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ÖNSÖZ

Çalışma Sosyolojisi, sosyolojinin çalışma yaşamına ve endüstri ilişkilerine odaklanmış bir alt
disiplinidir. Sanayileşme birlikte ortaya çıkan sosyal dönüşümlerin toplumsal yapıda, çalışma
yaşamında, emek sürecinde yol açtığı değişim ve dönüşümle ilgilenir. Sosyolojinin ortaya çıkışı
Sanayi Devrimi sonrasına rastlar ve amacı, bu devrimin getirdiği dönüşümü anlamak ve anlam
vermekti. Zira devrim geleneksel sosyal düzeni yıkmıştı. Bu düzenin üzerinde yükseldiği her türlü
kurumlar, değerler ve ön kabuller çökmüş, tarım topluma özgü sükûnet ve istikrar yerini bir kaosa
bırakmıştı. Feodal toplumun tasfiyesi ve Sanayi topluna geçiş çok ağır sonuçlar doğurmuş ve
bedelini işçiler, köylüler, kadınlar ve çocuklar ödemişti. Fabrika sisteminin yükselişi ile iş evden
fabrikaya kayarken işin niteliği değişmiş, büyük aile dağılmış, işçi sınıfı ve girişimci burjuva gibi
yeni sınıflar yükselirken yeni bir yaşam biçimi olarak kentsel yaşam başlamıştı. 200 yıl sanayi
toplumları çok mesafe kaydetmiş olmasına rağmen bu toplumun çelişikleri, gerilim ve çatışmaları
önemli ölçüde varlığını sürdürmüştür. Günümüzde bilgi teknolojisinin gelişmesi ve üretim sürecinde
uygulanması yeni bir Sanayi Devrimi ve yeni toplumsal düzenin ortaya çıkışı olarak
yorumlanmaktadır. Bilgi teknolojisinin esnek olması işin niteliği, emek süreci ve çalışma ilişkilerini
bu yönde bir değişime zorlamaktadır. Tıpkı Sanayi Devrimi sonrasında olduğu gibi yüzlerce meslek
ve iş ortadan kalkarken yüzlerce yeni meslek ve iş ortaya çıkmaktadır. Fabrikalar kapanmakta,
standart istihdam çökmekte ve çalışma ilişleri sarsıntı geçirmektedir. Sosyolojinin bir alt disiplini
olarak çalışma sosyolojisi bu gelişmeleri anlamanın ve anlamlandırmanın bir aracı olarak
görülmektedir. Çalışma sosyolojisi kapsamında modern toplum yükselişi ve modern toplumda iş,
emek süreci ve çalışma ilişikleri eksenli tartışmalar kadar son dönemde bilgi teknolojisi ve
küreselleşmeye bağlı olarak işin niteliği, emek süreci ve çalışma ilişikleri ve sosyal yaşamada
meydan gelen değişimler incelenmektedir.
Çalışma Sosyolojisinin tüm konularını genel hatlarıyla ele alan bu kitap toplam 14 bölümden
oluşmaktadır. İlk bölümünde çalışma sosyolojisinin de temelini oluşturan sosyoloji ve sosyal analiz
başlığına yer verilmiş ve bu amaçla daha çok sosyoloji tarihi ve sosyolojik yöntem üzerinde
durulmuştur. İkinci bölümde Sanayi Devriminin Sosyal Sonuçları birkaç önemli detaylı olarak ele
alınmıştır. Üçüncü bölümde İşin Tarihsel Dönüşümü incelenmektedir. Avcı-toplayıcı toplumlardan
Sanayi Toplumuna kadar olan dönemde işin dönüşümü ve niteliğinin detaylı bir analizini
içermektedir. Dördüncü bölümde çalışma sosyolojisinde teorik yaklaşımlar yer almaktadır. Bu
çerçevede klasik yaklaşımlar ele alınacaktır. Beşinci bölümde ise modern yaklaşımlar anlatılacaktır.
Altıncı bölümde çalışma sosyolojisinde klasik tartışmalarından biri olan yabancılaşma teorileri
alınacaktır. Yedinci bölüm son dönemlerde çokça tartışılan bilgi teknolojisinin üretim ve istihdam
üzerindeki etkilerini incelenecektir. Sekizinci bölümde çalışma sosyolojisinin klasik
tartışmalarından biri olan işin yeniden tasarımı tartışmalarına ve teorilerine yer verilecektir.
Dokuzuncu bölümde işyerinde çatışma ve direniş konuları yer alacaktır. Onuncu bölümde ise yeni
üretim paradigması olarak post Fordizm tartışmaları yer alacaktır. On birinci bölümde son yıllarda
oldukça popüler olan esnek çalışma tartışmaları irdelenecektir. On ikinci bölüm yeni ve güncel
konulardan biri yer alacak, çok uluslu şirketler ve üretimin küreselleşmesi. On üçüncü bölümde
kadının emek piyasalarına girmesi ile ön plana çıkan tartışmalardan bir iş-yaşam dengesi
incelecektir. Son olarak da son dönemlerde bir hayli popüler olan işgücü göçü ve emek piyasaları
ele alınacaktır.
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YAZAR NOTU
Sevgili Öğrenciler,
Çalışma Sosyolojisi dersinin esas amacı, çalışma ve çalışma yaşamında meydana gelen
değişim ve dönüşümü ana hatlarıyla öğrencilere tanıtmak ve öğrencilerin bu çerçevede modern
toplumda çalışmaya ilişkin genel bir bilgi birikimine sahip olmalarını sağlamaktır.
Tüm öğrencilerimn başarılı ve güzel bir dönem geçirmesini dilerim
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1. SOSYOLOJİ VE SOSYOLOJİK DÜŞÜNME

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde sosyoloji biliminin tarihsel gelişimi ve sosyolojisinin sosyal olguları ele alma
ve değerlendirme usulünü öğreneceğiz. Sosyolojisi biliminin gelişiminde Fransız ve Sanayi
Devrimleri hayati bir rol oynamıştır. Her iki devrimde Batı Avrupa ülkelerinde ekonomik, politik
ve sosyal düzenin, ilgili kurumların ve ilişkilerin çökmesine neden olur. Toplumları bir arada tutan
ve onlara istikrar sağlayan geleneklerin, kurumların ve değerlerin anlamını yitirdiği ve yeni
toplumsal düzenin kurulmasınınım şart olduğu bir dönemde bu yeni toplumun nasıl kurulacağı ve
hangi kurumların oluşturulacağına yönelik bilgi birikimine ihtiyaç vardı. Bu bilgi ihtiyacının telafi
etmek amacıyla sosyoloji bilimi gelişmiştir. Tarihsel gelişimine ek olarak sosyolojinin farklı olguları
nasıl ele aldığı ve hangi yaklaşımları kullandığı da incelenecektir. Nihayet hangi güçlerin böyle bir
bakış açısından sorumlu olduğunu inceleyeceğiz. Bu çerçevede sosyolojik bakış açısıyla sağduyuya
bağlı bir bakış açısı arasındaki fark analiz edilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sanayi ve Fransız Devrimlerinin Sosyolojinin Gelişimindeki Rolünü Nedir?

2)

Sosyolojinin İlk Çalışmaları Sosyal Yaşamın Hangi Eğilimlerini Dikkate Alınarak

Yapılmıştır?
3)

Sosyoloji Bilimininim Tarihsel Kökenleri Hakkında Ne Biliyorsunuz?

4)

Sosyolojik Tepki Gerektiren Sosyal Endişeler Nelerdir?

5)

Niçin Sosyologlar Farklı Yaklaşım Kullanmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği

Sosyolojinin tarihsel

Sosyolojinin 200 yıl önce

Fransız ve Sanayi Devrimlerinin hangi

gelişimi

gerçekleşen Fransız ve Sanayi ekonomik ve sosyal politik şartlarda
Devrimlerin bir sonucu olarak gerçekleştiğinin araştırılması
geliştiğinin öğrenilmesi.

Sosyoloji ve Sanayi

Sanayi Devriminin beş

Sanayi Devrimin yol açtığı

Toplumu

önemli sonucunun sosyolojik

aşırılıkların neler olduğunu

tepki harekete geçirdiğinin

araştırılması

öğrenilmesi
Sosyoloji ve Sanayi

Günümüzde Bilgi Devriminin Bilgi teknolojilerinin toplumu ve

Toplumu

beş önemli sonucunun yine

çalışma yaşamını nasıl etkilediğinin

sosyolojik tepki harekete

araştırılması

geçirdiğinin öğrenilmesi.
Sosyolojik Bakış

Çok sayıda değişkenin

Sosyoloji bilimi modelleri ve tipleri

Açısı

etkisiyle gerçekleşen olguları

niçin kullandığının araştırılması.

sosyolojik bakışla inceleme
yönetiminin öğrenilmesi
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Anahtar Kavramlar


Sosyoloji



Sosyolojik Düşünme



Sanayi Devrimi



Fransız Devrimi



Sanayi Kapitalist Toplum
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Giriş
Sosyoloji, insanoğlunun Tarım Devrimi’nden beri gördüğü en büyük değişim ve dönüşüm
süreci olan Sanayi ve Fransız Devrimlerinin hem sonrasında gelişmiş bir bilim dalıdır. Bu iki büyük
Devrim, Feodal Toplumsal Düzenin sonunu getirmiş, buna bağlı olarak ekonomik, siyasal ve sosyal
düzen çökmüştür. Bunun neticesinde aileden çalışma yaşamına, üretim sürecine, üretim
teknolojisine, kentsel yaşamadan laiklik anlayışına, işçi sınıf ve sanayi burjuvası gibi farklı sınıfların
doğuşuna kadar her şey büyük bir dönüşüme maruz kalmıştır. Bu değişim her şeyden önce tarım
dayalı toplumların son derce statik olan mevsimsel döngüsünü alt üst etmiş, yerine fabrika sistemi
gibi son derece dinamik ve üretimin kesintisiz 24 saat devam ettiği yeni bir iş ritmi ve paranın
egemen olduğu istihdam ilişkisi ortaya çıkmıştır. Bu değişimin bedeli son derce ağır olmuş, bu
bedeli büyük ölçüde işçiler ve topraklarından sürülen işçiler ödemiştir. Tam anlamıyla bir kaosun
ve keşmekeşin hâkim olduğu bir dönemde bu değişimden rahatsız olan pek çoğu muhafazakâr bilim
adamları ve akil insanlar bu değişime anlam vermeye çalışmakta ve hatta mümkünse bu değişimi
müspet bir yönde yönlendirmenin yollarını aramaktaydı. Nitekim o dönemin doğa bilimlerindeki
gelişmenin etkisiyle kimi bilim adamları doğa bilimlerinin yönetmelerinin toplumun
incelenmesinde kullanılması halinde mükemmel bir topluma ulaşılacağına inanmaktaydı. Kısaca
sosyoloji modern topluma geçişte yaşanan büyük değişim ve dönüşümle yüzleşmenin bir aracı
olarak doğuştur.
20 yüzyılın son çeyreğinden itibaren bilgi ve iletişim teknolojisinde meydana gelen değişim
ve dönüşüme bağlı olarak 200 yıl öncekine benzer bir durumla karşı karşıya bulunmaktayız. Bir kez
daha işin niteliği değişmekte, bazı işler bürolardan eve kayarken, pek çok işte otomasyona maruz
kalmaktadır. İşin otomasyona maruz kalması veya küreselleşmesi neticesinde işsiz kalan
milyonlarca mavi yakalı vasıfsız Fordist üretim işçisi yeni bir iş bulma ümidini kaybetmiş
durumdadır. Hizmet sektörünün üretim, istihdam ve katma değer açısından imalat sektörünün yerine
almaş, büyük bir kısmı güvencesiz, geçici, vasıfsız ve düşük ücretli işler ortaya çıkarmıştır. Erkeğin
kazandığı ücret ile artık bir aileyi geçindirmek mümkün olmadığından kadın da çalışma ve emek
piyasalarına girmek zorunda kamıştır. Tüm bu gelişmelerin anlaşılması ve anlamlandırabilmesi için
sosyolojik analiz için son derece elverişli bir ortam oluşturmaktadır. Bu konular sosyolojinin bir alt
dalı olan çalışma sosyolojisinin de ana gündemini oluşturmaktadır. Dolaysı ile bu bölümde çalışma
sosyolojisi konularının daha iyi anlaşılabilmesi açısından sosyolojinin tarihi gelişimi ve sosyolojik
analiz yönetmeleri incelenecektir Toplumları ve insanları incelemeyi amaçlayan sosyoloji, insan
davranışlarını ve toplumsal kurumları bunlar arasındaki ilişikleri inceleyen bir bilim dalıdır.
Sosyolojinin en temel prensibi etrafımızda meydan gelen olguların göründüğü gibi olmamasıdır.
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1.1.Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi
Sosyolojinin gelişimi ve ilgi alanı modern dünyayı yaratan değişim ve dönüşümler
bağlamında incelenmek zorundadır. Büyük sosyal dönüşümlerin meydana geldiği bir çağda
yaşamaktayız. Son iki yüz yıl içinde muazzam sosyal dönüşümler meydan gelmiş, sosyal ilişikleri,
iktisadi düzeni ve siyasal yapıları altüst etmiştir. Batı Avrupa’da İngiltere’de başlayan ve binlerce
yıldır insanoğlunun yaşamını şekillendiren sosyal düzeni ve organizasyon biçimlerini çözülmesine
yol açan bu dönüşümler günümüzde küresel düzeyde devam etmektedir. Bu dönüşümün temelinde
şüphesiz 18. ve 19. yüzyıllarda Batı Avrupa’da meydana gelen ve daha sonra Amerika’ya yayılan
iki önemli Devrimde yatmaktadır. İlki 1789’da meydana gelen Fransız devrimidir.
Fransız Devrimi bir dizi spesifik olayın ve günümüzde politik dönüşümün sembolü haline
gelmiştir. Fransız Devrimi geçmişte meydana gelen ayaklanmalardan çok farklıydı. Tarihte köylüler
feodal beylere karşı zaman zaman ayaklanmıştır. Ancak bu ayaklanmalarda amaç daha çok belli bir
yöneticiyi tahtan indirmek yahut da fiyatlarda veya vergiler de indirim sağlamaktı. Fransız
Devriminde ise tarihte ilk defa, seküler zihniyet, özgürlük ve eşitlik gibi fikirlerin yönlendirdiği
kitleler yerleşik sosyal düzene ve egemen sınıflara başkaldırmış ve politik düzenin parçalanmasıyla
neticelenmiştir. Fransız Devrimini gerçekleştirenlerin fikir ve düşüncelerin günümüzde bile sadece
az bir kısmı hayata geçirilmesine rağmen bu düşünceler modern tarihin dinamik güçlerini oluşturan
bir politik değişim ve dönüşüm atmosferi yaratmıştı. Politik karakteri ne olursa olsun günümüzde
demokratik olmadığını ilan eden çok az sayıda devlet kalmıştır. Bu durum insanlık tarihinde
tamamen yenidir.
İkinci büyük Devrim de 18. Yüzyılın sonlarında İngiltere’de meydana gelen ve 19. yüz yılda
Batı Avrupa ve Amerika’ya yayılan Sanayi Devrimidir. Sanayi Devrimi bazen dar anlamda özellikle
buhar gücünün imalat sanayiine uygulanması ve bu tip güç kaynağının çalıştırdığı yeni makine ve
teçhizatın kullanımı şeklinde sadece bir dizi teknik yenilik olarak algılanmaktadır. Ancak teknolojik
yenilikler daha sonra meydana gelen devasa sosyal ve ekonomik dönüşümün sadece az bir kısmını
oluşturmaktadır.
19. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren sosyoloji, bu entelektüel ve teknolojik dönüşümler
esasında ayrı bir bilim dalı olarak ortaya çıkmıştır. Sanayileşeme devam ederken, ilk sosyologlar
sosyal yaşam kalıplarında meydana gelen dönüşümden çok etkilenmiş ve bunlardan derin bir
rahatsızlık duymuştur. Bunların pek çoğu radikal insanlar değildi. Aksine çoğu tanık oldukları
devasa sosyal değişimden rahatsızlık duyan muhafazakâr kimselerdi. Onların amacı bu derin sosyal
değişmeyi anlamaktı. Onların bir kısmı, son asırlarda doğa bilimleri alanında meydan gelen büyük
sıçramalardan etkilenmiş ve bu bilimlerinin kullandıkları metotlarının toplumu incelemek amacıyla
kullanılması ile bu değişimin daha iyi anlaşılacağı ve toplumun iyileştirilmesinin mümkün olacağına
inanmaktaydı. Nitekim sosyolojinin kurucusu olan August Comte ‘bilmek, tahmin etmek ve kontrol
etmek’ diyerek bu durumu ifade etmekteydi. Sosyal yaşamın bilimsel analizine yönelik bu ilk
girişim sosyolojinin gelişimini de derinden etkileyecekti.
Her ne kadar başlangıcı olarak 19. yüzyılın ikinci yarısında Batı Avrupa gösteriliyorsa da
sosyolojinin gelişimi ve akademik bir disiplin olarak kabul edilmesi son derece karmaşık ve
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düzensiz bir süreçtir. Bilimsel bir disiplin olarak sosyoloji öncelikle Alman ve Fransız
üniversitelerinde kök saldı. Bu dönemde İngiliz üniversiteleri dünyanın ücra köşelerinde ilkel
toplumlarla ilgilenen antropolojik araştırmalara ağırlık vermekteydiler. Bu nedenle sosyoloji sadece
Londra Ekonomi Okulunda kurumsallaşmaya başladı.
19. Yüzyılın sonlarında ve erken 20. Yüzyılda ilk klasik sosyolojik çalışmalar Fransa’da
Emil Durkheim, Almanya’da Marx ve Weber gibi belirgin isimler tarafından üretildi. Bu klasik
çalışmalar hala sosyolojinin teorik tartışmalarında önemli bir yer işgal etmektedir. Sosyoloji
ABD’de belirgin bir biçimde gelişti ve Britanya’ya kıyasla oldukça yaygın bir kabul sağladı. Bu yüz
yılın başında, pek çok açıdan ABD’de sosyoloji için ideal bir materyal oluşturmaktaydı. Hızla
büyüyen, sanayileşen, kozmopolitan, göçmen toplumu olan ABD çok geniş bir dizi sosyal değişim
deneyimine sahne olmaktaydı. Sosyolojinin akademik bir disiplin olarak kabulü oldukça yenidir.
Akademik alanda yayılması da İkinci Dünya savaşı sonrasına rastlamaktadır.

1.2. Sosyolojinin Tanımı ve Alternatiflerin Algılanması
En basit tanımıyla sosyoloji, toplumları ve insanları incelemenin bir yoludur. Sosyologların
amacı, insanların niçin belirli davranışları sergilediklerini, grup oluşturduklarını, birbirleriyle
savaştıklarını, evlendiklerini ve oy kullandıklarını, diğer bir ifade ile insanların birbirleri ile
etkileşimde bulundukları zaman meydan gelen şeyleri anlamaya çalışmaktır. Kısaca sosyoloji,
toplumun, sosyal ilişkilerin ve kurumların bilimsel olarak incelenmesidir. Bir bilim dalı olarak
sadece iki yüz yıllık bir geçmişe sahip olan sosyoloji, yaklaşık yüz yıl önce resmen üniversitelerde
ders okutulmaya başladı. Sosyolojinin kurucuları Sanayi Devrimi, demokratik düşünce ve
kurumların gelişiminin toplumda yaratığı büyük ölçekli değişim ve dönüşümleri anlamak ve
açıklamak için uğraşmıştır.
Bir disiplin olarak sosyoloji, hala sosyolojinin gelişimine ilham veren büyük düşünürlerin teori
ve fikirlerine muhtaçtır. Bunun nedeni Durkheim, Weber ve Marx gibi büyük düşünürlerin günümüz
dünyasını daha iyi anlamamıza yardımcı olacak önemli bilgiler üretmiş olmalarıdır. Bu düşünürler de
bizim içinde yaşadığımız gibi sanayi-kapitalist toplumlarda yaşadılar. Bizimkinin aksine, onların
yaşadığı dönemde, sanayi-kapitalist düzenin temel özellikleri ve çelişkileri daha açık ve net olarak
gözlemlenebilmekteydi 19. ve 20. yüzyılın başlarında, kapitalist kurumlar ve uygulamalar yeterince
gelişmişti. Ancak bu kurumları ve uygulamaları belirleyen temel varsayımlar ve değerler günümüzde
olduğu gibi sorgulanmadan (veri olarak) alınabilecek kadar gelişmemişti. Örneğin, günümüzde bir
insanın ücret veya maaş karşılığı çalışması son derece normal bir durumdur. Sosyolojinin kurucu
babalarının yaşadığı dönmen bu durumun olağan dışı sayılacağı dönemlerden çok uzak değillerdi. O
dönemlerde bir ücret karşılığı çalışmak, insanların iş ilişkisi kurması için var olan çok sayıda seçenek
arasından sadece bir sosyal yenilikti.
Sosyoloji biliminin kurucuları kendi çağlarının değişikliklerine bir anlam vermek için
uğraşmıştır. Onların kendi durumlarını anlama çabaları, bizim için son derece önemlidir. Çünkü bize
göre, onlar marjinal bir tarihsel konumdan, sanayi kapitalist toplumun oluşuma alternatif düşüncelerin
ışığında bakabilmekteydiler. Başka bir ifade ile onlar bize göre toplumsal düzeyde alternatiflerin
varlığının daha çok bilincindeydiler ve tarihsel olarak modern ile geleneksel, kırsal ile kentsel
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toplumları daha iyi karşılaştıracak durumdaydılar. Ayrıca onların çağındaki ilkel ve tarih öncesi sosyal
düzenlere olan yoğun ilgi onlara ilham vermiş, onların incelemelerini en temel sosyolojik bilgiyle
yapmalarını kolaylaştırmıştı. Bu temel sosyolojik bilgiye göre, ‘sanayi kapitalist toplum’, her
toplumun mutlaka ulaşması gereken nihai ve kaçınılmaz (kader) bir durum değildir. Bu bilgiyi iş ve
çalışma alanına uygulayacak olursak, bir toplumda üretimi ve bölüşümü örgütlemek için çok sayıda
değişik seçenek vardır ve günümüzde toplumda var örgütleme biçimi bu seçeneklerden yalnızca
birisidir diyebiliriz. 20. yüzyılın sonuna gelirken, alternatif sosyal ve ekonomik düzenlemeleri daha
iyi anlamak gereklidir.

1.3. Sosyoloji ve Sanayi Toplumu
Akademik bir disiplin olarak sosyoloji, Avrupa’da birkaç asırda meydana gelen sayısız sosyal
ve kültürel dönüşüme bir tepki olarak 19. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Sosyolojinin ortaya çıkışından
birkaç asır önce, Avrupalı toplumları bir arada tutan ve onlara istikrar sağlayan ve sorgulanmadan
kabul edilen temeller zayıflamaya başlamıştı. Reformlar Katolik Kilisesi’nin merkezi otoritesinin
sorgulanmasını sağlarken, Protestanlığın yükselişi bireyi ön plana çıkarmıştı. Rönesans ile birlikte din,
eşitsizlik, akrabalık, mülkiyet ve krallık gibi kurumlar akılcı ve eleştirel bir incelenmeye tabi
tutulmuştu. Tüm bu kurumlar Sanayi Devrimi ve Fransız ihtilaliyle sarsılmış ve pek çoğu da
çökmüştür.
İngiltere'de Burjuva Devrimi kralın yetkilerinin 1688'de sınırlandırılmasıyla gerçekleşirken
Fransa'da krallık yıkılmıştı. Bütün bunlar demokrasi kavramını gündeme getirmiştir. Ne var ki
demokrasiyi uygulamak için gerekli kurum ve düzenlemeler veya altyapı mevcut değildi. Bunların
oluşturulması ise oldukça zordu. Bu sorun Sanayi Devrimiyle birlikte daha da karmaşık bir hal almıştı.
Kapitalizm asırladır gelişiyor ve güçleniyordu. Kapitalizm, 19. yüzyılın başlarında radikal yapısal
dönüşümler meydana getiren ruh ve tekniklerle bütünleşti. Kısmen gelişen burjuva sınıfından, kısmen
de onun dışından kaynaklanan bir orta sınıf yükselmekteydi. Bunu, yerleşik düzeni tehdit eden yeni
bir sosyal olgu olarak sanayi işçi sınıfının oluşumu izlemekteydi.
Bu büyük dönüşüm ve değişim süreci anlaşılmak zorundaydı. İnsanlar kentleşme, sanayileşme,
artan iş bölümü, laikleşme, bürokratikleşme, demokratikleşme, ulus devlet, devletin merkezileşmesi
ve diğer süreçleri nasıl kabulleneceklerdi? Çok sayıda bilim adamı sosyoloji bu süreç ve gerçeklerle
yüzleşmenin ve onların etkilerini anlamanın bir aracı olarak görülüyordu.
Fletcher (1971), bu dönemde toplumsal düzenin tamamıyla çöktüğünü ve yeni bir düzenin
kurulması gerektiğini söylemektedir. Ancak, ‘toplumun tüm dokularının dağılıp parçalandığı’ bir
zamanda, toplumsal düzenin yavaş yavaş yeniden inşası pek mümkün gözükmüyordu. Bir kurumlar
bütünü olarak toplumsal bilgi birikimine ihtiyaç vardı. Sosyolojinin kurucuları işte bu ihtiyacı
karşılamaya çalışıyordu.
Nisbet (1970)' de buna benzer bir açıklama yapmakta ve sosyoloji disiplininin kökenleri
hakkında şöyle demektedir: “Sosyolojinin ana kavramları ve fikirler ünitesi, devrimin yerinden ettiği,
sanayileşme ve demokrasinin güçleri tarafından parçalanan sosyal düzenin bir zamanlar üzerine
oturduğu akrabalık, toprak, sosyal sınıf, din, yerel toplum ve kraliyet gibi sayısız unsuru teorik olarak
pekiştirme (teorik reconsildation) çabasının bir parçası olarak gelişmiştir”.
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Tablo 1.1. Sosyolojik Reaksiyon Gerektiren Sosyal Endişeleri
Endişeler

18. ve 19. Yüzyıl

20. Yüzyılın Sonu

Emeğin durumu:

Bu konu hem radikal, hem de
muhafazakâr
düşünürleri
dehşete düşürmüştür. Onlar tüm
dikkatlerini, çalışan insanları
loncalarından, köylerinden ve
ailevi mekânlarından sökülüp
atılmasıyla ortaya çıkan yeni bir
tür alçaltılmaya (degradation)
vermişlerdir

Pek çok sanayileşmiş ülkede, imalat
sektörünün
rekabet
gücünü
kaybetmesiyle istihdamı oluşturan
temel endüstriler çökmüş, istihdam
kısmen iş güvencesinin olmadığı ve atipik istihdamın yaygın olduğu hizmet
sektörüne kaymıştır. Sonuç olarak
işsizlik de hızla yayılmıştır. Bu
ülkelerde artık geçersiz olan vasıflara
sahip çok sayıda insan az bir iş bulma
ümidiyle yaşamaktadır.

Mülkiyetin
dönüşümü

Soyut ortaklıkların ve hisselerin
gayri-şahsi mübadele aracı
olarak nakit para ortaya yeni bir
rasyonellik ve çıkarcı ahlak
anlayışı çıkarmıştır. Bu da
toprak zenginliğinin teşvik ettiği
sosyal istikrar, birlik ve
bütünlüğün yerini almıştır.
Nakit ödemeler ve parasal
kazançların hesapları sosyal
ilişkilere artarak egemen olmuş
ve artık bir sosyal düzenin
varlığından
söz
edilemez
olmuştu.

Sanayi kapitalizminin ilk yıllarında
mülkiyet
ilişkilerinin
geçirdiği
dönüşüm hala endüstriyel çatışma ve
istikrasızlığın
kaynağını
oluşturmaktadır. Düşük-güven esaslı
(low-trust) nakit ilişkisine dayanan,
işçilerin çalıştıkları organizasyonlara
bağlılığını gerektirmeyen istihdam
ilişkileri tatminkâr bir endüstri
ilişkilerinin oluşumunu ve çalışanların
yüksek performans gösterme veya
sorumluk
alma
girişimlerini
engellemektedir

Sanayi Kenti

Köksüzlük ve yabancılaşmanın
karakterize ettiği kentsel yaşam
kırsal alanı doğal ritmini
bozmuştur.

Büyük
anakent
merkezlerinde
yoğunlaşan
sosyal
problemler
vahimleşmesi ayaklanmaları ve yarıaskeri polis gücünü günlük yaşamın
parçası haline getirmektedir.

ve Sistematik
olarak
işin
ayrıntılarına bölünmesi, aşır
detaylı işbölümü ve makine
ritmi sadece işi değil işçiyi de
vasıfsızlaştırmaktadır

Elektronik esaslı yeni teknoloji
otomasyon
vasıtasıyla
hizmet
sektöründe, bürolarda ve fabrikalarda
köklü dönüşümlere neden olmaktadır.
‘İş ve işçiler vasıfsızlaştırılacak mı?
Yoksa vasıfları artacak mı veya insanlar
basitçe pek çok üretim alanında
gereksiz hale mi gelecekler’?

Teknoloji
Fabrika

Kaynak: Watson T.,( 2008) Sociology of Work and Industry, 4th (ed.) London: Routledge
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Modernizmin bu döneminde yapılan ilk sosyolojik çalışmalar sosyal yaşamın bölücü
(divisive), çelişkili (contradictory) ve bireysel (individulistic) eğilimlerini karşılayacak, pekiştirici ve
kapsayıcı bir perspektif sağlamak amacıyla toplum ve cemiyet gibi kavramlar geliştirmeyi temsil
etmektedir. Kumar'a (1978) göre sosyolojinin kurucuları sanayileşmenin analiziyle ve oluşmakta olan
güçlü bir toplum görüntüsü yaratmakla fazlaca meşgul olmuşlardı. Giddens (1971)' de Marx,
Durkheim ve Weber ‘modern kapitalizmin karakteristik yapısını eski toplumsal düzenlerle
karşılaştırmalı olarak tanımlamayı kendilerine odak seçmişlerdi demektedir. Ancak, Giddens (1982)
sonraları, sosyolojinin ana odağı sanayi toplumunun kurumları ve bu kurumların dönüşüm şartlarını
incelemektir diyerek, modern sosyolojiyi bu mantığa uygun bir biçimde tanımlamaya çalışmaktadır.
Sosyoloji, hem bir tepkidir, hem de içinde gelişimini tamamladığı sosyal ve kültürel değişmelerin bir
parçasıdır, olmaya da devam etmektedir.
Bu, sosyolojinin ilgilendiği kuruma karşı çelişkili olması demektir. Örneğin, sanayileşmenin
ortaya çıkış şekline şiddetle karşı olmasına rağmen Marx, sanayileşmenin insanların refahını ve yaşam
standardını yükseltecek potansiyellerine de karşı çıkmamıştır. Simon, Fransa'da ve Spencer
İngiltere'de sanayileşmeyi insanlığın ilerlemesi olarak görmüşlerdi. Ancak sanayileşmeye tepki
gösteren düşünürler de vardır. Nisbet (1970), ilk sosyologlarla, sanayi devriminin aşırılıklarından
rahatsız olan diğer sosyal düşünürler arasında büyük bir benzerlik olduğuna dikkat çekmekte ve
sanayileşmeye karşı olan tepkinin sosyolojinin gelişmesinde en önemli itici güç olduğunu ve sanayi
devriminin önemli beş sonucunun Tablo 1. görüleceği üzere sosyolojik tepkiyi harekete geçirdiğini
ileri sürmektedir.
Tablo 1.2. Tarihsel Bağlamda Sosyoloji
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Bu tip bir analiz sosyoloji tarihi için ilginç bir arka plan oluşturmamaktadır. Ancak daha önce
de tartıştığımız gibi, bizler 19. ve 20. Yüzyılın sosyologlarını rahatsız eden ve dehşete düşüren bir
toplum ve ekonomi içinde yaşıyoruz. Bizler, onları şaşırtan pek çok şeyi veri olarak alıyor ya da
sorgulamadan kabul ediyoruz. İşte bu nedenle onların fikirlerine, kavrayışlarına, teorilerine ihtiyaç
hissetmekte ve eleştirel yaklaşımlarını güncel bir analiz için başlangıç noktası olarak görmekteyiz. 20.
Yüzyılın son yılarında kapitalizminde bir dizi yeni dönüşüm ve değişime tanık olmaktayız. Nisbet
(1970)’in tanımladığı ve Sanayi Devrimi sonrası şartları anımsatan yeni durum söz konusudur. Bu
şartlar yeni bir sosyolojik tepki gerektirmektedir.
Tüm bu sorunların sistematik, rasyonel ve bütünsel bir analizinin yapılması gerekmektedir.
Tıpkı sosyolojinin kurucuları gibi, bizde sanayi-kapitalizminde işyeri (işin yapıldığı yer veya atölye),
istihdam, teknoloji ve örgütlerin doğası hakkındaki temel sorunlarla yüzleşmek zorundayız. Bunlar
sosyal düzenleme, sosyal süreç ve kültüre ait sorunlarıdır. Tablo 1. Tarım Toplumu, Sanayi Toplumu
ve Sanayi ötesi topluma özgü temel parametrelerin nasıl değiştiğini göstermektedir. Kısaca tüm bu
değişimler sosyolojinin konusudur. Bu sorunları sosyolojik olarak incelemeden önce, sosyolojinin
doğasını ve nasıl sosyolojik olarak düşüneceğimizi ve araştırma yapacağımızı açıklığa kavuşturmamız
yararlı olacaktır.

1.4. Sosyolojik Analiz Yöntemleri
Yaşadığımız dünya biyolojik, psikolojik ve sosyolojik olmak üzere üç (olgu) gerçekten
oluşmaktadır. Nefes almak, yemek, uyumak gibi faaliyetler biyolojik gerçekleri, aşk ve nefret ve
spor yapmayı sevmek gibi duygular psikolojik gerçekleri, sosyal ilişkiler, toplum ve kurumlar
sosyolojik gerçekleri oluşturmaktadır. Çevremizde yakınlarımız ve arkadaşlarımız mevcuttur.
Çalışırken diğer insanlarla işbirliği yapmakta ve grup oluşturmakta veya gruplara katılmaktayız.
Dünyaya bakış açılarını dikkate aldığımızda her bir bakış açısının bir disiplin bünyesinde olması ve
bu olgular dizini incelemesi mantıklı gelmektedir.
Ne yazık ki böyle bir yaklaşım uygulama pek sağlıklı değildir. Tek bir olgu çok sayıda farklı
bilimsel disiplinin alanına girebilmektedir. Basit bir beşeri davranışı göz önüne alalım. İki haftalık
tatilini ailesiyle Antalya’da geçirmek için rezervasyon yapan bir şahıs düşünelim. Bir psikolog bu
adamIn hangi saikler altında tatil yapmak için Antalya’yı tercih ettiğini inceleyebilir. Bir ekonomist
bu adamın tatil yapmak için harcadığı parayı alternatif alanlara yatırması durumunu analiz edebilir.
Bir sosyolog da bu adamın karısının ve çocukların bu kararı nasıl etkilediklerini araştırabilir. Farklı
disiplinlerin aynı olguya farklı yorumlar getirebildikleri görülmektedir. Şimdi bir yorumu psikolojik
veya ekonomik olmak yerine neyin sosyolojik yaptığını incelemek gerekmektedir.
Sosyologlar faklı olguları incelemek için beş temel yaklaşım kullanmaktadır. Bunlar
demografik, sosyal psikolojik, kolektif veya kurumsal ve sosyolojik yaklaşımdır (Smellser,
1991:s.4). Demografik perspektif, Yunanca demos, halk kelimesinden gelmektedir. Demografi
insanların doğum, ölüm, göç gibi nüfusun benzer faaliyet kalıplarını incelemektedir. Bir üçüncü
dünya ülkesine yönelik demografik bir yaklaşım ekonomik gelişmenin yetersizliğini, bu ülkelerin
ekonomik kaynaklarını hızla artan nüfuslarını beslemek için harcamak zorunda olmalarına
bağlayabilir.
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Sosyal psikolojik yaklaşım, davranışların fert olarak bir insan için ne anlama geldiği
açıklamaya çalışmaktadır. Diğer bir ifadeyle, davranışlar kişinin güdülerine, düşüncelerine,
vasıflarına, sosyal tutumlarına ve kimlik duygusuna bağlı olarak açıklanmaktadır. Bu, psikolojinin
kullandığı bir yaklaşımdır. Ancak aynı yaklaşım sosyoloji için de önemlidir. Sosyal psikologlar
tutumların nasıl oluşturulduğu, toplum ve ferdin sosyalleşme sürecinde nasıl etkileşimde
bulunduğunu ve inançların nasıl şekillendiğini ve panik ve isyan gibi sosyal olayların nasıl
yayıldığını içeren çok sayıda farklı alanda inceleme yapmaktadırlar.
Kolektif yaklaşım bir grup veya organizasyonu oluşturan iki veya daha fazla insanı
incelemektedir. Sosyologlar, aile veya Türk Ordusu veya Toyota benzeri resmi organizasyonlar gibi
birincil grupları inceldikleri zaman onları bireyler topluluğu olarak düşünürler. Bu yaklaşım
yukarıda bahsettiğimiz Antalya’ya seyahat yapmayı planlayan aileye uygulanabilir. Bu durumda
gidilecek yerin tercihine yol açan olaylar zincirine bakabilir ve bu olaylarda bir aile biçimi
belirlemeye çalışılabilir. Ayrıca aile fertleri arasında meydan gelen iletişimi veya aile içinde güç
ilişkilerinin bu kararı nasıl etkilediğini de incelenebilir. Aile üyelerinden biri diğerlerinden daha
güçlü müdür? Eğer güçlü ise niçin ve bu farklılık hangi sonuçlara yol açmaktadır.
Kolektif yaklaşım ayrıca grupların, bürokrasilerin ve cemiyetlerin birer varlık olarak
incelenmesinde de kullanılabilir. Partiler arası rekabet, etnik gruplar arası çatışma ve hizipler arası
mücadeleler bu yaklaşımla incelenebilir. Ek olarak aynı sınıftan, ırktan, cinsiyetten veya yaş
grubundan insanların çıkarlarını geliştirmek için nasıl gruplar oluşturdukları da analiz edilebilir.
Çeteleşme veya sivil haklar ve feminizm gibi sosyal akımlar da incelenebilir.
Sosyolojik yaklaşım, sosyal yaşamın insanların sahip oldukları rollere dayalı olarak bir
biriyle olan ilişkileri açısından incelenmesi olarak tanımlanabilir. Rol, bir grup içinde belli bir
konumda olan bir fertten beklenen davranıştır. Büyük bir şirketin insan kaynakları bölümünde
çalışan bir sekreterin iş müracaatı için gelen kişiyi selamlaması, ona bir müracaat formu vermesi,
geldiğini amirine bildirmesi ve bu bölümün yöneticisinin mülakat yapması beklenir. Bir kurum,
karmaşık rollerin ve toplumda bir veya daha fazla fonksiyonu ifa etmek için oluşturulmuş
organizasyonlar dizinidir. Örneğin eğitim, idareci, öğretmen ve öğrenci rollerini önemli bir sosyal
hedef olarak çocukların sosyalleşmesine katkıda bulunan ilk okular şeklinde organize edilmektedir.
Toplumda yüzlerce rol mevcuttur. Toplumda insanların davranışları, sadece eşler halinde ve aile
içinde değil, eğitim ve din gibi önemli sosyal kurumalarda belli bir dereceye kadar bu roller
tarafından yapılandırılmaktadır.
Son olarak kültürel yaklaşım da toplumsal kurallar ve değerler gibi kültürel özellikleri
kullanarak davranışları incelemektedir. Kültürel perspektif davranış kuralları veya normlar
insanların ve grupların davranış şeklini belirlemektedir. Buna bir örnek ceza kanunundur. Bu kanun
bir başka şâhsı öldürmeyi, tecavüzü etmeyi veya soyması kabul edilemez ve cezaya müstahak bir
eylem olarak tanımlamaktadır. Normlar da ayrıca bir takım yükümlükler ve yasaklar getirmektedir.
Yukarıda bahsettiğimiz yaklaşımlardan sosyolojinin kapsamının ne kadar geniş olduğu
görülmektedir. Bu nedenle sosyolojide uzmanlık alanları mevcuttur. Kimi sosyologlar resmi
bürokrasiye odaklanırken, kimileri aile ve din gibi diğer kurumları incelemekte ve kimileri de sosyal
sınıfların birbirleriyle ilişkilerine ve kimileri ise popüler kültüre, çalışma yaşamına ve endüstriye
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yoğunlaşmaktadır. Sosyologlar birbirinden çok farklı alanlara yoğunlaşmakla birlikte sosyal yaşamı
etkileme konusunda hangi faktörlerin daha önemli olduğu konusunda da farklı düşüncelere
sahiptirler.
Sosyologlar toplumu makro ve mikro olmak üzere iki farklı düzeyde incelemektedir. Mikrososyoloji, insanların birbirleri ile olan günlük ilişkilerini veya etkileşimlerini incelemektedir. Bu
yaklaşıma göre sosyal olgular, insanların etkileşimlerine yükledikleri anlam açısından anlaşılabilir.
Dolayısıyla bu tür araştırmaların odağını bireylerin, toplumu sürdüren ve değiştiren, etkileşimleri
şekillendiren rolleri, eylemleri ve anlamları oluşturmaktadır. Makro-sosyoloji bütün toplumları
anlamaya yarayan davranış kalıplarına odaklanmaktadır. Yapılar olarak adlandırdığımız bu kalıplar
aile, eğitim, din ile politik ve ekonomik düzeni kapsamaktadır. Bir sosyal yapılar dizininde doğan
insanları bu yapılar derinden etkilenmektedir. Makro sosyologların önemli odağını toplumun farklı
kısımları arasındaki ilişkiler ve bu ilişkilerin nasıl değiştiği oluşturmaktadır.

1.5. Sosyolojik ve Sosyolojik Olmayan Açıklamalar
İnsanların büyük bir kısmı sosyolojiye karşı ön yargılıdır. İnsan davranışının tahlili söz
konusu olduğunda sosyolojik perspektif ya hiç bilinmemekte ya da reddedilmektedir. İnsanların
zihnini daha çok aşina oldukları ‘sağduyuya’ dayalı anlayış veya günübirlik açıklamalar işgal
etmektedir. Örneğin aile ve evlilik ilişkilerini açıklamak için genellikle biyolojik bir yaklaşım
kullanılmaktadır. Buna göre kadınların evde oturup çocuklara bakmaları gerekmektedir. Zira
kadınlar bunun için gerekli olan annelik duygusuna ve biyolojik donanımına sahiptir. Benzer bir
biçimde intihar olgusunu açıklamak için (insanların akli dengeleri yerinde olmadığı zaman intihar
ederler şeklinde) yarı psikolojik bir yaklaşım veya suç işleme ‘eğilimini açıklamak’ için (suç
işleyenler eylemlerini düzenleyecek bir vicdan geliştirmemiş insanlardır şeklinde) ahlaki bir
yaklaşım kullanmaktadırlar. İnsanları gündelik yaşamlarında bu tip bir yaklaşımlara daha çok
karşılaştıkları için sosyolojik perspektif onlara oldukça zor gelmektedir. Bu durum, fertlerin kendine
has kişilik kaliteleri ve tuhaflıkları bulunan birer birey oldukları ve sosyologların insanları bir kalıba
sokarak onların birey olarak bu özelliklerini inkâr ettikleri inancıyla daha da kötüleşmektedir. Ancak
sosyoloji “açık” , “aklıselime”, ve “doğal olana”, dayalı açıklamaları reddetmekte ve dünyanın bu
şekilde yüzeysel değil de daha iyi anlaşılmasına uğraşmaktadır. Sosyolojinin sırlarını açıklamaya
çalışan Berger şöyle demektedir:
“Sosyolojinin gizemi, onun yaklaşımının tüm yaşamımızı ve dünyayı yeni bir
ışık altında görmemizi sağlamasında yatmaktadır. Sosyolojinin bize
öğrettiği ilk şey etrafımızda olup bitenlerin göründüğü gibi olmamasıdır”
(1966, pp.32-4).
Sosyologlar, sağduyuya dayalı olan şeylerin hiçbir biçimde evrensel ve ebedi olmadığını ve
genellikle belli bir topluma ve belli bir periyoda özgü olduğunu vurgulamaktadır. Bu, en temel beşeri
sosyal deneyimlerle gösterilebilir. Sağduyuya dayalı (günübirlik) açıklama aile içinde erkek ve
kadının davranışları arasındaki farkın kadın ve erkek arasındaki biyolojik ve sosyolojik
farklılıklardan kaynaklandığını ve bu yüzden onların davranışlarının kimi boyutlarının doğal
olduğunu varsaymaktadır. Örneğin toplumumuzda aile içinde kadının evde kalarak çocuklara
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bakması ve yemek pişirip temizlik işleri yapması beklenmektedir. Buna karşın erkeğin dışarıda
çalışıp para kazanması beklenmektedir.
Tablo 1.3. Sosyolojik ve Sosyolojik Olmayan Açıklamalar
Günübirlik Açıklama

Fakirlik

Endüstriyel
Eylem

İntihar

Toplum
Kişilik

İnsanın
Doğası

Hür irade

Sosyolojik Açıklama

Bazı
insanlar
çalışmak
istemedikleri için fakirdir. Bunlar
genellikle problemli ailelerden
gelen, bütçelerini doğru dürüst
kullanamayan, düşük zekâya sahip,
tembel ve amaçsız insanlardır.

Günümüzde fakirlik, sınıflı toplumlarda
mevcut
olan
sosyal
ve
ekonomik
eşitsizliklerden kaynaklanır. Ayrıca bir
ekonomide mevcut bulunan kronik işsizlik ve
ücretlerin düşük olması da önemli etkenlerdir.

Endüstriyel eylemlerin sebebi,
işçiler üzerinde etkili şahısların
işyerine
müdahalesi
veya
işyerindeki provokatörlerdir.

Endüstriyel eylem genellikle işgücünün ücret
ve çalışma şartları konusunda aşırı
tatminsizliğinden kaynaklanır ve bu şekilde
varlığını sürdürür.

İntihar daha çok zihinsel ve İntiharların sıklığı, yeri ve tipleri öncelikle
psikolojik sorunları olan insanların din, aile ve evlilik kalıpları ve gibi sosyal
kalkıştığı bir eylemdir.
faktörler tarafından belirlenir. Bu konuda
bireysel faktörler marjinal bir role sahiptir.
‘Resmi’ veya ‘yaygın’ olarak
kullanılan toplumun görüşü ve
toplumun
organizasyonları
doğrudur ve sorgulamaya gerek
yoktur.

Resmi ve yaygın olarak ileri sürülen toplum
düşüncesi normal olarak sorgulanmalıdır.
Organizasyonların (en alt katmalarında
bulunanların) düşünceleri daima göz önünde
bulundurulmalı ve incelenmelidir.

Bizler anne ve babalarımızdan ne Bizler çocukluğumuzda ne öğrendiysek oyuz.
miras devir aldıysak oyuz.
İnsan doğasını değiştiremeyiz.
Tıpkı tembel insanlar olacağı gibi
daima acımasız ve bencil insanlar
da olacaktır. Öyleyse kendi
içgüdünüze güvenin.

Sosyologlar
insanın
doğası
veya
içgüdülerinden ziyade öğrenmeye vurgu
yapmaktadırlar Bireysel farklılıklar olmasına
rağmen, bizler ne öğrendiysek oyuz (bu
nedenle değişebiliriz).

Özgür olarak doğruyu yanlıştan
ayırt etmeyi bildikleri için bireyler
kendi
eylemlerinden
sorumludurlar.

Hiçbir insan birbirini aynı değildir. Ancak
bireyler içinde doğup büyüdükleri geldikleri
toplumdan etkilenmektedirler. Bu yüzden
sosyologlar sınıf, ırk ve dinin önemine vurgu
yaparlar. Zira bunlar pek çok bireysel tutum
ve grup davranışı açıklamaktadır.

Kaynak:Bilton, T., K. Bonnett, P. Jones, M. Stanworth, K. Sheard ve A. Webster. (1988).
Introductory Sociology, 2. ed. London, MacMillan.
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1.6. Sosyoloji ve Bilim
Sosyolojinin bilimsel bir disiplindir ve sosyolojik bir açıklama ciddi bir araştırma
gerektirmektedir. Sosyolojik analiz toplumsal yapı, kalıp ve süreçleri araştırılmakta ve sosyal dünyayla
ilgili genelleştirmeler yapmaktadır. Bu süreci daha iyi kavramak için bilim ve bilimsellik kavramlarını
incelemek gerekmektedir. Batı toplumları ticari kapitalizmin yükselişine eşlik eden Rönesans ve
reformlarla birlikte düşünme, doğal ve sosyal gerçeği açıklama biçimleri dine ve geleneğe referans
vermekten uzaklaşarak bilimsel açıklamaya yönelmiştir. Bilimsel yaklaşımı doğal ve sosyal evreni
anlama açıklamada yegâne yol olarak görülmüştür. Bilimsel açıklama diğer açıklamalardan kolayca
ayırt edilebilir. Dinsel veya edebiyat yaklaşımlarla bilimsel açıklama karşılaştırılabilir.
Örneğin şimşeğin çakmasının bir anlam ifade edebilmesi için Yaratıcının amacı içinde nasıl bir
rol oynadığı düşünebilir veya alternatif olarak duygusal reaksiyonu ifade ederek ve gördüğümüz
fırtınayı tanımlayabilmek için bir şiir yazabiliriz. Bilimsel bir yaklaşım ise önceki şartlarına ve görünen
etkilerine bakarak, bir şimşeğin ne olduğu hakkında fikirler formüle edecek tanımlar geliştirecek ve
onu oluşturan unsurlarla ilgili verileri toplayacak, spesifik boylularıyla bağlantılı olarak mukayeseler
yapacak, ve şimşek türlerini sınıflandıracaktır. Bu toplanan deliller test edilebilir ve bunlardan tecrübi
(tenative) bir hipotez geliştirilebilir. Yine benzer bir biçimde (dinsel, edebi ve bilimsel) otomobil
endüstrisinde grevler gibi olayları anlamaya ve açıklamaya çalışabiliriz.
Endüstriyel çatışmayla ilgili bilimsel bir yaklaşım duygusal, edebi, dinsel ve felsefi
yaklaşımlardan ayırt edilebilir. Bu bilimsel yaklaşım gerçekte endüstriyel çatışmayı açıklamaya
uğraşan işçilerin, işletme yöneticilerinin, gazetecilerin ve politikacıların yaklaşımından ne kadar
farklıdır? Bu insanlar kavram veya fikir geliştirmiyor, açıklama yapmıyor ve hatta geliştirdikleri teori
bazında hareket etmiyorlar mı? Bu soruya, bilimsel düşünmeyle günlük ‘pratik neden belirtme’
arasında pozitif bir süreklilik olduğunu söyleyerek cevap verebiliriz. Bir ev sahibi çöpçülerin neden işi
yavaşlatma grevi yaptıklarını açıklayan bir teori geliştirebilir. Tıpkı kucaktaki bir bebeğin yerçekimi ile
ilgili bir fikir oluşturması gibi. Bilim ile sağduyu arasındaki farklılık esasta farklılık değil, derece
farklığıdır. Bu durum kendini üç ana boyutta ifade etmektedir. Bilimsel yaklaşım (a) gözlemde,
sınıflandırmada, kavramsallaştırmada, ve yorumlamada daha resmi, sistematik ve kesindir, (b)
prosedürlere uyma, test etme ve eleştirme derecesi daha ciddidir, ve (c) gündelik akıl veya sağduyuya
dayalı analizler günlük yaşamın kısa dönem pragmatik pratiklerine ilgi gösterirken, resmi bilim daha
çok bilgi birikimi oluşturmaya, güncel ve pratik ihtiyaçların ötesine geçen bir dizi genelleştirmelere
odaklanmıştır. Bu bilgi birikimi ilgili bir pratik mesele olduğunda başvurulacak kaynağı
oluşturmaktadır.
Bilimin bir genelleştirme olduğu söylenebilir. Bilimin en önemli ürünü şüphesiz bilgidir. Ancak
onun daha karakteristik ürünü bilginin bir kısmı olan teori ve teorilerdir. Bu konuda sanayide bilime
karşı bir önyargı vardır. Sanayi dünyasında akademik olan her şeyi ilgisiz ve teorileri faydasız olarak
gören bir eğilim egemendir. Akademisyenlerin bir kısmının ulaşılmaz ve bir kısım teorinin de zayıf
temeller üzerine oturduğu kabul edilebilir. Fakat sanayinin bu tutumunun anlamsız olduğu da
görülmelidir. Pratik insanların genellikle, hareketlerinin bilimsel olarak farkında olan insanlar kadar,
fenomenlerin genelleştirilmesi anlamında teorilere dayandığını unutmamalıdır. Ayrıca, kişinin pratik
hareketlerinin dayandığı teorileri bilinçli olarak inceleme isteksizliği gerçek problemlere yol
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açabilmektedir. Bu durum, vasıflı kadın ve erkek işçileri yönetmek üzere görevlendirilen tecrübesiz bir
yönetici örneğiyle gösterilebilir. Bu yönetici sağduyuya dayalı bir motivasyon teorisi uygulamaktadır.
Bu teoriye göre yöneticilerin çalışanlarla yakın ilişki kurmaları halinde çalışanlar kendilerinden
istenilenleri yapacaktır. Bu yaklaşım vasıflı işçilere uygulandığında pozitif sonuçlar elde edilmektedir.
Ancak bu yönetici ikinci görevi olan bir gurup kaba ve vasıfsız erkek tersane işçisini yönetmek üzere
görevlendirildiğinde, emrindeki personelin onun yönetim usulünü kabul etmeyip kendisiyle alay
ettiğini görecektir.
Uyguladığı motivasyon teorisini terk etmek veya grup kültürü, değişik iş tecrübeleri ve
motivasyonlarını dikkate alarak yaklaşımını gözden geçirmek yerine, bu yönetici kısaca bu adamların
yönetilemez olduğunu ileri sürecek ve görev yerinin değiştirilmesini isteyecektir. Bu motivasyon
teorisinin tümüyle yanlış olduğu söylenemez. Fakat çeşitliği, bilgilendirme açısından yetersiz olduğu
söylenebilir. Bu teori oldukça basittir, öyle ki farklı tip işçilerin veya farklı şartlarda işçilerin, yönetici
personele karşı farklı tavırlar takınabileceğini ve bu yüzden farklı yönetim biçimlerine tepki
göstereceğini dikkate almamıştır. İş, davranış teorilerine ve bağlamlarına karşı daha bilinçli bir
yaklaşım, kişinin bu gibi durumlarda başarılı olmasını ve hatta gelecekte nasıl görev verilirse verilsin
kolayca bunların üstesinden gelmesini sağlayabilir.
Yukarıdaki örnek sosyolojik teori ve genelleştirmelerle ilgili genel bir probleme işaret
etmektedir. Sosyoloji önemli ölçüde karmaşık insan faaliyetleri ve ilişkileriyle ilgilenmektedir. Bu
nedenle sosyolojinin genel önermeleri nadiren a'nın b'ye neden olması gibi basit şekiller almaktadır.
Daha tipik olarak, sosyolojik analiz, a ile b arasındaki ilişkiyi belli bir bağlamda incelemek için c, d, e,
f ve g 'nin etkilerine bakmayı gerektirir. Dolayısıyla işçilerin davranışlarını genelleştirmeye uğraşan bir
sosyoloğun verilen bir durumda teknoloji, yerel toplum, sendikal yapı ve genel yönetim biçimi gibi
şeylere bakması gerekir. Fakat olaylara sosyolojik bakmak amacıyla, her bir durum için yeni bir
başlangıç yapmak gerekmez. Bu analizi yönlendirecek ve daha kapsamlı bir sonuca ve potansiyel pratik
uygulamaya ulaştıracak bilgi birikimi ve teoriler disiplinde hâlihazırda mevcuttur.
Sosyal yaşamın aşırı karmaşıklığı ve kullanılabilir genelleştirmeler yapma güçlüğü çok kez
sosyologların bilimsel yaklaşım kullanma iddialarını çürütmek için karşıt bir tez olarak
kullanılmaktadır. Bu karmaşıklık ve tüm bireylerin birbirlerinden farklı ve her bir insanın hareketlerinin
eşsiz olması nedeniyle, bilimsel araştırmacının sistematik gözlem ve deneme yapması imkânsız
görülmektedir. Ayrıca sosyologlar da araştırdıkları insanlar gibi insandır. Bu durum onların ister
istemez olayın bir parçası haline gelerek objektifliklerini yitirmelerine de sebep olabilir. Böylesi
karmaşık insan dünyasına bir anlam verebilme çabası sosyologları ahlaki argümanlara yönelmeye,
hayal gücü ve vukuf kullanmaya ve kişisel tecrübelerinin etkisine teslim olmaya zorlamaktadır.
Dolayısıyla sosyologlar, gazeteci ve edebiyatçılardan farklı değillerdir şeklinde bir argüman ileri
sürülebilir. Ancak, bilimsel etiket bir çeşit fetiş olarak kullanılmadığı ve sadece bir yönlendirici ilke
olarak kaldığı sürece sosyolojinin bir bilimsel disiplin olarak görülmesi gerekmektedir. Sosyolojiyi
bilim yapan ne onun değerlerden bağımsız olması veya öznelliğin kirletmediği gerçekleri toplamakla
meşgul olması, ne de nihai kuralları takip etmesidir. Sosyoloji, vukuf, hayal gücü ve hatta ilham
kullanmaktadır; onu ahlaki değerler ve hatta politik bağlılık motive etmektedir, yöntem ve yorumların
içsel tartışması, rekabeti onu karakterize etmektedir. Ancak sonunda o da sanattan ziyade bilim
kategorisine girmektedir. Sosyoloji bir bilimsel uğraşıdır. Sosyoloji düzenlilikleri (regularities) teşhis
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etmeye uğraşmakta ve bir konuda genelleştirmelerini sistematik esasta yapmaktadır. Yani öneriler test
edilir ve ifadeler delilere dayandırılmaktadır1.

1.7. Sosyolojik Analizde Kavramların, Modellerin ve Tiplerin Rolü
Sosyoloji biliminin gelişmesinde en büyük problemlerden biri, onun yöntemsel paradoksta
önlenemez karmaşıklığıdır. Bu durum sosyolojinin hareket edebilmesi için sosyal yaşamın o korkunç
karmaşıklığını basitleştirmek zorunda olmasıyla açıklanabilir. Sosyoloji bu basitleştirmeyi yaparken,
varsayımlarını ifade ederken, kavramalar geliştirirken ve modeller oluştururken, meseleyi daha da
komplike bir hale getiriyor gibidir. Gerçekte sosyologlar meseleleri büyük ölçüde basitleştirirken,
genellikle onları komplike bir hale getirmekle suçlanırlar. Sosyologların analizlerinde bu karmaşıklığın
derecesini sıradan insanlardan çok daha fazla dikkate aldıklarını gördüğümüzde bu paradoks
çözülmektedir. Bu durum basit bir grafikle şekil.1.4' de gösterilmektedir.

Şekil 1.1. Sosyal Gerçeğin Sosyolojik ve Sağduyu ile Algılaması
Kaynak:Watson, T. (2008), Sociology of Work and Industry, London: Routledge
Şekil 1.4 Sosyolojinin sosyal dünyanın tam bir açıklamasını ve incelemesini yapabilmesinin
asla mümkün olamayacağını göstermektedir. Nihai bir sosyal gerçek, objektif olarak mevcut değildir.
Burada sosyolojinin, sağduyuya dayalı analizin ‘geliştirilmiş’ formu olup olmadığı da sorulabilir? Buna
şöyle bir cevap verebiliriz, bu ‘geliştirme’ öyle gerçekleşmeli ki sosyolojik olarak bilgilendirilmiş kişi
durumun ne olduğunu daha iyi anlayabilmeli ve yapılacak olan eylemin muhtemel sonuçlarınıamaçlanan veya amaçlanmayan sonuçları- daha iyi kavrayabilmelidir. Tüm sosyal bilim
araştırmalarının amacı daha doğrudan ziyade daha etkin bir analiz vermektir.
1Deliller

öylesi bir yöntemle toplanır, açıklanır ve yorumlanır ki diğer insanlar bu delileri inceleyebilir ve sunulan
genelleştirmeyle ilgili kendi kararlarını verebilirler.
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Şekil 1.2. İşe Yönelim Araştırmasında İdeal Tip Oluşturlması
Kaynak:Watson, T. (2008), Sociology of Work and Industry, London: Routledge
Şimdi de sosyologların sosyal dünyanın karmaşıklığını analiz edilebilir hale getirmek için nasıl
basitleştirdiklerine bakalım. Temel yöntem, iç-bağlantılarının önemli olduğu hissedilen gerçeğin çeşitli
boyutlarını toplayacak bir model veya genel teorik çerçeve geliştirmektir. Genellikle soyut modelleri
yönetilebilir hale getirmek için sistem, yapı ve tabakalandırma gibi çeşitli metaforlar (mecaz)
kullanılmaktadır. Tabakalandırma bu anlamda iyi bir örnektir. İnsanlar arasında mevcut bulunan
eşitsizlikleri araştırmak için sosyologlar genellikle toplumu adeta coğrafi bir diyagrammış gibi
resimlendirmektedirler. Bu, bir yapı veya kalıp ifadesini vermeyi kolaylaştırmaktadır. İnsanlar
tabakalara (sınıflara) yerleştirilir. Bu tip modeller düşüncelerden oluşmaktadır. Tabakalandırmada
insanların kavramsallaştırdığı guruplar ‘sınıf’ olarak bilinmektedir- üst, orta ve işçi sınıfı. Mesela
özelliği sermaye mülkiyetine dayanan bir sınıf, bir tanım değildir, sadece bir düşüncedir ve bir
kavramdır. Bununla bir kullanımın tanımı kastedilmektedir. Sosyolojide sınıflardan bahsettiğimiz
zaman objektif anlamda sınıfların olmadığını söylenilmemektedir. Tersine sınıfın insanlar arasındaki
eşitsizliği incelemek için önemli bir araç olduğu önerilmektedir. Bu, sınıf kavramının sadece
entelektüellerin dilbilimsel bir oyuncağı olduğu anlamına gelmemektedir. Nihayetinde sosyolojik
kavramlar insanların yaşamlarındaki tecrübelere bağlanmak zorundadır. Her ne kadar bazı insanlar sınıf
olayının bittiğini iddia ediyorsa da, onlar yaşamlarında öyle şeylerle karşılaşıyorlar ki bu en mükemmel
Bu insanlar bu alanda sosyolojik analiz için nereye bakarak kendi durumlarını daha iyi
anlayacak hale geleceklerdir? Bu problemi bir başka yoldan ifade etmeye çalışalım. Sosyologlar, bir
insanın işçi sınıfından mı veya orta sınıftan mı olduğuyla ilgilenmezler. Onların hareket noktası, bu
kişiyi yerleştirmek için analitik olarak hangi sınıfın daha faydalı veya uygun oluşudur. Bunun amacı,
bu insanların ne olduğu ve o toplumda ne yaptıklarını anlamaktır.
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Sosyolojide bu model ve kavramlara bağlantılı olarak basitleştirme süreci için son derece
önemli olan tipler veya Weber’in deyimiyle ‘ideal tipler’ kullanılmaktadır. Sosyoloji, bunları evrensel
olarak oluşturmaktadır. Sosyoloji genelleştirmelerle ilgilendiği için, analizini yönlendirmede
“sosyolojiye özgü” modeller yerine ideal modellere bakmaktadır. Bu yüzden eğer bir fabrikanın
işçilerinin genel olarak ücretlerle mi, yoksa iş tatminiyle mi ilgilendiğini bulmak istiyorsak, bir ideal
tip parasal-yönlendirmeli (instrumental-oriented) işçi ve bunun tam karşıtı: ideal tip iş-tatmin
yönlendirmeli (expresively-oriented) işçilerin varlığını düşünebiliriz. Açıkça söylemek gerekirse, bu
tipler gerçekte mevcut değillerdir. Ancak bu ekstrem tipler zihinde muhafaza ederek, fabrikada hangi
tiplerin var olduğu keşfetmeye yarayacak gerekli veriyi temin etmek için anket düzenleyebiliriz.
Atölyelerin birinde Şekil 1.5 deki kalıpları bulmak mümkün olabilir. Bu analitik araçlar, modeller,
kavramlar, ideal tipler ve teorik planlar sadece birer alet ve araçtır. Birer amaç olmadıkları bilinmelidir.
Bunlar doğruluk kriterleriyle değil faydalılıklarına göre değerlendirilecektir. Bu çalışma boyunca,
önemlerini açıklamak için farklı fenomenlerle ilgili olarak değişik yaklaşımları inceleyeceği
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Uygulamalar
Çalışma sosyolojisi alanında hayali bir araştırması tasarlayarak tüm araştırma tekniklerinin nasıl
kullanıldığını anlamaya çalışalım.
Bir kasabada kapanmakta olan bir otomobil fabrikasının ekonomik ve sosyal etkilerinin
sosyolojik açıdan incelemek amacıyla kurulmuş bir araştırma gurubu olduğunu varsayalım. Fabrika
kapandıktan sonra emekli olmaya hazırlanan şirket sahipleri, sosyologlara fabrikada rahatça
çalışabilecekleri şekilde araştırma izni verdiğini düşünelim. Ayrıca araştırma gurubunun üyelerinden
biri de bu fabrikada bir zamanlar işçi olarak çalışmıştır. Onun kişisel tecrübesi araştırmaya üretim süreci
ve çalışma ilişkileri hakkında çok önemli veri sağlayacaktır. Hâlihazırda şirketin İnsan Kaynakları
bölümünde çalışan bu şahıs erken emekliye ayrılacak, yeniden görevlendirilecek ve işten çıkarılacak
olan işçilerin tespit edilmesi sürecini yürütmektedir. Böylece katılımcı gözlem yöntemiyle işçi ve
yöneticilerin tecrübeleri konusunda çok değerli veri toplanacaktır. İkinci bir araştırmacı da, şirketin
tarihi gelişimine yönelik verileri şirket kayıtları ile yerel gazetelerin ve kurumların arşivlerinden
toplayacaktır. Araştırmaya yönelik olarak üretim, istihdam, işçi devri ve endüstriyel uyuşmazlık ve
eylem gibi istatistiksel veriler sayısal araştırmaya ilgi duyan başka araştırmacı tarafından toplanacaktır.
Şirketinin kapanmasının çevredeki küçük işletmeler ve kasabanın diğer kesimleri üzerine yapacağı
muhtemel etkileri araştırmak için postayla bir anket gönderilecek ve kasabada gerekli kişilerle
yapılandırılmış mülakatlar yapılacaktır. Şirketinin her düzeyinden örnekleme usulüyle seçilmiş
işçilerden, hem yapılandırılmış hem de daha enformel olan yapılandırılmamış mülakat yöntemleri
kullanılarak veri toplanacaktır.
Sonuçta, tüm araştırma tekniklerini kullanan, oldukça geniş ve çok pahalı bir sosyolojik
araştırma projesi ortaya çıkacaktır. Burada kişisel değerlerin, kişisel ve kamusal beklentilerin, teorik
girişim ve araştırma vasıflarının karmaşık bir ağı söz konusudur. Projenin arkasındaki motivasyon ve
desteğe rağmen, sonuçta bir konuyla alakalı sadece bir kaç rapor yayınlanacak ve bu raporlar diğer
sosyolog ve araştırmacılar tarafından incelenecek, gözden geçirilecek, literatürde ve çeşitli seminer ve
toplantılarda eleştirilecektir. Bu değerlendirme sürecinin sonunda akademisyenlerin ve konuyla
ilgilenenlerin bir dizi mesele hakkında anlayış ve kavrayışları gelişecektir. Ancak bu çalışma hükümet
yetkililerine, sendikalara ve işverenlere böyle bir durum karşısında ne yapmaları gerektiğini
söylemeyecektir.
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Uygulama Soruları
1)

Sosyoloji Biliminin tarihsel kökenleri hakkında ne biliyorsunuz?

2)

Sanayi ve Fransız Devrimlerinin sosyolojinin gelişiminde nasıl bir rol oynamıştır?

3)

Günümüzde sosyolojik tepki gerektiren sosyal endişeler nelerdir? Araştırınız?

4)

Niçin sosyologlar farklı yaklaşımlar kullanmaktadır? Tartışınız
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bir bilim dalı olarak sosyolojinin gelişiminin büyük ölçüde 200 yıl önce gerçekleşen Fransız
Devrimi ve Sanayi Devrimine bağlıdır. Bu her iki Devrim binlerce yıl süren feodal ekonomik ve
sosyal düzenin çökmesiyle sonuçlanmıştır. Akademik bir disiplin olarak sosyoloji, Avrupa’da birkaç
asırda meydana gelen sayısız sosyal ve kültürel dönüşüme bir tepki olarak 19. yüzyılda ortaya
çıkmıştır. Sosyolojinin ortaya çıkışından birkaç asır önce, Avrupalı toplumları bir arada tutan ve onlara
istikrar sağlayan dinsel ve geleneksel temelleri zayıflamaya başlamıştı. Reformlar Katolik Kilisesi’nin
otoritesini sarsmış, Protestanlık bireyi ön plana çıkarmıştı. Rönesans ile birlikte din ve eşitsizlik,
mülkiyet ve krallık gibi kurumlar akılcı ve eleştirel bir incelenmeye tabi tutulmuştu. Tüm bu kurumlar
Sanayi Devrimi ve Fransız ihtilaliyle sarsılmış ve pek çoğu da çökmüştür. Sosyoloji, büyük değişim
ve dönüşüm sürecin ve etkilerini anlamanın bir yolu olarak ortaya çıkmıştır.
Bizler 19. ve 20. Yüzyılın sosyologlarını rahatsız eden, dehşete düşüren ilk kez gördükleri bir
toplum ve ekonomi içinde yaşıyoruz. Onları ürküten pek çok olguyu ne sorguluyor ne de tartışıyoruz.
Ancak ilk sosyologlar sanayi toplumunun ilk yıllarını görmekle birlikte sanayi öncesi toplum pek çok
kurumunun ve uygulamasının da varlığını sürdürdüğü bir döneme bu değişime tanık olmuşlardı.
Dolayısı ile her iki toplumun kurum ve değerlerine vakıftılar. Bu nedenle sosyoloji biliminin
kurucularının fikirlerine, kavrayışlarına, teorilerine ihtiyaç hissetmekte ve eleştirel yaklaşımlarını
güncel bir analiz için başlangıç noktası olarak görmekteyiz.
20. Yüzyılın son çeyreğinden itibaren kapitalizminde bir dizi yeni dönüşüm ve değişime
yaşamaktadır. Gerçekte Sanayi Devrimi sonrası şartları anımsatan yeni durum söz konusudur. Bu
şartlar, üretim süreci, işin niteliği, çalışma yaşamı, iş-yaşam dengesi ve cinsiyet ilişikleri açısından bir
dönüşüm sürecine işaret etmektedir. Bu dönüşümün anlaşılması ve analizi sosyolojik açıdan önem arz
etmektedir. Sosyologlar faklı olguları incelemek için beş temel yaklaşım kullanmaktadır. Bunlar
demografik, sosyal psikolojik, kolektif veya kurumsal ve sosyolojik yaklaşımdır. Sosyolojinin
bilimsel bir disiplindir ve sosyolojik bir açıklama ciddi bir araştırma gerektirmektedir. Sosyolojik analiz
toplumsal yapı, kalıp ve süreçler araştırılmakta ve sosyal dünyayla ilgili genelleştirme yapmaktadır.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi 20. Yüzyılın ilk yarısında sosyolojik çalışmalara yön veren
isimlerden birisi değildir?
a)

Emil Durkheim

b)

Marx

c)

Hegel

d)

Weber

e)

Simmel

2)
Toplumsal düzeni derinden etkileyen ve sosyolojik çalışmalara yön veren olgulardan
hangi ikili doğru olarak verilmiştir?
a)

Sanayi Devrimi – Fransız Devrimi

b)

Reform - Rönesans

c)

Rönesans – Fransız Devrimi

d)

Tarım Devrimi - Fransız Devrimi

e)

Sanayi Devrimi-Rönesans

3)
“Bilmek, tahmin etmek ve kontrol etmek” diyerek bilimlerinin kullandıkları
metotlarının toplumu incelemek amacıyla kullanılması ile bu değişimin daha iyi anlaşılacağı ve
toplumun iyileştirilmesinin mümkün olacağına inanan sosyolog kimdir?
a)

Emil Durkheim

b)

Giddens

c)

Weber

d)

August Comte

e)

Marx
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4)
“Sanayi Devrimi ve Fransız ihtilaliyle sarsılmaya başlayan kurumlar, …………. Katolik
Kilisesi’nin merkezi otoritesinin sorgulanmasını sağlarken, Protestanlığın yükselişi bireyi ön plana
çıkarmıştı. ……………ile birlikte din, eşitsizlik, akrabalık, mülkiyet ve krallık gibi kurumlar akılcı ve
eleştirel bir incelenmeye tabi tutulmuştu.” Boşluklara hangi ikili uygundur?
a)

Reform – Rönesans

b)

Rönesans- Sosyolojik Değişim

c)

Reform – Evrim Teorisi

d)

Rönesans – Reform

e)

Sanayi-Fransız Devrimi

5)
değildir?

Aşağıdaki bilimlerden hangisi sosyolojinin bağlantılı olduğu bilim dallarından birisi

a)

Tarih

b)

Antropoloji

c)

Hukuk

d)

Felsefe

e)

Sosyal Psikoloji

6) Aşağıdakilerinden hangisi ilk sosyologların özelliklerinden değildir?
a)

Bilim İnsanları

b)

Muhafazakâr Kimseler

c)

Devrimci Kişiler

d)

Kilise Görevlileri

e)

İş Adamları

7) Niçin sosyoloji hala kurucu babalarının fikirlerine muhtaçtır?
a)

Çok zeki insanlar oldukları için

b)

İlk sosyolojik çalışmaları yaptıkları için

c)

Fransız Devrimine katıldıkları için

d)

Kilisenin baskılarına karı çıktıkları için
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e)

Sanayi kapitalist toplumun oluşuma alternatif düşüncelerin ışığında bakabildikleri için.

8) Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin sosyal olguları incelemek niçin farklı yaklaşımlar
kullanmasının sebebidir?
a)

Sosyal olguların nedenlerinin farklı olması.

b)

Farklı sosyologların farklı bakış açılarını tercihe etmeleri.

c)

Tek bir olgunun çok sayıda farklı bilimsel disiplinin alanına girebilmesi.

d)

Sosyolojik yaklaşımın yeterince gelişmiş olmaması.

e)

Çok sayıda farklı bakış açısının bulunması.

9) Aşağıdakilerden hangisi Sosyolojik bir açıklamadır?
a)

Kız çocuklarının bebekle oynamayı tercih etmesi onların biyolojileri ile ilgilidir.

b)

İnsanların yoksul olması büyük ölçüde kendi tembelliklerinden kaynaklanmadır.

c)

Endüstriyel eylemin sebebi sendikanın kışkırtmasıdır

d)

Daha çok iradesi zayıf ve zihinsel sorunları olan insanlar intihar eder.

Fakirlik, sınıflı toplumlarda mevcut olan sosyal ve ekonomik eşitsizliklerden
e)
kaynaklanır.
Cevap Anahtarı:
1) c, 2) a, 3) d, 4) a, 5) d, 6) c, 7) e, 8) e, 9) e
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2. SANAYİ DEVRİMİNİN SOSYAL SONUÇLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Sanayi Devriminin yol açtığı büyük dönüşümun sosyal sonuçlarını ele alacağız.
Sanayi Devrimi, Feodalizmin yıkılmasına neden olurken sosyal düzende altüst olmuştur. Bu
gelişmelere bağlı olarak iş, aile, çalışma yaşamı, nüfusun coğrafi dağılımı, sosyal sınıfların yapısı
büyük ölçüde değişmiştir. Bu süreçte modern fabrikaların kentsel altyapıya ihtiyaç duyması
nedeniyle topraklarından edilen milyonlarca insan kentlerde işçileşmek zorunda kalmıştır. Böylece
kentsel yaşam dominat yaşam biçimi haline gelmiş ve nüfüsun coğrafi yapısı değişmiştir. Bu
değişimin bedelini hergün 16 saat çalışmak zorunda bırkılan çocuklar, işçiler ve köylüler (yoksullar)
ödemiştir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sanayi Devrimine yol açan faktörler nelerdir?

2)

Sanayi Devrimi aileyi nasıl etkilemiştir?

3)

Sanayi Devrimi çalışma yaşamını nasıl etkilemiştir?

4)

Niçin ilk fabrikalarda genellikle kadın ve çocuklar istihdam edilmiştir?

5)

Teknoloji kadınların iş rollerini nasıl değiştirmiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Sanayi Devrimi

İnsanlık Tarihi açısından Tarihsel
sanayi devrimi bir dönüm Devriminin
noktasıdır.
araştırması

Sanayi Devrimi
çalışma yaşamı

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
açıdan
sanayi
ne
getirdiğinin

sonrası Tarımsal geçmişe sahip olan Köyden kente göçle birlikte
insanların sanayi didpiline işgücünün yeni çalışma şartlarına
nasıl ayak uydurdukları
karşı
verdiği
reaksiyonun
incelenmesi
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Anahtar Kavramlar


Sanayi Devrimi



Kentleşme



Paternalizm



İş Disiplini



Burjuva



Evanjelizm
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Giriş
200 yıl önce gerçekleşen Sanayi Devrimi insanoğlunun Tarım Devriminden sonra gördüğü
en büyük değişim ve dönşüm sürecidir. Bu değişimin kapsamı öylesine büyüktürki insan 10.000
yıldır sürdürdüğü yaşama ve üretime biçimleri yeniden tanımlanmıştır. Kırsal yaşamın yerine
kentsel yaşam dominat yaşam tarzı olark yükseliken ev üretimi ve zanaat üretimi büyük ölçüde
yerini fabrika sistemine bırkmış, böylece iş evden fabrikaya kaymıştır. Bu süreçle birlikte
topraklarından ve loncalarından koparılan milyonlarca insan kentlere fabrika işçisi olmuş, iş, aile ve
çalışma yaşamı köklü değişiklik geçirmiştir. Bu değişimin bedelini genellikle çocuklar, kadınlar ve
işçiler ödemiştir. Bu bölümde Sanayi Devriminin aile, çalışma yaşamı, kentleşme, çocuk ve
kadınların istihdamı ve yeni sosyal sınıfların yükselişi açısından sonuçları incelencektir.
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2.1. Sanayi Devrimi
Sanayi Devrimi, buhar motorunun tekstil üretimine uygulanması sonrasında 1780-1830 yılları
arasında İngiltere’de meydan gelen büyük ölçekli sanayileşme ve sosyal dönüşüm sürecini ifade
etmek için kullanılan bir kavramdır. Devrimler kısa sürede olup biten ve köklü değişiklilerdir. Bu
dönemde meydan gelen ekonomik, sosyal, politik, teknolojik ve örgütsel değişimler öylesine büyük
ve köklüdür ki bunları devrim dışında bir kavramla ifade etmek mümkün değildir. Bu değişim ve
dönüşümler, insanlık tarihinde çok önemli bir dönüm noktasıdır. Zira Sanayi Devrimi ile birlikte
yepyeni bir toplum doğmuş, ekonomik ve sosyal yaşamın her boyutu bu değişimden nasibini
almıştır.
Sanayi Devrim’inin teknolojik açıdan kara Avrupa’sının çok gerisinde olan İngiltere’de önce
gerçekleşmesi oldukça manidardır. İngiliz imalat sektörü Avrupa piyasalarında kendine yer
bulamamıştı, yünlü kumaş ve elbiseler İngiltere’nin yegâne ihracat kalemiydi. Diğer Avrupa
ülkeleriyle mukayese edildiğinde İngiltere’de tarım sektörü alışılmadık bir şekilde küçüktü. 1800’e
kadar olan süre içinde her 5 kişinden 3’ü çiftçiydi. Kalan işgücü imalat ve hizmet sektörlülerinde
çalışmaktaydı. Bu nedenle ülkenin her yerinde, köy evlerinde dokuma tezgâhları ve demirci
atölyeleri çalışmakta, yünlü kumaş, tuhafiye ürünleri, çorap, metal malzemeler ve deri ürünleri
üretilmekte ve dış pazarlara satılmaktaydı. Bu nedenle 1700’lerde İngiltere’nin sanayileşme
konusunda öncü olacağını öngörmek mümkün değildi (Hudson ve Sullivian, 2009).
Bu dönemde uluslararası piyasalarda sıçrama yapmak için İngiltere’nin Avrupa’da zülüm
gören Protestanların, özellikle yetenekli zanaatkârların, İngiltere’ye göç etmelerini teşvik etmekten
başka çaresi yoktu. Bu Protestan zanaatkârların çabaları İngiltere’ye makine ve tekstil üretiminde
rekabet üstünlüğü kazandırmış ve Sanayi Devriminde öncü olmasının yolunu açmıştır. 1750’den
itibaren yün eğirme makinesi, hareketli mekik ve buhar motoru ile çalışan dokuma tezgâhlarının
geliştirilmesi önce tekstil üretimde daha sonra diğer malların üretime kullanılması sonucunda
iğneden, ipliğe, çakıdan çiviye ve lokomotife kadar her şey büyük ölçekte ve makine ile üretilir
olmuştur (Volti, 2013).
Sanayi Devrimi, Tarihte ilk kez (insan kası ve diğer ilkel güç kaynakları ile çalışmayan) dışsal
güç kaynaklı makineler üretim sürecinde kullanılmıştır (Stover, Litchy ve Stover, 1999). Bu süreç
önce tekstil sektöründe başlamış daha sonra diğer sektörlere yayılmıştır. Bunun sonucunda imalat
sektöründe üretimin ölçeği değişmiş ve büyük ölçekli üretim ortaya çıkmıştır (Volti, 2013). Bu
üretim sürecinde, üretim ilişkilerinde ve işgücünün vasıf düzeyinde büyük değişiklere neden
olmuştur.
Sanayi Devrimi, feodal çağa özgü eski sosyal düzeni altüst etmiş, yerine yeni bir düzen
getirmiştir. Bu düzenin kuruluş aşaması epeyce sarsıntılı geçmiştir. Eski ekonomik kurumlar ve
sosyal yapılar teker teker yıkılırken her alanda değişim yaşanmış ve aileden, çalışma yaşamına,
üretim sürecinden çalışma ilişiklerine ve sınıf yapısına kadar her şey bu değişimden etkilenmiştir.
Bu değişimin bedeli çok ağır olmuş, bunu pek çok açıdan işçiler, köylüler ve yoksullar ödemiştir.
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2.2. Ailenin Dönüşümü
Geleneksel sosyal düzen ve sosyal ilişkilerde köklü bir dönüşüme yol açan Sanayi
Devriminin en fazla etkilediği kurumlardan biri ailedir. Sanayi Devriminin ilk yıllarında aile
kurumunun kaderi konusunda tüm araştırmacıların endişe duyduğu bilinmektedir. Ancak aile
kurumu sanayi dönüşümden çok fazla etkilense de varlığını sürdürmeyi başarmıştır. Sanayi Devrimi
ile ailenin çökmesi arasında doğrudan bir ilişkinin mevcut olduğu söylenmez. Sanayi Devriminin
aile üzerinde olan en önemli etkisi üretimin evden fabrikaya kayması ile ailenin bir üretim yeri ve
birimi olmaktan çıkıp, sadece tüketim birimine dönüşmesidir (Stearns, 2012: s. 74).
Sanayi Devrimi öncesi aile bağımsız ekonomik bir birimdir. Eve iş verme sisteminin egemen
olduğu Merkantilist dönemde Avrupa'da her aile, evini bir işyeri olarak kullanırdı. Tarımsal üretim
dışında aile fertleri geçimlerini temin etmek için yün eğirip ve kumaş dokurdu. Genellikle erkek
dokumacı, kadın yün eğiricisi ve çocuklarda yardımcı olarak çalışırlardı. Bununla birlikte ailenin
küçük bir tarlası ve köyün ortak mera ve orman alanlarını kullanma hakkı vardı. Bu dönemlerde aile
ortak bir işletmedir. Ailenin fertleri kendilerini bu işletmenin bir ortağı sayar ve aile bütçesinin
zenginleşmesi için katkıda bulunurdu (Abrams, 1998).
Sanayi Devrimi ile birlikte ailede kadın ve erkeğin rolleri yeniden tanımlanmıştır. Özellikle
erkeğin ailenin yegâne ekmek kazananı rolünü üstlenmesiyle kadın da ev işleri yapar olmuştur. Bu
aile tipi ekmeğini kazanan erkek ailesi olarak da tanımlanmaktadır. Bu durum kadının ekonomik
rolünün tamamen yok olduğu anlamına gelmemektedir. Zira özellikle işçi sınıf kadınlar gelir getirici
faaliyetlerde bulunmaya devam etmiştir. Ancak erkeğin elde ettiği gelir ailenin ana gelir unsuru
olmuştur.
Batı toplumlarında Sanayi Devrimi ile birlikte teknoloji kadının iş rolü süratle yok etmiştir.
Kadın ekonomik önemi de azalmıştır. Buna karşın erkeğin evde yaptığı iş bir müddet daha
teknolojiye direnmiş ancak sonunda o da fabrikaya kaymıştır. İşin evin dışına çıkması ile birlikte,
aile içi iş bölümü, kadın ve erkek rolleri de değişikliğe uğramıştır (Stearns, 2012:s 74). Kadının gelir
açısından ikincil bir rol üstlenmesi, ilk fabrikalarda çalışanların yarıdan fazlasının kadın olduğu
gerçeğini gizlemektedir. Kadın işgücü ücretlerinin düşük olması ve kolayca işten atılabilmeleri
nedeniyle tercih edilmekteydi. Bununla birlikte çalışan kadınların büyük bir çoğunluğunun bekâr
veya çocuklarını büyütmüş orta yaş kadınlardan oluştuğu ve kadınların evlendikten sonra nadiren
çalıştığı görülmüştür (Abrams, 1998). Tüm bu dönüşümler neticesinde ailenin temel fonksiyonu,
çocuk yetiştirme ve sosyalleşmeyle sınırlanmıştır. Aile yaşlı üyeler için bir dinlenme ve kimi
seramonilerin (bayram ve yılbaşı gibi) gerçekleştirildiği bir sosyalleşme alanı haline gelmiştir.
Kısaca daralmış geleneksel fonksiyonları ile aile artık özel yaşam alanı haline gelmiştir ve
Sanayileşmenin gelişmesiyle büyük aile önemini yitirerek, anne baba ve çocuklardan oluşan
çekirdek aileye dönüşmüştür. Sanayi toplumunda çekirdek aile normdur, ancak bu durumun ne
kadar süre devam edeceği tartışma konusudur (Kumar, 1988).
Sanayi Devrimi sonrası Batı Avrupa ve ABD’de yeni bir aile tipinin (orta sınıf) geliştiği ileri
sürülmektedir (Stearns, 2012:s.75). Orta sınıflar aile kurumuna artan bir şeklide kutsiyet atfetmiş ve
aile yaşamının toplum temel taşı olduğuna inanmıştır. Zira aile yeni ekonomik hayatın yarattığı
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stresten sığınılacak duygusal bir cennet ve çocuklara ahlaki değerlerin öğretileceği bir mabet olarak
görülmekteydi. Orta sınıf ailelerde iş ve aile hayatının kesin bir şekilde birbirinden ayırılmış ailenin
ekonomik işlevini tümden yok olmuştu. Böylece orta sınıf aile, kişiler için birlikte zaman geçirilen
bir yapıya dönüşmüştür.
Öte yandan işçi ailesi ise geleneksel aileye daha yakındır. Aile artık bir üretim yeri olmasa
da hala ekonomik bir birimdir. Zira aile fertleri özellikle çocuklar ve kadınlar aile bütçesine ek gelir
getirecek işler yapmaktadır. Kadının ev işleri ve çocuk bakımı nedeniyle iş arayamadığı durumlarda
aile ekonomisine olan görece katkıları azalmaktaydı. Böyle durumlarda kadınların aile ekonomisine
katkıları daha çok evin bir odasının pansiyon olarak kullandırması, çamaşır yıkamak ve evde dikiş
dikmek ya da ev sorumlulukları ile uyumlu her türlü gelir getiren ekonomik faaliyete bulunmaktan
ibarettir. Bu dönemde işçi ailesi açısında büyük aile fertleriyle dayanışma devam etmektedir. Büyük
aile, borcu olanlara, geçici olarak işsiz olanlara veya hasta ve yaşlılara mali açıdan destek sağlamaya
devam etmektedir. Kısaca sanayileşmenin ilk yıllarında güçlü bir sosyal güvenlik sisteminin
yokluğunda, ailenin kendisi minyatür bir refah devleti özelliği sergilemiştir. Çok uzun bir süre geniş
aile Sanayi toplumlarında bir norm olmaya devam etmiştir (Kumar, 1988:s.56).

2.3. Modern Kentlerin Yükselişi
2.3.1. Kentleşme ve Kentsel Yaşam
Sanayi Devrimi, nüfusun coğrafi dağılımında önemli değişiklikler meydana getirmiştir.
Sanayi Devrimiyle birlikte nüfus kentlerde yoğunlaşmıştır. Bilindiği gibi modern yaşam kentsel bir
yaşamdır. Kentler, beş bin yıldır toplumsal yaşamın bir parçasıdır. Ne var ki kentsel yaşamın bu
denli yaygınlık kazanması, son iki yüz yılın veya Sanayi Devrimi sonrasının bir olgusudur. İlk
çağlarda Mısır, Eski Yunan, Roma’da ve Rönesans zamanında İtalya şehirlerinde kentsel yaşamın
mükemmelliğe eriştiği bilinmektedir. Ancak kültürü ve karmaşıklığıyla sanayi öncesi kent ve
kentsel yaşam, bütünüyle bir azınlık deneyimiydi. Tarihte hiçbir zaman kentlerde yaşayanlar, toplam
nüfusun %10-15'den fazlasını teşkil etmemişti. Yani sanayileşme ve sanayi toplumunun oluşumuna
kadar kırsal nüfus nadiren %90’nın altına düşmüştü.
Her ne kadar batı ülkeleri 20 yüzyıla kadar kentsel toplumlar değildiyse de kentler ve
kasabalar sanayileşme; ticaret ve imalat üretiminde büyük bir artışa yol açmaktadır. 19. Yüzyılın ilk
yarısında sanayileşmeye bağlı olarak kentler muazzam bir büyüme sağlamıştır. Kentler geleneksel
olarak idari merkezlerdir. Mahkemeler, hükümet kurumları, askeri kurumlar ve ticaret kentlerde yer
alırdı. 1850’lere gelindiğinde kentle sanayi ve endüstrinin de merkezi haline gelmişti özellikle
İngiltere’de ve Belçika’da. Buhar motorunun icadıyla girişimciler fabrikalarını üretim, dağıtım ve
mübadele, iletişim ve ulaşım ağlarının bankacılık sistemlerinin mevcut olduğu ve ülkenin her
yerinde kentlere çalışmak için gelen işsizler ordusunun bulunduğu kent merkezlerine kurmaya
başlamıştır. Ayrıca sanayileşme, hükümetin para birimini, standart ölçme ve değerler sistemi
oluşturmasını, yolları güvenli bir hale getirmesini ve kanunları düzenli olarak uygulanmasını
gerektirmektedir. Tüm bu gelişmeler, hızlı bir kentleşmeye neden olmaktadır. Bu nedenle sanayi
toplumlarında, nüfusun %90’ı kentlerde yaşamaktadır.
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İlk sanayileşen ülke olan İngiltere, sanayileşmeyle birlikte kentlerin büyümesine de örnek
gösterilmektedir. 1800’de İngiltere’de nüfusu 1 milyondan fazla olan sadece Londra vardı. Nüfusu
50-100.000 arasına olanda 6 şehir mevcuttu. 1801 yılında nüfusun 1/5’i nüfusu on bin ve daha fazla
olan kentlerde yaşarken, 1851 yılına kadar Londra’nın nüfusu 2.363.000 ulaşırken 9 kentin nüfusu
1000.000 üzerinde 8 kentin nüfusu da 50.000-100.000 civarındaydı. Diğer bir ifade ile ülke nüfusun
2/5’i şehirlerde yaşamaya başlamıştır. Eğer nüfusu beş binden fazla olan merkezleri de dikkate
alınırsa nüfusun %50’den fazlasını kentsel olarak saymak gerekmektedir. Böylece dünyanın ilk
sanayileşmiş devleti yine dünyanın ilk kentsel toplumu haline gelmişti. Bu sanayileşme ve
kentleşme arasında direkt bir ilişki olduğunu göstermektedir. 1901’de Kraliçe Victoria’nın öldüğü
yıl düzenlenen nüfus kayıtlarına göre, nüfusun 3/4 kentlerde yaşar hale gelmiş ve bu oran 1911’de
4/5’i bulmuştur. Bir asırlık süre içinde tamamen tarımsal olan bir toplum, büyük bir kent toplumu
haline dönüşmüştür.
Ancak kentsel nüfus artışı kıta Avrupa’sında görece olarak daha yavaş olmuştur. Nitekim
1800’de Paris’in nüfusu 55.000 civarındayken nüfusu 100.000 üzerinde olan sadece 2 kent
mevcuttur. 1851’de Paris nüfusu 1.000 000 erişirken Lyon ve Marseille’nin nüfusu da 200.000
civarında bulunmaktaydı. Bu kalıplar zaman aralığı ile sanayileşme ilerledikçe önce Avrupa
ölçeğinde tekrar etmiştir. Almanya ve Avusturya’da ise 1800 nüfusu 100.000 üzerinde sadece 3 kent
bulunmaktaydı. Viyanın nüfusu 1800.’de 247.000’den 1850’de 440.000 çıkmıştır. Dünyanın ikinci
sanayileşmiş ülkesi olan Belçika’da ise nüfusun % 48 1900’e kadar tarımsal kesimde kalmıştır.
Bu kalıplar zaman aralığı ile sanayileşme ilerledikçe Avrupa’dan sonra dünya ölçeğinde
tekrar etmiştir. Bu hızla dünya nüfusunun yaklaşık % 70’ınin 2020 yılına kadar kentleşmiş olacağı
tahmin edilmektedir. Sanayileşme sürecinde büyük kentlerin gelişiminde dünya ölçeğinde benzer
özellikler görülmektedir. Öyle ki, nüfusu bir milyondan fazla olan kentlerin sayısı; 1900 yıllında 10,
1950 yılında 49, 1985 yılında ise 250’dir. Sanayi öncesi dönemde ise bu özellikler görülmez.Hızlı
nüfus artışına paralel olarak, Üçüncü Dünya ülkelerinde çok hızlı bir kentleşme yaşanmaktadır. Bu
kentleşme süreci son derece sağlıksız olması nedeniyle, Batı ülkelerinde sanayileşmenin ilk
yıllarında görülen kentleşmesinin sıkıntılı ve stresli özelliklerini yeniden üretmektedir. Bu
özellikler; kentlerin aşırı kalabalık olması, kentlerde sağlıksız yaşam koşulları, işsizlik ve ekonomik
gelişmenin yetersizliği olarak sıralanabilir. Brezilya, Meksika, Singapur, Hong Kong gibi ülkeler
dışında Üçüncü Dünya ülkeleri kentleşmeyi sanayileşme sürecini yaşamadan gerçekleştirmiştir. Bu
nedenle yukarıda belirtilen sağlıksız koşullar oluşmuş ve gecekondular kentlerin varoşlarında
yayılmıştır. Bu yerleşim biçiminin örgütsüz olması kentsel altyapı imkânlarına ve yönetimlerine
büyük yükler getirmiştir.

2.3.2. Kentlerde Yaşam koşulları
19. Yüzyılın ilk yarısından kentlerin süratle büyümesi, yaşayanlar için pek çok açıdan felekte
düzeyinde kötü yaşam şartları sağlamıştı. Avrupa kentlerinde insanların büyük bir çoğunluğu için
yaşam genel olarak kalitesi zayıftı. Gelişen yeni işçi sınıfının yaşam yeri olan yeni ketlerde işçilerin
çalıştıkları fabrikalardan daha sağlıksız ve kötü koşullardaydı. Kentler; sefaletin içine gömülmüş
göçmenler ve çiftçiler, adeta tanımlanamayan kara canlısına dönüşmüştür. Bunun sebebi işçilerin
çok düşük ücret almaları değildi. İnsani bir yaşama standardından bile mahrum edilmiş olmalarıydı.
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1890’ın ilk yıllarında büyük kentler bile kanalizasyon alt yapısı ihtiyacını karşılamaktan çok uzaktı.
İlk sanayi kentlerinde kolera ve tifo gibi hastalıklara binlerce işçinin canını almıştır. Fabrikalar ve
evlerde kömür kullanılması nedeniyle kentlerde her şeyin üzerini kalın bir kurum tabakası
kaplıyordu. Sonuç olarak binlerce insan tüberkloz ve diğer solunum yolları hastalıklarından dolayı
öldü ve yaşama süreleri bu hastalıklar nedeniyle 32’ye kadar düştü, birçoğu da sakat kaldı.
Fabrikaların yaygınlaşması ev ve işi birebirinden ayırmıştı. İnsanlar kendilerine iyi bir iş bulmak
istiyorlarsa ailelerini bırakmak ve tek başlarına maceraya atılmak zorundaydılar.

2.3.3. Kentleşme ve Kültür
Kentleşme; sadece basit bir istatistiksel büyüme olarak algılanamaz. Bu bir kültür ve
bilimdir. Alman sosyolog Simmel’in ve Amerikalı sosyolog Louse Write‘ın belirtikleri gibi
kentleşme; bir yaşam biçimidir. Bu yazarlar, sanayi öncesinin küçük kasabalarına karşın, büyük
modern kentlere insanların akmasında, büyük fırsatlar kadar, büyük tehlikeler de gördüler. Aşırı
stres ve gerilim yaratan kent, insanlar arasında yaşama karşı sıkıcı ve bıkkın bir tutuma yol
açmaktadır. Bireyler kayıtsız kalmaya ve çevrelerinden izole olmaya zorlanmaktadırlar. Bu nedenle
George Simmel’in de belirttiği gibi kentler, kişinin kendini metropoliten kalabalıkta yalnız hissettiği
kadar hiçbir yerde hissetmemesi gibi yapay bir paradoks oluşmaktadır. Bunun yanında kentler,
çeşitliliği ve üretkenliği de teşvik etmekte ve en yetenekli insanları kendine çekmektedir. Pek çok
sosyoloğun belirttiği gibi sadece kentler, insanoğlunun tüm potansiyelini açığa çıkarmaktadır.
Kentler gelişmenin ve büyümenin kaynağıdır. Fransız sosyolog Emil Durkheim, kentler
ilerlemenin tartışmasız merkezleri olduğunu; yeni fikirlerin, modaların, geleneklerin ve yeni
ihtiyaçların buralarda geliştirilip tüm ülkeye yayıldığını söylemektedir. Araştırmacıların çoğu,
sanayileşme ile birlikte kentlerin bir bütün olarak toplumsal ilişkiler bağlamında yeni bir konuma
geçtiğini vurgulamaktadırlar. Sanayi öncesi kentler, tarım denizinde izole olmuş kırsal alanın
yiyecek ve emekleriyle beslenen birer ada gibiydiler. Sanayileşme; kent-köy ilişkisini tersine
çevirmekte ve kırsal alanları büyük ölçüde kentlere muhtaç hale getirmektedir. Öyle ki tüm politik
ve ekonomik güç kentlerde yoğunlaşırken, kırsal alanlar; kentlerde merkezileşmiş tek bir ekonomik
sistemin tamamlayıcı bir parçası haline gelmektedir. Artık sanayi ve finans şirketleri, bireylerin
yerini alan yeni toprak sahipleridir. Orijinal haliyle turistik veya nostaljik amaçlarla muhafaza edilen
yerler dışında, gelişmeler; kırsal yaşamın her boyutunu etkilemektedir. Değerler ve toplumun pratiği
temelden değişmektedir.
Kentler, bir bütün olarak sanayi toplumunun bir sembolü ve gerçeği haline gelmiştir.
Geçmişte olduğu gibi artık toplumun diğer kesimleriyle mekanik ilişkisi kalmamıştır. Artık kent, bu
organik bütünün merkezinde bulunmakta, sanayileşme, merkezileşmiş ilişkiler ağı yaratmakta ve
kent, tüm etkilerin kaynaklandığı ve yöneldiği bir düğüm noktası haline gelmektedir. Kent,
ekonomik, pratik ve kültürel çerçeve sağlayarak toplum tarzını yönlendirmekte ve standartlarını
korumaktadır.
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2.4. Çalışma Yaşamı ve Çalışma Şartları
Sanayi Devriminin yarattığı en önemli değişikliklerden biride hiç şüphesiz çalışma
yaşamında gerçekleşmiştir. Sanayi Devrimi öncesinde üretimin merkezi evdir. Buna bağlı olarak
çalışma olgusu da ev yaşamının bir parçasıdır. İnsanlar evlerinde veya tarlalarında ya da eğer
zanaatkâr ustaysalar evlerine bitişik küçük işyerlerinde çalışırdı. Merkantilist kapitalizmin yükselişi
ile birlikte ortaya çıkan ve işçilerinin ekonomik bağımsızlıklarını kaybetmesine neden olan eve iş
verme sisteminde işçiler kendi evlerinde çalışmaktaydı. Bağımsız çiftçiler, zanaatkâr ustalar ve iş
verme sisteminin işçileri ev merkezli olarak çalışır ve aile bireylerinin yanlarında çalışırlardı. Ancak
18. Yüzyıla gelindiğinde gerçekleşen Sanayi Devrimi modern fabrika sisteminin ortaya çıkmasını
sağlamış buna bağlı olarak da iş evden fabrikaya kaymıştır. Bu geçişle birlikle çalışma yaşamı
radikal değişikliklere uğramış ve tüm bu değişiklikler başta aile olmak üzere sosyal hayatı büyük
bir dönüşüm sürecine sokmuştur.
Sanayi Devrimi sonrası çalışma yaşamı genellikle son derece kötü ve trajiktir. Sanayi
Devrimin ilk yıllarında ücretlerinin daha düşük olması ve kolayca disiplin edilebilmeleri nedeniyle
işgücünün büyük bir kısmı kadın ve çocuklardan oluşmaktadır. Kadın ve çocukların daha düşük
ücret alıyor olması sosyal olarak da kabul edilebilen bir durum olduğu için, istihdamdaki bu durum
ortaya çıkmıştır. Söz konusu bu işçiler günde 14-16 saat, haftada 6 gün ve ücretli izin olmaksızın
çalışmak zorundaydı. Nitekim 1838 de İngiltere’de imalat sanayinde çalışan işçilerin sadece üçte
birinin yetişkin erkelerden oluştuğu geri kalanların kadın ve çocuklardan oluşmaktaydı (Hobswam,
1975). Kadın ve çocuklar dışında zorla çalıştırılan aylaklar ve basit suçlardan hüküm giymiş
mahkûmlar da istihdam edilenler arasında önemli bir yer tutmuştur. İlk fabrikalarda çalışanlar her
türlü sosyal haktan mahrumdur. Zira dönemin egemen ideolojisi olan liberalizm çalışma yaşamı ile
ilgili herhangi bir düzenlemeyi piyasaya müdahale olarak görmekte ve reddetmekteydi. Sanayi
Devriminden hemen sonra işçilerin çalışma şartları ve ücretleri süratle kötüleşmiştir. Ek olarak
üretim sürecinde makineleşmenin artması ve buna bağlı olarak vasıflı işçi ihtiyacı azalmasıyla usta
bir dokumacı bir zamanlar aldığı ücretin neredeyse sadece onda birini alır olmuştur (Spielvogel,
2009).
Sanayi Devriminin çalışma hayatında ortaya çıkardığı en önemli değişimlerden bir diğeri de
işin ritmidir. Devrim öncesi, mevsimlik ve düzensiz bir özellik gösteren geleneksel iş ritminin
aksine, sanayileşme ile birlikte iş artık düzenli ve süratlidir. Geleneksel iş ritmi yerini makinenin
dikte ettiği iş ritmine ve ustabaşının şahsi otoritesin empoze ettiği disiplin anlayışına bırakmıştı.
Sanayi Devriminin beraberinde getirdiği yeni iş kuralları son derce katıydı. İşçilerin işe başlamabitirme saatleri kadar işteki davranışlarını da sıkı bir şeklide kontrol edilmekteydi. Tüm bu kurallar
fabrikada üretimi koordine etmek ve bunun yanı sıra işçilerin zihnindeki zaman kavramını ve iş
disiplini algısını da dönüştürme çabasının bir sonucuydu (Thompson, 1967). Ancak özellikle geçiş
döneminde geleneksel iş şartlarına ve disiplinine alışmış olan işçiler, her gün makinelerin başında
durmak zorunda kaldıkları bu yeni çalışma hayatına uyum sağlamakta zorlanmıştı. İşe birkaç dakika
geç gelmek gibi basit gerekçelerle ceza ödemek zorunda bırakılan işçiler, çalışırken içki içmek gibi
daha büyük hatalar yaptıklarında işten atılmaktaydı. Ceza ve işten çıkarmalar, vasıfsız emek arzının
yüksek olduğu işsizlik dönemlerinde işçiler için tam anlamıyla bir felaketti. Zira Sanayi Devrimiyle
birlikte topraklarından koparılan insanların şehirlerde artık fabrikalarda çalışmaktan başka bir şansı
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yoktu. Bu anlamda insanların hayatta kalabilmeleri iş sahibi olup olmamalarıyla doğrudan
ilişkiliydi.
Sanayileşmeyle birlikte ortaya çıkan yeni çalışma şekline işçilerin ayak uydurabilmesi için
işverenler farklı stratejiler uygulamak zorunda kalmıştır. Kimi işverenler tutumluluk, kanaatkârlık
düzen ve intizam gibi yeni değerleri, işçilere benimsetmek için kilise destekli okullar açmaktaydı.
Sanayi Devriminin ilk yıllarında benimsetilmek istenen yeni değerler Evangelist inançlara meşruiyet
kazandırırken tembellik ve müsrifliği günah olarak kabul eden Metodist kilisenin öğretisi de İsa’nın
şahsında tezahür etmek isteyen insanların ciddi bir öz disipline sahip olmaları gerektiğini
vazetmekteydi. Kimi işverenler ise işçilerin sadakatini artırmak ve direnişlerini azaltmak için
kendilerini baba ve işçileri de çocukları olarak varsayan politikalar uygulamaktaydı. Paternalizm
olarak isimlendirilen bu politikalar işçilere lojman, öğle yemeği ve diğer sosyal olanaklar sunmayı
içermekteydi. Ne var ki geçmişte toprak sahiplerinin ve zanaatkâr ustaların işçilere sağladığı
ihtimamı anımsatan bu imkânlar tüm işçiler için söz konusu değildi. Direnişçi işçiler bu imkânlardan
yararlandırılmıyor böylelikle işçilerin direnişe geçmelerine engel olunarak disipline etme yolu tercih
ediliyordu. Ayrıca pek çok işletme gerekli işgücünü oluşturduktan sonra paternalistik yardımlarını
ya daraltılıyor ya da tamamen ortadan kaldırılıyordu.
Sanayi Devrimiyle birlikte hâkim üretim birimi olan fabrikalar, çalışanlar için son derece zor
ve monoton bir çalışma hayatı anlamına gelmekteydi. İşin bölünerek en küçük ayrıntılarına
ayrılması ve yeni iş bölümü ortaya ödülsüz ve tatminsiz bir iş çıkarmıştı. Verimlik ve etkinliği
arttırdığı için işçilerin büyük bir kısmı tam bir işin sadece küçük bir parçasını tekrarlı bir biçimde
yapıyordu. Zanaat tipi üretim modelinde işin tamamı bir kişi tarafından yapıldığı için zanaatkâr
ustaya son derece yüksek bir tatmin sağlıyordu. Bunun aksine modern fabrikalarda bir ürünün küçük
bir ayrıntısını yapmayı içeren tekrarlı işler, katı çalışma kuralları ve süreleri ile düşük ücretler
çalışanlarda sınırlı bir başarı duygusu yaratmakta ve nihai ürüne olan katkılarının ne olduğunu
anlayamamak gibi yabancılaşma olarak isimlendirilen duygusal bir soruna da yol açmaktaydı
(Schlager, 2001).
Bu yeni çalışma şartları ve iş düzenini kabul etmek dışında fazla seçenekleri olmadığını bilen
ilk nesil işçiler üretim süreci ve çalışma şartları üzerinde az da olsa denetim sahibi olmak ve
tepkilerini dile getirmek için işlerini kaybetme pahasına da olsa işten kaytarıyor, bazı alet ve ürünleri
çalıyor veya tahrip ediyor veya sabotaj yapıyordu (Nuvari, 2000). Özellikle Kutsal Pazartesi olarak
adlandırılan, vasıflı işçilerin Fransa’da pazar günü tatilini uzatmak için pazartesi günleri işe
gitmedikleri ve bu geleneği uzun bir süre sürdürdükleri bilinmektedir. Öte yandan özellikle genç ve
bekâr işçiler çok sık iş değiştirmekteydi. Tüm bu nedenlere bağlı olarak yeni fabrikalarda yıllık işçi
devri %100’lere varıyordu. Öyle ki Sanayi Devriminin hemen akabinde fabrikalar alışkanlıkları ve
beklentileriyle, artmakta olan talepleriyle, işgücü ve işverenler arasında bir savaş meydanı
oluşturuyordu. Fabrika sahipleri hızla işgücünün çalışma alışkanlıklarını şekillendirmeyi başardılar.
Ancak işverenler bu savaşı tümüyle kazanamadılar. Zira hiç bir işletmede işçiler tam kapasite
çalışmıyordu ve en başarılı işletmelerde bile işgücü verimliliği %70’leri bulmuyordu. İşçiler
zihinlerinde farklı bir iş ve adalet düşüncesine sahiptiler ve bunu bugüne kadar muhafaza etmeye
devam ettiler. Nihayet bütün işçiler ilk yıllardan sonra yaşam standartlarının yükseldiğine tanık
oldular. Ancak işçilerin çektikleri ıstırap Sanayi Devriminin bir gerçeği olarak tarihte yerini aldı.
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Yeni işçi sınıfı temel ihtiyaç maddeleri üzerinde önemli ölçüde kontrole sahip değildi. Bu nedenle
hastalık, yaşlılık ve işsizlik ve ekonomik kriz korkunç fakirlik ve sefalete yol açıyordu. Karşılaşılan
kıtlık ve düşük yaşam standartları işçi sınıfının maruz kaldığı yegâne güçlük değildi. İkinci ve
üçüncü nesil işçiler yüksek ücretler veya çalışma sürelerinin kısaltılması karşılığında bu
değişiklikleri kabul ettiler. Daha sonraları da taleplerini ifade etmek için sendikalarda örgütlendiler

2.5. Kadın, Çocuk ve Mahkûm Emeği
Sanayi öncesi toplumlarda ailenin bütün fertleri çalışmaktaydı dolayısıyla çocukların
çalışması ve ailenin işlerine yardım etmesi, zanaatkâr işletmeler dâhil olağan bir durumdu. Ticari
Kapitalizmin yükselişi ile birlikte eve iş verme sistemin gelişmesiyle evde yapılan kumaş üretiminde
çocuklar babalarının yanında çalışmıştır. Çocuklar, işleri genellikle ebeveynlerine yardımdan ibaret
olsa da aile ekonomisi için büyük bir önem arz ettiği ifade edilmektedir (Tilly, ve Scott, 1979: ss. 912)
Sanayi Devriminin hemen sonrasında çalışma şartları kötü ve ücretleri çok düşük
olduğundan işçilerin genel olarak durmaları da kötüleşmiştir. Bir dokumacı ustasının ücreti, bir
zamanlar usta dokumacıların aldığının sadece 1/10’nuna denkti. Pek çok dokuma işçisi bu ücret
düzeyinde çalışmamayı tercih ediyordu. Bu durum kısmen makinelerin kullanılması ile vasıf işçi
ihtiyacının azalmasından kaynaklanıyordu. Ancak ilk fabrikalarda çalışanlar genellik kadınlar,
çocuklar, borçları veya aldıkları ceza karşılığı çalıştırılanlar (sözleşmeli emek) ve zorla çalıştırılan
aylaklardan oluşmaktaydı. İlk fabrikalarda çalışanların hakları son derece yetersizdir. Çalışma
süreleri son derece uzundu. Çocuklar tarihte hiç bu kadar çok çalışmamıştı. Bazı büyük fabrikalarda,
çocuk işçilerin ¼’dü ya sakattı yâda vücutlarında şekli bozukluklar vardı. Bir kısmının ise aşırı iş
yükü nedeniyle bedenlerinde kalıcı hasar meydana gelmişti, bir kısmı ise tacize maruz kalmıştı
(Faunce, (1981:s. 16). 19. Yüzyılın ilk yıllarında gaz-lambasının kullanılmaya başlaması ile çalışma
süreleri 12 saatten 16 saate çıkarılmıştı. Sonuç olarak çocuk işçilerde diğerleri gibi şafağın
sökmesinden gece yarılarına kadar çalışmak zorunda kalmışlardı.
Sanayi Devrimin eşlik eden en önemli sosyal değişimlerinden biri kadınların ücretli
istihdama katılmalarıydı. Bu çalışan kadınların sayısının artması ile aynı anlama gelmemektedir.
Kadınlar tarihin ter döneminde çalışmıştır, yaptıkları işin büyük bir kısmı ev ortamında gerçekleşmiş
ve karşılığın herhangi bir ücret almamışlardı zira ücretli-iş ilişkisi Sanayi Devrimi öncesi pek yaygın
değildi. Sanayi Devrimi kadınlara ücretli iş yapma fırsatı verilmişti, özellikle tekstil endüstrisinde.
Bazı işletmelerde, İngiltere’nin tekstil endüstrisinin ilk yıllarından olduğu gibi, işgücünün
çoğunluğu genç ve bekâr kızlardan oluşmaktaydı. Bu nedenle kadınlar ve çocuklar Sanayi
Devriminin ilk yıllarında oldukça önemli bir rol oynamıştır. Kadın ve çocukların tercih edilmelerin
sebebi, o yıllarda kadın ve çocuklara erkeklerden çok daha az ücret vermek kabul edilebilin bir
durumu ve aynı zamanda kötü çalışma şartlarını ve mekanize üretim sürecinin disiplini onlara kabul
ettirmek daha kolaydı. İlk fabrikalarda çalışma koşullarını dikkate aldığımızda Sanayi Devriminin
ilk yıllarından kadınların istihdam edilmesini kadının ekonomik bağımsızlığı ve özgürlüğü olarak
değerlendirmek doğru olmaz.
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18. yüzyılın son çeyreğinde su gücü ile çalışan ilk dokuma fabrikasının kurulmasıyla
çocuklar asıl işçi olarak istihdam edilmeye başlamıştır. Böylece Endüstride çocuk işçilerin kara
yazgısı ve makûs talihi de başlamıştır (Thompson, 1966: s.307). İlk fabrikalarda istihdam edilen
çocuk işçilerin genellikle yetimhanelerden ve düşkünler evlerinden toplanan kimsesiz çocuklardı.
Söz konusu bu çocuklar fabrikalarda çalıştırılır, orada bakılır ve barındırılırdı ancak hiçbir ücret
ödenmezdi (Tuttle, 1999). Sanayi Devriminin hemen sonrasında ücretler genel düzeyinin Kıta
Avrupa’sından yüksek olması nedeniyle İngiliz işverenler genellikle kadın ve çocuk işçi çalıştırmayı
tercih etmekteydi. Dolayısıyla Sanayi Devriminin ilk yıllarında çocuk işçi çalıştırmayan bir fabrika
hayal etmek mümkün değildir. Çocuk emeği ilk fabrika sisteminin ve çalışma hayatının ayrılmaz
bir parçasını oluşturmaktaydı. Üretim maliyetleri düşürmek için çocuk işçiler istihdam
edilmekteydi. Çocuk işçiler makinelerde basit ve tekrarlı işleri kolayca yapmakta ve yetişkinlerin
1/10 kadar ücret almaktaydı. 1784 yılında İngiltere’de dokuma fabrikalarında çalışanların yaklaşık
% 30’nun bu kimsesiz çocuk işçilerden oluştukları ve bazı dokuma işyerlerinde çocukların oranı %
80’lere ulaşmıştır. Bununla birlikte buhar motorunun tekstil üretimine uygulanması ile fabrikaların
istenilen yere kurulabilmesi imkânı, yetimler kadar fakir işçi sınıfı çocuklarının da istihdam
edebilme imkânını ortaya çıkarmıştı (Reed, 2001).
Tekstil fabrikalarından çocuk istismarının eşi görülmemiş seviyelere çıkması din
adamlarının, sosyal bilimcilerin olduğu kadar tüm toplumun da tepkisini çekmiştir. İngiliz hükümeti
farklı tarihlerde çıkardığı üç yasa ile bu duruma müdahale etmek zorunda kalmıştır. Ne var ki
müdahalenin öncelikli amacı çocukların kötü şartlarda çalıştırılmasını önlemek değil uzun dönemde
emek arzını garanti atına almaktı. 1802 yılında yürürlüğe giren ilk fabrika kanunu çocukların
çalışma şartlarına herhangi bir düzelme sağlamamıştır ancak 1819-1847 yılları arasında çıkan üç
farklı kanun çocuk emeğinin kullanımına önemli ölçüde sınırlamalar getirmiştir (Nardinelli, 1988).
Bu kanunlardan ilki 1819 çıkan Pamuk Fabrikaları Düzenleme Kanunu, asgari çalışma yaşını 9 ve
azami günlük çalışma süresi 12 saat olarak belirlemiştir. 1833’de çıkarılan Çocuk Emeğini
Düzenleme kanunu istismara yönelik bir teftiş mekanizması oluşturmuştu. Nihayet 1847’de çıkan
10 Saat Kanunuyla kadın ve çocukların çalışma süreleri 10 saatle sınırlandırılmıştır. Tüm bu
kanunlar ile işletmeler ucuz emek istihdam edemeyeceklerini ve dolayısıyla rekabette geriye
düşeceklerini öngörerek teknoloji ile verimlilik artırıp maliyetleri düşürmeye yönelmişlerdir.
Sanayi Devrimi sonrasında çocukların yoğunlukla çalıştığı bir diğer sektör madenciliktir.
Çocuk işçilerin madenlerde çalışan işgücünün % 20-40’nı oluşturduğu rapor edilmektedir (Tutle,
2001). Kömür madenlerinde, yeraltında galerilerde istihdam edildikleri gibi metal madenlerinde
yüzeyde cevher ayıklama işlerinden de istihdam edilmişlerdir. 1819’da hazırlanan İngiliz
Parlamento Raporlarına dayalı olarak yapılan hesaplamalarda 1800’lerin ilk yıllarında tekstil
sektöründe çalışanların % 60’nın 19 yaşından küçük işçilerden oluştuğu bunun % 45’inin ise 10
yaşından küçük olduğu bulunmuştur. Bu da çocuk emeğinin tekstil sektöründe son derece yaygın
oluğunu göstermektedir.

2.6. Yeni Sosyal Sınıfların Yükselişi
Sanayi devrimi sosyal yapıda oldukça önemli değişikliklere neden olmuştur. Üretim
araçlarının mülkiyetini elinde bulunduran girişimci kapitalist orta sınıfa ek olarak yeni bir işçi sınıfı
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doğmuştu. Gerçekte burjuva veya orta sınıflar yeni değildi, orta çağdan beri mevcuttu. Esas olarak
burjuva, tüccar, esnaf veya kamu personeli olarak veya avukat, bankacı, doktor vs. gibi kent
yönetiminden sertifika almış ve aktif olarak faaliyet gösteren profesyonellerden oluşan kasabalı
veya kent mukimi demektir. Bunlara usta zanaatkâr ve dükkân sahipleri de dâhil edilebilir. Ancak
Sanayi Devrimi ile birlikte ön plana çıkan ve burjuva olarak isimlendirilenler fabrikaları inşası eden,
makineleri satın alan ve piyasaların nerede olduğunu tespit eden girişimcilere denilmektedir.
Beceriklilik, dar-görüşlülük, çözüm üretmek, girişim yeteneğine ve vizyon sahip olmak bunların
temel özellikleriydi.
Bu oldukça zor bir görevdi. İlk endüstriyel girişimcileri bugün farklı idari birimlerin ifa ettiği
pek çok fonksiyonu tek başına ifa etmek zorundaydılar, sermaye toplamak, piyasaları ve şirketin
hedeflerini belirlemek, üretimi ve işçileri organize etmek ve yöneticileri eğitmek gibi görevleri tek
başına yerine getirmek zorundaydılar. Para kazanma fırsatı çok büyüktü, ancak riskte çok büyüktü.
Örneğin, Sanayi Devriminin ilk yıllarında pamuk ticaretinde son derece yoğun bir rekabet mevcuttu.
Sadece sürekli büyüme ile bir girişimci kendini rahat hissedebilirdi dolayısıyla ilk girişimcilerin
çoğu kazançlarının tamamını pamuk ticaretine yatırmak zorundaydı. İflas etme korkusu, özelikle
küçük işletmelerle arasında, sürekliydi. Bu girişimcilerin çoğu çok küçüktü. 1840’lara gelindiğinde
bile sadece bir avuç işletme 1,000 fazla işçi istihdam etmekteydi. Girişimciler iflas ettikçe yeni
girişimciler piyasa giriyordu zira başlangıç sermayesi çok yüksek değildi.1816 yılında ülkenin en
büyük tekstil merkezi olan Manchester’da sadece işletmelerin % 20 ilk kurucularının elindeydi.
Bu girişimciler oldukça farklı sosyal orijinden gelmekteydi. Çok başarılı olanların birçoğu
tüccarlıktan gelmekteydi. Örneğin Galler’de toplam 5,000 işçi çalıştıran demir fabrikası işleten
Londralı üç büyük işletme sahibi tüccarlıktan gelmekteydi. İngiltere’de toprak sahipliği ve ev
işletmeciliği sıkı sıkya birbirine bağımlıydı. Kimi girişimciler çiftçilikten yeterince para
kazandıklarında fabrika kurarak iş adamı olurken, iyi bir çıraklık eğitimi almış mesleği öğrenmiş
kişilerin de kısa sürede işyeri sahibi oldukları ve zenginleştikleri bilinmektedir.
İngiltere’de toprak sahibi aristokratların da girişimci oluyordu. Toprak mülkiyeti ve endüstri
arasındaki bu ilişkinin İngiltere’nin ilk sanayi ülkesi olmasında oldukça önemlidir. 1850’ye
gelindiğinde İngiltere’de ilk sanayi devrimini gerçekleştiren burjuva ve girişimci sınıf gerilerek
yerine yeni iş adamları aristokrasisi yükselmekteydi. Bu yeni nesil girişimciler profesyonel ve orta
sınıf ailelerden gelmekte ve özelikle oğullar babalarının kuruduğu başarılı işlemleri devralmalarıydı.
Bununla bilirlikte o dönemde sahibi yoksul ailelerden gelen pek çok küçük işletme vardı. Ayrıca
büyük ölçekli şirketlerin çağı henüz başlamamıştı, bunun için 1890’ları beklemek gerekmekteydi.
Bu yeni girişimcileri sınıfı artan bir şekilde- bankerler ve fabrika sahipleri- servet biriktirmiş
ve toplumun elit olarak geleneksel aristokrasiyle birlikte önemli rol oynamaya başlamıştı. Sanayi
Devrimi öncesi tarım dünyası torpak sahiplerinin egemen ve baskın olduğu bir dönemde başlamıştı.
Yeni burjuvazi daha fazla toprak ve mülk satın aldıkça ve sosyal saygınlık kazandıkça 19. Yüzyıl
boyunca politika nüfuz sahibi olmuş ve bunların en zenginleri de aristokrasiyle ile birleşmişti.
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Uygulamalar
1845’de Lowell Fabrikasında Çalışan kadınların şikâyeti
İfade veren ilk şikâyet sahibi Eliza, R. Hemingway’dir. Eliza, parça-başı ücret ile çalışan
bir dokuma işçisidir... Eliza, çalışma sürelerinin çok uzun ancak yemek mollalarının ise çok
kısa olmasından şikâyet etmektedir. Yaz aylarında sabah 5’de iş başı yapmakta ve akşam 7’de
paydos etmektedir. Sabah kahvaltısı için yarım saat ve akşam yemeği için ise 45 dakika mola
verilmektedir. Yıl boyunca 8 ay süreyle akşam yemeği için sadece yarım saat mola
verilmektedir. Çalışma ortamında havanın sağlıklı olmadığını söylemektedir. Akşam fazla
çalışma gerektiğinde çalıştığı yerde 293 küçük ve 63 büyük lamada ortamı aydınlatmaktadır….
Burada 130 bayan, 11 erkek ve yaşları 11-14 olan 12 de çocuk işçi çalışmaktadır. Çocuklar yıl
boyunca sadece 9 ay çalışmakta ve geri kalan süre içinde mecburen okula gitmektedir. Çalışma
şartlarından dolayı en az 6 bayan işçinin hasta olmadığı gün yoktur. Hasta kadın sayısının bazı
günler 30 civarında olduğunu ve kendisinin de sık sık hasta olduğunu belirtmektedir. Kadınlar
arasında ücret ne olursa olsun günlük 10 saat çalışma arzularının olduğunu düşünmektedir….
Daha çok para kazanmak için geçtiğimiz kış tanıdığı kızlardan birinin değirmene sabah 4’de
gittiğini ve akşam 7.30’a kadar çalıştığını söylemektedir.
Kaynak: R. F. Baxandall ve L. Gordon, S. Reverby. (1995). America's Working Women
A Documentary History, 1600 to the Present. New York: Romdom House'dan R. Hudson ev T.
Sullivan, 82011), The Social Organization of Work, Belmont:Thomson and Wadswort.
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Uygulama Soruları
1)

Sanayi Devriminin sosyal sonuçlarını tartışınız?

2)

Sanayi Devrimi ile birlikte çalışma ilişkileri nasıl değişmiştir? Detaylı bilgi veriniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
1780-1830 yıllar arasında gerçekleşen Sanayi Devrimi insanlık tarihinin karşılaştığı en
büyük ve en önemli dönüşüm sürecidir. Bu dönemde meyanda gelen ekonomik politik ve sosyal
dönüşümler öylesine büyüktür devrim dışında bir kavramla anlatmak mümkün değdir. Buhar
motorunun icadının tetiklediği devrim ilk önce İngiltere'de gerçekleşmiş ve kısa zaman içerisinde
önce Kıta Avrupa'sına ve daha sonra tüm dünyaya yayılmıştır. Sanayi Devrimi ile birlikte üretim,
ilk defa insan kası ve diğer kaynaklar yerine buhar motor gibi dışsal enerji kaynağı kullanan
makinelerde yapılır olmuştur. Bu süreç tekstil sektöründe başlamış ve diğer sektörlere yayılmıştır.
Sanayi Devriminin yol açtığı sosyo-ekonomik dönüşümler sonuçları itibariyle son derece radikaldir
ve aileden, kent yaşamına, çalışma hayatından toplumsal cinsiyet rollerine kadar birçok alanda
değişimlere neden olmuştur.
Sanayi Devrimi ilk başladığı dönemde işçiler açısından son derece olumsuz bir durum
yaratmış, altyapısı yetersiz kentlerde son derece kötü yaşam koşullarına ve kadın ve çocuklar gibi
güçsüz kesimler için sömürücü çalışma şartlarına neden olmuştur. Hükümetlerin kanunlarla çalışma
şartlarını düzenlemeye başlamaları, işletmeler arasındaki rekabeti teknoloji ve verimlilik artışına
yönlendirmiş bu durum sanayileşmenin teknolojik gelişimle beraber pekişmesini sağlamıştır.
Nihayet Sanayi Devrimi işçi sınıfı ve orta sınıf gibi iki yeni sınıfın ortay çıkmasına yol açmıştır.
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Bölüm Soruları
1)

Sanayi Devrimi, aşağıdakilerden hangilerinde köklü bir değişime sebep olmamıştır?

a)

Teknolojide

b)

Emek Sürecinde

c)

Kültürel İlişkilerde

d)

Coğrafi Sınırlarda

e)

Çalışma ilişkilerinde

2)
Sanayi Devrimi öncesi Avrupa'da genellikle tarımsal üretime ek olarak, her aile evini
üretim mekânı olarak kullanmaktaydı. Bu sistemin adı nedir?
a)

Putting-Out

b)

Check - Off

c)

Atölye

d)

Büro

e)

Fabrika

3)
Sanayi toplumunda hangi kavram, ekonomide resmi bir istihdam olarak yeniden
tanımlanmaktadır?
a) Ücretsiz ev işleri
b) Gönüllü yapılan işler
c) Aile veya arkadaş için yapılan işler
d) Ücretli iş
e) Zorla çalıştırma
4)
Aşağıdakilerden hangisi Sanayileşme ile birlikte kentlere doğru olan göç akımları
dolayısıyla kentlerde meydana gelen olumsuzluklardan biri değildir?
a)

Kanalizasyon sorunları ve alt yapı yetersizliği

b)

Çarpık kentleşme

c)

Merkez - Çevre bağlarının güçlenmesi
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d)

Kolera, tifo ve tüberküloz gibi hastalıkların yaygınlaşması

e)

Erken yaşta ölmek

5)
Protestan Ahlakına göre çalışmanın tanrı tarafından emir olarak verildiğine inanan
toplum hangisidir?
a) Sanayi Toplumu
b) Tarım Toplumu
c) Post-Modern Toplum
d) Avcı-Toplayıcı Toplum
e) Kent toplumu
6)
Protestan Ahlakına göre çalışmanın tanrı tarafından emir olarak verildiğine inanan
toplum hangisidir?
a) Sanayi Toplumu
b) Tarım Toplumu
c) Post-Modern Toplum
d) Avcı-Toplayıcı Toplum
e) Antik toplum
7)
İşverenlerin, işçilerin sadakatini artırmak ve direnişlerini azaltmak için kendilerini
baba ve işçileri de çocukları olarak varsayan politika uygulamalarına ne ad verilir?
a)

Merkantilizm

b)

Modernizm

c)

Paternalizm

d)

Liberalizm

e)

Evanjelizm

8)

Aşasıdakilerden hangisi Sanayi Devrimi öncesi aile bakımından doğru değildir?

a)

Aile ekonomik bir birimdir.

b)

Aile büyük baskındır
47

c)

Aile çekirdek baskındır

d)

Aile evde üretim yapmaktadır

e)

Aile sosyal bir birimdir.

9)

Aşasıdakilerden hangisi modern kentlerle ilgili olarak söylenemez?

a)

Modern kentler aşırı stres ve gerilim yaratmaktadır

b)

Modern kentler insanların hayata tutunmalarını teşvik etmektedir

c)

Modern kentler herkes için yeni fırsatlar sunmaktadır

d)

Modern kentler insanoğlunun tüm potansiyelini açığa çıkarmaktadır

e)
Modern kentler insanların hayata karşı vurdumduymaz ve sorumsuz davranmaya
zorlamaktadır.
10)

Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Devrimi sonrası iş ritmi ile ilgili söylenemez?

a)

Mevsimlik ve Düzensizdir.

b)

Makine hızına bağlıdır

c)

Düzenlidir

d)

24 saat devem eder

e)

Tabiat olaylarına bağlıdır.

Cevap Anahtarı:
1) c, 2) a, 3) d, 4) c, 5) b, 6) b, 7) c, 8) c, 9) b, 10) a
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3. İŞİN TARİHSEL DÖNÜŞÜMÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde işin tarihsel dönüşümü ve bu dönüşümün bireylere ve topluma yönelik etkileri
anlatılacaktır. İşin örgütlenmesi toplumdan topluma ve dönemsel olarak büyük değişiklik
göstermektedir. İş bölümü ve işbölümüne bağlı olarak sosyal eşitsizliklerde önemli değişiklik
görülmektedir. Bu nedenle işin niteliğinin değişmesi bireylerin iş tatmini, ekonomik güvence ve
toplumsal cinsiyet ilişkilerini derinden etkilemiştir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

İlkel toplumlarda iş nasıl organize edilmektedir?

2)

Sanayileşme denildiğinde aklınıza ne gelmektedir? Tartışınız

3)

Sanayi Devrimi işin doğasını nasıl değiştirmiştir.

4)

Taylorizm nedir? Niçin böyle bir iş organizasyonu tasarlanmıştır?

5)

Kitle üretiminin temel prensipleri iş organizasyonunu nasıl değiştirmiştir.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Lonca Sistemi

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Zanaatkar
ustaalrın
üye Günümüz üretici işletmeler ve çalışma
oldukları mesleki kuruluş
ilişiklerinin ne ölçüde etik değerlere
sahip olduklarını araştırması

Sanayi Devrimi ve İşin Sanayi devrimindeden sonra Günümüzde ücretli ve ücretsiz işlerin
Niteliği
ücretli iş değer kazanırkan neler olduğunun araştırılması
diğer
iş
türleri
değersizleşmiştir
Bilimsel Yönetim

İşin en ince ayrıntısına Bilimsel yönetimin verimliliği ve
bölünüp vasıfszı işçierle işçilerin iş tatminini nasıl etkilemektedir.
yaptrılması
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Anahtar Kavramlar


Erken Tarım Toplumları



Tarım İmparatorlukları



Lonca Sistemi



Eve iş Verme



Orta Sınıf Ailesi



İşçi Sınıfı
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Giriş
İşin tarihsel olarak dönüşümü sosyal gelişme aşamalarını ve üretim araçlarının mülkiyet
kalıplarını takip etmektedir. Modern toplumda işin niteliğini ve işi şekillendiren güçleri anlamak
için sanayi öncesi toplumlarda çalışma olgusunun analiz etmek gerekmektedir. İnsanoğlu toplumsal
yaşamının çok büyük bir kısmında avcı ve toplayıcı olarak yaşamını sürdürmüştür. Daha sonra
aşamalı olarak yerleşik hayata geçmiştir. Yerleşik hayat geçiş toplumsal düzeyde bir işbölümü, artık
değer ve tabakalaşmayı beraberinde getirmiştir. Önce tarım imparatorlukların yükselmesi ve peşinde
feodal toplumun yükselişi ile birlikte tarım dışı üretim biçimi olarak zanaatkâr işletmelerin ve
bunları denetleyen loncaların gelişmesi işin niteliğinde köklü değişiklere yol açmış, toplumsal iş
bölümü ve tabakalaşma daha da derinleşmiştir. 15. Yüzyıldan itibaren ticari kapitalizm yükselişi ve
daha sonra modern kapitalizmin yükselişini temsil eden sanayi devrimi işin netliğini ve işbölümünde
devasa değişimlere yol açtığı gibi iktisadi, siyasi ve sosyal düzeni alt üst etmiş ortay yeni bri toplum
çıkarmıştır. Bu bölümde sosyal gelişme aşamalarına bağlı olarak işin tarihsel olarak nasıl dönüştüğü,
özellikle modern kapitalizmin yükselişi ile bu dönüşüm paralelinde nasıl bir zihinsel dönüşümün
gerçekleştiği ve işin geleceği ele alınacaktır.
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3.1. Sanayi Öncesi Toplumlarda İş
Modern çalışma olgusunu daha iyi anlayabilmek için sanayi öncesi toplumlarda çalışmanın
temel özelliklerine kısaca bir göz atmak, modern toplumlarda çalışma ile kıyaslamak gerekmektedir.
Bununla birlikte bu tip bir uğraşının kendine özgü bir takım zorlukları mevcuttur. Zira bu çaba
genellikle yanlış olarak değişimin çizgisel olduğu varsaymakta ve bu ekonomik faaliyetlerin ve
inançların ne kadar çok çeşitli olduğunu özellikle cinsiyet ilişkileri ve iş bölümü açısından
küçümsemektedir. Burada amaç modernizmden önce ve modern toplumlarda işin çelişkilerini
tarihsel bir bağlamda özetlemek olduğundan hibrit toplumlar hariç tutularak Nolan ve Lensiki’nin
baskın geçim yönetimi esas olan avcı-toplayıcı-toplumlar, bahçeci, tarım ve endüstriyel toplum
şeklindeki sınıflandırması esas alınacaktır.
Tablo 3. 1: Toplum Tipleri ve Farklı Tarihsel Dönemlerde Basık Çalışma Biçimleri
Avcı
ve
Toplayıcı
40.000
Toplumlar (Taş Devri)
+10.000 Önce

Avcılık
Toplayıcılık

ve

Bahçecilik

10.000-5.000
Yıl Önce

Bahçecilik

Tarım Toplumları

M.Ö.
1790 Yılları

Çiftçilik

Sanayi Kapitalizmi

5.000-

1800-1970
Yılları

Sanayi-Ötesi,
Kapitalim

Küresel

1980-

İmalat

Hizmet
Bilgi İşleme

Modernizm
önce dönem

Erken
modern dönem
ve

Geç Modern
Dönem

Edgell, S. (2012), Sociology of Work: Continuity and Change in Paid and Paid Employment,
London: Sage publication. s. 2.

3.1.1. Avcı ve Toplayıcı Toplumlar
İnsanoğlu yerleşik hayata geçmeden önce binlerce yıl avcılık ve toplayıcılıkla hayatını
sürdüren göçebe topluluklar halinde yaşamıştır. Bu avcılık ve toplayıcılık dönemi insan türünün
toplumsal yaşamının nerdeyse % 97’sini oluşturmakta ve bu tip hayat tarzı dünyanın ücra
köşelerinde hala varlığını sürdürmektedir. Avcı ve toplayıcı toplumlarda çalışma veya iş hayatın
farklı bir boyutunu/alanını oluşturmamaktaydı. Varlıklarını sürdürmek için yiyecek toplamaları gün
boyu devam etmekteydi ve boş zaman ile iş içe geçmiş durumaydı. Örneğin insanlar bir yandan
yiyecek toplarken diğer yandan hayvan avlamaya çalışlardı bu faaliyet geniş bir zaman diliminde
organize edilmiş şartlara bağlı olarak sürdürülmekteydi. İnsanların stok yapmak için günün veya
haftanın farklı zamanlarında daha fazla çalışmalarını gerektirecek bir durum yoktur. Zira artık değer
üretmek gerekli ve mantıklı değildi. Fazla yiyecek ve mülkiyet gelecekte tüketme gayesi ile
depolanamaz ve taşınamazdı. İş/iş-dışı zaman ve sosyalleşme bütünleştirilmiş faaliyet akışını
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oluşturmaktaydı.
Bu insanlar, yaşadıkları bölgede bulunan bitkiler ve av hayvanlarının besleme kapasitesine
bağlı olarak 15-20 kişiden oluşan gruplar halinde yaşarlardı. Yaşadıkları kamp yakınlarında
tüketecek bitki ve hayvan kalmadığında hemen başka bir yere göç ederdi. Bu göçebelik çevrimsel
olup grup yiyecek bulma sezonu takip ederek aynı bölgeye her sene tekrar gelirdi.
Bu insanların kullandıkları teknoloji son derece basitti. Teknolojinin en önemli elementi grup
üyelerinden her birinin sahip olduğu farklı vasıftır. Ateş yakmak, yenilecek bitki ve avlanacak
hayvanların yerini bilmek gibi vasıflara sahip olmadığında grup çabucak kıtlığa düşer ve varlığını
sürdürmezdi. Bu vasıfların çoğuna her birey sahipti ve grup bir bütün olarak hareket ederdi. Bununla
birlikte bu yapılarda basit de olsa yaşa ve cinsiyete dayalı bir iş bölümünün mevcuttur. Küçük
çocuklar genellikle yaşlılara birlikte odun toplamak veya bitki toplamak gibi yardımcı görevleri ifa
ederdi. Diğer bir ifadeyle, işbasında mesleki eğitim alırlardı. Bu toplumlarda kısaca herkes az yâda
çok üretenken faaliyetlere katılırdı, genç-ihtiyar, kadın–erkek hata politik ve dinsel liderlerde kendi
rollerini part-time esasında ifa ederlerdi. Sınırlı bir cinsiyet esaslı enformel bir iş bölümü mevcuttur.
Bu dönemde çalışmanın ve çalışmanın ürününün paylaşılması bir normdur, grubun varlığını
sürdürmesi rekabetçi değil işbirliğine dayalı davranışlara öncelik vermektedir. Veblenin değimi ile
onlar savaşçı değil barışçıl toplumlardı.

3.1.2. Erken Tarım Toplumları: Bahçeci Toplumlar
Yaklaşık 10.000 yıl önce bitki yetiştirmeye ve hayvanları evcilleştirmeye dayalı yarı göçer
toplumların ortaya çıkmasıyla birlikte alet ve silah için taş yerine metal kullanımı daha güvenilebilir
bir artı değerin ortaya çıkması, nüfusun artması ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesi ile
sonuçlanmıştır. Esasen kazı aleti ve çapa kullanımı ile yapılan bahçecilik işinin baskın olduğu bu
tip toplumları işçiler ve savaşçılar şeklinde sosyo-ekonomik uzmanlaşma karakterize etmektedir.
Toplumda buna bağlı olarak eşitsizlik artmakta ve erkek savaşçıların baskın olduğu bir sosyal
tabakalaşma sistemi gelişmeye başlamaktadır. Ticaretin artması ve toplumların fetih ve metal işleme
gibi teknolojik gelişmeler vasıtasıyla mümkün olurken tabiatın keşfinden daha ekonomik olduğunu
göstermiştir (Nolan, Lenski, 1999: s.138). Veblen, insanların hayatlarını idame ettirmek için yaptığı
geçimlik üretimde savaşmayı gerektirecek kadar daha fazla ürünün üretilmesini ilk yırtıcı dönem
olduğunu ifade etmektedir (1970:s.32). Bu dönemde, en gelişmiş bahçeci toplumlarda üretken
faaliyetin büyük bir kısmının kadınlar tarafından icra edildiği bir iş bölümü gelişmiş ve nüfusun
büyük bir kesiminin ürettiği istikrarlı ürün fazlasına (artı-değer) el koyduğu, politika, din ve savaş
konusunda uzmanlaşmış erkeklerin oluşturduğu kalıtsal bir aristokrasi de ortaya çıkmıştır.
Tarımın gelişmesi ve hayvanların evcilleştirilmesi ile toplumun örgütlenmesinde muazzam
bir dönüşüm daha yaşanmıştır. İlk kez artı-değer ürün fazlası elde edilir ki bu önceleri oldukça
küçüktür. Çalışmayan birini beslemek için 80-100 civarında çiftçinin emeği gerekmekteydi. Bu
yetersizlik temelinde yeni sosyal düzen gelişmektedir. Toplumda herkesin aynı rolü üstelenmesinin
yerine farklı faaliyetler içeren uzmanlaşmış roller doğmuştur. Bu görevler savaşçılık, din adamlığı
ve nihayetinde vergi memuru ve kâtiplik gibi görevleri içermiştir. Gündelik ihtiyaçlarda gerekli
mallın üretimi esasen tarım işçileri tarafında üretilir olmuştur.
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Tarımla uğraşan bu ilk çiftçilerin yaşamları, avcı ve toplayıcı toplumlarla kıyaslandığında
oldukça farklıdır. Zira avcı ve toplayıcıların aksine ilk çiftçiler az da olsa yiyecek stoklama imkânına
sahip olduklarından kıtlık ve açlığa karşı donanımları mevcuttur. Çocuklar toplumdaki gerçek
rollerine kavuşana kadar temel çalışma faaliyetlerine yardımcı olarak katkıda bulunurdu. Çalışma
gücünü kaybetmiş yaşlılar da benzer şeklide yardımcı işlerde çalışırdı. Bu dönemde kadın ve
erkeklerin rollerinin oldukça sınırlı değişiklik olmuştur. Erkekler avcılık yaptığı için sistematik
hayvan yetiştirmeyi de onların geliştirdiğine inanılmaktadır. Kadınlar da bitki topladıkları için
kadının da sistematik tarımın mucidi olduğuna inanılmaktadır, Hane ekonomisine katkılarının
devam etmesine bağlı olarak toplumun ürettiği mal ve hizmetlere kadın ve erkekler nerdeyse eşit
erişim hakkına sahiptir.
Karasabanın gelişmesiyle ile kadın ve erkeğin görece rollerinde değişme başlar. İlk
çiftçilerin çalışmaya yönelimleri avcı ve toplayıcılardan oldukça farklıdır. Bu çiftçiler için toprak
kıt kaynağa dönüşmüştür, tıpkı av hayvanı ve bitkilerin avcı-toplayıcı toplumlar için kıt kaynak
olduğu gibi. Çiftçilerin işe yönelimlerinde yeni bir element hasatın bolluğuna odaklanmalarıydı.
Çiftçiler yıl boyunca harcadıkları zamana yatırımlarını, ekili alandaki kaynaklarını, ekinlerini ve
hasatlarını korumak için belli bir yere bağlanmak zorundaydı. Bu nedenle yıl boyunca ihtiyaçlarını
karşılamak için çiftçilik yaptıkları toprağa bağımlıydılar.
Çiftçilerin düzensiz yağmurlara bağımlı kalmak yerine bitiklerini sulamaya başladıktan
sonra çalışma gereksinimi daha da artmıştır. Sanayi öncesi sulamalı tarım faaliyetleri, barajların,
bentlerin, rezervuarların, kanalların ve insan gücüne dayalı suyu gerekli olan yerlere taşımak için
gerekli araçların inşası ve bakımından dolayı daha fazla çalışma gerektirmekteydi. Bu, sadece
dönüm başına ürün miktarını arttırmamış ayrıca beslenebilecek insan sayısını da önemli ölçüde
arttırmıştır. Nitekim Çin’de sanayi-öncesi sulamalı tarımda 2 dönüm toprağın yaklaşık 6.000 insanı
besleyecek kadar hasat verdiği ifade edilmektedir.
Artık değerle biriktirme imkânının gelişmesi başka gruplar tarafından yağmalanma
ihtimalide ortaya çıkarmıştır. Bu durum muhtemelen savaşçılar sınıfının oluşumunu harekete
geçirmişti. Bazı sosyologlar savaşın artan önemi tarım toplumlarında kadının rolünün
alçaltılmasının da sebebi olduğuna inanmaktadır. Erkeklerin savaş konusunda öncelikli sorumluluğa
sahip olması toplumda onların rol ve öneminin artması ile sonuçlanmıştır (Sanday, 2002).
Öte yandan sulama, teraslama, gübreleme gibi tarım teknolojisindeki gelişmeler bir yandan
artı değeri artırırken diğer yandan da daha fazla insanın tarımsal faaliyetlerinden ayrılması ve belli
konularda uzmanlaşması ile sonuçlanmıştır. Tarım geçtiğimiz asra kadar tüm dünyada dominant
ekonomik faaliyet olarak kalmış ve sıradan insanların yaşamında çok az değişiklik olmuştur. Bu
periyod klasik medeniyet veya feodal toplumun ortaya çıkışı olarak görülmektedir.

3.1.3. Tarım İmparatorluklarının Yükselişi
İmparatorluklar, büyük ve güçlü tarım toplumlarının daha küçük ve zayıf tarım toplumlarını
boyun eğdirmesine, haraç olarak onlardan gıda, mal ve köle elde etmesine dayanmaktadır. Bu küçük
toplumların boyun eğdirilmesine ve tarım teknolojisinde mütevazı gelişmelilere bağlı olarak klasik
imparatorluklar muazzam büyüklüklere erişmiştir. Bu imparatorluklar ilk büyük şehirlerinde
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doğmasına yol açmıştır. Bu kentlerde binlerce insan, çevrelerindeki kırsal alanların sağladığı
yiyecek ve gıda ile hayatlarını sürdürmüştür. İmparatorluğun saltanat ailelerinin, yöneticilerin, resmi
görevlilerin ve yükselen aristokrat sınıfların taleplerine uygun ürünleri üretmek üzere yeni zanaatlar
gelişmiştir. Küçük zanaatkâr işletmelerde işlerin büyük bir kısmını kölelerin yapmaktaydı.
Kentlerdeki bu zanaatkâr işletmeler, genellikle birkaç kişinin istihdam edildiği küçük işyerleridir.
Kölelerin bol olması nedeniyle zanaatkâr işletmelerde çok az teknolojik gelişme mümkün olmuş ve
emek süreci emek yoğun olarak kalmıştır. Kölelerin işte yenilikçi olmaları için ne fırsat ne de
motivasyonları vardı. Bu tip gelişmeler serbest ticaretin ve özgün emeğin geliştiği orta çağı
beklemek zorundaydı.
Roma İmparatorluğunda hür zanaatkâr ustalar nihayetinde yaptıkları ticarete yönelik
standartlar koyan üyeleri için dinsel ve sosyal hizmetler sunan loncalarda örgütlenmiştir. Ortaçağ
boyunca Roma imparatorluğu gerilerken, üretime istikrar kazandırmak amacıyla yöneticiler
loncadan ayrılmayı yasaklamış ve çocuğun babasının mesleğini devam ettirmesini de zorunlu hale
getirmiştir (Lilly, 2002). Örneğin Venedik Hükümeti, 1460’larda kalfaların ülkeden ayrılmasını katı
bir şeklide yasaklamış ve izinsiz olarak ülkeyi terk edenlerin yakalanması halinde 6 yıl hapis
cezasına çarptırılacağı dönemin kayıtlarda mevcuttur. Bu dönemde loncalar büyük bir gelişme
göstermiş ve Ortaçağ boyunca üretimin örgütlenmesinde önemli rol oynamıştır.
Hz. İsa’nın doğumunu takip eden yüzyıllar boyunca dünya çapında bir Roma
İmparatorluğunu sürdürmenin zorlukları, Kuzey Avrupa’daki Alman Kavimlerin ve Doğudan Gelen
Hun ve Moğol Akınları sebebiyle daha da artmıştır. Böylece klasik medeniyet M.S. 500-800
civarında çökmüştür. Roma İmparatorluğunun zayıflaması ve nihayetinde yıkılması ile birlikte
Roma’nın sağladığı yol güvenliğinin çökmesi gerek bölgesel ve gerekse küresel ticareti bitirmiştir.
Böylece kentlerde yaşayan ve ticaretle uğraşan insanlar kentleri terk ederek kırsal alanlara geri
gitmiştir. Bununla birlikte bağımsız çiftliklerde ve büyük çiftliklerde tarımsal faaliyetlerde artık
köleler tarafından artık yapılmamaktaydı. Aksine tarımsal faaliyetler, toprak sahiplerinin tahkim
edilmiş malikânelerinden yönettiği büyük arazilerde yapılmaya başlamış ve çiftçilerde yasal olarak
toprağa bağlanmıştı.

3.1.4. Feodal Toplumun Yükselişi
Pek çok açıdan feodal toplum tarım toplumlarının bir uzantısıydı. İnsanların büyük bir
çoğunluğu geleneksel şeklide toprağa bağlanmıştı. Ancak tarımsal artık değerin elde edilme biçimi
değişmişti. Basit tarım toplumlarında ve imparatorluklarda, köylüler ekinin bir kısmı yöneticileri,
rahipleri ve askerleri beslemek için vergi olarak vermek veya köle olarak çalışmak zorundaydı.
Feodal toplumda ise toprak sahipleri hem köylülerin mahsullerinden pay olarak hem de
topraklarında çalışmanın bir karşılığı artı değere el koymaktaydı. Zorla çalıştırma ve angaryaya
maruz kalan feodal beyin emri altında çalışan köylülere serf denilmektedir. Serfler, hafta üç gün
angarya çalışma yapmak zorundaydı. Bu yükümlülük çiftçi ailesinin fertleri tarafından ifa ettiği
ölçüde yük hafiflemekteydi. Ancak bu yük, ekme ve biçme talebinin en yüksek olduğu ve köylülerin
kendi topraklarında çalışmaları gerektiği zamanlardan daha fazlaydı. Toprak sahibinin toprağından
köylünün ayrılması yasaktı ve para cezası uygulanmaktaydı.
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Ortaçağda pulluk ve at koşum takımlarında yapılan yenilikler ve 3 farklı ürünün nöbetleşe
ekimi tarımda verimliği kat kat arttırmıştır. Bu gelişme nüfusun da yavaşça artmasına neden olmuş
ancak günlük 1.600 kalorilik gıda ile yaşamak zorunda kalan köylülerin durumunu çok az
düzeltmişti (Liley 2002). İnsanlık tarihinin aşırı eşitsizlik döneminde yönetici sınıflar her geçen gün
daha fazla artı değer elde etmeye çalışmaktaydı. Öyle ki tarihçiler, serflerin mahsulünün %30- % 70
kadarına feodal toprak sahipleri ve kilise tarafından vergi veya aidat olarak el konulmaktaydı.

3.1.5. Zanaatkâr İşletmeler
Ortaçağda çalışmanın değişimine bakıldığında en önemli gelişme yeni bir üretici sınıf olarak
serbest çalışan zanaatkârların ortaya çıkmasıdır. Zanaatkârlar tipik olarak serflerin köyden şehre
kaçan çocuklarıdır. Ortaçağda kentlerde vatandaşlar büyük ölçüde öz yönetime sahipti ve kırsal
alanda toprak sahiplerinin empoze ettikleri yükümlülükten muaftılar. Zanaatkârlar fırıncılık,
dericilik ve dokumacılık gibi meslekleri icra etmekteydi. Günlük rutinlerin bir parçası olarak çok
farklı faaliyetlerde bulunmak yerine bu zanaatkârlar belli bir meslekte uzmanlaşarak kilise
görevlileri, askerler ve kentler arası ticaret yapan tüccarların ihtiyaçlarını karşılamak üzere yüksek
kaliteli mallar üretmekteydiler. Zanaatkâr ustalar karşılıklı çıkarlarını korumak için lonca ismi
verilen meslek kuruluşlarında örgütlenmekteydi. Bu loncalar, ürünün kalitesi, kabul edilebilir
çalışma sürelerini ve hatta fiyatları belirlemekteydi.
“…kandil imalatçıları her yarım kilo fitil için bir kg don yağı kullanmak
zorundaydı… Adil rekabeti sağlamanın bir gereği olarak pazar günleri ve diğer
kutsal günlerde çalışmak yasaktı, böylece dinsizler dindarlara karşı rekabet
avantajı elde edemeyecekti. Gece vardiyası yasaktı. Bu hem adil değildi hem de
gece karanlıkta işçilik kalitesinin düşmesine neden olabiliridi (Kranzber and
Gies, 1986: s.2- 3).
Tüccarlar ise hem faaliyetlerini düzenlemek hem de ürünleri standartlaştırmak için
loncalarda örgütlenmekteydi. Fiyat, çalışma saatleri ve kargoya ilk teklif verme hakkı lonca
tarafından düzenlenen faaliyetlerden bazılarıdır. Ortaçağ loncaları klasik medeniyetin loncalarına
benzemekle birlikte ortaçağ kentlerinin ekonomik ve politik yaşamın düzenlemesinde daha fazla
role sahiptiler. Klasik medeniyette, kral veya imparator; güçlü toprak sahipleri politik gücü ellerinde
bulundurmaktaydı. Bunun tersine Ortaçağ kentlerinde loncalar ekonomik ve politik yaşamı
düzenleyen önemli aktörlerdi.
Yeni zanaatkârların eğitim sürecinde loncalar, loncanın konumunu ve ismini korumak
amacıyla sıkı sıkıya kontrol edilmekteydi. Loncaların varlığının bir diğer gerekçesi de hem mevcut
lonca üyelerinin istihdamını korumaktı hem de mesleğe girenlerin sayısını sınırlandırmaktı.
Çıraklar, hâlihazırda meslekte olan zanaatkârların yakınlarından, farklı mesleklerde zanaatkâr
olanların yakınlarından veya kırsal alandan temin edilirdi. Uzun yıllar işbaşında geçen eğitimi
takiben lonca yöneticilerinin önünde ustalık eserini üretir ve resmen loncaya usta zanaatkâr olarak
girmesine müsaade edilirdi.
Bunula birlikte Ortaçağ boyunca, piyasanın sınırlı olması ve her geçen gün daha çok
zanaatkâr ustanın rekabet etmesi nedeniyle bir kişinin kendi atölyesini açması giderek zorlaşmıştı.
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Sonuç olarak, loncalar üyelik kriterlerini daha zorlaştırmış ve ara bir unvan olarak kalfalığı ihdas
edilmiştir. Kalfa; çıraklık eğitimini başarılı bir şeklîde tamamlayan ancak henüz kendi işyeri
olmayan kişilere denilmekteydi. Bunlar zanaatkâr işletmelerin birinden diğerine bazen de bir
şehirden diğerine usta yardımcısı olarak iş bakardı.
Ortaçağda çalışma ile ilgili bir başka gelişme de köleliğin ortadan kalkmasıdır. Bu dönemde
de klasik medeniyet döneminde olduğu gibi çok büyük bayındırlık hizmetleri gerçekleştirilmiştir.
Bu dönemde inşa edilen kilise, anıt ve manastır öncelikle serflerden sağlanan artık değer ve kentler
arası ticaretin vergilendirilmesi ile finanse edilmiştir. Bununla birlikte gerekli emek; ne kölelerden,
nede serflerden temin edilmiştir. Aksine bu yapılar duvarcılar, marangozlar, demirci ve camcılar
gibi vasıflı zanaatkâr ustalar tarafından inşa edilmiştir. Ortaçağda bu projelerde hür vasıflı ustaların
bu inşatlarda istihdam edilmesi zanaatkâr usta sınıfının da gelişmesini sağlamıştır.
13. yüzyıldan itibaren meslek çeşitliliğinin artması ile meslek mensupları mesleklerini
korumak, çıkarlarını geliştirmek ve yıkıcı bir rekabetten korunmak amacıyla loncalarda
örgütlenmeye başlamıştır. Loncaya üyelik, önceleri kadınlar da dâhil belli bir mesleğe çırak olarak
başlayacak herkes için mümkündü (Edgell, 2012). Ancak zaman içinde kadınların loncaya üye
olmalarının önü kesilmiştir. Zanaatkâr işletmelerde iş, meslek temelinde vasıflı ustalar, kalfalar ve
çıraklar arasında organize edilmekteydi. Zanaatkârlık, vasıflı emek anlamına gelmektedir. Zanaatkâr
ustalık, uzun süren bir çıraklık ve kalfalık döneminden sonra kazanılan bir vasıftı. Bu, modern
fabrikalardaki yarı-vasıflı ve hatta vasıflı işten oldukça farklıdır. Zanaatkâr usta mesleğin tüm
sırlarına vakıftı. Emek sürecini oluşturan tüm karmaşık işlemleri en ince ayrıntısına kadar bilirdi,
sahip olduğu bilgi ve becerisini işin büyük bir kısmını yaparken kullanırdı. Bu, onların emek süreci
üzerinde tam bir kontrole sahip oldukları anlamına gelmektedir. Bu süreçte bazı önemli işler
kalfalara tahsis edilirken monoton ve rutin işleri de çıraklar yapardı. Vasıflı usta mesleğin sırlarını
ve teknik detaylarını kendilerinden sonraki nesillere aktarırdı. Çıraklar zaman içerisinde kalfalık
gibi ara statülerden geçerek usta olmaktaydı. Bu temelde zanaatkâr ustaların iş tatmini ve öz
gerçekleştirmelerinin yüksek olduğu varsayılmaktaydı (Volti, 2010). Varlıklarını 18. yüzyıla kadar
sürdüren loncalar, üyelerin denetlenmesi ve çıkarlarının temsil edilmesi gibi son derece önemli
işlevlere sahiptir.

3.2. Yeni Çalışma Vizyonu, Ticari Kapitalizm ve Eve-İş Verme Sistemi
Hür vasıflı zanaatkâr ustalığın gelişmesi, işin anlamı ve toplum fertleri arasındaki ilişkiler
açıcısından yeni bir bakış açısı geliştirmiştir. Zanaatkâr ustalar geleneksel ve yüksek vasıflı çalışma
bilicini desteklemiştir. Kısa sürede binlerce mamul üretmek zanaatkârların ve ustaların temel hedefi
değildi. Henüz kitle piyasaları mevcut değildi ve zanaatkârlar oldukça sınırlı müşterilere hizmet
etmek durumdaydı. Bu nedenle lonca, fiyat kırma ve kalitesiz malları ucuza satma gibi tehlikeleri
hafifletecek grup dayanışmasını teşvik etmekteydi. Bir loncanın üyesi olarak zanaatkâr ustalar,
loncadaki diğer üyeleri geçmeye çalışmak yerine yüksek kalite standartlarını muhafaza etmeyi kabul
etmekteydi. Bu eşitlik ve dayanışma idealleri, feodal toplumu yıkmaya yönelen zanaatkâr ve
köylülerin devrimci ideallerine ve hür zanaatkâr ustaların özgürce üretim yapabilecekleri bir toplum
taleplerine ilham verecekti.
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15. yüzyıllara gelindiğinde pek çok değişim feodal toplumun çökmesine ve modern topluma
geçişe olanak sağlanmıştır. Bu geçiş bu tarihten itibaren tüm sosyal tarih yazını için de temel
oluşturmaktadır. Bu aynı zamanda modern sosyolojinin kurucu babalarının (Marx, Weber ve
Durkheim)da ilgi odağını oluşturmuştur. Feodal toplumdan modern sanayi toplumuna geçiş nüfusta,
ticarette ve piyasalarda bir patlamaya yol açmıştır. 1000-1500 yılları arasında Avrupa’da 1000’den
fazla yeni kent kurulmuştu. Kullanılabilen yollarla bağlantısı olan bu kentler, bir işbölümünü ifade
eden bölgesel uzmanlaşmanın alt yapısını oluşturmuştu (Liley, 2002). Bu arada haçlı savaşları da
Avrupa mallarına özellikle yünlü mamullere yönelik yeni piyasaların gelişmesine yol açmıştır. Yeni
Dünya’nın keşfi ve Asya’ ya yeni ticaret yollarının bulunması Avrupa ekonomisinin itici gücü
olmuştur. Nihayetinde Latin Amerika’nın medeniyetlerinin yağmalanmış değerli metalleri para
arzında dramatik artışa neden olmuş, ticaret ve kredilerde patlamaya yol açmıştır. Feodalizm ile
Endüstriyel toplumun arasındaki 200 yıllık dönem iş organizasyonunda değişimi tetiklemişti. Bu ara
dönem Ticari Kapitalizmi olarak isimlendirilmektedir.
Kapitalizm üretimi örgütlemenin bir yolu olarak değil, ticareti örgütlemenin bir yolu olarak
ortaya çıkmıştır. Önceleri zanaatkâr ustalar, kendi işyerlerinde yaptıkları üretimin hammaddesinin
satın alınmasından üretimin yapılmasına ve pazarlanmasına kadar her aşamasından sorumluydu.
Ticari kapitalizm adı altında tüccarlar artan bir şekilde bu koordinasyon görevini üstlendiler. Bu
değişim tüccarların imalat malları ve tarım ürünlerine yönelik kentler arası piyasalar üzerinde tekelci
konumları nedeniyle sıkça cereyan eder. Örneğin bir deri tüccarı, sığır yetiştiren bir bölgeden deri
satın alabildiği gibi ayakkabı üreten bir diğer bölgeden de ayakkabı satın alabilirdi. Dolayısı ile
zanaatkâr ustaların bu pazarlara erişimi tüccarlar aracılığı ile gerçekleşirdi. Ticari kapitalizm altında
üretim sistemi “putting-out” (bir çeşit eve-iş verme) olarak isimlendirilirdi. Zira tüccar ve üreticilere
önce hammadde temin eder, daha sonra tamamlanmış ürünleri teslim alarak onları pazarda satardı.
“İngiltere’de tipik ev işletmeleri, önce yünlü daha sonra pamuklu kumaş
dokurdu… Tüccar hammaddeyi kırsal alanda ev işletmesine getirir, sonra
dokunmuş kumaşı teslim alır ve kentte bunları tamamlatırdı. Kumaşı kırsal
alandaki evlere ürettirdiği için tüccar loncaların kontrolünden kurtulurdu
(Tildy-Scott, 1987:14).
Esasen zanaatkâr ustalar parça başı ücret alan tüccarların taşeronu haline gelmiştir. Bu sistem
lonca mensubu olmayan pek çok işçiyi üretim sürecine dâhil etmişti, zira tüccarlar derinin
hazırlanması ve yumuşatılması, yünün temizlenmesi ve taranması gibi bazı vasıfsız işleri eve iş
verme sistemi ile düşük ücretli vasıfsız işçilere yaptırmanın yolunu bulmuştu. Bu işçiler, mevsimsel
olarak işsiz kalan köylüler, kırsala bölgelerden yeni göç edenler, dullar, evlenmeyi bekleyen genç
kızlar, ve dönemsel olarak işsiz kalan işçilerin eşlerinden oluşmaktadır (Gulliksonm, 2002).
Kapitalist tüccarların zanaatkâr piyasalarını aşma çabaları nedeniyle zanaatkâr olarak iş bulmayan
kalfa ve çıraklar eve iş verme sistemine dâhil olmaktaydı. Kırsal alanda bu sistem “ev-işletmesi”
olarak isimlendirmekteydi. Kentte ise “ter-atölyesi üretimi “olarak isimlendirilirdi, zira iş genellikle
sıcak, sıkışık ve kirli bir ortamda yapılmaktaydı.
Eve iş verme sistemi, bugün dünyada yaygın olan endüstriyel üretime özgü ücretli-işçiliğinin
ilk formunu oluşturmaktaydı. Bu sistem oldukça başarılıydı zira loncaların fiyatlandırmaya yönelik
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düzenlemelerini aşmayı başarmıştı. Zanaatkâr usta kendi mesleği bünyesinde tam bir ürün grubunu
üretmektedir ve buna uygun olarak ücretinin ödenmesini istemektedir. Bir terzi ceket yâda gömlek
veya iç çamaşırı ürettiğine bakılmaksızın emeği karşılığında bir günlük adil ücret talep ederdi.
Bununla birlikte bazı görevler mesela iç çamaşırı üretimi tam bir yüksek vasıflı usta
gerektirmeyebilirdi, zira bazı işleri vasıfsız işçilerin yapması mümkündü. Tüccar bu vasıf
gerektirmeyen işleri köylerde mevsimsel olarak boş kalan köylülere, vasıf gerektiren işleri de kendi
işyerini henüz açamamış kalfalara yaptırması mümkündü. Böylece vasıflı bir zanaatkâr ustanın talep
ettiği yaşam ücreti ödemesi gerekmezdi. Böylece tüccarlar zanaatkâr ustaların ürettikleri malların
fiyatlarını düşürürken piyasalara da giderken daha fazla hâkim olmaya başladılar.
Loncalar, tüccarların eve iş verme sistemini yaymasına karşı direndiler ve her bir lonca
üyesinin istihdam edebileceği kalfa ve çırakların sayısını sınırlandırma yoluna başvurdular. Bununla
birlikte tüccar kapitalistler; kentler arası ticareti kontrol etmekteydi ve eve iş verme sisteminin kırsal
bölgelere kaydırmalarının kendilerine sağladığı esneklik seçeneği zanaatkâr işlemlere kapalıydı.
Sonuç olarak eve iş verme sistemi lonca sisteminin temel ihtiyaç maddelerinin imalatında, özellikle
tekstil sektörünü tamamen tasfiye etmiştir. O tarihten itibaren zanaatkâr üretim daha özel aletlerin
yapımı ve çok lüks malların üretimiyle sınırlı kaldı. Bununla birlikte zanaat üretim bir daha hiçbir
zaman imal edilen ürünlerin yegâne üretim biçimi haline gelmedi.
Eve iş verme sistemi üretimde sosyal ilişkileri esaslı bir şeklide dönüştürmüştür. Hür
zanaatkâr ustalar yerine iki farklı sınıf sıkça birbirlerine karşı muhalif ilişkiler içindedir: bunlar
kapitalist tüccar ve eve iş verme sisteminde çalışanlar. Kapitalist tüccar dışarı verdikleri her bir iş
için mümkün olan en düşük ücreti verme eğilimindeyken, bu sistemde çalışanlar ise emekleri
karşılığında yaşam ücreti sağlamaya çalışmaktadır. Bu ücret diğer bölge ve şehirlerde ucuz emeğin
mevcudiyetine göre şekillenmektedir. Böylece emek ve sermaye arasında sürüp gidecek çatışmaya
dayalı ilişkilere yönelik sahne hazırlanmış oldu.
Kapitalist tüccarların gelmesiyle zanaatkâr ustanın gündelik yaşamı derinden etkilenmiştir.
Piyasadaki paylarını muhafaza etmek için fiyatları düşürmek zorunda kaldıklarından zanaatkâr
ustaların ücretleri dramatik bir şekilde düşmüştür. Daha uzun süreler çalışmak zorunda kalmışlardır,
genel olarak orta sınıfın üyesi olarak ciddi bir tehdit altındaydılar. O dönemin kayıtlarında kalfaların,
usta olarak iş bulmadıkça bir aileye bakabilecek ücret alamadıklarından zanaatkâr usta olarak iş
buluncaya kadar evliliklerini erteledikleri ve ortalama evlilik yaşının da yükseldiği ifade
edilmektedir.
Lonca sisteminde, eşlerinin zanaatkâr atölyesinde yardımcı işçi veya loncanın üyesi olarak
çalışan kadınlar genel olarak düşük ücret almaktaydı. Eve iş verme sisteminde ise kadınlar,
zanaatkâr ustaların ücretlerin düşürmek isteyen kapitalist tüccarlar tarafından doğrudan istihdam
edilmekteydi. Evde çalışarak, kadınlar ücretli iş kadar ev işleri ve çocuk bakımı gibi
sorumluluklarını da yerine getirebiliyorlardı. Ücretli iş onların üretken faaliyetlerin sadece bir
kısmını oluşturmaktaydı, bu nedenle, vasıflı zanaatkâr bir ustanın ailesine bakabilmek için ihtiyaç
duyduğundan çok daha düşük ücretten çalışmaya istekliydiler.
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3.3. Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Yükselişi
Ticari kapitalizm, ayrıca Protestan Reformları olarak isimlendirilen Luther ve Cavlin gibi
teologların düşüncelerine dayanan yeni dinsel inancaların gelişimine yol açmıştır. Bu teoloji,
Protestan iş ahlakı olarak tanımlanan yeni bir çalışma vizyonu getirmiştir (Weber 1958). Bu bakış
açısı, bir kişinin mesleğini başarılı bir şeklîde icra etmesine ruhani bir nitelik atfetmekteydi. Buna
göre, bir kişinin çok çalışarak zengin olması onun cennete gidecek seçilmiş kişilerden olabilmesinin
göstergesidir. Protestan Ahlakı, dünyada başarı olmak için rekabet mücadelesi içinde olan gelişen
kapitalist tüccarların dünya görüşleriyle oldukça uyumluydu. Bu etik dünyevi başarı için hem
gerekçe hem de motivasyon oluşturmaktaydı. Protestan İş Ahlakı, tasarruf etmeyi teşvik etmiş ve
dolaysıyla sermaye birikiminin yeniden yatırıma dönüşmesinin de temelini atmıştır. Bu etik ayrıca
başarısız bireyleri hor görme ve aşağılamaya temel oluşturmaktaydı. Çünki bunların Allah’ın terk
ettiği kulları arasında olduğuna inanılmaktaydı.
Calvinizm öğretisi servet biriktirmeyi teşvik etmekle kalmamış onu mukaddes bir eylem
olarak da nitelemişti. Ne var ki servet sıkı çalışma ve tutumluluk kadar doğru yollardan kazanılmak
zorundaydı. Servetin ahlaksızlık ve lüks yaşam için harcanması yasaklanmıştır. Mütevazı bir sofi
gibi yaşam yaygınlaştırılmalı ve elde edilen kâr tekrar üretken yatırma harcanmalıydı. Çalışmanın
dini bir inanç ile ilişkilendirilmesinden ilham alan Calvinist işadamları adeta para delisine
dönmüştü. Sıkı çalışma ve zengin olmak Tanrıya hizmet etmek olarak görülürken maddi başarı
sonsuz lanetten kurtulmanın bir göstergesi olarak alınmaktaydı.
Calvinizt Protestanların zaman konusunda tutumları itibariyle de farklıydılar. Tıpkı parasal
bir servet gibi zaman da saçmalık en anlamsız faaliyetlere değil maddi zenginliği arttıracak türden
faaliyetlere tahsis edilmek zorundaydı. Zaman para demekti. Pek çok söz ve değim zamanın bir çeşit
mal olduğu fikrini aşılamaktaydı. Zaman tasarruf edilmeli ve boş yere harcanmamalıydı. Bir metafor
olarak zaman satın alınabilir veya başkasından borç alınabilirdi.
Protestanlık ile kapitalist gelişmeye uygun kültür arasındaki tarihsel ilişkinin tanımlanması
ilk kez 20 yüzyılın başlarında Max Weber Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin ruhu isimli eserinde yer
almıştır. Weber’in bu etkileyici yaklaşımı bir yandan çığır açmış ancak bu konuda yoğun tartışmaları
da tetiklemiştir. Weber’in iddiasını destekleyen kanıtları Batı Avrupa haritasına bakıldığında
görmek mümkündür. Zira İngiltere, Skotland ve Hollanda ile Fransa ve Almanya’nın Protestan
bölgeler kapitalizmin ilk geliştiği ve ekonomik büyümenin gerçekleştiği bölgelerdir. Bunun tersine
İtalya ve İspanya gibi Katolik ülkelerde ise geleneksele ekonomik organizasyon ve yavaş büyüme
dikkat çekmektedir.

3.4. Sanayi Devrimi ve Modern Toplumun Yükselişi
Ticari kapitalizm ve eve iş verme sisteminden sanayi kapitalizmine geçiş süreci oldukça
şiddetli olmuştur. Bu süreç, Sanayi Devrimi olarak tanımlanmaktadır. Bu, binlerce köylünün
topraklarından vahşice ve kanlı bir şeklide sürülüp atılması ile sonuçlanan “kan ve ateşle” yazılmış
bir tarihtir. Sanayi Devrimi önce İngiltere’de meydana gelmiştir. Zira İngiltere ve Belçika ile birlikte
yünlü kumaş ticaretinde çok ileri gitmiştir. İngiltere’nin yün ticaretinde artan rolü çiftçilerin
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topraklarından zorla tavsiye edilmesi ve bu toprakların koyun/yün üretimine tahsis edilmesiyle
sonuçlanmıştır. Topraklarından sürülen bu köylüler, kentlerde kurulmuş ilk fabrikalar için emek arzı
oluşturmaktaydı. Yün ticaretinden elde edilen gelir, yeni makine ve fabrikalara sermaye yatırımı
sağlamıştı.
Köylülerin topraklarında sürülerek çıkarılması, çitleme hareketi olarak bilinmektedir.
Çitleme hareketi daha önce köylülerin ve toprak sahiplerinin hayvanlarını otlatmak için ortaklaşa
kullandıkları meraların toprak sahipleri tarafından çitlerle çevrilip uluslararası piyasalardan gelen
yüksek yün talebini karşılamak için yün üretimine tahsis edilmesidir. Çitleme sonrası sahip olduğu
birkaç hayvanı bile otlatmaktan men edilen köylülerin ekonomik durumları daha da vahim bir hal
almıştır. Bunun peşinden daha korkunç olaylar meydan gelmiştir. Toprak sahipleri tarafından köyler
yakılıp yıkılarak yaşanmaz hale getirilirken tüm topraklar otaklara dönüştürülür. İngiliz askerleri bu
cebri tehcirde kullanılır ve köyler havaya uçurulur. Evlerini terk etmek istemeyenler acımasızca
öldürülür. Bunula da yetinilmez. Köylerinden sürülen bu insanlar kentlerde “aylak ve serseri” olarak
nitelendirilip mahkûm edilmiş ve aldıkları ceza karşılığı olarak ilk fabrikalarda “zorla
çalıştırılmıştır”. Bu süreci İngiliz hükümeti çıkardığı “Aylaklık Kanunu” ile baştan sona yönetmiştir.
“Aylak Kanunu”, “Yoksulluk Kanunu” ve “Baş Vergisi” İngiliz hükümetinin tarım sektöründen
tasfiye edilen çiftçilerin ilk fabrikalarda çalışmaya zorlamak için kullanılan araçlarıydı. Bu nedenle
ilk fabrikalarda istihdam edilen işçiler, hür işçiler olmayıp daha çok ceza kanunun kurbanlarıydı.
Modern fabrikaların yükselişi, feodal bir kurum olan loncaların ve onların vasıflı işçi
yetiştirme ve eğitme sistemi olan çıraklık müessesinin de sonunu getirmişti. İngiltere’de 16. , 17. ve
18. Yüzyılda İngiltere’de çıkarılan kanunlarla işçilerin bir araya gelmesine ve örgütlenmesine imkân
sağlayan sendika, lonca vs. her türlü kurum yasaklanmış ve sendika üyeliği ölüm cezası verilen bir
suç olarak tanımlanmıştır. Fabrikaların yükselişi ayrıca, eve-iş verme sisteminin kurulup her geçen
gün daha çok fazla evden çalışan işçilere dayalı olarak üretimi geliştirerek ticari kapitalizmin de
sonunu getirmiştir ve kapitalizmin bir sonraki aşamasını Sanayi Kapitalizm doğuşuna neden
olmuştur.

3.4.1. Modern Fabrika Sisteminin Gelişmesi
İngiltere’de 18. ve 19. Yüzyıllar boyunca feodal ve Merkantilist dönemin üretim sistemleri
1780’lerde Sanayi Devrimi ile sonuçlanan radikal bir dönüşüm geçirmiştir. 19. Yüzyılda fabrika
sisteminin gelişmesiyle birlikte toplumsal yapıda önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Tarımda,
el zanaatlarında ve ev işletmelerinde çalışan çok sayıda bağımsız üretici işçileşerek kapitalistlerin
kontrolü altına girerken üretim, hızla büyük ölçekte ve merkezi yapılarda örgütlenmeye başlamış ve
iş evden fabrikaya kaymıştı.
Sanayi Devrimi öncesi büyük ölçekli üretim sadece gemi inşa ve içecek sektörü gibi birkaç
sektör ile sınırlıydı. Bu sektörlerde bazen birkaç yüz işçi istihdam edilmekteydi. Sanayi Devrimi ile
birlikte üretimin ölçeği de artmaya başlamış ve 19. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren tekstil ve çelik
fabrikaları, ayakkabı fabrikaları çatıları altında yüzlerce işçi istihdam eder büyüklüğe erişmişti.
Sanayi Devrimi geçmiş ile tam bir kırılma ifade etmemekle birlikte, teknoloji, iş organizasyonu ve
ekonomik ilişkilerde kayda değer değişikliklere neden olmuştur. Sanayi Devrimi’nin, James Watt’ın
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geliştirdiği buhar motorunun üretim sürecine uygulanması ile başladığı varsayılır. Ancak
19.Yüzyılın ikinci yarısına kadar, buhar motoru yerine su gücüne dayalı türbinlerle çalışan dokuma
makineleri daha yoğun olarak kullanılmaktaydı. Sanayi Devriminin teknolojik anlamda getirdiği en
önemli yenilik, üretimde insan gücü ve kası yerine dışsal enerji kaynağının kullanılmasıdır. Bu yeni
enerji kaynağı bir dizi mekanik aleti çalıştırmak için kullanılmıştı. Bu gelişme ya insanın iş yapma
kapasitesini artırmış ya da doğrudan insanın yerini almıştır (Volti, 2010). Sanayi Devriminin ilk
safhasında yün eğirme aparatı ve dokuma tezgâhları elle iplik eğirme ve dokuma işlemin yerini
almıştı. Mekanizasyonun diğer endüstrilerde yayılması ve yeni teknolojilerin gelişmesi ile iğneden
otomobile her şey büyük ölçekte üretilmeye başlarken vasıflı zanaatkâr bir ustanın üretmesi
mümkün olmayan ürünler de üretilir olmuştur.
Çok sayıda işçinin bir çatı altına toplanması, onların çalışmalarını daha sıkı kontrol edebilme
ve denetleyebilme imkânı vermiştir. Kimi tarihçiler fabrikaların sermaye birikimini kolaylaştırmak
için işgücünün disiplin ve kontrolünü sağlama aracı olarak kullanıldığına inanmamaktadır (Pollar,
1965; E.P Thompson, 1967: Landes, 1969). Fabrika sisteminin yükselişi görevlerin işçilere
tahsisine, üretimin kesin olarak ölçülebilmesine ve işçilerin işe gelme-gitme zamanlarının
denetlenebilmesine imkan vermiştir. Ayrıca ceza sistemi, denetim, işbaşı saati ve teşvik sistemi gibi
otoriter yönetim kolayca uygulanabilmekteydi. Böylece işveren genel çalışma şartlarını,
işbölümünü, tüm organizasyonun yapısını ve tasarımını tek yanlı olarak belirleyebilme gücüne
kavuşmuştu. İlk yıllarda işçiler fabrikada çalışmaya ve fabrika disiplinine sert biçimde direnmiştir.
Bu nedenle fabrika sisteminin ilk günlerinde çalışacak işçi bulmakta zorluk çekilmiştir. Dolayısıyla
işverenler sık sık mahkûm, fakir ve çocukları istihdam etmek zorunda kalmıştı.
Sanayi Devriminden sonra üretim sürecinde makinelerin kullanılması ile vasıflı işçilerin
sahip oldukları vasıfların makineye aktarılması emek sürecinin vasıfsızlaştırılması ile sonuçlanmıştı.
İlk olarak John Wyatt’ın geliştirdiği iplik eğirme aparatının üretimde kullanılması yün/pamuklu ip
eğirme sürecinde insan gücünü ve yeteneğini gereksiz hale getirmişti. Daha sonra 1874’de James
Watt buhar makinesini icadı ile teknolojinin, iş bölümünün niteliğini, işin ritmini, çalışma gününün
kalitesini belirlemeye başlamış ve üretimin mantığını tamamen değiştirmiştir. Bu süreçle birlikte
evinde üretim yapan ustalar, küçük zanaatkâr işletme sahipleri ve hatta çiftçiler fabrikalarda vasıfsız
işçilere dönüşürken işçilerin üretim süreci üzerindeki kontrolleri kaybolmuş ve üretimde makinenin
uzantısı haline gelmiştir (Hirszowich, 1981). Bu durumu Amerikan sosyolog, Schneider şöyle ifade
etmektedir:
“Alet yalnızca işçinin elinin bir uzantısıdır. Çekiç işçinin kolunun vuruşlarına itaat eder,
...onun düşüncelerine alışkanlıklarına ve vasıflarına cevap verir... Modern bir endüstride işçi
makine ile tam tersi ilişkilere sahiptir: makine işçinin eylemlerini belirler, onun enerjisini ve sahip
olduğu vasfını harcar. Güç uzak bir kaynaktan sağlanır, sürecin hızı otomatik olarak dikte edilir ve
böylece ihtiyaç duyulan vasıf en aza indirgenir” (Schneider, 1957’den aktaran Hirzowich, 1981).
Üretim sürecine ilk makinenin kullanılmasından beri işçilerin yetenek ve vasıflarının nihai
ürün içindeki katkısı üretim süreci giderek vasıfsızlaşmıştır (Hirzowich, 1981). Bu gelişme 19.
Yüzyıl boyunca imalat sektöründe ve 20. Yüzyıl boyunca da hizmet sektöründe yaşanmıştır
(Braverman, 1974). Diğer bir ifade ile vasıfsızlaştırma hem fabrikalarda hem de bürolarda sürüp
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gitmiştir. Böylece geçmişin, özel vasıf ve yeteneklerle donatılmış ve mesleği ile kimliklenen
zanaatkâr ustaları yok olmuş, onların yerini çalıştıkları işletmenin yaptığı işle anılmak dışında hiçbir
vasfı olmayan (çelik işçileri, tekstil işçileri, madenciler, cam işçileri gibi) sıradan işçiler almıştır. Bu
durum kol işçilerinin değişen statüsünü yansıtmaktadır. (Hirzowicz, 1981).
Son iki asırda geçekleşen teknolojik gelişmeler hem imalat hem de hizmet üretim sürecinde
çok önemli değişiklilere neden olmuştur. Özellikle son yıllarda bilgi teknolojisinin üretim sürecine
uygulanması tam otomasyonu ya da işçisiz fabrikayı artık mümkün kılmaktadır. Ancak işçiler
açısından ciddi bir değişikliğe neden olmamıştır. İnsanın makinenin tahakkümüne girmesi açısından
fazla bir şey değişmemiştir. Sonuç olarak, teknolojik gelişmeler, işçilerin yaptığı işin niteliğini
etkileyen, makineler arasındaki işbölümünü şekillendiren, sosyal ilişkileri yapılandıran ve bireyin
bütün yaşam ritmini belirleyen önemli bir faktör olmuştur (Hirszowich, 1981).

3.4.2. Modern Yönetim Yaklaşımı
19. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren üretim artışı fabrika ölçeğinin de artırmasını zorunlu
kılmıştır. 1850-1890 yılları arasında ortalama işletme büyüklüğü artarken fabrikalarda yönetim
sorunları baş göstermişti. Bu dönemde verimliliği ve işin yoğunluğunu arttırmanın araçları fabrika
sisteminin temel kontrol yapısı olan iç-taşeronluk sistemi ve işveren vekili olarak ustabaşılığın
ötesine gitmemiştir. Ancak ilk yıllarda uygulanan iç-taşeronluk zamanla işletme ölçeği arttıkça
disiplini sağlama ve işgücünden daha fazla verimlik elde etmekte hususunda yetersiz kalmıştır. Bu
sorunlar işletme ölçeğinin daha büyük olduğu ABD’de daha belirgindi. Yeni bir bakış açısı
geliştirilmek zorundaydı.
Üretim sürecinde işin, tasarlanması ile yapılmasının birbirinden ayrılmasının faydalarını Ure,
Babgage ve Marxs gibi bilim adamları hâlihazırda dile getirmişti (Thopmpson, 1989). Detaylı iş
bölümünün faydalarını ve verimliği nasıl artıracağını Adam Smith meşhur iğne üretimi örneği ile
göstermişti. 19. yüzyılın son çeyreğinde öncülüğünü Amerikalı F. W. Taylor’un yaptığı Bilimsel
Yönetim Hareketi, fabrika üretiminin etkinliğini arttırmak için bir dizi modern üretim yönetimi
araçları ve emek kontrol metotlarını gündeme getirmiştir. Bu, emek sürecinin yeniden
tasarlanmasına ve işçilerin daha sıkı bir şekilde kontrol edilmesine imkân veren yeni bir idari düzen
öngörmekteydi. Taylor esasen etkinliği ve verimliliği arttırmak amacıyla emek sürecinin detaylı
olarak analiz edilerek bir işi oluşturan görevlerin alt görevlere bölünmesini, her bir alt görevin
yapılabilmesi için gerekli eylemler ve standart zamanların belirlenmesini önermektedir. Bu yöntem,
“zaman ve hareket etüdü” olarak bilinmektedir. Taylor, detaylı bir işbölümünün emek sürecine
uygulanması ve emek sürecinde doğrudan kontrolün sağlanmasını salık vermektedir. Bu yönteme
Taylorizm de denilmektedir.
Taylorizm detaylı bir iş bölümü tavsiye etmektedir. Bu, bir işi yapmak için gerekli olan tüm
işlemlerin maksimum sayıda bileşenine ayrılması, işçilerin sahip olduğu vasıf ve yeteneklerin
mühendislere devredilmesi ve standart prosedürlere dönüştürülmesi anlamına gelmektedir. Başka
bir ifade ile bir işi tamamlamak için gereken kafa ve kol emeğinin birbirinden ayrılması, işçinin
sadece işin bir alt görevini yapması gerekmektedir. Dolayısıyla bir işi yapmak için gerekli olan tüm
zihinsel eylemler bürolarda uzman personel tarafından yapılmalıdır. Taylorizm, daha düşük vasıf
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gerektirdiği için işçilik maliyetlerini düşürmekte, görevlerin basitleştirilmesi yoluyla esneklik
sağlamaktaydı. Taylorizm aynı zamanda yönetsel otoritenin varlığını ve emek sürecinin kontrolünü
meşrulaştıran ideolojik bir fonksiyona sahiptir. İş analizlerinin sistematik yapılması, her bir işlemi
yapmak için gereken sürelerin ölçülerek standart hale getirilmesi ve bu süreçte “bilimsel bir üslup
ve tarafsız bir dilin” kullanılması işçilere itiraz olanağı bırakmamaktaydı.
Taylor’a göre endüstrinin en önemli sorunu işçilerin kaytarmasıydı (soldiering). Taylor,
işçilerin sistematik ve bilinçli olarak üretimi sınırlandırdıklarına ve işin etkin bir şekilde yapılmasına
yönelik komutları görmezden geldiklerine inanmaktaydı. Taylor’a göre bu sorunun üstesinden
gelmenin tek yolu hareket ve zaman etütleriyle bir işin her bir aşamasının ne kadar zamanda
yapıldığını tespit etmekti. Böylece bir işçinin bir günde yapabileceği üretim miktarı tespit edilerek
kotalara bağlanması ile günlük temel ücreti de belirlenmiş olacaktı. Bu kotayı aşması durumunda
işçi ekstra ücret alabilecekti. Taylor, işçilerin pür bir iktisadi saikle hareket edeceğini ve bu sürecin
endüstride yeni bir uzlaşma ve ahenk dönemini başlatacağına inanmaktaydı. Ancak Taylorizm,
işçilerin insani yönünü ihmal etmiş ve ileri düzeyde bölünmüş, monoton, rutin, sıkıcı ve bıktırıcı bir
iş yaratmıştı. Bu gelişmeler, endüstride işçi devrinin, endüstriyel eylemlerin ve yabancılaşma
düzeyinin artmasına yol açmıştı.

3.4.3. Kitle Üretiminin Yükselişi
Kitle üretimi, standart ölçüde olmak kaydı ile aynı üründen binlerce üretilmesidir. Üretilen
her ürün ve parçalar standart olduğu için eskiyen parçalar yenisiyle değiştirilebilmekte ve
dolayısıyla bu ürünler kolayca tamir edilebilmektedir. Çok sayıda üretildiği için maliyet minimuma
düşmektedir. Standart ürün üretimi ilk kez Amerikan iç savaşı esnasında silah endüstrisinde
uygulanmış, üretim artarken maliyetlerin düştüğü tespit edilmiştir. Daha sonra bisiklet ve dikiş
makinesi gibi endüstriler kitle üretim sistemini uygulamaya başlamıştı.
19. yüzyılın sonları ve 20 yüzyılın başlarında imalat sektöründe emek sürecinin
mekanizasyonu artmakta ve makineler daha da karmaşık nitelik arz etmekteydi. Böylece işçiler
makinelerin basit ve parçalanmış görevler yapan uzantıları haline gelirken tam otomasyona ve kitle
üretimine giden yol da açılmıştır. 1914’de Chicago’da mezbahalarda kullanılan kayan bant sistemini
Henry Ford’un otomobil üretiminde uygulamasıyla fabrika üretimi ve endüstriyel üretim açısından
yeni bir dönem, kitle üretimi başlamıştı. Kitle üretimi ile endüstride üretimin mantığı tamamen
değişmişti. Ford’un Taylor’un Bilimsel Yönetim İlkeleri ile kayan bant sistemini birleştirmesi ile
ortaya vasıfsız, monoton, rutin, tekrarlı ve bıktırıcı bir iş çıkmıştı.
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Tablo 3.2. Fordist-Taylorist Üretim Modeli
İşin atölyede planlanmış bir biçimde sürekli ilerlemesi
İşçinin işin etrafında hareket etmesi yerine işin mekanik olarak işçiye götürülmesi,
Görevin kendini oluşturan parçalara bölünmesi ve her bir parça görevin bir işçiye veya bir
işçi grubuna tahsis edilmesi
KAYNAK: H. Krahn ve G. S. Low (1998). Work, Industry, and Canadian Society, Nelson:
Canada.

Artık bulundukları yerde sabit duran işçiler önlerinden geçen montaj bandında otomobiller
üzerinde basit ve tekrarlı işlemler yapmaktaydı. Bu işlemlerin büyük bir çoğunluğu sadece bir-iki
günlük eğitim veya çok az bir el alışkanlığı gerektirmekteydi. Dolayısıyla otomobil sanayinin yeni
işçileri, kendilerinden öncekilerin aksine, vasıfsız, eğitimsiz, sanayi tecrübesi olmayan kimselerden
oluşmaktaydı. Sonuç olarak artık vasıflı bir işgücüne ihtiyaç kalmamıştı. Başlangıcından itibaren
kitle üretimi çözdüğü sorunlardan daha fazlasını üretmiştir. Emek sürecinde işin rutin, monoton ve
basit bir nitelik arz etmesi iş tatminini yok ettiği ve yabancılaşmayı arttırdığı gibi sabotaj, grev,
direniş gibi endüstriyel eylem patlamasına da yol açmıştı. İşçilerin gelir düzeyleri düşük olması
nedeniyle ilk yıllarda çalışmayı kabul ettikleri kitle üretim endüstrileri 1960’lardan sonra
çalıştıracak yerli işçi bulamamış yabancı işçi ithal etmek zorunda kalmışlardır. Otomobil endüstrisi
kitle üretim teknolojisinin tüm olumsuz yanlarını açığa çıkarmıştır. Bu durum artık sanayi
sosyolojisinin klasikleri arasında bulunan Walker ve Guest (1952), Chinoy, (1955), Beynon'un
(19853), Linhart (1971) gibi yazarların otomobil fabrikaları ile ilgili çalışmalarında mükemmel bir
şekilde tanımlanmıştır.

3.5. İşin Geleceği
Sanayi Devrimi ve sonrasında meydana geldiği iddia edilen Bilgi devrimiyle birlikte
geliştirilen yeni teknolojilerin yeni iş yaratmak yerine işleri yok ettiği görüşü hâkimdir. İşin ve buna
bağlı olarak istihdamın yok olması, ücretli işin ortadan kalkması olarak yorumlanmakta ve Üçüncü
Sanayi Devriminin etkisiyle yeni bir ekonomik düzene doğru gidilmektedir (Rifkin, 1995). Kısaca
yeni teknolojinin yeni kapasiteler kazanarak gelişmeye devam etmesi işi de dönüştürmektedir.
Özellikle imalat sanayinin emek yoğun kısımlarının mekanize edilmesi ve bir kısmının da emeğin
ucuz ve bol olduğu ülkelere kaydırılması belirsiz süreli ve mavi yakalı ve sendikalı işçilerin yaptığı
işlerin azalmasına neden oluştur. Bu bağlamda hizmet sektörünün gelişmesi ve istihdamının
kadınlaşması işin niteliğinde önemli değişikliğe yol açmıştır. Hizmet sektöründe bir kısım iş yüksek
vasıf gerektiren insanla insanın etkileşimine dayalı ve yüksek öz gerçekleştirme sunarken işlerin
büyük bir çoğunluğu rutin, monoton, kirli, pis, düşük ücretli, güvencesiz ve kısmi zamanlıdır. Diğer
bir ifade ile yeni iş ve istihdam imalat sektöründe kaybedilen yüksek ücretli ve güvenceli istihdam
ile mukayese edilmeyecek derece düşük niteliklidir. Bir yandan bir kişinin kazancı ile bir aileyi
geçindirmek artık mümkün olmadığından kadın da emek piyasalarına girmek zorunda kalmıştır. Öte
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yanda da imalat sektöründen arta kalmış 50 yaş ve üstü eğitim düzeyi düşük işsizlerin kendilerine
uygun iş bulma veya bilgi teknolojisine yönelik vasıflarla donatılması ümidi kırılmıştır. Böylece
işsizlik kalıcılaşmıştır. Yeni iş ve istihdam yaratma konusunda yeteriz kalan AB bile ücretli işçilik
yerine bağımsız çalışmayı teşvik etmektedir.
Bunla birlikte hizmet sektörünün gelişmesine paralel olarak işin esnek ve güvencesiz bir
boyuta bürünmesi iş ve istihdamın iğretileşmesi yol açarken, teknolojinin etkisiyle pek çok işin ve
mesleğin kısa süre ortadan kalkması, bir meslekte veya bir işletmede kariyer tamamlamayı imkânsız
hale getirmiştir. Bu durum, artık standart istihdamın yerini esnek istihdama bırakması ve işin
niteliğinin değişmesi olarak yorumlanmaktadır. Ancak bu tartışmaları ücretli işin ve kapitalist
piyasanın sonu olarak yorumlayan yazarlar da mevcuttur. Bu yazarlar bahsi geçen gelişimleri
insanların kendilerini işten özgürleştirdiği ve ücretli işin olmadığı yeni bir toplumsal düzenin gelişi
olarak yorumlamaktadır. Bu tartışmaların bir kısmı 5. Bölümde ele alınacaktır.
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Uygulama Soruları
1)

Avcı ve toplayıcı toplumlarda nasıl bir iş bölümü mevcuttur?

2)

Bahçıvan toplumlar niçin yerleşik hayata geçmek zorundaydı?

3)

Kentlerde zanaatkâr işletmeler hangi dönemde ortaya çıkmıştır?

4)

Lonca ne demektir ve ne gibi işlevleri mevcuttur?

5)

Fabrika sisteminin ortaya çıkmasını sebebi nedir?
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Bu bölümde insanoğlunun var olduğu günden beri işin ve iş bölümünün farklı toplum
yapılarda nasıl dönüştüğünü gördük. İnsanoğlu yerleşik hayat geçmeden önce binlerce yıl avcı ve
toplayıcılıkla hayatını sürdüren göçebe topluluklar halinde yaşadığını ve bunun insan türünün
toplumsal yaşamının nerdeyse % 97’sini oluşturduğunu gördük. Bu toplumlarda iş bölümü son derce
basittir, yaşa ve cinsiyete göre belirlenmektedir. İnsanoğlu 10.000 önce toprağı ekip biçmeye
başlayarak yerleşik hayat geçmiş ve bunun sonucu olarak nüfus artmış ve ekonomik faaliyetler de
çeşitlenmiştir. Tarım imparatorlukların yükselişi, işin dönüşümü açısından önemli bir dönüm
noktasıdır. Güçlü toplumların daha zayıf toplumları tahakküm altıdan alarak onların üretimlerine el
koydukları gibi insanlarını da köleleştirmiştir. Bu dönemde çevrecindeki kırsal bölgelerin sağaldığı
gıda ile varlığını sürdüren büyük şehirlerin ortaya çıkması, yerleşik sınıflara hizmet veren zanaatkâr
işletmelerin ve loncaların doğumuna yol açmıştır. Feodal toplum yükselişi ile birlikte artık değer
elde etmenin şekli değişmiştir. Ancak tarımsal artık değerin elde edilme biçimi değişmişti. Feodal
toplumda ise toprak sahipleri hem köylülerin mahsullerinden pay olarak hem de topraklarında
çalışmanın bir karşılığı artı değere el koymaktaydı.
Ortaçağda çalışmanın değişimine bakıldığında en önemli gelişme yeni bir üretici sınıf olarak
serbest çalışan zanaatkârların ortaya çıkmasıdır. Zanaatkârlar fırıncılık, dericilik ve dokumacılık
gibi meslekleri icra etmekteydi. Zanaatkâr ustalar karşılıklı çıkarlarını korumak için lonca ismi
verilen meslek kuruluşlarında örgütlenmekteydi. Ticari kapitalizm, Protestan Reformları olarak
isimlendirilen yeni dinsel inancaların gelişimine yol açmıştır. Bu bakış açısı, bir kişinin mesleğini
başarılı bir şeklîde icra etmesine ruhani bir nitelik atfetmekteydi. İngiltere’de 18. ve 19. Yüzyıllar
boyunca feodal ve Merkantilist dönemin üretim sistemleri 1780’lerde Sanayi Devrimi ile
sonuçlanan radikal bir dönüşüm geçirmiştir. 19. Yüzyılda fabrika sisteminin gelişmesiyle birlikte
toplumsal yapıda önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Tarımda, el zanaatlarında ve ev
işletmelerinde çalışan çok sayıda bağımsız üretici işçileşerek kapitalistlerin kontrolü altına girerken
üretim, hızla büyük ölçekte ve merkezi yapılarda örgütlenmeye başlamış ve iş evden fabrikaya
kaymıştı. Sanayi Devrimi ile birlikte üretimin ölçeği de artmaya başlamıştı. 19.yüzyılın ikinci
yarısından itibaren tekstil ve çelik fabrikaları, ayakkabı fabrikaları çatıları altında yüzlerce işçi
çalıştırmaya başlamıştı. Sanayi Devrimi geçmiş ile tam bir kırılma ifade etmemekle birlikte,
teknoloji, iş organizasyonu ve ekonomik ilişkilerde kayda değer değişikliklere neden olmuştur.
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Bölüm Soruları
1)

Avcı ve toplayıcı toplumlarda nasıl bir işbölümü mevcuttur?

a)

Hayvan avlama alanında uzmanlığa dayalı bir iş bölümü

b)

Son derce karmaşık bir işbölümü

c)

Bitki toplayıcılığına dayalı basit bir işbölümü

d)

Yaşa ve cinsiyete dayalı bir iş bölümü

e)

İş birliğine bağlı

2)

Bahçıvan toplumlar niçin yerleşik hayata geçmek zorundaydı?

a)

Daha çok hayvan avlamak için

b)

Daha sağlıklı barınak sahibi olmak için

c)

Hasatlarını korumak için

d)

Düşmanlarından korunmak için

e)

Yönetici sınıfa vergi vermek için

3)

Kentlerde zanaatkâr işletmeler hangi dönemde ortaya çıkmıştır?

a)

Avcı ve Toplayıcı toplumlarda

b)

Bahçeci toplularda

c)

Tarım imparatorluklarında

d)

Roma imparatorluğunda

e)

Sanayi Devriminden sonra

4)

Erken tarım toplumları açısından aşağıdakilerden hangis doğrudur?

a)

Erkek savaşçıların baskın olduğu bir tabakalaşma mevcut değildir.

b)

Karasaban ve çapa kullanımıyla yapılan tarımsal üretim baskındır.

c)

İnsanlar hayatlarını idame ettiremek için ticari amaçlı üretim yaparlar.

d)
mevuttur

Politika, din ve savaş konusunda uzmanlaşmış erkelerin oluşturduğu bir aristokrasi

72

e)

Tarım ve hayvancılık yeterince gelişmiştir.

5)

Roma imparatorluğunda loncalar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez

a)

Köle emeği istihdam edildiği için teknolojik gelişme mümkün olmamıştır

b)

Kölelilerin işte yaratıcı olması için ne fırsat ne de motivasyon vardır,

c)

Loncalar üyeleri için dinsel ve sosyal hizmetler sunmuştur

d)

Loncalardan ayrılmak yasaklanmıştır

e)

Çocuğun babasının mesleğini sürdürmesi şart değildir.

6)

Feodal toplumla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)

İnsanların büyük bir çoğunluğu geleneksel bir şekilde toprağa bağlanmıştır.

b)

Köylüler ürünlerin bir kısmı vergi olarak vermek zorundadır.

c)

Köylülerin angarya yükümlülüğü yoktur.

d)

Üç farklı ürünün nöbetleşe ekilmesi tarımda verimliliği arıtmıştır.

e)

Tarım dışı üretim loncalarda örgütlenmiştir.

7)

Ticari kapitalizmin yükselişine yol açan faktörlerden değildir?

a)

Eve iş verme sisteminin gelişmesi.

b)

Yenidünyanın keşfi ve Asya yeni ticaret yollarının bulunması.

c)
Tüccarların tarım ürünleri ve imalat malları üretiminde kentler arası ticarette tekel
konumu elde etmeleri.
d)

Vasıflı işleri işyeri olmayan kalfalar yapılması.

e)

Zanaatkâr İşletmelerin tüccarlar işbirliği yapması.

8)

Protestan ahlakı aşağıdakilerden hangisini içermez?

a)

Başarısız bireylere sempati ile bakılır.

b)

Çalışmaya ruhani bir nitelik atfedilmesi.

c)

Tasarruf etme teşvik edilmektedir.

d)

Mütevazı ve sofi yaşam özendirilmektedir.
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e)

Zaman bir çeşit paradır.

9)

Modern toplumun yükselişi hangi olaya bağlı değildir

a)

Köylülerin topraklarından sürülmesi.

b)

Çıraklık müessesini tesis edilmesi.

c)

Aylaklar ve yoksulluk kanunun çıkarılması.

d)

Eve iş verme sisteminin sonun gelmesi.

e)

İşin evden fabrikaya kayması.

10)

Aşağıdakilerden hangisi modern fabrika sistemin özellikleri arasında bulunmaz?

a)

Yüksek vasılı işgücünün istihdam edilmesi

b)

İç taşeronluk sistemi

c)

İşçilerin daha yakından kontrol edilebilesi ve denetlenebilmesi,

d)

Görevlerin işçilere tahsisi ve üretimin kesin olarak ölçülebilmesi

e)
Ceza sistemi, denetim, işbaşı saati ve teşvik sistemi gibi yönetim pratiklerinin kolayca
uygulanabilmesi
Cevap Anahtarı:
1)

d

2)

c

3)

d

4)

d

5)

e

6)

c

7)

e

8)

a

9)

b

10)

a
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4. ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİNDE TEORİK YAKLAŞIMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde çalışma sosyolojisinde klasik yaklaşımları ele alacağız. Klasik yaklaşımları, 19.
Yüzyılda sosyolojinin kurucu babaları tarafından yapılan ilk sosyolojik çalışmalardır. Modem
sanayi toplumun insanlık tarihi ve sosyal gelişme açısından ne anlam ifade ettiği ve bir sonraki
sosyal gelişme aşamasının ne olacağını öngörmeye uğraşan bu çalışılmalar büyük ölçüde evrimci
bir perspektife sahiptir. Biyolojik canlılar gibi toplumların da evrim kullarına tabi olduğunu ve
önlenemez bir şekilde belli bir çizgide geliştiğine inanmaktaydılar. Bu nedenle ilk nesil sosyologlar
sosyal gelişmenin evrimsel kurallarını ve mekanizmalarını açıklama gayretindedir. Bu kapsamada
August Comte ve Herbert Spencer’ın yaklaşımlarını inceleyeceğiz. Marx da ilk nesil
sosyologlardandır. Ancak onun yaklaşımı, bir sosyal gelişme aşamasından diğerine geçiş
mekanizması olarak sınıf çatışmasına bağlaması nedeniyle çatışma teorileri arasında
değerlendirilmektedir. Öte yandan ikinci nesil sosyologlar da evrimci bir perspektife sahiptirler.
Ancak onlar insanlık tarihini sanayi öncesi ve sanayi sonrası toplum şeklide kutupsal bir düzlemde
değerlendirmiş ve dikkatlerini daha çok sanayi toplumuna vermiştir Bu bölümde ikici nesil
sosyologlardan Max Weber ve Dukheimi inceleyeceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

August Comte göre sosyal gelişme evlerini anlatınız?

2)

Spencen modern toplumun gelişmini nasıl açıklamktadır.

3)

Marxnasıl bir sosyal gelişme modeli ortaya koymaktadır?

4)

Weber modern kapitalzimin yükselişini nasıl açıklamaktadır?

5)
Durkheim’ın normsuzluk veya anomi olarak isimlendirdiği modern toplumun
sorununa nasıl bir çözüm önermektedir.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Klasik teoriler

İnsanlık tarihinin farklı Farklı yazarların niçin farklı
yazarların farklı şeklide modeller
kullandıkların
tasnif ettiğinin öğrenilmesi
araştırılması

Marksist Teori

Modern sanayi toplumun Marks’ın
mazur kaldğı çelişklerin düşüncelerin
anlaşılması
araştırılması

Max Weber

Protestan
ahlakının
çalışmaya yönelik tutumları
nasıl değiştirdiğinin ve
nodern
kapitalizmin
gelişmesinde
rolünün
anlaşılması

Protestan
Ahlakının
insanların çalışmaya bakışını
nasıl
değiştirdiğinin
araştırılması

Emil Durkheim

Modern toplumun maruz
kaldığı en ciddi problemin
normsuzluk
olduğunun
anlaşılması

Durkehim’in
modern
kapitalizmin normsuzluk ve
anomi sorunlarına karşı nasıl
bir çözüm önermektedir.

fikir
ve
eserlerden
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Anahtar Kavramlar


Klasik Yaklaşım



Evrimci Teori



Teolojik Aşama



Metafizik Aşama



Pozitivist Aşama

79

Giriş
Çalışma sosyolojisinde teorik yaklaşımlar modern kapitalist toplumun yükselişi ve işin
dönüşümünün teorik temellerini analiz etmektedir. 19. Yüzyılda sosyolojinin kurucu babaları
tarafından yapılan ilk sosyolojik çalışmalar klasik yaklaşımlar olarak isimlendirilmektedir. Bu
yazarlar, feodalizmin ile birlikte tarım toplumunun da çökmesine yol açan Sanayi Devrimi ve sanayi
toplumunun oluşumunu karşısında şok olmuştu. Bu yazarlar bu durumun insanlık tarihi açısından
ne anlam ifade ettiğini anlamaya çalışmıştır. Zira sanayi toplumu geçmişte benzeri olmayan pek çok
açıdan yepyeni bir toplumdur. Bu değişimi anlamak için doğa bilimlerinde kullanılan evrim
kavramını sosyal tarih analizde kullanılmıştır. Bunlar genellikle biyolojik organizmalar gibi
toplumların da basitten karmaşığa doğru evrimsel bir çizgide geliştiğine, sosyal tarihin birbirini
takip eden ardıl aşamalardan oluştuğuna ve sanayi toplumunun sosyal gelişmenin (evrimin) yeni
aşaması olduğuna inanmıştı. Tüm çabalarını bu tarihsel değişimi harekete geçiren tetikleyici
mekanizmayı keşfetmek için harcamıştır. Comte ve Spencer gibi ilk sosyologlar ve Marx aşamalı
sosyal gelişme modeli önermektedir. Weber ve Durkheim gibi ikinci nesil sosyologlar ise evrimci
bir perspektife sahip olmakla birlikte tarihi sanayi öncesi ve sanayi sonrası olmak üzere iki aşma
olarak ele almakta ve daha çok sanayi toplumuna odaklanmaktadır. Bu bölümde Comte, Spencer,
Marx, Weber ve Durkheim’in sanayi toplumu ve işle ilgili görüşleri incelenecektir.
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4.1. Klasik Yaklaşımlar
4.1.1. Evrimci Teoriler
19. Yüzyılın son yarısından itibaren evrim, gerek sosyal gerekse biyolojik tüm beşeri ve
sosyal gelişme biçimlerini açıklamak amacıyla yararlanılan son derece önemli bir kavramdır.
Charles Darwin’in geliştirdiği “biyolojik evrim” fikri o dönemin en etkin ve en çok dikkat çeken
“evrim” yaklaşımlarından birini oluşturmaktadır. Darwin’in doğal ayıklama veya seçim (natural
selection) teorisi biyolojik evrim iddiaları için güçlü bir temel oluşturmaktadır. Bu tarihlerde
biyologların bir organizmanın gelişme aşamalarını inceldikleri gibi, sosyal bilimciler de toplumların
vahşilik, barbarlık ve medeniyet gibi bir dizi aşamadan geçerek geliştiğini varsaymaktadır. Bu
evrimin sosyal örgütlenme aşamalarını açıklayan bir dizi “doğal kanuna” tepki olarak geliştiğine
inanılmaktadır. Ayrıca bu yaklaşımlar evrim düşüncesini ilerleme, gelişme, tekâmül etme
düşüncelerine bağlamakta, her bir aşama bir önceki aşamadan daha yüksek veya gelişmiş bir
aşamayı temsil ettiğini ve en son ulaşılacak aşamanın bu aşamalar dizini içinde toplumsal
mükemmelliğe denk olduğunu ileri sürmektedir.
Sanıldığı gibi 19. Yüzyıl sosyal evrimcilik sadece Darwin’in savunduğu biyolojik evrim
ilkelerinin sosyal kurumları incelemek amacıyla kullanılmasından ibaret değildir. Aksine sosyal
evrimcilerin çalışmalar genellikle Darwin’den önce yapılmıştır. Sosyal evrimci teoriler genellikle
verileri ve düşünceleri tasnif ederek sosyal aşama modelleri oluşturmaya çalışmaktadırlar.
İlk sosyologlar sosyal evrime, diğer bir ifade ile sosyal kalıpların uzun bir zaman dilimi
içinde tekâmülüne inanmaktaydı. Comte (1789-1857) ve Spencer (1820-1903) gibi sosyolojinin
kurucuları olan sosyologların çalışmalarında modern topluma geçişin niteliğine odaklanmaktadırlar.
Bunlar tüm toplumların geçmek zorunda oldukları aşama tiplerini tanımlamak amacıyla sosyal
evrimin genel kurallarını belirlemeyen çalışan paradigmalar tasarlamış, fakat çalışmalarının
ağırlığını modern sanayi toplumunun yükselişini açıklamaya yöneltmiştir. Sanayi toplumu,
toplumların geçtiği aşamaların önemlisi olarak görülmekte ve farklı bir toplum olarak
tanımlanmaktadır. Kısaca bu teoriler, büyük ölçüde sanayi toplumunun özelliklerini inceleme ve
bunu takiben hangi aşamanın geleceğini keşfetme gayreti içindedirler.
Bu yaklaşımın öncüleri August Comte, ve Spencerdir. Ayrıca sosyal gelişmeye yönelik
olarak evrimci bir yaklaşım kullanan Marx’ın çalışmaları da bu kapsamda değerlendirilebilir. Ancak
sosyal gelişme aşamaları arasından geçişin büyük ölçüde ekonomik faktörlerden kaynaklanan
çelişkilerin sınıf çatışması ile açıklaması nedeniyle, Marx’ın çalışmaları çatışma teorileri
kapsamında incelenmektedir. Klasik sosyolojinin temsilcilerinden olan Max Weber ise sanayi
toplumuna veya modern kapitalizme geçişi büyük ölçüde Protestan Ahlakından kaynaklanan
kapitalist ruhun yükselişi ile açıklamaktadır. Bu nedenle onun çalışmaları sosyal psikolojik
yaklaşımlar çerçevesinde incelenmektedir.

4.1.2. August Comte (1778-1857)
Comte, pek çok Fransız felsefecisi gibi insanlığın mükemmel bir topluma ulaşacağına
inanmaktaydı. Comte’a göre bu mükemmel topluma devrim ile değil sosyolojinin “adam gibi
81

uygulanması” sonucu ulaşılacaktır. Bu nedenle Comte, “tüm bilimlerin en yükseğinin, pozitif
bilimsel gözlem, deney ve karşılaştırma gibi yöntemlerin sosyal düzeni anlamak ve ilerletmek için
kullanması” gerektiğini söyler.
Comte’a göre sosyal evrim, entelektüel evrim ile birlikte beşeri düşüncenin gelişiminin ve
sürekli rasyonelleşmesinin bir ürünüdür. Bu evrim veya mükemmelliğe giden beşeri akıl üç tarihsel
aşamadan geçmek zorundadır. Bunlar, teolojik, metafizik ve pozitivizm aşamalarıdır. Comte’nin üç
aşamalı modeliyle evrim teorisinin temellerini oluşturan bilim ve bilginin gelişimi önlenemez ve
ayrıca geri döndürülemez bir süreçtir. Ayrıca bu asimpotiktir. Diğer bir söyleyişle, daima bu
mükemmel topluma yaklaşılmaktadır. Ne var ki, mükemmel pozitif bilgiye asla ulaşılamayacaktır.
Comte sosyal evrimin aşamalarını şöyle tarif etmektedir:
Teolojik aşama: Bu aşamada tüm olguları açıklamak için doğaüstü varlıklardan
yararlanılmaktadır. Bilgi oldukça sınırlıdır ve nedenden çok, hayal ürünü açıklamalar egemendir.
Bu aşamada rahipler (din adamları) ile askerler toplumu yönetmektedir. Savaş ve fetihler teşvik
edilmektedir. Bu aşamanın entelektüel temelini bir sosyal organizasyon biçimi olarak militarizmin
oluşturmaktadır. Tarihsel olarak antik çağlara tekabül etmektedir. Bu aşama kendi içinde Animizm
(doğaya tapma), Polietizm (çok tanrıya tapma veya putperestlik) ve Monoetizm (tek tanrıya tapma)
olarak üç farklı aşamadan meydan gelmektedir.
Metafizik aşama: Bu aşamada tüm olguları açıklamak için soyut fikirler kullanılmaktadır.
Başka bir değişle, nedensellik daha çok soyut olarak açıklanmaktandır. Bu bir önceki aşamaya göre
bir ilerleme olarak görülmektedir. Zira daha düzenli ve rasyonel düşünce süreci içermektedir. Bu
aşamada nedenler ve güçler, iradenin ve tek bir büyük varlığın (tanrının) yerini almaktadır. Fakat
her bir olgunun paralel kavram ve düşüncelerle açıklanması, olguları aydınlatma yolunda çok az bir
başarı sağlanmıştır. Bu da zayıf yönünü teşkil etmektedir. Bu aşamanın zihinsel ve entelektüel
gelişiminin temelini adli-sosyal yapı teşkil ederken, bu yapı içinde savaş ve fetihler terk edilmekte
ve daha çok tahkim ile savunma anlayışı ön-plana çıkmaktadır. Tarihsel olarak bu aşama da ortaçağa
tesadüf etmektedir.
Pozitivizist aşama: Bu aşamada olgular, tarihte ilk defa, bilimsel ilkelere ve ampirik
gözleme dayalı kanunlarla açıklanmaktadır. Tarihsel olarak büyük ölçüde modern periyoda tesadüf
etmektedir. Bu aşamanın özel önemi insanın tabiat üzerinde kontrol kurmasını kolaylaştırmasıdır.
Bu aşama bilimsel düşüncenin egemen olduğu ilk aşamadır. Bu düşünce teknolojik açıdan ileri olan
sanayi toplumunun da temelini oluşturmaktadır. Bu aşama savaşların hızla terk edilmesine ve
birbirini takip eden barışçıl sosyal organizasyonların oluşumuna yol açacaktır. Diğer bir ifade ile
bu, insanoğlunun olguları ve fenomenleri doğal süreçler, bilimsel kanunlar açısından açıklamaya
çalıştığı bir dönemdir. Bu dönem, insanoğlunun doğal olayları kısmen de olsa kontrolüne imkân
tanımaktadır. Comte, Batı toplumlarının fiziksel çevrenin kontrolü açısında hâlihazırda pozitivist
bir aşamaya ulaştığını ve sosyal ilişkiler bakımından da bu aşamanın eşiğinde olduğunu
söylemektedir.
Comte’nin evrim modelinde her bir aşama belirli formlarda entelektüel gelişmeye ve buna
tekabül eden maddi gelişme özelliklerine sahiptir. Örneğin, teolojik aşamada askeri yaşam
egemendir. Metafizik aşamada yasal biçimler ve pozitivist aşamada sanayi toplumu egemen hale
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gelmektedir. Bu yüzden Comte, tarihsel gelişmenin kendine özgü kurum ve düşünce hareketleri
gösterdiğini ileri sürmektedir.

4.1.3. Herbert Spencer (1820-1903)
Bir İngiliz demiryolu mühendisi olan ve daha sonra yaptığı çalışmalar nedeniyle sosyolojinin
kurucularından sayılan Spencer, tıpkı Fransız meslektaşı Comte gibi sosyal gelişmenin ve
değişmenin evrensel bir evrim süreci olduğuna inanmaktadır. Bu evrimi öncelikle beşeri düşüncenin
gelişimine dayandıran Comte’nin aksine Spencer, biyolojik organizmalara olan benzerliğine işaret
etmektedir. Evrimi büyüme, farklılaşma ve yeniden bütünleşeme olarak tanımlamaktadır. Başka bir
ifadeyle, organizmaların biyolojik evrim ilkelerinin sosyal organizasyonların gelişimine
uygulanabileceğini iddia etmektedir. Spencer’e göre evrim yavaşça devam eden birikimsel bir
süreçtir. Bu süreç sonucunda evrende bulunan herşey daha yüksek bir karmaşıklıkta
sentezlenmektedir. Dolayısıyla toplumlar, göreceli olarak basit organizasyon kalıplarından yüksek
düzeyde uzmanlaşma ve işbölümüne dayanan daha karmaşık yapılara doğru doğal bir çizgide
gelişmektedir.
Farklı işlevler gören basit yapılar evrim geçirerek çeşitli işlevler gören farklılaşmış bir yapıya
dönüşmektedir. Unsurlar giderek farklılaştıkça birbirlerine daha bağımlı hale gelmektedirler. Küçük
ve basit bir organizma parçalara ayrılabilir ve her bir parça yaşamına ayrı olarak davam eder; fakat
büyük ve karmaşık bir organizma için bölünme, onun ölümü anlamına gelmektedir.
Spencer’e göre bu kural, toplumlar için de geçerlidir. İşbölümünün minimum olduğu küçük,
basit bir avcı kabile kolayca bölünebilir. Bu ayrı parçalar varlıklarına önceki gibi devam edebilirler.
Bu durum tarihte kaynakların kıt olduğu zamanlarda defalarca tekerrür etmiştir. Ancak toplum
karmaşıklaştıkça, işbölümün arttıkça her bir parça varlığını sürdürebilmek için diğerleriyle
mübadeleye girmekte ve bağımlı bir hale gelmektedir. Eğer modern bir kent çevresini saran kırsal
alanlardan koparılırsa fonksiyonlarını ifa edemez hale gelir.
Spencer’da sosyal evrim sürecinin doğanın değişmez kurallarına tabi olduğunu, bunu
toplumları gelişmeye ve adil bir toplum şekline sürüklediğini iddia etmektedir. Dolayısıyla karmaşık
toplumlar basit toplumlarla karşılaştırıldıklarında daha fazla karmaşık, ancak daha sıkı ve yakın bir
şekilde bütünleşmiş oldukları görülmektedir.
Spencer’in evrim yaklaşımı tarih öncesi de dâhil olmak üzere bütün bir beşeri tarihi kapsayan
bir süreçtir. Ancak o daha çok modernizm öncesinden (sanayi öncesi toplum) modernizme (sanayi
toplumu) geçişle ilgilenmektedir. Spencer’ın evrim tasarımına göre “militan” ve “endüstriyel”
olmak üzere iki toplum modeli mevcuttur. Militan toplumlar dışarıyla savaşa ve içeride ise
zorlamaya dayalıdır. Buna karşın sanayi toplumları ise sözleşme ilişkisine, bireysel girişime,
gönüllü işbirliğine, birey haklarının korunmasına, oto kontrole ve kalıcı barışa dayalıdır. Toplumsal
mevkilerin miras yoluyla kazanılması, militan toplumların temel özelliğini oluştururken; sanayi
toplumlarını ise mevkiiler ve kademeler arası hareketliliğin açık olması karakterize etmektedir.
Spencer, sanayi toplumlarının kimi özelliklerini modernizme bağlamaktadır. Aynı zamanda bazı
modern olmayan toplumları, savaş yerine barışçıl üretime yönelmeleri nedeniyle sanayi toplumu
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olarak sınıflandırmakta ve bazı karmaşık modern toplumların da varlıklarını sürdürmek için militan
toplumların bazı özelliklerini taşıyabileceklerini ileri sürmektedir.

4.2. Çatışma Yaklaşımı: Karl Marx’ın Yaklaşımı (1788-1863)
Sovyet sisteminin çökmesiyle Marxın çalışmalarının pek çok insanının gözünde değer
kaybetmesine yol açsa da onun analizi modern kapitalist üretiminin işçiler açısından sonuçlarını
inceleyen yazarlar için bir yol gösterici ve ilham kaynağı olmaya devam etmektedir. Zira çalışma
onun eserlerinin ana omurgasını oluşturmaktadır. Bu nedenle bir göz atamak gerekmektedir. Marx
1788’de Almanya’da doğmuş ve orada felsefe alanında doktora yapmıştır. Geleneksel akademik bir
kariyer yapmayıp, o tarihlerde önemli konuları inceleyen bir Alman dergisinin editörü olmuştur.
Kısa zaman ekonomik sorunlar konusunda ne kadar az şey bildiğini fark etmiş ve kapitalist
ekonominin nasıl işlediğini anlamak hayatının geri kalanını için harcamıştır.
Marx’ın ilk çalışmaları işte yabancılaşmaya odaklanmıştır. 1844’de basmayı asla
düşünmediği bir dizi deneme yazmış ve bu çalışmalarında kapitalist üretimin organizasyonu ve
çalışma üzerindeki etkisini eleştirel olarak değerlendirmiştir. Marx’a göre modern fabrika sisteminin
ortaya çıkmasıyla birlikte işçiler daha önce sahip oldukları işleriyle ve ürettikleri ürünle olan
zanaatkâr bağlarını kaybetmiştir. Önce tüccarların daha sonra da fabrika sahibi kapitalistlerin üretim
sürecinin kontrolünü devralması işçileri işleriyle dört farklı ancak biriyle bağlantılı açıdan
yabancılaştırmıştır. Marx çalışma sosyolojinse katkısı sadece yabancılaşma teorisi ile sınırlı
değildir. Daha sonraki çalışmalarında ekonomiye odaklanmıştır.
Tablo 4.1. Marx’a Göre Ekonomik Altyapı
Mübadele şartları ve güçleri

Piyasa yapısı ve ticaretin organizasyonu

Üretim şartlarını

Kaynaklar ve tarihsel çevre

Üretim
tarzını

güçleri

Üretim ilişkilerini

ve

üretim

Üretim araçları, sermaye, üretim organizasyonu ve mülkiyet
Üretim araçlarını kontrol edenler ile gerçek üretimi yapanlar
arasındaki ilişkileri

Marx, toplumun maddi ve ekonomik şartlarını onun temeli veya altyapısı olarak görmektedir.
Marx, ekonomik alanı mübadele şartları ve güçleri; üretim şartları; üretim güçleri ve üretim tarzı ve
üretim ilişkileri içerecek şekilde oldukça kapsamlı tanımlamaktadır. Marx ’a göre üretim ilişkileri
sosyal tabakalaşmanın ve sosyal sınıfların temelini oluşturmaktadır. Bu, bütün toplumların temel
özelliğidir. Şimdiye kadar var olan tüm toplumlarda üretim araçlarının mülkiyetini kontrollerinde
bulunduranlar ve sömürülen veya üretimi gerçekleştirenler olmak üzere en az iki sınıf tespit etmek
mümkündür. Nihayet Marx, devlet ve düşünce alanını toplumun üst yapısı olarak görmektedir.
Üstyapıyı büyük ölçüde ekonomik şartlar, yani altyapı ve sınıf çıkarları belirlemektedir.
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Şekil 4.1. Marx’a Göre Kapitalist Üretim Modeli

Kaynak: Yazar tarafından hazırlanmıştır.

Marx ’a göre altyapının doğası toplumu karekterize etmektedir. Üretimin organize ediliş
şekli ve bu organizasyona eşlik eden sosyal ilişkiler daha belirleyici faktörlerdir- fikirler, kültür,
kanun ve politika ikincildir. Marx’ın yaklaşımı genellikle diyalektik materyalizm olarak
tanımlanmaktadır ve analizin diyalektik elementi altyapının bünyesinde kendini yok edecek çatışma
ve çelişkileri taşıma eğiliminde olmasıdır (Thompson, 1989). Tarihte diyalektik bir şeyin bir başka
şeyden oluşarak büyümesi şeklinde olmaktadır. Bu öyle bir şekilde cereyan etmektedir ki yeni
eskiyle çatışmaya girerek onun yıkılmasına yol açmaktadır. Bu yüzden burjuvazinin proletaryayı
yarattığı söylenebilir ama böyle yapmakla kendi yıkacak şartları hazırladı
Marx’ın hareket noktası insanın doğasıyla ilgili bir varsayıma dayanmaktadır. Buna göre
insanoğlu insanlığının farkına çalışma / kendi emeği ile varmasıdır. Esasen sosyal bir süreç olan
emek aracılığıyla insani dünyası oluşturulmuştur. Marx bunu materyalizminin temeli olarak
görmektedir. Farklı üretim tarzları veya çalışma şartları altında çalışma bu amacından
saptırılmaktadır. Özel mülkiyetin gelişmesi bu konuda ilk adımdır.
Marx yukarıdaki fikirlerini tarihsel bir model içerisine oturtmaktadır. Bu modelde bir
toplumsal modelden bir başka toplumsal modele geçişi formüle etmektedir. Buna göre toplumların
ardıl ve doğrusal olarak gelişen birkaç evrimsel aşamadan geçtiklerini ve bu evrimde mülkiyet
ilişkilerinin ve kalıplarının son derece önemli bir rol oynadığını iddia etmektedir (Vallas,
Finlay ve Wharton, 2009). Diğer bir ifadeyle toplumların evrimsel gelişiminde belirleyici ya da
bağımsız değişken üretim tarzıdır. Üretim tarzında meydana gelen değişmeler üretim ilişkilerinde
dönüşümlere yol açmakta ve çalışanların üretim teknolojisine eklemlenme biçimini etkilemektedir.
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“Toplumsal tarih sınıflar arası mücadele tarihidir. Özgür insan ve köle, lord ve serf,
zanaatkâr usta ve kalfa, bir başka söyleyişle, ezenler ve ezilenler birbirlerine karşı daima
muhalefet etmekte kesintisiz, bazen gizli, bazen açık bir şekilde mücadele etmektedirler.
Her bir mücadele ya bir toplumun devrim ile yeniden oluşumu yâda çatışan sınıflardan
birinin yok olması ile sona ermektedir” (Marx ve Engels: 1951.s.1)
Şekil

4.2.

Marks’ın

Sosyal

Evrim

Modeli

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

Marx’a göre beşeri sosyal evrimin her bir aşamasını kendine özgü bir üretim tarzı karakterize
etmektedir.
1.
Komünal toplum aşaması: Bu aşamada mülkiyet ilişkilerine kabilecilik hâkimdir ve
sosyal yaşam aile yaşamının bir uzantısıdır.
2.
Antik toplum aşaması: Bu aşamada mülkiyet kurumları tekâmül etmekte ve kölelik
egemen bir üretim tarzı haline gelmektedir. Böylece toplum efendiler ve köleler olmak üzere ikiye
ayrılmaktadır. Batıda antik çağlara tekabül eden bu aşama en gelişmiş düzeyde eski Roma ve
Yunan’da bulunmaktaydı.
3.
Feodal toplum aşaması: Bu aşamada toprak mülkiyetinin karmaşık doğasına dayanan
ayanlık veya feodal beylik kurumu yükselmekte ve feodal beyler egemen yönetici sınıf haline
gelirken, kölelikte serfleri oluşturmak üzere dönüşmektedir. Bu dönem tarihsel olarak Avrupa’da
ortaçağa tekabül etmektedir.
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4.
Asya Toplumu: Marx despotizm ve merkezi kontrole tabii kamu işletmelerinin
karakterize ettiği Doğu toplumlarını Batının antik ve feodal aşamalarına alternatif olarak kabul
etmektedir. Ancak Marx’ çalışmalarının odağı olarak Batı toplumlarını ve kapitalizmin yükselişini
seçmiştir.
5.
Kapitalist aşama: Sanayi toplumuna da tekabül eden bu aşamada burjuvazi üretim
araçlarının mülkiyetini ele geçirerek yeni egemen ve yönetici sınıf haline gelmekte ve köylüler
mülkiyetsizleştirilerek gerçek üretimi yapan işçiler haline getirilmektedir.
6.
Sosyalist aşama: Bu aşama proleterya diktatörlüğü ve pür komünizm olmak üzere iki
aşamadan oluşmaktadır. Pür komünist aşamanın haricinde tüm diğer aşamaları farklı ve karşıt
çıkarlara sahip iki veya daha fazla karşıt grubun ekonomik ve diğer çatışmaları karakterize
etmektedir. Bu gruplar arasındaki ekonomik çatışma, nihayetinde her bir grubun diğeri pahasına
kendi çıkarlarını geliştirme mücadelesi daha öte sosyal ve politik çatışmalara yol açmaktadır. Marx,
bu düşüncelerini açık bir şekilde “Komünist Manifesto”da ifade etmektedir:
Marx, çalışmalarında daha çok kapitalizmin yükselişine, dinamizmine ve çöküşüne
odaklanmakta ve bu gelişmelere yol açan evrensel evrim kurallarını bulduğuna inanmaktadır.
Marx’a göre her bir evrimsel aşama daha gelişmiş bir sonraki aşama için zorunluluktur. Bu nedenle
tüm toplumların bu evrimsel aşamalara denk veya benzer aşamaları geçmek zorundadır. Farklı
toplumlar farklı zamanlarda bu aşamaları geçebilir, ancak bundan hiçbir toplum kaçamaz. Marx bu
düşüncelerini, “endüstriyel olarak gelişmiş olan bir ülke daha az gelişmiş olan bir ülkenin sadece
gelecekteki imajıdır” diyerek ifade etmektedir.
Kapitalizm altında işçiler, emeklerini sattıkları sermaye sahibiyle eşit olamayan bir sözleşme
ilişkisine zorlanmaktadır (Vallas, Finlay ve Wharton, 2009). Bu ilişki eşit değildir. Çünkü üretim
yapılsa da yapılmasa da üretim araçlarının sahibi her zaman yaşamını idame ettirecek servete
sahiptir. Oysa ücret karşılığı çalışan emekçiler bu konuda bulacakları işe bağımlıdırlar. Ayrıca
işveren işçilerden ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek olandan daha fazla çalışma talep etmektedir.
Diğer bir ifade ile kapitalist artı değer elde etmekte ve bu yolla işçileri sömürmektedir (EtzioniHalevy, 1981). Kapitalist bağlamda çalışma emeğin potansiyel olarak işçilere verebileceği yaratıcı
öz gerçekleştirme imkânı vermemektedir. İşçiler kendi sahip oldukları araçları ve aletleri
kullanmadıkları için ve kendi emeklerinin ürününe ne sahiptir ve ne de kontrol edebilmektedir.
Onlar işlerini yaparken uyguladıkları üretim metotlarını da kontrol edemedikleri için potansiyel öz
gerçekleştirme sağlayamamaktadır. Bu yüzden yabancılaşmaktadır. Bu şart, öznel sonuçları
olmasına karşın esasen nesneldir. Bu anlamda iş tatmini elde eden bir otomobil işçisi hayal
kırıklığına uğrayandan başka birinden daha az yabancılaşmış değildir. (6. Bölümde incelenecektir)
Marx kapitalist üretim modelini doğal olarak istikrasız ve krizlere açık bir yapı olduğunu
ileri sürmektedir (Grint ve Nixon, 2015). Bunun nedeni sömürü esasına dayalı ve çelişkilerle dolu
olan burjuva ve proletarya sosyal ilişkilerinin esasen çatışma ilişkileri olmasıdır. Emeğini satanların
tümü nesnel olarak proletaryanın üyeleridir. Onların tümü ‘sömürülmektedir. Bu yüzden proletarya
kendi içinde bir sınıftır (class ın itself). Ne var ki onlar ‘yanlış bilinçlenmeden kurtulup ortak
menfaatlerinin farkına varıncaya kadar bir sınıf olarak hareket etmeyecektir. Sınıf hareketi bu
yüzden sınıf bilincinin gelişmesine bağlıdır. Proletarya ‘kendi için bir sınıf (class for itself) olunca
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ve tarihsel misyonunu sosyalizmi yaratarak yerine getirecektir (Cuff, Sharrock ve Francis, 1992).
Böylece kendilerini sömürüden kurtaracaktır. Marx’a göre çelişki kavramının gücünü anlamak için
burjuvazinin büyük ölçüde kendi yok oluşunu hızlandıracak çabalarına bakmak gerekir (Vago,
1992). Modern fabrika sisteminin gelişmesi ile her geçen gün daha fazla işçinin tek çatı altında
toplanmasını sağlayarak işçi sınıfının bilinçlenmesi ve ekonomik ve politik çıkarlarının farkın
varmaları için gerekli maddi şartları yaratmaktadır. Bu bilincin artması nihayetinde sosyalist
devrime yol açacak ve kapitalizmin sonunu getirecektir (Cuff, Sharrock ve Francis, 1992).

4.2.1. Marx’a Göre Kapitalizmin Temel Özellikleri
Marx’a göre kapitalist toplumu dört temel özellik karakterize etmektedir (Vago, 1992).
Birincisi, kapitalist toplumda egemen sınıfı oluşturan burjuvazinin konumunun endüstriyel üretim
araçlarının özel mülkiyetine dayanmasıdır. İkincisi, üretim sürecinin serbest emeğin sömürüsüne
dayalı olmasıdır. Bu, emeğin üretim araçlarının mülkiyetinden uzaklaştırılması anlamına
gelmektedir. Feodal serf ekmeğini kazandığı toprağa sıkı sıkıya bağlıydı ve zorla bile olsa ondan
ayrılamazdı. Buna karşın kapitalizm altında gerçek üreticilerin yaşamlarını kazandıkları üretim
araçları üzerinde hiçbir hakları yoktur. Bu nedenle işçi sadece piyasada emeğini satmakta serbesttir.
Üçüncüsü sermaye birikiminin kapitalistlerin elinde gerçekleşmesidir. Bu birikimin artık değerin
emekten gasp edilmesi sonucu meydana gelmektedir. Eğer kapitalist işçiye emeğinin karşılığını tam
olarak verirse ne artık değer oluşur ne de sermaye birikimi gerçekleşebilirdi. Gerçekte kapitalist,
üretilen değerin bir kısmını elinde tutmaktadır. Bu onun sermayesinin kaynağıdır ve emekten daha
çok artık değer çıkarılmasını sağlamak için tekrar yatırım olarak harcanacaktır. Dördüncüsü ise
kapitalizm yabancılaşma duygusu yaratmasıdır (Vallas, Finlay ve Wharton, 2009).
Maks’a göre sosyal yaşamda çatışma bir normdur. Sosyal çatışma, dönüşüm ve değişim
önlenemez. Ekonomik üretim, üstyapının üzerine inşa edildiği altyapıyı oluşturmaktadır. Herhangi
bir toplumda hükümet aile, eğitim ve din gibi sosyal kurumlar ekonomik üretim tarzına bağımlıdır.
Üretim tarzında meydana gelen değişmeler tüm diğer sosyal kurumlarda ve bunlarla ilgili
değerlerde, tutumlarda ve normlarda değişmeye yol açmaktadır (Etzioni-Halevy, 1981).
Kapitalist bir toplumda tüm bireyler ya işçi (proleter) ya da işveren (kapitalist) olmak
zorundadırlar. Bu iki sınıf arasında çatışma önlenemez ve sınıf bilinci ve militan eylemler geliştikçe
mevcut sistem yıkılacaktır. Bu yeni bir ekonomik üretim tarzının kurulmasına (komünist üretim) ve
yeni bir tarihsel dönemin başlamasına yol açacaktır. Devrim gerçekleştikten sonra işçi sınıfı
toplumda egemen güç haline gelecektir (Cuff, Sharrock ve Francis, 1992).
İşçi ne kadar çok üretirse, kapitalist o kadar çok üretken makine satın alabilmektedir. Sonuç
olarak sermayesi o kadar çok artmakta ve işletmesi o kadar çok büyümektedir (Vago, 1992). Bu
büyümenin sonucunda rekabetin yoğunlaşması nedeniyle ayakta kalabilmek için her bir başarılı
kapitalist çok sayıda diğer kapitalisti yutmaktadır. Bundan dolayı sermaye giderek daha az sayıda
kapitalistin elinde yoğunlaşmaktadır. Burjuvazi hızla çok sayıda mülkiyet sahibini mülkiyetsiz işçi
sınıfına doğru itmektedir. Bu aşamada toplumda bir kutuplaşma oluşmaktadır. Toplumun iki kampa
bölünmesi eğilimi artmaktadır. Bu kamplar birbirlerine karşı düşmanca duygular sahiptirler ve
aralarında nihai sınıf savaşını ateşleyecek kıvılcımı beklemektedir. Kapitalizmin çökmesi sonucu
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bir sonraki evrim aşaması harekete geçektir. Sosyalizm altında üretken araçlar millileştirilecek ve
proletarya diktatörlüğü kurulacaktır. Bu diktatörlük tüm toplumun yararına çalışacak olsa bile uzun
süre varlığını devam ettiremeyecektir. Sosyalizm, komünizme yol verirken sınıflar lağvedilecek,
devlet yok olacak ve herkes yeteneğine göre çalışıp ihtiyacına göre alacaktır.

4.3. Sosyal Psikolojik Yaklaşım: Max Weber
Weber Alman bir entelektüeldi, ekonomi, tarih ve hukuk alanında eğitim almaştı. Marx’tan
50 yıl sonra doğmuştu ve Weber’in çalışmalarının çoğu Marxın hayaleti ile yapılmış tartışma olarak
isimlendirilir, zira öyle ki Weber, Marx’ın geliştirdiği teorileri ve iddiaları çürütmeye çalışmıştır.
Her ne kadar farklı bir yaklaşım takip etse de Marx gibi Weber’de çalışmayı analizinin merkezine
yerleştirmektedir (Etzioni-Halevy, 1981).
Weber’in analizinde iki önemli husus ön plana çıkmıştır. Bunlardan biri onun ekonomik
kurumlar ve daha geniş sosyal ve özellikle dini kurumlar arasındaki ilişkiyi gösterme çabasıdır. Bu
bağlamda Weber’in ortaya attığı soru oldukça basittir. Niçin modern kapitalizm, dünyanın başka bir
bölgesinde değil de batıda gelişmiştir? Bu soruyu sormakta Weber’in amacı modern kapitalizmin
doğuşuna yol açan sosyal ve kültürel ön-şartları belirlemekti (Vago, 1992).
Bu soruyu cevaplamak için Weber sosyal sınıf ve dini mensubiyet arasında bir ilişki kurmaya
çalışmaktadır. Almanya’da zengin sınıf Protestan’dır. Ancak işçi sınıfı büyük ölçüde Katolik’tir.
Weber, toplumun dini inançlarıyla ekonomik kurumları arasında nedensel bir ilişkinin bulunduğuna
işaret etmektedir. Bu yaklaşımı, “Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu” ve “Ekonomi ve Toplum”
isimli meşhur kitaplarında işlemiş ve “iş ahlakı” kavramını gündelik söyleme kazandırmıştır
(Etzioni-Halevy, 1981). Başka bir ifade ile Weber’in iddiası Batı toplumunun dini inançları,
Kalvinizm ve Luteryanizm gibi mezhepler, kapitalizmin gerektirdiği disiplin, para kazanmaya
yönelik davranışa benzersiz bir şeklide elverilişeydi. Bunun nedeni Protestanlığın çalışmayı bir
kişinin kendini Tanrıya adaması olarak görmesidir. Çok çalışmak, bir kişinin ahirette kurtuluşunun
göstergesi olabilir. Aynı zamanda, Protestanlık müntesiplerini züht ve takva içinde bir hayata
çağırmakta ve safahat içinde yaşamaktan sakınmayı emretmektedir. Bu faktörlerin bir bileşimi- çok
çalışmak, ancak bu çalışmanın ürünü olana kazancı lüks ve safahat içinde harcamamak, yerine züht
ve takva içinde yaşamak- ilahi bir yükümlülük olarak görülmüş ve Batı Avrupa’da sermaye birikimi
sağlayan bir dizi benzersiz şartın oluşumuna yol açmıştır (Cuff, Sharrock ve Francis, 1992).
Hinduizm ve Budizm gibi Doğu Dinleri de züht ve takva açısından Batının değerlerine benzemekte
ve inanları dünyevi zevklerden vazgeçemeye çağırmaktadır (Vallas, Finlay ve Wharton, 2009).
Ancak bu böyle yaparken Weber’in değimi ile “ başka bir takva” davranışının ortaya çıkmasına
neden olmuştur. Diğer ifade ile maddi dünyayı ahiretteki mutluluğa erişmenin önündeki en büyük
engel olarak görmüştür. Dolayısıyla böyle yaparak Doğu dinleri kapitalizmin gelişimini
engellemiştir (Vago, 1992).
Weber’in yaklaşımı ekonomik kurumları anlamak açısından önemledir, zira ekonomilerin
bir boşlukta gelişmediğini iddia etmektedir. Aksine ülkelerin normları, değerleri ve kültür bakış
açıları ekonomik kalkınma biçimi şekillendirmektedir. Bu, inançların ekonomik zihniyetin
şekillenmesinde ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.
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Weber’in çalışmalarından çıkan ikinci bir sonuç daha da etkileyicidir. Her ne kadar
çalışmasının önemli bir kısmı Marx ve Engels’in iddialarına çürütmeyi amaçlasa da Weber ’in
düşüncesi bazı açılardan Marx ile bezerdir. Sosyal eşitsizliklerin ve elitlerin da alt tabaklardaki
gruplar üzerinde uyguladığı gücün pekâlâ farkındaydı. Ekonomi ve Toplum isimli kitabında Weber
köleliğin, serfliğin ve koloni yapılanmalarını tarihi açıdan analiz etmekte ve her ayrıcalıklı grubun
kendi doğal üstünlüğünün mitini oluşturduğunu iddia etmektedir. Weber elit baskınlığının ve güçlü
grup ve sınıfların kendi güçlerini meşru olarak tanımla gereksinimin farkındaydı. Bu nedenle Weber
baskın grup veya elitlerin bu amaçlarını gerçekleştirme mekanizmalarını araştırmıştır (Vallas,
Finlay ve Wharton, 2009).
Weber üç farklı meşru egemenlik veya otorite tipi olduğunu söylemektedir. Bunlar,
geleneksel, karizmatik ve (bürokratik) rasyonel-legaldir. Geleneksel otorite, soyluların, kralların ve
dini otoritelerin kullandığı kalıtsal veya kutsal esaslı ayrıcalığa işaret etmektedir. Tarihsel olarak
geleneksel otoritenin denetiminde olan köleler veya köylüler bu yöneticileri yararına çalışmak
zorundaydı. Zira bu düzenlemeler kısmen evrenin doğal düzenidir. Bu düzende grupların konumu
ilahi olarak belirlenmiştir ve bu yüzden değişime konu olamazdı (Vallas, Finlay ve Wharton, 2009)..
Uzun bir süre devam ettirilmesi oldukça zor olan karizmatik otorite ise liderin kişisel
yetenekleri ve karizmasına dayalı ilham gücünden kaynaklanan egemenliğe işaret etmektedir.
Burada takipçileri, olağan üstü özelliklere sahip liderin komutlarına lidere karşı kişisel yükümlülük
hissi ile itaat etmektedir. Dinsel veya politik hareketlerin liderleri sıkça karizmatik liderlik kullanır
ve takipçilerini dışarıdan bakanları şaşırtacak şekilde özveride bulunurlar.
Weber, üçüncü tip meşru egemenliğin günümüzde en yaygın olduğunu düşünmektedir.
Rasyonel bürokratik egemenliğin anlamak için Weber pür bürokratik organizasyonun ideal tipini
geliştirmiştir (Grint ve Nixon, 2015). Weber bürokrasinin en az altı özelliğe sahip olduğunu
söylemektedir. Bunlar, fonksiyonlarda uzmanlaşma, kurallar ve düzenlemelerin yazılı hale
getirilmesi, yukarıdan aşağı çok sayıda kademe içeren denetim gücüne sahip hiyerarşik bir otoritenin
yükselişi, işe almanın sertifika esasında yapılması, resmi görevle ile kişisel ilişkilerin kesin bir
şekldie birbirinden ayrılması ve beklide en önemli örgütsel amaçların gerçekleştirmesi için en etkin
araçların rasyonel bir biçimde kullanılmasıdır. Weber’in bu yakalamışı, bürokratik egemenliğin
örgütün her düzeyinde işçilerin davranışlarının sınırlandırılması ve yönlendirilmesi için işçileri son
derece karmaşık kurallar ve prosedürler bünyesinde hapsedilmesi anlamına gelmektedir (Vago,
1992). Weber bürokrasinin hayranı değildir, aksine bürokratik otoritenin sanayileşmiş dünyada
durmaksızın yayılacağını tahmin etmiştir. Weber işin bürokratikleşmesini, daha geniş
rasyonelleşmenin bir parçası olarak görmektedir. Buna göre rasyonel ve bilimsel hesaplama duygu,
mit ve dinsel inançların yerini almıştır. Bu süreç, konumları teknik uzmanlıklarına dayalı olan
bilimsel ve teknik personelin, profesyonel uzmanların, yöneticilerin rollerinin büyük ölçüde
yaygınlaşmasına yol açmıştır (Vallas, Finlay ve Wharton, 2009). Weber’in bakış açısından,
bürokrasi her parçası -işçi, çalışma grupları, departmanlar ve bölümler- bir diğerini fonksiyonu
yerine getirmeye zorlayan bir motora benzemektedir.
Weber’in iddiası, pek çok açıdan bürokrasinin etkin ve verimli olmadığı yönündeki popüler
görünümünün tam aksidir. Weber’in bürokrasinin küresel düzeyde yayılacağını tahmin etmesinin
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sebebi tam olarak insan toplumlarının daha önce sağladığından çok daha etkin bir sosyal kontrol
mekanizması sağlamasından kaynaklanmaktadır. İroni olarak, demokrasiyi geliştirmeyi amaçlayan
sosyal hareketlerinde hedeflerini gerçekleştirmek için oldukça merkezi bir bürokratik organizasyon
kurmak zorunda kalacaklarına inanmaktadır (Cuff, Sharrock ve Francis, 1992). Bura iki önemli
hususa vurgu yapmaktadır. Bunlardan ilki, Weber’in yaklaşımında bürokratik yapı demokratik
tartışma için çok az bir alan bırakmaktadır. Bürokrasinin esası teknik uzmanlık esasında kurallar
konulmasıdır. Bu işin nasıl organize edileceği hususunda kötümser bir yaklaşımdır. İkincisi,
Weber’in niçin Marks’ın önerdiği her türlü seçeneği reddettiğini alamaya başlıyoruz. Zira o
bürokrasinin yayılmasını önlenmez olarak görmenin ötesinde, sosyalizmin gücü birkaç kişinin
elinde yoğunlaştırarak bürokrasinin beşeri yaşam üzerindeki pençesini daha da derinleştireceğine
inanmaktaydı. Bürokrasinin Weberyan teorisi pek çok açıdan eleştirmemiştir. Sıkça eleştirmenler
Weber’in elitlerin astlar üzerine uyguladığı kontrolü abarttığını düşünmektedir. Bu bağlamada,
örgütsel ilişikleri önemli ölçüde enformel olarak yürüdüğünü söylemekte yarar vardır. Öte yandan
Weber’in analizi makro düzeyde yazılmıştır olup organizasyonların gizili boyutlarını ihmal
etmektedir (Kanter 1977). Ayrıca kimi yazılarda Weber’in teorik yaklaşımın artık miadının dolduğu
görüşündedir.

4.4. Fonksiyonel Yaklaşım: Emil Durkheim
Emil Durkheim’in çalışma sosyolojisine olan katkısı büyük ölçüde onun “ İş Bölümü” ve
Anomi (yabanacılaşma) tartışmalarından çıkarılmaktadır. Durkheim de Weber gibi zamanının
ekonomik teorilerine oldukça fazla önem vermiştir. Nihayetinde sanayi toplumlarına yönelik olarak
kendinden önceki diğer iki klasik yazardan oldukça farklı bir yaklaşım geliştirmiştir.
Doktora tezi olarak hazırladığı “İş Bölümü”, hızlı sosyal ve ekonomik değişim sürecinde
sosyal dayanışma ve birlik konularını işlemektedir. Daha sarih bir ifadeyle, Durkheim modern
toplumlarda artan iş bölümünün sosyal sonuçlarına analiz etmektedir. Bu dönemde teorisyenler ve
felsefeciler arasında “modern toplumun iş bölümünü ekstrem seviyeye taşımış olmasının kamuyu
tehlikeye atması” şeklinde yaygın olan bir endişe mevcuttur (Durkheim, 2014). Durkheim bu
yaklaşımı reddettirmiştir.
Döneminin modasına uyarak antropolojik kanıtlar ekseninde Durkheim evrimsel bir sosyal
değişme düşüncesi geliştirmiştir. Buna göre insan toplumlarının gelişimini artan bir farklılaşma
karakterize etmektedir. Toplumlar basit birimlerden (böyle bir toplumda herkes aynı değerlere sahip
olup bireysellik çok azdır), çok daha karmaşık ve farklılaşmış toplumlara doğru evirilmektedir
(Vago, 1992). Bu evrimsel süreç, sosyal organizasyonları geri döndürülemez bir şekilde
dönüştürmektedir. Gelişmiş toplumların bireyleri, basit toplumların fertlerinin aksine birlik ve ortak
amaç gibi hislerden yoksundur. Ancak bu, gelişmiş toplumların kaderinin parçalamak olduğu
anlamına gelmemektedir. Aksine bu toplumları, -işbölümüne dayalı olarak farklı unsurlar arasında
gelişmiş- yapısal bağımlılık ve dayanışma bir arada tutuklamaktadır (Vallas, Finlay ve Wharton,
2009). Bunun iki önemli sonucu mevcuttur. Bunlardan ilki, toplumda bireylerin daha önce mümkün
olmağı kadar kendi fikir ve düşçülerini yansıtma ve ifade etme imkânına sahip olmasıdır. Diğer ise
bireyciliğin çok uç noktalara çekilmesi durumunda toplumların Durkheim anonime (normsuzluk)
olarak tanımladığı kültürel bir zayıflığa açık hale gelmesidir. İş bölümünün kontrol dışında kalması
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haline toplumun normları ve değerleri kadar toplumun ortak bir hedef oluşturma yeteneğini
zayıflama tehlikesi mevcuttur.
Marks’ın detaylı işbölümünü işçilerin vasıflarını yok edip toplumu çıkar çatışması esasında
düşmanca sınıflara böldüğü yönündeki yaklaşımın aksine, Emil Durkheim bu konuda hem
temkinlidir hem de ümit vardır. Zira Durkheim aşırı iş bölümünden kaynaklanan bazı problemlerin
olacağını kabul etmekte, ancak bunun toplumsal açıdan yararının zararından daha fazla olduğunu
söylemektedir. Bu görüşlerini “Toplumda İş Bölümü” isimli doktora tezinde dile getirmiştir (Grint
ve Nixon, 2015).
Durkheim toplumsal dayanışma ve birlik açsından tarım toplumu ile sanayi toplum arasında
temel bir farklılığın bulunduğunu söylemektedir. Sanayi toplumları ile mukayese edildiğinde tarım
toplumlarında görece olarak daha az sosyal farklılaşma mevcuttur zira tarım toplumlarımdan iş
bölümü daha az detaylı olup mesleki uzmanlaşma derin değildir. Toplumda sosyal dayanışma fertler
arasındaki benzerliğe dayalıdır. Tüm fertler ortak inanca, değerlere ve büyük ölçüde benzer rollere
sahiptir. Bu tekdüzelik fertleri cemaat yaşamı içinde sıkı sıkıya birbirine bağlamaktadır. Durkheim
bu benzerliğe dayalı toplumsal birlik ve bütünlüğü ifade etmek için “mekanik dayanışma” kavramını
kullanmaktadır (Vallas, Finlay ve Wharton, 2009). Durkheim bu aşrı mekanik dayanışmayı şöyle
açıklamaktadır: Benzerliğe dayalı dayanışma, kolektif vicdan ile bireysel bilinç tamamen aynı
olduğu zaman mekanik dayanışma en üst düzeydedir. Ancak bu durumda bireysel şahsiyet ve
bireysellik mevcut değildir.
Sanayi toplumunda dayanışma toplumsal farklılıklara bağlı birlik ve beraberliğe dayalıdır.
Durkheim bu tip birliğe “organik dayanışma” kavramını kullanmaktadır. Tıpkı fiziksel organizmalar
gibi çeşitli organlar birbirinden farklıdır ancak organizmanın varlığını sürdürmesi bu organlar
birlikte çalışmasına bağlıdır. Dolayısı ile sanayi toplumunda meslek rolleri ihtisaslaşmıştır ancak
sosyal birimin birlik ve bütünlüğü muhafaza edebilmek için birlikte işlev görmektedirler
(Harlambos ve Holborn, 1992).
Marx’ın iş bölümünü toplumu bölen bir unsur olarak görmesine karşın Durkheim, bunun
toplum üyelerin birbirine bağımlılığını arttıracağını ve sosyal dayanışmayı güçlendireceğine
inanmaktadır. Daha etkin bir şekilde mal ve hizmet üretebilmek için sanayi toplumunun fertleri
belirli mesleki rollerde ihtisaslaşmaktadır (Vallas, Finlay ve Wharton, 2009). Örneğin, belli ürünleri
üretmek ve pazarlamak için çok sayıda uzmana ihtiyaç vardır. Toplum üyeleri birbirinin
ihtisaslaşmış vasıflarına bağımlıdır ve bu bağımlılık organik dayanışmanın da temelini
oluşturmaktadır.
Bununla birlikte vasıf, ihtisaslaşma ve mal ve hizmet mübadelesi açısından birbirine
bağımlılık sosyal dayanışmanın temeli olarak yeterli değildir. İhtisaslaşmış iş bölümü, kurallar ve
bireyleri sınırlandıracak işbirliği için çerçeve oluşturacak bir dizi moral düzenlemeler
gerektirmektedir. Mal ve hizmet mübadelesi sadece kişisel çıkra dayalı olamaz, zira Durkheim’ın
ifadesiyle, “çıkarın yegâne kural olduğu yerde her bir birey kendini diğer bireylerle savaşın ortasına
bulur” (Vallas, Finlay ve Wharton, 2009). Durkheim sözleşmenin gelişmesini mal mübadelesinin
moral açıdan düzenlenmesinin de başlangıcı olarak görmektedir. İki taraf kanuni anlaşma temelinde
mal ve hizmet mübadelesi için sözleşme ilişkisine girmektedir. Sözleşmeleri genel hukuki çerçeve
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ve neyin hukuki, neyin adil, neyin meşru ve makul olduğuna dair ortak inançlar yönetmektedir.
Ancak Durkheim sözleşmenin gelişmesini sadece bir başlangıç olarak görmektedir. Sanayi
toplumunun moral temeli için yeterli değildir (Vallas, Finlay ve Wharton, 2009).
Anomie: Durkheim, ihtisaslaşmış iş bölümü ve sanayi toplumunun süratle gelişmesinin
sosyal dayanışmaya yönelik tehditler içerdiğine inanmaktadır (Durkheim, 2014). Bu durum anomi
(tam anlamıyla normsuzluk) üretme eğilimdedir. Sosyal kontrolün zayıf olduğu, bireyleri
sınırlandıran ve davranışlarını düzenleyen moral yükümlülüklerin güçlü olmadığı zamanlarda anomi
mevcuttur. Durkheim 19. Yüzyılın sonlarında sanayi toplumlarında intihar ve boşanma oranlarının
artması ve endüstriyel çatışma ve eylemlerin yaygınlaşması gibi anominin birkaç göstergesinin
varlığına işaret etmektedir (Watson, 2008).
Sanayi toplumları, davranışları yöneten normları sekteye uğratan hızlı sosyal değişme
nedeniyle anomi üretmektedir. Durkheim kendi ifadesi ile “terzi/ölçü altüst olmakta ancak yerine
yeni terzi/ölçü derhal konulamamaktır. Kamu vicdanın insan ve eşyayı ile ilgili yeni değer yargıları
geliştirebilmesi için zaman ihtiyaç vardır. Özellikle Durkheim, insanların ne istediği ve hayattan ne
beklediğiyle konusunda geleneksel sınırların hızlı sosyal değişme sürecinde kesintiye uğradığını
iddia etmektedir. Sadece genel bir sözleşmenin bu ihtirasları, beklentileri ve arzuları sınırlandırması
halinde insanlar mutlu olabilir zira sınırsız ihtirasların tatmin edilmesi mümkün değildir (Watson,
2008).
Modern toplumda insanlar huzursuz ve tatminsizdir. Çünkü ihtiraslarını sınırlandıran
geleneksel tavan çökmüştür. Ekonomik büyüme bağlı olarak bolluk ve refahın aratması durumu
daha da vahim hale getirmiştir. Aratan refaha bağlı olarak ihtirasların da artığını söyler Durkheim.
Tam bu zaman da geleneksel kuralların otoritesini kaybetmesi ile iştah kabartan daha fazla ödül
ihtimali ihtirasları kamçılamakta, daha sabırsız ve açgözlü hale getirmektedir. İnsanların hayattan
makul sınırlar içinde ne bekleyeceği konusunda yeni bir uzlaşma gerekmektedir. Bu, mal ve hizmet
mübadelesinde rekabetin düzenlemesini gerektirmektedir. Bu mübadeleyi, hizmet karşılığı adil ve
makul ölçütlerini belirleyen bir genel anlaşmaya dayalı fiyatları ve ücretleri düzenleyen normlar
yönetilmelidir. Bu anlaşma insanların ihtiras ve beklilerini sınırlandırılacaktır (Vallas, Finlay ve
Wharton, 2009).
Sadece doludizgin sosyal değişme değil, iş bölümlü de aynı zamanda anomiye neden
olmaktadır. Bu bireysel benzerliklere değil, farklıklara dayalı olduğundan bireyciliği ve kişisel
çıkarı teşvik etmektedir. Ortak değer ve normlar tarafından yönetilen veya disiplin edilen bireysel
davranışların yerine insanlar kendi davranışlarını kendileri yönlendirme eğilimindedir (Vallas,
Finlay ve Wharton, 2009). Durkheim bireysel özgürlükleri toplumsal birliğe tehdit olarak
görmüştür. Bu, Durkheim’ın sosyal dayanışma için gerekli gördüğü başkalarına karşı yükümlülük
ve sorumluluk bilincini zayıflatmaktadır. Zamanımızın çoğunu alan kendi mesleğimizde kendi
çıkarlarımızdan başka hiçbir kural tanımazsak, önyargısızlık, benzersizlik ve fedakârlık gibi
değerleri nasıl kazanacağız?
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4.4.1. Mesleki Kuruluşlar ve Anomie
Marks’ın kapitalist sistemin yarattığı yabancılaşma soruna yönelik yaklaşımı oldukça
radikaldir. Onun çözümü kapitalizmin tasfiyesi ve yerine sosyalist bir sistemin kurulmasıdır. Buna
karşın Durkheim’ın anomi probleminin çözümünü mevcut sanayi toplumu çerçevesinde düşünmüş
ve ticareten üretime hâkim olan kişisel çıkarın yerine, toplumun çıkarlarına öncelik veren davranış
kullarının konulmasını tavsiye etmiştir (Vago, 1992). Ekonomik faaliyeteler, bireysel fikirler ve
çıkarlar yerine toplumsal fikirlere ve ihtiyaçlara nüfuz etmelidir. Durkheim mesleki kuruluşları
ekonomik faaliyetleri ahlaki kuralar çerçevesinde düzenlemenin aracı olarak görmektedir.
Sektörleri, mutlaka her mesleğin temsil edildiği, hür bir şekilde seçilen idari yapılar yönetmelidir.
Bu kurumlara, işçi-işveren ilişkileri, ücretler, çalışma şartları, rekabet ilişkileri gibi endüstriyi
ilgilendiren her hususta düzenleme yapma yetkisi verilmelidir.
Bu tip kurumlar anomi problemini iki şekilde çözebilir: İlk olarak sosyal kontrolü yeniden
tesis etmek için mesleki kurumlar bireylerin mesleki grupla bütünleşmesini sağlayarak bireyciliğe
karşı koyabilirler. İkinci olarak, çeşitli meslek kuruluşları için hizmet mukabili ödenecek bedel
konusunda uzlaşma oluşturması, beklentileri makul ve adil düzeye çekerken, normatif kurallar da
ihtirasları sınırlandıracaktır. Bu uzlaşma ekonomik faaliyetleri düzenlenecek olarak kurallar için
temel oluşturacaktır.
Durkheim, adil olmadığı için servetin dağıtılmasının bir aracı olarak mirasın yavaşça
ortandan kalkacağına inanmaktaydı. Mülkiyet mesleki kurumlara ait olurken sözleşme ile el
değiştirecekti. Ekonomik ödüller, çeşitli mesleklerin hizmetlerinin toplumun refahına olan katkısı
esasında belirlenecektir. Böylece insanlar arasındaki eşitsizlik sadece sunulan hizmetlerin
eşitsizliğinden kaynaklan eşitsizlik olacaktır. Durkheim devlet ile meslek kuruluşlar arasında narin
bir denge olması gerektiğini ifade etmektedir. Bu kurumların mevcut olmaması halinde devlet
despotik bir güce sahip olabilir ve tersine bir çeşit devlet düzenlemesi olmaksızın da her bir kuruluş
kendi üyelerine karşı despotik bir tutum sergileyebilir. Ayrıca, devlet, ulusal düzeyde ekonomik
faaliyetleri koordine edebilir, düzenleyebilir ve ortak moral normlar uygulayabilir ki bu normlar
sosyal dayanışma için hayati öneme sahiptir.

4.4.2. Durkheim ve Sanayi Toplumu
Durkheim’in sosyoloji bilimine katkıları esasen onun “Toplumda İş Bölümü” başlıklı
doktora tezine dayanmaktadır (Durkheim, 2014). Durkheim doktora tezinde hızlı sosyal değişime
dönemlerinde sosyal dayanışma ve toplumsa bütünlük konularını işlemektedir. Durkheim, kısaca
sürekli artan işbölümü ve kentleşmeye tepki olarak sosyal düzenin yakında çökmesinin kaçınılmaz
olduğu yönünde zamanının popüler iddiasının abartılı ve yanlış olduğunu savunmaktaydı. Durkheim
sosyal dayanışanının çöktüğü iddiasına karşın sosyal dayanışmanın basitçe farklı bir şeklide yeniden
oluştuğunu ileri sürmektedir. Durkheim modern sanayi toplumunun, karşılıklı bağımlılığı artan iş
bölümü ile tahrik ederek aktif bir şekilde bireyi izole olmaktan kurtardığını ifade etmektedir
(Etzioni-Halevy, 1981).
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Durkheim kolektif dayanışma ve ahlaki değerlerin bireysel özgürlük için gerekli şartları
oluşturabileceğine inanmaktaydı. Zira onun için psikolojik egoizm değil aksine etik olan bireysellik
gelişmenin anahtarıdır ve anahtar artan işbölümü bünyesinde mevcuttur. Durkheim yüzyılın
sonunda bariz bir şeklide çöktüğü görülen moral düzeni uzlaştırmanın zor olduğunu farkındaydı.
Durkheim bu çarpıklığı anomi olarak isimlendirmektedir. Anomi cari moral düzenin parçalandığı
çoğulcu farklıktan çok bencillik anarşisinin hüküm sürdüğü bir durumu ifade etmektedir. Durkheim
için bu geçici bir problemdir, gelecekte bireyselliğin dayanışma ile bileşimi ihtimalini
vadetmektedir.
Durkheim, sanayi öncesi toplumlarda sosyal dayanışma, çiftçilerin inançlarının özgürleştiği
boyutdan değil aksine yaşamın ve düşüncenin tekdüze olmasından kaynaklanmaktadır. Bu tip
kültürlerde bireyler kolektif bilinç vasıtasıyla topluma bütünleştirilmektir, ancak bu bütünleşme
doğrudan doğuya bireysellik pahasına gerçekleşmektedir. Durkheim bunu ifade etmek için mekanik
dayanışma kavramını kullanmaktadır (Etzioni-Halevy, 1981). Modern toplumlarda buna karışıklık
gelen kavram organik dayanışmadır ki bu artan işbölümün yarattığı modern bireyciliğe
dayanmaktadır. İşbölümünün anormal biçimlerinin ortaya çıkabileceği ve sosyal dayanışamaya
sarsabileceğine inanmaktadır.
Durkheim iki farklı anormalliğin iş bölümü ile ilgili olarak bulunduğunu ifade etmektedir.
Bunlardan biri anomi, diğer ise zorunlu işbölümüdür. İşbölümünün anomik biçimi işin
anlamsızlığına işaret etmektedir: bu, mekanik dayanışmanın çöküşü ve organik dayanışmanın
oluşumu esasında gerçekleştiği için geçici bir durum oluşturmaktadır (Watson, 2008). Bu aşama
esnasında, yeni davranış normlarının henüz toplumda yayılmamıştır ve bu durum, işçilerin
kendilerini asla düşünmedikleri ürünlerin üretimi yapmaya zorlandıkları modern fabrika sisteminde
işin bariz bir şeklide vasıfsızlaştırılması bu durumu daha da vahimleştirmektedir. Yeni davranış
normları yaygınlaştıkça, sosyal düzlenme altında serbest piyasanın yarattığı anarşi azalmakta ve
anomik işbölümü gözden kaybolmaktadır.
Öte yandan zorlama iş bölümü, mevcut eşitsizlik kalıpları normal kişisel eşitsizlik dağılımı
yansıtmadığı zaman mevcuttur. Normal iş bölümünün avantajı sadece toplum, sosyal eşitsizliklerin
doğal eşitsizliğin ifadesi olacak şeklide oluşturulması durumunda gerçekleridir. Doğuştan zengin
ve yoksul olmaz, başlangıçta adil olmayan bir sözleşme olmaksızın: onun doğal eşitsizlikler
hakkındaki varsanımları eleştirel olarak incelenmelidir. Durkheim ayrıca cinsiyet-dayalı aile içi
işbölümü, sosyal eşitsizliklerin doğal eşitsizliklerin yansımasına izin verilmesinin önemli bir
örneğini teşkil edilmektedir (Etzioni-Halevy, 1981).
Hem anlamsızlık hem de adil olmayan eşitsizlikler modern toplumun bütünlüğüne tehdit
oluşturmaktadır ancak az sayıda Ortodoks çözüm önerisi Durkheim tatmin etmektedir. Liberalizmin
serbest piyasa ekonomisi her iki sorunun ürettiği problemleri daha da derinleştirmiştir: veraset
bireysel özgülük tarafından desteklememiş ve aynı felsefi yaklaşım bireysel davranışı düzenleyecek
davranış kuralları oluşturma girişimini baltalamıştır. Gerçekte Durkheim, bu tip egoizm toplum
yönelik büyük bir tehditti, zira bu, kontrol edilemeyen ve doğal olarak sınırsız olan bireysel
ihtirasları ve hırsları kamçılamıştır. Sadece sosyal düzenlemelerin bu tip problemlere çözüm
üretebileceğini düşünmektedir Durkheim. Kısaca Durkheim için, moral temellere dayalı sosyal
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olarak düzenlenmiş kurumlara eşlik eden bireylerin vasıflarını teşvik eden sürekli artan ihtisaslaşma
nihayetinde bir ütopya üretecektir: devrim değil evrim, anarşi değil düzen, tekdüzelik aracılığı ile
uyum değil bireycilik ve karşılıklı bağımlığa dayalı bir dayanışma söz konusundur (Vallas, Finlay
ve Wharton, 2009).
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Uygulama Soruları
1)

Marx’ın alt yapı üst yapı olarak tanımladığı kavramlar nelerdir? Açıklayınız.

2)
Durkheım’a göre tarım toplumunda ve sanayi toplumunda dayanışma ve iş bölümü
nasıl farklılıklar göstermektedir? Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Endüstri Devrimi, 10 bin yıl önce gerçekleştiği varsayılan Tarım Devriminde
sonra insanlık tarihin kaydettiği ve insan toplumlarının geçirdiği en önemli dönüşüm olarak
değerlendirilmektedir. Bu dönüşüm sosyoloji biliminin doğumundan itibaren en önemli
konularından birini oluşturmaktadır. Farklı yazarlar, Endüstri Devrimi ve modern kapitalizmin
yükselişini farklı değişkenlere bağlı olarak açıklamaktadır.
Auguste Comte, moden toplumun yükselişini sosyal evrim ile entelektüel evrimin eseridir.
Comte pozitif bilimlerin sosayl düzeni anlamak ve ilerletmek için kullanılması gerektiğini
söylemektedir. Herbert Spencer endüstri toplumu ile savaşçı toplumları karşılaştır. Sosyal evrim
düşüncesine inanan Spencer, toplumu “ayrı parçaların karşılıklı ve işlevsel bir bağımlılık kazandığı
karmaşık ve farklılaşmış yapılara doğru evrim geçiren bir şey” olarak tanımlamış ve toplumu
karakterize eden en önemli yapısallık olarak da “parçalar” ile “bütün” arasındaki uzlaşıya vurgu
yapmıştır.
Marx, toplumların ardıl ve doğrusal olarak gelişen birkaç evrimsel aşamadan geçtiklerini ve
bu evrimde mülkiyet ilişkilerinin ve kalıplarının son derece önemli bir rol oynadığını iddia
etmektedir. Üretim tarzında meydana gelen değişmeler üretim ilişkilerinde dönüşümlere yol
açmakta ve çalışanların üretim teknolojisine eklemlenme biçimini belirlemektedir.
Weber, “Protestan Ahlakı “ isimli meşhur eserinde kapitalizmin yükselişinin temelinde Batı
Avrupa’da 16 Yüzyıl sonrası, Protestanlığın yayılmasının harekete geçirdiği zihinsel bir dönüşümün
yattığını savunmaktadır. Weber, kapitalist ruhun gelişmesini büyük ölçüde rasyonalizmin
gelişmesine bağlamaktadır. Kapitalizmin ruhu, insanların para kazanma ve servet edinme düşüncesi
ile fazlaca meşgul oldukları ve mal biriktirmenin yaşamın nihai hedefi haline geldiği bir durumun
ifade etmektedir.
Durkheim, Batı’nın 19. yüzyıldaki gelişim seyri sırasında görülen toplumsal mücadeleler ile
çatışmalar, yeni ve sınıflı bir toplum biçiminin (yani sınai kapitalizmin) ortaya çıkışına işaret
etmediğini aksine bunların, mekanik dayanışmadan organik dayanışmaya geçişin yarattığı gerilimler
olduğunu ileri sürmektedir. Ona göre, yaşanan sınıf çatışmaları, gelişmekte olan sanayi düzenindeki
organik dayanışmacı yapının tam olarak kavranamadığını göstermektedir.
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Bölüm Soruları
1)
Sosyal evrimin, entelektüel evrim ile birlikte beşeri düşüncenin gelişiminin ve sürekli
rasyonelleşmesinin bir ürünü olduğunu söyleyen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
a) Herbert Spencer
b) Auguste Comte
c) Karl Marks
d) Max Weber
e) Emil Durkheim
2)

Aşağıdakilerden hangisi Auguste Comte’un düşüncelerinden biri değildir?

a) Teolojik evrede doğaüstü güçlere referansla tüm doğal ve sosyal olgular açıklanmaktadır.
b) Sanayi toplumu bütün insanlığın toplumu haline gelecektir.
c) Sosyal evrim söz konusu değildir.
d) Mükemmel topluma sosyolojinin “adam gibi uygulanması” sonucu ulaşılacaktır
e) Pozitivist evre tarihsel olarak büyük ölçüde modern periyoda tesadüf etmektedir.
3)

Aşağıdakilerden hangisi Herbert Spencer’in görüşlerini yansıtmamaktadır?

a) Toplumsal seleksiyon (ayıklanma) kuramına inanmaktadır
b) Toplumların gerçek olan bütün güçleri sanayide toplanmaktadır
c) Endüstri Devriminin özü ve temeli ilerlemedir.
d) Biyolojik evrim yasaları topluma da uygulanabilir
e) Toplum, tarihsel açıdan karmaşık sanayi yapılara doğru evrim geçiren dinamik bir
sistemdir.
4) Aşağıdakilerden hangisi Herbert Spencer’la ilgili olarak doğru değildir?
a)
“En uygun olanların hayatta kalması” ilkesinin uygulanması en mükemmel toplumu
ortaya çıkartacaktır
b)

Sencer’in düşünceleri, radikal bireyciliğin de temelini oluştur.

c)

Spencer, toplumsal yapılar ile kurumların evrimsel süreç içindeki gelişimlerini inceler.
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d)
Bireylere kendi çıkarlarının peşinden koşturmalarına izin verilirse, toplum yeterince
düzenlenmiş olacaktır
e)
Toplumsal hayatta bireyler özel çıkarlarına ulaşmaya çalışırlarken etkili olan
“görünmez bir düzen” mevcut değildir.
5)

Aşağıdakilerden hangisi Marx’ın düşüncelerini yansıtmamaktadır?

a)

Toplumsal yapıyı belirleyen asli unsur ekonomik boyut değildir

b)

Üretim ilişkileri sosyal tabakalaşmanın ve sosyal sınıfların temelini oluşturur

c)
Toplumlar evrimsel aşamalardan geçmektedir ve bu evrimde mülkiyet ilişkileri ve
kalıpları büyük ölçüde belirleyicidir.
d)

Antik toplum, sınıfsal ayrışmanın ve özel mülkiyetin gözlemlendiği ilk toplumdur

e)
Kapitalizmle birlikte üretim araçlarının mülkiyetine sahip olan burjuvazi egemen sınıf
haline gelirken serfler de mülksüzleştirilerek ücretli işçilere dönüşmüştür.
6)

Aşağıdakilerden hangisi Marx’ın düşüncelerini yansıtmamaktadır?

Marx, modern kapitalizmin yükselişini ekonomik faktörler ve sınıf çatışmasıyla
açıklamaktadır
a)

b) Modern kapitalizmin kökenlerini feodal dönemde bulmak mümkündür.
c) Sanayi Devrimiyle birlikte kapitalizmin yükselişi aristokrasinin egemenliğine son

vermiştir.

d) Bürokratik yapılarda, görev ve sorumluluklar gibi, yetkiler de hiyerarşik olarak sıralanır
e) Bu yeni üretim tarzı, eski feodal üretim ilişkilerinin değişmesini gerekli kılmaktaydı.

7) Aşağıdakilerden hangi Marx’a göre sosyal gelişmenin geleceğini ifade etmektedir?
a) Komünist aşamadan sonra sosyal evrim son bulacaktır
b) Komünist toplumlarda sosyal evrim devam edecektir
c) Kapitalizm yıkıldığında sosyal evrim son bulacaktır
d) Sosyal evrim önlenebilir bir süreçtir.
e) Sosyal evrim sonsuza kadar devam edecektir.
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8) Aşağıdakilerden hangisi Weber ’in görüşü değildir?
a)

Modern toplumda sınıf çatışması oldukça önemlidir.

Modern kapitalizm ile sanayi toplumunun gelişmesi, rasyonelleşme yönündeki genel
eğilimlerin sonucudur.
b)

Sanayi toplumu ile modern kapitalizmin belirleyici karakteristiği, bürokratik
rasyonalizmdir
c)

Sanayi toplumlarına özgü rasyonalizm, en karakteristik biçimiyle büyük ölçekli
organizasyonlar/örgütlerin yayılmasıdır.
d)

Köylülerin kitleler halinde tarım topraklarından sürülmesi ihtiyaç duyulan serbest
emeğin oluşmasına zemin hazırlamıştır.
e)

9) Aşağıdakilerden hangisi Weber ‘in düşüncelerini yansıtmaktadır?
a) Kapitalizm toplumun burjuvazi ve proletarya şeklinde kutuplaşmasına yol açmıştır
b) Evrensel doğal yasalar düşüncesinin mantıksal uzantısı, olarak denetimsiz bir laissez-faire
anlayışıdır.
c) Rasyonellik, ‘modern çağın ruhu’ arayışı içinde, sanayi toplumlarını geçmişteki
toplumlardan ayıran en temel dinamiktir.
d) Toplum, rasyonel bir bencillikten ziyade ortak bir ahlaki düzene dayanması
gerekmektedir.
e) Batı liberal demokrasisinin insanlığın nihai yönetim biçimi olacaktır.
10)

Aşağıdakilerden hangisi Durkehim’in düşüncelerini yansıtmamaktadır?

a)
Sanayi toplumunda baş gösteren “hastalık”, belirli bir sınıftan kaynaklanan bir durum
değil, tersine “bütün toplumu kapsayan genel bir durum” olarak ortaya çıkmıştır.
b)

Protestanlık, rasyonelleştirici edimler üzerine fayda temelli bir dünya tasavvurudur

c)
Endüstri toplumunun yaşadığı kriz, “toplumun ahlaki yapısını yeniden şekillendirme”
sorunudur.
d)
Sınıf çatışması, geleneksel toplumdan modern topluma geçişten kaynaklanan yapısal
bir olgudur.
e)

İşbölümü, toplumsal dayanışmanın temelinde yaşanan değişimlerle bağlantılıdır.
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Cevap Anahtarı:
1)

b

2)

c

3)

b

4)

e

5)

a

6)

d

7)

a

8)

a

9)

b

10)

b
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5. MODERN YAKLAŞIMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde çalışma sosyolojinde modern yaklaşımları kapsamına yakınsa teorisi ve sanayiötesi toplum teorilerini inceleyeceğiz. Yakınsama teorisi, düşünsel olarak kısıtlayıcı bulduğu
Marksizm’e alternatif evrimci bir sanayi toplumu tezi gelişmektedir. Buna göre bir kez sanayileşme
yarışı ve sanayileşme teknolojisi bütün ülkeleri benzer idari, sosyal politik ve ekonomik yapılar
oluşturmaya zorlamaktadır. Öte yandan sanayi ötesi toplum teorisyenleri modern toplumların gerek
sosyalist ve gerekse de kapitalist formlarının çöktüğünü ve bilgi üretimine dayalı yeni bir toplumun
ortaya çıktığını ileri sürektedirler. Bilgi teknolojisinin itici güç olduğu bu yeni toplumda işin niteliği
değişmekte ve mal üreten bir ekonomiden hizmet ve bilgi üreten bir ekonomiye geçilmektedir. Buna
bağlı olarak toplumsal yapıda da köklü değişiklikler meydan gelmektedir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Yakınsam teorisine göre uzun dönem sosyal değişmenin dinamiği nedir?

2)

Yakınsama teorisi farklı sanay,ileşme kalıplarını nasıl açıklamaktadır?

3)

Sanayi ötesi toplum ne demektdir?

4)

Sanayi ötesi toplumla ilgili olarak üretim ve stihdamın yapısı nasıl değişmektedir?

5)

Sanayi ötesi toplumda işin niteliği nasıl değişmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Yakınsama Teorisi

Farklı
sanayileşme Modern
dünyada
ülkelerin
kalıpları bulunmaktadır.
sanayileşmesinde rol oynayan elitlerin
araştırılması

Sanayi ötesi toplum

Bilgi
teknolojilerinin Bilgi teknolojilerinin iş yok etme ve işin
kullanılması
istihdamı niteliğini dönüştürmek kapasitelerinin
yok etmekte ve işin farklı endüstrilerimde incelenmesi.
niteliğini
değiştirmektedir.

Andre Gorz

Sanayi ötesi toplum ile Gelişmiş toplumlarda sendikaların ve
birlikte işçi sınıfı yok işçi hareketinin incelenmesi
olacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Sosyal Değişme



Sanayi Ötesi Toplumu



Bilgi Toplumu



Teknokratik Toplum



İşçi olmayan Sınıfsız Yeni Proleterya
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Giriş
Beşeri sosyal gelişme ve sosyal organizasyonların dönüşümü inceleyen pek yazar
toplumların evrimsel bir gelişme çizgisi üzerinde ilerlediğini ve belirli aşamalardan geçmek zorunda
oldukları ileri sürmektedir. Bunun bir sonucu olarak 18. Yüzyılın ortalarında İngiltere’de başlayan
sanayi devrimiyle tarımsal yapılara dayalı olan sanayi-öncesi toplumun gerilediği, sanayi
toplumunun oluştuğu ifade edilmektedir.
1950 ve 1960’larda çağdaş Marxizmi eleştiren bir grup liberal sosyal bilimci tarafından
geliştirilmiştir. Modern kapitalizmin Marxist analizinin düşünsel olarak sınırlayıcı, yanıltıcı ve
ampirik olarak da yetersiz olduğunu iddia eden bir grup yazar, kapitalist toplumun uzun dönem
dinamiklerini ve eğilimlerini açıklayabilecek Marxist teori karakterinde, fakat kapsam ve açıklama
gücü açısından Marxist teorinin ötesine giden bir teori geliştirmek ve sanayi toplumlarını bu teori
bazında incelemeye çalışmaktadırlar. Yakınsama teorisi olarak, isimlendirilen ve evrimci
perspektife sahip bu yaklaşım, milletler arasındaki temel farklılıkların, bunların ekonomik
gelişmenin farklı aşamalarında bulunmalarından kaynaklandığını ve teknolojik ve ekonomik açıdan
gelişmiş olan tüm toplumlar (kapitalist veya komünist) benzer olan yapılar, süreçler ve özellikler
sergilediklerini ileri sürmektedir. Bu gelişimler büyük ölçüde sanayileşme teknolojisine kitle
üretimine atfedilmektedir.
Modern yaklaşımlar çerçevesinde ayrıca sanayi ötesi toplum teorileri de bu bölümde
incelenecektir. Buna göre, 1950’li yıllardan itibaren gelişmiş kapitalist toplumların ekonomik ve
sosyal yapılarında meydana gelen üretim eksenli değişim ve dönüşümü inceleyen ve sanayi
toplumlarının geleceğine yönelik araştırmalar yapan bazı yazarlar “sanayi-ötesi toplum” olarak
tanımladıkları sosyal gelişmenin yeni bir aşamasından söz etmektedirler. Bu yazarların yaklaşımları
ve varsayımları birbirinden oldukça farklıdır. Ne var ki, değişimin temel dinamiği ve yönü
konusunda bir benzer görüşler ortaya koymaktadırlar. Buna göre, modern toplumlar son derce
radikal bir değişimin eğişinde bulunmaktadırlar. Bu değişim tıpkı 200 önce olduğu gibi kendinden
önceki toplumdan radikal bir kırılma ve kopuşu temsil etmektedir, modern sanayi toplumlarında
üretim, istihdam ve katma değer açısından hayati öneme sahip olmasına rağmen sanayinin artık ön
plânda olmayacağını iddia etmektedirler. Bunun yerine hizmet sektörünün ekonomi içinde
ağırlığının artacağını ileri sürmektedirler.
Üretim süreci, iş, işgücü, istihdam ve meslek yapısı kadar siyasal otorite ve sınıfsal yapılar
da değişim ve dönüşümden etkilenmektedir. Bu yaklaşımlar da teknolojiye, mikro-elektronik
teknolojisine merkezi bir rol atfetmektedirler. Bu bölümde, yakınsama yaklaşımına ek olarak sanayi
öte toplumun üç önemli temsilcisi Daniel Bell, Andre Gorz ve Alvin Toffler’in çalışmaları ve bu
çalışmalara yönelik eleştirilere yer verilecektir.
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5.1. Yakınsama Teorisi
Yakınsama teorisi, 1950 ve 1960’larda çağdaş Marxizmi eleştiren bir grup liberal sosyal
bilimci tarafından geliştirilmiştir. Modern kapitalizmin Marxist analizinin düşünsel olarak
sınırlayıcı ve yanıltıcı olduğu kadar ampirik olarak da yetersiz olduğunu iddia eden yazarlar, bu
nedenle kapitalist toplumun uzun dönem dinamiklerini ve eğilimlerini açıklayabilecek Marxist teori
karakterinde, fakat kapsam ve açıklama gücü açısından Marxist teorinin ötesine giden bir teori
geliştirmek ve sanayi toplumlarını bu teori bazında incelemeye çalışmaktadırlar (Goldthorpe, 1992:
s 315).
Evrimci bir yaklaşımla bu amaç için geliştirilen ve yakınsama teorisi olarak isimlendirilen
bu teoriye göre, milletler arasındaki temel farklılıklar, bunların ekonomik gelişmenin farklı
aşamalarında bulunmalarından kaynaklanmaktadır. Teknolojik ve ekonomik açıdan gelişmiş olan
tüm toplumlar (kapitalist veya komünist) benzer olan yapılar, süreçler ve özellikler sergilemektedir.
Diğer bir ifade ile sanayileşme milletler arasındaki farklılıkları ortadan kaldırmakta, bütün dünyada
kültürel ve politik yaşamın ortak kalıpları oluşturmaktadır. Bu özellikler sanayileşme teknolojisinin
ki bu büyük ölçekli sanayi üretimidir, bir gereksinimi ve bir sonucu ortaya çıkmaktadır. Bundan
dolayı “sanayi toplumu” kavramı, Marxistlerin kullandığı “kapitalist toplum” kavramından daha
kapsamlı ve açıklayıcıdır (Aron 1968).
Çok sayıda farklı versiyonu bulunan bu teorinin en güçlü versiyonunu 1964 yılında Kerr ve
diğ. “Endüstriyelizm ve Endüstri İnsanı” isimli kitaplarında geliştirmiştir. Bu yazarlar, Marx’ı
takiben tümdengelim yöntemi ile küresel sosyal gelişme kalıplarını anlamaya çalışmaktadırlar.
Ancak aynı zamanda bu gelişmesinin nasıl başlayıp devam ettiğini konusunda Marxist yaklaşımı
eleştirmektedirler. Buna göre uzun dönem sosyal değişmenin temel dinamiği, gelişen üretim güçleri
ile belirli bir dönemin mülkiyet kurumları arasında oluşan çelişki değil, hâkim teknolojik ve
ekonomik mantığın evrensel gereksinimleridir. Sosyal eylemin her düzeyinde, belirleyici tarihsel
değişmeyi meydana getiren ana süreç sınıf hareketliği ve çatışması değil, aksine elitlerin liderliği ve
kitlenin tepkisidir. İnsanlığın ulaşacağı en son aşamaya devrim ile değil, tersine tüm modern ve
modernleşmekte olan toplumların sanayileşmesi sonucu evrimsel yakınsamasıyla olacaktır. Bu
genel toplum modeli üretim teknolojisinin ve ekonominin empoze ettiği mantığın işlevsel
ihtiyaçlarıyla uyumludur. Gerçekte bu gereksinimlerin baskısı, tarihsel oluşumları ve sanayi öncesi
kültür gelenekleri ne olursa olsun sanayi toplumlarını benzeşen çizgilere zorlamaktadır. Bu çoğulcu
bir sanayileşmedir. Kısaca, Kerr ve diğ. sanayileşmeye başlayan tüm toplumların evrimsel olarak
sanayileşmenin mantığı gereği tüm toplumsal formların yerine çoğulcu sanayileşme ve liberal
demokratik toplumsal düzeni adapte etmek zorunda olduklarını söylemektedirler.
Kerr ve diğ. modern dünyada sosyal düzenlerin farklı ve çeşitli olduğunu ve farklı
sanayileşme kalıpları bulunduğunu inkar etmemektedirler (1973:s 266). Ancak bunları kısmen
geleneksel toplumun (geçmişin) sosyal uygulamalarının kalıntılarına, kısmen de sanayileşme
başlayan ülkelerin farklı kültürlere, farklı sosyal yapılara ve farklı modernleşme programları
uygulayan elitlere sahip olmalarına bağlanmaktadırlar. Farklı elitler (orta sınıflar, hanedanlar, koloni
yöneticileri, devrimci entelektüeller ve milliyetçi liderler) farklı usullerde çalışmaktadır ve
stratejilerini farklı durumlara uygulamaktadırlar. Ayrıca sanayileşme ve gelişme yönünün farklı
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olmasına büyük endüstrilerin karakteri, değişmenin başladığı tarih ve demografik karakteristikler de
yol açmaktadır.
Bununla birlikte ülkelerin sanayileşme kalıpları birbirlerinden çok farklı olmasına rağmen,
sanayileşme meydan geldiği her yerde benzer aşamaları takip etmesi nedeniyle sanayi sistemleri
hızla birbirlerine benzeme eğilimindedir. Kerr ve diğ. göre sanayileşme şu aşamaları takip
etmektedir.

İlk aşamada farklılıkların ve çeşitliliğin egemen olduğu, elitlerin bir hayli farklılaştığı
ve ideolojilerin insan toplumlarının çeşitliliğine katkıda bulunduğu sanayileşme öncesi sosyal düzen
yavaşça yok olurken, elitler konumlarını pekiştirmekte, ideolojik çatışmalar kısır bir hale gelmekte
ve farklı toplumların kültürel kalıpları birbirine karışmaktadır.

İkinci aşamada, teknoloji birleştirici bir güç haline gelmektedir. Zira zaman içinde bir
anda birden çok mükemmel ekonomik bileşim ve sosyal düzenleme olabilir. Ancak sadece bir tane
en mükemmel teknoloji bulunur (Kerr, ve diğ. 1973:266). Teknoloji, vasıf ve sanayi işçilerinin
eğitimi gibi sosyal faktörleri empoze eder, modern sosyal tabakalaşmanın en önemli unsuru olan
mesleki yapıları belirler ve işçileri işyerlerine bağımlı ve aynı zamanda kısmen de hareketli hale
getirir.

Üçüncü aşamada ilerleme kendini, farklı ekonomilerin- yani sanayi, zanaatkâr ve tarım
ekonomileri- gözden kaybolmasında ifade etmektedir. Aynı şekilde yaşam standartlarının
yükselmesi ve artan boş zaman, okuma, seyahat ve mukayese için fırsat yaratırken, yeni yaşam
biçimi insanları metropollerde yaşamaya teşvik etmektedir.

Dördüncü aşamada, sanayi toplumunun üyelerinin emir alması, direktifleri takip
edebilmesi ve kayıt tutabilmesi için eğitilmelerinin zorunlu olması nedeniyle, eğitim büyük bir
endüstri haline gelmekte ve sanayileşmeye katkıda bulunmaktadır. Devlet de modern toplumların
ekonomik, sosyal ve idari işlerini yönetecek önemli bir araç haline dönüşmektedir.

Beşinci ve son aşamada ise, yönetsel devrim hem kamu hem de özel sektörde evrensel
bir fenomen haline gelmektedir, çünkü hem özel, hem de kamu sektöründe üretken işletmeler
profesyonellerin yönettiği geniş ölçekli işletmeler haline gelmektedir.
Bu trendlerin sonucu olarak, çoğulcu bir sanayileşme (ve liberal demokratik bir toplum)
ortaya çıkmaktadır. Kısaca bu yazarlar sanayileşmeye başlayan politik karakterine (kapitalist,
sosyalist veya geleneksel) bakılmaksızın tüm toplumların, sonunda çoğulcu sanayileşmeye yada
liberal demokratik toplum düzenine ulaşacağını ileri sürmektedir.
Çoğulcu sanayileşme “siyasi gücün güçlü bir elitin (tekci model) ya da göreceli çok
parçalanmış bir güce sahip çok sayıda küçük grubun gayri şahsi etkileşimiyle yönetilmeyen bir
sanayi toplumu olarak tanımlanmaktadır. Tam olarak gelişmiş bir sanayi toplumu, tüketim malları
ve hizmet üreten sektörlerde kontrolün âdem-i merkezi hale getirilmesini gerektirmektedir. Fakat
bu toplum ayrıca devletin ve pek çok faaliyetini yapabilmesi için büyük ölçekli organizasyonların
büyük ölçüde merkezi kontrolünü de gerektirmektedir. ( Kerr ve diğ. 1973; Ss270, 276, ve 271).
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Bu yüzden çoğulcu sanayi toplumunda devlet çatışan güçleri ve çıkarları kontrol eden ve
aynı zamanda farklı grupların demokratik bir ekonomi ve devletin kendi faaliyetleri üzerinde
demokratik kontrolünü geliştirmesine olanak vermektedir.
Kerr ve diğ. göre, sanayileşmenin beslediği çeşitli ekonomik ve sosyal süreçlerin tüm
sanayileşmiş ülkelerin özelliği olacağını ileri sürmektedirler. Giddens, (1992:s646) bunları şu
şekilde sıralamaktadır

Modern büyük ölçekli sanayi sistemleri çok çeşitli teknik vasıf ve profesyonel yetenek
gerektirmektedir. Bu oldukça karmaşık bir iş bölümü yaratmaktadır. Sanayi toplumlarda egemen
çalışma ortamları olan fabrikalar ve büyük ölçekli bürokrasilerde iş, düzenli ve disiplinli kalıplar
takip etmektedir. Bu sanayi öncesi ekonomilerin karakteri olan düzensiz emek tipinden oldukça
farklıdır. İnsanlar haftanın belirli gün ve saatlerinde düzenli olarak çalışmak zorunda olduklarını
kabul etmektedirler.

İleri derecede yatay ve dikey sosyal hareketlilik sanayi toplumları, geçmişe nazaran
daha açık yapmaktadır. Eğitim ve meslek sistemlerinde fırsat eşitliği yaratmaya yönelik güçlü
eğilimler mevcuttur. Geleneksel toplumun tersine iş rolleri miras veya akrabalık yoluyla tahsis
edilememektedir.

Büyük bir eğitim sektörü sanayileşmiş bir ekonomide mevcut bulunan çok sayıda
görevleri ifa etmek için gereken vasıf ve bilgileri aktarmak için gelişmektedir. Toplumda okuryazarlık ve temel eğitim almış olanların oranı oldukça yüksektir. Ayrıca teknik, profesyonel ve
yönetsel mesleklere yönelik uzmanlık eğitimi de giderek önem kazanmaktadır.

Nüfusun önemli bir kesiminin kentlerde yaşaması nedeniyle sanayi toplumları zorunlu
olarak kentsel toplumlardır. Demir, kara, deniz ve hava yollarıyla birlikte medya ve elektronik
iletişim altyapıları da geliştirilmek zorundadır

İnançların laikliği bilim ve tekniğin yararlı olduğunun kabulü, gelenek karşıtlığı ve bir
iş ahlakının kabulü gibi konularda toplumsal uzlaşma mevcuttur.

Sanayileşmiş ülkeler birbirlerine benzedikçe ve ekonomik bağımlılık ağları geliştikçe,
savaş riski azalmaktadır. Savaşlar kültürlerin çatışmasından ve ekonomik çıkarlar çatışmalarından
kaynaklanmaktadır. Ülkeler giderek sanayileşmeye kenetlendikçe ortak görüşler ve çıkarlar bölücü
etkilerden ağır basmaktadır.

5.1.1. Yakınsama Teorisine Yöneltilen Eleştiriler
Yakınsama teorisinin ilk ortaya atılmasından beri uzunca bir süre geçmesine rağmen, bu
teori, teknolojik değişme ve teknolojik değişmenin modern dünya üzerindeki etkisi ile ilgilenen
yazarlar arasında henüz tesirini kaybetmedi. Bununla birlikte, yakınsama teorisinin iddialarını kabul
etme konusunda pek çok yazar da dikkatli davranmakta ve bu tip tahminlerin geçerliğinin azaltan
bazı faktörlere işaret etmektedirler.
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1. Yakınsama tezine yapılan eleştirilerden biri, onun 1950 ve 1960’lı yılların iyimser bir
ifadesi olmasıdır. Bu yıllarda dünyanın ekonomik büyümeye, politik sistemlerin liberalleşmesine,
ulusal yeniden canlanmaya ve devletlerarası işbirliğine doğru güvenli bir biçimde ilerlediği
görülmektedir. Yakınsama tezi bu trendlerin gelecekte de devam edeceğini varsaymaktadır. Ancak
1970’li yıllarda ortaya çıkan çok sayıda yeni gelişme yakınsama teorisinin kolay ve optimist
tahminlerini gerçekçi olmadığını göstermektedir2.
2. Yakınsama tezi, toplumların farklılaşmasının yakınsama trendlerden daha az önemli
olduğunu ileri sürmektedir. Ancak çok sayıda yazar en azından şimdilik farklılıkların tek tek
araştırılacak kadar önemli olduğunu söylemektedirler. Bu yazarlar yakınsama teorisinin tahmin
gücünün mevcut trendlerin devam edeceği varsayımına dayandığını ileri sürmektedirler. Zira kısa
ve orta vadede meydana gelecek gelişmeler uzun dönem gelişme tahminlerinin üzerine bina edildiği
mevcut sosyal düzeni tamamen değiştirebilir. Bu yazarlar sosyal sisteme etkide bulunacak aracı
değişkenlerin etkisine dikkat çekmekte ve modern toplumda çok sayıda farklı trendler yaratabilecek
olan ekonomik organizasyon biçimlerinin varlığına işaret etmektedirler. Piyasa ekonomisi ve
kumanda ekonomisi arasındaki fark ayrı ayrı incelenme gerektirecek kadar önemlidir. Sosyal,
politik ve kültürel sistemler arasındaki farklılıklar sosyal gelişmede farklı trendler yaratmalarına
işaret edilmektedir.
3. Çok yaygın bir etkisinin olmasına rağmen sanayileşme modern toplumların gelişimini
etkileyen politik, sosyal ve kültürel faktör arasında sadece bir tanesidir. Diğer faktörlerin
sanayileşmenin yönü üzerindeki etkisini görmezden gelmek oldukça hatalıdır (Meyer, 1970).
4. Sanayileşmiş ülkeler arasındaki benzerlik sanayileşmenin kendisinden kaynaklanması
şart değildir. Bu yüksek düzeyde ekonomik gelişme gerçekleştirmek isteyen devletlerin
rekabetinden veya bir devletin bir diğerinin kurumlarının bir boyutunu taklit etmesinden de
kaynaklanabilir. Bilindiği üzere pek çok kimi sosyal kurumlarını başka ülkelerden uyarlamıştır. Bu
durumun sanayileşme ile hiç bir ilişkisinin olmadığı açıktır.

1970’li yıllarda meydana gelen olayların ilki, gelişmekte olan ülkelerde ayırıcı özelliği komünist deneyimden belirgin
bir biçimde farklı olan sosyalizmin yeni bir biçiminin yükselmesidir. Üçüncü dünya ülkelerinde sosyalist sanayileşme
ileri sanayi toplumlarının pek çok değerine başkaldırmaktaydı. İkincisi, İran da yaşanan İslam Devrimi, Batı dünyasının
değerlerine ve arzularına karşı diğer bir farklı trendi oluşturmaktaydı. İslami kaynaklara dönüş ve İslam devlet,
sanayileşmenin alternatif bir şeklini oluşturmakta ve sanayi medeniyetin etosuna karşı olan dinsel hareketlerin çağrısını
ön plana çıkarmaktadır. Üçüncüsü Sovyetler birliğinde ve komünist blok da yeni gelişmeleri mevcuttu. Kısa bir
liberalleşme periyodundan sonra Sovyetler Birliğinde Brejnev neo-Stalinist politikalar uygulamaya başladı ve diğer
komünist ülkelerde baskılar arttı. Dördüncüsü, ileri düzeyde politik huzursuzluklara eşlik eden ekonomik kriz, Batı
ülkelerin 1950 yıllarda sahip oldukları özgüveni kaybetmelerine yol açan bir güvensizlik duygusu gelişmiştir. Bu
yıllarda demokratik kurumların yönettiği ve genel konsesusa dayalı refah toplumu ile eş anlamlı olan sanayi toplumu
kavramı bir artık pek açık görülmemektedir.

2

112

5.2. Sanayi Ötesi Toplum Teorileri
5.2.1. Daniel Bell: Sanayi Ötesi Toplumun Gelişi
Sanayi-ötesi toplum 1950’li yıllardan itibaren modern kapitalist toplumlarda artan refah ve
otomasyonun işyerinde giderek yaygınlaşması gibi bir dizi sosyo-ekonomik değişemeye işaret
etmek için kullanılan bir kavramdır. Bu konuda yapılan en kapsamlı çalışmalardan biri Daniel
Bell’in “Sanayi-Ötesi Toplumun Gelişi” isimli kitabıdır. Bell, esas olarak modern kapitalist
toplumlarının çöküşüne yol açacak bir takım temel ekonomik ve sosyal dönüşümlerin eşiğinde
bulunduğunu ve bunun sanayi-ötesi toplum olarak isimlendirilen yeni bir toplumun oluşumuna yol
açtığını iddia etmektedir. Bell, sanayi-ötesi toplumun en temel özelliğinin mavi yakalı sanayi
işçilerin, imalat sektörünün ve dolayısıyla örgütlü emeğin ekonomi ve toplum içindeki rol ve
öneminin azalması, yerine beyaz yakalı işgücü ve hizmet ekonomisinin ön plana çıkması olduğunu
ileri sürmektedir. Teknolojik açıdan dünyanın en gelişmiş ülkesi olması nedeniyle sanayi ötesi
toplumun prototipini ABD oluşturmaktadır.
Bell, 1930’ların iktisatçıları Fisher ve Clarks’ın çalışmalarından yararlanarak tarihi sanayiöncesi, sanayi ve sanayi-ötesi olmak üzere birbirini takip eden üç aşamadan oluştuğunu ifade
etmektedir. Bu her bir aşamanın kendine özgü ekonomik, sosyal ve politik merkezi ilkleri, ağırlıklı
ekonomik sektörleri, mesleki yapısı, işgücü ve egemen sınıfları olduğunu ileri sürmektedir.
Dolayısıyla, sanayi-ötesi toplum, imalat üretimi yerine hizmet üretiminin istihdam ve verimliliğin
en önemli kaynağı ve ekonominin itici gücü haline geldiği bir toplumdur (Bell, 1973: s.9). Bu,
işgücünün sanayiden hizmet sektörüne kayması ile vasıfların ve mesleki yapıların profesyonel ve
teknik mesleklerin ağırlık kazanacağı şekilde değişmesine yol açmaktadır. Bell, bu asrın sonunda
profesyonel ve teknik uzmanların sanayi işçilerinin yerine en büyük mesleki grup olacaklarını ileri
sürmektedir (1974: s.165). Zira işgücünün sektörel dağılımında meydana gelen bu değişim, pek çok
gelişmiş ülkenin çalışma istatistiklerinden açıkça görülmektedir
Bell göre, makine teknolojisi ve fabrikanın karakterize ettiği sanayi toplumunda enerji ve
makinenin rasyonel bir biçimde uygulanmasıyla sağlanan üretim ve kâr, ekonomik büyümenin itici
güçleridir. Buna karşın, yeni teknoloji ve yeni kurumların karakterize ettiği sanayi-ötesi toplumun
dinamik gücü ve merkezi ilkesi ise teorik bilgi ve bu bilginin üretilmesidir. Dolayısıyla, teorik
bilginin üretilmesi ve işlenmesi, ekonomik büyümenin en önemli kaynağı ve itici gücüdür. Bell’e
göre mal üretimin ana kaynağı olarak fabrika sanayi toplumun temsil ederken, teorik bilginin
kaynağı olarak ve değerlendirilme yeri olarak üniversiteler ve araştırma merkezleri de sanayi-ötesi
toplumu temsil etmekte ve bu toplumun en temel kurumlarını oluşturmaktadır (1973: s.22).

5.2.1.1. Bell’e Göre Sanayi: Ötesi Toplumun Özellikleri
Bell, sanayi-ötesi topluma geçişle birlikte beş alanda önemli dönüşümlerin yaşandığına işaret
etmektedir.
1)
Sanayi toplumunda enerji ve makinenin rasyonel bir biçimde uygulanmasıyla sağlanan
üretim ve kâr ekonomik büyümenin itici güçleridir. Tersine sanayi-ötesi toplumun dinamik gücü
bilgidir. Dolayısıyla bilginin üretilmesi ve işlenmesi ekonomik büyümenin en önemli kaynağıdır.
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Bilgi, ekonominin organizasyonunda ve yönetiminde yenilik kaynağıdır ve nihai ürün şeklini
almaktadır. Kısaca mal üreten bir ekonomiden hizmet üreten bir ekonomiye geçilmektedir. Hizmet
sektöründe meydana gelen değişiklikler mesleki yapının dağılımı üzerinde çok önemli dönüşümlere
sebep olmaktadır. Bu daha sonra ticari işletmelerin yapısını, işe alma, değerlendirme, toplu pazarlık
ve endüstri ilişkileri gibi alanlarda ciddi değişikliklere yol açmaktadır.
2)
İşin niteliği değişmektedir. Güç ve fiziksel yetenek gerektiren eski vasıfların yerini
düşünme gerektiren işler almaktadır. Kol-gücüne dayalı imalat işlerinin sayısı azaldıkça, bilgi işi
dönüştürmektedir. Mavi yakalı kol işlerinin yerini beyaz yakalı ve profesyonel meslekler aldıkça,
mesleki yapıda ciddi değişmeler meydana gelmektedir. Hizmet sektörünün büyümesi bir dereceye
kadar yaratıcılık ve sosyalleşme gerektiren kol gücüne dayalı olmayan işlerin kaynağıdır. Bir
makinede çalışmak yerine, insanlar diğer insanlara hizmet götürmektedir. Bu kimileri için çok daha
ödüllendirici ve ilginç bir iş şeklidir. Bu trend (mavi yakalı işçilerin azalması ve beyaz yakalı
işçilerin sayısının artması) daha sonra göreceğimiz gibi işçi sınıfının dönüşümüne tanık olduğumuz
yolundaki iddiaların arkasında yatmaktadır (Bacock ve Thomson, 1992).
3)
İşgücünün mesleki dağılımı açısından, profesyonel ve teknik vasıflara sahip özellikle
bilim adamı ve mühendislerin sayısı artmakta ve bunlar toplumda ön-plana çıkmaktadır.
4)
Toplumda teorik bilginin önemi ve önceliği artmaktadır. Sanayi toplumu mal üretmek
için oluşturulan insan ve makine koordinasyonu olarak görülürken, sanayi-ötesi toplum sosyal
kontrol, yenilik ve değişimi yönlendirmek amacıyla bilgi etrafında oluşturulmuş bir örgütlenme
olarak tanımlanmaktadır (Bell, 1973:p20). Sanayi-ötesi toplumda, bilginin temel bir kaynak olması
ve stratejik bir konum kazanması nedeniyle bilgi üreten kurumlar (üniversiteler araştırma enstitüleri
ve entelektüel kurumlar) da merkezi yapılar haline gelmektedir.
5)
Sanayi toplumunda kontrolü elinde bulunduran girişimcilerin yerini, sanayi-ötesi
toplumda üniversitelerde, devlet kurumlarında ve ekonomik işletmelerde bilgiyi üreten ve kontrol
eden yeni teknik elit almaktadır.
6)
Sanayi-ötesi toplum, kapitalist-ötesi toplum olarak da görülmektedir- yani içinde
kapitalizmin geleneksel problemlerinin sanayi-ötesi dünyasının değişen örgütsel yapılarıyla ilgili bir
dizi probleme yerini terk edecektir.
Bell’e göre sanayi-ötesi toplumun problemleri ve çatışmaları sanayi toplumundan oldukça
farklıdır. Sanayi-ötesi toplumda sosyal ve ekonomik eşitsizliklerin temeli mülkiyet değil bilgidir.
Bu nedeniyle sanayi toplumlarını karakterize eden sınıf çatışması artık sanayi-ötesi toplumlarda
görülmeyecektir. Sanayi toplumlarında birbirleriyle uyumlu olan ve birbirlerini tamamlayan sosyal,
politik ve kültürel merkezi prensipler uyum halindedir. Ancak sanayi-ötesi toplumda bu boyutları
yönlendiren merkezi prensiplerin değişmesi nedeniyle, özellikle sosyal yapı, politika ve kültür
arasında gerilim baş göstermektedir.
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5.2.2. Andre Gorz: Sanayi-Ötesi Sosyalizm
1960’lı yıllardan itibaren sanayi toplumlarının (endüstriyelizm) yaşadığı krizi ve dönüşümü
inceleyen bir diğer sanayi-ötesi toplum yazarı da Fransız sosyalist Andre Gorz’dur. Gorz, bu krizin
modern toplumların yapılarında, çalışma hayatında ve iş örgütlerinde endüstriyelizmin ötesine giden
köklü dönüşümlere yol açtığını iddia etmekte ve bu dönüşüme alternatif politikalar geliştirmeye
çalışmaktadır. Bununla birlikte onun asıl amacı, bilgi teknolojisine dayalı olarak sanayi-ötesi
sosyalist bir toplumsal düzenin veya “özgürleştirilmiş bir toplum”un oluşma ihtimalini araştırmak
ve bu toplumun temel parametrelerini tanımlamaktır (Gorz, 1985: p.32).
Gorz’a göre, üretken akılcılık (productive rationalization) ile sermayenin mantığı kapitalist
ve sosyalist modern sanayi toplumlarını derin bir krize sürüklemiş ve çökmenin eşiğine getirmiştir
(1982: ss.10-12). Artık bu toplumlar, kapitalizm ve sosyalizmin ötesinde yeni bir toplumsal düzen
kurma imkânına sahiptir. Bu yeni toplumsal düzen için iki seçenek bulunmaktadır: Bunlar
“programlanmış veya teknokratik toplum” yâda modern bilim ve teknolojideki gelişmelerin bireysel
özgürlükleri geliştirmek için kullanıldığı “özgürleştirilmiş toplum” seçenekleridir.
Gelişmiş sanayi toplumlarının yaşadığı krizi, “endüstriyelizmin” krizi olarak niteleyen
Gorz’a göre; ekonomik, sosyal ve politik yaşamın bütün boyutları kökten sarsılmaktadır. Sosyal
ilişkiler, ahlaki değerler, çalışma ilişkileri, iş organizasyonu, üretim sistemleri ve ekonomi bu
sarsıntından etkilenmektedir (Gorz, 1982, s.12). Bu krizin nedeni, “endüstriyelizme” dayalı
sosyoekonomik gelişmenin artık yapısal ve fiziksel sınırlarına yaklaşmasıdır. Gorz’a göre, daha öte
ekonomik büyüme için teknolojik yeniliklerin kullanılarak tabiat üzerinde kontrol kurulmasının ve
sürdürülmesinin giderek imkânsızlaşması, bunun en somut kanıtıdır. (1985, s.13). Piyasaların
doyması, kar marjlarının azalması, ücretlerin ve ham madde fiyatlarının artmasının yol açtığı
maliyet artışları ekonomik büyümenin ve talebin geleneksel yöntemlerle yeniden canlandırılmasına
olanak vermektedir. Ayrıca, üretim artışıyla gelen ve toplam üretimden daha hızlı artan sosyal
maliyetler, üretim yapmayı âdete imkânsız hale getirmektedir. Bu nedenle, kapitalist veya sosyalist
sanayi toplumlarının gelişmek için farklı yollar aranması şarttır.
Gorz’a göre, kapitalizmin yeniden yapılanması veya yeni bir birikim döngüsü başlatılması
çabaları, kapitalist piyasa mantığının kamu hizmetlerine uygulanması ile büyük bir sorun olan sosyal
maliyetlerin düşürülmesi, yeni piyasa ve malların üretilmesine dayalıdır. Bu süreçte oldukça esnek
olan ve toplumsal açından farklı seçeneklere imkân veren mikro-elektronik esaslı yeni teknolojiler
anahtar bir rol oynamaktadır (Gorz, 1985: ss.51-54).
Bununla birlikte yeni teknolojinin üretim sürecinde kullanılması, kapitalist üretim ilişkilerini
tehdit eden çelişkiler yaratmaktadır (Gorz, 1985: s.54). Bu çelişkiler, yeni teknolojinin istihdam, iş
ve işgücü üzerindeki olumsuz etkilerden kaynaklanmaktadır. Esnek otomasyona imkân veren yeni
teknolojinin üretimde kullanılması; üretimin artmasına, maliyetlerin düşürmesine ve yatırım, emek
ve hammadden tasarruf sağlanmasına olanak vermektedir. Üretim artıp maliyetler düşerken,
işgücünün azaltılması, ücret kazananların ve tüketicileri sayısının düşmesi gibi kritik bir paradoks
olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, ekonomik krizi aşmak için kullanılan yöntemler, kapitalist
ekonomik ilişkilerin yeniden üretilmesi için gerekli şartları tahrip etmektedir. Nihayet, yeni
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teknoloji, üretim sürecinde mevcut vasıfları ve dolayısıyla iş-tatmini yok ederek işçi sınıfının
istihdamının kalitesini ve statüsünü zayıflatmaktadır. Pek çok insan için iş, artık çok az bir vasıf
gerektiren veya tatmin sağlayan bir ücret kazanmak için yapılan araçsal bir faaliyete dönüştürmekte,
bir kimlik veya anlamlı faaliyet kaynağı olma özeliğini kaybetmektedir (Gorz, 1985: ss. 66-67).
Buna bağlı olarak istihdamın yapısı, iş güvencesine sahip tam-zamanlı işlerde çalışan emek
aristokrasisi ile işsizler kitlesi ve alelâde işleri yapan hiçbir iş güvencesi bulunmayan vasıfsız işçiler
arasında kutuplaşmaktadır.
Bu dönüşümle birlikte, sosyalist projeleri hayat geçirecek sınıf bilincine sahip, iş-odaklı
devrimci proletarya tarihe karışırken, onun yerine nüfusun büyük bir çoğunluğunu oluşturan
işsizlerin, gizli işsizlerin, geçici, güvencesi olmayan, parça-zamanlı işlerde çalışan, muvakkat ve
mevsimlik işçilerin ve iş-tatmini sağlayamayanların oluşturduğu bu yeni sınıfı, “işçi olmayan
sınıfsız sanayi-ötesi yeni proletarya” (non-worker, non-class post-industrial neo-proletarya)
yükselmektedir. Gorz, yeni işçi sınıfının sanayi-ötesi sosyalist bir toplumsal düzen kurulmasında
tarihi bir rol oynayacak bir potansiyele sahip olduğunu ileri sürmektedir.

5.2.2.1. Alternatif Sanayi Ötesi Sosyalist Toplum
Bununla birlikte Gorz, sanayi kapitalist toplumları etkiyen krize karşı, “programlanmış” ve
“teknokratik” çözümler dışında alternatif bir çözümün “sanayi ötesi sosyalist bir toplum modelinin
varlığına işaret etmekte ve yaşan-ölü olan kapitalizmden sakınılabileceğini ileri sürmektedir (1985:
s.59). Gorz, sanayi ötesi sosyalist bir topluma geçiş sürecini işçi sınıfının işi ret etmesi ve işin
doğasında meydana gelen değişmelerle ilişkilendirmektedir. Buna göre işin niteliğinde meydan
gelen dönüşüm, işçilerin işe karşı tutumlarında, işçilerin işten beklentileri ve üretimdeki mücadele
amaçları gibi alanlarda köklü değişikliklere neden olmaktadır. Gorz’a göre, artık işçilerin amacı;
işte özgürleşmek, iş üzerinde kontrol sağlamak veya işin yapıldığı çevrede gücü ele geçirmek
değildir. Amaç, işin doğasını, içeriğini ve gerekliliğini reddederek kişinin kendini işten
özgürleştirmesidir (Gorz, 1982: s.67).
Bir başka açıdan işi reddetmek; 200 yıllık sosyalist işçi hareketinin geleneksel formatını da
reddetmek anlamına gelmektedir. Diğer bir ifade ile işçilerin üretimin kontrolünü ele geçirmeleri ve
işleri vasıtasıyla öz-gerçekleştirme sağlamalarını öngören geleneksel sosyalist stratejiler, sosyalist
amaçlar ve hedefler tümüyle geçerliliğini yitirmiştir (Gorz, 1985: s.67). Bir sınıf olmaması ve
örgütsel tutarlılıktan yoksun olması nedeniyle, Marksist teorideki sınıf kavramını ikame edemeyen
bu yeni proletarya, tarihin işçi sınıfına yüklediği misyona da sahip olmadığı gibi bunu ifa edecek
güce de değildir.
Ancak Gorz’a göre bu görünen zayıflık aynı zamanda bu yeni işçi sınıfının güçlü yönünü
oluşturmaktadır. Bu işçi sınıfı, ne kapitalizmin ne de sosyalizmin üretken özelliklerini kabul
etmediği gibi öz-gerçekleştirmeyi de tamamen iş dışında arama eğilimindedir. Diğer bir ifadeyle
kapitalizmin yükselişi ile birlikte, ekonomik amaçlı iş bir öncelik halini alırken, diğer faaliyetler
marjinalleşip değersizleşmiş ve ona bağımlı hale getirilmişti. Sanayi-ötesi sosyalizmin gelişi bu
ilişkiyi tersine dönmektedir. Gorz, bu dönüşümün hâlihazırda başladığını (1982: s.82) ve iki parçalı
(dual) ve bölünmüş bir toplumun ortaya çıktığını ileri sürmektedir (1982 s.90). Bu parçalardan
birinde üretim ve politik idare, etkinliği makimize etmek amacıyla örgütlenirken, diğerinde ise
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bireyler öz-gerçekleştirme amacıyla çok çeşitli faaliyetlerde bulunabilecektir. Gorz’un tanımladığı
sanayi-ötesi sosyalist senaryo’da bireylerin kimliklerini tanımladıkları ve öz-gerçekleştirme
sağladıkları özerk (autonomous) faaliyetler öncelik kazanırken, ekonomik amaçlı iş alanı veya
bağımlı (heteronomous) faaliyetler marjinalleşmektedir. Bölünmüş toplumda bu iki parça
birbirinden tamamen ayrı olmayacaktır. Bireyler iş dışında öz-gerçekleştirme aradıkları müddetçe,
ekonomik amaçlı iş alanının ücretsiz olarak yayılmasına direnecektir. Bu, hem devlet hem de
ekonomi için geçerlidir.
Gorz, sanayi kapitalizmine alternatif oluşturulması için özerk faaliyet alanının bağımlı
üretimin önüne geçmesi gerektiğini belirtmektedir (1982. s.97). Bu amaçla ekonomik büyüme
amacının terk edilmesi, ekonomik faaliyetin kar için yapılan üretimden ihtiyaç için yapılan üretime
yeniden yönlendirilmesi, işsizlik, gelir dağlımı ve boş zaman gibi alanlarda köklü ekonomik ve
sosyal dönüşümler gerektirmektedir. Gorz, bu politika ve tedbirler arasında zaman politikasına özel
bir önem atfetmektedir (1982: s.126).

5.2.3. Alvin Toffler: Üçüncü Dalga Medeniyeti
Toffler, diğer sanayi-ötesi toplum yazarlarına göre biraz daha ileri giderek çağımızda
yaşanan dönüşümü yeni medeniyetin yükselişine denk görmektedir. Bu dönüşüm, sanayi toplumun
bir uzantısı değil, tıpkı 300 yıl önce sanayi toplumuna geçiş gibi kedinden önceki toplumu tamamen
yadsıyan radikal bir kırılmadır (Toffler, 1983: s.359). İlk çalışması “Gelecek Şok” ta Toffler, bu
değişimi tanımlamak için “süper sanayi toplumu” kavramını kullanmaktadır (1971.p 23.).
Fakat daha sonra, “Üçüncü Dalga” isimli kitabında “süper sanayi toplumu” kavramı yerine,
“Üçüncü Dalga Medeniyeti” (ÜDM) kavramını kullanmaktadır. Toffler, beşeri tarihi birbirini takip
eden değişim dalgaları olarak tanımlamakta, tarihte iki büyük değişim dalgasının gözlemlendiğini
ve artık üçüncü dalganın eşiğinde olduğumuz iddia etmektedir (1983:p27). Tarım ve sanayi
devriminin harekete geçirdiği değişim dalgalarını takiben kısa bir süre önce başlayan Üçüncü Dalga
aşamasının yüz yıldan daha az bir sürede tamamlanacağını tahmin etmektedir.
Toffler’e göre, İlk Dalga, tarımın yükselişi, yerleşik toplumun kurulması ve toprağın
ekilmesi ile özdeştir. Her türlü sanayi öncesi sosyal yapılara ve tarım toplumuna denk gelen ilk dalga
artık büyük ölçüde çökmüştür. Sanayi Devrimi ile ortaya çıkan ve sanayi toplumuna işaret eden
“İkinci Dalga Medeniyeti” (İDM) devasa bürokrasi, hiyerarşik, dikey ve mekanik bir örgütlenme
yapısı getirmiş ve sosyal yaşamı radikal olarak değiştirmiştir. Doruk noktasını erişmiş olan İkinci
Dalga, Üçüncü Dalga’nın yükselişine rağmen hala etkisini önemli ölçüde devam ettirmektedir.
Toffler, endüstriyelizmin, ilkleri bütün yönleriyle bireysel ve toplumsal yaşamı şekillendiren
ve yönlendiren bir medeniyet olduğunu savunmaktadır. Buna göre endüstriyelizm, sosyo-ekonomik,
teknolojik ve politik bir yapı, kültürel bir tarz, sosyal ve doğal gerçeği algılamanın ve
değerlendirmenin farklı bir yoludur. Endüstriyelizmin, düşünme ve algılama şekilleri, tüm temel
kurum ve teknolojileri, kültürü, üretim ve örgütsel prensipleri derin bir kriz yaşamaktadır. Toffler,
bu krizi sanayi toplumlarında doğal çevrenin tahribatı, enerji ve hammadde kaynakların tükenmeye
yüz tutması ile fiyatların git gide artması, ekonomik krizlerin sosyal refah, sağlık, eğitim, konut ve
istihdam hizmetlerin arzını zorlaştırması, kentsel yaşamın yarattığı stres ve gerilim, uluslararası mali
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sistemin krizi ve ulus devletin çökme eğilimine girmesi gibi nedenlere bağlamaktadır. Bu kriz, gerek
kapitalist ve gerekse sosyalist formlarıyla, İDM’nin sürdürülmesini imkânsız hale getirmiştir.
Gelişmiş toplumlarda yaşanan dönüşümler, “endüstriyel-olmayan” bir ÜDM’nin oluşumuna işaret
etmektedir (Toffler, 1983: ss.360-370).

5.2.3.1. Üçüncü Dalga Medeniyetin Özellikleri
Toffler’de diğer sanayi-ötesi toplum yazarları gibi, ÜDM’nin yükselişini mikroelektronikteki gelişmeleri atfetmekte ve bu toplumun itici gücünü olarak teknoloji ve bilgiyi
görmektedir. Ekonomik, sosyal, politik yaşamın bütün yönlerini derinden sarsan bu yeni medeniyet
çeşitlendirilmiş ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı yeni bir yaşam tarzı, yeni bir üretim
anlayışı ve fabrika ve montaj hattını çağdışı bırakacak üretim sistemleri, çekirdek aile dışında yeni
aile tipleri, elektronik ev, radikal biçimde değişikliğe uğramış geleceğin okulları ve şirketlerini
getirmektedir (Tofler, 1983: s.29). Ayrıca yeni davranış kodu da dikte eden bu yeni medeniyet,
endüstriyelizmin getirdiği standartlaşma, senkronizasyon, merkezileşme gibi trendlerin yerine
esneklik, çeşitlilik, ölçeğin küçülmesi ve ademi merkezileşme gibi yeni trenler getirmektedir.
Nihayet bu yeni medeniyet, bürokrasilerin ve ulus-devletlerin tasfiye olmasına yol açarken,
emperyalizm sonrası dünyada yarı-özerk ekonomilerin doğmasına yol açacaktır.
Toffler, tüketici eğilimlerinin ve üretim düşüncesinin değişmesi, mikro-elektronikte ve
iletişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak fabrika sisteminde ve bürokratik
organizasyonlarda derin dönüşümlere neden olacağını ileri sürmektedir. Bu alandaki devrimlerin
politik ve ekonomik iktidarın dağılımını, endüstrinin yapısını, üretimin ölçeğini, boyutunu,
uluslararası işbölümünü, ekonomide kadının rolünü, işin niteliğini, tüketiciyle üretici arasındaki
kopukluğunu, istihdamın yapısı ve miktarını, işin nerede yapıldığını, boş zaman ve eğlence
anlayışını etkilemesi veya radikal bir şekilde değiştirmesi beklenmektedir (1992: s.261).
Toffler’e göre gerek kitle üretiminin ve gerekse dev bürokratik organizasyonların ve
büroların artık günleri sayılıdır. Bilgi işlem ve iletişim teknolojisinin ve bağlantılı uygulamaların
birlikte kullanılması bir devrim yaratmaktadır ve büroların da imalat üretimi gibi İkinci Dalgadan
çıkıp Üçüncü Dalgaya geçmesine yol açmaktadır. Bu bağlamda elektronik evin gelişmesi önemli bir
yer işgal etmektedir. Bu yeni üretim sistemi, üretimin daha küçük ölçekte yapılmasına, adem-i
merkezileşmesine ve kentlerden uzaklaşmasına olanak vermekte, işin niteliğini değiştirerek,
milyonlarca işi ikinci dalganın getirdiği bürolardan ve fabrikalardan alıp tekrar eve geri
getirebilmektedir (Toffler, 1992: ss.255-261) Bunun geçekleşmesi durumunda aileden okula ve
şirkete kadar bütün kurumlarda kapsamlı dönüşümlerin olması kaçınılmazdır (1992: s.265). Bu
tahminler sadece elektronik endüstrisi ve bürolarla sınırlı olmayıp pek çok sektörü kapsamaktadır.
Kısaca Toffler temelleri iki yüz yıl önce sanayi devrimiyle atılan çalışma hayatı ve çalışma
ilişkilerinin Üçüncü Dalga topluma geçirmesiyle radikal bir şekilde değişeceğini tahmin etmektedir.
Diğer yazarlar gibi Toffler’de imalat sektörünün üretim ve istihdam açısından gerilediğini,
buna bağlı olarak bu sektörde istihdamın azaldığını ve vasıfların geçerliliğini yitirdiğini, buna karşın
hizmet sektörünün işgücünün önemli bir kısmını barındıracak şekilde büyüdüğünü belirmektedir
(1992: s.248). Toffler, kitle üretimin ve imalat sektörünün gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan
ülkelere kayması ile uluslararası işbölümünde dönüşümlerin yaşanacağına dikkat çekmekte, ancak
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bu ülkelerin stratejik nedenlerle, sırf hizmet üreten bir toplum veya enformasyon ekonomisi olmaya
katlanamayacağını belirmektedir. (1992: s.249).
Bu dönüşümlere kapitalist üretim mantığının veya kapitalizmin sonu getirecek piyasalaşma
sürecinin sona erme ihtimali veya piyasasızlaştırma (de-marketization) trendinin de eşlik ettiğine
inanmaktadır. Piyasasızlaştırma, üretimin mübadele amacıyla piyasaya yönelik olarak değil, daha
çok kişisel tüketime yönelik olarak bizzat tüketiciler tarafından yapılmasıdır. Bu tip üretimi Toffler,
tüketim için üretim (prosumption) olarak isimlendirmektedir. Toffler kişisel ihtiyacı için üretim
yapanlar için üreten-tüketici (prosumer) kavramını kullanmaktadır. Piyasasızlaştırma ve tüketenüretici süreçleri birine eşlik eden paralel iki süreçtir. Toffler, Birinci Dalga tarım toplumlarını, İkinci
Dalga sanayi medeniyetine taşıyan sürecin aslında piyasa mekanizmasının gelişmesiyle birlikte
üretimle tüketimin bütünlüğünün parçalanması olduğunu belirtmektedir (1992: s.325). Üçüncü
Dalga medeniyetin yükselişiyle birlikte üretim ve tüketim arasındaki belirginliğin azalması “tüketim
için üretimin” gelişmesine yol açmakta ve bu süreci tekrar tersine çevirmektedir.

5.3. Sanayi-ötesi Toplum Yaklaşımının Eleştirel Analizi
5.3.1. Sanayi-ötesi Toplum Yaklaşımının Temelleri ve Teorik Bilginin
Önceliği
Her üç sanayi-ötesi toplum yaklaşımının en temel varsayımlarından biri sanayi-ötesi
toplumun, beşeri sosyal gelişmenin tarihte benzeri olmayan ve kendinde önceki toplumla bir kırılma
oluşturan yeni bir aşaması ve ilişkili özelliklerin de tamamen kendine özgü olmasıdır. Oysa bu
yaklaşımın tarihsel konumunu sorgulayan bazı yazarlar, sanayi toplumu ile sanayi-ötesi toplum
arasında büyük bir sürekliliğin mevcut olduğuna işaret etmekte ve sanayi-ötesi toplumun özellikleri
diye sunulan pek çok değişimin nihayetinde sanayi çağının bir uzantısı olmaktan öteye gitmediğini
belirtmektedir (Kumar, 1978: s.205). Kimi yazarlar da, sanayi-ötesi toplum yaklaşımının yeni olmak
ve yeni bir şeyler getirmek şöyle dursun, sanayi-ötesi toplumun özelliği olarak sununla pek çok
boyut ve varsayım kökenlerini Saint-Simon, Comte, de Tocquevill, Marx ve Weber gibi 19. Yüzyıl
sosyologlarının doğrundan doğruya modern topluma yönelik teorilerinde bulunabileceğini iddia
etmektedirler (Giddens, 1980: s.259-64). Başka bir değişle, sanayi-ötesi toplum ve bu toplumun
boyutlarının en kadar yeni olduğu konusunda ciddi şüpheler mevcuttur.
Sanayi-ötesi toplum yazarlarının ekonominin sosyal gelişmeyi yönlendirdiği tek tip bir
sanayi-ötesi toplum iddiasını veya özellikle ABD’nin sanayi-ötesi toplumun proto-tipini
oluşturduğunu ifade eden Bell ve Toffler’in, “sanayileşmiş bir ülkenin az gelişmiş ülkelere
gelecekteki hallerini gösterdiği” gibi varsayımlarını yeni bir teorik gözlem olarak değerlendirmek
de mümkün değildir. Zira, 19. Yüzyıl klasik sosyoloji yazınında sanayi toplumuna yönelik olarak
bu varsayımların mevcut olduğu (Etzioni-Halevy, 1981) ve özelikle Marx’ın otomasyona ve
kapitalist toplumların geleceğine yönelik değerlendirmelerinin sanayi-ötesi toplum yazarları
tarafından adeta yeniden üretildiğini görülmektedir (Giddens, 1987:290). 19 Yüzyıl klasik
sosyolojinin, ekonomik kalkınma veya teknolojik gelişme düzeyinin, sosyal gelişmeyi belirlediği
yönündeki determinist varsayımını da yeni gibi sunması, sanayi-ötesi toplum yaklaşımının en zayıf
yönlerinden birini oluşturmaktadır (Dahrendorf, 1988: s.137).
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5.3.2. Hizmet Ekonomisi ve Hizmet Üretimi
Sanayi-ötesi toplum yaklaşımın en önemli dayanak noktalarından biri, bir hizmet
ekonomisinin yaratılması, işgücünün imalat sektöründen hizmet sektörüne doğru kaymasıyla
işgücünün sektörel ve mesleki dağılımının değişmesidir. Öncelikle, gelişmiş ülkelerde imalat
sektörünün üretim ve istihdam açısından görece öneminde meydana gelen değişim
değerlendirildiğinde, sanayi devrimi sonrası tarım sektöründe yaşanan değişimle
karşılaştırılabilecek kapsamlı ve köklü bir değişimin yaşandığı ve buna bağlı olarak yeni bir sosyal
organizasyonun geliştiğini söylenmek mümkün değildir (Kumar, 1978: s.209-17).
Sanayi-ötesi toplum yaklaşımının hizmet sektöründe emek piyasası analizleri işgücünün
özellikleri açısından ciddi yöntem hataları içermektedir. Zira bu yaklaşımlar, hizmet sektörü
bünyesinde ücretler, vasıflar ve meslekler açısından mevcut bulunan büyük bir çeşitliliği adeta
görmezden geldiği gibi bu açılardan gerçek bileşiminin hizmet endüstrileri ve ülkeler arasında
büyük ölçüde değişen işgücü âdete homojenmiş gibi değerlendirmektedir. Kimi yazarlar, en iyi
haliyle, bu çok geniş mesleki çeşitlilik birkaç dar kategoriye indirilerek hizmet sektöründe istihdam
edilenler emek piyasası analizlerine adeta bir kara kutu gibi sokulmakta ve bazen bunların önemi,
sanayi-ötesi toplumda profesyonellerin stratejik rolü ve önemi gibi büyük ölçüde abartılmaktadır
(Shter, 1994: s.97 ).

5.3.3. Hizmet Sektöründe İş ve İstihdamın Yapısı
Sanayi-ötesi toplum yazarlarının işgücünün hizmet sektörüne kayması ile işgücünün mesleki
yapısında meydana gelen değişim ve bu değişimin emek piyasaları açısından sonuçlarına yönelik
farklı değerlendirme ve iddiaları mevcuttur.
Muhafazakar ve optimist bir perspektiften bakan Bell sanayi-ötesi topluma geçişi sıkça beyaz
yakalı işgücünün artışı ile işin doğasının dönüşümüyle ilişkilendirmekte ve hizmet sektörünün
gelişimiyle birlikte beyaz yakalı işlerin sayısal olarak artacağını, insanla etkileşimine dayalı ve
yüksek iş tatmini sağlayan bu işlerin sanayide mevcut rutin, monoton, bıktırıcı ve yabancılaştırıcı
işlerin yerini alacağını ileri sürmektedir (Bell, 1973: p.125).
Gorz ise, gelişmiş ülkelerde istihdamın hizmet sektörüne doğu kaymasını, iş ve mesleki
yapılarda meydana gelen dönüşümü oldukça pesimist bir yaklaşımla değerlendirmektedir. Gorz,
işsizlik artarken a-tipik istihdamın yaygınlaşmasıyla işgücünün kutuplaşması ve marjinalleşmesi
gibi trendleri büyük ölçüde doğru tespit etmektedir. Ancak, a-tipik istihdamın ve esnek çalışmanın
yaygınlaşmasını, işçi sınıfı ve proletaryanın tarihi misyonunu tamamlamadan tarihe karışması olarak
yorumlaması, onun dikkatli gözlem ve analiz yapmadığını, iddialarına ampirik kanıtta
sağlayamadığı anlamına gelmektedir. Toffler ise öte yandan üçüncü dalganın yeni bir işçi tipi
getireceği savunmakta, üçüncü dalga işgücünün, yüksek vasıflı olacağını ve daha fazla sorumluk
alacağını ve yaptığı işte paradan başka şeylere de önem vereceğini varsaymaktadır.
Ne var ki hizmet sektöründe iş ve istihdamın yapısı incelendiğinde, her şeyden önce Bell’in
ve Toffler’in iddialarının gerçeği yansıtmadığı, Gorz’un ise kısmen doğru analiz yaptığı
görülmektedir. Öncelikle bu yazarlar yaklaşımlarına kanıt sağlamak için hizmet sektörünün, ücret,
120

vasıf ve mesleki yapısı itibariyle homojen olduğunu varsaymaktadır. Oysa bu açılardan hizmet
sektörü, hemşirelikten, öğretmenliğe, depoculuktan sigortacılığa, çöpçülükten ticarete kadar çok
sayıda farklı mesleği, ücret ve vasıflar açısından ise büyük bir çeşitliliği içermesi nedeniyle
olağanüstü karmaşık ve heterojendir (Gershuny and Milles, 1983. s.10-11). Bununla birlikte, bu
çeşitliliğin bileşiminin, hizmet endüstrileri ve ülkeler arasında önemli farklılıklar arz ettiğini
belirtmek gerekir (Myles, 1990: s.287). Bu işlerin tamamı Bell’in veya Toffler’in iddia ettiği gibi
profesyonel ve yüksek ücretli olmayıp bilgi üretimine herhangi bir katkıları da yoktur. Aksine,
Gorz’un belirttiği gibi, bu işlerin büyük bir kısmı vasıfsız, insani ve kişisel olmaktan uzak olduğu
ve çalışanlar açsısından herhangi bir iş tatmini veya öz gerçekleştirme imkânı sunmamaktadır
(Littler, 1985: s.251).

5.3.4. Yeni Teknoloji, İş, İstihdam ve İşsizlik
Sanayi devrimden beri sosyal bilimciler, teknolojik değişmenin verimliliği artırması ve bilgi
akışını kolaylaştırması nedeniyle ekonomik büyüme ve ekonomik yapılarda değişimin en önemli
kaynaklarından biri olarak görmektedirler. Ancak, sanayi-ötesi toplum yaklaşımında yeni teknoloji
sanayi-ötesi dönüşümün yegâne kaynağı ve motor gücüdür. Yeni teknolojiye böylesine büyük bir
güç atfetmelerine rağmen sanayi-ötesi toplum yazarlarının hiçbiri yeni teknolojinin neden ve niçin
sosyal yaşamın yeniden şekillenmesine yol açtığına, işi, çalışma yaşamını neden değiştiğine ve
yaşam biçimlerini nasıl değiştirdiğine dair ikna edici ve makul bir kanıt getirememektedir (Block
and Hisborn, 1979: s.391).
Bununla birlikte, öncelikle sanayi-ötesi toplum yazarları yeni teknolojinin iş, vasıf ve
istihdam üzerindeki farklı etkilerden sadece birini veya ikisini alarak bunları genelleştirme ve diğer
muhtemel etkileri ve faktörleri görmezden geleme eğilimine olduklarını söylemek mümkündür.
Hâlbuki modern kapitalist ülkelerde iş, istihdam ve vasıflar meydana gelen dönüşümün
atfedilebileceği pek çok faktör bulunmaktadır. Ayrıca yeni teknolojinin iş, istihdam ve vasıf
üzerindeki etkisinin sadece vasıf azaltmak veya vasıfları artırmak gibi tek yönlü değildir (Callinicos,
1992: ss121-128). Bu konuda yapan kimi yazarlar, yeni teknolojinin iş, istihdam ve işsizlik
konusunda standart bir etkisinin bulunmadığını ve yeni teknolojinin kullanıldığı ekonomik, politik
ve sosyal ortamın çok önemli olduğunu ortaya koymaktadır (Freeman, 1996: ss.20-36; Fincham ve
Rhoes, 1994: s.313).
Diğer yandan yeni teknolojinin, yeni piyasaların gelişmesi (Gershuny ve Miles, 1983: s.13).
krizde ki piyasaların yeniden yapılanması, çok sayıda yeni mesleğin ve istihdamın yaratma
kapasitesi, kısmen Bell ve Toffler tarafından kabul edilirken, Gorz, tarafından tamamen ihmal
edilmektedir. Yirmi yıl önce mevcut olamayan bu mesleklerin pek yüksek vasıflı bilgi üreten
mesleklerdir (Fincham ve Rhoes, 1994: s.313). Özellikle, Bell ve Gorz’un görmezden geldiği
“elektronik ticaret” ve Toffler’in dikkat çektiği elektronik ev gibi yeni uygulamalarla yaratılan
istihdam ve vasıf ve meslekler ihmal edilmeyecek kadar önemlidir.
Bununla birlikte gelişmiş kapitalist ülkelerde iş, istihdam ve işsizlik açısından son derece
önemli olan sanayiden arınma veya üretimin küreselleşmesi gibi önemli bir trend Bell ve Gorz, adete
yok saymaktadır. Toffler, ise bu gelişmeleri dikkate alarak kitle üretimin ve imalat sektörünün
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gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere kayması ile uluslararası işbölümünde dönüşümlerin
yaşanacağına dikkat çekmekte, bu ülkelerin stratejik nedenlerle, sırf hizmet üreten bir toplum veya
enformasyon ekonomisi olmaya katlanamayacağını belirmektedir (1992: s.249).

5.3.5. Sosyal Sınıflar ve İşçi Sınıfı
Sanayi-ötesi toplum yazarlarının, işgücünün imalat sektöründen hizmet sektörüne kayması
ve bilgiye dayalı işin sosyal eşitsizlik, güç ve ayrıcalık kalıpların ve mekanizmalarının değiştiği,
yeni bir yönetici sınıfın ortaya çıktığı ve işçi sınıfının tarihe karışacağı yönündeki iddiaları yoğun
olarak eleştirilmektedir. Sanayi-ötesi toplum yazarlarından Bell, bilgi üretiminin mal üretiminin
yerini almasıyla, bilgi üreten ve kontrol eden teknokratların egemen olduğu yeni bir meritokratik bir
sınıf yapısının ortaya çıkacağı ve bu sınıf yapısının sanayi-ötesi bilgiye ve eğitime sahip olan
herkese fırsat eşitliği sunduğunu ileri sürmektedir. Öncelikle, bilim adamı, Teknik uzman ve
profesyonellerden oluşan teknokrasinin yeni egemen sınıf haline geldiğine dair iddiası sosyolojik
gerçeklerle örtüşmemektedir. Bu, bilginin güç olduğu ve teknokratlara yeni bir sınıfsal konum ve
çıkar sağladığı anlamına gelmektedir ki bu yeni bir şey değildir (Giddens, 1980: s.270).
Profesyonellik ve teknik uzmanlığın yayılması şüphesiz modern çağın ve endüstriyelizmin
ürünüdür. Ancak modern toplumlara özgü değildir. Zira tarihte büyük imparatorlukları ve
toplumlarım da sıkça teknik uzmanlara ve profesyonel vasıflara ihtiyaç duydukları ve bunları
istihdam ettikleri inkâr edilemez bir gerçektir. Bu teknik uzman ve profesyonellerin gerek “teorik
bilgi” ürettiğine ve gerekse bunları uyguladıklarına şüphe yoktur. Dolayısıyla, sanayi-ötesi
toplumda bilgi üretiminin teknik uzman ve profesyonellere, sanayi öncesi ve sanayi toplumlarının
sunduğundan daha fazla güç ve statü sağlaması için herhangi bir gerekçe yoktur ve Bell bu konuda
yeterince kanıt sunmamaktadır. Bell’in iddialarının aksine, kimi yönetici sınıf teorisyenleri, modern
toplumlarda bilgi üretiminin büyük ölçüde egemen sınıfların ve hükümetlerin mali desteği ile
gerçekleştiğini ve onların çıkarına hizmet ettiğini belirtmektedir (Kerbo, 1993: s.232). Diğer
yandan, teknokratların yeni bir egemen sınıf veya yeni güç eliti oluşturdukları iddiası da sosyolojik
açıdan gerçekçi değildir. Bu iddia, teknik eğitime ve vasıflara sahip olmanın üst sınıflara girmek
için bir araç oluşturduğu anlamına gelmektedir.

122

Uygulama Soruları
1.
veriniz.

Kerr’ e göre sanayileşme hangi aşamaları takip etmektedir? Hakkında detaylı bilgi

2.
Daniel Bell’ e göre tarihsel süreçte değerlendirdiğimizde sanayileşme hangi
aşamalardan geçmiştir ve aşamaların kendi özgü temel farklılıkları nedir? Açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yakınsama teorisi, 1950 ve 1960’larda çağdaş Marxizmi eleştiren bir grup liberal sosyal
bilimci tarafından geliştirilmiştir. Bu yazarlar kapitalist toplumun uzun dönem dinamiklerini ve
eğilimlerini açıklayabilecek Marxist teori karakterinde, fakat kapsam ve açıklama gücü açısından
Marxist teorinin ötesine giden bir teori geliştirmek ve sanayi toplumlarını bu teori temelinde
incelemek amacında olduğunu gördük. Bu yaklaşım da klasik yaklaşımlar gibi evrimci bir
niteliktedir. Bu yaklaşımın temel iddiası, milletler arasındaki temel farklılıkların, bunların ekonomik
gelişmenin farklı aşamalarında bulunmalarından kaynaklandığı şeklindedir.
Teknolojik ve ekonomik açıdan gelişmiş olan tüm toplumlar, (kapitalist veya komünist)
benzer olan yapılar, süreçler ve özellikler sergilemekte ve bütün dünyada kültürel ve politik yaşamın
ortak kalıpları oluşmaktadır. Yazarlar bu gelişmeyi büyük ölçüde sanayileşme teknolojisinin
gereksinimi ve sonucuna atfetmektedirler. Teknoloji determinist olmakla suçlanan bu yaklaşımın
yoğun bir şeklide eleştirilmektedir
Öte yandan, yine evrimci bir perspektifle bakan bir grup yazarın 1950’li yıllardan itibaren
gelişmiş kapitalist toplumların ekonomik ve sosyal yapılarında meydana gelen üretim eksenli
değişim ve dönüşümü “sanayi-ötesi toplum” olarak tanımladıklarını gördük. Bu çerçevede Bell,
Gorz ve Toffler isimli üç farklı yazar inceledik. Bu yazarlardan Bell ve Toffler son derece
iyimserdir. Gorz oldukça kötümser bir yaklaşıma sahiptir.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi yakınsama teorisinin varsayımı değildir?

a)
Uzun dönem sosyal değişmenin temel dinamiği hâkim teknolojik ve ekonomik yapının
evrensel gereksinimleridir.
b)
mevcuttur

Modern dünyada sosyal düzenler farklı ve çeşitlidir ve farklı sanayileşme kalıpları

c)
Politik karakterine bakılmaksızın sanayileşmeye başlayan toplumların tamamı çoğulcu
sanayileşmeye ya da liberal demokratik toplum düzenine ulaşacaktır.
d)
Nüfusun önemli bir kesiminin kentlerde yaşaması nedeniyle sanayi toplumları zorunlu
olarak kentsel toplumlardır.
e)
Sanayi toplumunun oluşumu için demir, kara, deniz ve hava yollarıyla birlikte medya
ve elektronik iletişim altyapılarının gelişmesi gerekmez.
2)

Aşağıdakilerden hangisi Bell’e göre sanayi ötesi toplumun bir özelliğidir?

a)

Mavi yakalı sanayi işçilerin sayısının ve öneminin artması

b)

İmalat sektörünün ekonomik açıdan öneminin artması

c)

Sendikaların öneminin artması

d)

Beyaz yakalı işçilerin sayısının ve öneminin artması

e)

Hizmet Sektörünün ön plana çıkması.

3)
Aşağıdakilerden hangisi Bell a göre sanayi-ötesi toplumu geçişte meydana gelen
değişimlerden değildir
a)

Sanayi-ötesi toplumun dinamik gücü bilgidir.

b)

Mal üreten bir ekonomiden hizmet üreten bir ekonomiye geçilmektedir.

c)

Mesleki yapı değişmektedir

d)

İşin niteliği değişmektedir.

e)

Bilim adamı ve mühendislerin önemi azalmaktadır.
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4)
değildir?
a)

Aşağıdakilerden hangisi Gorz’a göre sanayi toplumlarını maruz kaldığı krizle ilişikli
Sosyal maliyetlerin yükselmesi ve üretimin sürdürülemez hale gelmesi

b)
“Endüstriyelizme” dayalı sosyoekonomik gelişmenin artık yapısal ve fiziksel
sınırlarına yaklaşmasıdır.
c)

Sosyalizmin çökmesi ve neo-libral politikaların yükselişi

d)
Mevcut teknoloji düzeyde tabiat üzerinde kontrol kurulmasının ve sürdürülmesinin
giderek imkânsızlaşması
e)
5)
kavramdır

Piyasaların doyması, kar marjlarının azalması.
Aşasıdakilerden hangisi Gorz’un sanayi ötesi toplum yaklaşımına ilişkin kullandığı

a)

Piyasasızlaşma

b)

Teknokrasi

c)

Yeni sanayi işçisi

d)

İşçi olmayan sınıfsız yeni proletarya

e)

Esnek üretim

6)

Gorz nasıl bir sanayi ötesi toplum önermektedir?

a)

Teknokratik bir toplum

b)

Sanayi ötesi kapitalist bir toplum

c)

Programlanmış bir toplum

d)

Özgürleştirilmiş bir toplum

e)

Sosyalist bir toplum

7)

Alvin Tofler’e göre sanayi toplumun çökmesi ne ifade etmektedir?

a)

Süper sanayi toplumunun oluşması

b)

Sanayi ötesi bir dönüşümün başlaması

c)

Kapitalizm çökmesi

d)

Yeni bir medeniyetinin dalgasının
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e)

Bilgi işçisinin yükselişi

8)

Aşağıdakilerden hangisi Toffler’e göre sanayi toplumlarının krizinin nedeni değildir?

a)

Doğal çevrenin tahribatı

b)

Enerji ve hammadde kaynakların tükenmeye yüz tutması

c)

Yeni enerji kaynaklarının bulunması

d)

Kentsel yaşamın yarattığı stres ve gerilim,

e)

Uluslararası mali sistemin krizi ve ulus devletin çökme eğilimine girmesi

9)

Aşağıdakilerden hangisi Toffler’e göre üçüncü dalga medeniyetinin özelliği değildir

a)

Esneklik, çeşitlilik, ölçeğin küçülmesi ve ademi merkezileşme

b)

Elektronik evin gelişmesi önemli bir yer işgal etmektedir

c)

Emperyalizm sonrası dünyada yarı-özerk ekonomilerin doğması

d)

Piyasalaşma sürecinin sona ermesi,

e)

Kentleşme sürecinin ve kentsel yaşamın ivme kazanması

10)

Aşağıdakilerinden hangisi sanayi ötesi topluma yönelik bir eleştiri değildir?

a)

Bilgi teknolojisine gereğinden fazla bir güç atfetmektedirler

b)

Küreselleşme sürecini dikkate almamaktadırlar

c)

Sanayi toplumunun özelliklerini yeniymiş gibi sunmaktadır

d)

Klasik sosyologların sanayi toplumuna özgü varsayımlarını tekrarlamaktadırlar

e)

Sanayi ötesi toplumun geçmişle bir kırılma oluşturmamaktadır.

Cevap Anahtarı:
1)

e

2)

c

3)

e

4)

c
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5)

d

6)

d

7)

d

8)

c

9)

e

10)

e
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6. TEKNOLOJİ, İŞ VE YABANCILAŞMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde teknoloji iş ve yabancılaşma arasındaki ilişkiyi farklı yazarların ve ideolojik
perspektiflerin bakış açısından öğreneceğiz. Çalışma sosyolojisinde önemli tartışmalardan birini
oluşturan yabancılaşmaya yönelik yaklaşımlar genellikle teknoloji gibi nesnel değişkenlere vurgu
yapmakta ve teknolojinin tüm çalışanlar üzerinde standart bir etkisinin olması gerektiğini ileri
sürmektedirler. Ancak bu durumun öznel boyutunun da olabileceği gerçeğinizden hareket eden
yazanlarsa sosyal ve kültürel şartların teknolojiden daha fazla belirleyici olduğunu düşünmektedir.
Bu bölümde çalışanların işlerine karşı tutumlarını belirleyen faktörlerin teknoloji gibi nesnel mi yok
sosyal faktörler ve sosyal şartlar ve fertlerin öznel hislerinin mi etkili olduğu sorusuna cevap
arayacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Yabancılaşma ne demektir?

2)

Teknolojk determinizim ne demektir?

3)

Marks’ın yabancılaşma yaklaşımı hangi temel iddiaya dayanmaktadır?

4)

Blaunere göre yabancılaşmanın sektörel profillerini Tartışınız.

5)

Sosyal determinist yaklaşımın yabancılaşmaya yönelik nasıl bir varsayımı mevcuttur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
Marks’a
yabancılaşma

göre

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Yabancılaşmanın
büyük Modern kapitalist sistemin nasıl
ölçüde kapitalist sistem ile yabancılaşma
ürettiğinin
ilişklidir.
incelenmesi

Yabancılaşmanın
sektörle profilleri

Her sektörde kullanılan Çeşitli endüstrilerimde kullanılan
tyeknolojiye bağlı olarak teknolojinin emek süreci ve iş
farklı yabncıalşam türleri organizasyonun
belirlenmesinde
mevcuttur.
etkisinin araştırılması

İşe yönelim yaklaşımı

Çalışanların davranışlarını Marks
ve
Blauner’e
göre
belirlemede sosyal faktörler Yabancılaşmaya maruz kalmış
öenmlidir.
olması gereken işçilerin niçin böyle
bir hisse sahip olmadıklarının
araştırılması
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Anahtar Kavramlar


Yabancılaşma



Teknolojik Determinizm



Sosyal Determinizm



Sosyal Yabancılaşma



İşe Yönelim
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Giriş
Modern toplumda işin niteliğinin araştırmak için öncelikle istihdamın en fazla olduğu ve
insanların çoğunun çalıştığı sektörleri incelemek gerekir. Bu sektörlerde işgücünün vasıf ve yapısı
incelendiğinde gerek hizmet ve gerekse imalat sektörlerinde vasıfsız ve yarı vasıflı işlerin istihdamın
ana grubunu teşkil ettiği görülecektir. Gelişmiş ülkelerde düşük vasıflı işler, toplam istihdamın
yaklaşık % 40’nı ve vasıfsız-kol işleri de %20’sini oluşturmaktadır. Bu işler düşük vasıf ve beceri
içeren ve göreceli olarak düşük ücretli işlerdir. Sonuç olarak insanların büyük bir çoğunluğunun
yapmak zorunda olduğu bu işler, son derece rutin, monoton, sıkıcı ve bıktırıcı nitelikte olup kariyer
ve gelişme imkânı sunmamaktadır. Buna karşın istihdamın az bir kısmı yüksek vasıf gerektiren,
yüksek iş tatmini ve kariyer imkânı sunan profesyonel ve yönetsel meslek ve işlerden oluşmaktadır.
Bir kısım iş de, teknik vasıf ve el becerisi gerektiren işlerdir. Bu boyutları işin objektif boyutları
olarak isimlendirilmektir. Öte yandan işin öznel boyutları da mevcuttur. İnsanlar iş deneyimini farklı
yollardan yaşarlar: Bir şahısın maddi zorunluluklar nedeniyle yapmak zorunda olduğu ödülsüz ve
tatminsiz bir iş, bir başkası için oldukça tatminkâr olabilir. Yüksek enflasyon ve ciddi ekonomik
kriz dönemlerinde, insanların işlerinden beklentileri de değişmektedir. Böyle gerilimli dönemlerde
pek çok insan her hangi bir işi iyi bir iş olarak görebilir. Ne var ki, nesnel faktörler açısından mevcut
işlerin büyük bir kısmı, özellikle fabrika veya büro işleri, çok az vasıf gerektirmektedir. Ayrıca içsel
olarak ödülsüz ve bireysel tatmini açısından yetersizdir. Bu işin niçin böyle organize edildiğini
anlamak için bunları şekillendiren güçleri analiz etmek gerekmektedir. Bu çerçevede işi nesnel
faktörler açısından analiz eden Marx’ın geliştirdiği klasik yabancılaşma yaklaşımı ile Blauner’in
yabancılaşma yaklaşımı yaklaşımları incelenecektir. Ayrıca, işi öznel açıdan analiz eden işe yönelim
yaklaşımı da ele alınacaktır.
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6.1. Teknoloji ve İş Deneyimi
Marks ve Adam Smith gibi sanayileşmenin ilk yıllarında çalışmalar yapan yazarlar, teknoloji
ve iş organizasyonu arasındaki yakın ilişkiyi fark etmiştir. İşgücünün belirli bir mekânda
yoğunlaştırması ve karmaşık işbölümüyle fabrika sistemi, makinenin gelişmesine imkân
vermekteydi. Karmaşık ve vasıflı zanaat işleri mekanize edilmeden önce rasyonel bir şekilde
organize edilmek zorundaydı. Bu yüzden iş bölümünün düzenlenmesi ve mekanizasyon arasında
birinin diğerine etkisiyle dinamik bir ilişki mevcuttur. Emeğin üretken gücündeki büyük artışların,
insanların işyerine ve işverene ‘bağımlılığının’ artmasının birlikte gerçekleştiğini kabul eden Marks
ve Smith, fabrika sistemine karşı karmaşık duygulara sahiptir. Marks özellikle mekanizasyon
konusuyla ilgilenmektedir ve onun eleştirileri modern teknolojiye yönelik eleştirilerin temelini
oluşturmaktadır. Marks ’a göre, kapitalizmin vahşî rekabeti işvereni üretkenliği sürekli artırmaya
zorlamaktadır. Mekanizasyon bunu gerçekleştirmenin ana aracıdır.
En temel şekliyle teknoloji ve emek arasında ortaya çıkan çatışma, sermayenin ‘organik
bileşimine’ dayanmaktadır. Bununla Marks, teknik sermaye (makineler, fabrika, ekipman) ve beşeri
sermayeden (canlı emek) oluşan ekonominin (altyapının) sürekli değiştiğine işaret etmektedir.
Marks, genel trendin teknolojinin yayılmasını kolaylaştırdığına inanmaktadır. Pek çok modern
ekonomistin buna karşı olmasına rağmen (bu ekonomistler endüstriyel ekonomilerin sermaye yoğun
olduğunu kabul etmekte ancak bunun işçilerin aleyhine olması gerekmediğini söylemektedirler)
Marks, uzun dönemde sermayenin yoğunlaşmasının emeğin üretime katkısını azaltacağını
düşünmektedir.
Marks, makine ile işçilerin çatışmasının çeşitli boyutlarına işaret etmektedir. Bir işi yapmak
için gereken özel teknik ve vasıf ihtiyacını azaltan bir araç olarak makine, insan emeğini
değiştirilebilir, kolayca ikame edilebilir hale getirmektedir. Bu düşünce “Emek Süreci” teorisinin
ana tezidir. Bu teze göre: Kapitalist iş organizasyonu uzun-dönemde emeği homojenleştirme
eğilimindedir. Makine emeğin yerini almakta ve gerçek işsizlik de yaratmaktadır. Marks, makinenin
emeğin yerini alma oranının, ekonominin genel büyümesinin yarattığı istihdam oranından fazla
olacağını düşünmektedir. Bu yüzden kapitalizmin ‘yedek işsizler ordusu’ yaratma eğilimini büyük
ölçüde teknolojik gelişmelere atfetmektedir. Marks, ayrıca, çalışma saatlerin uzatılması nedeniyle
işçilerin makinelere köle haline getirildiğini de belirtmektedir. Çalışma sürelerinin uzatılmasının
nedeni özellikle karmaşık makinelerin aşınıp hurdaya çıkarılmadan önce modasının geçmesidir. Bu
yüzden işveren bir makinenin modası geçmeden önce onu yoğun bir biçimde kullanarak tüm
değerini kısa zamanda amorti etmeye çalışmaktadır.
Kısaca Marks, mevcut sınıf ilişkilerinin
baskısı altında makinenin (teknolojinin) emeğin yabancılaşmasında önemli bir rol oynadığını
söylemektedir.
Modern yaklaşımların yeni teknolojinin sermaye-yoğunlaştırıcı etkisiyle ilgili varsayımları
ekonomilerin ileri derecede sermaye yoğun ve üretken olduğunu ve bunun bir sonucu olarak
işsizliğin artık gelişmiş ekonomilerin yapısal özelliği haline geldiği şeklînde korkulara yol açmıştır.
Bununla birlikte emeğin üretim dışına itilmesi, vasıfsızlaştırma ve işin yoğunlaştırılması gibi
etkilerine karşı, teknoloji konusunda son derece olumlu görüşler de vardır. Bunun en klasik
versiyonu Amerikalı sosyolog Robert Blauner tarafından geliştirilmiştir. Bu daha sonra detaylı
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olarak incelenecektir.

6.2. Teknoloji ve Yabancılaşma: Teorik Yaklaşımlar
Emek sürecinin artan bir şeklide otomasyona maruz kalması, işçinin makinenin bir parçası
haline getirilmesi ile işin parçalanması, standartlaşması ve basitleştirilmesinin yol açtığı insan
emeğinin değersizleştirilmesi ve vasıfsızlaştırılması en açık ifadesini "yabancılaşma kavramında"
bulmaktadır. (Hirsowicz, M.1981) Bu kavram, insanların iş deneyimlerini incelemek için
kullanılmaktadır. Ancak bu kavrama çok farklı içerikler ve anlamlar yüklemektedir. Bu nedenle
yabancılaşma kavramı oldukça farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Günümüzde yabancılaşma
konusunda daha çok bireysel deneyim ön plâna çıkarılmakta ve yabancılaşma geniş anlamda bir iş
veya herhangi bir sosyal durum ile ilgili bireysel tatminsizlik olarak tanımlanmaktadır. Ancak Marks
yabancılaşma kavramını, insanların öznel deneyimleri ile bağlantılı olsa da, toplumsal yapı ve sosyal
değişme ile ilişkilendirmektedir. Bu yazarlar yabancılaşmayı nesnel bir temelde açıkladıkları için
modern endüstride çalışan tüm işçilerin bu hissiyata sahip olmaları gerektiğini düşünmektedirler.
İnsanların işlerinden beklentilerinin ve işlerine yönelik tutumlarının değişebileceğini göz ardı
etmektedirler. Hâlbuki ekonomik kriz dönemlerinde çalışanların işlerinden beklentileri değişmekte
ve işleriyle ilgili her türlü sorunlarını ve tatminsizliklerini erteleyebilmektedirler. Bu dönemlerde
herkes işini kaybetmekten korktuğu için herhangi bir iş iyi bir iş olarak kabul edilebilmektedir. Bu,
çalışanların işlerine yönelik hissiyatlarını, tutum ve davranışlarını teknoloji ve üretim tarzı gibi
nesnel faktörler yanında öznel faktörlerin etkilediği anlamına gelmektedir.

6.2.1. Marksist Yaklaşım: Yabancılaşmanın Orijini ve Boyutları
Marks, insan toplumunun temeli olarak işi materyalist açıdan incelemekte ve
yabancılaşmanın orijinini takasa dayalı ekonomik bir sistemin ortaya çıkışına bağlamaktadır. Marks
’a göre iş, sadece insanoğlunun kendi potansiyelini gerçekleştirmek için yaptığı üretken bir
faaliyettir ve onun doğasının bir parçasıdır. Bu nedenle insanoğlu esasen sadece yaşayabilmek,
kendi insanlığının farkına varabilmek amacıyla çalışma ve üretme eğilimindedir. Ancak farklı
üretim tarzları altında iş bu temel amacından saptırılmaktadır. Takasa dayalı basit bir ekonomik
sistemin gelişmesi bu yolda atılmış ilk adımdır. Takas sistemi ile birlikte iş ve insanoğlunun ürettiği
mallar alışverişe konu olurken mübadele aracı olarak paranın kullanılmasıyla üretilen mallar ticaret
metası haline gelmiştir. Marks, üretimin bireyin ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamak yerine
piyasada satmak için yapılmasının işi esas amacından saptırdığını ve belirli amaçları
gerçekleştirmek için bir araç haline getirdiğini iddia etmektedir. Bunun bir sonucu olarak mallar
artık onu üretenin bir parçası değildir ve işçinin emeğinin ürününe olan ilişkisi yabancı bir nesneyle
olan ilişkisine dönüşmektedir. (Harlambos, 1989)
Marks, yabancılaşmayı üretim araçlarının mülkiyetiyle ilişkilendirmektedir. Özel mülkiyetin
ortaya çıkması ve özellikle üretim araçlarının mülkiyetinin küçük bir azınlığın elinde toplandığı
kapitalizmin gelişmesiyle yabancılaşmanın had safhaya vardığına inanmaktadır. Kapitalist
toplumlarda iş “kapitalist üretim tarzı” altında yapılmaktadır. Bu üretim tarzında hem kendi
emeklerinin ürünü, hem de üretim sürecinin mülkiyeti işçilerin elinden alınmaktadır. Başka bir
ifadeyle, kapitalist bir toplumda emeğin içinde harcandığı ürün ve işin yapılma şekli, sermaye sahibi
136

olması nedeniyle işveren tarafından belirlenmekte ve kontrol edilmektedir. Bu nedenle emek işçiye
dışsaldır. Kapitalist sınıf ilişkileri altında, özellikle maddi ve sosyal dünyanın yaratılması saptırılmış
ve indirgenmiş bir faaliyet haline dönüştürülmektedir. İnsan emeği mal düzeyine indirgenmekte ve
yabancılaşmış emek halini almaktadır. (Hill, 1981) Marks en sistematik yabancılaşmanın kapitalizm
altında birbiriyle bağlantılı dört boyutunun mevcut olduğunu ifade etmektedir.
1.
İnsanın kendi ürününe yabancılaşması: Yabancılaşmanın bu boyutu işçinin üretim
süreci ve kendi emeğinin ürünü üzerinde hiçbir kontrolünün olmamasından kaynaklanmaktadır.
Ürün ve üretimin yapılma şekli, mülkiyet haklarına sahip olması nedeniyle işveren tarafından
belirlenmektedir. İşçilerin bu şekilde mülksüzleştirilmesi, gerçekte işçilerin değil kapitalistin
çıkarlarını geliştiren gayri-şahsi piyasa mekanizmasının kurallarını takip etmektedir. (Marx,1970:
s.108).
2.
İnsanın kendi üretken faaliyetine yabancılaşması: Marks, insanoğlunun üretken
faaliyetleri vasıtasıyla doğanın nesnelerine sahip olduğunu ve bu nedenle işin birey ve dış dünya
arasında bir etkileşim aracı olduğunu söylemektedir. Marks’a göre kapitalist iş, insanı insan yapan
pek çok ilişkiyi içermediği için insanın özüne aykırıdır. Kapitalizm altında üretim süreci
parçalanmaktadır. Anlamsız, ödülsüzdür ve tatminsiz bir iş çıkmaktadır. Böyle bir işte çalışan işçi
kendi kendini gerçekleştirememekte, kendini kötü hissetmekte, zihinsel ve fiziksel enerjisini
serbestçe geliştirememektedir. Fiziksel olarak yıpranmakta ve zihinsel olarak itibarını
düşürmektedir. Marks’a göre işin yaratıcılık boyutunu yok eden güçler, gerçekte işçileri adeta
sadece güdüleri veya acil ihtiyaçları için üretim yapan hayvanlar düzeyine indirgeyerek, işin insani
özelliklerini ortadan kaldırmaktadırlar.
3.
İnsanın (bir tür olarak) insanlığına yabancılaşması: Kapitalist üretim ilişkileri,
tasarlama ve planlamayı rutin kol işçiliğinden ayırarak işi (özellikle kol-işçiliği) zekâ gerektirmeyen
ve yaratıcılığı olmayan bir faaliyete dönüştürmekte, kol işçiliğini hayvani ve gayri insani bir düzeye
alçaltmaktadır. Gerçekte insanların kullanması için tasarlanan nesneleri kapitalist üretim tarzı
insanlara tahakküm eden mallara dönüştürmektedir. Bu tür bir işin insanın doğasına aykırı olması
nedeniyle insanlar insanlıklarına (kendi türlerine) yabancılaşmaktadırlar.
4.
İnsanın diğer insanlara yabancılaşması (Sosyal Yabancılaşma): İnsanlar
doğalarına uygun iş yaparken insani çabanın ruhuna uygun olarak işbirliğine girmektedir. Ancak
beşeri ilişkilere piyasanın egemen olması, insani girişimin ve işin niteliğini saptırdığı gibi
işbirliğinin de ruhunu saptırmakta insanı insana yabancılaştırmaktadır. Daha açık bir ifade ile
kapitalist üretim tarzı altında insanlar birbirleriyle insan olarak sahip oldukları değerler nedeniyle
değil, sahip oldukları ekonomik güç nedeniyle ilişkiye girmektedir. Bu onların sosyal düzeyde
birbirlerine yabancılaşmasına veya sosyal yabancılaşmaya yol açmaktadır.
Marx’a göre küçük bir azınlığın üretim araçlarının mülkiyetine sahip olduğu kapitalist
ekonomik düzen yabancılaşmanın en önemli kaynağını oluşturmaktadır. Kapitalist bir ekonomide
işçilerin emeği tıpkı ürettikleri ürünler gibi piyasada alınıp satılan bir mal düzeyine indirgenmekte
ve parasal bir değer biçilmektedir. Üretim süreci üzerinde her hangi bir kontrolleri olmadığı gibi
mülkiyet hakları da mevcut değildir (Harlambos, Heald, 1989). Marxa’ göre ücretli işçilik işçilerin
sömürüsüne dayanan bir kölelik sistemidir. Sadece emek servet üretmektedir. Ancak işçilere
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ürettikleri değerin çok az bir kısmı ücret olarak verilmektedir. Geriye kalan kısım kapitalist
tarafından kâr olarak alınmaktadır. Kapitalist düzen içinde, çalışanlara yüksek ücret vererek veya
farklı işler yapmalarını sağlayarak yabancılaşma sorununu çözmek mümkün değildir. Zira bu tip
düzenlemeler sadece yabancılaşmanın meydana geldiği şartları değiştirebilir ancak yabancılaşmayı
yok edemez. Marx’a göre yegâne çözüm, yabancılaşmayı üreten kapitalist sistemin tasfiye edilmesi
ve böylece emeğini satanlar kadar emek satın alanlarında özgürleştirmektir. (Edgell, 2012)

6.2.2. Yabancılaşma ve Kapitalizm
Marx, bir toplumda işin niteliğinin anlamak için o toplumun altyapısına bakmanın yeterli
olacağını söylemektedir. Kapitalist bir altyapı yabancılaşmaya yol açmaktadır. Kapitalist bir
ekonomide küçük bir azınlık üretim araçlarının mülkiyetini kontrol etmektedir. Toplumun büyük
bir çoğunluğunu oluşturan işçilerin ürettikleri ürünün ve üretim şekli üzerinde herhangi bir
kontrolleri olmadığı gibi bunlar üzerinde mülkiyet hakları da yoktur. Bu şartlar altında tıpkı
ürettikleri ürünler gibi işçiler de piyasada alınıp satılan bir mal düzeyine indirgenmektedir.
Yaptıkları işe parasal bir değer biçilmekte ve emeğin maliyeti, makine ve hammaddelerin maliyeti
gibi hesaplanmaktadır. Tıpkı ürettikleri ürün gibi işçilerde piyasa güçlerinin insafına terk edilmiş
durumdadır. Ekonomik bir kriz döneminde pek çok işçi yaşamlarını sürdürebilmek için çok az bir
destek ile kendilerini işsiz bulmaktadırlar.
Marx’a göre ücretli işçilik işçilerin sömürüsüne dayanan bir kölelik sistemidir. Sadece emek
servet üretmektedir. Ancak işçiler ürettikleri değerin çok az bir kısmını ücret olarak almaktadırlar.
Geriye kalan kısım kapitalist tarafından kar olarak alınmaktadır. Bu nedenle toplum üyelerinin çoğu
işçi ya da proletaryadır. Proletarya kapitalist tarafından istihdam edilmekte ve sömürülmektedir.
Kapitalizm, bireysel çıkarlara, servet tutkusuna ve açgözlülüğe dayanmaktadır. Boğaz
boğaza rekabet sistemi olan kapitalizmde insanlar gerçek ihtiyaçları için değil kar yapmak için
üretim yapmaktadır. Bu sistem içinde sıkışıp kalan kapitalist ve işçi kendi öz benliklerine
yabancılaşmaktadır. Her iki grubun üyeleri, kendilerini yaşama savaşında ve bireysel çıkarlar
mücadelesinde karşı karşıya getiren bir sistem içinde, sadece kendi kişisel çıkarları ile
ilgilenmektedirler.
Marx, üretimin mekanizasyonunu ve işbölümünün derinleşmesini sanayi toplumunun
işçilerin yabancılaşmasına katkıda bulunan iki önemli özelliği olarak görmektedir. Marx ’a göre
üretimin mekanizasyonu çalışmak için gerekli çabayı azaltmaktadır. Ancak işi hafifletmesi bir çeşit
işkence halini almaktadır. Zira makine işçiyi işten serbest bırakmamakta ve onun işe olan tüm
ilgisini yok etmektedir. Mekanizasyon ve bununla bağlantılı olarak kitle üretimi vasıf ve zekâya
olan ihtiyacı azaltarak işin tüm bireysel özelliğini yok ettiği gibi cazibesinin de sıyırıp almaktadır.
Sonra da işçiyi makinenin bir uzantısı haline dönüştürmektedir. Artık işçiden en basit, en monoton
ve en kolay kazanılan beceri beklenmektedir.
Sanayi toplumu işbölümünün daha derinleşmesine neden olmaktadır. İnsanlar yaşamlarını
sürdürebilmek ve hayatlarını kazanabilmek için mutlaka bir alanda uzmanlaşmak zorundadırlar.
Dolayısıyla mesleki rolleri içinde sıkışıp kalmaktadır. Öyle ki “her insana, zorla empoze edilen ve
asla kaçamayacağı bir işin bir boyutu verilmektedir”. İnsanların bir mesleğin dar bir boyutunda
138

uzmanlaşması halinde özgürlük ve iş tatmini asla mümkün değildir. Çünkü böyle bir işte onlar
sadece varlıklarının sınırlı bir kısmını ifade edebilmektedirler.

6.2.3. Yabancılaşmanın Sonu
Marx, emeğin yabancılaşmasın üretim araçlarının kamu mülkiyetinde olduğu, iş bölümünün
ve uzmanlaşmanın lağvedildiği komünist ya da sosyalist bir toplumda son bulacağını
savunmaktadır. Kapitalizm kendini yıkacak tezatları bünyesinde barındırmaktadır; Yabancılaşmaya
maruz kalmış çok sayıda işçi büyük ölçekli endüstriyel işletmelerde istihdam edilmektedir. Bu,
işçilerin sömürüye karşı bilinçlenmesi ve ortak çıkarları etrafında örgütlenerek kapitalist sınıfların
hegemonyasını yıkabilmeleri için en uygun ortamı oluşturmaktadır. Komünist bir toplumda işçiler
yalnız kendileri ve toplum için mal üreterek toplumsal ve hem de bireysel ihtiyaçlarını tatmin
etmektedirler.
Pek çok yazar bu yaklaşımın basit ve tutarsız olduğunu iddia etmektedir. Komünist sistemin
yıkılmasından önce Doğu Avrupa ülkelerinde araştırma yapan kimi yazarlar, üretim araçlarının
toplumun mülkiyetinde olmasına rağmen, yönetici elitin bunları kendi çıkraları için kullandığını ve
kontrol ettiğini söylemektedir. Djylan (1989) tek bir grubun tüm maddi mallarını tekeline aldığı ve
kontrol ettiği toplumlarda emeğin özgür olmayacağını söylemektedir. (Djilas, 1957)
Buna bir cevap olarak kimi yazarlarda SSCB ve Doğu Bloku ülkelerin gerçek sosyalist
topluma geçişte daha yarı yolu kat ettikleri ve gerçek komünizme geçişin sadece devletin
lağvedilmesi ile gerçekleşeceğini ileri sürmektedirler. Bununla birlikte Marx, sosyalist bir toplumda
işbölümünün nasıl yok olacağına ilişkin çok az bir açıklama yapmakta ve şöyle demektedir:
“Hiç kimsenin bir işin sadece bir boyutunda uzmanlaşmak zorunda olmadığı ve istediği her
işi yapabileceği komünist bir toplumda, toplum genel üretimi düzenlemekte ve sabahleyin
avlanmama, öğlende balık tutmama, akşam sığırlara bakmama ve gecede eleştirel bir çalışma
yapma, tam olarak bir avcı, balıkçı, çoban veya eleştirmen olmaksızın bana, bugün bir şey yarın da
bir başka şey yapma imkân vermektedir” demektedir.
Çok sayıda yazar böyle bir şeyin bir ütopya olduğunu söylemekte ve bu iddianın
geçerliliğini tartışmaktadır.

6.3. Modern Yaklaşımlar
6.3.1. Teknoloji Determinist Yaklaşımlar
En basit anlamıyla teknolojik determinizm çalışma yaşamında teknolojinin belirli şartlara
veya davranışlara neden olduğunu ileri süren tartışmalara işaret etmektedir. Daha genel bir ifade ile
teknolojik determinizm, sosyal, ekonomik organizasyonları ve ilişkileri, dışsal ve bağımsız bir
gelişme olarak teknolojinin belirlediğini ve şekillendirdiğini varsaymaktadır. Bu yaklaşım bir
anlamda Darwinizm’e benzemektedir. Çünkü sadece en uygun yeniliklerin varlığını sürdürdüğünü
ve sadece bu teknoloji ve yeniliği uyarlayan milletlerin ve işletmelerin başarılı olacağını iddia
etmektedir. Günümüzde bu iddialar özellikle mikro-elektronik teknolojisiyle ilgili olarak
139

tekrarlanmaktadır. Çünkü mikro-teknolojinin gücü ve kapasitesi sınırsız bir şekilde gelişmektedir.
Bunu inkâr etmek hem realiteyi hem de geleceği inkâr etmek olarak değerlendirmektedir.
Bu yaklaşım, Saint-Simon ve Comte’den, Bell (1973) ve Baluner'e (1964) kadar hem uzun
bir geçmişe hem de radikal bir geleceğe sahip olduğu görülmektedir. Teknolojik determinizm
konusunda en genel tartışmalar, teknolojik gelişmenin her şeyi de önceden belirlediğini ileri
sürerken, kimi daha karmaşık yaklaşımlar da sosyal gruplara bir derece manevra serbestisi
tanımaktadır. (Pool, 1983: Freeman, 1987). Bu bölümde teknoloji deterministtik modern
yabancılaşama teorisinin önemli temsilcisi olan Blauner’un çalışmaları incelenecektir.

6.3.1.1. Robert Blauner: Yabancılaşma ve Özgürlük
Durkheim’in ve beşeri ilişkiler geleneğinin teknoloji konusunda en meşhur ve etkili sentezini
Robert Blauner' gerçekleştirmiştir. Blauner’in bu gelenekte en karmaşık ve kapsamlı analizi olan
‘Yabancılaşma ve Özgürlük’ isimli kitabı 1964 yılında basılmıştır. Modern fabrika teknolojisi ve
organizasyonunun çok güçlü yabancılaştırıcı eğilimlere sahip olduğunu iddia eden Marxist
yaklaşımı esas alan Blauner, sosyologların, “modern endüstride hangi şartlar altında bu eğilimlerin
yoğunlaştığını, hangi durumlarda farklı yabancılaşma tiplerinin ortaya çıktığını, işçiler ve üretken
sistem açısından hangi etkilerin oluştuğunu” çözmek zorunda olduğunu ileri sürmektedir. (Hill,
1981) Blauner, üretim teknolojilerinde meydana gelen gelişmelerin yabancılaşma düzeyi ve tipini
etkilediğini varsaymakta ve ampirik olarak sektörler arasında mevcut olan farklı teknolojik gelişme
düzeyine bağlı olarak ABD’de işçiler arasında yabancılaşmanın düzensiz dağılımını açıklamaya
çalışmaktadır. ( Edgell, 2012)
Blauner, yabancılaşmayı işçilerle istihdamın sosyo-teknik ortamı arasındaki ilişkiden
kaynaklanan farklı nesnel koşullar ve sübjektif hissiyat ve durumdan oluşan genel bir sendrom
olarak tanımlamaktadır. (Harlambos, 1989) Teknolojinin işçilerin ihtiyaç duyduğu karar-alma ve
inisiyatif kullanma miktarını ve işçilerin çalıştıkları ortamı kontrol etme yeteneğini belirlediğini
iddia etmektedir. Dolayısı ile Blauner, Marxizm’in kapitalist toplumun üretim ilişiklerinin otomatik
olarak yabancılaşmaya yol açtığı tezini reddetmektedir. Yabancılaşmayı ‘tecrübenin ve eylemin
bütünlüğünü engelleyen insanın varlığında ve bilincindeki bölünme şeklinde tanımlayan Blanuer’e
göre yabancılaşmanın dört farklı boyutu mevcuttur. Bu dört farklı boyut 4 farklı ilke ve teknoloji
(endüstri) ile bağlantılıdır.
1. Birinci boyut güçsüzlüktür: Bir şahıs, bir başka şahıs veya şahsi olmayan bir sistem
tarafından kontrol ve maniple edilen bir nesne olduğu zaman veya bir özne olarak bu tahakküme
karşı kendini savunamadığı ve bu tahakkümü değiştirmediği zaman güçsüzdür. (Harlambos, 1989)
Bu tip yabancılaşmanın karşıt formu kontrol ve özgürlüktür. Sanayi işçileri bir kaç düzeyde
güçsüzlük hissetmektedir. Bunlar, mülkiyetin üretim araçları ve üretken emekten ayrılmasından
kaynaklanan kontrolsüzlük; yönetsel politikaları ve karar-almayı kontrol edememe; istihdam
şartlarını ve emek-sürecini kontrol edememedir.
2. İkinci boyut anlamsızlıktır: Bu çok bilinen bir tartışmaya işaret etmektedir. Blauner
bürokratik yapının anlamsızlığı artırdığını ileri sürmektedir. Büyük örgütlerde iş bölümünün artması
nedeniyle bireyler rol yapısının bütünü ile organik bir bağ kuramamaktadırlar ve sonuç olarak birey
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hem örgütün genel amacını hem de kendi rolünü anlamakta güçlük çekmektedir. (Baluner,
1964)Diğer bir ifadeyle, artan işbölümünün işi küçük alt-görevlere ayırması nedeniyle işçilerin
genel amaçlarını görememe ve nihaî üründe kendi katkılarının ne olduğunu anlayamamaları
sonucuna işaret etmektedir.
3. Yabancılaşmanın üçüncü boyutu tecrit olmadır. Blauner bunu sosyal yabancılaşma
olarak nitelemekte ve bir şahısın kendini bir sosyal cemiyete veya topluluğa ait hissetmemesi olarak
tanımlamaktadır. Bu sosyal bütünleşmenin olmayışına ve bunun bir sonucu olarak yabancılaşmaya
(anomieye) işaret etmektedir. Blauner bu kavramı Durkheim’ın anomi kavramında türetmiştir.
Sanayi toplumuna geçişin sosyal yabancılaşmaya yönelik eğilimleri sadece toplumda değil
fabrikada da arttırdığını ileri sürmektedir. Blauner, tecrit olmayı veya sosyal yabancılaşmayı
mesleki bir temelde bir toplumla ve bir firma ile kimliklenememeye bağlamaktadır.
4. Dördüncü boyutu kendi kendine yabancılaşmadır. Bu, çalışma yaşamında kendi
özüne yabancılaşmaya işaret etmektedir. Blauner, bir bireyin kendi iş ortamı üzerinde kontrol sahibi
olmaması, çalıştığı işletme amaçlarını benimsememesi halinde işine ve işletmeye karşı ilgisiz
kalması olarak tanımlanmaktadır. Kendi kendine yabancılaşma yaşaması halinde bireyin
yeteneklerini, potansiyellerini ve kişiliğini ifade etmekten kaçınacağını söylemektedir. (Baluner,
1964)

6.3.1.2. Farklı Teknolojiler ve Yabancılaşmanın Boyutları
Blauner’e göre ampirik kanıtlar dört farklı tip teknolojinin dört ayrı tip yabancılaşmaya yol
açtığını göstermektedir. Değişik bir ifade ile farklı iş ve meslek gruplarını yabancılaşmanın farklı
boyutlarına yerleştirmek ve böylece sektörel profiller elde etmek mümkündür. Blauner, bu sektörleri
teknolojik değişmenin aşamaları olarak görmektedir. Bu aşamalar ve diğer formları varlıklarını hala
sürdürmektedir. Sanayileşmenin ilk aşamalarında teknoloji zanaat teknolojisidir. Bu matbaacılık
endüstrisinde temsil edilmektedir Bu sektörde zanaat-esaslı olan iş, işçilerin üretim süreci üzerinde
kontrol sağlamalarına olanak veren anlamlı ve tam bir iş sunmakta, vasıflı zanaatkârlık (kimlik)
duygusu için gerekli şartları oluşturarak ve kendi-kendini-gerçekleştirmeyi teşvik ederek
yabancılaşmayı minimuma indirmektedir. Yabancılaşma düzeyi işçiler arasında önemli ölçüde
farklılık göstermektedir. Matbaacılık sektöründe yabancılaşma düzeyi oldukça düşüktür. Bu
sektörde işçiler vasıflı ve küçük ölçekli işletmelerde çalışmaktadır. İş tam bir zanaattır. Güçlü bir
çıraklık geleneği mevcuttur ve işçiler meslekleriyle kimliklenmektedir. (Baluner, 1964)
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Yabancılaşmanın Sektör Profilleri

Tekstil sektöründe ise yabancılaşma artmaktadır. Bu sektörde iş, Taylorist bir temelde
organize edildiğinden son derece rutin ve sıkıcıdır. Çok az bir eğitim gerektirmektedir. İşletme
ölçeği çok büyük olmayıp bürokratik olmayan bir örgütsel yapıya sahiptir. Blauner, bu sektörde
işçilerin güçsüzlük, anlamsızlık ve kendi kendine yabancılaşmadan muzdarip olduklarını ifade
etmektedir. Bu sektörde işçilerin iş dışından sosyal ortamlarının olmasının yabancılaşma düzeyini
düşürdüğünü iddia etmektedir.
Otomobil endüstrisi gibi kitle üretim endüstrilerinde işçiler son derece basit, monoton ve
tekrarlı işler yapmak zorundadır. Bu nedenle işçiler her düzeyde yüksek yabancılaşma ile karşı
karşıyadır. Bunun nedeni, işçilerin makine karşısında güçsüz olmaları, yaptıkları işlerin anlamsız
olması ve kendilerini hiç bir mesleki topluluğa ait hissetmemeleridir. Teknoloji, vasıfsız ve mesleki
olarak farklılaşmamış olan işçi kitlesini birbirine benzer büyük fabrikalarda tecrit etmektedir.
İşçilerin yaptıkları işler ise onlara kendi-kendilerini gerçekleştirme imkânı vermemektedir.
Nihayet, petrol rafinerisi ve kimya fabrikalarında yabancılaşmayı zanaat endüstrisi düzeyine
indirmektedir. Bu sektörde iş tam otomasyona maruz kalmıştır ve çoğu zaman rutindir. Ancak
periyodik olarak, özellikle tehlike durumlarında işçilerin fabrikayı kontrol ettikleri zaman, vasıf ve
inisiyatif gerektirmektedir. Hatta rutin işlerde çalışmak bile oldukça geniş bir dizi görev, sorumluluk
ve bireysel katılım sağlamaktadır. Bu endüstride işçiler üretim sürecinin geneli hakkında bilgiye
sahiptir, bu nedenle nihai ürüne katkılarının ne olduğunu bilmektedirler. İşçiler takımlar halinde
organize olmuştur. Bu onlara destekleyici sosyal ilişkiler sağlamaktadır. Kısaca teknolojik,
ekonomik ve sosyal güçlerin ender bileşimi kimya sektöründe yabancılaşmayı tersine çevirmektedir.
Baluner’in teknolojik gelişme modeli bir ters U eğrisidir. Teknolojinin ilk biçiminde vasıf
düzeyi yüksek ve yabancılaşma düşüktür. Geçiş aşamalarında vasıf ve yabancılaşma tersine
dönmektedir. Son aşamada teknolojik gelişme başlangıç biçimine dönmektedir. Tüm kritiklerin
iddia ettiğinin aksine, Blauner teknolojik gelişmenin iş organizasyonun ve işçilerin deneyimlerin
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spesifik biçimlerini uzlaştırdığını söylemektedir. Kendi yaklaşımını şöyle özetlemektedir, ‘makine
sisteminin karakteri, fabrika işçisinin kendi sosyo-teknik ortamı üzerinde uyguladığı kontrolün
derecesini, iş yaşamında özgürlüğünün çeşitleri ve sınırlarını büyük ölçüde belirlemektedir.

6.3.1.3. Blauner’e Yönelik Eleştiriler
1.
Blauner, çalışmasında teknolojiyi bağımsız bir değişken olarak almaktadır. Ancak bir
endüstride bütün işletmelerde aynı teknoloji kullanılarak üretim yapılmadığı gibi bir işletme
bünyeselinde bütün işçiler aynı teknoloji ile çalışmamaktadır. Örneğin Blauner’in yaklaşımında
otomobil endüstri ve montaj hattı en yüksek düzeyde yabancılaşmaya yol açmaktadır. Oysa
otomobil fabrikalarında yapılan işlerin sadece %18’i montaj işlemidir. Diğer işler farklı teknolojiler
kullanılarak yapılmaktadır. Dolayısıyla, Blauner montaj hattı ilgili bulgusunu otomotiv sektörü için
genellemesi tutarlı değildir.
2.
Blauner üretim sürecinde kontrolle ilgili dört boyuttan bahsetmektedir. Bunlardan biri
de mülkiyet ve karar-almadır. Tüm boyutların önemli olduğunu söylese de mülkiyet ve kararalmanın önemli olmadığı ileri sürmektedir. Bu, araştırmanın bulgularıyla kanıtlanmış bir sonuç
olmayıp, Blauner’in kendi şahsi düşüncesidir. Dolayısı ile bu sonucun bilimselliği tartışmaya açıktır.
3.
Teknolojik gelişmenin tarihsel evrimini incelemesine rağmen, Blauner’in tartışması
tarihsel değildir. Blauner sadece teknolojinin işleyişine odaklaşmakta, teknolojinin kullanımını
tarihsel olarak analiz etmemektedir. (Gallie, 1978) Bu yüzden Blauner’in teknolojinin etkisi olarak
yorumladığı şey belki de bir işletmenin teknolojiyi kullanma biçimidir. Bu, aynı teknolojinin bir
başka işletmede veya bir başka dönemde farklı bir şeklide kullanılabileceği anlamına gelmektedir.
Diğer bir ifade ile yabancılaşma teknolojinin kendinden değil kullanım biçiminden kaynaklanabilir.
Bu da sosyal faktörlerin önemli olduğunu göstermektedir.
4.
Blauner’in fabrika sisteminde işi yabancılaştırıcı olarak tanımlamaktadır. Fakat işin
kimya endüstrisinde ödüllendirici olduğuna yönelik kanıtları son drece zayıftır. Kimya endüstrisinde
teknolojinin yabancılaşmaya yol açmadığı Blauner’in yaklaşımın temelini teşkil etmektedir. Oysa
bu sektöre yönelik olarak yapılan çok sayıda ampirik çalışma kimya fabrikalarında çok sayıda
vasıfsız iş ve ciddi bir vasıfsızlaştırma sürecinin, çatışa ve gerilimin mevcut olduğunu bulmuştur.
(Gallie, 1978) Bu bulgular, Blauner’in bulgularıyla çelişmektedir.

6.3.2. Sosyal Deterministik Teknoloji Yaklaşım
Sosyal determizm, teknoloji deterministik yaklaşımın karşıtı bir yaklaşımdır ve ilke olarak
sosyal çeşitliliği esas almaktadır. Sosyal deterministik yaklaşım teknolojik değişme ve
dönüşümlerin sosyal olarak yapılandırıldığını ve çalışma ilişkilerinin teknoloji tarafından değil
kültürel ve sosyal faktörler tarafından belirlendiğini ileri sürmektedir. (Gallie, 1978; Silverman,
1970; Goldthorpe ve diğ. 1968). Bu yaklaşımın temel savı bilginin sosyal olarak oluşturmasıdır.
Sosyal dünya esasen sosyal gerçeğin yorumsal özüdür ve bu nedenle doğal dünyadan niteliksel
olarak farklıdır. Buradan doğal bilimlerin yöntem ve perspektiflerinin sosyal dünyayı incelemek için
uygun olmadığı sonucu çıkmaktadır. (Grint, 1992) Sosyal gerçek, bireylerin anlamlı eylemelerinde
ve bu eylemler aracılığı ile üretilmekte ve devam ettirilmektedir. Fakat nesnel yapılar ve insani
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eylem ile tutumlar arasında doğrudan bir ilişki mevcut değildir. Tersine tüm sosyal eylemeler
bireylerin tüm öznel ve yorumsal anlayışları ve bireyler arasındaki sosyal ilişkiler vasıtasıyla
uzlaştırılmaktadır. Bu nedenle teknoloji bağlamında, önemli olan belli bir teknoloji - ki onun doğası
her durumda sosyal oluşumların sonucudur- değil, aktörlerin uzlaştırıcı ve öznel özellikleridir.
Kısaca çalışma ilişkileri ve tutumlarının kalıplarını açıklanması, teknolojik değişkenlerin değil
bireysel yorumların ve sosyo-kültürel değişkenlerin incelemesidir. Eylem yaklaşımın öncü
otoritelerinden biri olan Silverman'ın belirttiği gibi, "teknoloji ve piyasa yapısı gibi nesnel faktörler
sadece ilgili kişilere ve ilişkili oldukları sonuçlara bağlandıkları müddetçe tam olarak anlamlıdırlar".
(Silverman, 1970) Nihayetinde, Silverman'nın yaklaşımı eylem yaklaşımından radikal etnometodolojiye kaymıştır. Geleneksel eylem teorisi ve etno-metodoloji arasında nesnel faktörlerin
sosyal olarak oluşturulduğunu ve bir kez oluşturulduktan sonra bunlar nesnel olmakta ve bu nedenle
belirleyici olduğunu söyleyen Bergerein ve Luckman'ın ara yaklaşımı bulanmaktadır.
Bununla birlikte etno-metodolojinin daha radikal sonuçları ilk olarak Garfinkel'in tesiriyle
keşfedilmiş ve başlangıçta Bittner tarafından ve son zamanlarda da "Bilim Adamları İşte" isimli
çalışmaları tarafından temsil edilmektedir. (Latour & Woolgar, 1986) Nesnenin geçişsizlik doğasını
inkâr eden bu göreceli yaklaşım bireylerin dünyaya anlam verdikleri ortak açıklama (anlayış)
prosedürelere odaklanmaktadır. Bu yüzden teknoloji, bireylerin kendisine yüklediği anlamlardan
bağımsız bir nesnel varlığa sahip değildir. Bu nedenle bireylerin meşgul olduğu pratik akıl yürütme
son derece önemlidir; teknolojinin iş ve işçiler üzerinde bağımsız bir etkiye sahip olup olmadığı
sorunu anlamsız olmak zorundadır, zira bu katılımcıların tanımlarından bağımsız olarak varolan bir
varlığın mevcudiyetini ima etmektedir.

6.3.3. İşe Yönelim Yaklaşımı: Golthrope ve Loockwood
Goldhorpe ve Lookwood işe yönelim yaklaşımını, yabancılaşma yaklaşımlarına bir alternatif
olarak geliştirilmiştir. Yazarlar modern endüstride işçilerin çalışma yaşamında maruz kaldıkları
yabancılaşmayı emek sürecinde ve üretim teknolojisindeki değişimlerle açıklayan Marx ve
Blauner’un işçilerin işlerinden beklentilerini ve işlerine yönelik tutum ve davranışlarını açıklamakta
yetersiz kaldığını ileri sürmektedir. Bu yaklaşımın hareket noktası, modern endüstride işçilerin
yabancılaşma gibi nesnel veya teknolojik faktörlere bağlanması mümkün olmayan farklı tutum ve
davranışlarının öznel faktörlere ve sosyal şartlara açıklanabileceği fikridir. Buna göre işi, iş
organizasyonu ve işçilerin işyerindeki tutum ve davranışlarını belirleyen en önemli değişken
teknoloji değil sosyal şartlardır.
Sosyal determinist olmakla suçlanan bu yaklaşım Goldhorpe ve Lookwood’un 1968’de
yayınladığı “Mürefeh İşçi: Endüstriyel Tutum ve Davranışlar” araştırmasıdır. “aktörlerin belli bir
durumla ilgili olarak kendi öznel tanımlarına vurgu yapan sosyal eylem” yaklaşımı kullanıldığı bu
araştırmada çalışma tutum ve davranışlarını öznel faktörlerin biçimlendirdiği iddia edilmektedir.
İşçilerin çalışma şartlarına yönelik öznel anlam ve tutumlarını nasıl oluşturdukları oldukça karmaşık
bir süreçtir. Bu tutumlar, işyerinde mevcut teknolojik yapı eksinde değil, iş dışındaki faktörlere
yönelik uyum ve reaksiyon bağlamında incelenmelidir. ( Fincham& Rhodes, 1994) Kısaca yazarlar,
işçilerin işlerine ve çalışma ilişkilerine yönelik davranışlarını “işe yönelim” olarak isimlendirdikleri
işçilerin geçmiş tecrübelerinin şekillendirdiği ve işçilerin işyerine dışarıdan getirdikleri inanç ve
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beklentilerinin belirlediği iddia etmektedir.
Golthorpe ve Lookwood, İngiltere’de Luton’da bir otomobil fabrikasını da içeren birbirinden
oldukça farklı üretim süreci ve teknolojilere sahip olan üç farklı işletmede, farklı meslek gruplarına
mensup işçilere yönelik bir araştırma yapmıştır. Bu araştırmanın bulgularına göre; gerçek tatmin
olarak isimlendirdikleri işçilerin doğrudan çalıştıkları işten elde ettikleri hissiyatları Blauner’in
tanımladığına benzemektedir. Vasıflı bakım ustaları makine başında duranlara ve montaj yapan
işçilere göre daha yüksek iş tatminine sahiptir. Ancak sanayi işçilerinin sergiledikleri tutum ve
davranış ile teknoloji arasında çok zayıf bir ilişki bulunmuştur. Bu araştırmanın en önemli bulgusu,
teknolojik yapıları farklı olmasına rağmen her üç işletmede de çalışan işçilerin tutum ve
davranışlarının benzerlik göstermedir. Özellikle Luton’daki otomobil fabrikasında iş azami derece
sıkıcı olmasına rağmen işçilerin işlerinden memnun oldukları ve işletmeye yönelik bağlılık duygusu
geliştirmiştir. Goldthorpe ve Lookwood, işçilerin bu tutumları için “araçsal yönelim” kavramını
kullanmaktadır. Nesnel kriterler veya teknolojik şartlar açısından bakıldığında, bu işçilerin son
derece ödülsüz ve tatminsiz bir işten biran evvel ayrılmak istemeleri gerekmektedir. Oysa işçilerin
çok az gerçek iş tatmini sunan rutin, monoton ve bezdirici olan işlerini güvenceli ve yüksek bir gelir
kaynağı olarak görmektedirler. Bu tutumları, onların işlerine yönelik olarak geliştirdikleri kendi
öznel bakış açılarıdır. İş, aile mutluluğu ve yüksek hayat standardı gibi amaçlar için bir araç olarak
görülmektedir. (Fincham ve Rhodes, 1994) Nesnel kriterler bakımından son derece düşük olan iş
tatminini işçiler sosyal yaşamlarında alternatiflerle telafi etmektedirler. Bu tutumlar, teknoloji ile
değil sadece işçilerin dışarıdan işe getirdikleri istek ve beklentilerle ilişkilidir.
Öte yandan yazarların kimya endüstrisine yönelik araştırmalarında ise bu işçiler otomobil
endüstrindeki montaj ve makine işçilerinden daha düşük ücret almaktaydı. Blauner’in bulgularının
aksine, bu işçilerin gerek işyerinde ve gerekse işyeri dışında iş arkadaşları ile sosyal ilişkilerinin
zayıf olduğu bulunmuştur. Goldthorpe ve Lookwood, burada da işçilerin işyerindeki davranışlarını
“işyerinde arkadaş edinmek için değil para kazanmak için bulundukları” şeklinde “araçsal
yönelimin” şekillendirdiğini ileri sürmektedir.
Bu tutumun onların sendikaya bakış açılarını da şekillendirdiği ifade edilmektedir. İşçilerin
% 80’ni sendikaların yüksek ücret ve daha iyi çalışma şartları talebinde kendini sınırlaması
gerektiğine inanmaktadır. İşçilerin bu tutumları için “araçsal kollektivizm” kavramını
kullanmaktadır. İşçilerin sendikaya yönelik tutumları araçsal nedenlerle açıklamaktadırlar. Zira
işçiler sendikayı kişisel amaçları için bir araç olarak görmektedir. İşçiler sendikanın toplumsal
düzeyde radikal değişimler talep etmesinin gerektiğine inanmaktadır. Yazarlar sonuç olarak
müreffeh işçilerin tutumlarının teknolojiden çok az etkilendiğini daha çok işyerinde dışardan
getirdikleri anlam ve beklentilerin onların tutum ve davranışlarını şekillendirdiğini ileri
sürmektedirler. Araştırmanın bulguları Blauner’ in tanımladığı izole olmuş yabancılaşmış montaj
hattı işçileri ile yüksek iş tatminine sahip kimya sektörü işçilerine yönelik kanıtların zayıf olduğunu
göstermektedir. (Harlambos& Heald, 1989) Sonuç olarak, işyeri dışında meydan gelen olayların
işçilerin tutum ve davranışlarını şekillendirme fabrika içinde olanlardan daha önemli olduğu
anlaşılmaktadır.
İşe yönelim yaklaşımı, müreffeh işçilerin Marx’ın tanımladığı yabancılaşmış işçi tipine
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yüzeysel olarak benzediği kabul etse de işçilerin emeklerini yüksek ücret karşılığında satarak işlerini
araç olarak gördüklerine vurgu yapmaktadır. Ancak işçilerin araçsal yaklaşımları işte
yabancılaşmaya yönelik tepkilerinin ifadesi değildir. Aksine son derece rutin, stresli yabancılaştırıcı
işte çalışmayı tercih etmelerinin yegâne nedeni işçilerin yaşam standartlarını muhafaza etme
endişesi veya güdüsüdür. Dolayısıyla müreffeh işçileri yüksek ücretli fakat yabancılaştırıcı işi
araçsal nedenler tercih etmektedir. Tüketim ve araçsallık, yabancılaşmadan değil sosyal ve kültürel
şartların yarattığı tüketim zihniyetinden kaynaklanmaktadır. (Harlambos& Heald, 1989)
Bu konuda yapılmış bir diğer ampirik çalışma da 1978’de Gallie’nin yayınladığı “Yeni işçi
Sınıfının Peşinde: Kapitalist İşletmede Otomasyon ve Sosyal Bütünleşme” başlıklı kitabıdır. Gallile,
İngiltere’de ve Fransa’da aynı teknolojiyi kullanan aynı firmaya ait iki ayrı petrol rafinerisinde
araştırma yapmıştır. Teknolojik düzeyleri ve çalışma prensipleri tamamen aynı olan bu iki rafineride
çalışan işçilerin tutum ve davranışlarının farklı olmasını sosyal faktörlere atfen açıklamaktadır.
Fransız rafineri işçilerinin İngilizlerden daha fazla militan olduğunu tespit eden Gallie bunu
teknoloji ile değil, endüstrideki güç yapısı, sendika ve yönetim stratejileri, sosyal ve kültürel
faktörlere izah etmektedir. Öte yandan İngiliz işçilerinin nerdeyse tamamının ücretlerini yeterli
bulurken Fransız işçilerinin % 70’inin ücretlerinden memnun olmadıklarını tespit etmiştir. İngiliz
rafinerisinde 1963 ve 1972 yıllarında sadece iki grev olmasına karşın Fransız rafinerisinde 24 grev
olmuştur. Fransız işçileri yönetimin kendilerini sömürdüğünü düşünürken İngiliz işçileri yönetimi
teknik uzman olarak görmektedir. Gallie bu farklıkları, Fransa’nın devrimci geçmişi ve geleneği ile
ilişkilendirmekte ve Fransız politik solunun daha radikal olmasına, Fransız yönetiminin daha otoriter
yaklaşımına ve toplu pazarlığın Fransa’da daha merkezi olmasına bağlamaktadır. Sonuç olarak
Gallie, teknoloji önemli olmasına rağmen çalışma şartlarını, örgüt yapısını ve örgütsel davranışları
belirleyen güç olarak görmemektedir. Aksine sosyal değişkenlerin Fransa ve İngiltere rafineri
işçilerinin davranış farklılığını açıklamada daha mühim olduğunu ileri sürmektedir. (Grint, 1992)
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Uygulamalar
Emeğin üretken gücündeki büyük artışların, insanların işyerine ve işverene ‘bağımlılığın
artmasının birlikte gerçekleştiğini kabul eden Smith, fabrika sistemine karşı karmaşık duygulara
sahiptir. Adam Smith, Milletlerin Serveti isimli kitabında (1776), toplu iğne üretimindeki iş
bölümünü inceler. Smith bu aşırı iş bölümünü bir gelişme olarak götürmekle birlikte bunun işçiler
açısından olumsuz etkilerini de fark etmiştir:
Bütün hayatını birkaç basit iş/işlem yaparak geçiren bir insanın, asla geçekleşmeyecek
problemleri çözmek için zekâsını ve yaratıcılığını kullanması için bir sebebi olmayacaktır.
Kullanmadığından dolayı insan bu yeteneğini kaybeder, olabileceği kadar ahmak ve cahil olur…
[Ne] var ki bu, hükümetin tedbir almaması halinde her gelişmiş ve uygarlaşmış toplumda halkın
büyük bir kısmını oluşturan çalışan emekçi içine düşeceği bir durumdur (Thomas, 1999’dan
Strengleman ve Warren, 2008).
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Uygulama Soruları
1. Yabancılaşma nasıl bir olgudur? Nesnel ve öznel faktörler açısından tartışınız.
2. İş yönelim yaklaşımını kadınların istihdamı açısından tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Teknoloji iş ve çalışma arasında yakın bir ilişki mevcuttur. Teknoloji iş bölümünü, işin
niteliğini, içeriğini ve ritmini etkilemektedir. Kitle üretiminin yükselişi ve Taylorizmle birlikte iş
basit, rutin, monoton ve sıkıcı ve gayr-ı insani bir niteliğe bürünmüştür. İşin vasıfsızlaştırılması,
rutin, monoton ve gayr-ı insani hale gelmesi en açık ifadesini yabancılaşma teorilerinde bulmaktadır.
Yabancılaşmaya yönelik çok sayıda farklı teorik yaklaşım mevcuttur. Bu yaklaşımlardan biri
Marx'ın yabancılaşma yaklaşımıdır. Marx yabancılaşmayı daha çok kapitalist üretim tarzına ve bu
sistemde teknolojinin kullanım biçimine bağlamaktadır. Blauner ise yabancılaşmanın teknolojiden
kaynakladığını ileri sürmektedir. Yabancılaşma düzeyini üretim sürecinde çalışanlara verilen kararalma ve inisiyatif kullanma gibi imkânlarının belirlediği söylemektedir. Teknolojinin işçilerin tutum
ve davranışlarını belirlediği düşüncesine karşı çıkan Goldhorpe ve Lookwood ise yabancılaşma
yerine işe yönelim kavramını kullanmaktadır. İşe yönelimin teknoloji gibi nesnel faktörlerden çok
işçilerin iş dışında şekillenen kendi öznel hissiyatlarının ve beklentilerinin belirlediğini ileri
sürmektedirler.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi yakınsama teorisinin varsayımı değildir?

a)
Uzun dönem sosyal değişmenin temel dinamiği hâkim teknolojik ve ekonomik yapının
evrensel gereksinimleridir.
b)
mevcuttur

Modern dünyada sosyal düzenler farklı ve çeşitlidir ve farklı sanayileşme kalıpları

c)
Politik karakterine bakılmaksızın sanayileşmeye başlayan toplumların tamamı çoğulcu
sanayileşmeye ya da liberal demokratik toplum düzenine ulaşacaktır.
d)
Nüfusun önemli bir kesiminin kentlerde yaşaması nedeniyle sanayi toplumları zorunlu
olarak kentsel toplumlardır.
e)
Demir, kara, deniz ve hava yollarıyla birlikte medya ve elektronik iletişim
altyapılarının gelişmesi gerekmez.
2)

Aşağıdakilerden hangisi Bell’e göre sanayi ötesi toplumun özelliği değildir?

a)

Mavi yakalı sanayi işçilerin sayısının ve öneminin azalması

b)

İmalat sektörünün ekonomik açıdan öneminin azalması

c)

Sendikaların öneminin artması

d)

Beyaz yakalı işçilerin sayısının ve öneminin artması

e)

Hizmet Sektörünün ön plana çıkması.

3)
Aşağıdakilerden hangisi Bell a göre sanayi-ötesi toplumu geçişte meydana gelen
değişimlerden değildir
a)

Sanayi-ötesi toplumun dinamik gücü bilgidir.

b)

Mal üreten bir ekonomiden hizmet üreten bir ekonomiye geçilmektedir.

c)

Mesleki yapı değişmektedir

d)

İşin niteliği değişmektedir.

e)

Bilim adamı ve mühendislerin önemi azalmaktadır.
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4)
değildir?
a)

Aşağıdakilerden hangisi Gorz’a göre sanayi toplumlarını maruz kaldığı krizle ilişikli
Sosyal maliyetlerin yükselmesi ve üretimin sürdürülemez hale gelmesi

b)
“Endüstriyelizme” dayalı sosyoekonomik gelişmenin artık yapısal ve fiziksel
sınırlarına yaklaşmasıdır.
c)

Sosyalizmin çökmesi ve neo-libral politikaların yükselişi

d)
Mevcut teknoloji düzeyde tabiat üzerinde kontrol kurulmasının ve sürdürülmesinin
giderek imkânsızlaşması
e)

Piyasaların doyması, kar marjlarının azalması.

5)
Aşasıdakilerden hangisi Gorz’un sanayi ötesi toplum yaklaşımına ilişkin kullandığı
kavramdır?
a)

Piyasasızlaştırma

b)

Beyaz yakalı pro

c)

Yeni sanayi işçisi

d)

İşçi olmayan sınıfsız yeni proletarya

e)

Esnek üretim

6)

Gorz nasıl bir sanayi ötesi toplum önermektedir?

a)

Teknokratik bir toplum

b)

Sanayi ötesi kapitalist bir toplum

c)

Programlanmış bir toplum

d)

Özgürleştirilmiş bir toplum

e)

Sosyalist bir toplum .

7)

Alvin Tofler’e göre sanayi toplumun çökmesi ne ifade etmektedir?

a)

Süper sanayi toplumunun oluşması

b)

Yeni bir medeniyetinin dalgasının

c)

Sanayi ötesi bir dönüşümün başlaması

d)

Kapitalizm çökmesi
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e)

Bilgi işçisinin yükselişi

8)

Aşağıdakilerden hangisi Toffler’e göre sanayi toplumlarının krizinin nedeni değildir?

a)

Doğal çevrenin tahribatı

b)

Enerji ve hammadde kaynakların tükenmeye yüz tutması

c)

Yeni enerji kaynaklarının bulunması

d)

Kentsel yaşamın yarattığı stres ve gerilim,

e)

Uluslararası mali sistemin krizi ve ulus devletin çökme eğilimine girmesi

9)

Aşağıdakilerden hangisi Toffler’e göre üçüncü dalga medeniyetinin özelliği değildir

a)

Esneklik, çeşitlilik, ölçeğin küçülmesi ve ademi merkezileşme

b)

Elektronik evin gelişmesi önemli bir yer işgal etmektedir

c)

Emperyalizm sonrası dünyada yarı-özerk ekonomilerin doğması

d)

Piyasalaşma sürecinin sona ermesi,

e)

Kentleşme sürecinin ve kentsel yaşamın ivme kazanması.

10)

Aşağıdakilerinden hangisi sanayi ötesi topluma yönelik bir eleştiri değildir?

a)

Bilgi teknolojisine gereğinden fazla bir güç atfetmektedirler

b)

Küreselleşme sürecini dikkate almamaktadırlar

c)

Sanayi toplumunun özelliklerini yeniymiş gibi sunmaktadır

d)

Klasik sosyologların sanayi toplumuna özgü varsayımlarını tekrarlamaktadırlar

e)

Sanayi ötesi toplumun geçmişle bir kırılma oluşturmamaktadır.

Cevap Anahtarı:
1)

e

2)

c

3)

e

4)

c
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5)

d

6)

d

7)

b

8)

c

9)

e

10)

e
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7. YENİ TEKNOLOJİ, EMEK SÜRECİ VE İSTİHDAM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bilgi teknolojisinin tarihsel gelişimi, üretim sürecini, istihdamı ve işgücünün vasıf düzeyini
nasıl etkilediğini göreceğiz. Bilgi teknolojisinin temelinde mikro-işlemci yatmaktadır Bilgi
teknolojisinin üretim sürecinde kullanılması çok sayıda endüstride de işin niteliğini ve emek sürecini
değiştirmiştir. Bu değişim, hem mavi hem beyaz yakalı işler kadar profesyonel meslekleri
etkilemektedir: binlerce işi, istihdamı, meslek ve vasfı yok ettiği gibi milyonlarca işçiyi de işsiz
bırakmıştır. Ancak bilgi teknolojisinin yazlım-donanım, tamir ve bakım gibi çok sayıda yeni
endüstri, milyonlarca yeni iş ve istihdam yarattığı göz ardı edilmemelidir. Bu durum, bilgi
teknolojisinin kullanımı, iş ve istihdam üzerindeki etkilerinin basit bir istihdam yok etme ya da
istihdam yaratma olgusu olmadığını göstermektedir. Bilgi teknolojilerinin kullanıldığı ekonomik ve
sosyal bağlam bu konuda belirleyici bir öneme sahiptir. Ancak teknolojinin kullanıldığı sektör ve
işletmenin sahip olduğu rekabet gücü ve stratejik seçenekler de önem arz etmektedir. Ayrıca
teknoloji esnektir ve farklı seçenekler sunmaktadır. Dolayısı ile bilgi teknolojisinin iş, istihdam ve
üretim süreci üzerindeki etkilerinin son derece karmaşıktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Bilgi teknolojisi nasıl ve ne zaman gelişmiştir?

2.

Bilgi teknolojisi hangi sektörlerde ve nasıl kullanılmaktadır

3.

Bilgi teknolojisi istihdamı nasıl yok etmektedir?

4.

Bilgi teknolojisi nasıl istihdam ve iş yaratmaktadır?

5.

Bilgi teknolojisi işgücünün vasıf düzeyini nasıl etkilemektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Bilgi
teknolojisinin Bilgi teknolojisinin emek Bilgi teknolojisinin bürolarda ve
emek
sürecini sürecini
vasıfsızlaştırma matbaacılık sektörlerinde nasıl işi
vasıfsızlaştırması
eğilimindedir.
ve
emek
sürecini
vasıfsızlaştırdığının araştırılması
Bilgi teknolojisi iş ve Bilgi teknolojisi iş ve Bilgi teknolojisi iş ve istihdamı
istihdamı üzerindeki istihdamı yok etmektedir.
nasıl yok etmektedir? Araştırınız
etkisi
Bilgi teknolojisi yeni Bilgi teknolojisi çok sayıda Bilgi teknolojisi iş ve istihdam
iş ve istihdam yaratma iş ve istihdam yaratmaktadır. yaratma kapasitesinin araştırılması
etkisi
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Anahtar Kavramlar


Bilgi Teknolojisi



İkinci Sanayi Devrimi



Mikro-Elektronik Endüstrisi



Emek Süreci



İkili Emek Piyasası
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Giriş
1970’li yıllardan sonra bilgi teknolojisi alanında meydan gelen değişimi “İkinci Sanayi
Devrimi” olarak görülmektedir. 200 yıl önce buhar motorunun üretim sürecine uygulanması ile
çalışma yaşamında nasıl bir dönüşüm meydana geldiyse şimdi de benzer bir dönüşümün
yaşanmaktadır. Bu değişim neticesinde hizmet sektörü üretim, istihdam ve katma değer açısından
imalat sektörünün yerini almaktadır. Bu devrim de Sanayi Devrimi gibi uzun dönemli bir süreçtir.
Uzun dönemde teknolojik, ekonomik ve sosyal açıdan çok büyük etkisinin olacağı tahmin
edilmektedir. Bir asırdan kısa bir süre önce işgücünün büyük bir kısmı tarım, madencilik ve imalat
sektörlerinde çalışırken hizmet sektörü ancak işgücünün ancak 20’sini istihdam etmekteydi. Sadece
son 25-30 yıllık bir süre içinde teknolojik gelişmeler nedeniyle sanayi sektöründe milyonlarca iş
kaybedildi, ancak hizmet sektöründe de binlerce yeni iş ve istihdam yaratıldığı için yaygın bir
işsizlik yaşanmadı. Hizmet sektörünün istihdam açısından baskın hale gelmesi iş ve çalışma
yaşamının bu asırda gördüğü en önemli dönüşümdür.
Bilgi teknolojisinin temelinde mikro-işlemci yatmaktadır. Yirminci yüzyılın son
çeyreğinden itibaren mikro-işlemcinin yaygın bir şekilde üretim sürecinde kullanılması ile robot ve
bilgisayar endüstrileri âdete patlama yaşamıştı. Mikro-elektronik çok sayıda endüstride işin
niteliğini ve emek sürecini dramatik bir şeklide değiştirmiştir. Bu değişim hem mavi hem beyaz
yakalı işler kadar profesyonel meslekleri de etkilemektedir. Bu bölümde bilgi teknolojisi endüstrileri
ile birlikte işin niteliğinin dönüştüğü geleneksel endüstrileri de incelenecektir.
1970’li yıllarda silikonun kullanılmasıyla hızla gelişen elektronik teknolojisinin
mikroişlemci olarak üretimde ve ürünlerde yaygın olarak kullanılması ekonomik ve sosyal yaşamı
derinden etkilemektedir. Bu değişimden her şey nasibini almaktadır. Bilgisayar-destekli-iletişim ve
bilgi ağları, programlanabilir sanayi makineleri, bilgisayar destekli-tasarım ve benzerleri makine ve
araçlar emek sürecini ve çalışma ilişiklerini dönüştürmektedir. (Forester, 1987). Nitekim 1960 ve
70 yıllarda çalışma sosyolojisi ve çalışama ilişkilerini alanlarını çokça meşgul eden yabancılaşma
ve iş bölümü gibi klasik tartışmalar yerini mikro-elektronik teknolojisindeki gelişmelere bırakmıştır.
Bilgi teknolojisi hem tehditler hem de vaatler içermektedir. Kimilerine göre bilgi
teknolojileri bir yandan yeni ve güçlü bir endüstriyel ekonominin oluşumuna imkân verirken diğer
yandan da binlerce insanın işini ve sahip olduğu vasfını ortandan kaldırarak istihdamı yok
etmektedir. Ancak yoğunlaşan küresel rekabet ortamında bilgi teknolojisi kullanmamak bir çeşit
intihar gibi görülmektedir. Çünkü diğer ülkeler ve işletmeler kullanmaktadır. Bu yarışta bazı ülkeler
diğerlerinin çok önünde bulunmaktadır. Bilgi teknolojisinin bir istihdam katili olduğu kabul edilirse
potansiyel tehdit aşikârdır. Ancak bilgi teknolojisinin bizzat kendinin üretilmesi ve ürün ve üretim
sistemlerinde kullanılmasının binlerce yeni istihdam ve vasıf yaratığı da unutulmalıdır. Bilgi
teknolojisinin gerek potansiyel tehditleri gerekse vaatleri gelişmiş ve gelişmekte olan toplumlar için
son derece önemli sonuçlara sahiptir.
Gerçekte teknoloji esnektir ve farklı seçenekler sunmaktadır. Bu nedenle teknolojinin iş,
vasıf ve iş organizasyonu konusunda standart ve değişmez bir etkisinin olduğu varsaymak yanlıştır.
Bilgi teknolojileri emekten tasarruf sağlamaktadır. Ancak bilgi teknolojisi işsizliğin yüksek olduğu
bir dönemde kullanılmaya başlanmıştır. İş ve istihdam konuları ön-plana çıkmış ve bilgi teknolojisi
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konusundaki tartışmalar ve bilgi teknolojisinin kullanım alanları ve şekli dikkat çekmemiştir.
Dolayısıyla bu bölüm, bilgi teknolojisinin gelişimi tarihsel bir perspektiften incelendikten sonra bu
konudaki diğer tartışmalara ve bazı güncel uygulamalara bakılacaktır.

7.1. Mikro-Elektroniğin Gelişmesi
Mikro-elektronik endüstrisi İkinci Dünya Savaşından sonra transistorün icadıyla gelişmeye
başlamıştır. Transistor, yarı-iletken madde olan silikonu elektrik devreleri için kullanan ilk araçtır
ve o zamana kadar bu amaçla kullanılan vakum tüplerin yerini almıştır. Başlangıcından itibaren
mikro-elektronik endüstrisi, transistor parçalarını ve valf teknolojisini minyatürleştirmek
zorundaydı. Bu çizgide gelişirken pek çok sınırlamayla karşı karşıyaydı. Ancak 1950 ve 1960'larda
buzdolabı, televizyon vs. gibi elektrikli ev aletlerinde, ilk ticari bilgisayarlarda ve askeri araçlarda
kullanımının yaygınlaşmasıyla transistor hızla gelişti. Yeni işletmeler ve yerleşik elektronik
endüstrisinin devleri, bu teknolojiyi kullanmaya başladılar. Daha sonra 1950’lerin sonunda tek bir
işlemci (chip) üzerine çok sayıda elektrik devresinin yerleştirilmesine olanak sağlayan ‘planar’
teknolojisi geliştirildi. O tarihten sonra endüstri göz kamaştırıcı bir hızla gelişti. Böylece çok küçük,
güçlü ve ucuz parçalar üretilmeye başlandı. Mikro-elektronikte asıl devrim ise, 1971 yılında “slikonçip” veya mikro-işlemcinin icat edilmesiyle gerçekleşti.
Mikro-işlemcinin bilgisayar teknolojisinin kapasitesini hızla dönüştürmesiyle bilgisayarın
ürün ve üretim sürecine uygulama alanını genişledi. Ayrıca bu gelişme mikro-elektronik
endüstrisinin, elektronik endüstrisinden bağımsız bir endüstri olarak gelişmesine de yol açmıştır
(Braun ve Macdonald, 1978). Büyük ölçüde silah, telekomünikasyon ve bilgisayar gibi büyük
endüstrilerde kullanılmakla birlikte mikro-işlemcilerin uygulama alanının süratle artması bu
teknolojiye olan ilgiyi de artırmaktadır. Artık mikro-işlemciler askeri donanımlarda, telefon
sistemlerinde, bilgisayarlarda ve diğer ticari makinelerde ve otomobillerde kullanılmaktadır.
Mikro-işlemci bilgisayar teknolojisine bir kaç yeni boyut kazandırmaktadır. Bilgisayarın
işlem gücünü, hızını, güvenilirliğini, esnekliğini büyük ölçüde yükseltirken, büyüklüğünü ve
maliyetini de önemli ölçüde düşürmektedir. Örneğin, 1983 yılına kadar olan 15 yılda bilgisayarların
işlem gücü 10.000 kez artarken her bir ünitenin performans maliyeti 100.000 kat düşmüştür
(Friedrichs ve Schaff, 1982). Biraz daha grafiksel bir ifadeyle, 1946 yılında ABD’de ilk elektronik
bilgisayar ENIAC, 30 ton ağırlığında iki otomobil garajı kadar bir alanı doldurmakta, ortalama her
yedi dakikada bir bozulan 18.000 vakum tüpe sahipti. Maliyeti 1946 fiyatlarıyla 500.000 dolardı.
Bugünkü durumla mukayese edildiğinde aynı kapasitede bir bilgisayar bir bezelye büyüklüğünde
işlemciye yerleştirilmektedir. 100 dolar maliyetindeki her hangi bilgisayar ENİAC’dan daha
güçlüdür.
Diğer yanda da bilgisayar makinelerinin artan kapasitelerinin kullanmak için gerekli yazılım
programlarını sağlayan yeni bir endüstri olan yazılım endüstrisi doğmuştur (Forester, 1987).
Performans artışları, küçülen boyutlar ve düşen maliyetler ile çok güçlü ve karmaşık yazılım
programları, mikro-elektroniğin potansiyel uygulama alanını çok genişletmiş bulunmaktadır.
Mikroişlemci kullanılmayan bir alan yok gibidir. Üretimde bilgi teknolojisi kullanımını ve
potansiyel uygulama olanaklarını saymak âdete imkânsız gibi gözükmektedir. Mikro-işlemci bir
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bukalemuna benzetilmektedir; mikro işlemci kendine hangi program yüklenilirse onun karakterini
almaktadır. Bir füzeyi yönlendirebilmekte, bir kahve makinesini çalıştırabilmekte, bir otomobilde
benzin kullanımını veya bir endüstriyel süreci kontrol edebilmektedir. Eğer düzgün bir biçimde
programlanabilirse, haberleşmeden metal işlemeye ve kütüphane kataloglamadan tıbbi teşhise kadar
her yerde kullanılabilmektedir.
Öyleyse pek çok yazar boşuna "her şey artık mikro-işlemciyle" demiyor. Makine ve
teçhizatın maliyetinin düşmesi, mikro-elektroniğin otomasyon seçeneklerini ve versiyonlarını
artırma yeteneğinin hızla gelişmesi pek çok endüstride makinenin emeğin yerini almasına alt yapı
hazırlamaktadır. Forester (1987)’e göre bu, teknolojik yeniliğin güçlü bir dalgasını harekete
geçirmektedir.
Bilgi teknolojisinin üretim sürecinde tüm potansiyel uygulamalarını burada detaylı olarak
incelemek mümkün değildir. Bu nedenle bu bölümde, bilgisayar teknolojilerinin en radikal
dönüşümleri gerçekleştireceği tahmin edilen tasarım, imalat, büro, perakende ve finans sektöründe
ana uygulamalara değinilecektir. Bu teknolojinin üretim sürecinde kullanılması ile işin içeriği,
niteliği, vasıf ihtiyacı tamamen değişmektedir.

7.2. Bilgi Teknolojisi ve Üretim Süreci
Bilgi teknolojisinin emek süreci ve iş üzerindeki etkisiyle ilgili olarak iki farklı yaklaşım
mevcuttur. Bu yaklaşımlardan ilki teknolojik dönüşümle bağlantılı olumlu gelişmelere vurgu yapan
iyimser yaklaşımdır. Bu yaklaşımın temsilcisi Duchin’dir. Duchin, bilgi teknolojisi insanları arzu
edilmeyen rutin monoton, kirli ve pis işlerden özgürleştirmekte ve daha yüksek yaşam standardı
sunduğunu ileri sürmektedir (Duchin, 1998). Duchin’e göre, teknoloji, beşeri varoluşun yansız ve
önlenmez özelliğidir. Bu yaklaşım teknolojinin çalışma şartlarını iyileştirme ve vasıf artırma
potansiyeline vurgu yapmaktadır. Bilgi teknolojisinin yarattığı potansiyel olanaklar yol açtığı
sorunlardan daha fazladır. Bu nedenle iş olanaklarını ve toplum refahı artırmaktadır.
Nobel (1997) ise teknolojinin etkisini daha kötümser bir yaklaşımla değerlendirmektedir. Bu
yazarlar bilgi teknolojisinin gelişimini bugün mevcut olan işsizlik gibi sorunların çözümü olarak
değil daha çok kaynağı olarak görmektedir. Bu yaklaşımın temsilcisi sosyolog Nobel teknolojinin
gelişimi veya sonuçlarıyla ilgili otomatik durumun bir mevcut olmadığını söylemektedir. Buna göre
teknoloji ne tarafsız ne de önlenemez, aksine teknoloji işçilerle yapılan pazarlıkta işverenin elini
güçlendiren bir baskı aracıdır. Nobel, teknolojinin kullanımı konusunda çok çeşitli seçeneklerin
mevcut olduğunu ancak işverenlerin sürekli olarak işçilerin otonomi ve dayanışmasını zayıflatacak
seçenekleri tercih ettiğini ileri sürmektedir. Örneğin, üretim sürecinde kullanmak için daha fazla
vasıf gerektiren daha ucuz makinler mevcutken işverenin daha pahalı ancak daha az vasıf ve işçi
gerektiren makinelere yatırım yapmayı seçtiğini iddia etmektedir. Bu anlayışta bilgi teknolojisi
makine takım tercihi işçi ile işverenler arasında ekonomik ve sosyal gücün eşit olmayan bir şekilde
dağılımı yansıtmakta ve bunu tahkim etmektedir.
Benzer olarak da bilgi teknolojilerin işçilerinin vasıflarını azaltmakla kalmadığını ve
motivasyonlarını yok ettiğini savunmaktadır (Cooley, 1999). Emek sürecini kontrol etme yetkisinin
işçilerden alınıp bilgisayar veya ileri teknoloji makinelere aktarılması, iki olumsuz sonuç ortaya
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çıkmaktadır. Bunlardan ilki, işin çeşitliliğinin azalması ve daha az ödüllendirici hale gelmesidir.
İkincisi, otomasyonun gerçekte işin etkinliğini ve kalitesini düşürmesidir. Zira kaliteli üretim daha
fazla vasıflı işgücü gerektirmektedir. Vasıflı ve bilgili işçinin gözetimi olmaksızın makineler hassas
ürünler üretmesi mümkün değildir.

7.3. Bilgi Teknolojisinin İş Yaratma ve Yok Etme Etkisi
Bilgi teknolojisi bazı meslekleri ortandan kaldırmakta, yeni bazı meslekler yaratmakta
bazılarını ise dönüştürmekte ve geliştirmektedir. Bilgi teknolojisi istihdamı yok etme veya yaratması
konusunda oldukça farklı görüşeler mevcuttur. Bazı yazar teknolojinin sistem analizciliği gibi
yüksek prestijli meslek üretmesine odaklanırken yapıkları iş yok olan işçileri görmezden
gelmektedir. Diğerleri ise, sadece bilgi teknolojisinin iş ve istihdamı yok etme kapasitesine vurgu
yapmakta ancak yeni iş ve istihdam yaratma gücünü göz ardı etmektedir.
Bu süreç çok sayıda farklı dengeleyici gücü içermektedir. Bunların etkilerini şimdiden
tahmin etmek oldukça güçtür ve bu nedenle bilgi teknolojisinin istihdam üzerindeki toplam etkisi
çok tartışmalı bir konudur. Bunun ötesinde öngörülemeyen etkilerinin olma ihtimali epeyce
yüksektir. Örneğin, kelime işlemci programların kullanılması ile büro mesleklerinin çabucak
ortandan kalkma eğilimi mikroişlemciler yayılmaya başlayıncaya kadar tahmin edilememişti. Ancak
bilgi teknolojisi nedeniyle verimliliğin artması, ekonominin büyümesi ve buna bağlı olarak pek çok
yeni istihdam yaratmıştır.

7.3.1. Bilgi Teknolojisinin İş ve İstihdamı Yok Etme Kapasitesi
Pek çok yazar, mikro-işlemci ile çalışan makine, teçhizat ve robotların üretim sürecinde
kullanılmasıyla net bir iş kaybının yaşandığı ve iş-güvencesizliğinin arttığına işaret etmektedir. Bu
tip iş yok etme, teknolojik iş kaybı olarak isimlendirilmektedir. Büro işçileri, özellikle daktilo ve
stenografi kullananlar ve büro-makineleri kullanan operatörler en fazla etkilenen grubu
oluşturmaktadırlar (Harriman, 1985). Ayrıca robotlar da imalat sektöründe pek çok işçiyi gereksiz
hale getirmiştir. Nihayet, makine operatörleri, takım üretenler ve kalıpçılar ve metal işçileri
bilgisayar destekli makine teçhizatın kullanılması ile işlerini kaybetmiştir.
Bilgi Teknolojisi Devrimi gerçekten farklı mıdır? Bilgisayar temelli teknolojik değişme
dalgası ile 20. Yüzyılın ortalarında geçekleşen sürekli-akım-otomasyon dalgasının mukayesesi
teknolojinin istihdam üzerindeki olumsuz etkisini göstermek bakımından yararlı olabilir. Öncelikle
bilgi teknolojileri sürekli-akım-otomasyonuna göre çok daha fazla ürünü ve sürecini dönüştürme
gücüne sahiptir. Ayrıca bilgi teknolojisi otomasyon dalgası ekonomik büyümenin artık garanti
olmadığı bir dönemde gerçekleşmektedir (Mowshowitz, 2002). Bilgi teknolojisi ile 1950’lerin
otomasyonu arasındaki temel farklılık mikro-işlemcinin hem beyaz hem de mavi yakalı işleri
etkileme yeteneğidir. Mikro-elektronik teknolojisinin istihdam üzerindeki negatif potansiyel
etkisini, bu etkinin en fazla hissedildiği bazı endüstrilerde göstermek mümkündür.
Örneğin 1960’larda ABD’de telekomünikasyon endüstrisinde yaklaşık 220.000 kişi istihdam
etmekteydi. Bu endüstride son 40 yılda gerçekleşen muazzam büyümeye rağmen, elektronik
sistemlerin kullanılması nedeniyle istihdam % 50 civarında azalmış ve telefon operatörlüğü mesleği
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de tamamen ortadan kalkmıştır. Öte yandan Demir yolları 1955’lerde 1 milyondan fazla işçi
istihdam etmekteydi. Elektronik kontrol mekanizması ve lokomotif tamirinde karmaşık makinelerin
kullanılması nedeniyle şu anda sadece 200.000 kişi istihdam edilmektedir. Bu süre içinde demir
yollarının taşıdığı yükün tonajı da kat kat artmıştır. Bilgi teknolojisinden etkilenen bir başka
sektörde matbaa-basım endüstrisidir. Bu endüstri de verimlilik ve üretim artarken istihdam dramatik
bir şeklide azalmış ve pek çok meslek ya nitelik değiştirmiş ya da tamamen ortadan kalkmıştır.
Parkende satış, hotel yönetimi, kütüphaneler, bankacılık gibi çok beyaz yakalı mesleklerin mevcut
olduğu endüstrilerde de işlemler ve muhasebe sistemlerinde bilgi teknolojileri kullanılması
nedeniyle devasa bir değişim yaşamaktadır (Mowshowitz, 2002).
Beyaz yakalı mesleklerde istihdam artışının yavaşlaması, imalat sektöründe otomasyon
nedeniyle yok olan istihdam hesaplandığında daha net gözükmektedir (North ve Hatt, 1997).
Teknolojik sistemin işlem kapasitesi arttıkça ve üst düzey yönetimin kontrolü merkezileştikçe, orta
kademe yönetim kadroları gereksiz hale gelmektedir. Ayrıca bilgi teknolojilerindeki gelişmeler
örgütlerde daha basık idari hiyerarşiye imkân vermektedir. Bu bakış açıları orta kademe
yöneticilerin istihdamına yönelik teknolojik tehditleri gözler önüne sermektedir.
Öte yandan robotlar ve robotların üretim sürecinde yaygın bir şeklide kullanılması imalat
sektöründe devasa sayıda işi ve istihdamı ortandan kaldırmıştır. Bu durum özellikle otomobil
endüstrinde daha net görülmektedir. Öyle ki ABD otomobil endüstrisinde kurulan 2000 robot
mevcut kaynakçıların % 35’nin ve boyacıların da % 60’nın işini elinde almıştır. 1980’lerde dünya
çapında toplam 30.000 robotun kullanıldığı tahmin edilmektedir. Başka bir ifadeyle bu, her 10.000
işçiye karşılık bir robot kullanılması demektir. 2000’nin başlarında dünyada genelinde 200.000
robot kullanıldığı tahmin edilmekteydi. Bu da her 1500 imalat işçisine karşılık 1 robot demektir.
1980-2000 yılları arası robot endüstrisinde yaklaşık 90.000 yeni iş ve istihdamın üretilmiştir. Ancak
buna karşın robotların 300.000 civarına imalat işçinin işini elinden aldığı düşülmektedir (.
Colestock, 2005).
Programlanabilir robotların fiyatı 30.000-150.000 USD arasında değişmektedir. Bu fiyata
robotun kurulması, kurulacak yerin hazırlanması ve bakımı dâhil değildir. Bu arada robot kullanma
maliyetlerinin artması robotların kullanım hızını yavaşlattığı gibi iş ve istihdam üzerindeki etkini de
zayıflattığı unutulmamalıdır. Ancak her geçen gün daha fazla robot-destek araçları imalat
sektöründe pek çok alanda kullanılmaktadır. Ayrıca robot benzeri araçların imalat sektörü dışında
da yaygınlaşması, robotların istihdam üzerindeki olumsuz etkisini arttırmaktadır. Otomatik
depolama ve stok kontrol sistemi bunun bir öreğini teşkil etmektedir. Destek hizmetlerinin bu
şeklide otomasyona maruz kalması istihdam kaybını daha da arttırmaktadır. Robot alanında en yeni
gelişme robotların tıbbi ameliyatlarda kullanılmasıdır, minyatür optik cihazlar ve kesme araçları
cerrahlar tarafında uzaktan kumanda edilmekte ve beyinde çok ince damarların tedavisinde
kullanılmaktadır. Bu tip bir operasyonun doktorun ve hastaların başka ülkelerde olması halinde bile
mümkün olacağı tahmin edilmektedir.
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7.3.2. Bilgi Teknolojisinin İş ve İstihdam Yaratma Etkisi
Robotlar, potansiyel olarak muazzam bir istihdam yok etme kapasitesine sahiptir. Ancak bu
net istihdam kaybının çok yüksek olduğu anlamına gelmemektedir. Robotların yol açtığı net
istihdam kaybı sanılandan daha azdır. Zira işten çıkarmaları önlemek için sıkça başvurulan yeniden
eğitim, yaptıkları iş teknoloji nedeniyle ortandan kalkan işçilerin farklı görevlere kaydırılması gibi
yöntemler, bilgi teknolojisinin istihdamı yok etme etkisini aslında hafifletilmektedir. Yine bilgisayar
teknolojisinin sistem analistliği, web tasarımcısı ve programcılık gibi pek çok yeni meslekleri
yarattığı göz ardı edilmemelidir. Bu teknoloji, mühendisler ve araştırma-geliştirme uzmanları için
daha fazla istihdam olanağı sunmaktadır. Bazı işçilerin bilgi teknolojisi kullanımından çok olumsuz
etkilediğini varsaysak bile istihdam kaybının tamamından teknolojinin sorumlu olduğunu söylemek
mümkün değildir. Ancak bu konuda işçilerin yeniden eğitimi ve başka işlere tahsisine yönelik aktif
istihdam politikalarının yetersizliğinin önemli bir faktör olduğu aşikârdır. Bilgi teknolojisinin pozitif
etkileri ve istihdam yaratma kapasitesi kısa dönem istihdam kayıplarını telefi edebilir. Teknolojik
gelişme sayesinde yeni ürüneler ve endüstriler doğmaktadır; daha kaliteli ve ucuz ürünler talebi
canlandırabilir; ekonomik büyüme bilgi teknolojilerine yapılan yatırmalarla da gerçekleşebilir.
Teknolojiye yapılan yatırımların makine talebin arttırması, istihdamı da arttıracaktır.
Öte yandan internet, bilgisayar uygulamalarından istihdamı arttırma potansiyeline iyi bir
örnek oluşturmaktadır. İnternetin 2000’den itibaren hızla yayılması ile meydana gelen dot.com
patlaması bilgi teknolojisinin muazzam bir istihdam yaratma potansiyeline sahip olduğunu
göstermektedir. Google’un mali başarısı şirketin stok market değerini 112 milyar dolara çıkarmıştır
ki bu değer, GM, Ford, Disney, Amazon.com’un toplam değerinden daha fazladır (Vise, 2005).
İnternetin ekonomik etkisi sadece bilgiye kolay erişim sağlaması değildir, pazarlama ve satış
maliyetini düşürme, satıcılar arasında rekabeti artırma, bu nedenle fiyatları düşüme ve talebi
canlandırma potansiyeli de göz ardı edilmemelidir (Freund, ve Weinhold. 2004). Üreticilerin
sağladığı tasarrufun maliyetleri düşürmesi, daha iyi tedarik zinciri yönetimi, işletme içinde, müşteri
ve paydaşlarla daha iyi iletişim, iyi iletişimden kaynaklanmaktadır. Bu tip bir tasarrufun önemi,
bunun sadece internet ve bilgisayar firmalarına özgü olmayıp eski endüstrilerde işletmeler internetin
bilgi yönetimi imkânını kullanabilmesidir.
Bu veriler ışığında bilgi teknolojisinin iş yaratma ve yok etme kapasitesine yönelik bir sonuç
çıkarmak oldukça güç gözükmektir. İstihdam konusunda bir alt sınır tespit etme güçlüğü bilgi
teknolojisinin uzun dönem ve endirekt sonuçlarını hesaplamanın zor olmasından
kaynaklanmaktadır. Sadece doğrudan etkileri hesaplandığı zaman iş yok etme açık bir şekilde iş
yaratma etkisinden daha fazladır. Fakat endirekt etkileri dikkate alındığında analiz çabucak
bulanıklaşmaktadır. Nitekim eğer robot kullanımı verimliliği arttırması ve fiyatları düşürmesi
halinde talep de harekete geçirebilir. Bu anlamda bir ekonomik büyümenin çok sayıda yeni iş
yaratması mümkündür. İnternetin etkin kullanımı satışlarda artış ve ekonomik büyüme sağalabilir.
Ne var ki bu potansiyel sonucun ispatı oldukça zordur. Bu nedenle bilgi teknolojilerinin istihdam
üzerindeki etkisi değerlendirirken dikkatli olmakta yarar vardır.
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7.4. İkili Emek Piyasaları
Bazı sosyologlar, bilgi teknolojisinin görece olarak cazip veya cazip olmayan işler açından
sonuçlarını endişe verici bulmaktadır. İlk etapta pek çok ileri teknoloji kullanan ortamlarda orta
kademe mesleklerin arttığını görünmektedir. Örneğin metal imalat sektöründe profesyonel ve teknik
meslekler işlerin % 10’unu, elektronik endüstrisinde ise % 33’ünü oluşturmaktadır. Levine, işgücü
bir bütün olarak incelendiğinde yüksek ve düşük vasıf gerektiren meslekler azalırken orta kademe
mesleklerin oransal olarak yükseldiğini bulmuştur. Bununla birlikte, Levine bu sonucu yorumlama
konusunda oldukça temkinlidir. Zira bu sonuç eğitim alanında verilere dayalı olarak yapılmış daha
spesifik mesleki eğitim, iş-başı eğitimi ve ücret kazançlarında meydan gelen değişmeleri göz ardı
etmektedirler.
Diğer yazarlar bilgi teknolojisinin bazen ileri teknoloji kullanılan ortamlarda ikili bir mesleki
yapı orta çıkardığı düşünmektedir (Tolbert, Lyson, ve Irwin, 1998). İzleme aracı olarak eğitim
özelliklerinin kullanılması, birbirine bağlı olmayan kariyerler arasındaki mobilete engellerini gözler
önüne sermektedir (Burris, (1993). Örneğin sekreterlik ve muhasebecilik meslekleri tipik olarak
muhasebe bölümünden mezun olmak ve mali müşavir belgesine sahip olmak anlamında
ayrışmaktadır. Bu tip sınırlamalar bütün çalışmalar açasıdan mobiliteyi sınırlandırmaktadır (Glass,
2000). İleri teknoloji endüstrilerinde istihdam pek çok yeni düşük teknoloji ve düşük kazançlı
işlerden oluşmaktadır. İleri teknoloji endüstrilerinde mevcut işlerin sadece % 25 doğru bir şekilde
ileri teknoloji meslekler olarak sınıflandırılabilir. Nitekim Silikon Vadisinde yarı-iletken üreten
işletemediler işgücünün 1/3’ü ulusal düzeyde yüksek gelir kategorisinde bulunurken, sadece % 9’u
orta gelir düzeyinde geri kalan % 63 ise düşük gelir kategorisinde bulunmaktadır (Appelbaum, Berg,
ve Kalleberg, 2000). Bilgi teknolojilerinde meydana gelen yeni gelişmelerin gelir dağılımını
değiştirmesi mümkün gözükmemektedir. Zira kar maksimizasyonu açsından bakıldığında yüksek
ücretli işlerin düşük ücretli işlere göre daha önce otomasyona maruz kalması beklenmektedir.
Üretiminde otomasyonun en başarılı olduğu alan bilgisayar destekli tasarımdır. Bu teknolojik
sıçrama, görece olarak yüksek ücret alan teknik ressamların birçoğunu işlerinde etmiştir. Bu arada
anakart üzerine mikro işlemcileri montajlanması alanında otomasyon nispeten yavaşa gelişmektedir.
Zira bu tip işler daha çok ücretlerin düşük olduğu gelişen ülkelerde yapılmaktadır.

7.5. Bilgi Teknolojisinin Üretim Sürecinde Kullanılması
Bilgi teknolojisinin istihdamın ve mesleklerin geleceklerini nasıl etkileyeceğini daha iyi
anlamak için mesleki yapıda meydan gelen son dönüşümlere bakmakta yarar vardır. Yirminci
yüzyılın son çeyreğinden itibaren mesleki yapıda kayda değer değişiklikler meydan gelmiştir.
1980’den buyana hem profesyonel meslekleri icra eden hem hizmet sektörü çalışanların oranları
ortalama % 4 artmıştır. Buna karşın yönetici meslekinde çalışanların oranı % 9,5’den % 10,5’e
çıkarken, büro işçilerinin oranı %17,8’den %14,2’ye makine operatörlerinin oranı da 15,7’den %
10,4’e düşmüştür. Bu arada satış elemanları, vasıflı ve vasıfsız işçilerin oranında önemli değişiklik
olamamıştır. Bu sonuçlar, gelecekte herkesin bilgi işçisi olacağı yönündeki iddiayı çürütmektedir.
Bu yanılgının temel sebebi, hızla yükselen mesleklere çok fazla dikkat verilerken en fazla iş
sağlayacak olan mesleklere dikkat verilmemesidir. Veri bankası yöneticiliği, sistem analistliği ve
bilgisayar mühendisliği gibi mesleklerde en fazla büyüyen mesleki gruplardır. Bunların artış oranı
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%100 den daha fazla olacaktır. Bununla birlikte bu mesleklerde yaratılan işlerin toplamı her
hâlükârda kasiyerlik, evde bakım işçiliği, kamyon şoförlüğü veya öğretmenlik mesleklerinde
yaratılan yeni işlerden daha az olacaktır. Yüksek teknoloji üreten endüstrileri kendileri milyonlarca
yeni iş üretileceğine şüphe yoktur. Ne var ki, mikroişlemci temelli teknoloji pek çok mesleği
dramatik bir şekilde dönüştürdüğü gibi dönüştürmeye devam edeceği unutulmalıdır. Bu kısımda
bilgi teknolojisinin en fazla etkilediği bazı meslekleri inceleyeceğiz.
İmalat Sektörü: İmalat endüstrisi ileri teknoloji mesleklerin cazibe merkezi olmuştur.
Mühendisler, sıkça işlerinde kendilerini en fazla motive eden şey entelektüel olarak meydan okuyan
projelerde çalışma fırsatı olduğunu ifade etmektedirler (Meiksins ve Whalley, 2002). İmalat
sektörünün bu yenilik yaratma kapasitesinin otomasyona maruz kalması imkânsızdır. Öte yandan
elektronik sektöründe işgücünün % 10-15’ni mühendisler oluşturmaktadır ki bu oran ABD
ekonomisinin bütünü için % 3’tür. Robot imalatında bu oran % 23,7, ayrıca % 15,7 civarında da
teknisyen mevcuttur. Robot endüstrisinde işlerin % 50’den fazlası en az 2 yıllık veya daha fazla lise
sonrası eğitim gerektirmektedir. Bu oran, imalat sektörünün geri kalan kısmı için % 20 civarındadır.
Ortalama ücret bilgisayar programcıları için 4.000 dolar civarındadır. İşgücün geri kalan kısmının
yıllık ücreti sadece 2.500 dolardır. Bu endüstride bilgisayar uzmanı ve mühendisleri için iyi bir
gelecek görünmektedir.
Otomobil Montaj Süreci: Bilgi teknolojisi endüstrilerinde diğer bir uçta da montaj işleri
mevcuttur. Bu tip işler genel olarak monoton, tekrarlı, düşük ücretli ve bazı yerlerde tehlikelidir. Bu
işler sıkça ABD ve Avrupa’da belirlenmiş asgari ücretin çok altında ücretle çalışamaya hazır
yığınların bulunduğu gelişen ülkelere ihraç edilmektedir. Yeni sanayileşen ülkelerin başarılarının
sırı, kendi vatandaşlarının düşük ücretle çok kötü şartlarda çalışarak dünya piyasalarına mal
üretmelerine razı olmalarıdır. Montajı yapılmış elektronik parçaların uçakla taşınabilmesi ABD ve
Avrupa’da bu işlerde çalışan işçileri doğrudan doğruya dünyanın en ücra köşelerinde düşük ücretle
çalışan işçilerle rekabete sokmaktadır. Gelişmiş ülkede elektronik montajında çalışma koşulları,
üçüncü dünyadaki kadar kötü değildir. Ancak çok düşük ücretle çalışamaya razı olan insanların
bulunması gelişmiş ülkelerde ücretler ve çalışma şartları üzerinde aşağı doğru bir baskı
yaratmaktadır.
Bir takım montaj işleri robotlar veya robot benzeri araçlar tarafından otomasyona maruz
kalabilir. Bununla birlikte verimlilik artışı ve maliyetlerin düşmesi söz konusu olmayabilir zira
robotlar hem pahalı hem de insan kadar esnek değildir. Montaj isçilerinin çoğu robotlara karşı genel
olarak olumsuz bakmamakla birlikte biraz karasızdır. Bir fabrikada robotlar kurulmadan 2,5 ay önce
yapılan bir çalışmada işçilerin % 87’si robotların işletmelerin rekabet gücü artıracağını
düşünmekteydi. Bunla birlik % 50’si robotların işlerini ellerinden alçağından endişe etmekteydi.
Robotların çalıştıkları fabrika kullanılmaya başlamasından 2,5 ay sora ise işçilerin robotlara bakışı
daha az olumluydu. İşçiler, robotların maliyeti daha da arttırdığı, iş kazalarını arttırdığı, üretimin
kalitesini düşürdüğünü ileri sürmekteydiler. Robotların verimliliği arttırdığına inanmamaktaydılar.
Makine Operatörleri: Bilgisayar teknolojisi zanaatkâr ustalarında işlerini etkilemiş
durumdadır. Vasıflı makine ustaları bunu an açık örneğini teşkil etmektedir. Bu işçiler takım, kalıp
ve modern endüstriyel üretime imkân veren makineleri ve bunların parçalarını üretmektedirler.
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Günümüzde CNC, CAD/CAM’ler bu işi dönüştürmektedir. Bu sistemde metal parçalar üzerinde
kesme ve yontma işlemleri yapan torna, freze ve planya gibi makineler otomatik olarak işlemektir.
Bilgisayar metal kesme-yontma işlemlerini, hızını ve derinliğini idare ederken vasıflı ustalar sadece
makineleri yükleme ve boşaltma işlerini yapmaktadır. Bu CNC’lerde kontrol araçlarını
programlama hakkı ana sorun oluşturmaktadır. Bu işlem, programlama eğitimi alan ustalar mı yoksa
bu makineleri çalıştırma eğitimi alan bilgisayar mühendisleri mi yapacak? (Shaiken, Lopez ve
Mankita, 1997). Pek çok durumda programlama eğitimi alan makineci ustaların mühendislerden
daha iyi programcı olmakladır. Çünkü, bu ustalarının vasıfları uzun yıllar eğitim ve tecrübeye
gerektirdiğinden çalışabilecek programları daha kolay üretebilmektedirler.
Mikroişlemci esaslı teknolojiler, bakım atölyelerinde makinelerin tamir ve bakımı yapan
bakımcıların da işlerini etkilemektedir. Teknolojik değişme artık baş döndürücü hızda
gerçekleşmektedir. Bu artık tek bir alanda uzmanlaşıp yıllarca o mesleği icra etmek mümkün
değildir. Bunun aksine, aynı anda hem makine ustası, hem elektrikçi ve hem de bilgisayar
programcılığı gibi çoklu vasıflara sahip olmak gerekmektedir.
Hizmet Sektörü: Bürolarda İş ve İstihdam: İş ve istihdam alanında bilgi teknolojisi en
güçlü etkisi büro mesleklerinde yaşanmıştır. Bürolarda yapılan iş bilginin işlenmesidir. Bu göreve
en uygun teknolojinin bilgisayar olması nedeniyle büro meslekleri dramatik bir şeklide
dönüşmüştür. Örneğin kelime-işlemeci programların kullanılmaya başlamasıyla bir sekreterin bir
tek mektup üretme maliyeti 7 dolardan 2 dolara düşmüştür. Bilgisayar destekli büro otomasyonu iki
aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada her bir iş-istasyonu PC’lerin kullanılmaya başlamasıyla
otomasyona maruz kalmıştır. Böylece verimlilikte devasa artışlar gerçekleşmiştir. Henüz
tamamlanmamış olmakla birlikte ikinci aşma birbirinden ayrı çalışan iş-istasyonlarını kaldırılarak
bilgi-muhasebe sisteminde ful-otomasyon gerçekleşmiştir. Bu aşamada işler daha yüksek vasıf
gerektirmektedir. Ancak ihtiyaç duyulan vasıflar ileri büro işçiliği değil daha çok programlama ve
tamir-bakımdır. Öyle ki bu aşamada devasa sayıda büro işleri ve istihdamı yok olacaktır. Ses tanıyan
programların geliştirilmesi ile daha önce bilgisayara elle girilmek zorunda olan bilgi, artık ses girdisi
haline geleceğinden daha fazla büro istidamı ve veri girme işleri yok olacak. Büro otomasyonu ile
birlikte işçi başına sermaye miktarı yükselecek. Büro işleri, ortalama işçi başına 2.000 Dolar
civarında yatırım gerektirmesi sebebiyle geleneksel olarak düşük sermeye gerektirmekteydi. Buna
karşın fabrika işleri ise işçi başına 25.000 dolar yatırım gerektirmektedir. Büro otomasyonu ile
birlikte bu yatırım miktarı 10.000 dolara çıkmaktadır. Büro otomasyonu dokümanın yeniden
yazılması veya çoğaltılması gibi pek çok tekrarlı ve angarya işleri ortan kaldırmaktadır.
Orta Kademe Yöneticilik: Bilgi teknolojisi orta kadem yöneticiliğinizde etkilemektedir.
Geleneksel olarak orta kadem yöneticilerinin görevi üretim ve pazarlama bilgilerini toplamak,
işlemek ve daha sonra bu bilgiyi üst kademe yöneticilere aktarmaktır. Bunlar, tahsilat envanteri,
bordro yönetimi ve çizelgelerin hazırlaması gibi tam olarak Yönetim Bilgi Sistemleri (YBS)
aracılığı ile en kolay şeklide otomasyona maruz kalacak faaliyetlerdir. Bilgisayar destekli muhasebe
sistemlerinin kullanıldığı yerlerde orta kademe yöneticileri önemli ölçüde gereksiz hale gelebileceği
gibi çalışma ortamlarında daha fazla baskıya maruz kalabileceklerdir. Zira doğrudan doğruya mali
açıdan daha ektili bir sistemin rekabetiyle karşı karlıyadır. Bu tip sistemler sadece işçilerin değil,
geleneksel olarak sahip oldukları güç ve otonomileri zayıflayacak orta kademe yöneticilerinin daha
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yakın takibe imkân vermektedir. Araştırmacılar, genellikle örgütsel hedeflere olan bağlı orta kademe
yöneticileri arasında otomatik üretim sistemlerine karşı ciddi bir direnişin olduğunu ileri
sürmektedir.
Teknisyenler: Mevcut meslekleri etkilemesine ek olarak bilgi teknolojileri tamamen yeni
uzmanlık alanları yaratmakta ve diğerlerini de genişletmektedir. Bu meslekler bilgisayar
programcılığı, sağlık teknolojileri, mühendislik ve bilim teknisyenliğidir. Bu mesleklerin pek çoğu
lise sonrası en az 2 yıllık eğitim gerektirmektedir. Bu meslekler hızla büyüyen profesyonel veya
yarı-profesyonel mesleklerdir. Bu yeni yaratılan mesleklerin büyük bir çoğunluğu ileri teknoloji
endüstrilerinde bulunmaktadır. Örneğin kimya ve biyoloji teknisyenleri laboratuvarlarda çalışmakta
sürate gelişen tıp ve biyo-teknoloji endüstrileri için tıbbi ve bilimsel numuneleri analizi etmekledir.
Diğer teknisyenler, üretim sürecinde radikal teknolojik değişmelere maruz kalan geleneksel
endüstrilere destek personeli olarak çalışmaktadır. Anestezi uzmanlığı, radyolog, diş teknisyenliği,
biyoloji ve kimya laborantlığı hızla gelişen destek meslekleri örneklerdir.
Tele Çalışma: PC’lerin maliyetlerini azalması nedeniyle pek çok büro çalışanın işlerinin
önemli bir kısmı bürodan uzakta yapabilmelerini mümkün hale gelmiştir. Tele çalışma normalde
büroda yapılması gereken işin evde veya işten uzak bir terminalde yapılması anlamına gelmektedir.
Günümüzde işgücünün % 15’i işinin bir kısmını tele çalışma ile yapmaktadır. Tele çalışmanın iş
üzerinde hem pozitif hem de negatif etkileri mevcuttur.
Tele çalışmanın pozitif etkileri, çalışa sürelerinde esneklik ve işe gidip-gelme için harcanan
sürenin kısaltılmasıdır. Bu, işlerinin bir kısmı akşam veya hafta sonu evinde yapmak isteyen
profesyonellere en fazla yarar sağlamaktadır. Tele çalışma bu profesyonellere olağanüstü esneklik
sağlamaktadır. Ancak tele çalışma evin 24 saat gece ve gündüz işgal edilmesi anlamına da
gelmektedir. Diğer olumsuz sonuçları ise iş arkadaşları ve müşterileriyle kişisel kontağın, bir işi
doğru olarak yapmak için elzem olan enformel geri bildirimin azalmasıdır. İzole olma ve daha az
görünür olma, terfi etmek ve yükselmek için elzem olan kontak fırsatlarının azalmasıdır.

7.6. Bilgi Teknolojisi ve Vasıflar
Bilgi teknolojisinin iş ve istihdamın yok etme ve işlerin içeriğini değiştirme kapasitesine ek
olarak, bir başka tartışmalı konuda bilgi teknolojisinin işin vasıf düzeyine etkisidir. Bu soruna işaret
etmek için üç farklı yaklaşımı burada değerlendireceğiz.

7.6.1. Bilgi Teknolojisinin Vasıf Arttırma Ektisi
Bilgi teknolojisinin vasıf konusundaki etkisine yönelik iyimser yaklaşım, bu teknolojinin
vasıf düzeyini arttırdığını ileri sürmektedir. Bu konuda en çok bilinen ve örnek gösterilen ampirik
yaklaşım Blauner’in kimya endüstrisinde sürekli-akım otomasyonu konusunda yaptığı çalışmadadır.
Sürekli akım sistemi, üretim sistemi vasıtasıyla ürünün sürekli olarak akması anlamına gelmektedir.
Basınç, sıcaklık ve akış gibi değişkenlerin izlenmesi esansında insan müdahalesi söz konusu olabilir.
Blauner’e göre sürekli akış otomasyonu, daha düşük otomasyona sahip imalat sisteminden daha
fazla vasıflı işgücü gerektirmektedirler. Buna ek olarak, kimya endüstrisinde makine operatörleri
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pahalı üretim teçhizatının daha düzgün işlemesi ve bakımı gibi konularda kitle üretimindeki makine
operatörlerinden daha fazla sorumluluk sahibidir.
Kısa bir süre öncesinde Amerikan Telekom işçilerine yönelik olarak yapılan bir araştırma,
çalışanların % 78’nin teknolojik değişmenin işlerinin vasıf düzeyini arttırdığını bulmuştur. Otomatik
sistemler işçilerin teknik bilgilerini uzun deneyimle kazandıkları vasıflarını yoğun bir şeklide
kullanmaları gerektirmektedir (Zuboff ve Maxmin. 2004). Otomatik teçhizatın bir düğmesine basan
ya da ekrandaki bir kutuya tıklayan bir teknisyenin sahip olduğu vasfı küçümsemek kolaydır.
Eğitilmiş ve tecrübeli işçiler, teknolojik olarak gelişmiş otomatik sistemlerin etkin kullanımı için ve
hatta yöneticilerin kendilerinin tasarladıkları ve sağlam olduğuna inandıkları yerlerde bile
gereklidir.
Bankalar ve ATM’lere dayalı olarak yapın bir çalışmada Adler, teknolojinin vasıfları
yükseltme etkisi konusunda benzer sonuçlar bulmuştur (Adler, 1992). İşçilerin sorumlulukları,
bilişsel öğrenmeleri ve işlerin birbirine bağımlı olmasına odaklanarak Adler en az vasıf gerektiren
işlerin banklarda teknolojiden en fazla etkilendiğini bulmuştur. Bu işlerin büyük bir çoğunluğu
süratle yok olmuştur. Bu yüzden genel olarak otomasyon geride kalan işlerin ortalama vasıf
gereksinimini artırmıştır. Benzer olarak Bilgisayar destekli makine teçhizata (CNC, CAD/CAM ve
MIS) büyük yatırımlar yapan işletmelerde yapılan bir araştırmada, vasıfsızlaştırma konusunda kanıt
bulunamamıştır (Arthur, 1994). Bu nedenle yazarlar artan bilgi-işlemci kullanımının vasıf
ihtiyacında görülebilir bir azalmaya yol açmadığı sonucuna varmaktadır.
İşçilerin teknolojik olarak gelişmiş makine ve teçhizatı kullanmak için yeni vasıflar edinmek
zorunda olduklarını gösteren çok sayıda araştırıma mevcuttur. Otomatik kâğıt fabrikasında (Roger,
Rose ve Rubery, 1994.) otonom tercih gerektiren yüksek düzeyde bakım becerisi ihtiyacı
teknolojinin gelişmesine bağlı olarak yükseldiğini bulmuştur. Matbaacılık, Bankacılık ve Metal
endüstrilerinde araştırma yapan Ozaki (1999) artan ileri teknoloji kullanımı artan bir şeklide
biçimsel bilgi, hassasiyet ve otonomi gerektirdiğine işaret etmektedir.

7.6.2. Bilgi Teknoloji ve Vasıfsızlaştırma Tezi
Bununla birlikte çok sayda kanıt bilgi teknolojisi kullanımına vasıfsızlaştırma sürecinin eşlik
ettiğini göstermektedir (Greenbaum, 2004). Otomasyonun bazı işçilerin sorumluluğunu arttırdığını
ifade etmekle birlikte, genel olarak vasıfsız gereksinimini azaltama eğiliminin baskın olduğunu
göstermektedir. Mekanizasyon ilerledikçe başlangıçta değişim yüksek vasıf gerekirken, otomasyon
süratle vasıf kaybına yol açmakta ve tersine U-şeklinde bir eğrinin oluşumuna yol açtığını ileri
sürmektedir. Bu teze göre, otomasyon ilerledikçe önce vasıf ihtiyacı artmakta ancak daha sonra
düşmektedir. Ek olarak Greenbaum, otomatik teknolojiyi kullanmak için artan eğitimli teknisyen
ihtiyacı gerecekten vasıf yükseltme değil bir diploma enflasyonu olup olmadığını sorgulamaktadır
(Greenbaum, 2004). Diğer bir ifadeyle diploma ve diğer sertifikalara bütün işçiler sahip olduğu için
isteniyordur, sahip oldukları vasıf gerçekten ihtiyaç duyulduğu için değil.
İki araştırma bilgi teknolojisinin nasıl işçileri vasıfsızlaştırdığını detaylı olarak anlatmaktadır
(Boddy ve Buchanan, 1981). İlk araştırma daktilo kullanan personelle ilişkilidir. Bilgisayarda metin
düzletme ve çoğaltma daha kolaydır. Daktiloların sahip oldukları yeteneklerin pek çoğu gereksiz
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hale gelmiştir. Ancak bilgisayar kullanımı metin formatlama ve tashih etmek gibi bazı yeni vasıflar
gerektirmektedir. Buchanan ve Body’nin yaptıkları bir başka araştırma büyük bir bisküvi
fabrikasında otomatik mikser makinelerin kullanılmasıyla ilgilidir (Boddy ve Buchanan, 1981).
Bilgi teknolojisinin en önemli sonucu hamurcuyu hamur operatörüne dönüştürmesiydi. Daha önce
usta bir fırıncı hamurcu görevini üstlenirdi. Ancak bilgisayar karışım hazırlama konusunda insani
müdahaleyi ortanda kaldırdığı için usta hamurcunun sahip olduğu vasıf, bilgi ve beceriyi tamamen
gereksiz hale gelmiştir. Bu yeni otomatik teçhizat hamurcuya sadece düğmeye basarak karışım
hazırlama sürecini başlatma görevini bırakmıştır. Fabrikada usta bakımcı görevi de önemli ölçüde
vasıf kaybetmişti. Zira bu görev makinenin bilgisayarından birkaç basit test uygulayıp, bozuk olan
parçasının yenisini takama ile sınırlıdır. Doyası ile otomatik mikser teknolojisinin hiçbir boyutu
mikser operatörü ve usta bakımcının makineyi etkin çalıştırmak için yeni vasıf ve yetenek
kazanmasını sağlamamıştır. Bu süreçten işçiler, sıkmış ve ilgisiz dikkatsiz hale gelmiştir. Bu yeni
sistem arıza yapması durumda hiç kimse sorumluluk almak istememiştir. Ek olarak işçiler sadece
terfi etmelerine imkân verecek birkaç yeni vasıf öğrenmiştir. Bu nedenle şirket yöneticileri
potansiyel olarak süpervizör konumuna terfi ettirebileceği çok değerli bir işe alma kaynağını
kaybetmiştir.
New York ve California’da faaliyet gösteren birkaç sigorta şirketinde yaptığı aştırmaya
dayalı olarak Appelbaum ve diğ. bilgi teknolojisinin sigorta sözleşmelerinde kullanımıyla bağlantılı
olarak vasıfsızlaştırmanın ana eğilim olduğunu ileri sürmektedir (Appelbaum ve diğ 2000).
Appelbaum ve diğ.in çalışması bilgisayarın kullanıldığı şirketlerin % 80’ninde kişisel sigorta
sözleşmelerinde kararı bilgisayar vermektedir. Kısaca, işleri büyük ölçüde standartlaştığı için sigorta
çalışanalar vasıflarını sadece unvan olarak mahfaza etmiştir.
Otomasyon kullanılmasının işçilere yönelik olarak yaratığı problemleri inceleyen
Mowshowitz, bilgisayarın kullanılmasından sonra işçilerin vasıf gereksinimin gerilediğini iddia
etmektedir (Mowshowitz, 2002). Bilgisayar kullanımı büro çalışanlarının işlerini daha standart ve
biçimsel olarak tanımlanmış hale getirmektedir. Üretim süreciyle ilgili kararların büyük bir kısmını
üst yönetime veya otomatik bilgi sistemine kaydırılması nedeniyle işçilerin otonomisi azalmaktadır.

7.6.3. Bilgi Teknoloji ve Karmaşık Etki
Kimi yazarlar ise bilgi teknolojisinin vasıf gereksiniminin, kimi vasıfların arttığı kimi
vasıfların da azaldığı dinamik bir süreç olarak görmektedir. Milkman ve Pullman (1991), robot ve
diğer otomatik makine teçhizatın imalat sektöründe kullanılmasının hem vasıf artışına hem de
vasıfsızlaştırma neden olduğunu ileri sürmektedir. Robotların işçilerin vasıflarını olumlu yönde
etkilediğini sonucuna varmaktadırlar, zira robotların ve diğer elektronik teçhizatın bakımının
yapılması bunların ortadan kaldırdıkları işlerden daha fazla teknik bilgi gerektirmektedir. Lise
sonrası matematik ve bilim bilgisi robot teknisyenleri için elzemdir. Bu eğitimin büyük bir kısmı
kamusal olarak sunulan meslek kurslarında öğrenilebilir. Bununla birlikte robotların işlerini elinden
aldığı işçilerin önemli bir kısmını düşük vasıflı ve düşük ücretleri hizmet sektörü işlerine mahkûm
olabilecekleri konusunda uyarmaktadırlar.
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Otomasyonun, vasıflı mesleklerin devamını gerektiren bazı doğal sınırları mevcuttur.
Örneğin makine-takım endüstrisinde tornalar ve diğer aletlerin ölçü ve ayarları usta tarafından
yapılmak zorundadır. Makine Takımları CNC’ye CAD/CAM dönüştüğünde metal üzerinde
(milimetrenin 1/100 ölçüsünde) hassas yontma ve kesme işlemleri esnasında sorunlar ortaya
çıkmaktadır. Makineye vasıflı zanaatkâr usta kullanmaması halinde bu tip hassas kesim problemleri
çözmek oldukça zordur (Shaiken, Lopez ve Mankita. 1997). Bilgisayar destekli sistemlerin pek çoğu
aksaklılara karşı oldukça kırılgan ve savunmasızdır. Etkin bir şekilde kullanılabilmesi için
kaçınılmaz olarak vasıflı zanaatkâr bakım ustasına ihtiyaç duymaktadır (Hirschhorn, 2002). Bu
nedenle vasıflı işçilerin üretim sürecinden tamamen tasfiye edilmesi mümkün değildir (Spenner,
1990). Bilgi teknolojisinin vasıf üzerine etkisi ilgili olarak kesin bir sonuç ortaya koyamamanın
temel sebebi vasfın muğlak ve tanımlanmamış bir konsept olmasından kaynaklanmaktadır. Vasıf ile
ne kast edildiği teknoloji geliştikçe değişmektedir. Bu yüzden teknolojik değişemeye paralel olarak
gerekli vasıfları artığını veya azaldığını belirlemek oldukça zordur. Vasıf düzeyinde gözlemlenen
genel istikrar dengelemenin bir sonucu olması mümkündür. Daha fazla eğitim gerektiren vasıf
yükseltilmesi iş yaratılması paralel olarak gerçekleşmektedir. Eş zamanlı olarak vasıfsızlaştırma
işlerin yaşamı boyunca içeriğinin alçaltılması ile gerekçelenmektedir.
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Uygulamalar
1952’de Kurt Vonnegut Otomatik Piyano isimli kitabını yazmıştı. Roman otomasyonun
birkaç ayrıcalıklı mühendis dışında herkesin işini yok ettiği gelecek toplumunu anlatmıştı. Kamu
projeleri ve hayali bir düşmanla yapılan kronik bir endüstri savaşına rağmen işsizlik son derce
yaygındır. Vonnegut’un hayali senaryosu 1950’lerde ilk kez freze ve tornalarda kullanılan numerik
kontrollü otomasyona dayalı bir gelecek projeksiyonuna dayalıydı. Bu tip bir otomasyon otomatik
piyanoda kullanılana çok benziyordu.
Vonnegut’un hikâyesinde mühendis, tornaya bir kayıt cihazı yerleştirerek vasıflı bir
tornacının olan Rudy Hertz vasıflarını kaydetmektedirler. Sonra ustanın tüm hareketleri çeşitli
varyasyonlarla yeniden üretmektedir.
Rudy Hertz kayıt cihazının ne işe yaradığını bilmektedir fakat bunu çok sevildiğinin farkına
varır. Zira binlerce vasıflı usta arasından o seçilmişti ve onun çalışırken yaptığı el hareketleri,
[ellerinde, gözlerinde ve zihninde biriktirdiği vasfı] ölümsüzleşecekti.
Burada Paul’un önünde küçük bir kutuda bulunan düğme artık Rudy’idi. O gün o öğleden
sonra Rudy makineyi çalıştırmış, hızını ayarlamış, kesici aletleri kontrol etmişti. Bu, makinesini,
ekonomisini ve onun çabasını ilgilendirdiği kadarı ile Rudy’nın vasfıydı. Bu teyp kaseti, aslında
büyük elleri ve kirli parmaklarıyla bu küçük ve nazik adamdan damıtılan özdü.
Şimdi artık Paul, elektrik panosunda tornanın düğmesine bastığı zaman bu kasetten giden
sinyaller vasıtasıyla Rudy Hertz’in damıtılmış özünü kullanarak bir değil on değil yüz binlerce şaft
üretebilirdi.
Kaynak: Kurt Vonnegut, (1952). Player Piano, New York: Dell ss. 9-10’dan R. Hodson ve
T. Sullivan, The Social Organization of Work. Belmont:Thomson Higher Education.
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Uygulama Soruları
1)

Bilgi teknolojilerinin üretim sürecinde nasıl bir etkiye sahiptir? Tartışınız.

2)

Bilgi teknolojilerinin iş yaratma ve yok etme kapasitesini tartışınız?

3)

Bilgi teknolojileri nasıl iş ve istihdamı yok etmektedir?

4)

Bilgi teknolojisi orta kademe yöneticilerin işini nasıl etkilemektedir?

5)

Bilgi teknolojisinin kullanımı bürolarda isin vasıf düzeyini nasıl etkilemektedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde bilgi teknolojilerinin emek süreci iş ve istihdam üzerindeki etkilerini
değerlendirdik. Bilgi teknolojisi, mikro-işlemci, yeni bir teknolojidir. Kökenleri savaş sonrası
döneme dayanmakla birlikte asıl gelişimini, 1970’lerde silikonun elektrik devrelerinde
kullanılmasından sonra göstermiştir. 1970’den günümüze kadar olan süre içinde bilgi teknolojisinin
hem kapasitesi ve boyutu muazzam değişime uğramış, boyutu binlerce kat küçülürken işleme
kapasitesi de milyonlarca kat artmıştır. Bilgi teknolojisi gerek üretimde ve gerekse ürünlerde yoğun
bir şekilde kullanılmaktadır. Öyle ki uçaktan, füzeye, çaydanlıktan, otomobilde yakıt kontrolüne,
saatten, mutfak robotuna ve makine-takımlara kadar son derce geniş kullanım alanına sahiptir.
Bilgi teknolojisinin üretim sürecinde kullanılması istihdamı ve işçilerin işlerini, sahip
oldukları vasıflarını ve meslekleri derinden etkilemektedir. Zira bilgi teknolojisinin kullanımı
nedeniyle özellikle imalat sektöründe ve bürolarda milyonlarca iş ve istihdam yok olurken sayısız
meslek ve vasıf da ortadan kalkmıştır. Ancak bunun yanında bilgi teknolojisinin in bizzat kendi
milyonlarca yeni iş ve istihdamla birlikte çok sayıda vasıf ve meslek yaratmıştır. Nitekim bugün
internetle ve cep telefonlarıyla alakalı mesleklerin büyük bir kısma 20 yıl önce yoktu. Dolayısı ile
bilgi teknolojilerini iş ve istihdama etkileri açısından değerlendirirken iş ve vasıf yok etmek kadar
yaratma etkisinin de dikkate alınması gerekmektedir. Nitekim imalat sektöründe robot kullanımının
son yıllarda süratle artırttığı dikkat çekmekte ve veriler 10.000 işçi başına robot kullanımı 69’a
ulaştığını göstermektedir. Bu ilk bakışta, 20 milyona yakın işçinin işini kaybettiği anlamına
gelmektedir. Ancak bu kadar çok robot üretimi yapılırken robot üreten ve robot endüstrisine girdi
sağlayan endüstrilerde yeni iş ve istihdamın yaratıldığı göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle bilgi
teknolojisinin iş, istihdam ve vasıf üzerinde standart bir etkisinden söz etme mümkün değildir.
Aksine bu süreç son derece karmaşıktır. Ayrıca bilgi teknolojisi son derece esnektir.
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Bölüm Soruları
1)
“1970’li yıllardan sonra bilgi ve iletişim teknolojilerinde (BIT) meydan gelen değişimi
“……………..” olarak görülmektedir.” Boşluğu dolduracak ifade hangi şıkta doğru olarak
verilmiştir.
a)

“Etkileşim Devrimi”

b)

“Teknoloji Devrimi”

c)

“İkinci Sanayi Devrimi”

d)

“Hizmet Sektörü Devrimi”

e)

Süper Sanayi Devrim

2)
Yirminci yüzyılın son çeyreğinden itibaren robot ve bilgisayar endüstrileri âdete
patlama yaşamasına hizmet eden sebep hangi şıkta doğru olarak verilmiştir.
a)

Mikro-işlemcinin yaygın bir şekilde üretim sürecinde kullanılması

b)

Bilgi teknolojilerinin gelişmesi

c)

Silikonun yaygın olarak kullanılması

d)

Micro elektroniğin üretimde kullanılması

e)

Vakum tüplerin kullanılması.

3)

Bilgi teknolojileri temel de neden işsizliğe sebep olmaktadır?

a)

Emekten tasarruf sağladığı için.

b)

Zamandan tasarruf sağlaması.

c)

Mekândan tasarruf sağlamaması.

d)

Sermayeden tasarruf sağlaması.

e)

Maliyetinin ucuz olması.

4)
“Yeni teknolojilerin işsizliğe sebep olmasının aksine; insanları arzu edilmeyen rutin
monoton, kirli ve pis işlerden özgürleştirmekte ve daha yüksek yaşam standardı sunduğunu ileri
sürmektedir.” Bu düşünceyi savunan kimdir.
a)

H. Ford

b)

Adam Smith
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c)

E. Durkheim

d)

F. Duchin

e)

F. Taylor

5)

İyimser yaklaşıma göre bilgi teknolojisi vasıf düzeyini nasıl etkilemektedir?

a)

Vasıf düzeyini artırmaktadır.

b)

Vasıf düzeyini azaltmaktadır.

c)

Vasıf düzeyini Etki etmemektedir.

d)

Vasıf düzeyini çeşitlendirmektedir

e)

Vasıfları yok etmektedir.

6)
yanlıştır?

Aşağıdakilerden mikro-elektronik teknolojisinin tarihsel gelişimi açısından hangisi

a) Mikro-elektronik endüstrisi İkinci Dünya Savaşından sonra transistor icadıyla gelişmeye
başlamıştır.
b) Transistor, yarı-iletken madde olan silikonu elektrik devreleri için kullanan ilk araçtır.
c) Başlangıcından itibaren mikro-elektronik endüstrisi teknolojisini minyatürleştirmek
zorundaydı.
d) Mikro-elektronik 1950 ve 1960'larda buzdolabı, televizyon vs. gibi elektrikli ev
aletlerinde kullanıldı
e) Mikro-işlemcinin icat edilmesiyle mikro-elektroniğin gelişimi açısından önemli değildir.
7)
a)
etmektedir.
b)

Bilgi teknolojisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Bilgi teknolojisi insanların yapmak istemediği rutin monoton, kirli ve pis işleri yok
Bilgi teknolojisinin yarattığı potansiyel olanaklar yol açtığı sorunlardan daha fazladır.

c) Bilgi teknolojisi kısmen işsizlik sorunun kaynağıdır.
d)
Bilgi teknoloji ne tarafsız ne de önlenemez, aksine teknoloji işçilerle yapılan
pazarlıkta işverenin elini güçlendiren bir baskı aracıdır.
e) Bilgi teknolojisi işçilerinin vasıflarını artırmakta ve motivasyonlarını yükseltmektedir.
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8)
Aşağıdakilerden hangisi bilgi teknolojisinin istihdam üzerindeki olumuz etkisiyle ilgili
olarak yanlıştır
a)
Bilgi teknolojisi destekli makine teçhizat ve robotların üretim sürecinde
kullanılmasıyla net bir iş kaybına yol açmıştır.
b)

İş-güvencesizliği artmıştır.

c)

Büro işçileri, özellikle daktilo ve stenografi kullananlar en fazla etkilenen gruptur.

d)

Robotlar da imalat sektöründe pek çok işçiyi gereksiz hale getirmiştir.

e)
Makine operatörleri, takım üretenler ve kalıpçılar ve metal işçileri bilgisayar destekli
makine teçhizattan etkilenmemiştir.
9)
doğrudur?

Robotların üretim sürecinde kullanılması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi

a)

Robotlar işçilerle rekabet etmektedir.

b)

Robotlar üretim sürecinde her zaman işçilerin yerini almaktadır.

c)
Robotlar üretim sürecinde sadece kirli, pis ve tehlikeli işleri yapmak için
kullanılmaktadır.
d)
Robotların maliyeti işçilik maliyetinden az olması durumunda işletmeler robot
kullanmayı tercih etmektedir.
e)
İşletmeler genellikle robot kullanmak yerine üretimi emeğin ucuz ve bol olduğu
ülkelere taşımaktadır.
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Cevap Anahtarı:
1)

c

2)

b

3)

a

4)

d

5)

a

6)

e

7)

e

8)

b

9)

d
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8. İŞİN YENİDEN TASARIMI VE ALTERNATİF İŞ
ORGANİZASYONU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde 1960 ve 70’lerde Fordist-Taylorist üretim modeli ve bu modelin emek
sürecinde yarattığı vasıfsız, rutin, monoton ve sıkıcı bıktırıcı işlerin işgücünde yarattığı hayal
kırıklığı ve iş tatminsizliğine karşı işin yeniden tasarlanması ve çalışma gününün kalitesinin
aratılması programlarını incelenecektir. Bu kapsamda iki farklı programdan bahsetmek
mümkündür. Bunlardan ilki işçilerin üretimde karar-alma sürecine katkıda bulunacağı katılımcı
yönetim, diğer ise işin yeniden tasarlanması programlarıdır. Katılımcı yönetim programları
emek sürecinde köklü bir reform anlamına gelirken iş tasarımı öncelikli olarak işçilerin
huzursuzluklarına karşı bir reaksiyon olarak görülebilir. İşin yeniden tasarımı programları, iş
rotasyonu, iş genişletme ve iş zenginleştirmedir. Katılımcı program ise özerk takım
çalışmasıdır. Bu programlardan bazıları teorik yaklaşımlardan çıkarılmıştır. Dolayısı ile bu
bölümde teorik yaklaşımlardan sonra bazı şirket uygulamalarına yer verilecektir. Nihayet işin
yeniden tasarımının genel bir değerlendirmesi yapılacaktır.

186

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
İşin
uygulanmıştır?

yeniden

tasarlanması

ve insanileştirmesi

programları niçin

2.

İş-genişletme ve iş zenginleştirme ne demektir?

3.

Özerk takım çalışması ne demektir? Nasıl bir amacı vardır?

4.
olmuştur?

İşin yeniden tasarlanması ve insanileştirmesi programları niçin başarısız
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Herhangi
bir
işletmede mevcut iş
organizasyonun
iyileştirilmesi

Farklı sektörlerde emek
sürecinin
yeniden
nasıl
tasarlanacağının araştırılması

Takım çalışması

Herhangi bir kurumda
takım
çalışmasının
tasarlanması

Sanayide takım çalışmasının
nasıl
tasarladığının
araştırması

Çalışma
günün
kalitesi
programlarının
başarısız olması

Kapitalist
bir
ekonomide
işletmelerin öncelikli
amacı kar etmek ve
rekabet
edebilmektedir.

İsveç’te
Volvo’nun
geliştirdiği
işin
insanileştirilmesi
programlarının
niçin
başarısız
olduğunun
araştırılması.

İşin
tasarımı

yeniden
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Anahtar Kavramlar

Çalışma Gününün Kalitesi
İş Zenginleştirme
İş Genişletme
Özerk Takım Çalışması
Sosyo-Teknik Sistem Teorisi
Çift-Faktör Teorisi
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Giriş
İşin yeniden tasarımı ve çalışma günün kalitesinin arttırılmasına yönelik girişimler
1960’ların sonlarında işletme yöneticileri ve çalışma sosyologlarının gündemini oluşturmaya
başlamıştır. Bunun temel sebebi 1914’den beri ABD’de ve 1945 sonrası ise Avrupa’da
uygulamaya konulan Fordist-Taylorist üretim modeli ve emek sürecinin yarattığı vasıfsız, rutin,
monoton ve sıkıcı bıktırıcı işlerin işgücünde yarattığı hayal kırıklığı, iş tatminsizliği ve
hüsranıdır. Bu durum kendini işyerinde sabotaj, işyerinde direniş, işe gelmeme, yüksek işçi
devri ve grevlerle ifade etmeye başlamıştı. Öte yandan işi detaylarına ayırmak suretiyle vasıfsız
işçilere yaptırmak düşük maliyetli ve etkin bir emek sürecinden çok teknik açıdan çok katı ve
etkin olmayan bir emek süreci yatırmıştı. Fordist-Taylorist emek süreci ve işin yarattığı hayal
kırıklığı ile katılıkları ortan kaldırmak amacıyla gerek Avrupa’da ve gerekse de ABD’de pek
çok işletme çalışma gününün kalitesi ve insanileştirilmesine yönelik programlar uygulamaya
koydular. Bu bölümde anlatılan iş rotasyonu, işçiye belirli bir süre içinde farklı rutin işler
vererek rotasyon yapmasını sağlamak suretiyle tek düzeldikten kurtarmayı; iş genişletme yatay
eksende, iş zenginleştirme ise dikey eksende işçinin yaptığı işe farklı görevler ilave ederek işin
anlamlılığını ve vasıf düzeyini arttırmayı amaçlamaktadır.
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8.1. Taylorizm Yol Açtığı Sorunlar ve Çalışma Gününün Kalitesi
Çalışma günün kalitesinin arttırılması ve işin insanileştirilmesi programları 1960’lı
yıllardan sonra gerek uygulamacıların, gererekse işletme bilimcileri ve çalışma sosyologlarının
gündemini oluşturan bir konudur. Atlantik’in her iki yakasında çok sayıda işletme çalışma
günün kalitesi ve işçilerin iş tatmini arttırmak amacıyla işin yeniden tasarlanması programlarını
uygulamaya koymuştu. Bu programların ana hedefi, Fordist-Taylorist emek süreci ve işin
yarattığı hayal kırıklarını ve katılıkları ortan kaldırmaktı. Taylorizm’in işi detaylarına ayırarak
vasıfsız işçilerce yapılması hedefi, daha düşük maliyetli ve etkin bir emek sürecinden çok
teknik açıdan oldukça katı ve etkin olmayan bir emek süreci yaratmıştı. Ayrıca işin bu şeklide
parçalanması yönetsel kontrolü arttırmış ancak üretim sürecinde işçilerin şiddetli bir direnişi ile
karşılamış ve Taylorizm’in hedeflediği etkinlik ve verimliliği yok etmişti.
Taylorizm çalışma yaşamı ve üretim süreci açısından üç farklı sonuç doğurmuştur.
Bunlardan ilki işçilerin sahip oldukları vasıf ve karar-alma kapasitesinin âtıl kalması ve bu
kaynağın kapasitenin altında kullanılmasıdır. Bu, işçilerin emek sürecinde kontrol ve denetim
için uzman personelin kullanılması hem yönetsel kontrol maliyetlilerini iki katına çıkarmış hem
de katma değer üretmeyen yardımcı işçi sayısını artmasıyla sonuçlanmıştı. Nitekim makine
teçhizata meydana gelen ileri düzeyde teknik bilgi ve mühendislik gerektirmeyen arızların
tamiri ve makine teçhizatın rutin bakım işlerinin pek çoğunu üretimde çalışan işçiler
yapabilecek vasıf ve yetenekte olmasına rağmen çok sayıda bakım işçisi istihdam edilmekteydi.
İkincisi, işin detaylarına ayrılması bir yandan ileri düzeyde karmaşık bir örgütsel yapı ve
yönetsel açıdan koordine edilmesi zor bir emek süreci yaratmıştı. Bu durum işgücünün problem
çözme yeteneğini yok etmiş ve örgütün hem acil hem de rutin durumlara tepki vermesini
yavaşlatmıştı. Üretim sürecinde meydana gelen basit arızaları veya ayar değişikliklerini üretim
işçilerinin az bir eğitimle yapması mümkün olduğu halde, bu konuda inisiyatif kullanmalarına
izin verilmemiş, ilk kademe amirlerine bildirmeleri ve bakım işçilerinin gelmesini beklemeleri
gerekmiştir. Üçüncüsü, Taylorist emek süreci ve yönetim anlayışı özellikle teknolojik değişme
açısından büyük bir katılık yaratmıştır. Uzun bir süre uygulanan çalışma yöntemleri değişmez
kural haline gelmiş, işçiler açısından kazanılmış hak ve kısıtlayıcı uygulama olarak kabul
edilmiştir. Bu eğilim işyerinin güçlü bir sendika tarafından örgütlenmesi durumunda ortaya
çıkmaktaydı ve her ne kadar her meseleyle alakalı olarak ortaya çıksa da özellikle detaylı iş
bölümü ile bağlantılı olarak vahim bir hal almıştı. Bilimsel Yönetim yaklaşımı 1950’nin
sonlarından itibaren gerek ABD’de, gerekse Avrupa’da yoğun eleştirilere maruz kalmıştır.
Rasyonel iş organizasyon ve kontrol sistemlerinin yol açtığı en belirgin insani problem,
yaptıkları işin yetersizliğinden, özerklik ve öz-gerçekleştir imkânı vermesinden dolayı işçilerin
yaşadıkları hayal kırıklığı ve hüsrandı. Bu durum 1960’dan itibaren kendini dikkatsizlik,
kayıtsızlık, sabotaj, grev, işe gelmeme, yüksek işçi devri gibi işçilerin çeşitli direnişleriyle ifade
etmeye başlamış ve işin insani çizgide yeniden yapılandırması ile bu sorunlara çare aranmıştır.
Bu tarihten itibaren alternatif iş organizasyonu veya işin yeniden tasarlanması programı
uygulamaya konulmuştur. Bunun nedeni işçilerin kaybettikleri özerkliklerini geri almak için
mücadele etmesi olmayıp yöneticilerin işin insanileştirmesinin teknik ve beşeri açıdan daha
etkin olabileceğine inanmalarıdır.
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8.2. Çalışma Günün Kalitesi ve İşin İnsanileştirilmesi
1970’lerden itibaren Fordist—Taylorist emek sürecinin yarattığı işyerinde gerilim, iş
tatminsizliği ve hayal kırıklığını rehabilite etmek ve ileri derecede motive olmuş yüksek
verimliliğe sahip bir işgücü yaratmak maksadıyla iki farklı Çalışma Gününün Kalitesi (ÇGK)
programı geliştirilmiştir. Bunlardan ilki işçilerin üretimde karar alma sürecine katkıda
bulunacağı katılımcı yönetim, diğer ise işin yeniden tasarlanması programlarıdır. Katılımcı
yönetim programları emek sürecinde köklü bir değişiklik ve Fordist-Taylorist üretim
modelinden uzaklaşmayı temsil ederken, iş tasarımı ise temel prensiplerini değiştirmeden bazı
yeni uygulamalarla bu üretim modelini güncellemekti. Nitekim işin yeniden tasarımının ana
hedefi Fordist emek sürecinde kısmi reformlarla verimlilik sorununa çözüm aramak ve işçilerin
huzursuzluklarına kısmen de olsa tepkisiz kalmamaktı (Rinehart, 1986).
Henüz küreselleşme ve Japon rekabetinin söz konusu olmadığı bu yıllarda şirket
yöneticileri hükümet yetkilileri ve sendika liderleri artan bir şeklide işin insanileştirilmesi, yeni
endüstri ilişikleri ve çalışma günün kalitesi gibi uygulamaları içeren kapsamlı bir işyeri reformu
düşüncesinin cazibesine kapılmıştı. Bu dönemde genel olarak Fordist-Taylorist işorganizasyonun yol açtığı problemler, daha demokratik bir işyeri ve çalışma ilişkileri, daha
karmaşık işler yaratılarak ve işçilere emek süreci üzerinde daha fazla kontrol ve sorumluluk
verilerek iyileştirileceğine inanılmaktaydı. Bu nedenle ÇGK programları işçilere da fazla
özerklik-sorumluluk ve iş tatmini, işletmeye ise daha yüksek verimlilik, daha düşük işçilik
maliyeti ve daha yüksek kâr imkânı sunan ve bunun sonucunda her iki tarafın da kazançlı
çıkacağı yeni ve demokratik bir yönetim anlayışı ön görmekteydi. Kısaca çift taraflı fayda tezi
ÇGK veya İşin İnsanileştirilmesi Programlarının temel iddiasını oluşturmaktaydı.
ÇGK programlarını “Amerika’da İş Raporu” (1973), İngiltere’de ise “Çalışma
Gününün Kalitesi Rapor”u sembolize etmekteydi (Wilson 1975). Bu tip raporlar ve diğer
yazarların çabalarıyla Taylorizmin tam karşıtı olan “İyi İş Tasarımı İlkeleri” ortaya atılmıştır.
Bu bağlam da tipik olarak 5 ilke geliştirilmiştir.
1.
Kapsama ilkesi: İşin kapsamı, bir ürün ve süreci tamamlayacak tüm görevleri
içermelidir. Teorik olarak, iş, işçi açısından bir anlam ifade etmeli ve işçiye öz gerçekleştirme
hissini vermelidir.
2.
Kontrol ve Gözetim ilkesi: İşin yapılması esnasında ihtiyaç duyulan kontrol ve
gözetim aşamaları işe dâhil edilmelidir. İşler, teftişçiler ordusuna ihtiyaç duymayacak şeklide
tasarlanmalıdır. İşçi ve ekipler kalite ve güvenilirlik açısından sorumluluk üstelenmelidir
3.
Görev Çeşitliği İlkesi: Görev dizininin artması. Bu, işçilerin iş rotasyonu yapacak
şekilde yaptıkları işin dizininin bütününü anlaması demektir.
4.
İşin Ritmi ve Döngü Süresi ilkesi: İşçilere yaptıkları işin ritmini belirleme ve bazı
işleri yapma yöntemi ve sırası konusunda kendilerine tercih hakkı verilmelidir.
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5.
İşbirliği ve Sosyalleşme İlkesi: İş yapısı bir miktar sosyal etkileşime ve işbirliğine
imkân vermelidir
1970’ler boyunca, bu ilkeler işi yeniden yapılandırmak isteyen öncü şirketlerin temel
ilkeleri olarak kabul görmüştür. Ne yazık ki bu ilkeleri uygulayan sadece birkaç işletme ortaya
çıkmış, iş tasarımı büyük ölçüde geleneksel Taylorist ilkelere bağlı kalmıştır. Buna rağmen
1970’ ve 1980’lerin ortalarından itibaren özellikle Japon rekabeti pek çok işletmeyi iş tasarım
felsefesini yeninde gözden geçirmeye ve tepeden tırnağa kontrol etmeye zorlamıştır. Pek çok
işletme işin insanileştirilmesi programlarını uygulamaya koymuştur. Bu programlar, iş
genişletme, iş zenginleştirme ve özerk takım çalışmasıdır. İlk iki yaklaşım işin yeniden
tasarlanması uygulamaları olarak değerlendirilmekte, takım çalışması ise daha çok katılımcı
yönetim uygulaması olarak görülmektedir.

8.3. Alternatif İş Tasarım Biçimleri
İşin yeniden yapılandırılması dikey ve yatay eksende gerçekleşmektedir.
Organizasyonlarda ihtisaslaşma hem yatay eksende -aynı seviyede- görevlerde uzmanlaşma,
hem de dikey eksende -fonksiyonel ve kararlar açısından- uzmanlaşma meydan gelmektedir. İş
tasarımı, işçinin görev ve sorumluluğunu genişleterek işin içeriğini yeniden yapılandırmaktadır.
Bu, görevin döngüsünü (iş tamamlanma süresini) arttırarak ve işçilere ya tek olarak ya da takım
olarak normalde ustabaşına, kalite kontrolcülere ve diğer endirekt işçilere tahsis edilen işleri
tahsis ederek gerçekleştirilmektedir. Dolayısı ile iş rotasyonu, iş genişletme, iş zenginleştirme
ve özerk takım çalışmasını detaylı olarak incelemek yararlı olacaktır.

Şekil 8.1. Alternatif İş Tasarım Yöntemleri
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8.3.1. İş Rotasyonu
İş rotasyonu aynı eksende, resmi veya gayr-ı resmi esasta işçileri işler arasında
rotasyona tabi tutmaktadır. İş rotasyonu, işçilerin motivasyon ve ilgilerini canlı tutabilmek için
sistematik olarak işçileri bir işten diğerine kaydırmayı içermektedir. Taylorist emek sürecinde
her bir iş en küçük görevlerine ayrılmaktadır. Örneğin, Mont Blanc veya Cross tarafından
yapılan tükenmez kalem montajı 4 ayrı aşmadan oluşmaktadır: yazıcı ucun test edilmesi, ucun
kovana yerleştirilmesi, kapağın kovana vidalanması ve montajı yapılmış kalemin kutusuna
yerleşilmesi. Her bir işçinin tek bir görev yapması halinde 4 işçi bu montaj işlemini
tamamlamaktadır. İş rotasyonun uygulanmaya başlaması ile görevler aynı kalmaktadır. Ancak
hangi işi kim yapacağı sistematik bir şeklide değişmektedir. Örneğin bir işçi düzenli olarak 1
hafta veya 1 ay süreyle aynı işi yaptıktan sonra 2. işe geçmektedir. Bu şekilde tüm işlerde sıra
ile çalışmaktadır. 4. işte aynı süre çalıştıktan sonara tekrar birinci işe dönmektedir. ABD’de
Amerikan Cyanamid, Baker Hughes, Ford ve Prudential Insurance gibi çok sayıda şirketin iş
rotasyonu uyguladığı bilinmektedir. Ne var ki iş rotasyonu tam olarak beklenilen etkiyi
yaratabilmiş değildir. Bunun sebebi işlerin oldukça dar bir şeklide tanımlanmış olmasıdır. Diğer
bir ifade ile eğer iş rotasyon döngüsü yenii işleri içerse de işçiler bir tane yerine basitçe bir kaç
tane rutin ve sıkıcı iş yapmak zorunda kalmaktadırlar. İşçi her bir göreve biraz yeni bir ilgi ile
başlasa da bu ilgisini kısa sürede kaybetmektedir.
Bununla birlikte işletme yönetimine göre, iş rotasyonu etkin bir mesleki eğitim olanağı
vererek işçinin vasıf düzeyini yükselmektedir. Çünkü bir işçi, çok sayıda farklı işi yapması
nedeniyle daha geniş bir dizi vasıf kazanmaktadır. Bu yüzden işçilerin yeni görevlere
kaydırmaları konusunda oldukça yüksek esneklik yarattığı düşülmektedir. Dolayısı ile bazı
Amerikan şirketleri iş rotasyonunu eğitim veya başka amaçlı olarak kullanmaktadır. İş
rotasyonu işin motivasyon içeriğini iyileştirmek açısından sınırlı bir katkı sunsa da bazı
durumlarda verimlik ve işçi devri açısından iyi sonuçlar üretmiştir (Griffin ve Moorhead,
2012). Ne var ki iş rotasyonu işçiler açısında basitçe daha fazla iş anlamına geldiği için olumsuz
olarak değerlendirilmektedir.

8.3.2. İş Genişletme
İş genişleteme yatay düzlemde bir takım görevleri birleştirerek iş döngüsünü artırmakta
ve bu yüzden daha tam ve daha anlamlı bir iş yaratmaktadır. İhtisaslaşma derecesini azaltma
etkisi mevcut olup işlerin elverdiği yerlerde ise tek tek işçilerin işlerinin ritmini de düşürme
etkisi mevcuttur. İlgisiz görevlerin basit bir şeklide gruplanması, arzu edilen hedefleri
gerçekleştirmek yerine verimlilik ve tatmin açısından arzu edilmeyen olumsuz etkilere sahip
olduğunun bilinmesi önemlidir. Benzer olarak iş rotasyonunda olduğu gibi, özerk, karar-alma
etkileşim ve sorumluluk gibi bazı özellikler gerçekleşmemektedir. Yatay yükleme olarak da
adlandırılan bu yöntem, işçinin görevinin daha önce başka işçiler tarafından yapılan işleri de
içerek şeklide genişletilmesidir. Örneğin iş genişleteme, Cross kalem fabrikasında
uygulansaydı 4 ayrı görev, daha geniş iki görev şeklinde birleştirilebilirdi. Bu yüzden bir grup
işçi kalem uçlarını test edip bu uçları kovana yerleştirirken (1 ve 2. Görevler), diğer bir grup
işçi de kalemlerin kapaklarını takıp onları kutulara yerleştirebilirdi (3 ve 4 görev). Bu değişimin
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arkasındaki mantık, her bir işin içerdiği görev sayısının artması sonucu monotonluğun ve
sıkıcılığın azaltılmasıdır. Maytag iş genişletmeyi kullanan ilk işletmedir. Çamaşır makinesi su
pompası imalatı yapan bu işletmede iş birbirini takip eden sıra ile 6 işçi tarafından montaj
hattında tamamlanmaktaydı. Değişim sonrasında her bir işçi tek başına su pompasını montajını
yapmaya başlamıştır. AT&T, the U.S. Civil Service ve Colonial Life Insurance Company gibi
şirketlerin de iş genişleme uyguladıkları bilinmektedir. Ne yazık ki iş genişleteme de arzu
edilen etkiyi doğurmamıştır. Genel olarak bütün bir üretimin sırayla, basit ve kolayca yapılan
işlerden oluşması halinde çok sayıda benzer işin yapılması işçinin yaptığı işi önemli ölçüde
değiştirmemektedir. Bir makinada iki vida sıkma işinin, üç vida sıkma ve iki de kablo bağlama
şeklide genişletilmesi halinde de işin içerdiği monotonluk esasen aynı kalmaktadır.

8.3.3. İş Zenginleştirme
İş genişletme ve rotasyonun aksine, iş zenginleştirme dikey düzlemde değişim
getirmekte ve işçilere işle ilgili olarak karar-alma konusunda daha fazla sorumluluk
vermektedir. Bu yüzden işin planlaması ve organizasyonunda; üretim sürecinin kontrolü ve
kalite kontrol veya kayıt tutma ve malzeme tedariki veya bazı rutin bakımlar işçinin yaptığı işe
eklenmektedir. Bu tip değişimin amacı ve etkisi, özerklik, karar-alma, sorumluluk, tanınma ve
bireysel gelişim açısından işin motivasyon içeriğini arttırmaktadır. Bu, işçiye tam bir görev ve
işin ritmini kontrol etme imkânı vermekte ve hem dikey hem de yatay düzlemde işin değişimini
ifade etmektedir. Bununla birlikte dikey iş zenginleştirmenin organizasyon açısından önemli
etkileri mevcuttur, zira işçilere geleneksel olarak işletme yönetiminin ve ihtisaslaşmış birimin
yetkisinde olan karar-alma konusunda katılım imkânı vermektedir. İş zenginleştirme çifte
faktörlü motivasyon teorisine bağlı olarak geliştirilmiştir. Bu teori işçilerin işle alakalı pozitif
deneyimlerini başarı hissi, sorumluluk ve tanınma gibi hislerin yönlendirdiğini iddia
etmektedir. Bunları gerçekleştirmek için iş zenginleştirme dikey iş yüklemesine
dayanmaktadır. Dikey yükleme yatay yüklemeye göre sadece daha fazla göre ilave etmemekte
ayrıca işçiye görevle ilgili daha fazla kontrol ve sorumluluk da vermektedir (Setterwhile, 2007).
İş zenginleştirme işçiye sorumluluk ve iş çeşitliliği imkânı vererek işçiyi motive
etmenin bir yoludur. Pek çok işveren geleneksel olarak paranın yegâne işçiler için motivasyon
faktörü olduğuna inanmaktadır ve işçilerin daha çok çalışmasını istediğinde biraz daha fazla
para vermenin bu iş için yeterli olduğuna inanmaktadır. Bu durum bir kısım işçi için geçerli
olsa da işçilerin büyük bir kısmının çalışmayı ve takdir edilmeyi tercih etikleri söylenebilir.
İşçilere işlerini planlamada ve işin nasıl tamamlanacağına karar verme imkânı sağlayan iş
zenginleştirme, işçilerin iyi bir iş yapma, şirkete katkılarından dolayı takdir edilmenin ve şirket
ekibinin bir parçası olmasına yönelik doğal isteklerinden faydalanmanın bir yolu olarak
görülmektedir.
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Hava Yoları Bilet Satış Görevlisine Yönelik İş Zenginleştirme
İş zenginleştirmeden önce 16 uçak bileti rezervasyonu yapan bilet satış görevlisi
müşterilerin sorgularına cevap vermekteydi, uçak bileti fiyatlarını bir el kılavuzundan
belirlemekte, bilgisayardan rezervasyon yapmakta ve varsa (yemek ev diyet gibi) özel
talepleri kaydetmekteydi. Bazen yolcuların daha karmaşık sorgularına da cevap vermek
durumundaydı. İş tasarımı ilkeleri konusunda eğitim aldıktan sonra, bilet satış
görevlileri işlerini daha iyi yapmanın yollarını aramak için süpervisor (bir uzmanın
yardım ile) beyin fırtınası oturumları yaptılar. Ortaya atılan fikirler takım üyeleri
tarafından değerlendirilmiş aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:

Bilet satış görevlilerine daha önce süpervisor yönelendirek yapmak
zorunda oldukları kimi sorgularla ilgilenme yetkisi verilmiştir.

Persoenel ihtiyacını karşılamak için bilet satış görevlilerine kendi
kotalarını belirleme yetkisi verilmiştir.

Bilet satış görevlierina daha önce özel görevlilerin yetkisinde olan
karmaşık bilet ücretlerinin hesaplanması ve yolcuya tebliğ edilmesi yetkisi verildir.


Satış görevlilerine faydalı bilgileri pazarlama bölümüne iletme yetkisi

verildi

Satış görevlerine bilgisayar sisteminde yapılacak peryordik modifikasyon
konusunda danışılmaktadır

Her bir satış görevlisine fiyat klavuzu bulundurmaları, seyahat bilgileri ile
kişisel dosya bulundurma sorumluluğu verilmiştir.
İş zenginleştirme organizasyonun etkinliği kadar çalışanların moralleri de
arttırmıştır.
Kaynak: Birchall, D. (1975). Job design: A Planning and Implementation
Guide for Managers. Surrey: Gower.

8.3.4. Özerk Takım Çalışması
Takım çalışmasının kökenlerini Hawthorne çalışmalarında bulmak mümkünse de son
yıllarda sosyal sistem ile teknoloji arasındaki ilişkiye vurgu yapan Tavistok Enstitüsü’nün de
bu konundaki çalışmaları önemdir. Bu konuda Tavistok Enstitüsü’nün sosyo-teknik sistem
(STS) çerçevesinde özerk takımlarının oluşturulmasına yönelik girişimi 1950’lerin başlarına
kadar gitmektedir. İngiltere’de maden sektöründe teknolojik değişme ve iş organizasyonu
konularında araştırma yapan Bamforth ve Trist yüksek performans organizasyonlarının temel
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prensiplerini takım çalışması ile tanımlanmıştır. Bu yazarlar, verimlik, maliyet, ortalama iş
döngüsü (görev tamamlama süresi), işe gelmeme, isçilerin moralleri açısından önemli
gelişmeleri meydana getiren bir iş organizasyonu geliştirdiklerini ileri sürmüştü (Boyett ve
Boyett, 1998). 1970’lerde İsveç ve Norveç’te takım çalışmasına yönelik ilgiler artmış, özellikle
Volvo’nun ve Saab’ın uygulamaları başarılı olmuş ve gelişmiş ülkelerde uzun süre tartışılmıştı.
1970’in sonlarından 1980’nin ortalarına kadar takım çalışmasına yönelik ilgiler ÇGK hareketi
ile birleşmiştir. Ne var ki 1985’den itibaren dikkatler özerk takım çalışmasından Japonların
kalite çemberlerine kaymış, takım çalışması konusunda Japonya İsveç’in yerini almıştır.
1990’larda Almanya gibi bazı ülkelerde takım çalışmasının başarısız olmasıyla birlikte takım
çalışması popülerliğini kaybetmiştir.
İs zenginleştirmeden büyük ölçüde farklı olan özerk takım çalışması, işin takım
düzeyinde yeniden tasarımına işaret etmektedir. Takım çalışmasının en belirgin özelliği takım
üyelerinin iş tahsisi ve işin nasıl yapılacağı, takımın eğitimi ve yeni üyelerinin seçilmesi gibi
konularında karar-alma hakkına sahip olmasıdır. Tipik olarak takım bünyesinde görevler
birbirine bağımlı ve birlikte tek bir ürün veya hizmet oluşturmaktadır. Modern fabrikalarda
özerk takımlar, sıkça üretim hücreleriyle (Cellular Manufacturing) bağlantılı olarak
oluşturulmaktadır. Takım üyeleri genellikle bir dizi görevi ifa edebilmek için gerekli olan vasıf
çeşitliğine sahiptir ve takım sürekli olarak geri besleme almaktadır. Özerk takım çalışmalarının
ilk örnekleri olarak Volvo ve General Foods gösterilebilir. Daha sonraki yıllarda Levi Strauss,
AT&T, and Xerox da dikkat çeken firmalar arasına girmişlerdir. Bunu takiben kimya ve
elektronik sektörlerinde (motorlu taşıt endüstrisinde) uygulamalar söz konusu olmuştur.
Aşağıda bir şekerleme fabrikasında özerk takımların kurulması anlatılmaktadır.
Özerk takım çalışması sürekli aynı formatta gerçekleşmemektedir. Kimi takımlarda
lider olarak bir ustabaşı görev alırken kimlerinde ise üyeleri arasından rotasyona tabi olan ve
olmayan takım liderliği bulunmaktadır (Dunphy ve Bryant, 1996). Takımların birbirinden farklı
olmasının bir başka nedeni ise takım içi görev uzmanlaşması veya çoklu vasıflılık derecesidir.
Cordery (1996) özerk takımların ortadan yüksek dereceye kadar dikey çoklu vasıflı (ustabaşılık
rolünün bazı unsurlarını öğrenme), orta ve yüksek derece yatay çoklu vasıfsızlığın (geleneksel
meslek veya iş grubundan başka görevler öğrenmek, örneğin maden işçisinin kamyon veya
ekskavatör kullanmayı öğrenmesi veya laboratuvar görevlerini ifa etmesi gibi) karakterize
ettiğini söylemektedir.
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Tablo: 8.1. Bir Şekerleme Fabrikasında Geleneksel İş Tasarımı ve Özerk
Takım Çalışması
İşletmenin performansı arttırmak için şekerleme üreticisi bir şirket özerk takım
çalışması uyulamaya karar vermektedir. İşin yeniden tasarımından önce işçiler tipik olarak
sürecin belli bir yerinde çalışmakta ve sınırlı görevler yapmaktaydı. Bununla birlikte özerk
takım çalışmasının başlamasıyla ile 8- 12 kişiden oluşan gruplarda işçiler çalışmakta ve
üretim sürecinde çok sayıda görev üstelenmeleri gerekmekteydi. Takım üyeleri kolektif
olarak grubu işletmekten ve üretim hedeflerine ulaşmaktan mesuldü. İşçilerin ayrıca kalite
kontrol ve problem çözme ve performans verileri analiz etmek gibi yeni mesuliyetleri de
vardı. Takım yöneticisi yoktur fakat üç veya daha fazla gruptan mesul olan bir yöneticiye
rapor vermekteydiler. Tabloda bu şirkette geleneksel ve yeni çalışma biçimleri mukayese
edilmektedir.

Görev/Rol

Geleneksel

Özerk
Çalışması

Operatör

Operatör

Şekerlemelerin
Paketlenmesi

Operatör

Operatör

Temizlik/Hijyen

Operatör

Operatör

Kalite

Kalite Kontrol

Operatör

Rutin Bakım

Usta Bakımcı

Operatör

Hammadde siparişi

Süpervizör

Operatör

Bitmiş mamul Teslimatı

Ustabaşı

Operatör

Mühendis Çağırma

Ustabaşı

Operatör

Görev tahsisi

Ustabaşı

Operatör

Molaların Düzenlenmesi

Ustabaşı

Operatör

Yeni
İşe
Eğitimi

Eğitim

Operatör

Ustabaşı / Personel
Dept.

Operatör/Personel
Dept.

Şekerlemelerin
Sarılması

Seçme

Kâğıtla

alınanların

Takım
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Disipline

Ustabaşı
Yönetim

/

Üst

Üst Yönetim

Politika Belirleme

Yönetim

Yönetim

Süpervizörlerin
Operatörlere oranı

12:1

45:1

İş tasarımı dikkatli bir şeklide uzun dönemli araştırma aracılığı ile çoklu takımların
mukayesesi şeklide incelenmiştir. Sonuçlar kesin bir şeklide işçilerin iş tatminlerinin arttığını
gösterse de zihinsel sağlıkla ilgili gösterilebilir bir etkisi mevcut değildir. Özerk çalışma
gruplarının şeker üretim miktarı, geleneksel biçimde çalışanların üretimine eşittir ancak
endirekt maliyetleri nedeniyle verimlilikleri daha düşüktür. Yazarlar buradaki işçilerin tutum
ve davranışlarının evrensel olmadığı ve bu işletmeye özgü olduğu kanaatine varmıştır.
Kaynak: Wall, T. D., Kemp, N. J., Jackson, P. R., ve Clegg, C. W. (1986). An
Outcome Evaluation of Autonomous Work Groups: A Long-Term Field Experiment.
Academy of Management Journal, 29, 280-304

8.4. İş Tasarım Yaklaşımları
8.4.1. Motivasyon ve Hijyen Yaklaşımı
Frederic Herzberg İki-Faktör kuramını 1950’li yılların sonu ve 1960’lı yılların
başlarında geliştirmiştir. Herzberg ve arkadaşları, Pittsburgh’da bulunan yaklaşık 200
mühendis ve muhasebeciden oluşan bir grupla görüşerek, onlardan geçmişte işlerinden ve
çalıştıkları zamanlardan kendilerini özellikle tatmin ve motive olmuş hissettikleri ve de tam
tersi hissettikleri durumları hatırlamalarını istemiştir. Daha sonra da hissettikleri bu iyi ve kötü
duyguların neler olduğunu onlardan tanımlamalarını istemişlerdir. Alınan cevaplar kayda
alınmış ve içerik analizine sokulmuştur. Sonuçta çalışanların iş tatmini ve tatminsizliğiyle
ilişkili olarak verdikleri cevaplardan iki farklı boyutun varlığı tespit etmiştir (Moorhead ve
Griffin, 1989: 116). Araştırmanın sonuçlarına göre “koruyucu (hijyen) faktörler” ve “motive
edici faktörler” olmak üzere iki farklı faktör grubunun var olduğu ve işyerindeki insanları farklı
şekillerde etkilediği belirlenmiştir.
Motivasyon ve tatminsizliğinin farklı belirleyicileri olduğu düşüncesi, insanların işte
mutlu olmasını sağlamak için gerekli olan şeylerle onları tatmin etmek için gerekli şeylerin aynı
olmadığı düşüncesi oldukça güçlü bir iddiadır. 1960’lı yıllarda bu teori, iş tasarımına yönelik
tüm diğer teorilerden daha fazla ampirik olarak test edilmiş ve uygulama açısından oldukça
etkileyici sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Bu yaklaşımdan iş zenginleştirme düşüncesi ortaya
çıkmıştır. İşletme danışmanları Paul ve Robertson 1970’lerde iş zenginleştirmeyi, insanların
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işlerine kişisel başarı için alan inşa edilmesi, işin daha fazla mücadele ve sorumluluk
gerektirmesi ve ileri düzeyde tanınmaya imkân vermesi şeklinde tanımlamıştır.
Şimdiye kadar geliştirilmiş en etkili iş tanımı teorisi Herzberg’in çift faktör
yaklaşımıdır. (Hezberg, 1966). Bu teori, insanların işte ne ölçüde tatmin oldukları belirleyen iş
faktörlerini tespit etme amacını gütmektedir. Bunlar motive edici faktörler olarak
isimlendirilmektedir. Motive edici faktörler tanınma, başarı, takdir edilme, yapılan işin niteliği,
yetki ve sorumluluk sahibi olma, ilerleme ve yükselme imkânlarının olması şeklinde
sıralanabilir. Bu faktörlerin bulunmaması halinde ise bireylerin çalışma arzu ve istekleri
azalabilir. Öte yandan tatminsizlik ise dışsal olan faktörler tarafından belirlenmektedir. Bunlara
hijyen faktörler denilmektedir. İşletme politikası ve yönetimi, çalışma koşulları, ücret düzeyi,
organizasyonda alt-üst arasındaki ilişkiler “hijyen faktörler” olarak adlandırılmaktadır. Hijyen
faktörler mevcut olduğunda iş tatmini gerçekleşir ve bireyleri çalışmaya motive edebilir. Hijyen
faktörlerin negatif olması durumunda ise (örneğin, çalışma koşullarının iyi olmaması, aile
yaşamının çok düzenli olmaması) motivasyon etkisi ortadan kalkar. Herzberg’e göre hijyen
faktörler pozitif ise bu sadece çalışanlar tarafından kabul görür, motive edici olabileceği gibi
motive edici etki göstermeyebilir.
Bir işte motive edici faktörlerin bizzat işin bünyesinde tasarlamış olma derecesi işin
motivasyon düzeyini belirlemektedir. Bu nedenle hijyen faktörlerin değişmesinin motivasyon
yapısını iyileştirmesi söz konusu değildir (Katzell, 1980). Motivasyon ve hijyen teorisi bir dizi
başarılı değişim projelerine ilham vermiştir. Taşıdığı mesajın basit, ikna edici ve doğrudan
doğruya gerçek örgütsel değişim sürecinin tasarımı ve değerlendirilmesiyle ilişkili olması
nedeniyle bu teori işletme yöneticileri tarafından iyi bilinmekte ve yaygın bir şeklide
kullanılmaktadır. Bununla birlikte bu teori ile ilgili düşünsel ve ampirik açıdan çok ciddi
belirsizlik ve tartışmalar mevcuttur.

Şekil 8.1. Herzberg’in Çift Faktör Yaklaşımı
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Araştırma sonuçları yayınlandıkça iki faktör teorisinin temel önerileri saygınlığını
kaybetmiştir. Çeşitli faktörlerin farklı etkileri motivasyon ve tatminsizlik konularından tipik
olarak araştırma orijinal metotla sınırlı olduğu umulan kalıpların oluşumu daha çok sosyal
istekle ilişkiliydi (King, 1970; Wall ve Spehenson, 1970). Bunlar ve diğer rahatsız edici
sonuçlar dikkate alındığından teorinin ampirik test için yeterli olmadığı açıkça orta çıkmıştır.
Bu yaklaşımın başlangıçtaki popülerliği, şüphesiz basit olması, sezgisel çağrısı ve artan bir
şekilde var olan teorik bir boşluğu doldurmuş olmasına bağlıdır. Paradoks olarak bununla
birlikte iş zenginleştirme uzun dönemde kazandırmış olduğu bir kavram olarak kalmıştır;
Herzberg Taylorizm’in ihmal ettiği tanıma ve sorumluluk gibi değişkenleri iş tasarımı
gündeminde yerleştirmeyi başarmıştır.

8.4.2. İş Karakteristiği Yaklaşımı
İş motivasyonu ve iş doyumunu birlikte açıklayan endüstri ve örgüt psikolojisi
yaklaşımlarının başında gelen “İş Karakteristikleri Yaklaşımı”, Hackman ve Oldham (1975)
tarafından geliştirilmiştir. Çalışanın iş motivasyonu ve doyumuna etki eden içsel faktörlerle
ilgilenen bu yaklaşım 1950 ve 60’larda ortaya çıkan iş genişletme ve iş zenginleştirme
programlarının çalışanlar üzerindeki etkisini açıklamak üzere geliştirilmiştir. Konu ile ilgili
açıklamalara başlamadan önce, bu teorinin ortaya çıkmasında önemli rol oynayan gelişmelerin
irdelenmesinde yarar bulunmaktadır.
İş karakteristiği yaklaşımı işin belirli motivasyonel özelliklilerine vurgu yapmaktadır.
Aşağıda diyagramda gösterilen bu teori Hackman ve Oldham tarafından geliştirilmiştir. Bu
yaklaşımın esasını kritik psikolojik durumlar oluşturmaktadır. Bu durumların, işçinin işe karşı
tepki vermesini arttıran iş karakteristiklerinin belirlediği varsayılmaktadır. Üç kritik psikolojik
durum şunları oluşturmaktadır.
1.
derecesi.

Anlamlı bir iş deneyimi: Bireyin işi genel olarak anlamlı ve değerli deneyimleme

2.
İşin sorumluluğunu deneyimleme: Bir işin sonucu ile ilgili olarak bireylerin
sorumluluk ve hesap vermeyi hissetme derecesi.
3.
Sonuçlar hakkında bilgi sahibi olma: bireylerin sürekli olarak işi nasıl yapıklarına
dair bilgi sahibi olma derecesi.
İşçiler bu duyguları yeterince yüksek düzeyde hissetmeleri halinde kendilerini iyi
hissedecek ve işe yönelik olumlu reaksiyonlar verme eğilimde olacaklardır. Hackman ve
Oldham’a göre bu üç kritik psikolojik durum aşağıdaki 5 iş karakteristiği tarafından harekete
geçirilmektedir.
1.
derecesi

Vasıf çeşitliliği: İşin farklı vasıf ve yetenek gerektiren çeşitli faaliyetleri içerme
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2.
Görev Kimliği: İşin bitmiş veya tanımlanabilir bir parça içerme derecesi, ki bu
işin başlama ve bitmesinin somut bir sonuca ulaşmasıdır.
3.
Görev Anlamlılığı: İşin hem organizasyonda ve hem de çevresinde diğer
insanların yaşamını etkileme derecesi
4.
Özerklik: İşin işçiye özgürlük, bağımsızlık ve işi planlama ve yapma sürecinde
büyük bir yetki kullanma derecesi
5.
Geri besleme: İşçiye iş faaliyetinde kendi performansına dair doğrudan ve açık bir
şeklide bilgi verme derecesidir.
Aşağıdaki şekilde bu 5 iş karakteristiklerinin kritik psikolojik durumlar aracılığı ile
işlemesi çok çeşitli kişisel sonuçları etkilemektedir: Bunlar yüksek içsel iş motivasyonu (bu
içsel motivatördür), yüksek-kalite performans, işle ilgili olarak yüksek tatmin ve düşük işe
gelememe ve işçi devridir. Şekil ayrıca bireysel farklılıkların önemli bir rol olduğunu
önermektedir. Güçlü kişisel gelişim ve ilerleme ihtiyacı olan insanlar, özellikle bu 5 temel iş
karakteristiği tarafından motive edilmektedir. Diğer yandan, daha zayıf gelişme ve ilerleme
ihtiyacı olan insanlar bu işi karakteristikleri tarafından daha az motive edilecektir (Parker ve
Wall:1998).

Şekil 8.1. İş Karakteristik Modeli
İş karakteristikleri modeli iş tasarımına yönelik olarak şimdiye kadar en çok kullanılan
yaklaşımı oluşturmaktadır. Özümsenmiş bir şekilde iş tasarımına yönelik daha önceki
yaklaşımlar bir araya toplanıldığında, anahtar değişkenleri kapsayan bir dizi tedbir
geliştirilmekte, yazarlar oldukça cazip bir araştırma paketi ve kullanım aracı sunmaktadırlar
(Hackman and Oldman, 1975). Bununla birlikte bu yaklaşımın bazı zayıf noktaları mevcuttur
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(Fried ve Ferris,1987; Wall ve Martin, 1987). İlk sorun, beş iş karakteristiğinin açıklığı ile
alakalıdır. Pek çok yazar vasıf çeşitliliği, görev kimliği, görev anlamlılığı, özerklik ve geri
besleme işin birbirinden ayrılabilir boyutlar olduğunu söylemektedir (Cordery ve Sevastos;
1993). Bazı istisnalar olmak kaydı ile araştırmalar teorik olarak belirlenmiş olanlarla uyumlu
faktörel yapı bulamamışlardır. Araştırmacılar, bu sorunların nedenlerini araştırmaya
yönelmiştir. Fred ve Ferriis (1986), örneğin, denekler genç ve iyi eğitimliyse veya
organizasyonda yüksek bir görevde ise iş karakteristikleri arasında daha iyi ayrım
yapabilmektedir. Diğer yazarlar ise bu uyumsuzluğu motivasyon faktörlerine atfetmektedir.

8.4.3. Sosyoteknik Sistem Yaklaşımı
İş tasarımı konusundan etkili yaklaşımlardan biri Londra’da bulunan Beşeri İlleri Okulu
Tavistock Enstitüsü tarafından geliştirilmiştir. Bu enstitü 1950’li yıllarda iş tasarımına yönelik
sosyoteknik sistem (STS) yaklaşımı geliştirilmiştir. STS yaklaşımı, aynı makine ve teçhizatta
işin oldukça farklı biçimlerde nasıl düzenlenebileceğini göstermektedir (Emery ve Trist, 1960).
Bu yaklaşım, üretim sürecinde kullanılan teknolojinin sınırları dâhilinde iş organizasyonunun
beşeri tatmini optimize edecek şeklide tasarlanması ile işletmenin karlılığının iyileştirilmesinin
mümkün olabileceğini savunmaktadır. Spesifik olarak işin yeterince tatmin edici ve sosyal
ortamın buna uygun olması halinde işçilerin daha üretken bir şekilde çalışabilecekleri ve
işyerinde endüstriyel eylem ve huzursuzlukların (işe gelmeme ve işi durdurma gibi)
azalmasının mümkün olduğunu ifade etmektedir. İşin detaylarına bölünmesi ve aşırı
uzmanlaşmayı azaltacak şekilde yeniden organize edilmesi, böylece bireylerin tam bir iş yapma
imkânına kavuşması tavsiye edilmektedir. Böylece işçinin işin sadece bir parçasını değil
tamamını yapması halinde iş, daha ilginç ve daha anlamlı olacaktır. Ayrıca üretimin takım
çalışması temelinde organize edilmesi halinde küçük bir takımın tüm görevleri yapacağı ve bu
grubun minimum yönetsel müdahale gerektirecek yetkilerle donatılmasını da tavsiye
etmektedir. Bu takımların özerk olması gerektiği anlamına gelmektedir. Bu yolla, üretim
teknolojisi manipüle edilerek ilginç ve insani bir iş yaratma hedefi gerçekleştirilmiş olacaktır.
Tavistok Enstitüsü üretimin etkin bir şekilde organize edilebilmesi için hem sosyal hem de
teknik ihtiyacın karşılanması gerektiğini vurgulamakta ve bunun için sosyo-teknik sistem
etiketini kullanmaktadır (Emery ve Trist, 1960).
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Şekli 8.3. Sosyo-Teknik Sistem Yaklaşımı
Tavistok’un en meşhur çalışması 1950’lerde, Erik Trist’in kömür madenlerinde, emek
yoğun teknolojinin kullanıldığı geleneksel üretim metodundan otomatik kesici ve mekanize
taşıyıcının kullanıldığı yarı otomatik bir üretim modeline geçişle birlikte iş organizasyonunda
işgücünün verimliğinde ve iş tatmininde meydan gelen değişimi incelediği araştırmadır.
Geleneksel modelde işçilere yönetim tarafından 7 ayrı galeride çalışacak şeklide görev tahsisi
yapıldığı ve işçilerin vasıfsız işler yaptığı bir iş organizasyonuyken, yeni iş organizasyonu ise
madencilerin tamamının bir takım oluşturma ve iş dağılımını kendilerinin yapması, işçilere
farklı işler yapma ve farklı kişilerle çalışma imkânı vermektedir. Bunun bir sonucu olarak
işçilerin iş tatmini ve verimlilikleri yükselmiş, şirket yönetimi iş organizasyonuna ve işçilerin
tahsisine daha az müdahale etmiş ve küçük gruplar halinde çalıştıkları zaman işçiler arasında
var olan tüm gerilim ve çatışma ortadan kalkmıştır.
Bu ve çok sayıda benzer çalışmalar, üretim teknolojisi, iş organizasyonu ve onun
kolaylaştırdığı sosyal ilişkileri belirlememekte, ancak etkilemektedir ve işletme yönetiminin iş
bölümünü organize etme konusunda büyük bir yetkiye sahip olduğunu göstermektedir. Beşerî
ihtiyaçlar ve sosyoteknik tasarımın iş tatmini ve verimlilikte iyileşme ve çatışma davranışı
arasında mevcut olduğu varsayılan ilişki oldukça muğlak bir şekilde kurulmaktadır. Zira diğer
değişkenler sıkça iş organizasyonu ile birlikte değişmektedir. Bununla birlikte Tavistock
Enstitüsü’nün yapmış olduğu tüm çalışmaları inceleyen bir araştırma, verimliliğin patlama
yaptığı ve işyerinde çatışma ve gerilimin azaldığı işletmelerin tamamında işçilerin ücretlerinin
sonuç olarak arttığını bulmuştur. Dolayısı ile yararlı etkinin nedenin iş tatmini değil de para
olduğu düşünülebilir.
İş tasarımının çalışma performansı üzerindeki etkisine yönelik problemlerden başka, bu
yaklaşım spesifik olarak bazı eleştirilere maruz kalmıştır. Bunlardan ilki yaklaşımın iş
tasarımının doğası ve beklenilen sonuçlar konusunda oldukça muğlak ve genel ilkeler
belirlemesidir. Örneğin işin hangi boyutunun daha güçlü sonuçlar üretileceği konusunda her
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hangi bir açıklama yapmamaktadır. STS yaklaşımının geliştirdiği çok sayıda kavramın tam
olarak ne anlam geldiği yeterince açıklanmamaktadır. Bu nedenle kimi yazarlar STS
yaklaşımını uygulamak için birkaç adet sözlüğe ihtiyaç olduğu şeklinde kinaye yapmaktadırlar.
İşin anahtar karakteristiklerini ve onların özel etkilerini tanımlamak için üzerine anlaşılmış açık
ve net bir çerçeve olmaksızın, deneysel kanıtları teori ile ilişkilendirme ve bu sonucun
geçerliliği hakkından bir değerlendirmek yapmak âdeta imkânsızdır.
Bunula birlikte bu problemlere rağmen STS yaklaşımı, iş tasarımına yönelik akademik
yaklaşımı etkilemiştir. Daha net reçeteler sunan diğer takım çalışması tasarımlarının
gelişmesine katkıda bulunduğu yadsınamaz bir gerçektir. Ayrıca eğer iş karakteristikleri
yaklaşımı iş tasarım araştırmaların en fazla etkide bulunulduğunu iddia ediyorsa, STS
yaklaşımı ve onun özer takım çalışması nosyonu uygulamada en güçlü etkiye sahip olduğu ileri
sürülebilir.

8.5. İşin Yeniden Tasarlanmasının Değerlendirilmesi
Bu yeni iş organizasyonu biçimlerinin ana uygulama merkezi 1960’ların sonlarından
itibaren İsveç olmuş ve her büyük firma iş organizasyonunda bir çeşit deneme programı
uygulamaya koymuştur. Şirketlerin bu tip programlar başlatma amacı, verimliliği arttırmak ve
İsveç endüstrisinin üretim işçisi bulma ve tutma konusunda yaşadığı kronik problemlerin
üstesinden gelmekti (Lindholm, 1978:151). Bu uygulamalarda öncelik bireye ve takım
çalışmasına verilmişti. Bireysel iş içeriği zenginleştirilmiş ve iş rotasyonu, iş döngüsü süresinin
uzatılması, operatörün iş yüküne kalite kontrol görevinin ilave edilmesi ve gereksiz yere
bölünmüş işlerin tekrar birleştirilmesi gibi uygulamalarla genişletilmiştir. Özerk takım
çalışması, acil üretim planlaması, bünyesinde bireysel iş rotasyonunun ve görev esnekliğinin
uygulanabileceği örgütsel birimler oluşturmak maksadıyla işçilere toplu halde sınırlı
sorumluluk vermektedir. Bu hedefler işletme yönetimini, bireysel ve takım sorumluluklarını
genişleterek ve yeniden tasarlayarak işi doğrudan doğruya yeniden organize etmeye sevk
etmiştir. Özerk takım çalışması yeni fabrika ve makinelerin tasarımında da dikkate alınmıştır.
Özellikle montaj hattında işgücünü görevlendirmeyi kolaylaştıran bu değişimler, emek
sürecinin esnekliği arttırmıştır.
Kimi yazarlar işin insanileştirilmesi ve yeniden tasarlanması tekniklerinin detaylı bir
incelmesinin Bilimsel Yönetimin getirdiği emek sürecini sıkı bir şekilde kontrol etmesine ve
detaylı koordinasyona daha fazla gerek olmadığını gösterdiğine inanmaktadır (Hill, 1981). 20
yüzyılın başlarında işletme yöneticilerinin karşılaştıkları geleneksel yetki devrine dayalı
kontrol kalıpları, zanaatkâr ustaların gücü, endüstrinin gerektirdiği zaman ve iş disiplinine
alışamamış kırsal alandan gelen vasıfsız göçmen akını gibi problemler uzun süreli bir
rasyonelleşme ile aşılmış durumdadır. Artık bir dereceye kadar işçilerin yetkilerinin
genişletilmesi üretim sürecinin etkinliğine engel oluşturmamaktadır. Bu, işin parçalanmasının
yarattığı teknik etkisizliğe ve Bilimsel Yönetimin düşük güvene dayalı kültürünün yarattığı
insani problemlere çözüm sunmaktadır.
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İş genişletme birkaç görevi birleştirerek işin parçalanmasının etkilerini kısmen
azaltmaktadır ancak mevcut yönetsel kontrolü fazla etkilememektedir. Zira işçilere çok az
ekstra sorumluluk verilmektedir. Öte yandan iş zenginleştirme bir farklılık yaratmaktadır.
Çünkü ilk kademe yöneticilerin emek sürecinin kontrolü alanlarında yetkilerinin bir kısmının
işçilere devredilmesi ilk bakışta Taylorist yönetim anlayışının aksi yönde gelişme olarak
görülmektedir. Bununla birlikte, üretimin sosyal ilişiklerinin geçmişteki trenlerinin tersine
dönmesi konusundaki iddialar özenle değerlendirilmelidir. Zira iş zenginleştirme işçilerin
yakın çevrelerinde çalışma ortamında daha fazla kontrol sahibi olduklarını göstermekle birlikte
işin insanileştirilmesi günümüzde yönetimin planladığı ve denetim altında tutuğu üretim
sistemlerinde ve hiyerarşik kontrolün her zamankinden daha fazla olduğu işletmelerde
gerçekleşmektedir. Üretim sürecinin ve her bir işin tasarlanması ve teknik işlev koordinasyonu
işçilerin kontrolünde olmayıp işletme yönetiminin bir işlevdir. Emek kontrol işlevi her ne kadar
ustabaşı tarafından yapılsa da hâlâ yönetim tarafından ifa edilmektedir. Ne yazık ki işletme
yönetimi işçilerin çalışmalarını denetleme ve gerektiğinde müdahale etme konusunda hala
eskisi kadar etkindir. Bilgisayar destekli bilgi işleme sürecinin gelişmesi bu bağlamda büyük
önem arz etmektedir. Zira bilgisayarlar yöneticilere eskisinden daha etkin bir şeklide planlama,
denetleme ve koordine etme imkânı vermektedir. Bunun bir sonucu olarak, 20 yüzyılın
başlarında temel strateji, kontrol sistemi geliştirmek için denetimin/gözetimin ölçek ve
karmaşıklığını arttırmaktı. Bu şimdilerde fazla anlam ifade etmemektedir. Zira daha önce
ustabaşılar tarafından gerçekleştirilen bu görevleri bilgisayar devralmış durumdadır. Yönetim
sınırlı bazı görevleri işçilere devretse de hala sistemin bütünü üzerindeki kontrol gücünü
muhafaza etmektir.
İş zenginleştirme çerçevesinde işçilere verilen sınırlı özerklikle eski sistemde
ustabaşılara devredilen kontrol yetkisinin karşılaştırılması işletme yönetiminin verdiği
özerkliğin ne kadar sınırlı oluğunu göstermektedir. Sadece zenginleştirmiş iş ile bilimsel
yönetimin vasıfsızlaştırdığı işin mukayese edilmesi, bu yeni ve zenginleştirilmiş işlerin hiçbir
surette yönetimin mantığını değiştirmediği gerçeğini gözden kaçırmaktadır. Alt kademenin
gözetim görevlerini değiştirmek suretiyle üretim sürecinde işçilerin sınırlı özerklikleri için bir
alan oluşturmak, yönetimin ustabaşı düzeyinin üstündeki kontrol konusundaki kendi yetkilerini
ne değiştirmekte ne de vazgeçmektedir.

8.6. İşin İnsanileştirmemesi ve Yeniden Tasarımı Örnekleri
8.6.1. Volkswagen Deneyimi
1980’lerde Volkswagen, Salzittger motor fabrikasında 7 işçiden oluşan 4 farklı takımla
her vardiyada da iki takım olmak üzere küçük ölçekli bir deneyim başlatmıştır. Motor
montajında genellikle her bir görev için 1-3 dakika sabit işlem süresi verilmektedir. Bu takım
içinde 4 kişi montaj hattında çalışırken iki kişide motorları test etmekte ve bir kişi ise malzeme
tedarikiyle ilgilenmekteydi. Takımın tüm üyeleri montaj hattının hızını kendileri
ayarlamaktaydı. Ancak her halükarda gülük 7 motor kotasını doldurmak zorundaydılar. İşçiler
özel eğitim almıştı ve bu nedenle takımın tüm görevleri yapabilecek donanıma sahiptiler ve
arzu ettikleri şeklide görev dağlımı yapabilmekteydiler. Her takımın bir lideri vardı, bu lider
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yönetimle ilişkilerden mesuldü ve ustabaşı kaldırmıştı (Jenkins, 1978). Volkswagen deneyimi
bu tip takımlarla ilgili biriyle örtüşen iki önemli problemin varlığını göstermişti. Bu sorun kendi
farklı ortam ve ekonomilerde ortaya çıkmıştı. İlk olarak yarı-özerk takımlar mevcut emeksermaye arasındaki güç denesini tehdit etmekteydi. İşverenler bu tip bir iş tasarımını sendikanın
işyerindeki gücünü ve etkisini kırmak için bir araç olarak görürken, sendika da enformel olarak
seçilmiş takım liderlerin sendikanın işyerinde yetki ve etkisini kıran ve potansiyel gaspçı olarak
görmekteydi. Bu çıkar çatışması Slazgitter fabrikasına meydana gelmiş ve nihayetinde takım
liderleri sendika işyeri temsilcisi olarak görevlendirilirken formenler de takım liderinin yerini
almıştı. Zira Volkswagen yönetimi üretim sürecinde yetkisinin erozyona uğramasını önlemek
maksadıyla, ustabaşı alt kademe yönetici olarak görevine dönmüştü. Atölye düzeyinde mevcut
güç yapısına yönelik özerk takımların tehdidinden başka özel olarak eğitilmiş takım üyelerinin
mevcut vasıf ve ücret hiyerarşisi içinde nasıl konumlandırılacağı da ayrıca bir sorun
oluşturmaktaydı. Genişletilmiş işler zaten sendika ve yönetim arasında bir anlaşmazlık konusu
teşkil etmekteydi. Nihayetinde Volkswagen, yeniden vasıf kazandırılmış işçi kitlesine verecek
yeterince işin olmadığını ve bunların mevcut yapıya uygun olmadıkları sonucuna varmıştır.
1978’de Volkswagen bu sistemin maliyetinin çok yüksek olduğunu ve tüm fabrikayı bir başka
dünyanın rüyasıyla doldurmanın mantıklı olmadığın gerekçesiyle işin yeniden tasarım
programını sonlandırmıştır.

8.6.2. ICI Emperyal Kimya Endüstrisi
İngiltere’de işin insanileştirmesinin en iyi örneği örneğini ve kapsadığı işçi sayısı
açısından dünyada en büyüğü olan ICI (Emperyal Kimya Endüstri) isimli şirketin uygulamaları
oluşturmaktadır. 1970’in sonlarında ICI üst düzey yönetimi şirketin uluslararası standartlar ve
rekabet şartları bağlamında gereğinden fazla işçi istihdam ettiği ve işçilerin işler arasında
hareketliliğinin yeterince esnek olmadığı sonucuna varmıştı (Roeber, 1975:37-8). Uzun bir
geçmişe sahip olan Taylorist emek süreci, kontrol yapılarını ve kısıtlayıcı uygulamaları
beslemişti. 1970’lerde benzer işlemelerde ideal işçi sayısına yönelik olarak yapılan araştırmalar
ICI’ın optimal düzeyde işlemediğini göstermekteydi. Aynı zamanda eski iş bölümü işleyişi
yetersizdi zira üretim problemlerine yeterince hızlı tepki verebilmeyi imkânsız hale getirecek
şekilde karar alma yönetsel hiyerarşide çok yukarılara kaymıştı, nitekim bakım ve üretim
arasındaki bölünme de üretimde pek çok gecikmelere neden olmuştu (Roeber, 1975:259).
Sendika işyeri temsilcileri ile yapılan iş birliği yardımıyla yönetim fabrikada her gün yapılan
kol-işleri ve süpervizör işlerinin bir envanterini çıkarmıştı. Bu ICI’da kapsamlı işin yeniden
tasarımı sürecini başlatmıştı. Bu sürecin sonunda her bir işin kapsamı birkaç ilave rutin ve
birkaç da düşük vasıflı iş ilave edebilerek, kısmen iş zenginleştirme ve çoğunlukla da iş
genişletme vasıtasıyla artırılmıştır (Nichols and Beynon, 1975).
Programın en önemli amaçlarından biri bakım ve üretim işçilerini bütünleştirmekti. İş
genişletme tipik olarak basit bakım ve ayarlama görevlerinin üretim işçilerine devredilmesi
şeklinde gerçekleşmiştir. ICI’ bünyesinde iş zenginleştirme ile Arder’deki naylon fabrikasına
işçilere daha fazla otonomi ve sorumluluk verilmişti: İşçilerin kendi çalışma planlarını
kendilerinin hazırlamalarına ve kararları kendilerinin almalarına izin verilerek, bilgisayar
destekli planlama ve ustabaşının işçilere nezaret etmesine son verildi (Roeber, 1975:s.a264-5).
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Bu sayede makine kullanma kapasitesinin %5 arttığı ve işgücünden % 30 tasarruf sağlandığı
ve işçilerin moralinde gözle görülür düzelme gerçekleştiği ifade edilmektedir. Sonuç olarak
ICI’da, daha az üretim işçisi ve ustabaşı istihdam edildiği için direk ve endirekt emek
maliyetlerin düştüğü ve verimliğin arttığı anlaşılmaktadır.

8.6.3. Volvo ve İsveç İş Tasarım Deneyimleri
İsveç otomobil endüstrisi işin yeniden tasarımı ve insanileştirilmesi konusunda önemli
bir örnek teşkil etmektedir. Volvo işçilerin yabancılaşmasının klasik sembolü olan FordistTaylorist montaj hattını yeniden organize etmiştir. (Gyllennhammar, 1977). Otomobil montaj
hattı ve kamyon motoru üretimi yapan fabrikalarında iş organizasyonunu özerk takım çalışması
ile yeniden tasarlamış ve buna bağlı olarak işlem süreleri kısalırken çalışanların da sorumlukları
arttırılmıştı. Bu uygulama Kalmar ve Udevella isimli iki ayrı fabrikada gerçekleşmiştir.
1974’de yılında Kalmar’da açılan otomobil montaj fabrikası, işin yeniden tasarımı
programları konusunda bilenen en iyi örnektir. Fabrikada montaj hattı yerine iş özerk
takımlarca yapılmakta ve her bir takım başlangıcından sonuna kadar bir otomobilin montajını
gerçekleştirmektedir. Sürekli akan geleneksel montaj hattı ile mukayese edildiğinde bu yeni
yöntemle montaj süreci ilginç ve gelişen bir sürece dönüşmüştü. Endüstriye yeni açılan
tarımsal bir bölgede kurulan bu fabrikada Volvo, düz montaj bandını dock (ada) sistemi
biçiminde düzenlemiştir. Dock (ada) sisteminde işçiler 15-20 kişiden oluşan takımlar halinde
çalışmaktadır. Bu sistemde otomobil gövdeleri otomatik olarak hareket eden taşıyıcılara
yerleştirilmekte ve bu taşıyıcılar takımların bulunduğu montaj bölmelerine ve iş istasyonlarına
girip çıkmaktaydı (Bergren, 1991; Lingren, 1997). Fabrika içinde montaj süreci birbiriyle
bağlantılı seri halinde 20 bölümden oluşmaktaydı. Dock teknolojisi otomobilin gövdesini farklı
şeklide konumlandırma imkânı verdiğinden takım üyeleri otomobilin alt ve iç kısımlarında
kolayca çalışılabilmekteydi. Bazı takımlar oldukça karmaşık görevler yapmakla birlikte tüm
takımlar önemli ölçüde kendi iş ritimlerini kontrol etmekteydi. Ayrıca işçilerin tamamına
yakını çoklu vasıflıydı ve ortala işlem döngüsü 3-5 dakika arasında değişmekteydi.
Kalmar’dan uzun yıllar oldukça iyi sonuçlar alındı ve bu fabrika diğer fabrikalardaki
iyileştirmeler için örnek oluşturdu. Bununla birlikte, başlangıçta projeye gösterilen yoğun ilgi
nedeniyle Kalmar'ın hala montaj hattı ile Dock (ada) sisteminin bir karışımı olduğu gözden
kaçmıştı. Üretim hattında yönetsel kontrol hiç eksik olmadı, özerk takımlarının geliştirilmesi
oldukça sınırlı kaldı (Bergeren, 1989). Bu Kalmar teknolojisinin verimlik baskılarına karsı
zayıf olduğu anlamına gelmemekteydi. Montaj kısımları arasındaki tüm önemli yedek (tampon)
stoklar işçilere hattın ritmini kontrol imkânı vermekteydi. Ancak 1988’de ihtiyat stoklarının
kaldırılması ile hatta tek bir ritim (işlem süresi) uygulanmaya başlamıştı. Ne yazık ki Japon
rekabetine dayanmayan Kalmar fabrikası 1994 yılında kapandı(Sandberg, 1995). Dolayısıyla
Kalmar, montaj hattında reform yapmayı amaçlayan ve sonunda sınırlı bir başarı sağlayan bir
girişimi temsil etmektedir.
Kalmar fabrikası emek sürecinde reformu temsil etmekteydi. Buna kaşın 1989’da
üretime başlayan Uddevella fabrikasıysa devrimci bir değişimi temsil etmekteydi. Fabrikanın
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harika yerleşimi, altı bağımsız montaj atölyesinin etrafını sardığı büyük bir otomatik malzeme
işleme merkezinden oluşmaktaydı. Bu her bir mini-fabrikanın içinde sekiz ila on kişiden oluşan
takımlar aynı anda üç otomobil üzerinde çalışmaktaydı. Bu işçiler iki saatlik bir işlem
döngüsüyle montaj işini tamamlamaktaydı. Bu takımlar özerk çalışmanın tüm gereklerini
karşılamaktaydı: takım üyeleri görev tahsisinden, iş program ve planlamasından ve eğitimden
kolektif olarak sorumluydu. Kendilerine gerekli teçhizat sağlanmıştı (montaj işlemlerine
kolaylık sağlayacak şekilde otomobili açılı olarak tutabilen Kalmar tipi hidrolik taşıyıcıda dâhil
olmak üzere). Bilgisayar kullanarak, parça siparişi vermekte ve bu parçalar taşıyıcılar üzerinde
sessiz ve yavaşça ulaştırılmaktaydı. Dolayısıyla bu sistem seri üretim montaj hattını tümüyle
kaldırmıştı. Fabrika merkezi tedarik sistemleriyle birlikte yüksek vasıflı emek yoğun montaj
süreci getirilmekle birlikte bunların hepsini bilgisayar destekli esnek teknolojiyle
birleştirmektedir. (Clark, 1990). Ayrıca, fabrikanın tasarımı sendikanın iş birliği ile yapılmıştı.
Sendika radikal yeni öneriler üretmek için başından itibaren sürece katılmıştır. Bu yaklaşım,
işin sosyal sisteminin teknik sistemine eşit olmasını savunan STS ile tam uyumluydu.
Teknolojik yeniliklere ek olarak Volvo sosyal bir üretim modeli kurmak için çok büyük
yatırım yapmıştı. Fabrikada çalışma şartları- gürültü düzeyi, temizlik, güvenlik, imkânlar, vs.geleneksel otomobil fabrikalarıyla mukayese edilince çok büyük ölçüde iyileştirildi. Volvo
Uddevella ’da cazip bir çalışma ortamı yaratmak için çok daha ileri gitti. Dinlenme odaları,
gerekli tüm ekipmanlarla mutfaklar ve duşlar sağlandı. Tulum yerine, işçiler her gün yıkadıkları
hafif iş elbiseleri giymekteydi; şirket, kadın işçilerin kullanabilmesi için tüm el aletlerini
ergonomik bakımdan yeniden tasarlayıp üretti. Bir yöneticinin belirtiği gibi: “ bizim işçilerimiz
modacıların yaptığı elbiseleri giymekte, kışın Avusturya’da kayak yapmaya ve yazın da Yunan
adalarında tatil yapaya gitmektedirler. Onlar profesyonel yaşam stiline sahiptirler ve farklı
muamele görmeyi asla kabul etmeyeceklerdir (Clack, 1990). Ne var Udevella fabrikası
performans açısından hem Fordist hem de Toyota modelinden oldukça geride kalmıştı. Nihayet
1993’de Udevalla’da otomobilin tüm montaj işlemlerini yapan takımların lağvedilmesiyle
endüstriyel yönetim iş organizasyonunda alternatif insan merkezli üretimin sembollü de sona
ermiştir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik
Fordist Taylorist üretim modeline özgü vasıfsız iş ve yakın kontrol, sadece işçilerin iş
tatmini sağlanması imkan vermeyen bir iş değil aynı zamanda mali açından etkin olmayan son
derece katı bir iş organizasyonu ortaya çıkarmıştır. Emek sürecinde işçilerin vasıfsızlaştırma ve
tatminsizliğe reaksiyonu işyerinde sabotaj, direniş, işi yavaşlatma, grev gibi endüstriyel
eylemler olmuştur. Bu durum işletme yöneticileri ve bilim adamları ve danışmalık kuruluşlarını
Fordist-Taylorist üretim modelinde reform öngören Çalışma Gününün Kalitesi ve işin
insanileştirmesi gibi programlar başlatmaya sevk etmiştir. Bu uygulamalar işin yeniden
tasarımına yönelik teorik yaklaşımlardan çıkarılmıştır. Bu uygulamalar iş rotasyonu, iş
genişletme ve iş zenginleştirmedir. Bunlar haricinde özerk takım çalışması da mevcuttur. Bu,
işin niteliğinde köklü bir değişime yol açmamaktır. İş tasarımından sağlanan kazançlar işçiler
açısından sadece iş tatmini ile sınırlıdır. Bunu işçiler takdir edilebilir. Ne var ki bu alanda
kazanımlar sınırlıdır. Zira iş tasarımı reformu işveren tarafında uygulanmakta ve bunun
araçları, kârlılık ve üretim ilişkilerinde sosyal ilişkilerin yeniden üretimi gibi kriterler ile
tanımlanmakta ve sınırlandırılmaktadır.
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Uygulama Soruları
İş zenginleştirme ne demektir? Bir sektör üzerinden uygulanma biçimi
ve sonuçlarını tartışınız.

1)

Özek takım çalışması ne demektir? Fordist-Taylorist üretim modeline
nasıl değişiklik getirmektedir? Tartışınız.

2)
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Bölüm Soruları
1.

Aşağıdakilerden hangisi işin yeniden tasarlanmasının amaçlarından bir değildir?

a. İşyerinde çatışmayı azaltmak
b. İşin insani olmasını sağlamak
c. İş gücünün işyerine bağlılığını arttırmak
d. Verimliliği artırmak
e. Sendikayı tasfiye etmek
2.

Aşağıdakilerden hangi iş rotasyonun amacıdır?

a. İşgücünün vasfını arttırmak
b. İşgücüne inisiyatif kullanma imkânı vermek
c. İşgücüne bakım görevi vermek
d. İş çeşitliliğini arttırarak işçilere farklı iş yapma imkânı vermek
e. Emek sürecine esneklik kazandırmak
3.

Aşağıdakilerden hangisi iş genişletmenin bir hedefi değildir?

a.

Daha tam ve anlamlı iş yaratmaktadır

b.

İş döngüsünü (işlem süresi) arttırmak

c.

İhtisaslaşma derecesini azaltmak

d.

İşletmenin rekabet gücünü arttırmak

e.

İşçilerin otonomi ve sorumluluklarını arttırmak

4.

Aşağıdakilerden hangisi iş zenginleştirme için söylenemez?

a.

Dikey düzlemde değişim getirmektedir

b.

Bireysel gelişim açısından işin motivasyon içeriğini arttırmaktadır

c.

İşçilerin işle ilgili olarak karar-alma konusunda sorumluluğunu yok etmektedir.

d.

İşbölümünün yarattığı sorunları çözmek için geliştirmemiştir

e.

İşçiye tam bir görev ve işin ritmi kontrol imkânı vermektedir
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5.

Aşağıdakilerden hangisi takım çalışmasıyla ilgili doğru değildir?

a.

Takım çalışmasının kökenlerini Taylorizm ’de bulmak mümkündür.

b.

Takım çalışmasının kökenleri Hawthorne Deneylerine dayanır.

c.

Takım çalışması Sosyo-Teknik Sistem yaklaşımı tarafından geliştirilmiştir.

d.

Volvo’nun ve Saab’ın uygulamaları başarılı olmuştur

e.

Takım çalışması popülerliğini sürdürmektedir

6.

Aşağıdakilerden hangisi takım çalışması için gerekli değildir

a.

Takım üyeleri iş tahsisini ve işin nasıl yapılacağını kendileri belirler

b.

Takımın eğitimi ve yeni üyelerinin seçilmesinde takım üyelerinin katılımı vardır

c.

Takım bünyesinde, birlikte tek bir ürün veya hizmet oluşturmaktadır

d.

Takım liderini daima işletme yönetimi seçer

e.

Takım bünyesinde görevler birbirine bağımlı değildir

7.
Aşağıdakilerden hangisi Herzberg’in İki-Faktör iş tasarım yaklaşımı için
söylenemez
a.

1950’li yılların sonu ve 1960’lı yılların başlarında geliştirmiştir

b.

İş tatmini ve tatminsizliğiyle ilişkili iki farklı boyutun varlığı tespit etmiştir

c.

Bu teori, tüm diğer iş tasarımı teorilerden daha fazla ampirik olarak test edilmiştir

d.
Bu teori, uygulama açısından tüm diğer iş tasarımı teorilerden daha fazla
etkileyicidir
e.

Bu yaklaşımdan iş genişletme düşüncesi ortaya çıkmıştır

8.

Aşağıdakilerden hangisi İki faktör Yaklaşımı için doğru değildir ?

a.
Bu yaklaşım, insanların işte ne ölçüde tatmin oldukları belirleyen iş faktörlerini
tespit etmektedir
b.
Tanınma, başarı, takdir edilme, yapılan işin niteliği, yetki ve sorumluluk sahibi
olma motivasyon faktörleridir
c.
İşletme politikası ve yönetimi, çalışma koşulları, ücret düzeyi, organizasyonda altüst arasındaki ilişkiler, hijyen faktörleridir
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d.
Araştırma sonuçları yayınlandıkça iki faktör teorisinin temel önerileri,
saygınlığını artırmıştır
e.
Bir iş için motive edici faktörlerin bizzat işin bünyesinde tasarlamış olma derecesi
işin motivasyon düzeyini belirlemektedir
9.

Aşağıdakilerden hangisi iş karakteristikleri yaklaşımının bir varsayımı değildir?

a.

İş motivasyonu ve iş doyumunu birlikte açıklamaktadır

b.
Çalışanın iş motivasyonu ve doyumuna etki eden dışsal faktörlerle
açıklamaktadır.
c.
İş genişletme ve iş zenginleştirme programlarının çalışanlar üzerindeki etkisini
açıklamak üzere geliştirilmiştir
d.

Teorinin esasını kritik psikolojik durumlar oluşturmaktadır

e.
Güçlü kişisel gelişim ve ilerleme ihtiyacı olan insanlar, özellikle bu 5 temel iş
karakteristiği etrafında motive edilecektir
10.

Aşağıdakilerden hangisi Sosyo teknik sistem yaklaşımının varsayımı değildir?

a.

Bu yaklaşım Tavistock Enstitüsü tarafından geliştirilmiştir.

b.
Bu yaklaşıma göre işin detaylarına bölünmesi azaltılarak işçilerin tam bir iş
yapması sağlanabilir.
c.

Üretimde özerk takım çalışmasını tavsiye etmektedir

d.
Bu yaklaşım iş yeniden tasarlanırken hem sosyal hem de teknik ihtiyacın
karışlanması gerektiğini savunmaktadır.
e.
Beşeri ihtiyaçlar ve sosyoteknik tasarımın tatmini ve verimlilikte iyileşme ve
çatışma davranışı arasında çok güçlü ilişki olduğunu ileri sürmektedir.
Cevap Anahtarı
1)

E

2)

C

3)

D

4)

C

5)

A
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6)

E

7)

E

8)

D

9)

B

10)

E
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9. FORDİST KİTLE ÜRETMİNİN YÜKSELİ VE ÇÖKÜŞÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Fordizm, İkinci Dünya Savaşı sonrası gelişmiş ülkelerde üretim sürecini ve üretim
ilişkileri karakterize eden üretim organizasyonuna işaret etmek için kullanılan bir kavramdır.
Fordizm, vasıfsızlaştırmaya, dikey örgütsel bütünleşmeye, katı hiyerarşik otoriteye, hareketli
montaj hattına ve standart malların üretimine dayalı kitle üretim sistemi ve bir toplum biçimidir.
İlk krizini 1929 Buhranında yaşamış, Keynesyen politikalarla krizden çıkış yolu bulunmuş ve
2. Dünya Savaşından sonra altın çağını yaşamıştır. 1970’lerden itibaren yaşanan petrol krizleri,
emek-sermaye arasındaki uzlaşmanın çöküşü, küreselleşme ve uluslararası ticaret kalıplarının
ve tüketici tercihlerinin değişmesinin yanı sıra yeni rakiplerin ortaya çıkışıyla büyük bir krize
girmiştir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Kitle üretiminin doğuşunu açıklayınız.

2)

Fordist üretim modeli adını nereden almaktadır?

3)

Fordizimin yaşadığı krizi açıklayınız?

4)
Yeni üretim modellerinin ve rakiplerin ortaya çıkışı Fordizmi nasıl
etkilemiştir?
5)

Yenileme talebinin Fordizm üzerindeki etkilerini anlatınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Üretim

Fordist üretim modeli
ve dayandığı ilkeler
kavranacak.

Kitle üretiminin doğuşu ve
Fordist-Taylorist
üretim
modelinin
gelişimi
açıklanacak

Fordizmin Krizi

Kitle
üretiminin
yaşadığı krizler ve
sebepleri kavranacak

Fordizm
sisteminin
handikapları ve yaşadığı
sıkıntılar,
yeni
üretim
sistemleri ve bunların kitle
üretim modeline yönelik
tehditleri açıklanacak

Konu
Fordist
Modeli
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Anahtar Kavramlar

Bütünleşme
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Giriş
İkinci Dünya Savaşı sonrası gelişmiş ülkelerde üretim sürecini ve üretim ilişkileri
karakterize eden üretim organizasyonuna işaret etmek için kullanılan bir kavram olan Fordizm,
vasıfsızlaştırmaya, dikey örgütsel bütünleşmeye, katı hiyerarşik otoriteye, hareketli montaj
hattına ve standart malların üretimine dayalı kitle üretim sistemi ve bir toplum biçimidir.
İlk defa otomotiv sektöründe Henry Ford’un mezbahanelerden esinlenerek Taylorist
üretim modelini kayan bant sistemine uygulaması ile ortaya çıkmış, 1920’lerin ilk yarısında
başta dayanıklı tüketim malları ve mobilyalar olmak üzere diğer sektörlere de yayılmıştır.
1920’lerin sonlarında üretimdeki hızlı artışa rağmen işçi ücretlerinin düşük kalması, üretilen
katma değeri yüksek ürünler için sömürgelerin piyasa olmaktan çıkması Fordist üretim
modelinin tıkanmasına yol açmıştır. 1929 Buhranının ardından uygulamaya konulan ve toplam
talebi arttırmaya dayanan Keynesyen politikalarla yaşadığı ilk krizden çıkan ve altın çağını
yaşamaya başlayan Fordizm, 1970’lerde yaşanan petrol krizleri sonrası büyük bir darbe
almıştır.
1960’ların sonlarında yüksek verimlilik-yüksek ücret dengesine dayanan bu sistemde
yorgunluk belirtileri ortaya çıkmış, 1970’lerden itibaren ise yaşanan petrol krizleri ile birlikte
Savaş sonrası dönemi karakterize eden olağanüstü ekonomik büyüme dönemi sona ermiş ve
emek-sermaye arasındaki uzlaşma da çökmüştü. Fordist emek-süreci ve iş örgütlenmesinin
verimlilik ve yenilik-geliştirme açısından doğal sınırlarına erişmiş olması sonucu büyük ölçekli
üretimin üstünlüğü yok olmuştur. 1960’ların sonlarından itibaren ulaşım ve iletişim
teknolojilerinde meydana gelen değişime bağlı olarak üretimin küreselleşmesi ve uluslararası
ticaretin hacminin ve yönünün değişmesi, kitle üretim piyasalarında yeni ve çok güçlü
rakiplerin ortaya çıkışı, Fordist çizgide üretim yapan batı endüstrisinin hızla değişen piyasa
talebine ve artan küresel rekabete cevap vermekte zorlanması gibi nedenlerle büyük bir krize
giren Fordizm ömrünü tamamlamıştır.
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9.1. Fordist Üretim Modeli
Fordizm, İkinci Dünya Savaşı sonrası gelişmiş ülkelerde üretim sürecini ve üretim
ilişkileri karakterize eden üretim organizasyonuna işaret etmek için kullanılan bir kavramdır.
Fordizm 20. Yüzyılda kitle tüketim piyasalarını ve standart üretimin yükselişini temsil
etmektedir. Fordizm esasen kitle üretiminin büyük ölçekli dev fabrikalarda yapılması anlamına
da gelmektedir. Fordizm kavramını İtalyan Sosyalist Gramsci geliştirmiştir. Gramsci’nin
kullanımında Fordizm emek ve sermaye arasında Taylorizm-montaj hattı ve yüksek ücretlere
dayalı yeni bir iş organizasyonu şeklinde örgütsel bir sınıf uzlaşması anlamına gelmektedir
(Vidal, 2011). Bu kavram Palliox, Agliette ve Lipiez gibi bazı Fransız yazarlar tarafından
1970’lerin sonralarında üretim modeli ve endüstri ilişkilerinin yeniden yapılanması süreci
şeklinde tekrar gündeme getirilmiştir. En kapsamlı tanımı Aglietta, “Kapitalist Düzenleme
Teorisi” isimli eserinde yapar. Buna göre Fordizm, vasıfsızlaştırmaya, dikey örgütsel
bütünleşmeye, katı hiyerarşik otoriteye, hareketli montaj hattına ve standart malların üretimine
dayalı kitle üretim sistemi ve bir toplum biçimidir (Vidal, 2011). Aglietta’nın kullanımında
Fordizm, kitle üretimi ve kitle tüketimine dayalı kapitalist gelişmenin de yeni bir aşamasına
denk gelir (Aglietta, 1979). Dolayısı ile Fordizm hem bir üretim sistemi hem de bir sermaye
birikim rejimidir ve düzenleme modelidir (Harvery, 1990, s. 125). Kitle üretimi yüksek ücretler
vasıtası ile görece olarak ucuz olan standart malların kitle tüketimini gerçekleştirecek bir orta
sınıfın gelişimini sağlar. Bu birikim rejimi kitle tüketimini destekleyecek kurumlar ve
politikalar manzumesine işaret eder.
Diğer yazarların kullanımında ise Fordizm gelişmiş ülkelerde Savaş Sonrası dönemde
üretim süreci ve çalışma ilişkilerini karakterize eden bir üretim modeldir (Tonksis, 2006: s. 88).
Ancak Fordizmin gelişimi ve başlangıcı İkinci Dünya Savaşından çok öncelere, Ford’un
otomotiv üretim sürecine montaj hattını ekleyerek mükemmelleştirdiği 1914 yılına kadar
gitmektedir. Kitle üretimi, kapitalist gelişmenin yeni bir aşamasını tanımlamak için kullanılan
Fordizm kavramı ve otomobil endüstrisi ile özdeşleşmiştir. Otomotiv endüstrisi, sanayi
sektörünün öncüsü olan bir endüstridir. Zira yenilik ve gelişmelerin pek çoğu bu sektörde
gerçekleşir ve buradan diğer sektörlere yayılır. 20. Yüzyılda Otomobil endüstrisi, tam iki kez
endüstride üretimin yapılma şeklini değiştirmiştir. Bunlardan ilki 1914’de Henry Ford’un
kayan bant sistemini üretime uygulaması ile ortaya çıkan kitle üretimidir. İkinci ise 1980’lerde
bilgi teknolojisi ile birlikte esnek üretim ve çalışma ilişkilerinin önce otomobil endüstrisinde
gelişmesi ve daha sonra diğer sektörlere yayılmasıyla gerçekleşmiştir (Womack, Jones ve
Roots, 1990: s.11).

9.2. Fordizm-Taylorist Kitle Üretiminin Doğuşu ve Gelişimi
Sanayi Devrimi sonrasında modern fabrika sistemi önce İngiltere’de daha sonra Fransa
ve ABD’de dominant üretim sistemi olmuştur. İlk fabrikalarda buhar motoru ile çalışan
makineler kullanılsa da makine teçhizat üniversal ve çok amaçlı olduğu için çok sayıda vasıflı
işçilerin istihdam edildiği bir emek süreci kullanılmak zorundaydı. Hala daha üretim ya küçük
ölçekte ya da sipariş üzerine yapılmaktaydı. Vasıflı işgücünün ürettiği parçaların montaj
işlemleri vasıflı işçiler tarafında yapılmaktaydı (Edgell, 2012). Diğer bir ifade ile üretimin
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birleştirilme aşmasında işçiler ürünün etrafında dolaşarak gerekli işlemleri yapar ve parçaları
sırasıyla montaj ederdi. Ölçeğin küçük olması nedeniyle ürünler az sayıda ve sipariş üzere
yapılırdı. Üretilecek ürünlere ilişkin herhangi bir ulusal yâda uluslararası standart mevcut
değildi. Bu nedenle sipariş üzerine üretim yapılır ve tüketicinin vermiş olduğu ölçüler esas
alındığından parçalar hem farklı ölçülerde hem de farklı özeliklerde olurdu.

http://www.shadetreemechanic.com/images/Ford_Quad_NRockwell.jpg
20. yüzyıl yaklaşırken 100 milyona yaklaşan nüfusa ve dev ölçekli piyasalara sahip olan
ABD’de kitle üretimi gelişmeye başlamıştır. Kitle üretimi aynı ölçüde ve aynı özelliklerde olan
ürünlerden yüzbinlerce üretilmesi anlamına gelmektedir. Kitle üretiminin temel ilkesi kolayca
tamir edilebilen ve bol yedek parçalı standart üretim yapmaktır. Üretilen her bir parça standart
olduğundan eskidikçe kolayca değiştirilebilmektedir. Büyük ölçekli standart üretimin
verimlilik ve maliyet açından üstünlüğü Amerikan iç savaşında silah üretimde fark edilmişti.
Daha sonra bisiklet ve dikiş makinesi gibi endüstrileri kitle üretimi kullanmıştı. Ancak kitle
üretimi 20 yüzyılın başlarında otomotiv endüstrisinde kullanılıncaya kadar baskın üretim
modeli haline gelmeyecek ve bu endüstrisinin de şaşalı günleri başlamayacaktı.
Kitle üretiminin sabit ve değişken maliyetleri arasındaki ilişkiyi olağan üstü bir şeklide
değiştirmesi, yâda üretimin birim maliyetini astronomik düzeyde düşürmesi zanaat üretimine
göre üstün yönünü oluşturmakladır. Değişken maliyetler, üretim çıktı miktarına bağlı olarak
değişmektedir. Ancak sabit maliyetler çıktı miktarına veya üretim yapılıp yapılmamasına bağlı
değildir. Bir kez kurulduktan sonra işletme faaliyet göstermese bile ödenmek zorundadır.
Yatırım kararı verilmeden önce sabit maliyetler dikkate alınarak bu yatırımı amorti edecek
şekilde ürün fiyatları belirlenir. Kitle üretimi için yapılan yatırımı, sadece yüksek çıktı miktarı
yatırımı amorti edebilir. Diğer bir ifade ile kitle üretimi zanaat üretimine göre daha katıdır zira
dev ölçekte üretim yapmak için makine ve teçhizata çok büyük yatırım yapılır. Eğer piyasa
tahminleri hatalı çıkarsa fevkalade büyük bir zarar söz konusu olabilir.
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1886’da Benz’in ilk motorlu otomobili yapmasından sonra 1914 yılına kadar olan süre
içinde, otomobil genellikle vasıflı işçi iştiham eden orta ölçekte işletmelerin ürettiği ve gelir
düzeyi yüksek insanların satın alabildiği lüks bir üründür. Henry Ford’un montaj bandını
otomobil üretim sürecine uyarlamasından önce imalat sektöründe emek süreci, tipik olarak
üretilen ürünün ortada durması ve işçilerin etrafında hareket ederek gerekli parçaların montaj
veya kaynak işlemlerini yapması şeklindeydi. Bu üretim modeli çerçevesinde otomobil üretimi
ise üretim süreciyle ilgili tüm işlemleri bilen ve yapabilen vasıflı işçilerin otomobil gövdesi
etrafında hareket etmesi ve sıra ile küçük tedarikçi işletmelerden sağlanan çeşitli parçaların
montaj edilmesi yoluyla gerçekleştirilirdi. Bu yıllarda otomobil fabrikaları umumiyetle yan
sanayi işletmelerinden tedarik edilen otomobil parçalarının son montajının yapıldığı yerlerdi.
Bu, tam olarak standart olmayan bir üretim ve vasıflı işçilerin icra ettiği bir zanaattı. Nitekim
otomobil üretimi sipariş üzerine yapılır ve her bir ürün müşterinin istediği şeklide ve
özelliklerde yüksek vasıflı işçilerce çok amaçlı (üniversal) makinelerde elle üretilir ve montajı
yapılırdı. Bu nedenle üretilen her bir otomobil benzersiz bir ilk örnek oluşturmaktaydı (ILO,
2005). Üretim sistemi âdem-i merkezi bir yapıya sahipti. Otomobil fabrikasının sahibi, az
sayıda çalışan ile gerekli parçaların üretimini müşteri, tedarikçiler ve vasıflı işçilerle koordine
ederdi.
Fordizmin Temel Özellikleri
1.

İş organizasyonu büyük ölçüde vasıfsız işgücü istihdamına dayanır.

2.

Standart ürünler kitle halinde üretilir

3.

Ürün tasarımı oldukça önemlidir.

4.

Tek amaçlı makine ve teçhizat belli bir ürünü üretmek için tahsis edilir

5.

“İş Ölçüm Analizi” yöntemiyle emek süreci sıkı bir biçimde denetlenir.

Kaynak: Fincham, R. ve P. S. Rhodes (1994), The Individual, Work and
Organizations: Behavioural Studies for Business and Management, Second Edition,
Oxford: Oxford Univeristy Press

Ancak bütün bunlar, 1914’de Chicago’da mezbahalarda kullanılan kayan bant sistemini
Henry Ford’un otomobil üretiminde kullanmasıyla değişmiştir. Artık kitle üretimi veya FordistTaylorist üretim modelinin günleri başlamıştır. Fabrika üretimi ve endüstriyel üretim açısından
bu bir devrimdir. Kitle üretiminin zanaat üretimin yerini almasıyla ortaya çıkan dönem ilk
endüstriyel bölünme olarak nitelendirilmektedir (Sabel, 1984). Henry Ford’un montaj hattını
üretim sürecine uygulaması ile artık işçilerin otomobilin etrafında hareket ederek montaj işlemi
yapması yerinde, montajı yapılan otomobiller işçilerin önünden sırayla geçmekte ve işçiler ise
her bir parçasının basit ve tekrarlı işlemler şeklinde montajını gerçekleştirmekteydi. İşlemlerin
tamamı bir-yâda-iki günlük bir eğitim ve az bir el alışkanlığı gerektiren basit ve tekrarlı görevler
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haline dönüştüğünden artık vasıflı bir işgücüne de ihtiyaç kalmamıştı. Dolayısı ile bu işçiler
kendinden öncekilerin aksine, vasıfsız ve eğitimsiz, sanayi tecrübesi olmayan, hatta İngilizce
dahi konuşamayan göçmenlerden oluşacaktı.

Kitle Üretimi ile Küçük Ölçekli Zanaat Üretimin Karşılaştırılması

Maliyet

E

C
Zanaat Üretimi
F

B

A

Kitle Üretimi
D

Üretim Miktarı
Grafik 1. Kitle ve Zanaat Üretimlerinin Birim Maliyet Yapısı
Ilya Viktorov (TY). Fordism and the Swedish Model,
http://www.cddc.vt.edu/digitalfordism/fordism_materials/viktorov.htm
Grafikte AB eğrisi zanaat üretimindeki birim maliyeti temsil etmektedir. Sabit
maliyetler genellikle düşüktür ve fiyat üretim miktarına bağlı değildir. CD eğrisi sabit
maliyetlerin oldukça yüksek olduğu kitle üretimini göstermektedir (C noktası). Böyle
bir işletmenin var olabilmesinin temel şartı üretim miktarının çok yüksek olmasıdır, bu
süreç kapasite kullanım sınırına kadar devam eder. BDF alanı kitle üretimi ile zanaat
üretimi arasındaki fiyat farklılığını göstermekte ve 20. Yüzyılın ilk yarısından kitle
üretiminin önce ABD’de ve Savaş sonrası Avrupa’da neden rekabet yarışını
kazandığını açıklamaktadır (Piore ve Sabel, 1984).
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Öte yandan Ford’un mühendisleri, ilk montaj hattını kurmadan önce, kitle üretiminin
yapı taşlarından bazılarını hâlihazırda keşfetmişti. Bunlardan en önemlisi, otomobil
parçalarının üretiminde standardizasyonun, özdeş ve bol yedek parçanın üretilebilmesiydi.
Standart veya özdeş parça üretimi ve teknolojisi ateşli silahlar sektöründe Amerikan iç savaşı
sırasında geliştirilmişti (ILO, 1997). Başlangıçta tamamı zanaat esaslı olan Ford’un otomobil
üretimi, 1910 yılına gelindiğinde, dişli, vida ve mastarlar gibi aksam ve aletler
standartlaştırılmış, böylece üretim tek amaçlı makine ve teçhizatlarda vasıfsız işçilerin yapacağı
hale gelmişti. Bu gelişme montaj hattının da özünü oluşturmaktaydı. Zira parçaların ve aletlerin
standartlaşması sayesinde otomobil emek sürecinde vasıfsız işçilerin parça ve tekrarlı işleri
yapabilmeleri mümkün olmuştur. Üretimde sürecinde kayan montaj hattıyla birlikte tek amaçlı
makine ve teçhizatın kullanılması otomobil emek sürecinin Taylorist ilkelere göre yeniden
tasarlanmasını sağlamıştır. Kısaca Ford’un montaj hattı, 1890’lı yıllarda işin ayrıntılarına kadar
bölünerek vasıfsız işçilerin yapabileceği hale getirmesinin verimliği arttıracağı gibi işçilik
maliyetlerini de düşüreceğini söyleyen Taylor’un “Bilimsel Yönetimi” için ideal bir uygulama
alanı oluşturmuştur (Fincman ve Rhodes, 1992, s. 337).
Fordizm’in maliyet üstünlüğü, üretilen mal miktarının artması ile ortaya çıkmaktadır.
Ne kadar çok mal üretilirse maliyet de o kadar düşmektedir. Buna ölçek ekonomisi denilmekte
ve birim başına düşen sabit maliyetlerin azalması ile kendini ifade etmektedir. Ford üretime
başladığında otomobil sadece zenginlerin güç yetirebileceği lüks bir tüketim malıydı. 85
milyon nüfusu olan ülkede toplam 150.000 otomobil bulunmaktaydı. Dolayısı ile otomobil için
potansiyel olarak çok büyük bir piyasa mevcuttu. 1908 yılında ilk kitle üretim otomobili olan
T-Model tasarlanmıştı. Ne var ki Model-T için gerekli olan parçaların üretiminin yarısıotomatik makinelerde, diğer yarısı da emek yoğun bir şeklide el-işçiliğiyle yapılmaktaydı.
1909’da Ford fabrikaları 13,814 otomobil üretmişti ve bu otomobillerin her biri 950 $’dan
satılmıştı. Bir sonraki yıl, 20,000 otomobil üretilmiş, her biri 780 $’dan alıcı bulmuştu. 1911’de
montaj hattı başlamadan önce üretim 53,000 adet ve fiyat ise 700 $’ düşmüştü. Ne yazık ki
otomobil hala oldukça pahalıydı ve sıradan bir işçinin satın alabilmesi için yıllarca çalışması
ve tasarruf etmesi gerekmekteydi. 1910 yılında Ford Highland Fabrikasına taşınırken tüm diğer
modellerin üretimi de durdurulmuştur. 1910-1913 yılları arasında üretim sürecini gözden
geçirip basitleştirirken (Batchelor, 1994: s.23) kayan bant sistemi önce motor aksamının
montajında, daha sonrada son montaj kısmında uygulanmaya başlamıştı. Diğer bir ifade ile
1913’de Model T, tamamıyla montaj hattında üretilmeye başlanmıştı.
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Grafik 9.2. Ölçek Ekonomisi

1916’da Model T üretimi 500.000’e ulaştığında fiyatı 360 dolara düşmüştü. Üretim
1921’de 900.000’ni gördüğünde Ford’un net karıda 78.000.000 Dolar olur. 1923’de yıllık
üretim 2 Milyona yaklaşır ve artık Model T’nin fiyatı ise sadece 250’dolardır. Özetleyecek
olursak 1913-1923 yılları arası kitle üretimi Model-T’nin fiyatı orijinal fiyatının ¼ ‘ine
düşürmüştür (Hounshell, 1984). Bu üretim miktarı Ford’a Amerikan otomobil piyasasının
%55’ni kontrol etme imkânı vermiştir. Bu haliyle otomobil, düzenli çalışan bir işçinin birkaç
yıllık tasarrufu ile satın alabileceği bir tüketim malı haline gelmişti. Nitekim 1910’da Amerikan
ailelerinin sadece %0,5 otomobile sahibiydi 1923’e gelindiğinde bu oran % 74’de yükselmiştir
(Gatman, 1987). Bol ve ucuz üretim şüphesiz ölçek ekonomisinin bir sonucuydu. Miktar ve
fiyat arasındaki ters orantı açıkça görülebilmektedir. Daha fazla üretim daha düşük fiyat
anlamına gelmektedir.
Tablo 1: Fordizm Öncesi ve Fordist Üretim Sistemlerinin Temel
Özellikleri
Fordizm Öncesi Üretim Sistemini Özelikleri
1.

Zanaat Vasıfları

2.

Doğrusal Olmayan ve Sabit Montaj

3.

Standart Olmayan Parçalar ve Az sayıda Yüksek Kaliteli Ürün
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Fordizm Temel Özellikleri
1.

Bölünmüş ve basitleştirilmiş (Taylorizm)iş

2.

Doğrusal üretim ve kayan montaj bandı

3.

Standart Parçalar ve Yüksek Sayıda Düşük Kaliteli ürün

Fordizmin başarısının arkasındaki sır, sadece teknolojik gelişmeler değil aynı zamanda
emek sürecinin kontrolü ve işçilerin motive edilmesi sonucu verimlilikte yaşanan büyük artıştır.
İşin vasıfsız olması, vasıfsız işgücü talebini arttırmıştı. Ancak işçilerin büyük bir kısmı kırsal
alandan gelmekteydi, bir kısmı ise Avrupa’da ve Asya’dan göç eden İngilizce dahi bilmeyen
göçmenlerden oluşmaktaydı. Bu nedenle işçiler endüstriyel iş disiplinine sahip değildiler.
Hounshell, kimi işçilerin daha işe ilk girdikleri gün öğlene kadar çalışıp işten çıktığı,
kimilerinin birkaç gün sonra işi bıraktığı söylemektedir. Bu sebeple ilk yıllarda işçi devri ve işe
gelmememe son derece yüksektir. Örneğin 1913 yılında 60.000 işçi işten çıkmıştır (Beynon,
1975:s.25). Bu durum karşısında Ford çareyi günlük çalışma sürelerini 9 saatten 8 saate
düşürmekte ve “günlük 5 dolar ücret” isimli bir de kâr paylaşım programı uygulamaya
koymakta bulur (Edgell, 2012). İşgücünü disipline etmeyi ve verimliği arttırmayı amaçlayan
bu uygulama, işçi ücretlerini ikiye katlarken3 bir yıl içinde işçi devrini % 10’lara düşürerek,
verimlilikte patlama yaşatır. Günlük Beş Dolar, yeni bir toplumsal sözleşmenin de temelini
oluştur. Buna göre işçiler yüksek ücret karşılığında vasıfsız-rutin işleri yapmayı ve verimliliği
arttırmayı kabul etmektedir. Kısaca yeni kitle işçisi yaratılmıştır (Allen, 1992).
Fordist üretim modeli merkezileşme üretim sisteminin örgütsel sınırlarını genişleten bir
özelliğe de sahiptir. Bu durumu ifade etmek için üretimde dikey bütünleşme kavramı kullanılır.
Büyük ölçekli üreticiler tedarikçilerden ve piyasadan kaynaklanabilecek belirsizlikleri ve
riskleri ortadan kaldırmak için üretimde ihtiyaç duyulan girdileri kendi bünyelerinde hatta tek
bir yerleşkede üretmeyi tercih etme eğilimindedir. Bu nedenle Ford’un fabrikaları demir
cevherinden başlayıp boyaya kadar her şeyi aynı yerleşkede üretirdi. Bu, daha başlangıcından
itibaren Ford fabrikalarının dev ölçekli olmasına neden olmuştur. Nitekim Ford’un 1910’da
Michigan, Deaborn’da kurduğu Highland Park fabrikası adeta bir şehir gibiydi (Hounshell,
1984). Bünyesinde limanlar ve 160 km uzunluğunda demiryolu ağı bulunmaktaydı. 11 km
uzunluğunda olan bu fabrikaya bir taraftan demir cevheri girer ve diğer taraftan otomobil

1916 yılından başlatılan bu uygulama kitle üretiminin ihtiyaç duyduğu yeni insan tipini de yaratmayı amaçlar. Ancak
bu ücret tüm işçilere verilmemektedir. Sadece Ford’un Sosyoloji Biriminin belirlediği ahlaki norm ve standartlara
(ahlaki bakımdan dürüst, iyi bir aile hayatına, içki ve sigaradan sakınan ve kiliseye düzenli giden) uygun davranan
işçilere verilirdi.
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çıkardı. Bu fabrikada 1930’larda 100.000 işçi çalışmaktaydı. Bu, Ford’a çok önemli üstünlük
kazandırmıştı. Ne var ki bu aynı zamanda katılık anlamına da gelmekteydi.

Fordist kitle üretim sistemi, otomobil endüstrisinde geliştikten sonra diğer sektörlere ve
diğer gelişmiş ülkelere ithal edildi. Avrupa ülkelerinde tam olarak uygulanması için bir 20 yıl
daha geçmesi gerekecekti. Ancak diğer sektörlere özellikle dayanıklı tüketim malları
sektörlerine uygulanması kısa sürede gerçekleşti.

9.3. Endüstriyel Bir Dönem Olarak Fordizm
1920’lerin ilk yarısında kitle üretim modeli, ekonomik büyümenin sihirli formülü haline
gelirken dayanıklı tüketim malları ve mobilya gibi diğer sektörlere yayılmıştı. 1920’lerin
sonlarına gelindiğinde Fordist-Taylorist üretim modeli üretimde devasa artışlara yol açar.
İşçilerin daha fazla ürettikleri halde ücretleri düşük olduğu için ürettikleri ürünleri satın almaları
mümkün değildi. Bu dönemde bir yandan mali piyasalar gelişirken öte yandan, şirketlerin
gelirleri ve kârları katlanarak artmaktaydı. Artan gelir küçük azınlığın elinde temerküz
etmekteydi. Bu dönemde ayrıca Fordist üretimin yol açacağı problemlerin neler olabileceğine
ilişkin bir anlayış olmadığı gibi böyle bir üretim modelini destekleyecek ne kurumlar ne de
politikalar yoktu. O zaman egemen olan liberal doktrin, her arz kendi talebini yaratacağına
inandığı için talebin sorun olmayacağını varsaymaktaydı.
Oysa 1920’lerden itibaren iki önemli gelişme, Fordist Taylorist üretim modelinin
tıkanmasına yola açacak ve liberalizmin varsayımlarının her zaman doğru olmadığını
gösterecektir. Bunlardan ilki, gelişmiş ülkelerin sanayilerinin otomobil ve beyaz eşya gibi
katma değeri yüksek ürünler üretmesi nedeniyle bu mallar için sömürgeler artık piyasa olma
özelliğini kaybetmişti. Bu küresel piyasaların da giderek önemini kaybetmesi anlamına
gelmekteydi. Bu, kitle üretim mallarına yönelik talebin yakında sorun olacağının habercisiydi.
Ancak liberal ekonomik doktrine iman eden yöneticilerin bu algılaması mümkün değildi.
Nitekim öyle de oldu. Diğer gelişme ise Fordizmin 19. yüzyıldan devraldığı işçi direnişi ve
sendikal örgütlenmenin yok edilmesi nedeniyle verimlilikte devasa artışlara rağmen ücret
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artışlarının yetersiz kalmasıdır. Bu da gelir ve servet dağılımında çok ciddi dengesizlikler
yaratmaktaydı (ILO, 2005: s. 21). Diğer bir ifade ile kitle üretim mallarının fiyatı ne kadar
düşerse düşsün hala toplumda büyük bir kesiminin geliri bu malları satın almak için yeterli
değildi. Dolayısı ile talebin çökmesi kaçınılmazdı.
Nitekim takvimler 24 Ekim 1929’u gösterdiğinde ABD’de piyasalar çökmüş, dünya
ekonomisi, özellikle gelişmiş kapitalist ülkeleri kasıp kavuran, derin bir krize girmişti. Bu
süreçte Fordizmin popülaritesi de sönmüştü. Fordist-Taylorist üretim mantığı liberalizmin de
etkisiyle yüksek ücretlerle ekonomik krizden kaçınılabileceğini öngörememişti. Yüzlerce şirket
iflas etmiş ve sadece ABD’de 5 milyon işçi işsiz kalmıştı. İşsizlik ve iflaslar milyonlarca
insanın zaten düşük olan satın alma gücünü hepten yok etmişti. Limanlar satılmayı bekleyen
mallarla dolmuştu. Kısaca artık yeterli talep yoktur. Fordizmin bereket döngüsü yerini krizi
daha da derinleştiren kısır bir döngüye bırakmıştır (ILO, 2005).
Bu dönemde, gelişmiş ülke ekonomilerinde etkin taleple üretken yatırımlar arasındaki
zaman farkından kaynaklanan ekonomik üretimde dönemsel krizler ve aksaklıklar olağandı.
Ancak 1929 krizi ekonominin alışık olmadığı bir krizdi. Daha sarih bir ifade ile krizin nedeni
talep yetersizliğiydi ve sorun kitle üretim sisteminin ürettiği mal arzını
destekleyecek/dengeleyecek bir tüketici talebinin yaratılamamasıydı. Servet dağılımındaki bu
eşitsizlikler bu krizin ana sebebiydi.
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Bu, Fordizmin ilk krizidir. Bu krizin çözülmemesi durumunda, sadece Fordizm değil
Kapitalizmin de geleceği tehdit altındaydı. Ancak Krizin sebebinin anlaşılması ve çözüm
üretilmesi için zamana ihtiyaç vardı. Zira piyasaların her zaman kendiliğinden dengeye
gelmediği ve bazen devletin müdahalesinin gerekli olması gibi yeni bir varsayımdan hareket
etmek gerekmekteydi. Nihayet ilk ve tek çözüm önerisi liberal İngiliz iktisatçı Keynes’ten gelir.
Liberal olmasına rağmen Keynes piyasanın en mükemmel dengeyi sağlayacağına inanmıyordu
ve devletin bütçe açığı riskine rağmen ekonomiye müdahale etmesi ve gelir dağılımını yeniden
düzenleyerek talep yaratması gerektiğine inanmaktaydı. Keynes’in yaklaşımı, düzenlemenin
olmadığı bir ekonomik düzende kısmi devlet müdahalesini öngörüyordu. Bu sürdürülebilir bir
ekonomik büyüme, tam istihdamın sağlanması, toplam talebin arttırması gibi amaçları
gerçekleştirmek için yeterliydi (Markantonautou, 2007). Keynes’in yaklaşımını benimseyen
Roosevelt 1933’de 3R4 sloganıyla “Yeni Anlaşmayı” sendikalarla bağıtladı. Bu anlaşma, kısa
sürede hem ücret artışı hem de paralelinde talep artışı getirmişti, böylece ABD’de krizin
etkilerini önemli ölçüde bertaraf etmişti. Keynesyen ekonomik politikaların benimsenmesi,
nihayetinde refah devletinin gelişimine neden olmuştur. Ancak, kitle üretimiyle kitle tüketimi
arasındaki uyumsuzluk sorununu çözmek hemen mümkün olmamış, bunun için İkinci Dünya
Savaşı sonrasını beklemek gerekmiştir.
İkinci Dünya Savaşı sürecinde ordunun ihtiyacını karşılamak, savaş sonrasında yeniden
inşa çabalarının bir parçası olarak demir-çelik, petro-kimya, otomobil, elektronik eşya ve inşaat
endüstrilerinde büyük patlama yaşanmıştı. Bu dönemde militan sendikal hareketler ivme
kaybederken 1947’de ABD’de çıkartılan Tart-Hartley Yasaları sendikaları disipline sokmuş ve
“çaba pazarlığı” (effort bargaining) ile uzlaşmalarını sağlamıştı. Devlet, tam istihdamı
sağlamak, kitle üretim ve tüketimine istikrar kazandırmak için ekonomiye müdahale ederken,
Fordist kitle üretim modelinin savaş sonrası yeniden yapılanma çabasının bir parçası olarak
4
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küresel düzeyde yayılması teşvik edilmiştir. Bu tarihten sonra talep yetersizliği veya yetersiz
tüketim krizi, yerini 25 yıl sürecek Fordist büyümeye bırakacaktır (Graham, 1992: s. 394). Kitle
üretimi, kitle piyasaları ve bunlara uygun kamusal politikalara dayanan Fordist büyüme, 1950
ve 1960’lı yıllarda gelişmiş ülkelerin temel özelliği haline gelmişti.

1973 Petrol Krizi ve benzin kuyruğunda bekleyen Amerikalılar

Fordist ekonomik büyüme 1970’lere kadar kesintisiz sürdü. Bu büyümenin temelinde
her şeyden önce hükümetlerin ve sosyal tarafların 1929 Büyük Buhran’ından çıkardıkları ders
yatmaktadır. Bu dönemde çalışanlar, asgari ücret, iş güvencesi, kapsamlı sosyal yardımlar,
ücretli tatil ve çalışma sürelerin sınırlandırılması gibi pek çok ekonomik ve sosyal haklar elde
etmiştir. Bu haklara, hem döneme özgü tam istihdam politikaları eşlik etmiş hem de
desteklemiştir. Bu dönemde çalışma yasalarının, sendikaların ve işçi haklarının gelişip
yaygınlaşması için gerekli ortam ve şartlar mevcuttu. Gelişmiş ülkelerin ekonomileri düzenli
olarak büyüyordu, uluslararası rekabet, eşit düzeyde sosyal refah hizmetleri ve sosyal güvence
sağlayan ülkeler arasına hapsolmuştur, hem yatırımlar hem de kâr oranları bir hayli yüksektir.
Bunlara bağlı olarak, ücretler ve sosyal yardımlar bakımından hükümet ve sosyal taraflar
arasında da bir uzlaşma vardı.

9.4. Fordizmin Krizi: Ekonomik ve Sosyal Arka Planı
Savaş sonrasının ekonomik patlama dönemi sonsuza kadar süremezdi. 1960’ların
sonlarına doğru, gelişmiş ülkelerde Fordist üretim sistemlerinde yorgunluk belirtileri ortaya
çıkmıştı. Cari teknolojik düzeyde artık daha fazla verimlilik artışı ve yenilik sağlamak mümkün
değildi. Dolayısıyla yüksek verimlilik- yüksek ücret dengesi bozulurken kâr marjları azalmış
ve işyerlerinde gerilim artmıştı. 1970’lerde yaşanan petrol krizleri ile birlikte Savaş sonrası
dönemi karakterize eden olağanüstü ekonomik büyüme dönemi sona ermiş ve emek-sermaye
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arasındaki uzlaşma da çökmüştü. Bir zamanlar, ekonomik büyümenin arkasındaki mucizevî
güç olan Fordizm, artık daha öte ekonomik gelişme ve kalkınmanın önünde büyük bir engeldi.
Bu yıllarda yaşanan petrol şokları ise bu krizi daha da kötüleştirmiş ve çöküşü hızlandırmıştı.
Artık gelişmiş ülkeler yüksek işsizlik, durgunluk ve düşük verimlilik kısır döngüsüne girmişti.
Krizin pek çok başka nedeni de mevcuttu. Bunlardan ilki teknolojik açıdan verimlilik sınırına
ulaşması, yeni ticari rakiplerin ortaya çıkması, küreselleşeme ve Uluslararası ticaretin
kalıplarının değişmesi, katı üretim süreci, katı organizasyon yapısı ve katı çalışma ilişkileri ve
ayrıca tüketici zevklerin değişmesidir.

9.4.1 Sistemin Verimlilik ve Ölçek Ekonomisi Açsından Doğal
Sınırlarına Erişmesi
Fordizmin krizinin nedenlerinden biri Fordist emek-süreci ve iş örgütlenmesinin
verimlilik ve yenilik-geliştirme açısından doğal sınırlarına erişmiş olmasıdır. Mevcut
teknolojik düzeyde daha fazla verimlilik artışı mümkün değildir. Geçmişte yüksek ücretler
yüksek verimlikle karşılanırdı. Fordist modelde böyle bir denge sağlanmıştı. Verimliliğin
azalması nedeniyle ücret artışları ancak kardan feragat edilerek karşılanabilmekteydi. Artık bir
kar krizi söz konusuydu (Lipetz,1985:s.43). Bu esnada bilgisayar destekli makine ve teçhizatın
gelişmesi ölçek ekonomilerini düşürmüştür. Büyük ölçekli üretimin üstünlüğü yok olmuş ve
Fordizm ömrünü tamamlamıştır.
Öte yandan işin en ince ayrıntılarına kadar bölünmesi, tek amaçlı makine teçhizatın
kullanılması ve üretim sürecinin dikey olarak bütünleşmesinden oluşan Fordizm dev ölçek
ekonomileri yaratmıştı. Montaj hattı ve ölçek ekonomileri sayesinde bol ve ucuz standart mal
üretilebilmişti. Bu, Fordizmin varlık nedeniydi ve en güçlü yönüydü. Ancak Fordizm büyük
ölçekte üretilen standart malları emecek istikrarlı piyasalar gerektirmektedir. Montaj hattı ve
tek amaçlı makine teçhizatının sınırlı ölçüde çıktı ve piyasa dalgalanmalarına dayanabilmesi
onu son derece zayıf hale getirmekteydi. Bu da Fordizmin yeterince esnek olmadığı anlamına
gelmektedir. Başka bir ifadeyle Fordizmin en güçlü yanı, aynı zamanda onun en zayıf yönünü
oluşturur. Fordizme istikrar kazandıran kitle piyasaları 1970’lerde çöker. Artık Fordizmin
“Altın Çağının” günleri sayılıdır. 1970’in ilk yıllarından itibaren Fordist sistemin bu derece katı
olması onun bu yıllarda meydana gelen ekonomik ve sosyal değişmeye uyum sağlamasında
sorun teşkil etmiştir.

9.4.2. Küreselleşme ve Uluslararası Ticaret Kalıplarının Değişmesi
Fordizm, ulusal üretim-tüketim dengesine ve bunu destekleyen politikalar esasıyla
işleyen ulusal ekonomiye dayalı bir üretim modelidir. Bu sistem, büyük ölçekli, istikrarlı ve
gümrük duvarlarıyla korunmuş ulusal piyasalar gerektirmektedir. Ancak 1960 yılların
sonlarından itibaren ulaşım ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen değişime bağlı olarak
üretimin küreselleşmesi ve uluslararası ticaretin hacminin ve yönünün değişmesi (Parlak, 2000)
ulusal piyasaların ahenk ve istikrarını bozmuş ve Fordist ekonomik düzenin temelini
aşındırmaya başlamıştı.
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İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde, uluslararası ticaret, GATT çerçevesinde ya
çokuluslu şirketlerin şubeleri arasında veya geleneksel ihracat yönetimi ile sürmüştür (Aykaç,
Parlak ve Özdemir, 2007). Pek çok devlet piyasalarını ve üreticilerini korumak maksadıyla
korumacı politikalar uyguladığından uluslararası ticaretin hacmindeki düzenli artışlar sınırlı
kalmıştır (Worldbank, 2002). Ancak 1960’ların ikinci yarısından itibaren gelişmiş ülkelerde
emek maliyetinin artması, yoğunlaşan sendikal direniş ve eylemler nedeniyle çokuluslu
şirketler, özellikle tekstil, hazır giyim, ayakkabı ve elektronik montajı gibi, katma değeri düşük
mallar üreten endüstriler üretimlerinin emek yoğun kısımlılarını emeğin bol ve ucuz olduğu
ülkelere kaydırmaya başlarlar (Parlak, 2000). O ülkelerde ürettikleri malları gelişmiş ülkelere
geriye ihraç ederler (Schoenberger, 1989). Bu durum ulusal mal ve emek piyasalarının ahengini
bozar. Üretimi olmayan dev ölçekli ve çokuluslu (Walmart ve Bauhaus gibi) ticari firmaların
yurtdışında kurdukları üretim ağlarında ürettirdikleri malları gelişmiş ülke piyasalarında
satmalarıyla birlikte yeni sanayileşmiş ülkelerden gelen rekabet Fordizmin temeli olan istikrarlı
ulusal piyasaların çökmesine, yerel ve küresel piyasaların önem kazanmasına yol açar. Bu
Fordizmin uygulanmasını imkânsız hale getirir.

9.4.3. Yeni Rakiplerin Ortaya Çıkması
Fordist sistemin varlığını tehdit eden bir başka gelişme de kitle üretim piyasalarında
yeni ve çok güçlü rakiplerin ortaya çıkmasıdır. Almanya ve Japonya'nın hızla yükselmesi,
ardından da Latin Amerika’da (Brezilya, Arjantin ve Meksika) Güneydoğu Asya’da (Kore, Hon
Kong, Singapur ve Tayvan) yeni sanayileşmiş ülkelerin ortaya çıkışı, Fordist modelin hassas
dengelerini sarsmıştı (Eatwell ve Milgate, 2011: s.97; Souza, Ty: s.9). Özellikle otomobil ve
elektronik endüstrisinde 1950'lerde çok alt sıralardan yükselmeye başlayan Japonya 1980'lere
gelindiğinde bu endüstrilerde ilk sıraya yerleşerek dünyanın lideri olmuştur. Japonların bu
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sektörlerdeki başarılarının sırrı, Fordist üretimin özelliklerini zanaat üretiminin özelliklerine
(kitle üretim mallarına sipariş üzere üretilen pahalı ve yüksek kaliteli malların sahip olduğu
kalite ve çeşitliliği) kazandırmalarından kaynaklanmaktaydı (Fuss and Waverman, 2006).
Ayrıca Japonya Batıya karşı fiyat ve verimlilik açısından çok yüksek bir rekabet üstünlüğü
sağlamıştı. Öte yandan Asya Kaplanlarının yükselişi sonucu gelişmiş ülkeler tekstil, hazır
giyim, ayakkabı ve elektronik montaj sektörlerinde rekabet güçlerini kaybederler (Fröbel,
Heinrichs and Kreye, 1981). Özetle yeni rakiplerin ortaya çıkması, gelişmiş ülkelerin kendi
aralarında, müttefik ve kolonileriyle ticaret yaptıkları geleneksel uluslararası ticaret sistemini
sarsmış, uluslararası ticaret ve yatırım kalıpları değişmiştir (Tonkiss, 2006). Fordist
ekonomilerin temelini teşkil eden ulusal üretim ve tüketim dengesi, gerek Japonya’dan ve
gerekse yeni sanayileşmiş ülkelerden gelen ucuz ve kaliteli olan ithal malların tüketicilere daha
cazip gelmesiyle altüst olmuş ve standart mallar üretmek için tasarlanmış Fordist modelin
çöküşünü hızlanmıştır.

9.4.4. Katı Üretim Süreci ve Katı Örgütsel Yapılar
Fordizm 1970’lerde ortaya çıkan ekonomik ve sosyal şartlara uyum sağlamakta güçlük
çekmekteydi (Lane, 1995: s.64) Temel neden gerek Fordist üretim sisteminin ve gerekse de
çalışma ilişkilerinin yeterince esnek olmayışıydı. Fordist model standart malların üretiminde
son derece yetenekleydi, ancak bir başka şey üretmek gerektiğinde tamam anlamıyla çaresiz
kalmaktaydı. Üretim büyük ölçüde esnek olmayan çok pahalı tek-amaçlı makinelerde
yapılıyordu. Bu üretim sistemi çok katıydı. Yeni bir mamulün veya modelin yapılaması için
tüm makinelerin hurdaya atılması ve yeni makinelerin yapılması gerekliydi. Bu, Fordist çizgide
üretim yapan batı endüstrisinin hızla değişen, çeşitlenen piyasa talebine ve artan küresel
rekabetine cevap vermesini büyük ölçüde zorlaştırmaktaydı.
Üretim kısmında üretim sürecinin ve sisteminin kendisi bir problem kaynağıydı. Üretim
büyük ölçüde esnek olmayan çok pahalı tek-amaçlı makinelerde yapılıyordu. Bu üretim sistemi
çok katıydı. Yeni bir mamulün veya modelin üretilebilmesi için tüm makinelerin hurdaya
atılması gerekmekteydi. Bu, batı endüstrisinin hızla değişen, çeşitlenen piyasa talebine ve artan
Japon rekabetine cevap vermesini büyük ölçüde zorlaştırmaktaydı
Öte yandan organizasyon yapılarıyla ilgili sorunlar da oldukça yaygındı. Katı hiyerarşik
örgütsel yapıların aşınması ve aşırı işbölümü, verimlilik artışlarını, üretim yeniliklerini
sınırlamış ve bu alanlarda kötü sonuçların alınmasına neden olmuştu. Üretimin aşamaları açık
bir biçimde tasarımdan üretime, oradan da piyasaya yönlendirilmişti. Üretimle ilgili olan
birimler arasında çok az bir bütünleşme ve bilgi akışı vardı. Yeni ürünlerin geliştirilmesinden
sorumlu birim, ne üretimin nasıl yapılacağını, ne de tatmin edilecek talep ve ihtiyaçları dikkate
almaktaydı. Yeni bir ürünün geliştirilmesi ve sunulması arasında geçen süre çok uzundu. Bu
süre, örneğin otomobil endüstrisinde yaklaşık 6-7 yıldı. Bu şirketlerin piyasanın yeni taleplerini
karşılamalarını engellemekteydi (Law, 1991).
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9.4.5. Katı Çalışma İlişkileri
Öte yandan işgücüyle ilgili ciddi sorunlar yaşanmaktaydı. Üretim noktasında kök salmış
kriz kendini işçilerin direniş ve tepkisi şeklinde 1960'lı yılların başından itibaren göstermeye
başlamıştı. Fordist-Taylorist üretim sistemi son derece rutin, sıkıcı, monoton, bıktırıcı ve
yabancılaştırıcı üretim görevleri öngörmekteydi (Souza, TY: s.7). Bu görevler tipik olarak
vasıfsız ve yarı-vasıflı işçiler tarafından yapılmaktaydı. Çok yüksek işçi devri, işe gelmeme,
direniş, büyük grevler ve üretimin sık sık kesintiye uğratılması ve işçilerin militanlaşması,
işçilerin sistemle ilgili süre giden tatminsizliklerini ifade etmenin yollarıydı. Bu şartlar altında
yüksek verimlilik stratejisi, sadece yüksek ücretler ve sendikalara verilen tavizlerle
sağlanıyordu. Sonuç olarak endüstrisinin emek maliyetini yükseltmekle kalmayıp, sendikalar
büyük bir güç kazandı. Güçlü sendikalar ve işçi sınıfı fabrikalarda kendi kanunlarını empoze
ederek fabrikaları adeta yönetilmez hale getirmişti. Katı iş ayrımı, yönetimin işçileri esnek bir
biçimde görevlendirmesini ve görevleri dağıtma yeteneğini yok etmişti. Bu durum yönetimin
emek süreci üzerindeki kontrolünü zayıflatmakta ve teknolojik değişmeyi engellemekteydi.
İşyerlerinde değişime karşı korkunç bir direniş mevcuttu. Batı ekonomileri çalışma ilişkilerini
ya esnekleştirerek reform yapacak ya da çökecekti.

9.4.6. Tüketici Zevklerinin Değişmesi:
Kitle piyasalarının çökmesine ve Fordizmin krize girmesine neden olan faktörlerden
birisi de tüketici zevklerinin, tercihlerinin değişmesi ve kitle piyasalarının doymasıdır (Piore ve
Sabel, 1984: s. 184). 20. yüzyılın ikinci yarısında kitle tüketim piyasalarında derin bir dönüşüm
yaşanmaktadır. Piyasalar bölünmekte ve artarak uzmanlık alanlarına (nish market)
ayrışmaktadır. Bu doygunluk düzeyinde, ne kitle üretimi yapan endüstrilerin ulusal piyasalara
dayalı olarak büyümesi ne de Fordist işletmelerin de bu talebi karşılaması artık mümkün
değildi. Yeni sanayileşen ülkelerden gelen rekabet bu durumu daha da kötüleştirir (Elam,
2000). Bu sorunun asıl nedeni Fordizmin başarısıdır. Zira piyasalar standart kitle imalat
mallarına doymuştur. Artık tüketiciler, standart ürünlerle tatmin olmamakta, çeşidi çok olan,
kaliteli ve ekstra tasarım özelliklerine sahip ürünler aramaktadır. Talebin niteliğinde meydana
gelen bu değişme, yeni talepten (bir ürünü ilk kez satın alacak olanların talebi) ziyade yenileme
talebinin ( hâlihazırda belli bir ürünü kullanan ve onun yenisini satın almak isteyen talep)
toplam talebin büyük büyük bir kısmını oluşturmasıyla ifade etmektedir. Yenileme talebi
hâlihazırda bir ürünü kullanan tüketicilerin ellerindeki ürünün yerine yenisi satın almak
istemesidir. Tüketiciler sahip oldukları ürünün yerine yenisini almak istediklerinde daha fazla
çeşit ve özellik arama eğilimindedir. Nitekim ABD'de 1970'li yıllarda otomobil talebin %
80'inin yenileme talebi olduğu ileri sürülmektedir (Althuster ve diğ., 1984). Sonuç olarak 19701980’li yıllarda Fordist işletmelerin böyle bir talebi karşılaması mümkün olmamış ve Japonlar
1 yıl içinde ABD otomobil piyasasının %20’sini ele geçirmiştir ( Parlak, =).
Kimi yazarlara göre Fordizm, hareketli montaj hattı (kayan bant sistemi); tek amaçlı
makine teçhizat kullanımı; yüksek ücretler ve düşük maliyetlerle üretim (Allen, 1992), yarıvasıflı emek istihdamı (Taylorist emek süreci), üretimde standardizasyon, standart malların
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tasarımı ve büyük ölçekte üretim gibi faktörlerin bileşimine dayanmaktadır (Nolan ve
O’Donnel, 1991; Allen, 1992).
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Bölüm Soruları
1.

Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Devrimiyle birlikte gerçekleşmiştir?

a)

Üretimin evden fabrikaya kayması

b)

Tekstil üretiminin başlaması

c)

Zanaatkâr ustalığın sona ermesi

d)

Lonca sisteminin çökmesi

e)

Lüks tüketim mallarının üretilmesi

2.

Aşağıdakilerden hangisi Taylorizmin özelliğidir?

a)

İç-taşeronluk sisteminin geliştirmiş olması

b)

Vasıflı işgücü ihtiyacını arttırması

c)

İşin ayrıntılarına bölünmesi

d)

Fabrikada mühendislerin çalışmaya başlaması

e)

Yeni bir yönetici sınıfın ortaya çıkması

3.

Aşağıdakilerden hangisi Fordizm'in özelliği değildir?

a)

İkinci Dünya savaşı sonrasının üretim modeli olması

b)

Standart malların üretilmesi

c)

Kitle tüketimi

d)

Ücretlerin düşük olması

e)

Vasıfsız işçi istihdamı

4.

Aşağıdakilerden hangisi 1929 dünya ekonomik krizinin nedenidir?

a)

Vasıflı işçi yetersizliği

b)

Petrol ambargosu

c)

Talep yetersizliği

d)

Üretim yetersizliği

e)

Şirketlerin iflas etmesi
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5.

Aşağıdakilerden hangisi 1929 dünya ekonomik krizinin sonucu değildir?

a)

Sendikalarla uzlaşılması

b)

Grevlerin yasaklanması

c)

Tam istihdamın sağlanması

d)

Refah devletinin ortaya çıkması

e)

Devletin ekonomiye müdahale etmesi

6.

Aşağıdakilerden hangisi 1973 Fordizm'in krizinin nedeni değildir?

a)

Üretimin Küreselleşmesi

b)

Yeni rakiplerin ortaya çıkması

c)

Piyasa talebinin değişmesi

d)

Sendikaların güçlenmesi

e)

Bilgi teknolojisi destekli üretim sürecinin kullanılması

7.

Aşağıdakilerden hangisi Fordizm'in krize yönelik stratejisi değildir?

a)

Üretimin gelişen ülkelere kaydırılması

b)

Üretim sürecinin esnekleştirilmesi

c)

Üretim sürecinin dönüştürülmesi

d)

İşçilerin işten çıkarılması

e)

Sendikaların güçlendirilmesi

Cevap Anahtarı: 1. a, 2. c, 3. d, 4. c, 5. b, 6. e, 7. e, 8. d, 9. b, 10. d
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10. ÜRETİMİN YENİDEN YAPILANMSI VE POST FORDİZM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Fordist-Taylorist üretim modelinin krize girmesi ve akbinde çökmesi
sonrasında 21. Yüzyılda egemen olacak yeni üretim modeli ile ilgli tartışmalara yerverceğiz.
Yenilikçi ve reformist metotların her ikisi de krizden çıkış için geçerli yollardır ve her birinin
embiryonik formları çeşitli ülkelerin endüstriyel sistemlerinde mevcuttur. Reformist model
neo-Fordizm olarak isimlendirilmekte ve Fordist-Taylorist üretim modelininin temel
prensiplerini değiştirmden bilgi tekolojileri yoluyla esneklik kazandımayı amaçlamaktadır.
Piyasaların doyması ve ardından bölünmesi, neo-Fordizmi zora sokmuştur. Post-Fordizm
olarak isimlendirilen yenilikçi senaryoyu Fordizmden kararlı bir uzaklaşmayı temsil
etmektedir. Bu yüksek teknoloji ve vasıflı işgücü ile üretim sürecine esnekleştirmeyi
amaçlamaktadır. Post-Fordizme yönelik olarak çok sayıda farklı Post-Fordist teorileriler
geliştirilmiştir. Bu bölümde üç farklı yaklaşım eleştirel olarak verilecektir. Bunlar esnek firma
model, esnek uzmanlaşma yaklaşımı ve yalın üretim yaklaşımıdır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Post-Fordiszme yöneklik yenilikçi ve reformist yaklaşımlar nelerdir?

2)

Esnek firma modelinin işgücüne nasıl esneklik kazandırmaktadır?

3)

Esnek uzmanlaşma yaklaşımının temel iddası nedir?

4)

Japon üretim modeli niçin Fordizme alternatif olarak görülemktedir?

5)
müdür?

Japon üretim modelinin Japonya dışında başka ülkelerde uygulanması mümkün
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

İnsan
kaynaklarının
eenek
bir
şekilde
istihdam
edilme
biçimleri

İşletmelerin esnek bir işgücü
elde etmek için işgücünü
hangi statülerde istihdam
ettiğinin araştırılması

Esnek
uzmanlaşma

Küçük
ölçekli
işletmelerin
yüksek
tekonoloji kullanmalı
ve ağ oluşturmları
durumunda
büyük
ölçekli
işletmelerle
rekabet edebilirler.

Küçük sanayi sitelerinde
işletmelerin nasıl üretim ağı
oluşturduğunun araştırılması

Yalın Üretim

Japon üretim modeli
21.
Yüzyılın
yeni
üretim modelidir.

Ülkemizde Japon üretim
modelinin hangi unsurları
uygulanmaktadır? Araştırnız?

Konu

Esnek
modeli

firma
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Anahtar Kavramlar
-Fordizm
-Fordizm
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Giriş
1970'lerin ilk yarısında başlayan ve uzun süre devam eden yapısal ekonomik kriz ve
yükselen Japon rekabeti karşında Batılı endüstriler ve işletmeler 1980'li yıllarda hızlı bir
yeniden yapılanma ve değişim süreci başlatmıştır. İkinci Dünya Savaşı sonrasının egemen olan
Fordist üretim modeline alternatif olarak yenilikçi ve reformist olmak üzere iki farklı alternatif
üretim modeli mevcuttur. Reformist model Neo-Fordizm ve yenilikçi model ise Post-Fordizm
olarak isimlendirilmektedir. Neo-Fordizmin etkili bir alternatif değildir ve kısa zamanda
uygulamada sorunlar yaratmıştır. Dolayısı ile Post-fordizm ön plana çıkmıştır. Post-fordizmin
büyük ölçüde yeni teknoloji ve vasıflı işgücü istihdamına dayalıdır ve 21 yüzyılı karakteriz
edecek yeni üretim modeli olarak görülmektedir. Post-Fordizmin işçilere 20. Yüzyılın
başlarında saygınlıklarını iade etmekte ve vasıf ve otonomiyi kitle üretimi yapan işletmelere
geri getirmektedir. Bu bölümde post-Fordizm'in üç farklı versiyonu olan Esnek Firma, Esnek
Uzmanlaşma (EU) ve Yalın Üretim (YÜ) yaklaşımları detaylı olarak incelenmekte ve eleştirel
değerlendirmesi yapılmaktadır. Özellikle Post-Fordizm'in Japon versiyonu Yalın üretimin
Fordizmden daha insancıl olmadığı gösterilmektedir.
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10.1. Kriz ve Yeniden Yapılanma
Pek çok araştırmacı Fordizmin bu krizden çıkış yollarını araştırmaktadır. Krizin her
hangi bir deterministtik sonucuna karşı çıkan yazarlar, genellikle Fordizmin yerini alacak olan
yeni endüstriyel sistemin en mükemmel biçimini otomatik olarak seçecek toplumsal ve
ekonomik bir mekanizma mevcut olmadığını söylemektedirler. Bu yazarlar Fordizmin
krizinden iki yeni endüstriyel sistem senaryosu türetmektedirler. Bunlar pek çok belirsizliği
bünyelerinde bulunduran yenilikçi (post-Fordist) ve reformcu (neo-Fordist) yaklaşımlardır.
Yenilikçi senaryoya göre: Krizle karşılaşan bir işletme talepteki değişmeleri karşılamak için
yüksek teknoloji kullanarak çok çeşitli ve kaliteli ürünlerin üretimine kayacaktır. Bu postFordizmdir. Ancak yenilikçi strateji Fordizmin ilkelerini terk etmeyi gerektirdiği için
işletmenin bu adaptasyonu ne ölçüde başaracağı belirsizdir. Yenilikçi yaklaşımın tersine,
işletmeler talepteki değişmeleri karşılarken, Fordist üretim sisteminin temel ilkelerini muhafaza
edecek önlemler alarak bir strateji geliştirmeleri mümkündür. Bu bir neo-Fordist stratejidir.
Yenilikçi ve reformist metotların her ikisi de krizden çıkış için geçerli yollardır ve her
birinin embiryonik formları çeşitli ülkelerin endüstriyel sistemlerinde mevcuttur. Eğer
reformist yol takip edilecekse, neo-Fordist stratejinin kitle üretim piyasalarına istikrar
kazandıracak stratejilerle birlikte uygulanması gerekmektedir. Piyasaların bölünmesi,
Fordizm’in bir varyansı olan neo-Fordizm' i hala etkilemektedir. Dolayısıyla neo-Fordist
çözüm için gerekli şartlar yeniden yaratılmak durumundadır. Yani, dev fabrikaların yaptığı kitle
üretimi yeterince insanın satın alacağından emin olmak gerekmektedir. Araştırmacılar talebin
dünya ölçeğinde yönetimin gerekli olduğunu ve bununda halazırda görülebildiğini iddia
etmektedirler. Dünya bankası Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Avrupa Birliği gibi kurumlar
piyasa talebini global olarak teşvik edecek güçlü politikalara sahipler.
Üretim cephesinde, neo-Fordist strateji, maliyetleri düşürmek, emeği ve yeni teknolojiyi
daha stratejik kullanmak suretiyle etkinliği artırmayı amaçlamaktadır. Ancak, bunun sadece
düşük-güvene-dayalı Fordist çalışma ilişkilerini ve işin yoğunlaştırılmasını yeniden yaratacağı
ileri sürülmektedir:
“Reorganizasyon, CNC ve CAD gibi yeni teknolojilerin kullanılmasını içerdiği zaman,
yöneticiler bunu rasyonel fabrikanın Fordist idealine doğru açık bir aşama olara
algılamaktadır... fakat eğer yöneticiler görevlerinden vazgeçerlerse, ki yalnızca bir kaç tanesi
yapabilir, mevcut re-organizasyonun Fordizmi yeniden yorumlaması kadar onu
mükemmelleştirdiğini ve işçilerin değişiklilere nasıl tepki gösterdiğine bağlı olmak kaydıyla
mevcut fabrika hiyerarşisini güçlendirmekten çok zayıflattığını görebileceklerdir (1982:s.209).
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Şekil 1:Neo-Fordist ve Post-Fordist Modellerin Özellikleri
Kaynak: R. Fincham ve P. Rhodes (1992), The Individual, Work and Organization, London:
Management’dan yazar tarafından geliştirmiştir.

İşletmeler, üretimlerini yeniden yapılandırma ve bir derece esnek otomasyon sağlayan
programlar uygulamaya yönelmektedirler. Öyle ki bazı neo-Fordist yaklaşımlar nitelik
açısından diğerlerine göre yenilikçi üretime daha yakındır. İsveçli otomobil yapımcısı
Volvo’yu ve iş tasarım programını inceleyen Bergeren çalışma gruplarının ve üretim
görevlerinin bütünleştirilmesinde oldukça başarılı olan bu firmanın her bir fabrikasında
ilerlemeleri görmüştür. Bergeren Volvo'da egemen trendin esnek-Taylorizm olduğunu
söylemektedir. Esnek Taylorizm, belirli bir düzeyde grup çalışması ve vasıf gelişimi içeren ve
makinenin ritim belirlediği montaj bantı esasına dayanan bir sistem olarak tanımlanmaktadır.
Bu nedenle bunlar niteliksel değişmelerden, çok kısmi değişikliğe uğramış çözümlerdir Veya
neo-Fordizmin değişik türleridir.

10.2. Neo-Fordizm
Neo-Fordizm reformist bir yaklaşımdır. Amacı Fordizm'in temel mantığını
değiştirmeksizin, bazı boyutlarının değiştirilmesiyle krize çözüm üretmektir. Daha somut
olarak Neo-Fordizm, kitle üretiminin esnek otomasyon ve iş rotasyonu ve takım çalışması gibi
esnek çalışma düzenlemeleri ile birleştirilmesi sonucu ortaya çıkan yeni üretim modeli olarak
tanımlanmaktadır (Vidal, 2011).
Kapitalist emek sürecinin sıkı kontrolünden vazgeçmeksizin yeni teknoloji kullanımı ile
üretim sürecinin esnekleştirilmesini ve ürün çeşidini arttırmasını amaçlamaktadır (Grint; 1994;
Edgell, 2012). Diğer bir ifade ile Neo-Fordizm, Fordist emek sürecinin ötesinde yeni bir emek
süreci olmayıp onun kısmi dönüşümü ifade etmektedir. Fransız Düzenleme Okulu yazarları
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tarafından ilk kez krizin ilk yıllarında kullanılan bu kavram, Fordizm'in ilkelerinin yayılmasını
ve derinleşmesini ifade etmektedir (Aglietta, 1979). Buna göre, Fordist ilklerinin hizmet
sektöründe uygulanması verimliliği arttırırken yeni teknolojinin Fordist üretim sürecinde
kullanılması işi daha da yoğunlaştırmakta ve yeni kontrol yöntemlerinin gelişmesine ve
üretimin küreselleşmesine imkân vermektedir (Amin, 1994; Wergin, 2003). Ayrıca Neo
Fordizm'in kitle üretim piyasalarına istikrar kazandıracak stratejilerle birlikte uygulanması ve
çözüm için gerekli şartları yeniden oluşturulmasını gerektirmektedir (Sabel, 1982). Kısaca dev
fabrikaların yaptığı kitle üretim mallarını yeterince insanın satın alacağından emin olunmak
zorundadır. Ancak, bu stratejinin düşük-güvene-dayalı Fordist çalışma ilişkilerini daha da
derinleştireceği ve işin yoğunlaştırılmasını daha da arttıracağı düşünülmektedir (Finchan ve
Rhodes, 1994),

Resim 10: Otomobil Fabrikasında Punta Kaynak Yapan Robotlar

Bununla birlikte 1970-1980 yılları arası Neo-Fordizm özellikle GM ve Ford tarafından
dünya otomobili projesi bağlamında uygulanmış ancak Fordizm'in krizini çözme konusunda
başarısız olmuştur. Zira Fordizm'in krizi sadece teknolojik olmayıp, Fordist organizasyon
biçimi, ölçek ekonomisi, hantal bürokrasi ve emek sürecinin aşırı kontrolünden kaynaklanan
kökü derinlerde olan bir krizdi (Grint, 1994: s.296). Piyasaların bölünmesi ve üretimin
küreselleşmesi Fordizm’in bir varyantı olan neo-Fordizm'i bir alternatif olmaktan çıkarmıştır.
1980’lerde neo-Fordizm'in Japonya karşında başarılı olamayacağı anlaşılınca da bu yaklaşım
terk edilmişti.
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10.3. Post-Fordist Yaklaşımlar
10.3.1. Esnek Firma Modeli
Pek çok işletme esneklik metotları ve yeni teknolojileri 1980’lerde piyasa belirsizliğine
ve global değişmeye karşı tek çözüm olarak görmeye başladılar. Özellikle ekonomik krizden
çok etkilenen İngiltere’de emeğin rasyonel kullanımını zorlaştıran her türlü mesleki engelin
kaldırılması ve zanaat ayrımı uygulamasının 5 daha bütünleştirici çalışma düzenlemeleriyle
değiştirilmesi gündeme gelmiştir. Bu gelişmeler esnekliğin iki ayrıcı formunu ön plana
çıkarmıştır. Bunlar işlevsel ve sayısal esnekliktir. İşlevsel esneklik, işçilerin farklı üretim
teknolojileri kullanabilme ve üretim ve bakım gibi görevleri birlikte yapabilme yeteneğine
işaret eden bir iş-süreç faktörüdür. Sayısal esneklik ise, bir emek piyasası faktörüdür ve piyasa
talebinde meydana gelen değişmelere bağlı olarak işgücünün hacmini veya baş sayısını kolayca
düzenleyebilme kapasitesidir.

Zanaat ayrımı uygulamasına göre vasıflı işçiler sadece kendi zanaat (meslek) alanlarına giren işleri yaparlar, başka
alana giren işleri başka zanaattan işçiler yaparlar. Örneğin bir makinenin üzeride mekanik bir arıza olduğu zaman tek
bir işçi değil bir kaç farklı zanaattan işçi bu arızayı gidermeye çalışır. Bu maliyet ve zaman açısından son derece verimsiz
bir uygulamadır. Oysa yeni uygulamada sadece bir işçi bir kaç farklı mesleki alan düşen işleri yapmaktadır.
5
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Esnek Firma Modelinde İşgücü Yapısı

Kendi Hesabına Çalışanlar
Çevresel İşgücü I
İkincil Emek
Piyasası
Sayısal Esneklik

İşçi Kiralama
Bürolarından
Sağlanan
Geçici İşçiler

Çekirdek İşgücü:
Birincil Emek
Piyasası
Fonksiyonel
Esneklik

Alt
İşveren

Çevresel İşgücü
II
Belirli
Süreli
Sözleşmel

Stajerl
er

PartTime
Çalışm

İş
Paylaşım
ı

Dış Kaynak
Kullanımı
Kaynak: C. Peter Humphreys, Sile Fleming & Orla O’donnell, Balancing of Work and Family
Life, Dublin: Institute of Administration, 2000, p. 24.

Her iki tip esneklik, "esnek firma" olarak isimlendirilen Post-Fordist organizasyonel
modelde birleştirilmektedir. Esasen Atkinson (1985) tarafından geliştirilen esnek firma modeli,
esasen fabrikanın kontrol ve etkinliğini dışarıdan tedarik esnekliğiyle birleştirme girişimidir.
İyi ücretlendirilmiş ve güvenceli bir çekirdek işgücü, işletmenin merkezi görevini yapmak için
ihtiyaç duyduğu entegre beceri ve vasıflara sahiptir; bunlar işlevsel esnek sağlamaktadır.
Sayısal esneklik kolayca işe alınıp atılabilen çevre işgücü tarafından sağlanmaktadır. Bu işçiler
daha önemsiz görevler ifa etmekte ve geçici, part-time, alt taşeron işçisi, kendi-kendini istihdam
eden vs. gibi farklı işçileri içermektedir. Bu nedenle esnek firma farklı tip piyasa genişlemesine
ve daralmalarına (sayısal esneklik vasıtasıyla) ve yeni tip mamuller için talepteki değişmelere
(işlevsel esneklik vasıtasıyla) uyum sağlayabilmektedir. Bu, birincil emek-piyasalarından
sağlanan çekirdek işgücü ve ikincil emek piyasalarından elde edilen çevre işgücüyle bir çeşit
küçük ölçekli çifte (dual) ekonomi oluşturmaktadır.
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Sahip olduğu karmaşık emek yapısıyla, esnek firma emek kullanımına stratejik
yaklaşım uygulayabilir. İstikrarlı ve düşük işçi devrine sahip bir işgücü isteyen işletmeler, aynı
zamanda üretimin bazı kısımlarını alt taşeronlara devrederek ya da otomasyon vasıtasıyla
işçilerin sahip olduğu beceri ve vasıfları ortadan kaldırarak işçilere daha az bağımlı hale
gelebilirler. Yani baş sayısı piyasa değişmelerine uyarlanırken, işletme için hayati öneme sahip
ana vasıflar muhafaza edilebilir.

10.3.1. Esnek Firma Modelinin Eleştirisi
Görünen faydalarına rağmen, pek çok yazar esnek firma modeline şüphe ile
bakmaktadır. Her şeyden önce bu iki tip esnekliliği tek bir firmanın aynı anda uygulamasının
oldukça zor olduğu ileri sürülmektedir. Çünkü her biri emek için farklı anlamalara sahiptir.
İşlevsel esneklik yaygın bir eğitim sistemiyle desteklenmesi, vasıf ve becerileri geliştirmesi
gerekmektedir. Fakat, Batı Avrupa'da şirketlerin bu konudaki kayıtları pek parlak değildir.
Gelişmiş ülkeler arasında özellikle İngiltere, eğitimi gönüllü güçlere bırakma konusunda tektir.
Ayrıca pek çok işveren eğitimi, bir yatırımdan ziyade kriz dönemlerinde kısılacak gereksiz bir
maliyet olarak görmektedir. 1980’lerde uzun süreli ekonomik kriz esansında, şirketler eğitim
bütçelerini düşürdükçe ve zayıf sendikalar çıraklık programlarını koruyamadıkları için
endüstriyel eğitimde çok gerilemiştir. Bu yüzden görev sorumluluklarını geliştirme ve şirket
spesifik vasıflar yaratma yönünde bazı girişimler olmasına rağmen, gerçekten çoklu vasıflı
işçiler yetiştirmek için gerekli olan eğitim konusunda ciddi yatırımlar yoktur (Lee, 1989).
Avrupa'da ve Amerika'da işletmeler daha çok sayısal esnekliğe ilgi duymaktadırlar.
Emek piyasalarında genel trendler incelendiğinde, emeğin artan biçimde sadece mal olarak
kullanıldığı ikincil-tip işlerin daha büyük oranda olduğunu görülmektedir. Bu konuda oldukça
kötümser olan Child şöyle demektedir: "esnek firma modeli, işverenler ve azınlık teşkil eden
vasıflı işçiler için son derece cazip bir seraryo olabilir, fakat toplumun geri kalanı için korkunç
bir sosyal problem demektir" (1984:s265). Atkinson kendi araştırmasında (Atkinson, 1988;
Atkinson ve Meager, 1989) işetmelerin genellikle esnekliğin bir formunu uyguladığını, sadece
birkaç işletmenin tam esneklik uyguladığını ve sonuç olarak genel değişimin göreceli olarak
sınırlı olduğunu bulmuştur. Wood'da çok sayıda işletmenin böyle sistematik ve tutarlı bir
stratejiyi her hangi bir zamanda uyguladığı konusuna şüphe ile bakmaktadır (1989:s.7).
Gerçekte işletmeler bu tip komplike merkez-çevre yapıları tasarlayıp uygulayabilirler mi?
Anne Pollert (1988) bu iddiaların çoğunlukla abartıldığını görüşündedir. Bir dizi emek
süreci ve emek piyasası uygulamalarını inceleyen Pollert, dışarı iş verme ve geçici istihdam
gibi alanların hiç bir gelişme göstermediğini belirtmekte ve bu geleneksel endüstriyel
sektörlerin daima var olduğunu söylemektedir. Avrupa ve ABD'de de part-time işler daima
büyük bir istihdam sektörü oluşturmuştur. Fakat günümüzde bu sektör istikrar kazanmakta,
ancak esneklikten ziyade ucuz yedek emek ordusunun varlığını yansıtmaktadır. Pollert esnek
firma modelinin bir çeşit mit olduğu sonucuna varmaktadır. Bu model ayrı terndlerden oluşan
ve tümü bir tek işletmede mevcut olmayan bir yapımdır. Gerçekte bu modeli yalnızca politik
kesimlerin savunması oldukça ilginçtir. 1980’lerde İngiliz hükümeti, yeni istihdam politikası
olarak, ısrarla esnek firma modeline sarılmıştır. Bu durum, sendikaların gücünü kontrol etmeyi
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ve emek kullanımını sırlayan faktörleri ortadan kaldırmak gibi daha geniş bir amacı
yansıtmaktadır. Pratikte uygulanmasa bile esneklik kavramı, işveren tarafından stratejik düzede
ifade edilmektedir. Polletr, gerçek durumun oldukça karışık olduğunu önermektedir: Bazı tip
esnekliklerin artırılmasına rağmen, endüstri ilişkilerinin son dönemdeki ana özelliği bazı
istihdam haklarının kaldırmasıdır.

10.3.2. Esnek Uzmanlaşma
Sanayileşmiş ülkelerde üretim sistemlerinin Fordizmden kararlı bir biçimde ayrıldığına
ve neo-Fordist çözümün ötesine gittiğini ve yenilikçi bir çözümün ortaya çıktığına işaret eden
bir yaklaşım olan Esnek Uzmanlaşma (EU) yaklaşımı orijinal olarak Amerikan sosyologları
Piore ve Sabel'in (1984) ve son zamanlarda da Hirst ve Zeitlin'in (1991) çalışmalarıyla ilgilidir.
Bu yaklaşım son dönemlerde Anglo-Amerikan literatüründe çok etkili olmuştur. Bu nedenle
bazı yazarlar onu 'yeni bir Ortodoks akımın' merkezi parçası olarak görmeye başladılar. Piore
ve Sabel, temel olarak gelişmiş ülkelerde egemen üretim paradigması olarak 20. yüzyılı
karekterize eden kitle üretiminin artık yerini yeni bir üretim paradigmasına terk ettiğini ileri
sürmektedirler. Yeni teknoloji ve zanaatların sahip olduğu potansiyellere dayanan yeni üretim
modeli Esnek Uzmanlaşma olarak adlandırılmaktadır. EU, yeni bir endüstriyel organizasyon
biçimi getirmektedir. EU'nun, piyasaların doğası, işletmeler arası ilişkiler ve endüstri ve
devletlerarası ilişkilerin niteliği gibi ekonomik faaliyetlerin pek çok boyutunu dönüştüreceği
varsayılmaktadır (Tomaney, 1994). EU altında, yeni emek kullanım biçimi geliştikçe, iş
organizasyonunda, emek ve sermaye arasındaki ilişkilerde temel değişikliklerin meydana
gelmesi beklenmektedir. Bu yeni emek kulanım biçimine göre: emek artık mümkün olduğu
kadar makineyle ikame edilecek, kısıtlanacak ve sıkı bir biçimde kontrole tabi tutulacak olan
engelleyici bir üretim faktörü değildir. Bu nedenle geçmişin, yani Fordist dönemin,
vasıfsızlaştırma ve direkt kontrol stratejileri artık yüksek teknoloji ve zanaata dayalı daha
insani, daha esnek ve daha etkin çalışma şekilleriyle değişmektedir.
Piore ve Sabel'e göre: günümüzde imalat endüstrisindeki yeniden yapılanma süreci,
egemen üretim paradigması olarak kitle üretiminin çöküşünü temsil etmektedir. Bilindiği gibi
kitle üretimi, istikrarlı piyasalar için büyük ölçekte standart ürünlerin üretilmesi, zanaatkâr
vasıflarının erozyonu ve aratan yarı-vasıflı ve vasıfsız işçi kullanımına dayanmaktadır. Bu
çöküş büyük ölçüde kitle piyasaların doymasına, bunu takiben parçalanmasına ve
çeşitlenmesine bağlanmaktadır. Hızla çeşitlenen ve ayrılan piyasaların yükselişi ve daha
ayrımcı ve değişen tüketici zevkleriyle birlikte, katı ve tek amaçlı makine kullanımına dayanan
kitle üretim sistemi geçerliğini yitirmiş bulunmaktadır:
"Kitle piyasaları Fordist üretim organizasyonu için ön şartır: bu piyasalar parçalanmaya
başladığı zaman Fordism anlamını yitirmektedir. Kitle üretiminin kafa-kol emeğinin
ayrılmasını, vasıfsız işçinin vasıflı işçiyi, özel amaçlı makinenin genel amaçlı makineyi ikame
etmek için kullanılmasını isterken, esnek uzmanlaşma genellikle bunların tersini, yani
tasarımcıyla vasıflı üreticinin genel amaçlı makineler kullanarak çok çeşitli mallar yapmasını,
talep etmektedir"(Sabel, 19982).
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Sabel, küçük zanaatkâr işletmelerde zanaat-esaslı üretimin yani esnek uzmanlaşmanın
yeniden ortaya çıkışını ilk kez yüksek teknoloji kullanan küçük işletmelerin bulunduğu Orta
İtalya'da tespit etmiştir. Bu işletmeler genellikle bir sanayi sitesinde yer almakta ve son derece
kompleks rekabet ve işbirliği ilişkileriyle birbirine bağlanmaktaydılar. Bu ilişkileri teknolojik
dinamizm ve sürekli ürün yeniliği karekterize etmekteydi (1982:s206).
Sabel daha sonra Orta İtalya'da Emilia-Romagnalı küçük işletmelerin endüstriyel
deneyimini yeni organizasyon prensiplerinin oluşumuna veya zanaat bazlı üretimin yeni üretim
paradigması olarak kitle üretiminin yerini almasına kanıt olarak göstermekteydi. Zanaat-bazlıüretim kitle üretiminin yükselişi esansında marjinalleşmişti. Ancak Piore ve Sabel krizin
ortasında zanaat-temeli-üretim paradigmasının yeniden ortaya çıktığını iddia etmektedir.
Yazarlar sanayi kapitalist toplumların yeni bir endüstriyel bölünmenin eşiğinde olduğunu ve
burada zanaat-bazlı-üretime dayalı olarak yeni bir endüstriyel gelişme dönemi için imkânlar
olduğunu belirtmektedir. Kapitalist toplumların ya kitle üretimine devam edeceği, ya da EU
yönünde hareket edebileceğini ileri sürmelerine rağmen Piore ve Sabel, EU'nın zaman içinde
endüstriyel üretime egemen olacağını tahmin etmektedir. Yazarla, tezlerini kanıtlamak için
sayıları hızla aratan örneklere işaret etmekte ve EU prensiplerinin belli bölgelerde ve hatta
Almanya ve Japonya gibi bazı ülkelerde bütün bir ülke için endüstriyel gelişme modeli
olduğunu iddia etmektedirler.
Bununla birlikte, esnek uzmanlaşma modeli ne ölçüde bir realitedir? Bu pek açık
değildir. Bazı yazarlar EU'nun bir ideal form olarak görülmesinin daha doğru olacağını
düşünmektedirler; Fordizm ve EU bir skalanın iki ucunu, neo-Fordizm’de bir orta yolu temsil
etmektedir. Bu iki kutup arasındaki alanda gerçek yaşamdaki iş sistemlerinin aranması gereken
yer olduğu ileri sürülmektedir.
Kitle üretiminin egemen olduğu bazı sanayileşmiş ülkelerde araştırma yapan Piore ve
Sabel, EU vasıtasıyla krizden çıkışın küçük işletmelerin hâkim olduğu sektörlerle sınırlı olduğu
sonucuna varmışlar ve bir ekonominin bütün olarak esnekleşemeyeceğini söylemektedirler
(1984: s.258). Bununla birlikte yazarlar, başarılı girişimlerin coğrafi bölgelere ve endüstriyel
sektörlere uzandığı bir grup ülke (Japonya, Almanya ve İtalya) ile, esnek üretimin henüz
başlangıç aşamasında olduğu ve ulusal ekonominin örgütlenme ilkelerine karşı olarak
kurulduğu diğer bir grup ülke (Amerika ve Fransa) arasında ayrım yapmaktadırlar (s.222).
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Tablo 3:Fordist ve Post Fordist Modellerin Şematik Özellikleri

Fordizm

Post–Fordizm

Standart malların kitle üretimi

Çeşitli

üretim

malların

küçük

ölçekte

Üretim (arz) Yönlendirmeli

Talep yönlendirmeli

Büyük Ölçekli Şirketler Hegemonyası

Şirket ölçeğinin Küçülmesi

İstikrarlı İstihdam İlişkileri

Esnek ve güvencesiz istihdam

Verimliliğin toplu pazarlık esaslı ücret
Artışları ile Bütünleştirilmesi
İşçiler basit ve monoton işler yapmakta

İşgücünün teknik ve hiyerarşik kontrolü
Homojen işgücü (yarı vasıflı veya
vasıfsız)

Yerel veya bireysel ücret pazarlığı

Çok sayıda farklı iş ifa eden çoklu
vasıflı işgücü
Ortak sorumluluk /oto–kontrol
Heterojen
işgücü,
çalışma
ilişkilerinin çeşitlenmesi ve artan sosyal iş
bölümü

Kaynak: R. Harvey, (1992), Conditions of Post Modernity, London: Basil Blackwell..

Bu ülkelere ayrı ayrı bakmak mümkündür. İtalya’da üçüncü İtalya örneği ilk olarak
Sabel (1982.s220) tarafından ‘yüksek teknoloji kotaj endüstrisi’ olarak gösterilmiştir. Ülkenin
kuzeyinde bulunan bu bölgede, küçük firmalar ağı başarılı bir biçimde, tekstil, seramik ve
makine endüstrilerinin içeren bir dizi sektör geliştirmişlerdir (Murray, 1985). Japonya’da
Bilgisayar Sayısal Kontrol (BSK) makinelerinin makine-takım endüstrisine uygulanması da
ayrıca esnek re-organizasyonu yansıtmaktadır. Bunun tersine, Amerika’da esnek
uzmanlaşmaya doğru tereddütlü adımlar atılmaktadır. Amerika bilindiği üzere FordizmTaylorizmin vatanıdır ve bu miras neo-Fordizmin ülkede egemen olmasında önemli bir rol
oynamıştır. Özetle Amerikan şirketlerin tepkileri korumacılık ve mevcut kitle piyasalarını
doyurmaktır. Piore ve Sabel’in ileri sürdüğü gibi Amerika hala dünyayı kendinin en iyi bildiği
oyunu oynamaya zorlamaktadır.
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Almanya’nın durumu ise oldukça ilginçtir. Piore ve Sabel, çelik, kimya, makine takım
ve otomobil gibi büyük endüstrilerde EU'ya geniş ölçüde geçildiğini belirtmektedir. Bunla
birlikte, diğer yazarlar (özellikle Lane ,1986) Almanya’ın yenilikçi üretimin tüm ekonomide
yaygın bir şekilde kurulmuş bir ülke olduğunu iddia etmektedirler. Sabel ve Piore (1984) ülke
bazında esnek uzmanlaşma uygulamalarını üç geniş kategoriye ayırmaktadır.
Tablo 1. Esnek Uzmanlaşmanın Yaygınlığı

Başarılı uygulamaların çok
nadir olduğu ülkeler

Başarılı
uygulamaların
yaygın olduğu ülkeler

Esnekliğin çok
olduğu ülkeler

yaygın

ABD

Kitle piyasalarının doyurulması ve
korumacılık

FRANSA

Kitle piyasalarında
devlet destekli büyüme

İNGİLTERE

Vasıf kutuplaşması, düşük güvenli
endüstri ilişkileri /sınırlayıcı sendikal
uygulamalar

İTALYA

Üçüncü İtalya:
kotaj endüstrisi

JAPONYA

Makina-takım
tezgahları

İSVEÇ

Volvo ve Saab’ın otonom çalışma
grupları

ALMANYA

Çelik, kimya, makine
otomobil endüstrileri

bürokratik,

Yüksek-teknoloji
endüstrisinde

NC

takım

1.
EU'nın sınırlı olarak yayıldığı en alt kategori ülkelerdir ve bu kategoride bazen
yeni tip iş yoğunlaştırması esneklik gibi gösterilmektedir. Piore ve Sabel, ABD ve Fransa’yı bu
açıdan tanımlamaktadır, Fakat makine imalat ve otomobil gibi endüstrilerin uzun bir
vasıfsızlaştırma geçmişine sahip olduğu İngiltere’de bu kategoriye yerleştirilebilir.
2.
Orta kategori ülkelerde başarılı uygulamalar oldukça yaygındır. Bu, Japonya ve
İtalya’yı içermektedir ve bu kategoriye İsveç’de eklenebilir. İsveç otomobil endüstrisinde
özellikle Kalmar ve Uddevalla gibi projeler EU kriterine yerince uygundur.
3.
En üst kategoride en mükemmel örnek olan Almaya mevcuttur. Bu ülke daha
geniş EU uygulaması kitle üretimi paradigmasına başarıyla meydan okumaktadır.
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10.3.2.1. Esnek Uzmanlaşma Yaklaşımın Eleştirisi
Esnek uzmanlaşma teorisi hem teorik, hem de ampirik temelde ağır eleştirilere maruz
kalmıştır. Eleştirel bakış açısına çok sayıda araştırma kitle üretiminin sona erdiği ve esnek
uzmanlaşmaya dayalı yeni ekonominin ortaya çıktığı fikrini şüpheli bir hale getirmektedir. EU
yöneltilen eleştiriler altı başlık altında toplanabilir. Bunlar aşağıda açıklanmaktadır.
1. EU tezi kitle üretimiyle zanaata dayalı üretim arasında yanlış bir kutuplaşma üzerine
kurulmuştur. Bu tip bir ikilem sadece her bir endüstriyel paradigmaları karikatürleştirmekle
kalmayıp (katı geçmişe karşı esnek gelecek ve vasıfsız Fordizme karşı vasıflı esnek
uzmanlaşmaya ) ayrıca her iki taraftaki çeşitliliği dar bir biçimde tanımlanmış paradigmalara
indirgemektedir ve teknolojinin geleneksel endüstriyel tasnifini de ihmal etmektedir
(Amin,1994).
2. EU tezinin merkezi hipotezlerinden biri kitle üretim endüstrilerinde teknolojik
değişmenin niteliği ile ilgilenmektedir. Yazarlar yeni teknolojinin daha sık, daha kolay ve daha
ucuz ürün değişmelerine imkan vereceği ileri sürmektedirler. Bu iddiayı sanki yeni teknolojinin
bir iki düğmesine basarak yeni ürünler üretilebilecekmiş gibi sunmaktadırlar. Bazı yazarlar
bunun esnek uzmanlaşma tezinin yarattığı bir mit olduğunu söylemektedirler. Gerçekte yeni
teknolojiler, EU tezinin iddia ettiğinden daha az esnektirler. Ayrıca EU yaklaşımın iddialarını
ispatlamak için kullandığı otomobil endüstrisinde yeni teknoloji kullanımı incelendiğinde bu
teknolojilerin esneklik sağlayarak daha sık model değişikliği yapmak için değil, tersine
verimliliği artırmak için kullanıldığı görülecektir (Wood, 1989; Parlak, 1996).
3. EU yaklaşımı için son derece önemli olan yeni teknolojiler nedeniyle ölçek
ekonomilerinin artık önemini yitirdiği iddiası doğru değildir. Örneğin otomobil fabrikalarında
otomobil gövdesi imal etmek için kullanılan programlanabilir robotların kurulup çalıştırılması
zorunlu yazılım programı, tutucu kollar ve diğer aletler şeklinde çok yüksek maliyetler
gerektirmektedir. Bu maliyetlere sadece büyük şirketler katlanabilir. Bir robotik sistemin
maliyetinin yaklaşık % 60'nı oluşturan bu giderler, yazılım programı, tutucu ve diğer aletlerin
bir modele özgü olması nedeniyle, yeni bir modelin üretilebilmesi için mutlaka değiştirmesi
gerekmektedir ( Williams ve diğ., 1995). Bu da ancak yüksek sayıda üretim yapılarak ve yüksek
kapasite kullanım oranı sağlanarak karşılanabilir. Ayrıca nispeten standart olan mamuller için
kitle piyasalarının hala var olması esnek uzmanlaşma yaklaşımın ölçek ekonomilerin şirket
stratejilerinde önemini yitirdiği ve kitle üretiminin yerini EU'nın aldığı şeklindeki varsayımını
şüpheli hale getirmektedir.
4. Yüksek vasıflı işçiler ve yeni teknolojinin vasıf ve becerileri yükseltme kapasitesi
EU yaklaşımı için merkezi öneme sahiptir. Teknolojiye iş organizasyonun oluşumunda
alışılmadık bir güç atıf edilmesi nedeniyle, EU teknolojik determinizme yönelmektedir.
Öncelikle yeni teknolojinin vasıf ve becerileri yükseltme kapasitesini veri olarak almak
yanlıştır. Pek çok araştırma yeni teknolojini vasıf ve becerileri yükselme kapasitesinin çok
sınırlı olduğunu ileri sürmektedir (Kelly, 1985; Thompson. 1989; Bergeren, 1989). Ayrıca
Hyman (1988) teknolojik değişmenin vasıf artırma veya azaltma etkisi konusunda her şeyin
mümkün olduğunu söylemektedir. İkinci olarak yüksek vasıf ve beceri sorunu ve teknolojik
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değişme konusu EU yaklaşımın ileri sürdüğünden daha komplekstir. Çok sayıda ampirik
çalışmadan sağlanan kanıtlar, yüksek vasıflı olarak sunulan yeni meslek ve görevlerin daha
önce birbirinden ayrılmış vasıf ve görevler üzerinden bir esnek içerdiğini göstermektedir. Diğer
bir ifadeyle, Piore ve Sabel'in zanaatkar vasıf ve becerilerinin işçilere yeniden kazandırılması
diye sundukları durum aslında sadece bir iş genişletme sürecidir. Thompsona' göre bu meslek
ve görevler genellikle alan ve derinlik açısından öylesine rutindir, ki vasıfsız bir işçi bir kaç
saat içinde bunları yapacak hale gelmektedir (1989:s.226). Ancak bu da aslında kitle üretimi
içinde önemli değişmedir.
5. Esnek uzmanlaşma teorisi yeni teknolojinin fabrikada işçilerin kontrol ve
otonomilerini otomatik olarak yükselteceğini kabul etmektedir. Fakat esnek otomasyon altında
emek süreci konusunda yapılan çok sayıda ampirik çalışma yeni teknoloji kullanımı ve işin reorganizasyonun yönetsel kontrol ve denetimi artırdığını ve atölyede işçilerin sorumluluk ve
otonomilerini yok ettiğini göstermektedir (Shaiken ve diğ. 1986). Örneğin Bergeren'e göre:
İsveç otomobil endüstrisinde otomasyon ve işin re-organizasyonu geleneksel prensip ve
uygulamalarda radikal dönüşümlere değil sadece küçük çaplı tadilata neden olmuştur. Daha
önce belirtildiği gibi Bergeren'in bulgularına göre: İsveç otomobil endüstrisinde esnek
Taylorizmin egemen eğilimdir ve montaj işçilerinin %80 işlerinin vasıfsızlaştırıcı bulmaktadır.
Diğer çalışmalarda yeni teknolojinin sadece iş yükünü ağrılaştırmakla kalmayıp stress
faktörlerini de artırdığını göstermektedir (Özellikle Lane, 1988:s.157; Atman ve Dull, 1990).
Kısaca iş organizasyonunda meydana gelen bu değişmeler zanaat üretimi ve vasıfları nasıl
geriye getirdiği konusu son derece şüphelidir.
6. Esnek uzmanlaşma yaklaşımın piyasaların doyduğu ve bölündüğü şeklindeki ana
varsayımı da, ampirik yetersiz olması nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalmıştır. Kanıtlar
kitle piyasalarının bölünmekten ve doymaktan çok uzak olduğunu göstermektedir. Aksine bu
piyasalar video, TV. müzik seti, walkman, kompack-disk çalar, mikro-dalga fırın, bulaşık
makinası ve mutfak robotu gibi bazı alanlarda hızla yayılmaktadır (Williamas ve diğ. 1987).
Bu piyasalarda çok yüksek yenileme talebi vardır. Bu geleneksel üreticilere aynı mamulün
değişik versiyonlarını üreterek varlıklarını sürdürme ve ölçek ekonomilerini sağlama imkânı
vermektedir. Bir an için kitle piyasaların bölündüğünü kabul edilse bile, bunun otomatik olarak
küçük üreticilerin lehine olacağını söylemek güçtür. Çünkü yerleşik kitle üreticileri bu
piyasalara uyum sağlama konusunda son derece yetenekli olduklarını kanıtlamışlardır. Kısaca
EU tezi gelişmeleri büyük ölçüde abartmaktadır.

10.3.3. Japonlaşma
Japonya’nın büyük bir ekonomik güç olmaya başlaması uzun zamandır dikkatleri
çekmektedir. Adeta bir öğrenme eğrisi gibi gelişen Japon endüstrisi, düzgün aşamalardan
geçerek büyüdü, önce batı teknolojisini kopya etti ve 1960'larda ucuz ve kalitesiz tüketim
malları üreticisi olarak bilinirdi; daha sonra yavaşça, elektronik eşya, otomobil, makine-takım
gibi karmaşık piyasalar için üretim yapan batılı şirketleri incelemeye başladı. 1970 ve 1980'li
yıllarda Japonların kaliteli ve ucuz mallar üreterek, yeni ürün ve modelleri, tasarım
iyileştirmeleri ve ekstra özellikleri, yerel üreticilerin yapamadığı fiyat ve sıklıkta piyasaya
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getirerek dünya piyasalarını hızla kontrol altına aldılar. "Japon tehdidi" olarak algılanan bu
durum, Batı'ın imalat sanayinde gündemi oluştururken, batılı şirketlerin ve endüstrilerin
yaşadığı dişe-diş mücadele onları alarma geçirmiş ve Japon mucizesinin sihirli formülünün ne
olduğu çok sayıda işletmeci, gazeteci ve akademisyenin ilgisini çekmeye başlamıştır. Japonlar
bütün bunları nasıl başardılar? Ve batılılar bunu yapmayı öğrenebilecekler midir? Bunlar
sürekli sorulmakta olan sorulardır.
Akademik alanda Japon üretim sistemi ve işletme yönetim teknikleriyle ilgili ilk
çalışmalar ürünlerinin 1960'lı yıllarda vermeye başlamıştı. Bu araştırmalar Japonların üstün
performanslarının arkasındaki nedenleri açıklamaya çalışmaktaydılar. Bu dönemde Japonların
yükselişi özellikle kültürel ve tarihsel faktöre atfedilmiştir. Abegglen (1958), Levin (1958),
Dore (1973), gibi yazarların yaptığı, genellikle antropolojik ve sosyolojik nitelikteki
araştırmalar, Japon üretim tekniklerinin temel niteliklerini ve Japonların yüksek performansını
Japonya'nın tarihsel, kültürel ve yapısal özelliklerine bağlamakta ve açık veya gizli olarak bu
sistem ve tekniklerin kendi sosyal ve kültürel ortamı dışına transfer edilemeyeceğini iddia
etmektedirler.
Ancak 1980'lerin ilk yıllarında yapılan araştırmalar Japonya' ın üstün performansının
büyük ölçüde Japonların geliştirdiği özgün üretim sistemleri ve işletme yönetim tekniklerinden
kaynaklandığını, Japon teknolojisi ve Japonya'nın kültürel ve sosyal yapısının bu konuda
marjinal bir rol oynadığını ileri sürmekteydiler (Abernathy ve diğerleri, 1981; Moden, 1981;
Schonberger, 1982). Bu yazarlar, Japonların üretim tekniklerden bir kısmının batı literatüründe
hâlihazırda bilindiğini 6 ve bir süreden beri de uygulandığını belirtmektedirler. Japonlar bu
teknikleri daha da geliştirmiş kendi sosyal ve kültürel bünyelerine uyarlamıştır. Bu nedenle,
bahsedilen yazarlar Japonların rekabet üstünlüğünün transfer edilebileceğini
vurgulamaktadırlar.
1980'lerin ikinci yarısında Japon üretim sistemini araştıran diğer bir grup yazar da, bu
sistemin Japonya'nın sosyal ve ekonomik ortamının dışına uyarlanabileceği düşüncesinden
hareketle, bu sistemin şirketlerin ve ulusların üretkenliğini ve rekabet güçlerini artıracak "özgün
bir organizasyonel paket" içerdiğini ve ayını zamanda Fordizm'in yerini alacak alternatif bir
"üretim paradigması" (post-Fordizm) oluşturduğunu da iddia etmeye başladılar. Japonya'nın
önderliğini yaptığı bu "yeni üretim paradigmasına" farklı7farklı isimler vermektedirler. Her ne
isim verilirse verilsin, Japon üretim paradigmasının temel özellikleri, üretim teknolojisini ve iş
organizasyonunu son derece esnek hale getirmesi, firmanın sahip olduğu beşeri ve maddi
kaynakların maksimum düzeyde kullanımına olanak sağlaması, kitle üretimi yapan sektörlerde
işi ve çalışmayı insanileştirilmesi ve karşılıklı işbirliği ve güven esasına dayalı yeni çalışma
ilişkilerinin oluşturulması olarak özetlenmektedir (Sayer and Walker, 1992; Kaplinsky, 1988)
6Örneğin Toplam Kalite Kontrol (TKK), Deming, W., Juran, J. ve Feingenbaum, V. gibi İkinci dünya savaşı

sonrası yazarlar tarafından geliştirilmiştir.

Kaplinsky ve Hoffman (1989) “Sistemo-Faktür”, Kenney ve Florida (1987) Fujitizm, Jürgens ve diğ. (1985)
Toyotizm, Boyer, (1989) “Esnek Kitle Üretimi” ve Womak ve diğ. (1990) "Yalın üretim" kavramlarını
kullanmaktadırlar
7
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Bu yazarlar için, etkin bir işletme yönetimi ve organizasyonu oluşturmak açısından, Toyota
üretim sistemi, taklit edilecek kutsal bir kaynağa dönüşmüştür (Jurgens ve diğerleri, 1993:
s.44).
Post-Fordizm'in diğer bir versiyonunu oluşturan bu tekniklerin Japonya dışında
uygulanması bazen Japonlaşma olarak da isimlendirilmektir. Bu kavram endüstriyel
uygulamaların Japon üretim prensiplerine dönüşmesine işaret etmektedir. Japonlaşma farklı
düzeylerde cereyan etmektedir: Sayıları hızla artan Avrupa ve Amerikan şirketleri Japon üretim
tekniklerini yapılarına uyarlamaktadır; işçilerinin Japonların sosyal davranışlarını
benimsemeleri için girişimler mevcuttur; Avrupa ve Amerika’da Japon şirketlerinin yatırım
yapması Japon yönetim tekniklerinin doğrudan deneyimi için olanak sağlamaktadır; ve üretim
mühendisliği mesleği açısından Japon üretim metotları yeni global en iyi teknik olarak
görülmektedir.

10.3.3.1. Yalın Üretim Yaklaşımı
Japon üretim sistemleri ve yönetim tekniklerinin transfer edilebilirliğine vurgu yapan en
etkili evrensel yaklaşımı Massachuset Institute of Teknology (MIT)' nin Womack ve diğ. (1990)
tarafından yapılan "Dünyayı Değiştiren Makine" isimli çalışmasıdır. Temel olarak bu çalışma,
Toyota'nın üretim dehası Taichi Ohno'nun öncülüğünü yaptığı Japon üretim ve yönetim
tekniklerinin, Yalın Üretim (YÜ) olarak adlandırılan yeni organizasyonel paradigma (postFordizm) olduğunu ileri sürmektedir. YÜ, geleneksel kitle üretimi (Fordizm) ve bunun daha yeni
versiyonu olan İsveç'in takım esaslı üretim sistemlerini (Volvoizm) geçersiz hale getirmektedir.
Bu yeni üretim paradigmasının en belirgin özellikleri şunlardır: daha basık organizasyonel yapılar,
takım çalışması, sürekli iyileştirme, israfın önlenmesi ve kaynakların etkin kullanımı ve Tam
Zamanında Üretim (TZÜ) esaslı malzeme tedariki.
1960'ların sonlarında Japon otomobil üreticileri üretim organizasyonunda önemli bir
yenilik gerçekleştirdiler. Bir yandan maliyetleri düşürürken diğer yandan imalat hatalarını azaltıp
kaliteyi de artırdılar. Böylece Japonlar otomobil üretiminde teknolojik ve organizasyonel
dönüşümün öncüsü haline gelirken 1980'lerde dünya otomotiv ticaretine egemen oldular.
Althuster ve diğ. (1984) küresel otomobil endüstrisinde Japon olmayan şirketlerin YÜ'i
bünyelerine uyarlamalarına dayanan dördüncü bir dönüşümün yaşandığını söylemektedir. YÜ'in
uyarlanması günümüzde Japonların teknolojik, organizasyonel üstünlüğü ile artan rekabetin,
küresel otomobil endüstrisinde dönüşüm ve yeniden yapılanmanın itici gücü olarak görülmektedir.
Womack ve diğ. göre:
“Yalın üretim, 21. yüzyılın standart küresel üretim sistemi olmak için hem kitle üretiminin,
hem de endüstriyel üretimin her alanlarında zanaat üretiminin güç merkezlerinin yerini almaktadır
” (1990: s. 278).
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Womack ve diğ. (1990) Japon otomobil endüstrisinin ve otomobil şirketlerinin
üstünlüğünü gösteren etkileyici bir dökümantasyon çalışması yapmaktadır. Buradan "en iyi
uygulama"yı (best practice) aşırı bir şekilde formüle etmektedirler."YÜ, sadece otomobil
tasarlamanın en etkin yolu değil, aynı zamanda bütün alanlarda üretim yapmanın tek yoludur". Bu
nedenle kitle üretimden farklı ve üstündür. Maliyetleri % 50 düşürmekte, kalite ve esneklik
düzeyini yükseltmekte, aynı hat üzerinde çeşitli modeller üretmeyi mümkün kılmaktadır.

Kitle Üretimi ve Yalın Üretim Arasındaki Farklılık
Kitle Üretimi

Yalın Üretim

Standart ürünlerin üretimi ve tek amaçlı
makine-teçhizat kullanımı

Bilgisayar-esaslı
kullanımı,

Büyük ölçekli üretim ve
ekonomileri artan öneme sahip

Çok sayıda ve çok çeşitli ürünlerin
üretimi, ölçek ekonomilerinin öneminin
azalması ve alan ekonomilerinin (scop)
öneminin artması,

ölçek

esnek

otomasyon

Katı hiyerarşi ve detaylı işbölümü

Profesyonel vasıflara sahip yaratıcı
takım çalışması,

Yarı-vasıflı ve vasıfsız işgücün yaygın
olarak kullanımı,

Çoklu vasıflı işgücü kullanımı,

Karar alma yetkisi üst düzeyde yoğundur
ve hiyerarşide aşağı doğru inildikçe
azalmaktadır,

Organizasyonel yapıda sorumluluk
aşağıya doğru atölye düzeyine
kaydırılmaktadır.

Yüksek stokla çalışma,

Stoksuz çalışma ve tam zamanında
malzeme tedariki,

Yan sanayinin rekabet üstünlüğü fiyat
düşüklüğüne bağlı ve ilişkiler kısa
dönemli ve güvencesizdir.

İşbirliğine dayalı alıcı-tedarikçi ilişkisi
ve karşılıklı sermaye mülkiyeti ve
uzun- dönem işbirliği içermektedir.

Yüksek düzeyde verimlik ve etkinlik gerçekleştirmek için, özel amaçlı mekanik makine ve
teçhizatı esnek, bilgisayar-bütünleştirmeli makine-teçhizatla değiştirirken, YÜ diğer yandan yalın
bir tedarik sistemi getirmektedir. Yalın tedarik sistemi, ana sanayi ve yan sanayi arasında alıcıtedarikçi ilişkisinin doğasını radikal olarak değiştirmektedir. Tedarikçi işletmelere ürünün tasarım
ve kalitesi konusunda daha fazla sorumluk verilmekte ve uzun-dönem işbirliğine dayalı
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sözleşmeler sunulmaktadır. Bu yüzden yalın üretimin en önemli özelliği TZÜ' parça ve malzeme
teslimatı etrafında yapılandırılmış yalın tedarik sistemidir (Womack et al., 1990).
Kuzey Amerika ve Batı Avrupa gibi dünyanın geleneksel üretim merkezlerinde yalın
üretim tekniklerinin adaptasyonu TZÜ üretim organizasyonun uygulanması yoluyla
gerçekleştirmektedir (Jones ve Womack, 1985). Bunun yanında Batı Avrupa ve Kuzey
Amerika'da Japon otomobil ve yan sanayi işletmelerinin kurdukları transplant fabrikalar8 yoluyla
da YÜ'in küresel düzeyde yayılması meydana gelmektedir. MIT okuluna göre dünyada bulunan
fabrikalar arasında genel performans farklığının %50'sini açıklayan yalın fabrikanın önemli
organizasyonel karakteri iki özelliğe dayanmaktadır:
“Yalın üretim maksimum sayıda görev ve sorumlukları üretime değer katan üretim
işçilerine transfer etmekte ve bir kez tespit edildikten sonra hataları hızla kaynağına kadar
izleme imkanı veren bir hata tespit sistemine sahiptir” (Womack et al., 1990: s.1231 99).
Bu montaj bantı işçileri arasında takım çalışması gerektirmekte herkesin problemlere
müdahale etme ve fabrikanın genel durumunu kavramasına izin veren basit fakat kusursuz bir bilgi
sunma sistemi gerektirmektedir. Her iş istasyonundan görülebilen "andon panoları", günlük üretim
hedefleri, o zamana kadar üretilen otomobil sayısı, teçhizat arızaları, personel eksikliği fazla
çalışma ihtiyacı gibi bilgileri sunmaktadır. Takım çalışması yalın fabrikanın merkezini teşkil
etmektedir. Womack ve diğ. bu tip takımların oluşturulmasının kolay bir iş olmadığını ileri
sürmektedirler (1990: s. 99). Bu işçilere çok çeşitli vasıflar öğretilmesi gerekmektedir, böylece
onlar görevler arasında rotasyon uygulayabilir ve birbirlerini ikame edebilirler. İşçiler,
makinelerde basit tamir işleri yapmak, kalite kontrol, atölye idaresi ve malzeme siparişi verme gibi
pek çok ilave vasıflar kazanmak zorundadır. İşçiler, problemler daha ciddi bir hale gelmeden, aktif
bir biçimde düşünme ve çözümler geliştirmeye teşvik edilmektedir. Womack ve diğ. şöyle
demektedirler:
“...bu yüzyılın sonuna kadar yalın-montaj fabrikalarında çalışanların tamamına yakını,
görevi sistemin daha düzgün ve verimli bir biçimde çalışmasının yollarını sürekli olarak düşünmek
olan yüksek vasıflı problem çözücü işçilerden oluşacaktır” (1990: s. 102).

Japonların Japonya dışında tamamen kendi sahip oldukları veya yerli şirketlerle ortak olarak kurdukları fabrikalardır.
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Fordist
Teknoloji

Ürün

Üretim süreci

Sabit ve
makineler

tek

Post_Fordist
amaçlı

Dikey olarak entegre
edilmiş işletmeler

Taşeronlaşma

Kitle Üretimi

Az üretim

Kitle tüketimi piyasaları
için

Çeşitlendirilmiş üretim

Göreceli olarak ucuz

Yüksek kalite

Parçalanmış ve çok az
görev

Çoklu vasıflı işgücü için
çok çeşitli görevler

Çok az yetki

Kısmi otonomi

Hiyerarşik otorite
teknik kontrol
İstihdam sözleşmesi

Bilgisayar kontrollü çok
amaçlı makinler

ve

Grup kontrolü

Toplu
pazarlıkla
belirlenen ücretler

Bireysel performansa göre
ücret

Göreceli olarak güvenceli

İkili piyasa:
göreceli
olarak güvenceli merkez
ve
ileri
düzeyde
güvencesiz çevre işgücü

Kaynak A, Warde, “The Future of the Work”, in James Anderson and Mailyn
Ricci (eds) Society and Social Scence, Open University Press, 1990.
İşçilerin bu tip kapasitelerini harekete geçirmeleri, yalnızca yönetimin bu tip vasıfların
gerçek değerini takdir etmesi, onları işte tutmak için gerekli fedakârlığı yapması ve takımlara
sorumluluk devretmeye istekli olmasıyla mümkündür. Basitçe “takımları” göstermek için
organizasyon şemasını değiştirmek ve üretim sürecini iyileştirmenin yollarını bulmak amacıyla
kalite çemberleri kurmak, yalın bir sistem geliştirmek için yeterli değildir.
MIT okuluna göre, Henry Ford’un kitle üretimi “iki ağzı keskin bir kılıç gibiydi”. “Kitle
üretimi, kitle tüketimini mümkün kılarken, fabrikayı verimsiz hale getirmişti”. Tersine YÜ, herkes
için faydalıdır. Düzgün bir biçimde organize edilmiş bir yalın üretim sistemi kitle üretiminden
daha insani bir biçimde çalışmaktadır. Womack ve diğ. YÜ'i “Stresle Yönetim” olarak
adlandıranların gerilim ve sürekli değişme ile yeni-zanaatkarlık ve YÜ arasındaki önemli farklılığı
yanlış anladıklarını söylemektedir (1990: s. 101-2). YÜ sistemi yaratıcı bir gerilim sunmakta,
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işçilere vasıf ve çalışma ortamlarını kontrol etme ve iyileştirme kapasitesi vermekte ve işin pek
çok şekilde düzgün yapılmasını sağlamaktadır. YÜ, otomobil endüstrisinde kalan tekrarlı işlerin
çoğununun hızla mekanize edilmesine imkân verecektir. Bu yüzden yalın fabrika işçileri,
çoğunlukla yüksek vasıflı olacaktır. Womack ve diğ. (1990) YÜ'in karşılıklı bir yükümlülük
sistemi olması ve son derece hassas olması nedeniyle kitle üretiminden daha zalim olmasının
mümkün olmadığını söylemektedir.

10.3.3.1.1. Japon Üretim Tekniklerine Yöneltilen Eleştiriler
Toyota üretim sistemi veya yalın üretim günümüzde global rekabetin tartışmasız lideri
olmasına rağmen, bu sistem teknik, insani, organizasyonel, politik, ekonomik yönlerden sert
eleştirilere maruz kalmaktadır. Yöneltilen eleştiriler, bu sistemin Fordizm'in yerini alacak olan
yeni üretim pardigmasını oluşturması, Fordizm'den daha insancıl ve ümit verici olması
konusunda ciddi şüphelerin oluşmasına neden olmaktadır.
1. Japon üretim sistemini, yeni üretim paradigması olarak görenler, yaklaşımlarını
üretimi, işçilere verilen ve sorgulanmayan bir otonomi üzerine oturtmaktadırlar (Wood, 1993).
Bu yazarlara göre, işlevsel esneklik ve takım çalışması, işçilerin vasıf düzeyinin yükselmesine,
yönetimine katılımına ve otonomilerinin artmasına neden olacaktır. Fakat gerçekte Japon
üretim sistemi nezaretçiler etrafında oluşturulmuş bir sistemdir. Nezaretçiler ve takım liderleri,
KÇ ve diğer küçük grup etkinliklerinde merkezi bir rol oynamaktadır. Nezaretçilerin kendileri
de daha kıdemli yöneticiler tarafından denetlenmektedir. Bu durumla ilgili olarak Wood şöyle
sormaktadır:
"İşçiler kendilerini düzenli olarak denetleyen, KÇ'leri için eğiten ve günlük tim
toplantılarında kendilerine bir önceki günün üretimini ve bir sonraki gün yapılması gerekli olan
görev ve problemler hakkında bilgi veren amirleri tarafından yakın gözlem altında tutuldukları
zaman nasıl otonom olabilirler?" (1993: s.544).
Unutulmamalıdır ki, işçiler bir şeyleri tesadüfen keşfedip öneri yapmamaktadır. Takım
oluşturmak için onlara eğitim verilmekte ve istatistiksel yöntem ve sürekli geliştirme sürecine
katılmalarını kolaylaştıran yaratıcılığı artırma yöntemleri öğretilmektedir. Bu durum, birey
olarak işçilerin görevlendirildiği üretim takımlarını otonom veya yarı-otonom bir konumda
görmeyi zorlaştırmaktadır. İşçilere özellikle hataları önleme konusunda daha fazla sorumluluk
verilebilir, ancak Japon modelinde otorite ilişkilerinde asıl değişme, işçi ile değil, nezaretçiler,
sanayi mühendisleri ve diğer destek servis elemanlarıyla ilgilidir. Bu sebeple takım çalışması
ve işçilerin kalite iyeleştirme etkinliklerine katılımını Fordizm'den belirgin bir uzaklaşma
olarak düşünmek, belki de çok ileri gitmek ve Fordizm'de işçilerin hiç bir rolü olmadığını
düşünmek gibi bir hata olacaktır (Wood, 1988; Leborge ve Lipietz, 1989)
2. Çoğunlukla ampirik olan, Japon üretim sisteminin negatif boyutlarını sergileyen çok
sayıda akademik çalışma, bu sistemin Fordizm'den daha insancıl bir "üretim paradigması"
olduğu iddialarını çürütmektedir. Bu çalışmalar istisnasız olarak Japon üretim sisteminin işi
ileri derecede yoğunlaştırdığı sonucuna varmaktadırlar. Sürekli iş akışı ve lot ölçeğinin
küçültülmesi, üretim sürecinin ve görev dağılımının daha sıkı kontrol edilmesine, işgücünün
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daha fazla kullanımına ve iş görevlerinin standartlaşmasına yol açmaktadır. Kalite kontrol
sorumluluğunun işçilere devri iş yükünü daha da artırmaktadır. Bu bağlamda, Schorenberg
Japon sisteminin “Taylorizm” den daha insancıl bir sistem olduğunu kabul etmemekte ve
Japonlar'ın Taylorizm'i, KÇ veya küçük grup faaliyetlerinde çok iyi kullandıklarını ileri
sürmektedir (1982: p.193).
Dohse ve Diğerlerine (1985) göre, Japon üretim sisteminde, işin aşırı yoğunlaştırılması,
bağımsız bir sendikanın işçilerin günlük faaliyetlerini üzerinde hiç bir kontrolünün
olmamasından kaynaklanmaktadır. İşletme sendikası, işletme yönetiminin işçilerin üretimden
gelen bilgilerini üretimin sürekli rasyonelleştirilmesinde ve işin yoğunlaştırılmasında kullanma
çabalarını engelleyememektedir. Dohse ve diğerleri, Japon üretim sistemi için “Toyotizm”
kavramını kullanmakta ve Toyotizmi şöyle tanımlamaktadır: “Toyotizm işletme yönetiminin
yetkilerinin büyük ölçüde sınırlandırılmadığı şartlar altında,
Fordizm'in organizasyonel
9
ilkelerinin bir uygulamasıdır” (1985: s.141)
3. Garrahan and Stewart da, Japon üretim sisteminin daha insancıl bir çalışma biçimi
getirdiği iddiasını kabul etmemektedir (1991: s. 150). Bu yazarlara göre, Japon üretim sistemi
ve sosyal ilişkilerinin en belirgin özelliği üretim sürecinde sosyal kontrolün yeniden
oluşturulmasıdır. Bu sistemde sosyal ve teknik bağımlılık tarihsel süreklilik bağlarıyla yeniden
yaratılmaktadır. Bu yüzden işçilerin tahakkümü ve bağımlılığı açısından Japon sistemi
Fordizm'den pek farklı değildir. İşyerinde sosyal ve teknik bağımlılığın ifade ediliş biçimi,
Japonların iş uygulamalarında sadece "yüzeysel" ve "söylemsel" olarak Fordizm'in ötesine
gitmektedir. Garrahan and Steward'a göre:
"... Japon üretim yöntemlerinin (İngilter'de) Nissan'daki uygulaması, Fordizm'in sona
ermediğini, tersin bağımlılığın Fordist tarzının alternatif teknik ve sosyal organizasyon tarzıyla
bir bileşimi olduğunu göstermektedir" (1992: p. 152).
Bu yeni bağımlılık biçimi, gücün, üretimin teknik döngüsünden transferini ve
yüceltilmesini içermektedir. Garrahan and Steward'a göre bir paradoks olarak bu güç, Japon
sisteminde üretimin teknik döngüsünde, Fordizm'den daha fazla mevcuttur (1991: s. 152 ).
Ancak bu sistemde, işçilerin bağımlılığı çatışmacı, hiyerarşik ve cebri bir güçle değil, "kendi
kendilerini bağımlı hale getirmeleri " (self-subordination) veya "muvafakat" yoluyla
sağlanmaktadır. İşçilerin "kendi kendine bağımlılığı", sosyal özelliği sıkı bir teknik sistemin
etrafında oluşturulmuş bir dizi sosyal ve kültürel uygulamadan kaynaklanmaktadır. Buna,
Slaughter and Parker (1989) "Stresle Yönetim" demektedir.
4. Delbridge ve diğerlerine göre, Japon üretim sistemi işletme yönetiminin “kontrolün
cephesini” derinleştirmekte ve insan “israfı” ve “gevşekliğini” ortandan kaldırarak işi ileri bir
derecede yoğunlaştırmaktadır (1992: p.97). Bu sistem en nihayetinde her bir işçiyi saat başına
60 dakika çalıştırmak amacındadır. Bu nedenle, sistem, işçilerden daha fazla artı-değer elde
9Dohse Diğerleri (1985) Japon çalışma yöntemlerinin negatif yönlerini Japon işgücünun ikinci dünya sava
(uninhibited Fordism) kavr malarına dayandırmaları,

şı sonrası maruz kaldığı yenilgi ve basitçe "sınırlandırılmamış Fordism"

a
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etmeyi ve daha etkin bir sermaye birikimi sağlamayı hedeflemektedir. “Japon üretim rejimi”
geleneksel olarak işletme yönetiminin sahip olduğu yetkilerden bir kısmını işçilere devrini
gerektirmektedir. Ancak bu, işçilerin otonomisini artırmamakta, tersine yakından denetlenen
ve sıkıca kontrol edilen görevleri artırmaktadır. Diğer bir ifadeyle, bu “yöneticilerin
ayrıcalığının” hüküm sürdüğü ve işin ritmi ve görevlerin ifası üzerinde işçilerin, eğer varsa, çok
az bir karşı kontrole sahip olduğu bir durum yaratmakta ve işçilerin karşı kontrol uygulama
imkânlarını büyük ölçüde sınırlandırmaktadır. Sonuç olarak, işçilerin kapitaliste daha bütün bir
bağımlılığına yol açmakta ve “Toplam Kalite Yönetimi gerçekte Toplam Yönetim Kontrolüne
dönüşmektedir” (Delbridge Diğerleri, 1992: s. 98).
5. Japon üretim ve işletme yönetim sistemlerinin karanlık ve cebri boyutlarına işaret
eden Williams ve diğerleri, Japon firmalarında yüksek performans ile işçilerin yoğun kontrolü
arasında doğrudan bir ilişki olduğuna işaret etmektedir (1994: p.81). Bu yazarlar, çok yoğun
bir kontrol olmaksızın, mekanik bir preste on dakika da kalıp değiştirmek ve bir günde 1,000
tane panel basmanın imkânsız olduğunu söylemektedir. Japon firmalarında, tüm işçiler standart
çalışma çabasına ve zamana tabi olmaya, sürekli yükselen üretim hedeflerini yakalamak için
çabalarını yoğunlaştırmak ve gerektiği zaman firma için boş zamanlarını feda etmek
konularında zorlanmaktadırlar. Bazı firmalarda durmaksızın günde 11 saat, haftada 6 gün
çalışmak ve hafta sonu tatilini firma için uygun olacak şekilde hafta içinde kullanmak adeta
normdur. Pek çok işçi için bu bir günlük hafta sonu tatili tamamıyla serbest olmak anlamına
gelmemektedir. Çünkü, firmaya sadık olan işçiler bu bağlılıklarını firmanın spor ve sosyal
faaliyetlerine katılarak göstermek zorundadırlar. Hatta düzenli öğle yemeği tatili bile genellikle
KÇ toplantısı gibi firmaya ait işlerle doldurulmaktadır.
6. Japon otomobil endüstrisinde hâkim olan bu zor iş şartlarına işaret etmek için
Japonların “karoshi” kelimesini kullanmaktadır (Rehder, 1994: s. 37). Bu kelime fazla
çalışmaktan dolayı ölmek anlamına gelmektedir. Yine Japonya'da bu problemin boyutlarına
dikkat çekmek için otomobil montaj fabrikaları 3K işyerleri olarak tanımlanmaktadır. 3K
Japonca'da 'K'ile başlayan üç kelimeye işaret etmektedir: Kitana (kirli), Kiken (tehlikeli) ve
Kitsui (zor). Japonya'nın endüstriyel çalışma saatleri dünyada en yüksek olanlar arasında ve
çalışma gününün kalitesi oldukça kötüdür ve iyileştirmek içinde pek bir şey yapılmamaktadır.
Bu durum işverene bağlılıklarıyla ünlü işçi sendikalarının da tepkisini çekmektedir.
Automotive News'de 1992 yılında yayınlanan Japon Otomobil İşçi Sendikaları'nın bir
raporunda, ilk kez sendika, Japon otomotiv endüstrisinde, işgücünün çalışma saatlerinin sürekli
olarak mesailerle uzatılması açıkça eleştirilmektedir. Bu durum hiç de alışıldık olmayan bir
başkaldırıyı temsil etmektedir (Maskery, 1992: s.82). Rehder'e göre, Japon firmaları şimdilerde
yurt içinde ve yurtdışında montaj fabrikalarında iş şartlarını azda olsa iyileştirerek artan işçi
rahatsızlıklarını ve taleplerini karşılamaya çalışmaktadırlar (1994: s.28).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Fordist-Taylorist üretim modelin çökmesi ve ardından Neo-Liberal iktisadi politikaların
uygulamaya konulması ile ekonomik ve endüstriyel yeniden yapılanma süreci başlamıştır. Bir
yandan çalışma yaşamında önemli değişiklikler meydan gelirken Fordizm’e alternatif üretim
modelleri de önerilmeye başlamıştır. Bu süreçte birçok ideolojik ve yönetsel açıdan esneklik
anahtar kavram haline gelirken çok sayıda farklı teorik yaklaşım geliştirilmiş ve Almanya,
İsveç, İtalya ve Japonya’nın uygulamalarının Fordizm'e alternatif Post-Fordist bir üretim
modeli olduğu farklı yazarlarca ileri sürülmüştür. Bu alanda en meşhur iki yaklaşım, “NeoFordizm ve Post-Fordisim”dir. Neo Fordizm, Fordist-Taylorist üretim sürecinde bilgi
teknolojisi ve takım çalışması gibi yeni uygulamalar ile kısmi bir dönüşüme denk gelmektedir.
Öte yandan Post-Fordizm ise Fordist Taylorist üretimin mantığında köklü değişikler
öngörmektedir. Bu çerçevede üç yaklaşım ön plana çıkmaktadır. Bunlar esnek firma, esnek
uzmanlaşma ve yalın üretim yaklaşımlarıdır. Bu yaklaşımlardan ilki, esnek firma İngiltere’de
geliştirilen esnek Firma modeli daha çok talepte dalgalanmalar işgücünün sayısını maliyetsiz
bir şeklide ayarlama stratejisidir. Esnek uzmanlaşma yaklaşımı Post-fordizmin İtalya
uygulamasını, diğeri de yalın üretim olarak isimlendirdiği Japon uygulamasını Fordizm'e
alternatif olarak görmektedir. Her üç yaklaşımın da ciddi eksikleri mevcut olup yoğun bir
şeklide eleştirilmektedir.
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Uygulama Soruları

1. Neo-Fordizm niçin başarısız olmuştur? Tartışınız.
2. Japon Üretim Modeli niçin Fordizme alternatiftir? Tartışınız

272

Bölüm Soruları
1.
adı nedir?

Son yıllarda ün kazanan ve İngiltere'de Atkinson'un 1985’te geliştirdiği modelin

a.

Katı üretim

b.

Standart firma

c.

Esnek Firma

d.

Yarı –Esnek üretim

e.

Esnek üretim

2.

Esnek uzmanlaşma, genellikle endüstrisiyle özdeşleştirilmektedir.

a.

Alman endüstri

b.

İngiliz endüstrisi

c.

Çin endüstrisi

d.

Japon endüstrisi

e.

Amerikan endüstrisi

3.

Esnek uzmanlaşma temel ilkelerinden birisi değildir?

a.

Tam-Zamanında-Üretim (TZÜ),

b.

Toplam Kalite özelliği

c.

Kalite Çemberlerinin olması

d.

Japon üretim tekniklerine benzer olması

e.

Fason üretim tekniğinin benimsenmesi

4.
Esnek taylorizm olarak ta tanımlanan Uluslararası piyasaların düzenlenmesiyle
yeniden şekillendirilen üretim sürecine ne ad verilmektedir?
a.

Neo-fordist üretim

b.

Fordist üretim

c.

Post fordist üretim

d.

Fordist- Taylorist üretim
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e.

Esnek üretim

5.
Yüksek vasıflı işgücü, Yüksek güvene dayalı endüstri ilişkileri ve Tam İşlevsel
esneklik gibi özellikleri içinde barındıran üretim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
a.

Post- Fordist üretim

b.

Fordist- Taylorist üretim

c.

Esnek Uzmanlaşma

d.

Neo-fordist üretim

e.

Fordist üretim

6. “İşçilerin farklı üretim teknolojileri kullanabilme ve üretim ve bakım gibi görevleri
birlikte yapabilme yeteneğine işaret eden bir iş-süreç faktörüdür.” Tırnak içerisindeki tanım
hangi esneklik türünü açıklamaktadır.
a. İstihdam esnekliği
b. İşlevsel esneklik
c. Sayısal esneklik
d. Ücret esnekliği
e. İçsel – dışsal esneklik
7. Esnek firma modeli kimin tarafından ve hangi tarihte geliştirilmiştir.
a.

Michael J. Piore - 1980

b.

Anne Pollert -1988

c.

Richard Jenkins - 1987

d.

Esasen Atkinson - 1985

e.

Maurice Zeitlin – 1990
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8. 1970 ve 1980'li yıllarda Japonların kaliteli ve ucuz mallar üreterek, yeni ürün ve
modelleri, tasarım iyileştirmeleri ve ekstra özellikleri, yerel üreticilerin yapamadığı fiyat ve
sıklıkta piyasaya getirerek dünya piyasalarını hızla kontrol altına aldılar. Bu durum hangi ifade
ile tanımlanmaktadır?
a.

Japon etkisi

b.

Japon üretimi

c.

Japon tehdidi

d.

Japon marjinalitesi

e.

Japon öğretisi

9.
sayılmaz?

Aşağıdakilerden hangisi Japon üretim paradigmasının temel özellikleri arasında

a.

Üretim teknolojisini son derece esnektir

b.

İş organizasyonunu katıdır

c.

Beşeri ve maddi kaynakların maksimum düzeyde kullanımına olanak sağlar

d.

Kitle üretimi yapan sektörlerde işi ve çalışmayı insanileştirmiştir

e.

Karşılıklı işbirliği ve güven esasına dayalı yeni çalışma ilişkilerini oluşturmuştur

10.

Aşağıdakilerden hangisi yalın üretimin özelliklerinden biri değildir?

a.

Bilgisayar-esaslı esnek otomasyon kullanımı

b.

Çoklu vasıflı işgücü kullanımı

c.

Yüksek stokla çalışma

d.

İşbirliğine dayalı alıcı-tedarikçi ilişkisi

e.

Çok sayıda ve çok çeşitli ürünlerin üretimi

Cevap Anahtarı: 1. C 2. A 3. E 4. A 5. A 6. B 7. D 8. C 9. B 10. C
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11. ESNEKLİK VE ESNEK ÇALIŞMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Küreselleşme ve hızlı teknolojik değişme, dünya ekonomisinde geniş kapsamlı bir
yeniden yapılanmayla birlikte köklü değişiklilere yol açmaktadır. Bu değişim, emek süreci,
çalışma ilişkileri ve emek piyasalarını da derinden etkilemekte ve dönüştürmektedir. Savaş
sonrası dönemi karakterize eden Fordist-Taylorist üretim modeli bu değişime ayak
uyduramayıp çökerken, temel özelliği esnek olan Post-Fordist bir üretim modeli tüm dünyada
yaygınlaşmaktadır. Bu değişim ve dalgalanma, işletmelerin ve emek sürecinin esnek olmasını
gerektirmektedir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Esnekleşme çalışma hayatında nasıl değişimlere yol açmıştır?

2)

Esneklik tipleri nelerdir?

3)

Esneklik türleri nelerdir? Kısmi zamanlı çalışma türlerinin farklılıkları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Esneklik

Esneklik
kavramı,
istihdam
politikaları,
endüstriyel
yeniden
yapılanma ve rekabet
konuları
üzerinde
durulacak

Emek piyasalarında esneklik
türleri ve farklılıkları incelenecek

Esneklik Türleri

Esnek
çalışmanın;
çalışmayı ne şekilde
etkilediği analiz edilecek

İş kollarındaki esnek çalışma
türleri ortaya konulacak

Esneklik Tipleri

İşlevsel esneklik ve
sayısal
esneklik
tanımlanacak

İşlevsel esnekliğin vasıf düzeyine
etkisi analiz edilecek

Kısmı Zamanlı
Çalışma

Kısmı zamanlı çalışma
türleri öğrenilecek

Kısmı zamanlı çalışma türlerinin
farklılıkları ortaya konulacak

Konu
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Anahtar Kavramlar
Esneklik
Esneklik Türleri
Taşeronlaşma
Geçici İş İlişkisi
İş Paylaşımı
Esnek Emeklilik
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Giriş
Son otuz yıla damgasını vurmasına rağmen, esnek çalışma ve emek piyasalarında
esneklik konusunda ortak bir tanım mevcut değildir. Bu kavramının farklı boyutlarının
incelenmesinde de benzer bir durum söz konusudur. Esnekliğin ve esnek çalışmanın boyutları
ile ilgili olarak farklı yazarların farklı kavram ve tanımlar kullandıkları, aynı kavramı
kullansalar bile tam olarak aynı şeyleri kast etmedikleri görülmektedir. Gerek işveren ve
gerekse de işçiler için de bu kavram oldukça farklı şeyler ifade etmektedir. Bu farklılık kısmen
ülkelerin tarihsel geçmişi, endüstriyel teamül ve gelenekleri, çalışma ilişkileri ve kısmen de
yazarların ideolojik yaklaşımlarıyla ilişkilendirilse de bu alanda kavramsal bir kargaşa
süregitmektedir. Bu çalışmada, esneklik kavramının ve emek piyasalarındaki türlerinin ne
olduğu açıklanmaktadır.
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11.1. Esneklik Kavramı
Emek piyasalarında esneklik kavramı, istihdam politikaları, endüstriyel yeniden
yapılanma ve rekabet konularına yönelik akademik tartışmalarda son derece önemli bir yere
sahiptir. Esnek istihdam ve esnek çalışma son yıllarda çalışma ekonomisi, çalışma sosyolojisi,
emek piyasaları, istihdam politikaları ve endüstri ilişkileri, rekabet ve sermaye birikimi,
ekonomik organizasyon alanlarında en sık kullanılan jargon haline gelmiştir. Genel olarak
esneklik, işletmelerin kısa bir süre içinde az bir maliyet ve çabayla değişebilme veya değişime
uyum sağlayabilme yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Bu yetenek, yoğun bir rekabetin
karakterize ettiği küresel ekonomide işletmelerin rekabet güçlerini koruyabilmeleri açısından
hayati öneme sahiptir. Hızla değişen küresel piyasa ortamında, esneklik özellikle üretim ve
istihdama yönelik her türlü sınırlayıcı engellerin ve yasal düzenlemelerin gevşetilmesini de
ifade etmektedir. Diğer bir ifadeyle, işletmeler açısından esneklik, daha az düzenleme,
kuralsızlaştırma ve kolayca işe alma ve işten atma anlamına gelmektedir (Pollerts, 1988).
Bununla birlikte, esneklik son çeyrek asra damgasını vurmasına ve sürekli gündemde olmasına
rağmen oldukça tartışmalı bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.
Benzer sorun, esneklik kavramının farklı boyutlarının analizinde de söz konusudur.
Esnekliğin boyutları ile ilgili olarak farklı yazarların farklı kavram ve tanımlar kullandıkları,
aynı kavramı kullansalar bile tam olarak aynı şeyleri kast etmedikleri görülmektedir. Örneğin,
emek piyasalarında esneklik ve esnek çalışma ile ilgili olarak, standart-dışı istihdam, a-tipik
istihdam, durumsal iş, iğreti istihdam, esnek iş düzenlemeleri gibi oldukça farklı kavramlar
kullanılmaktadır (Gleason, 2006: 2). Kısaca, farklı yazarların esnekliği ve türlerini ifade etmek
için farklı tanım ve isimler kullandıkları dikkat çekmektedir. Bu farklılık kısmen ülkelerin
tarihsel geçmişi, endüstriyel teamül ve gelenekleri, çalışma ilişkileri konusundaki yaklaşımları
ve mevcut mevzuatlarından kaynaklanmaktadır. Kısmen de yazarların ideolojik yaklaşımları,
çalışma yaptıkları bilimsel alandan ve kullandıkları yöntemden kaynaklandığı ileri sürülebilir.
ABD’de esnek çalışmayı ifade etmek için “standart olmayan istihdam” (non–standard
employment) yoğun olarak kullanılmaktadır (Carre ve Diğ, 2000). ABD’de yaygın olarak
kullanılan bu kavram, genellikle işverenin konumunu ifade etmekte ve bu tip çalışmanın bir
seçenek olmaktan ziyade zorunluluktan kaynaklandığını ima etmektedir (Stone, 2004). Buna
karşın Avrupa’da ise, daha çok a-tipik (a-typical) istihdam kavramı kullanılmaktadır. Bu
kavram ile belirsiz süreli hizmet akdinin dışında kalan istihdam türleri ifade edilmektedir
(Reilly, 2001). Bu kavram, yaygın olmayan, olağandışı ve saygın olmayan çalışma şekli
anlamına gelmektedir. Aynı zamanda işin sahip olduğu saygınlığın az olduğu anlamına da
sahiptir. AB kurumlarının, bu kavramı yaygın bir şeklide kullanmaları dikkat çekmektedir. Öte
yandan, bazı yazarlar ‘iğreti istihdam’ kavramını tercih etmektedir. Bu kavram ise, çalışanın
nasıl çalıştığına bakılmaksızın işletme ve işçi arasındaki bağlılığın giderek zayıflamasına veya
uzun dönemli tipik istihdamın tarihe karıştığına işaret etmek için kullanılmaktadır (Funge ve
Owen, 2006). ABD’de tam–gün olarak istihdam edilen işçilerin sayısının artmasına rağmen
bunların hiç birinin zımni veya açık bir şekilde uzun dönemli iş güvencesine sahip olmadığı ve
tüm işlerin giderek geçici hale getirilmesini dikkate alan bu yaklaşım, uzun dönemli istihdam
güvencesi olmayan her türlü istihdamı “iğreti istihdam” olarak tanımlamaktadır (Stone, 2004).
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Bu bölüm kapsamında, Türkiye’de yaygın olarak bilinen “esneklik” kavramı kullanılacaktır.
Ancak esneklik kavramı zımni bir şeklide karşıtı olan ve olumsuz bir anlam içeren katılık
kavramı ile birlikte değerlendirilmektedir. Bu da, esnekliğe peşinen olumlu ve pozitif anlam
yüklememektedir. Esnekliğin istihdam ilişkileri açısından olumlu olduğu kadar olumsuz
boyutlarının da mevcut olması nedeniyle kavramın dikkatli kullanılması gerekmektedir.

11.2. Esneklik Türleri
Esnek çalışmaya yönelik literatürde sistematik ve detaylı tanımdan çok esneklik
tasnifleri baskın konumdadır. Bu nedenle çok sayıda farklı esneklik tasnifi bulmak mümkündür.
Kimi yazarlar esnekliği içsel ve dışsal olmak üzere iki genel kategoriye ayrılmaktadır
(Atkinson, 1987; Rubery ve Diğ., 1987; Smith ve Diğ., 1995). İçsel ve dışsal esneklik, aynı
zamanda işlevsel ve sayısal esneklik anlamına da gelmektedir. Atkinson ve Meager’ bunlara,
finansal esneklik (ücret esnekliği) ve uzaklaştırma stratejilerini de dâhil etmektedir. Öte yandan
Meulders ve Wilkin de benzer olmakla birlikte farklı kategorileri içeren bir esneklik modeli
sunmaktadır (1987: 6–9). Tablo 1’den görüleceği gibi ilk iki tip esneklikteki, ücret ve sayısal
esnekliğin esasen Atkinson’un modelindeki ücret ve sayısal esneklikle aynı olduğu
anlaşılmaktadır. Bu yazarların önerdikleri üçüncü tip esneklik, teknik ve örgütsel boyutu da
kapsamaktadır. Bu nedenle, Atkinson’un işlevsel esnekliğine benzemekle birlikte ondan daha
geniş bir anlama sahiptir (Meulders ve Wiklin, 1987: 8). Nihayet bu yazarlar çalışma saatleri
esnekliğini esneklik kategorisine dâhil etmektedirler.
İşletme bilimi yaklaşımı ile geliştirilen esnek firma modeli, işletmelerin çekirdek
işgücünü küçültürken çevre işgücü ihtiyacını da çeşitli dışsal esneklik mekanizmaları aracılığı
ile temin etiklerini ileri sürmektedir. Bu açıdan bakıldığında, çevre işgücünde bulunan
çalışanların genellikle düşük vasıflı oldukları varsayılmaktadır. Bu nedenle, bunların sahip
oldukları vasıfların üretimin sürdürülmesi açısından fazla önemi yoktur. Bu işçilerin varlığı,
çekirdek işgücünün varlığını ve imtiyazlı statüsünü garanti etmektedir
Tablo 1 : Esneklik Tipleri
Sayısal Esneklik

İşlevsel Esneklik

İçsel

Kısmi zamanlı çalışma, esnek zaman
düzenlemesi, yıllara göre ayarlanmış
çalışma saatleri, çalışma süreleri
muhasebesi

Çoklu
görev,
iş
zenginleştirme,
çoklu
vasıflılar, takım çalışması,

Dışsal

Belirli Süreli hizmet akdi, serbest
çalışan, kiralık işçi bulma kurumları,
düzensiz, iş, mevsimlik çalışma,
geçici işten çıkarma

Taşeron işçileri, dışarıdan
tedarik ve serbest lisans
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Kaynak: D. Meulders ve L. Wilkin (1987), “Labor Market Flexibility: Critical
Introduction to the Analysis of a Concept”, Labor and Society, Vol. 12, No. l. p. 8.
Atkinson tarafından geliştirilen merkez–çevre esneklik modelinin Weberian anlamda
ideal–tip oluşturduğunu söylemek mümkündür. Her ne kadar daha karmaşık yaklaşımlar için
başlangıç noktası oluştursa da, bu model, emek piyasalarının dinamiklerini aşırı derecede
basitleştirmektedir. İstihdam stratejilerinin çekirdek–çevre şeklinde iki basit stratejiye
indirgemesi, işletmelerin çok sayıda farklı istihdam stratejileri uygulayabileceği gerçeğini göz
ardı etmektedir (Pollert, 1991: 11–12).
Daha önce belirtildiği gibi esneklik kavramı ile ilgili tek bir tanım ve model mevcut
değildir. Farklı esneklik yaklaşımları incelendiğinde kimilerinin daha bütüncül bir yaklaşımla
emek piyasalarında esnekliği analiz ettiği ve kimilerinin de emek talebi boyutuyla esnekliği
daha çok işletme veya emek talebi açısından değerlendirdiği görülmektedir. Bu çalışma
kapsamında kısmen Standing modeli ve kısmen de Furaker’in modelinden faydalanarak esnek
çalışma işletme açısından değerlendirilecek ve istihdam ilişkilerinde esneklik, iş
organizasyonunda esneklik ve çalışma süreleri esnekliği olmak üzere üçlü bir esneklik modeli
kullanılacaktır.

11.2.1. İstihdam İlişkilerinde Esneklik
Geçtiğimiz çeyrek asırda gelişmiş ülkelerdeki istihdam ilişkilerinin normatif temeli olan
“standart iş” düzenlemelerinden uzaklaşma olurken, standart olmayan iş ve istihdam
ilişkilerinin yaygınlık kazandığı gözlemlenmektedir. İstihdam ilişkilerinde ve işin netliğinde
meydana gelen bu değişim, emek piyasalarını ve iş organizasyonlarını daha esnek hale
getirmektedir. İstihdam ilişkilerinde esneklik, özellikle işverenin işletmenin değişen emek
ihtiyacını işçi sayısını kısa sürede ayarlayabilme yeteneği ve kapasitesidir. 1970’lerden beri
istihdam esnekliğinde küresel düzeyde bir artış söz konusudur. Daha rekabetçi olmaya çalışan
işletmeler işgücünü minimum maliyet ve minimum yasal düzenleme ile çalıştırmayı tercih
etmektedirler. İstihdam esnekliği işletmelerin işçileri en düşük maliyetle işe alma ve işten
çıkarma yeteneğini yansıtmaktadır. Standing’e göre, yasal değişikliklerin iş güvencesini
zayıflatması, daha az korumaya sahip işgücünün istihdamdaki ağırlığının artması, istihdamın iş
güvencesinin zayıf olduğu sektörlere kayması, işletmelerin daha çok esnek çalışanları tercih
etmesi, esnek çalışmaya olanak tanıyacak şekilde toplu pazarlığın değişmesi durumlarında
esnek çalışma yaygınlık kazanacaktır. İstihdam ilişkilerinde esneklik, daha çok standart
istidam ilişkilerinin yerine standart olmayan istihdam uygulamalarının yaygınlık kazanmasıdır.
Standart olmayan istihdam ise standart istihdamın üç temel unsuruna (tam zamanlı istihdam,
tek işveren ve belirsiz bir süre için istihdam) sahip olmayan her türlü istihdam olarak ifade
edilmektedir. Standart istihdam ilişkileri dışında kalan, belirli süreli, kısmı zamanlı, kendi–
kendine istihdam ve kayıt dışı istihdam standart olmayan istihdam türlerini oluşturmaktadır.
Bazı yazarlar, esnek istihdamın artmasının emek piyasalarının ve iş yasalarının katı oluşuna
bağlamaktadır. Çünkü iş yasalarının ön gördüğü koruma işletmeleri bu tip istihdama yönelmeye
zorlamaktadır. İşçileri işten çıkarmak için tazminat ödemek zorunda kalmayacağından
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işletmelerin basit ve görece olarak ucuz bir şeklide istihdamı değiştireceğini ima etmektedir.
Her durumda geçici istihdam pek çok ülkede farklı biçimlerde artmış göstermektedir.

11.2.1.1. Belirli Süreli–İstihdam
Belirli süreli işler dış sayısal esnekliğin klasik bir biçimidir (Keller ve Seifert, 2005: 14).
Diğer bir ifade ile bu tip istihdam, geçici olarak işçilerin sayılarını arttırmak gerektiğinde öteden
beri sıkça başvurulan bir yöntemdir. Standart işlerin aksine, belirli süreli işler üzerinde anlaşılan
zaman içinde ve yasal prosedürleri takip etmeksizin istihdam kendiliğinden sona ermektedir.
1980 ve 1990’lı yıllarda tüm gelişmiş ülkelerde belirli süreli statüde istihdam edilenlerin sayısı
hızla artmıştır. Bu dönemde, bazı Avrupa ülkelerinde işverenler belirli süreli hizmet
sözleşmeleri yapmak için teşvik edilmiştir. Buradaki amaç, iş güvencesi sağlayan yasal
düzenlemelerle işvereni bağlamaksızın ilave istihdam yaratmaktır. Belirli süreli istihdam,
özellikle 30 yaşının altında gençler arasında nispeten yaygındır. Cinsiyetler arası dağılım
açısından ise, kadın ve erkekler arasında çok büyük bir fark bulunmamaktadır. Belirli süreli
hizmet akdi ile ilgili bazı yasal sınırlamaların gevşetildiği Avrupa ülkelerinde, özellikle
Almanya ve İspanya’da bu tip istihdamın hızla artığı bilinmektedir.
Belirli süreli iş sözleşmesi, işverene istihdamı sona erdirme konusunda bazı avantajlar
sağlamaktadır. Sözleşme belli bir süre için geçerli olduğundan bildirim öneli ve tazminatı
gerekmemektedir. Standart istihdamın tersine, belirli süreli hizmet sözleşmesinin sona ermesi,
haksız feshe yönelik düzenlemelere tabi değildir. Avrupa’da bütün ülkelerin iş hukuku çok katı
olmasa da her ülkede işten çıkarmaya yönelik izlek ve haksız feshe karşı koruma mevcuttur.
Blenski’ye göre belirli süreli hizmet sözleşmesi, işten çıkarmaya yönelik düzenlemeleri bypas
etmenin yasal bir yoludur (1999: 23). Ancak bu konuda istismarların mümkün olması nedeniyle
pek çok ülke bu tip hizmet sözleşmelerin oldukça spesifik şartlarda imzalanmasına izin
vermektedir. Avrupa ülkelerinin büyük bir kısmında hizmet sözleşmeleri genellikle standart
hizmet sözleşmesi kategorisine girmektedir. İşgücünün ortalama % 10–15’inin belirli süreli
sözleşme ile istihdam edildiği bilinmektedir. Ancak istihdamdaki değişim incelendiğinde, ilk
kez istihdam edilenlerin yaklaşık %30’u bu tip sözleşme ile istihdam edilmektedir. Bu durum,
geçici işler kadar sürekli işler için de işverenlerin belirli süreli hizmet sözleşmelerini kullanma
eğiliminde olduklarını göstermektedir.
Bu yeni tip belirli süreli istihdam ile çalışma yasaları ve emek piyasası şartları arasında
yakın bir ilişkinin bulunmaktadır (Bielenski, 1999: 25). İş güvencesinin güçlü ve işten
çıkarmanın yasalarla zorlaştırıldığı ülkelerde yasaların izin vermesi durumunda işverenler
belirli süreli iş sözleşmelerini kullanma eğilimindedir. Nitekim iş güvencesi ve sosyal
korumanın yüksek olduğu İspanya, Portekiz, İsveç, Hollanda, Polonya, Estonya, Slovenya ve
Finlandiya gibi ülkelerde belirli süreli istihdam da oldukça yüksektir. Bu ülkelerde belirli süreli
hizmet sözleşmesi konusunda herhangi bir sınırlamanın mevcut olmaması ve bir kısmında da
işsizliğin yüksek olması nedeniyle işverenlerin ağırlıklı olarak belirli süreli hizmet sözleşmesi
ile işçileri istihdam etmeyi tercih ettiklerini göstermektedir. İşten çıkarmalara karşı korumanın
en düşük olduğu Danimarka, İngiltere ve İrlanda gibi ülkelerde de belirli süreli hizmet
sözleşmeleri oransal olarak oldukça düşüktür (Bielenskiy, 1999: 25).
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11.2.1.2. Kısmi Zamanlı Çalışma
Kısmi zamanlı çalışma genellikle normalden daha az sürelerle çalışmayı gerektiren
düzenli bir istihdam şeklidir. Tarihsel olarak bireylerin genellikle gönüllü olarak tercih ettikleri
standart bir istihdam türüdür. Ancak 1980’den sonra iradi olmayan türü, tüm dünyada hızla
yayılan çalışma süreleri esnekliğinin bir tezahürüdür. Kısmi zamanlı çalışma, a-tipik
çalışmanın en yaygın ve önemli biçimini oluşturmaktadır. Literatürde standart uygulama,
ücretli bir işte haftada 30 saatten az çalışanları kısmi zamanlı olarak tanımlamaktadır. Buna
göre haftada 5 saatlik bir işe sahip olan da 28 saat çalışan da kısmi zamanlı işçidir. Bu durumda
31 saat çalışan tam zamanlı olarak tanımlanacaktır. Dolayısıyla emek piyasası esnekliği
açısından kısmi zamanlı ile tam zamanlı arasındaki ayrımın bir ölçüde suni olduğunu söylemek
mümkündür. Ancak çalışma süreleri farklılıklarına odaklanmak işletmelerin emek girdisini
talepteki değişmelere göre ayarlama yeteneğini arttırdığı için esnekliği emek piyasalarının
bünyesinde inşa etmektedir (Standing, 1999: 111). Kısmi zamanlı çalışanlar iradi ve gayr-ı
iradi olmak üzere iki farklı türü mevcuttur. İradi olarak kısmi-zamanlı işlerde çalışmayı tercih
edenlerdir. Gayr-ı iradi ise ful–time iş bulamadığı için bu tip işlerde çalışmak zorunda
olanlardır. Ayrıca vardiya sistemi, yüksek yoğunluklu iş ve işin niteliği gereği kısmi zamanlı
istihdam sunmayı tercih eden işletmelerle birlikte iradi olarak iş ve ücretlerini paylaşanlar da
kısmi zamanlı işin kaynağını oluşturmaktadır.
ABD’de kısmi zamanlı iş genellikle haftalık 35 saatten daha az olan işlerdir. Kanada ve
İngiltere’de ise haftalık 30 saatten daha az olan işler kısmi zamanlı iş olarak tanımlanmaktadır
(Kalleberg, 2006: 587). Buna karşın haftalık çalışma süresinin 35 saatin altına düştüğü
Fransa’da ise yasal haftalık çalışmadan % 20 daha az çalışma kısmi zamanlı çalışma olarak
tanımlanmaktadır. Bu da 28 saate tekabül etmektedir. Öte yandan Almanya’da ise 36 saatten
daha az çalışma, kısmi zamanlı çalışma olarak kabul edilmektedir. Buna karşın Japonya’da ise
part time çalışma, çalışılan süre ile değil işçinin işletmedeki statüsü ile ilgilidir. Diğer bir ifade
ile, kısmi zamanlı işçiler ful–time işçilerle aynı süre çalışmaktadır (Houseman ve Osawa, 1998
: 233).
Kısmi zamanlı çalışma 1970’lerden sonra gelişmiş ülkelerde tüm sektörlerde hızla
yayılmıştır. Bu tip çalışmanın ücreti ve diğer sosyal maliyetleri düşük olduğu için işletmeler
tarafından tercih edilmektedir. Bu tip çalışma ile ilgili olarak işe alma-işten çıkarma ile kıdem
tazminatına yönelik maliyetler de düşük olduğu gibi pek çok ülkede bu tip işçiler yasal iş
güvencesinin kapsamının dışında kalmaktadır. Ayrıca bazı ülkelerde bu tip işçilerin aldığı
ücretlerin düşük olması, vergiden ve sigorta katkı payından muaf olmaları da kısmi zamanlı
çalışmayı cazip hale getirmektedir.
Kısmi zamanlı çalışma ABD’de kullanılan en yaygın atipik çalışma biçimi olup
çalışanların % 25’i bu statüde istihdam edilmektedir (OECD, 2009: 1). Kısmi zamanlı
çalışanların önemli bir kısmının ayını zamanda geçici işlerde çalışmaları nedeniyle ABD’de
kısmi zamanlı istihdam diğer atipik istihdamla da örtüşmektedir. Veriler, 1980 öncesi ABD’de
kısmi zamanlı istihdamın yaygın olduğu ve çalışanların % 13’ünün bu tip işlerde çalıştığını
göstermektedir. 2000’de iş gücünün % 19’u kısmi zamanlı statüdeyken 2008’de bu oran %
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25’lere yükselmiştir (OECD, 2009). Son yıllarda ekonomik kriz nedeniyle çalışma sürelerinin
kısaltılmasıyla iradi olmayan kısmi zamanlı çalışanlar toplam işgücünün % 31’ini
oluşturmaktadır (USBLO, December 2008: 1).
Öte yandan Avrupa’ya bakıldığında çalışan nüfusun yaklaşık % 18,2’si kısmi zamanlı
statüde istihdam edilmektedir. Bu oran ABD’den daha düşüktür. Kısmi zamanlı işin tanımı
Avrupa’da ülkeden ülkeye büyük farklılıklar arz etmektedir (Brewster ve Diğ., 1996 : 122).
Ayrıca Avrupa ülkeleri kısmi zamanlı çalışanların yasal statüleri ve sosyal güvenlik hakları
açısından da oldukça farklı uygulamalara sahiptir (Brewster, Hegewisch ve Mayne, 1993).
Genel olarak Avrupa içinde bir kuzey ve güney ayrımı mevcuttur. Bu bağlamda Kuzey
ülkelerinde kısmi zamanlı istihdamın yaygın olduğu görülmektedir. AB bünyesinde kısmi
zamanlı çalışmanın en yaygın olduğu ülke Hollanda’dır. Kısmi zamanlı istihdamın % 47,7
civarında olduğu bu ülkeyi kimi yazarlar dünyanın ilk kısmi zamanlı ekonomisi olarak
tanımlamaktadırlar.

11.2.1.3. Özel İstihdam Büroları Aracılığı ile Geçici İş İlişkisi
Özel istihdam büroları aracılığı ile iş ilişkisi gelişmiş ülkelerin emek piyasalarında en
fazla dikkat çeken yeni bir esnek çalışma biçimidir. Bu çalışma biçiminin yakın bir gelecekte
önemli bir istihdam kaynağı haline geleceği tahmin edilmektedir. Özel istihdam bürolarından
geçici işçi temini esasen, işletmelerin istihdam fonksiyonlarını veya işgücünün idari kontrol ve
sorumluluğunu dışsallaştırmak istemelerinden kaynaklanmaktadır. İşletmelere sayısal ve dışsal
esneklik sağlayan bu tip istihdam, oldukça özel bir niteliğe sahiptir: ILO, işçi, işçiyi istihdam
eden ve resmi işveren olan büro ile işçiyi çalıştıran ve iş emirlerini veren üçüncü işletme
arasındaki istihdam ilişkisini “üç köşeli” ilişkisi olarak tanımlamaktadır (ILO, 2005: 42). Özel
istihdam bürolarından geçici işçi teminin kökenleri 1920’de ABD’de Chicago’da geçici olarak
hesap makinesi operatörleri kiralayan bürolara dayanmaktadır. 1930 ve 1940’lı yıllarda
ABD’de bu statüde çalışanların sayısı sınırlı kalmıştır. Nitekim veriler 1950’li yıllara
gelindiğinde ABD’de geçici istihdam sektöründe çalışan 20.000 civarında işçinin mevcut
olduğunu göstermektedir (Gannon, 1984’den Kalleberger, 2000: 346). Ancak 1970’li yıllardan
beri tüm dünyada bu tip büroların ve istihdam ettikleri işçilerin sayısı hızla artmaktadır.
1980’lerde Almanya, Fransa ve Japonya gibi bazı ülkelerde bu tip istihdama yönelik sınırlayıcı
yasal düzenlemeler gevşetilmiştir. Bu yasal değişiklerin ardından Fransa ve İngiltere gibi
ülkelerde geçici istihdam bürolarının sayısı birkaç kat artarken bunların istihdam ettiği
işgücünün sayısı da hızla artmıştır (Standing, 1999: 108).
Bu işçilerin yaptıkları işlerin niteliği kadar cinsiyet profilleri de ülkeden ülkeye
değişmektedir. İngiltere’de özel istihdam bürolarının % 80’i hizmet ve kamu sektörlerinde
faaliyet gösterirken, Fransa’da ise bunların % 75’i inşaat ve imalat sektörlerinde çalışmaktadır.
AB–15’in çoğunda işçilerin büyük bir kısmı erkektir. Ancak İskandinav ülkelerinde ise
kadınlar çoğunluktadır. Hollanda ve İngiltere’de ise bu oranların eşit olduğu rapor edilmektedir
(ETUC, 2009). 25 yaşın altında çalışanlar en büyük kategoriyi oluşturmaktadırlar. Kiralık
işçilerin, toplam istihdam içindeki payları görece olarak düşüktür. Avusturya’da %1’i
Danimarka’da işgücünün %1,1’i, Finlandiya’da % 0,5’i, Fransa’da % 2,4’ü, Almanya’da %
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0,9’u, Hollanda’da % 2,8’i İspanya’da % 0,7’si İsveç’te ise % 0,7’sidir (EC, 2007: 5–6; Ogura,
2007: 22).
Öte yandan bu benzer bir trendin Kuzey Amerika’da olduğu dikkat çekmektedir.
ABD’de 1970’den beri bu büroların istihdam ettikleri işgücü miktarı yıllık ortalama % 11 gibi
büyük bir oranda artarak 2000’de toplam istihdamın % 2,5’una ulaşmıştır (Autor, 2003: 2–3).
Özellikle Kanada’da bu bürolar tarafından istihdam edilenlerin sayısının üç kat artığı ve
bunların büyük bir çoğunluğunun kadın olduğu rapor edilmektedir. Özel istihdam büroları, her
türlü vasıf, yetkinlik ve deneyime sahip işçileri istihdam edebilmektedirler. Standing’a göre,
ABD’de kimi geçici istihdam bürolarının sahip oldukları işgücünün önemli bir kısmını
profesyonel ve teknik personel oluşturmaktadır. Ülkenin en büyük geçici istihdam bürolarından
biri sahip olduğu işçilerin % 25’ini bilim adamlarının oluşturduğunu ifade etmektedir.
Özel istihdam büroları, işverenin işgücü eksiği ve fazlası ile ilişkili sorunlarını, pahalı
tam zamanlı işçiler yerine geçici ve düşük ücretli işçilerle çözen modern yedek işçi deposu
olarak işlev görmekte ve istihdam esnekliği sağlamaktadırlar. Piyasa talebindeki değişikliklere
kısa sürede cevap vermek ve işçileri sınırlı bir süre için istihdam etmek isteyen ve uzun
dönemde ne yapacağına karar vermemiş işletmeler için ideal bir çözüm yolu oluşturmaktadır
(Standing, 1999: 103). Bu bürolardan işgücü temin etmenin bir başka üstünlüğü de denetim ve
koordinasyon masraflarını azaltması ile ücret maliyetlerini düşürmesi ve eğitim masraflarından
tasarruf sağlamasıdır (Housemen, 1997).
İşçilerin bu tip ajanslara başvurmalarının en önemli nedeni düzenli tam zamanlı iş
bulamamalarıdır. Bu bürolar tarafından istihdam edilmenin işçiler açısından bazı olumsuz
yönleri olacağı açıktır. Bunlardan en önemlisi bu işçilere yönelik talebin düşük olduğu veya iş
bulamadıkları dönemlerde işçilerin ücretlerini alamayacak olmalarıdır. Bu işçilerin büyük bir
çoğunluğunun iş güvencesi olmadığı gibi ücretleri de düşüktür. Zira özel istihdam bürolarının
bu işçiler için talep ettikleri ücretin bazen % 40’ını komisyon olarak kestikleri ileri
sürülmektedir. Ancak Hollanda’da 1999 yılında çıkarılan “Esneklik ve İş Güvencesi” yasası bu
işlere bazı güvenceler getirmekte ve en az üç ardıl geçici sözleşme ile 36 ay aynı büro tarafından
istihdam edilen geçici işçilere daimi işçi statüsü verilmesini gerektirmektedir.

11.2.1.4. Taşeronlaşma
Taşeronlaşma, esneklik modeli içinde uzaklaştırma stratejisi olarak da
tanımlanmaktadır. 1980’li yıllardan itibaren büyük ölçekli işletmelerin ölçeklerini küçültme
sürecinin en önemli araçlarından biridir. En basit anlamıyla dış tedarik veya taşeronlaşma bir
işi yaptırmak maksadıyla “hizmet sözleşmesinin” yerine ticari bir sözleşmenin ikame edilmesi
olarak tanımlanmaktadır. Üretim maliyetlerini düşürmek ve emekten tasarruf sağlamak için
büyük işletmeler her geçen gün daha fazla faaliyetlerini küçük ölçekli işletmelere veya
bünyelerinde oluşturdukları yarı bağımsız işletmelere devretmektedirler. Bu taşeron işletmeler
sadece parçası oldukları büyük işletme için üretim yapmamakta aynı zamanda başka işletmeler
için de taşeronluk yapmaktadırlar. Kısa bir süre öncesine kadar taşeronlar mal veya hizmet
üreten işletmelerdi, ancak son dönemlerde artan bir şekilde işçi de sağladıkları görülmektedir
(Axelrod, 1987). Taşeronluk, artan talebi karşılamak, işletme bünyesinde mevcut olmayan
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vasıfları temin etmek ve maliyetleri düşürmek gibi oldukça farklı nedenlerle kullanılmaktadır.
İşletmeler oldukça farklı nedenlerle taşeron kullanmaktadırlar (Harison ve Kelley, 1993).
Üretimin taşeronlara kaydırılması veya dış tedarik endüstriyel sektörlerde mamul veya yarı
mamuller kadar hizmet fonksiyonlarının da dışardan temin edilmesine dayanmaktadır. Bu
nedenle, hizmet sektörü istihdamının istatistiksel büyümesi dikkat çekmektedir (Standing,
1999: 107). Bu süreç ayrıca özel hizmetler sunan küçük işletmelerin büyümelerini de teşvik
etmiştir.
İnşaat sektörü gibi bazı sektörlerde taşeronluk uzun zamandır mevcuttur. Ancak diğer
sektörlerde de işletmelerin temel faaliyet alanları dışında kalan ve taşeronlaştırılabilecek ve
taşeronlar tarafından daha etkin ve ucuza üretilebilecek çok sayıda hizmet mevcuttur. Reklam,
müşteri ilişkileri, e–posta, tamir–bakım, temizlik, yemek, üretim, pazarlama, işgücü temini,
veri girişi, koruma ve ar–ge faaliyetleri taşeronlara yaptırılmaktadır. Örgüt yapılarında
meydana gelen değişmeler ile birlikte ağ, ortaklık, stratejik ittifaklar gibi yeni örgütsel yapıların
işletmelerin taşeronlaşma seçeneklerini daha da artıracağı tahmin edilmektedir. ABD’de
1980’den beri taşeronlaşma hızla yayılmaktadır. Büyük ölçekli işletmelerin üretimlerinin
büyük bir kısmını küçük taşeron şirketlere kaydırmaları ABD’de bu trendin devam edeceğini
göstermektedir.
Taşeronlaşmanın tüm sektörlerde yaygınlaşması Avrupa ülkelerini de karakterize eden
yükselen bir trenddir (Tregakis ve Diğ. 1998: 67). Geleneksel olarak sanayileşmesi küçük aile
işletmelerine dayalı olan Fransa ve İtalya gibi ülkelerde taşeronlaşma için çok önemli
potansiyeller mevcuttur (Kalleberger, 1998: 351). Öte yandan İngiltere’de ise 1990’larda tüm
kamu kurumlarının yemek, temizlik ve güvenlik gibi bazı hizmetleri açık–artırma yöntemi ile
dışarıdan temin etmelerinin zorunlu hale gelmesiyle taşeronlaşma tüm sektörlerde hızla
yayılmıştır (John, 1990). Bu konuda yapılan bir araştırma Batı Almanya ve Hollanda’da
işletmelerin yarıdan fazlasının, İngiltere, İsviçre, Fransa ve İrlanda’da ise en az % 40’nın
taşeron kullandıklarını göstermektedir (Tregakis ve Diğ. 1997: 68). Bir başka araştırma ise
işletmelerin özellikle ana faaliyetleri dışında kalan faaliyetlerini taşeronlaştırdıkları zaman
önemli tasarruflar sağladıklarını göstermektedir (Abraham ve Taylor, 1996). Bu işletmelere
göre, kolayca denetlenebilen ve değiştirilebilen ve işletmenin ana faaliyetinden olmayan ikincil
işler yapan işçilere yüksek ücret ödemek mantıklı değildir. Düşük maliyet stratejisine sahip,
ancak ana faaliyetlerinde istihdam ettikleri işçilere görece olarak yüksek ücret ödeyen
işletmelerin ana faaliyetlerini de taşeronlara kaydırma eğiliminde oldukları ileri sürülmektedir
(Kalleberger, 2000: 351).
Taşeron işletmeler, ya müşteri işletmenin işyerinde yâda kendi işyerlerinde
çalışmaktadırlar. Müşterin ifa ettiği kontrolün derecesi her zaman açık ve net olmayabilir.
Bazen de işletmeler kendi işyerlerinde iş ile birlikte çalışanları da taşeron işletmelere
devretmektedir. Bazı çalışanların taşeron işletmeye geçtikten sonra kariyerlerinin yükseldiği ve
vasıflarının arttığı bulunmuştur. Ayrıca müşteriler taşeron işletmelerden artan bir şeklide işgücü
eğitimi de talep etmektedir (Purcel ve Purcel, 1998). Bununla birlikte taşeron işletmelerde tüm
çalışanlar için aynı şeyler söz konusu değildir. Pek çok çalışan için taşeronlaşma işten
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çıkarılma, iş güvencesizliği, düşük ücret, daha kötü çalışma şartları, daha kötü işçi sağlığı ve
iş–güvenliği ve düşük çevre standardı anlamına gelmektedir (Pilay, 1999: 193).

11.2.2. Emek Süreci Esnekliği ( İşlevsel Esneklik)
İşlevsel esneklik, işçilerin farklı işleri yapabilme ve farklı şekillerde çalışabilme
yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Bu tür esnekliğin Atkinson’un modelinde çekirdek işgücüne
yönelik uygulandığı varsayılmaktadır. Atkinson’un modelinde işlevsel esnekliğin mal
piyasalarında yeni mamullere yönelik talepte meydan gelen değişime etkin bir şekilde tepki
verme yeteneğine işaret etmektedir. İşlevsel esneklik 1980 sonrası bilgisayar destekli makine–
teçhizat ile otomasyonun üretim sürecinde yoğun olarak kullanmıştır. 1990’lı yıllarda ise yalın
üretim, toplam kalite yönetimi ve kalite çemberleri gibi yeni yönetim teknikleri gerek gelişmiş
ve gerekse gelişmekte olan ülkelerde pek çok sektörde uygulanmaya konulmuştur. Gerek yeni
teknoloji ve gerekse yeni üretim teknikleri emek sürecini post–Fordist çizgide dönüştürürken
işin doğası ve içeriğini de değiştirmiştir. Bilgi teknolojisi ve yalın üretim teknikleri, örgüt
yapılarının daha basık hale gelmesine ve bürokratik hiyerarşinin azalmasına yol açmıştır. Bu
değişim ve dönüşüm işgücünün çoklu vasıflara sahip olmasını, üretime sadece fiziksel değil
aynı zamanda zihinsel olarak da katkıda bulunmasını gerekli hale getirmiştir (Furaker, 2006:
197). Bu da işgücünün vasıf düzeyinin artması ve işlevsel esnekliğin önemli hale gelmesine yol
açmıştır. Bununla birlikte artan rekabet ve piyasada talebin çok hızlı değişmesi ve çeşitlenmesi
çekirdek işgücünün çoklu–vasıflarla donatılmasını ve takım çalışması yapmasını zorunlu hale
getirmektedir.
Bu çerçevede özellikle sendikalı işyerlerinde geleneksel iş/görev ayrımının
(demarcation line) kaldırılması ve işlerin içeriğinin yeniden tanımlanarak otorite ilişkilerinin
dönüştürülmesi son derece önemlidir. İş organizasyonunda meydana gelen bu yenilik, çoklu–
vasıflılık, çoklu görev veya vasıf esnekliği olarak tanımlanmaktadır. Bu yeniliklerin bir kısmı
işçileri sahip oldukları vasfı artırmak için bir kısmı da takım çalışması esasında işin yeniden
örgütlenmesi için yapılmıştır. Bu konu da yapılan araştırmalar geleneksel iş–ayrımının
aşındırmasının iş ve işle ilgili sorumluluğu dikey olarak artırdığı, öz düzenleme ve karar-alma
alanını genişlettiğini göstermektedir. Özellikle Avrupa’da meslek sendikacılığının ve sendikal
geleneğin güçlü olduğu sektörlerde, iş–ayrımı ve mesleki sınırlar nerdeyse ortandan kalkmış
durumdadır (Boyer, 1990). Pek çok Avrupa ülkesinde bazı yönetsel görevler hariç olmak üzere
iş tanımlamalarının genişletilmesi tüm alanlarda sürmektedir (Bratson, 1995). Fransa ve
Almanya’da iş organizasyonun yeniden yapılandırılması ile ilgili olarak yapılan araştırmalar,
işin yenilikçi yöntemlerle yeniden yapılandırılması yönünde yaygın bir çabanın mevcut
olduğunu ve bunun işgücünün vasıf düzeyini önemli ölçüde yükselttiğini göstermektedir (Lane,
1995). Ancak İngiltere’de iş görevlerinin yatay olarak genişletilmesi son derece yaygındır.
Daha çok iş genişletme olarak tanımlanan bu sürecin iş zenginleştirmeyle karıştırılmaması
gerekir. Ancak Barry, bu sürecin bazı Avrupa ülkelerinde fonksiyonel esneklik olarak
tanımlandığına dikkat çekmektedir (2000: 157). Oysa çok sayıda vasıfsız iş yapma yeteneği ile
vasıf sahibi olma veya çoklu–vasıflılık karıştırılmamalıdır.

290

Sona yıllarda tüm gelişmiş ülkelerde sendikaların sürekli üye kaybetmesi ve işsizliğin
artması da nispeten işgücünün direnişi olmaksızın işlevsel esnekliğin uygulanmasını mümkün
kılmıştır. Öte yandan pek çok sektörde Japon üretim ve yönetim tekniklerinin uygulanmasına
bağlı olarak işin dikey olduğu kadar yatay sorumluluklarının da artması işçilerin birden çok işi
yapar hale gelmesi işlevsel esnekliğe ek olarak işin yoğunluğunu arttırmıştır (Posthuma, 1994;
Purcell, 1995).
İşin ve iş organizasyonun gerek teknoloji ve gerekse yeni yönetim tekniklerinin etkisiyle
yeniden yapılanması, işin ve emek sürecinin niteliğinde köklü değişikliklere neden olmuştur
(Gallie, 2004). Bununla birlikte İngiltere’de imalat sektöründe özellikle bilgisayar destekli
makine ve teçhizatın kullanıldığı işletmelerin iş genişletme ve iş rotasyonu ile çoklu–vasıflı iş
organizasyonuna dayalı işlevsel esneklik uygulamaktadır (Ackroyd ve Procter, 1998).
Araştırmalar her ne kadar 1980’den beri pek çok ülkede çekirdek işgücünün vasıf düzeyinin
artığını gösterse de işverenlerin işyerinde denetim ve kontrollerini kaybetme konusundaki
endişelerinin devam etmesi nedeniyle vasıf artışının sınırlı kaldığı anlaşılmaktadır (Galie ve
Feasted ve Green, 2004).
İşlevsel esnekliğin çalışanlar açısından doğurduğu en önemli sorunun işin
yoğunlaştırılması olduğu ileri sürülmektedir. Bu konuda yapılan çalışmaları iş ayrımının
kaldırılmasının görev yükünü ve sorumluluğunu dikey olarak arttığı ancak yeni görevleri
yapmak için işçilere ek süre verilmediğini göstermektedir (Askenaz, 2004). Nitekim bazı
araştırmalar işlevsel esnekliğin uygulandığı işletmelerde işçilerin dikey değil daha çok yatay iş
yükün artmasında şikâyetçi olduklarını ortaya koymaktadır.

11.2.3. Çalışma Sürelerinde Esneklik
1970’li yıllardaki ekonomik krizle birlikte başlayan esneklik ve esnek çalışma
tartışmalarının bir diğer boyutu da çalışma sürelerinde esnekliktir. Çalışma süresi esnekliği
veya esnek çalışma düzenlemeleri kavramları işin standart çalışma günün, geleneksel çalışma
süreleri ve işyeri dışında düzenlenmesini ifade etmek için kullanılmaktadır. Standart veya
geleneksel iş günü, 9.00–17.00 saatleri ile pazartesi-cuma günleri arasındaki 40–48 saatlik
çalışma süresidir. Çalışma sürelerinin esnekleştirilmesi, işçi ile işverenin arzu etmeleri
durumunda çalışılması zorunlu olan sürelerin standart çalışma süreleri dışında düzenlenmesi
olarak tanımlanmaktadır (Rau, 2003: 2). Çalışma sürelerinde esneklik, çalışılacak sürelerin
çalışanların tercihleri doğrultusunda belirlenmesi ve iş–yaşam dengesini sağlamasına imkân
vermesi nedeniyle gelişmiş ülkelerde yaygın olarak uygulanan bir esneklik türüdür.
İstatistikler, standart–dışı çalışma ve istihdamın yaygınlaşmasına paralel olarak çalışma
sürelerinde esneklik uygulamalarının da özellikle gelişmiş ülkelerde yaygınlaştığını
göstermektedir. Normal çalışma sürelerini yeniden tanımlayan iki faktör bu tip çalışma
sürelerin yaygınlaşmasının nedeni olarak gösterilmektedir (Seifert, 2000: 3). Bunlardan biri, 24
saat ekonomi kavramının yaygınlaşması ile vardiya çalışması, gece vardiyası ve hafta sonu
çalışmasının artmasıdır (Glorieux, 2008). Diğeri ise, yerleşik iş kalıplarında bir değişimin aracı
olarak zaman muhasebesinin kullanılması ile çalışma sürelerin talepteki dalgalanmalara bağlı
olarak günlük, haftalık ve aylık olarak daha düzensiz bir şekilde tahsis edilmesidir.
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Çalışma süreleri esnekliği, işletmelerin maliyetleri düşürme ve rekabet güçlerini
arttırmaya yönelik bir çabası olarak görülebilir. Bu çabanın özünde standart çalışma saatlerinin
empoze ettiği katılıkları aşma ve standart–dışı çalışmanın maliyetini azaltma amacı
yatmaktadır. Bu nedenle günümüzde çalışma süreleri önemli bir rekabet aracı olarak
değerlendirilmektedir. Standart-dışı çalışma sürelerinin yaygınlaşmasını bazı yazarlar hizmet
sektörünün üretim ve istihdam açsından ekonomi içindeki önem ve ağırlığının artmasına
bağlamaktadır (Lee ve McCann ve Messenger, 2007: 88). Gelişmiş ülkelerde hizmet sektörü
çalışma saatlerinin çeşitlenmesinin arkasındaki itici güç olarak görülmektedir (Messenger,
2004). Çalışma sürelerinde esnekliğinin farklı biçimlerinin hizmet sektöründe yaygınlığı ve bu
sektörde çalışma sürelerinin imalat sektöründen daha uzun olması bunun kanıtı olarak
gösterilmektedir. Hizmet sektöründe, hizmetin bizzat insan tarafından sunulması, (özellikle
sağlık, konaklama gibi endüstrilerde) hizmete ihtiyaç duyulan saat ile çalışma sürelerinin
uyumlu hale getirilmesini gerektirmektedir (Seifert, 2000). Öte yandan sermaye ve finans
piyasaların küreselleşmesi zaman çizgisinin ötesinde bu sektörlerde standart zamanların dışında
çalışmayı zorunlu kılmaktadır.

11.2.3.1.Yoğunlaştırılmış İş Haftası
Yoğunlaştırılmış iş haftasını, “günlük 8 saat fazla çalışma ile haftalık çalışma süresinin
5 tam günden az olması” şeklinde tanımlanmaktadır (Tepas 1985: 148). Böylece haftalık
çalışma süresi sabit kalırken, çalışılan iş günü sayısını azaltmakta ve günlük çalışma süresi
uzamaktadır. Çalışma gününe biraz erken başlayarak veya biraz geç paydos ederek çalışma
süresi biriktirmektedir. Böylece bir haftalık iş gününden daha az işgünü çalışılabilmektedir.
Diğer bir ifade ile bu şekilde günde 8 saat ve 5 gün çalışılan 40 saatlik bir çalışma haftası yerine
günde 10 saat, 4 gün çalışmak ve 1 gün daha fazla tatil yapmak mümkün olmaktadır.
Yoğunlaştırılmış çalışma haftası farklı şekillerde yapılabilmektedir. En yaygın uygulama
haftalık çalışma sürelerinin 4 işgününde tamamlanmasıdır. Günlük çalışma sürelerinin daha
uzun tutularak haftalık çalışma süresinin 3 günde tamamlanması da mümkün olmaktadır.
Yoğunlaştırılmış çalışma haftası, uygulamada haftalık iş süresinin iş günlerine özel bir şekilde
dağıtılmasıdır. Bu nedenle 15 günlük ya da aylık toplam iş süresinin 10 veya 20 güne toplanarak
çalışma sürelerinin çeşitlendirilmesi olarak görülebilir (Eyrenci, 1993: 168). ABD ‘de bazı
şirketlerin sabit giderleri azaltmak maksadıyla 4 gün çalışmayı zorunlu hale getirdiği ve 5. gün
kapalı kalmayı tercih ettiği rapor edilmektedir. ABD’de en yaygın uygulamanın 9/8 program
olduğu ifade edilmektedir. Bunan göre işçiler her hafta 4 gün 9 saat çalışmakta, cuma günü ise
iki hafta da bir 8 saat çalışmaktadır. Böylece iki hafta da bir cuma günü tatil olmaktadır. Sağlık
sektöründe genellikle hafta 3 gün 12 saat çalışıp 4 gün tatil yapılmasının oldukça yaygın olduğu
belirtilmektedir. Bu tip çalışma, işçilere ve diğer çalışanlara hem daha fazla serbest zaman
sağlamakta hem de işe gidip-gelme harcamalarından da tasarruf imkânı vermektedir. Ayrıca bu
sayede işçiler hem kendilerini geliştirmeye hem de ailelerine daha fazla zaman
ayırabilmektedir. Yoğunlaştırılmış iş haftası en fazla Kuzey Amerika’da uygulanmaktadır.
Yoğunlaştırılmış iş haftası en fazla sağlık işletmeleri, polis ve itfaiye teşkilatı, imalat endüstrisi
ve sürekli akım endüstrilerinde yaygındır (Venne, 2009). Bu konuda imalat işletmeleri öncü
olsa da diğer işletmelerin de en az imalat işletmeleri kadar yoğunlaştırılmış iş haftası
uyguladıkları ifade edilmektedir. Öte yandan İngiltere’de yapılan bir çalışma, araştırmaya
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katılan işçilerin % 30’nun istemeleri durumunda bu tip çalışma yapabileceklerini ve bu tip
çalışmanın daha çok 250’den fazla işçi çalıştıran işyerlerinde yaygın oluğunu göstermektedir
(Tucker, 2006).
Yoğunlaştırılmış iş haftasının, işçiler açısından bazı olumuz yönleri mevcuttur. Bunlar
yorgunluk, moral bozukluğu ve çocuk bakımını ayarlayabilme güçlüğüdür. Özellikle çalışan
anneler ile yaşlı işçiler için uzun vardiyalar son derece yorucu olabilmektedir. 2–3 işgününün
sıkıştırılması durumunda iş kazalarının arttığı ve işgücünün verimliğinin düştüğü rapor
edilmektedir (Christine ve Diane, 2001). Ayrıca bazı sendikalar, yoğunlaştırılmış iş haftasının
uzun dönemli yorgunluğunun işçilerin sağlıklarını olumsuz yönde etkileyeceği, ayrıca yasal
fazla çalışmayı ortadan kaldıracağı gerekçesiyle karşı çıkmaktadır (Nollen, 1982). Öte yandan
konuya işverenler açından bakıldığında, araştırmalar yoğunlaştırılmış iş haftasının iş gelmeme,
geç gelme ve işçi devri gibi konularda bazı mütevazı düzelmeler sağladığını ve bazı
işletmelerde ise verimlilik artışına yol açtığını göstermektedir (Olmsest ve Smith, 1997).

11.2.3.2. İş Paylaşımı
İş paylaşımı, işten çıkarmalardan kaçınmak için çalışma sürelerin kısaltılarak aynı
sayıda işçi ile üretimin sürdürülmesini amaçlayan bir çalışma süresi esnekliği türüdür
(Lehnedorff, 2009). Dolayısıyla iş paylaşımı, iki yâda daha fazla işçinin tam zamanlı bir işin
sorumluluklarını paylaşmaları olarak tanımlanabilir. Çalışma süreleri belirlendikten sonra iş
yükü, karar–alma, problem çözme vs. tüm görevler ile işin sağladığı ücret ve sosyal haklar
paylaşılmaktadır. Bir öğretmenlik görevini iki öğretmenin paylaşması bu tip bir çalışmaya
örnek oluşturmaktadır. Paylaşıma konu olan işin tam zamanlı olması ve birden çok kişi
tarafından yapılması nedeniyle bu çalışma kısmi çalışmadan farklıdır. İşi paylaşanlar, çalışma
süresi içinde işi kesintisiz sürdürmekle yükümlüdür. İş paylaşımı ekonomik krizlerde işçileri
işten çıkarmaya alternatif bir yöntem olarak görülmektedir (Olmsted ve Simith, 1994 : 315). İş
paylaşımı Avrupa’da 1980 ve 1990’larda oldukça yaygındı. Bu konuda en ileri olan ülkeler
Almanya ve İngiltere’dir. Özellikle Almanya’da otomotiv endüstrisinde çok yaygın olan iş
paylaşımının öncülüğünü Volkswagen yapmıştır (Muller, 1996). Nihayet, 1990’ın ilk
yarısından AB’de yüksek işsizliğe çare olarak iş paylaşım politikaları tüm üye ülkelerde teşvik
edilmiştir (Bastina, 1994).
İş paylaşımı Kuzey Amerika’da pek yaygın değildir. Esnek çalışmayı teşvik eden bir
kuruluş Kanada’da 4 gün ve 32 saatlik bir iş haftasını önermiştir. Kanada Otomobil İşçileri
Sendikası bu öneriyi çalışma sürelerinin kısaltılmasına yönelik olarak işverenle pazarlığında
gündeme getirmiştir. ABD’de ilk kez Hewlett Packard ve Pan Amerikan Hava Yolları şirketleri
1970’lerin ekonomik krizi esnasında işçileri işten çıkarmak yerine iş paylaşımı uygulamıştır
(Olmsted ve Smith, 1994). Silikon vadisindeki gerek ileri teknoloji şirketlerinin ve gerekse
diğer şirketlerin iş paylaşımı uyguladıkları bilinmektedir.
İş paylaşımı, işverenler açısından oldukça cazip olabilir. İş paylaşan ortakların her ikisi
yüksek sezonda çalışabileceği gibi işin akışına göre çalışma sürelerini düzenlemeleri
mümkündür. İş paylaşımı sayesinde, pek çok işletmede fazla çalışmanın, işe gelmemenin ve
işçi devrinin azaldığı buna karşın verimliğin de artığı rapor edilmektedir (Ronen, 1984). Ayrıca
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iş paylaşımı işletmelere, ekonomik kriz dönemlerinde işten çıkarma maliyetinden tasarruf ve
sahip oldukları deneyimli ve işletmeye özgü vasıflarla donatılmış işgücünü de muhafaza etme
imkânı vermektedir. Dolayısıyla iş paylaşımı yapan işletmeler, sahip oldukları deneyimli ve
vasıflı işçileri işten çıkarmadıkları için kriz bittiğinde normal işleyişlerine olumlu koşullarda
dönebileceklerdir. Ayrıca, iş paylaşımı ekonomik kriz dönemlerinde işgücünün moralini
yükselttiği gibi onların işletmeye olan bağlılıklarını da arttırmaktadır (Avery ve Zabel, 2001).

11.2.3.3. Çalışma sürelerinin yıllık olarak hesaplanması
Çalışma sürelerinin yıllık olarak hesaplanması (ÇSYH) ilk kez 1970’lerde Norveç’te
gündeme gelmiştir. 1980 ve 1990’lı yıllarda ise çalışma sürelerini düzenlemenin ve kısaltmanın
bir yolu olarak yaygın bir şekilde uygulanmıştır. ÇHYH Avrupa’da kimi ülkelerde ise 1980’in
ilk yıllarında tatil sürelerinin artması ve çalışma sürelerinde kısaltılmasına tepki olarak özellikle
kâğıt ve orman ürünleri endüstrilerinde uygulanmaya başlamıştır (IMS, 2009). ÇSYH son
yıllarda çalışma sürelerinde esneklik sağlamanın önemli araçlarından bir olduğu ifade
edilmektedir. ÇSYH, adem–i merkezi tipte işgücü esnekliği olarak tanımlanmaktadır. Bu tip
esnekliğin esası işçinin çalışma süresinin ve bu süreye dair ücretinin haftalık yerine yıllık olarak
hesaplanmasıdır. Yıllık çalışma süreleri pek çok şekilde uygulanabilmektedir. Ekseriyetle
işçinin önce çalışılması gerek haftalık sabit çalışma süreleri belirlenmektedir. İşçi sabit süreleri
çalıştıktan sonra, arta kalan çalışma süreleri esnek olarak kullanılmaktadır. Genellikle
kullanılmayan çalışma süreleri talebin en yüksek olduğu dönemlerde kullanılmaktadır. Talebin
yüksek olduğu dönemlerde daha fazla ve talebin düşük olduğu dönemlerde ise daha az
çalışılması haftalık çalışma sürelerinin sezondan sezona değişmesi anlamına gelmektedir.
Uygulamada her işçinin bir çalışma süresi bankası vardır. Buna göre işçilere bankadaki
sürelerin ücretleri ödenmektedir. Bankadaki süreler talepteki değişikliğe bağlı olarak
kullanılmaktadır. Bu tip programların uygulandığı yerlerde ücretler çalışılan saatler esas
alınarak haftalık hesaplanmamakta sabit ve standart çalışma sürelerinin ücreti ile esnek çalışılan
sürelerin ücretleri ayrı ayrı hesaplanmaktadır. ÇSYH, genellikle “çalışma süresi muhasebesi”,
“çalışma süresi depolama” ve “geniş bant” gibi daha az geleneksel diğer çalışma sürelerini
planlama yöntemleriyle ilişkilidir. Gerek işçi ve gerekse işveren açısından ÇSYH’nın bazı
avantajları ve riskleri mevcuttur. Bunlardan biri çalışma sürelerinin talepteki değişime göre
ayarlanabilmesidir. Bu durum, üretimin kolayca artırılması veya azaltılmasına imkân
vermektedir. Böyle işgücünden daha etkin bir şekilde yararlanmak mümkün olmaktadır. Ayrıca
işe alma ve işgücünü muhafaza etme açısından oldukça cazip olduğu da söylenebilir. ÇSYH’nın
uygulanması durumunda daha az geçici işçi ve ödünç işçi istihdamı gerekmektedir Öte yandan
çalışanların senenin belli günlerinde daha kısa süre çalışarak iş–aile yaşamını dengelemesi
kolaylaşmaktadır. Ancak fazla çalışma ücretlerinin kalkması nedeniyle işçilerin toplam
gelirinde azalamaya yol açması nedeniyle işçilerin bu uygulamayı kabul etmelerini
zorlaştırmaktadır.

11.2.3.4. Esnek Zaman veya Kayan İş Saatleri
Esnek–zamanlı çalışma, işçilerin işe başlama ve bitirme saatlerinin işletme yönetiminin
belirlediği bir limit çerçevesinde işçi tarafından değiştirilebilmesi olarak tanımlanabilecek
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çalışma sürelerine yönelik bir düzenlemedir. Esnek zamanlı çalışma ilk kez 1960’larda
Almanya’da bir havacılık şirketi olan Messerschmitt–Bolkow–Blolm tarafından kullanılmıştır.
Daha sonra kadın işçiler arasında işe gelmemeyi azaltmak amacı ile kullanılmıştır (Francoise,
1988). Bu düzenleme gerek bireysel ve gerekse toplu esasta işçilere çalışma gününe başlama
ve bitirme hususunda tercih imkânı vermektedir. Esnek zaman en yaygın olarak uygulanan
esnek çalışma tipidir (Nadler ve Cundiff, 2006). Esnek zaman programları umumiyetle tüm
işçilerin işyerinde bulunması gereken çekirdek bir çalışma süresiyle işçilerin istedikleri şekilde
kullanabilecekleri esnek zamandan oluşmaktadır (Rubin, 1979). Kısaca çalışma günü çekirdek
ve esnek zaman olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İşçiler genellikle bu esnek zamanda aile ve
kişisel yükümlülüklerini/acil sorunlarını halletmekte veya trafiğin yoğun olmadığı saatlerde işe
gidip gelerek yolda harcayacakları zamandan tasarruf etmektedirler. Günlük olarak değişen
sabit işe başlama ve paydos saatleri, gerekli çekirdek zaman ile birlikte günlük çalışma
süresinin farklı olması ve zorunlu çekirdek çalışma süresi olmaksızın çalışma sürelerinin her
gün değişmesi şeklinde oldukça farklı esnek zaman kullanım biçimleri de mevcuttur. Bazı
esnek zaman programları, işçilere ileride kullanmak maksadıyla fazla çalışarak çalışma süresi
depolamalarına imkân vermektedir. Bunlar, kayan çalışma süreleri, kayan çalışma saatleri,
uyarlanabilir çalışma saatleri, değişen çalışma saatleri ve bireysel esnekliktir (Avery ve Zabel,
2001).
Esnek zaman programları ilk kez 1970’li yıllarda Almanya, Fransa, İsviçre ve
İskandinav ülkelerinde uygulanmıştır (Avery ve Zabel, 2001). Bu yıllarda esnek süreli çalışma
ABD’de haftalık işgününün ve çalışma sürelerinin azaltılması amacıyla uygulanmıştır.
1970’lerde ABD’de özel sektörden ziyade kamu sektörü ve federal hükümet bu konuda öncülük
yapmıştır. Esnek zaman ABD’de en yaygın uygulanan çalışma sürelerinde esneklik tipini
oluşturmaktadır. Özellikle 1990’nın ortalarından itibaren hızla yayıldığı rapor edilmektedir.
Nitekim bu konuda 1020 büyük Amerikan şirketine yönelik olarak yapılan bir araştırma, bu
şirketlerin %73’ünün bu tip bir program uyguladıklarını göstermektedir (Avery ve Zabel,
2001).
Esnek zamanlı çalışmanın çalışanlar açısından en önemli faydası, işçilerin biyolojik
saatlerine göre çalışma saatlerini kendilerinin tespit etmesine izin vermesidir (Nollen, 1981).
Bu da çalışanların etkinlik ve verimliliklerini artırmaktadır. Çalışanlar, trafiğin yoğun olmadığı
saatlerde işe gidip-gelerek yolda harcadıkları zamandan tasarruf edebilmektedir. Dolayısıyla
çalışanların aileleriyle birlikte geçirebilecekleri boş zamanın miktarını artırmaktadır. Ayrıca
çalışanlara gündüz yapmak zorunda oldukları evle ve şahıslarıyla ilgi kimi işleri rahat bir
şekilde yapabilme imkân vermektedir. Ronen (1981)’e göre esnek zamanlı çalışma özellikle
okul çağında çocukları bulunan aileler için oldukça yararlıdır. Bu uygulama işçilere, bazen fazla
çalışarak çalışma süresi biriktirme bazen çalışma süresi borçlanma imkânı vermektedir. Öte
yandan işveren açısından meseleye bakıldığında, esnek zamanlı çalışma işçilerin moralinin
yükseltmekte, verimlilik ve etkinliklerini arttırmaktadır. Bu konuda yapılan araştırmalar, esnek
çalışma yapan işyerlerinde çalışan işçilerin esnek çalışma yapmayan işyerlerine göre daha az
stres yaşadıklarını ve iş tatminlerinin yüksek olduğunu göstermektedir (Gottlieb ve Kelloway
ve Barham, 1998).
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11.2.3.5. Çağrı Üzerine Çalışma veya Sıfır Saat Sözleşme
Çağrı üzerine çalışma, yapılan iş sözleşmesi gereğince işçinin iş görme yükümlülüğünü
önceden belirlenmiş çalışma saatleri ve süresi yerine iş çıktığında işyerine gelerek yerine
getirmesi şeklinde tanımlanmaktadır. (ACAS, 2005). Çağrı üzerine çalışma kısmi zamanlı
istihdamın yeni bir türü olarak görülmekte (Stredwick ve Ellis, 2002: s.45) ve literatürde sıfır
saat sözleşme veya stand-by çalışma olarak da isimlendirilmektedir. Bu tip istihdam istismara
çok açık olduğu gibi çok az güvenceye sahiptir. Bazı ülkelerde bu şekilde çalışan işçilere az da
olsa bir iş güvencesi sağlamak maksadıyla bu konuda yasal düzenlemeler yapılmıştır (ILO,
2003). Kimi ülkelerde ise çağrı üzerine çalışma toplu pazarlıkla düzenlenmektedir. Çağrı
üzerine çalışmanın toplu pazarlık ile düzenlenmesi durumunda, çağrı üzerine çalışanların daimi
işgücüne entegrasyonuna vurgu yapılmaktadır. Örneğin, Hollanda’da en büyük süper marketin
imzaladığı toplu iş sözleşmesi, işçilerin talep etmeleri halinde çağrı üzerine çalışmadan kısmi
süreli çalışmaya oradan da daimi statüye geçmelerine imkân verilmesini öngörmektedir. Bu da
esnek çalışmanın tam zamanlı işe geçişte bir araç olarak görülebileceği anlamına gelmektedir.
Bu tip istihdam sözleşmesi geçici ve mevsimlik işçiliğin yarattığı zihinsel bulanıklığa karşı
işçinin belli bir işletmenin işçisi olması nedeniyle belirli haklara sahip olduğu ve bu hakları
talep edebileceği belirli bir yerin olması nedeniyle pozitif bir gelişme olarak da görülmektedir
(LVSC, 2010).
Bu tür bir işte çalışma için çağrı yapılması ve işçinin bu çağrıyı kabul etmesi
gerekmektedir. İşçiye çağrının genellikle işin başlamasından kısa bir süre önce yapılması
gerekmektedir. Bu tip hizmet sözleşmelerinde nadiren işçinin bu çağrıyı reddetme hakkı vardır.
Çağrı üzerine çalışma düzenli olmadığından ara sıra çalışmayı tercih edenler için uygun bir
istihdam şeklidir. Bu nedenle bu tip çalışmanın çoğunlukla talebin arttığı dönemlerde bilhassa
hastane, otel, lokanta, gazetecilik işletmelerinde ve bazı endüstri kollarında yaygın olduğu ileri
sürülmektedir (Cave, 1997). İşletmeler genellikle talepteki dalgalanmalarla başa çıkmak, daimi
işçi temin etmek için aday havuzu oluşturmak, planlama esnekliğini artırmak, işgücü
maliyetlerinden tasarruf etmek ve yasal sınırlamaları aşmak için bu tip sözleşmelere başvurma
eğilimdedirler. Çağırı üzerine çalışanların büyük bir kısmı yarı vasıflı ve vasıfsız işçilerden
oluşmakta olup genellikle paketleme, teslimat ve büro işçiliği gibi işlerde istihdam
edilmektedir. Ancak sağlık ve finans sektörleriyle yerel idarelerde ise hemşirelik, röntgen
teknisyenliği, diyetisyenlik ve sosyal güvenlik danışmanlığı gibi profesyonel mesleklerde de
istihdam edildikleri bilinmektedir.
Başlıca iki farklı türde çağrı üzerine çalışma mevcuttur. Bunlardan biri, çağrı üzerine
çalışılacak sürenin önceden birlikte tespit edilmesidir. Diğer ise çalışılacak sürenin tek yanlı
olarak işveren tarafından belirlenmesidir. Uygulamada özellikle çalışılacak sürenin (günlük,
haftalık, aylık veya yıllık) belirlenmesi ve işçiye ne kadar zaman önce haber verilmesi gerektiği
sorun oluşturmaktadır. Bu çalışma şeklinde işçi işe hazır biçimde beklemek zorundadır. Çağrı
üzerine çalışma istismara son derece açıktır. Bu tip çalışmanın uygulandığı yerlerde bazen
işçilerin işyerinde işin çıkmasını beklemesi istenebilmektedir. Gelişmiş ülkelerde işgücünün ne
kadarının çağrı üzerine çalıştığını tespit etmek oldukça zordur. Bu konuda az sayıda ülkeyle
ilgili veri mevcuttur. 1999’da ABD’de toplam 2 milyon çağrı üzerine çalışan bulunduğu bunun
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da istihdamın %1,5’na tekabül ettiği ifade edilmektedir (DiNatale, 2001: s.4). Yapılan
çalışmalar ABD’de çağırı üzerine çalışanların büyük bir kısmının bayan ve 16-24 yaş grubunda
okulu terk etmiş gençlerinden olduğu ve vasıf düzeylerinin düşük olduğunu göstermektedir.
AB verilerine göre ise AB-15’de işgücünün %1,4’nün çağrı üzerine çalışma yapmaktadır
(Euroefound, 2004). Ayrıca Hollanda’da işgünün % 4,7’si, İsviçre’de 4,9’u Finlandiya’da
5,9’u, İspanya’da % 7,8’i ve İngiltere’de % 8’inin çağrı üzerine çalışma yaptığı ifade
edilmektedir (ILO, 2004c).

11.2.3.6.Esnek Emeklilik (Phased Retirement)
Bir esnek çalışma seçeneği olan esnek emekliliğin tek bir tanımı mevcut değildir. Bu
kavram, emekliliği yaklaşan bir çalışanının tam zamanlı işten tam zamanı emekliğe geçişte
daha kısa süre veya daha az iş yükü ile çalışamaya devam etmesine imkân veren her türlü resmi
ve gayr-i resmi istihdam ile ilgili düzenlemeyi tanımlamak için kullanılmaktadır. Literatürde
bu tür emekliliği ifade etmek için esnek veya esnek emeklilik gibi farklı kavramlar da
kullanılmaktadır. En yaygın kullanılan kavram esnek emekliliktir. Ancak genellikle esnek
emeklilikle erken emeklilik karıştırılma eğilimindedir. Esnek emeklilik, emekliliğe birkaç yıl
veya birkaç ay kala çalışanların bir çeşit gelir destek programı eşliğinde çalışma sürelerini veya
iş yüklerini azaltarak çalışmaya devam etmeleri anlamına gelmektedir. Bu süre 6 ay ile 10 yıl
arasında değişmektedir.
Böyle bir düzenlemenin temel amacı, emekliliği yaklaşmış olanları mümkün olduğu
kadar emek piyasalarında aktif olarak tutmak, yaşlı insanların sosyal dışlanmasını engellemek,
genç işçilere sahip oldukları vasıf ve tecrübeyi aktarmalarını sağlamak ve sosyal sigortalar
üzerindeki yükü hafifletmek olarak ifade edilmektedir (Pedersini, 2001). Bu tip programlar,
emeklilik öncesini kapsadığı gibi emeklilik sonrasını da kapsamaktadır. Bu program emekli
çalışanlara ihtiyaç olması halinde tekrar eski işlerine dönmelerine imkân vermektedir (DYM,
1998). ABD’de kimi işletmelerin bu tip programları bulunmaktadır. Emek piyasalarına yeni
giren işçilerin artış oranının yavaşlamasına bağlı olarak işgücü açığının artması nedeniyle
işletmelerin vasıflı ve deneyimli işçilerini elde tutuma arzuları; emeklilik yaşının da bazı
ülkelerde 67’ye yükseltilmesi esnek emekliğin yaygınlaşmasına neden olan faktörler arasında
gösterilmektedir. Ayrıca 1980’li yıllarda erken emekliliğin aksine, artık işçilerin daha uzun süre
çalışmak istemeleri; pek çok çalışanın emekli olarak aniden çalışamaya son vermek yerine daha
az çalışarak yavaşça emekliğe geçmeyi arzu etmeleri ve pek çok emeklinin mali sıkıntı çekmesi
esnek emekliliğin yaygınlaşmasında etkili olan faktörlerdir (Brainard, 2002).
Esnek emekliliğin işletmelere sağladığı iki önemli avantaj mevcuttur. Bunlardan biri,
vasıflı ve deneyimli personel bulmakta güçlük çekecekleri görevlerde istihdam ettikleri
deneyimli ve vasıflı işgücünü elde tutmaktır. Diğeri ise, yaşlı işçilerin emekli olmaları
durumunda onların yerine işe alınacak olan yeni işçilerin eğitim maliyetleri kadar esnek
emeklilikten yararlanan işçilerin tam zamandan kısmi zamana geçişleriyle ücret ve sosyal
harcamalardan sağlanacak tasarruftur (Brainard, 2002). Benzer olarak esnek emeklilik
programlarının işçilere sağladığı bazı imkânlar da mevcuttur. Bunlar esnek çalışmak, aniden işi
bırakarak emekli olmak yerine emekliği yumuşak bir geçiş yapmak, emeklilik ödeneğine ek
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olarak gelir elde etmek veya emekliliğini geciktirerek gelecekte alacağı emekli maaşını
yükseltmektir (Brainard, 2002).
Esnek emeklik programlarının uygulanması sosyal güvenlik sistemini
ilgilendirdiğinden hükümetler genellikle bu konuda yasal düzenleme yoluna gitmektedir.
Ancak Belçika, Hollanda, Norveç ve İngiltere gibi kimi ülkelerde esnek emekliğin temelini
toplu sözleşme ve sosyal diyalog oluşturmaktadır. Toplu sözleşmenin esnek emeklilikle önemli
hale geldiği bir diğer ülke de Almanya’dır. Bu ülkede esnek emeklilik esasen yasal düzenleme
ile uygulamaya konulmuştur. Ancak sektör ve işyeri düzeyinde yapılan toplu sözleşmelerle
uygulama ilkeleri belirlenmiştir ve desteklenmiştir. Danimarka da ise yasal düzenleme ile toplu
pazarlık arasında oldukça yakın bir bağ mevcut olduğundan yasalarla düzenlense de toplu
sözleşmelerde de esnek emeklilikle ilgili bazı hükümler yer almaktadır (Pedersini, 2001).
İrlanda’da esnek emeklilik 2006 yılından yapılan yasal değişiklikle uygulamaya konulmuştur
(OFNDFMNI, 2006). Avusturya, Finlandiya ve Fransa’da esnek emeklilik yasalarla
düzenlenmektedir. Toplu pazarlığın bu konu da her hangi bir rolü mevcut değildir. Ancak,
İspanya ve İsveç’te sosyal diyalogun bu konuda etkili olduğu bilinmektedir (Pedersini, 2001).
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Uygulama Soruları
1)

Esnekleşme ile eğreti istihdam arasında nasıl bir ilişki kurulabilir?

2)

Esnekleşme kavramı iş güvencesi nasıl etkilemiştir? Tartışınız.

3)

Taşeronlaşma ile geçici iş ilişkisi arasında nasıl farklılıklar vardır? Açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Esneklik, küreselleşme ile birlikte 1970'lerden itibaren yaşamın her alanında karşımıza
çıkan ve gün geçtikçe önemi daha da artan ve çok daha fazla ülkede uygulanmaya başlayan bir
olgudur. Esnekliği "değişime ayak uydurabilme yeteneği" olarak ifade etmek mümkündür.
Esnekliğin amacı, değişen koşullara uyum sağlayabilmektir. Bu bağlamda, son 30-40 yıldır
"esnek üretim", "esnek işletme", "esnek uzmanlaşma", "esnek çalışma" vb. kavramlar tüm iş
piyasasına hâkim olmuştur. Esneklik, üretimde son derece yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.
Bilgiye dayalı yeni teknolojilerin ve son derece gelişmiş üretim araçlarının kullanıldığı yeni
üretim ve yönetim sistemleri, esnekliğe imkân sağlayan bir zemin oluşturmaktadır. Esneklik,
çalışma yaşamını da derinden etkisi altına almış bir olgudur. Esneklik, çalışma yaşamına "esnek
çalışma" olarak yansımıştır. Esnek çalışmanın ne olduğu, işletmeye, çalışana ve iş hukukuna
göre değişmektedir. İşletme açısından esneklik, işletmenin rekabet gücünü, karlılığını ve
verimliliğini artırmak üzere çalışanların gerektiği zaman, gerektiği yerde ve gerektiği miktarda
kullanılmasıdır. Çalışan açısından esneklik, çalışma süresi ve çalışma mekânı ile çalışanların
koşulları arasında uyum sağlanarak iş-yaşam dengesinin kurulmasıdır. Devlet açısından
esneklik ise, iş piyasalarında daha fazla istihdam sağlanması ve işsizliğin azaltılması, ayrıca iş
yasalarında katı hükümler yerine daha esnek hükümlerin yer almasıdır.
Esnek çalışmanın ortaya çıkışıyla, Fordist üretim süreci ve çalışma ilişkileri tamamen
ortadan kalkmasa da baskın konumunu yitirmiştir. Bir başka deyişle, çalışanların yalnızca bir
işverene bağlı olduğu, bu işverene ait işyerinde standart istihdam ilişkisi içinde tam gün
çalıştığı, çalışma yaşamı, 1970'li yıllardan itibaren değişmeye başlamış, Fordist dönemin ürünü
olan katı iş ilişkilerinden uzaklaşılarak, esneklik ekseninde yeni iş ilişkilerinin tanımlandığı
yeni bir dönem başlamıştır.
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Bölüm Soruları
1)
Yoğun bir rekabetin karakterize ettiği küresel ekonomide işletmelerin rekabet
güçlerini koruyabilmeleri açısından işletmelerin kısa bir süre içinde az bir maliyet ve çabayla
değişebilme veya değişime uyum sağlayabilme yeteneği olarak tanımlanan kavram hangisidir?
a)

Katılık

b)

Esneklik

c)

Etkililik

d)

Korunabilirlik

e)

Etkinlik

2)
Esneklik kavramı işletmeler açısından aşağıdaki kavramlardan hangisi ile
ilişkilendirilmez?
a)

Kolay işe alma

b)

Daha az düzenleme

c)

İş güvencesi

d)

Kuralsızlaştırma

e)

Kolay işten çıkarma

3)
Esnekliğin boyutları ile ilgili olarak farklı yazarlar farklı kavram ve tanımlar
kullanmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi Emek piyasalarında esneklik ve esnek çalışma ile
kavramlardan birisi değildir?
a)

Standart-dışı istihdam

b)

A-tipik istihdam

c)

Durumsal iş

d)

İğreti istihdam

e)

Katı iş düzenlemeleri
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4)
Aşağıdakilerden hangisi iş güvencesi ve sosyal korumanın yüksek olmasına
rağmen aynı zamanda belirli süreli istihdamında oldukça yüksek olduğu ülkelerden birisi
değildir?
a)

İspanya

b)

Portekiz

c)

İsveç

d)

Hollanda

e)

İngiltere

5)
“Genellikle normalden daha az sürelerde çalışmayı gerektiren düzenli bir istihdam
şeklidir. a-tipik çalışmanın en yaygın ve önemli biçimini oluşturmaktadır. Literatürde
genellikle standart uygulama, haftada ücretli bir işte 30 saatten az çalışanları kapsamaktadır.”
Tırnak içindeki kavram esnek çalışma türlerinden hangisini karşılamaktadır?
a)

Kısmi zamanlı çalışma

b)

Full- time çalışma

c)

Geçici iş ilişkisi

d)

Ödünç iş ilişkisi

e)

Taşeronlaşma

6)
“ABD’de kısmi zamanlı iş genellikle haftalık ...….saatten daha az olan işlerdir.
Kanada ve İngiltere’de ise haftalık …….. saatten daha az olan işler kısmi zamanlı iş olarak
tanımlanmaktadır.” Boşlukları dolduracak kavramlar hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
a)

45 - 40

b)

40 -35

c)

35 – 30

d)

30 – 25

e)

25 – 20
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7)
“Kısmi zamanlı çalışma ABD’de kullanılan en yaygın atipik çalışma biçimi olup
çalışanların %……….bu statüde istihdam edilmektedir. Öte yandan Avrupa’ya bakıldığında
çalışan nüfusun yaklaşık % ……. kısmi zamanlı statüde istihdam edilmektedir.” Boşlukları
dolduracak kavramlar hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
a)

20’si ve 22’si

b)

22’si ve 25’i

c)

25’i ve 18,2’si

d)

25’i ve 27’si

e)

27’si ve 30’u

8)
İşletmeler işçileri en düşük maliyetle işe alma ve işten çıkarma yeteneklerini
artırmak için aşağıdaki esneklik türlerinden hangisini kullanılmaktadırlar?
a)

İstihdam esnekliği

b)

Emek süreci esnekliği

c)

Çalışma süresi esnekliği

d)

Esnek emeklilik

e)

İş paylaşımı

9)
Standing’e göre, esnek çalışmanın yaygınlık kazanması için aşağıdaki
yöntemlerden hangisi tercih edilmez?
a)

Yasal değişikliklerin iş güvencesini zayıflatması

b)

Daha fazla korumaya sahip işgücünün istihdamdaki ağırlığının artması

c)

İstihdamın, iş güvencesinin zayıf olduğu sektörlere kayması

d)

İşletmelerin daha çok esnek çalışanları tercih etmesi

e)

Esnek çalışmaya olanak tanıyacak şekilde toplu pazarlığın değişmesi

10)

Aşağıdakilerden hangisi standart olmayan istihdam türlerinden biri değildir?

a)

Belirli süreli istihdam

b)

Kısmı zamanlı istihdam

c)

Belirsiz süreli istihdam
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d)

Kendi–kendine istihdam

e)

Kayıt dışı istihdam

Cevap Anahtarı:
1)

B

2)

C

3)

E

4)

E

5)

A

6)

C

7)

C

8)

A

9)

B

10)

C

304

12. ÜRETİMİN KÜRESELLEŞMESİ VE ÇOKULUSLU
ŞİRKETLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Küresel üretim, geçmişte ulusal düzlemde iç pazarlara, kısıtlı olarak da uluslararası
piyasalara hitap eden ve daha çok seri üretim tekniği ile gerçekleştirilen klasik üretimin yerini,
küresel pazarlara hitap etmek üzere almış olan üretim sistemidir. Küresel üretim; organizasyon
yapıları, üretim tekniklerindeki yenilikler, yeni pazarlama yöntemleri, satış sonrası teknik
destek sistemleri gibi pek çok alt bileşeni de kapsar.
Üretimin küreselleşmesi, küresel ekonomik sistem olarak incelendiğinde ise, oldukça
farklı bir tablo ile karşılaşılmaktadır. Bu bağlamda, küresel üretim; “farklı ülkelerdeki üretim
faktörlerinin maliyet farklarından doğan avantajları kullanmaya yönelik bir organizasyon”
olarak nitelendirilebilir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Küreselleşme nasıl ortaya çıkmıştır?

2)

Küreselleşme çok uluslu şirketlerin ortaya çıkışını nasıl etkilemiştir?

3)
“Küresel Değer Zinciri” ve “Yeni Uluslararası İşbölümü” kavramlarını
açıklayınız?
4)

Küresel değer zincirini üretimin küreselleşmesi bağlamında açıklayınız?

5)
Üretimin küreselleşmesi bağlamında çocuk emeği bu durumdan nasıl
etkilenmiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Küreselleşme

Üretimin
küreselleşmesi

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Dünya ekonomisinde
meydana gelen her türlü
değişimi açıklamak için
kullanılan bir kavram
olsa da küreselleşmenin
farklı
tanımlarını
öğrenmek

Küreselleşmenin
üretim
ilişkilerini nasıl etkilediğini
analiz etmek

Üretimin
küreselleşmesi
ile
birlikte
çokuluslu
şirketlerşn
yaygınlaşması ve önem
kazanması

Küreselleşme bağlamında
“küresel değer zinciri”, ve
“yeni uluslararası işbölümü”
kavramlarını pekiştirmek
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Anahtar Kavramlar
Küreselleşme
Çokuluslu Şirketler
Serbest Ticaret Bölgeleri
Ter Atölyeleri
Çocuk Emeği
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Giriş
Geçmişte sadece kitle üretimi söz konusu iken, günümüzde temel olarak iki farklı eğilim
göze çarpmaktadır. Küreselleşmenin kitle üretiminden sipariş usulü üretime, diğer bir deyişle
müşteriye göre üretime (mass customization) geçtiğini savunmaktadırlar. Ancak bu
eğilimlerden yalnızca birini genellemek yerine; sektör, ürün, ya da tüketici faktörlerinin
belirleyici olduğu göz önüne alınarak düşünülebilir. Burada kastedilen; küresel bir işletme,
vergi avantajı bakımından üretimini A ülkesinde yapıyorken, üretim sürecindeki bir ara girdiyi
daha düşük işçilik maliyetleri sağlaması bakımından B ülkesinde üretebilmektedir. Bu konuda
gözlenen bir başka eğilim de, özellikle gelişmiş ülkelerde uyanan çevre bilincinin bir sonucu
olarak, bu ülke hükümetlerinin koyduğu yasal yaptırımlardan ve bu yaptırımların
maliyetlerinden kaçınmak isteyen işletmelerin, kimi faaliyetlerini çevre bilincinin gelişmediği
ülkelere kaydırmasıdır.
Üretimin Küreselleşmesi; toprak/emek/sermaye gibi üretim faktörlerinin kalitesi ve
maliyet açısından gözlemlenen ulusal farklılıklardan yararlanmak üzere mal ve hizmetlerin
dünyanın farklı alanlarından temin edilmesini ifade eder. Şirketler, maliyet yapılarını azaltarak
veya ürün sunularının kalitesini/fonksiyonelliğini artırarak daha etkin rekabet etmeyi
arzulamaktadır.
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12.1. Küreselleşme Kavramı ve Tanımı
Küreselleşme, 1973’de petrol krizini takiben Fordist-Taylorist üretim modeli,
Keynesyen ekonomik düzen ve Brettonwood sisteminin çöküşmesini takiben neo-liberal
ekonomik politikaların yükselişine paralel olarak gelişen oldukça karmaşık bir süreçtir. Son
çeyrek asırda gerek akademik ve gerekse medya dünyasında dillere pelesenk olmuş ve dünya
ekonomisinde meydana gelen her türlü değişimi açıklamak için kullanılan bir kavram olsa da
küreselleşmenin onlarca farklı tanımı mevcuttur. Tabiatıyla bu kavramın tam olarak ne ifade
ettiği veya hangi anlama geldiği konusunda bir uzlaşma yoktur. Bir başka anlatımla tüm
popülerliğine rağmen küreselleşme, bir o kadar da tartışmalı ve muğlak bir kavramdır (Gilpin,
2000: s. 293). Bunula birlikte küreselleşme, ekonomik faaliyetlerin ulus devletlerin sınırlarını
aşarak artan sayıda ekonomik mekânı birbirine bağlaması sonucu dünyada ekonomik, sosyal
ve politik bütünleşme ve bağımlılığın artması şeklinde tanımlanabilir.
Küreselleşmenin ekonomik, politik, sosyal ve kültürel boyutlarından bahset mümkünse
de ifade ettiği önem sebebiyle ekonomik boyutu ön plana çıkmakta ve bu konudaki tartışmalar
daha çok bu boyutta yoğunlaşmaktadır. Bu bakımdan ekonomik küreselleşme, ulaşım ve
iletişim teknolojilerindeki gelişmeler sebebiyle iletişim ve ulaşım maliyetlerinin düşmesi
sonucunda malların, hizmetlerin ve sermayenin küresel düzeyde hareketliliğinin artması ve
ülkelerin daha fazla bütünleşmesi olarak tanımlanabilir (Held ve Wallas, 2003: ss.54-60). Bu
nedenle küreselleşmenin en belirgin sonuçlarından biri, küresel üretim sisteminde üretilen bir
ürünün milliyetinin tespit edilebilmesinin adeta imkânsız hale gelmesidir. Küreselleşme,
endüstriyel üretimin ve hizmetlerin emeğin bol ve ucuz olduğu ülkelere kaydırılmasından
başka, uluslararası taşeron kullanımı, lisans kiralama, yatırım ortaklığı, stratejik ittifak, imtiyaz
sözleşmeleri ve üretim–paylaşımı gibi yeni boyutlar kazanmaktadır (Tanaka, 1993: s.7-12).
Küreselleşmenin bu yeni boyutları büyük ölçüde, büyük ölçüde ÇUŞ’ların (ÇUŞ)
faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır. ÇUŞ’lar dünya ekonomisini büyük ölçüde kontrol
etmektedir. Küresel ekonomik bütünleşmenin dinamosu ÇUŞ’lar şirketler ve bunların
faaliyetleridir. Son çeyrek asırda ÇUŞ’ların in sınır–ötesi faaliyetlerini tüm dünyaya yayarken
doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının da miktarı, içeriği ve sektörel dağılımı köklü
değişiklikler geçirmiştir.
Yeni teknoloji ve dijital internet sisteminin yarattığı potansiyel
iletişim imkânları, bu teknolojilerin ekonomik faaliyetlerde oynadığı yeni rol küreselleşmenin
altyapısını oluşturan önemli faktörler arasında sayılmaktadır (Stiglizt, 2002: s.35).

12.2. Küreselleşmenin Dinamosu: ÇUŞ’ların
Küreselleşme sürecinin itici gücü olan ÇUŞ’ların dünya ekonomisinin motorunu
oluşturmaktadır. ÇUŞ’lar birden fazla ülkede katma değerli faaliyette bulunan veya katma
değer sahibi olan ve doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını üstlenen şirketler olarak
tanımlanmaktadır (Jenkins, 1987: ss.1-2). ÇUŞ’ların varlığı ticari kapitalizmin yükselişine
kadar gitmektedir. Ticari kapitalizmin ve merkantilizm şaşalı günlerinde Avrupa piyasalarında
kıt olan ipek, baharat, kürk, altın ve gümüş gibi ürün ve hammaddeleri başka ülkelerden temin
etmek için oluşturulan Doğu Hindistan Şirketi, Hudson Bay Şirket gibi şirketler bu şirketlerin
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atası olarak gösterilir. Ne var ki dünya çapında ticaret yapan, üretim yapmayan bu şirketler
günümüz ÇUŞ’ların inin gerçek ataları değildir. Bu gün bildiğimiz ÇUL’lar 19. Yüzyıla kadar
ortaya çıkmamıştır (Dunning, 1993:s.120).
Ticari kapitalizm çökmesi ve Endüstri kapitalizminin yükselişi, hem ülkelerin hem de
şirketlerin ticaret ve sömürgeciliğe bakış açılarını değiştirmişti (Cantwell, 1989). Buhar
motorunun ve yeni icatların üretime uygulanması emek sürecini dönüştürürken 1830 ve 1870’li
yıllarda ulaşım, iletişim ve depolama tekniklerinde meydana gelen gelişmeler ulusal ve
uluslararası düzeyde yeni piyasa fırsatları yaratmıştı. Böylece 1830 ve 1870’li yıllar arasında
hem küreselleşme hem de ÇUŞ’ların gelişmesi için gerekli ortam yaratılmıştı. Bu konuda ABD
sahip olduğu pazar büyüklüğü ve nüfus potansiyeli açısından ÇUŞ’ların gelişmesi için ideal bir
ortam oluşturmaktaydı. Nitekim ilk gerçek çokuluslu şirket, 1867 yılında İskoçya’da bir üretim
tesisi kuran Amerikan dikiş makinası üreticisi Singer olmuştur.
1914 ve 1945 yılları arasında savaşlar küresel yatırımlar açısından son derce olumsuz
bir atmosfer yaratmışsa da bu dönemde Amerikan ÇUŞ’ları özellikle Latin Amerika’ya ve
Avustralya’ya büyük yatırımlar yapmış ancak Avrupalı ÇUŞ’lar ülkelerin sınırlarının ve
rejimlerinin değişmesi nedeniyle pek çok ülkeden yatırımlarını kısmen veya tamamen çekmek
zorunda kalmıştır. Ne var ki Amerika’da 1929’da sermaye piyasaların çöküşü Amerikan
ÇUŞ’larını da çok etkilenmiştir. 1930’larda Amerikan yatırımlarının çoğu gelişmiş Avrupa
ülkelerine yönelirken İngiliz yatırımları Latin Amerika’ya, özellikle demir yollarına, Alman
yatırımları ise İskandinav ülkelerine yönelmiştir. Bu yatırımlar özellikle yeni piyasalar temin
etmeye yönelik olması nedeniyle “piyasa arayan” yatırım olarak isimlendirilir. Ayrıca bu
dönemde, çok miktarda yatırım gelişen ülkelerde petrol, demir olmayan metal ve fosfat gibi
yeni hammadde kaynaklarına yapılmıştır. Bu tip yatırımlar, “hammadde/kaynak arayan
yatırım” olarak isimlendirilmektedir. Bu dönemde hizmet sektörüne yönelik yatırımlar oldukça
azdır (Dunning, 1993: s. 119). Bu dönemde ÇUŞ’ların uluslararası piyasalara öncelikle
ürettikleri malları satmak ve sonra da bu pazarlarda üretim yapmak amacıyla yatırım yapmıştır.
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Şekil 1. Küreselleşmenin Üç Gelişme Aşaması10

İkinci Dünya Savaşı sonrasın denk gelen 1945–1980 dönemi dönem hem ÇUŞ’ların
gelişiminin hem de küreselleşmenin ikinci aşamasını oluşturmaktadır. Bu dönemde küresel
yatırımlar ve üretim önemli artış gerçekleştirmiş olmakla birlikte tüm gelişmiş ülkelerde
uygulanmaya başlayan Fordist Taylorist üretim modeline paralel gümrük duvarlının
yükseltilerek ulusal ekonominin küresel rekabetten korunması nedeniyle yabancı sermeye
yatırmalarının 2/3’si gelişmiş ülkelerin imalat sektörüne yönelmiştir. Bu, doğrudan yabancı
yatırımların niteliğinin değiştiği ve yatırımların, gümrük ve diğer ticari engelleri aşmayı
amaçlayan “piyasa arayan” yatırıma dönüştüğünü göstermektedir.
1980 sonrası ÇUŞ’ların in faaliyetlerinin küresel üretim dönemi olarak
tanımlanmaktadır. Bu dönemde, ÇUŞ’ların in yatırım stratejilerinde esaslı değişikler meydana
gelmiş ve doğrudan yabancı sermaye yatırımların yönü ve akışı sofistike bir nitelik kazanmıştır
(Dunning 1993: s.117). Bu dönemde doğal kaynaklara ve madenlere yapılan yatırımların
toplam yatırımlar içindeki payının % 10’a kadar gerilemesi dikkat çekmektedir. Dolayısı ile bu
yatırımların büyük bir kısmı imalat ve hizmet sektörü faaliyetlerine kaymıştır (UNCTAD, WIR
1995). Gelişen ülkelerin de kendi ÇUŞ’larını geliştirmiş olmaları bu dönemin en önemli
özelliğidir.
Bu yeni dönemde özellikle imalat sektöründe faaliyet gösteren ÇUŞ’ların, işçilik
maliyetlerinin artmasından dolayı gelişmiş ülkelerde rekabetçi bir şekilde üretemedikleri sanayi
Kaynak: Jacob, F. ve Strube (2008), “Why Go Global? The Multinational Imperative”, Global Production: a
Handbook for Startegy and Implemention, (eds.) E. Abele, T. Meyer, U. Näher, G. Strube ve R. Sykes, Belin: Springer
Verlag, s. 4.

10
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ve hizmet üretimlerini bileşenlerine ayırarak, emek yoğun kısımlarını emeğin bol ve ucuz
olduğu gelişen ülkelere kaydırdıkları gözlenmektedir. Bu durumu ifade etmek için üretimin
dikey olarak parçalanması veya üretim paylaşımı gibi farklı kavramlar kullanılmaktadır. Bu
süreçle birlikte gelişen ülkelerin tarım ürünleri ve hammadde ürettikleri, buna karşın gelişmiş
ülkelerden sanayi ürünleri satın aldıkları geleneksel uluslararası işbölümü sona ererken gelişen
ülkelerin de sanayi ürünleri üretip gelişmiş ülkelere ihraç ettikleri yeni uluslararası işbölümü
başlamıştır (Fröbel, Henrich ve Krye, 1981; Parlak, 2000).

12.3. Çokuluslu Şirketlerin Ekonomik Gücü
ÇUŞ’ların in sayıları hızla artmaktadır. 2017 yılı itibariyle dünyada 86.000 çokuluslu
şirket ve bunların 450.000 bin şubesi mevcuttur. Köken ülkeleri dışında bu şirketler yaklaşık
200 milyon insana da istihdam sağlamaktadır. ÇUŞ’ların in büyük bir kısmının merkezi
gelişmiş ülkelerde olmakla birlikte yaklaşık 20.000 civarında çokuluslu şirketin merkezi,
gelişen ülkelerdir. ÇUŞ’ların in büyüklüklerinin daha iyi anlaşılması için bu şirketlerin yıllık
hâsılalarını bazı ülkelerin GSYİH ile mukayese etmek aydınlatıcı olacaktır.
Tablo 12.1’de görüleceği üzere, en büyük 25 çokuluslu şirketin 2010 yılındaki satış
gelirleri toplamı pek çok ülkenin GSYH’den daha fazadır. Nitekim Norveç’in 2010 yılından
gerçekleştirdiği GSYH Wal-Mart’ın bu yıl içindeki toplam hâsılasından sadece 6 milyar dolar
daha fazladır. Öte yandan Conoco Philips şirketin 2010’daki satış gelirleri Ukrayna, Vietnam,
Bangladeş ve Irak’tan daha fazladır. 2010 yılında en büyük 300 çokuluslu şirketin dünyanın
üretken kaynaklarının % 25’ini kontrol etmektedir (Young, 2005: s.7). Dünyadaki en büyük
100 ekonomiden 51 ÇUŞ’ların dir. 49’u ise ülkelerden oluşmaktadır. Wal-Mart, İsrail, Polonya
ve Yunanistan dâhil olmak üzere 161 ülkeden daha büyüktür (Anderson ve Cavanahg, 2000).
Mitsubishi dünyanın 4. en çok nüfusa sahip ülkesi Endonezya’dan daha zenginken General
Motors, Danimarka’dan, Ford ise Güney Afrika’dan daha büyüktür. Exxon ve Chevron’un
satışları toplamı Romanya’nın GSYH daha fazladır.
Bu, gerçekten ÇUŞ’ların in nasıl bir güce sahip olduklarını göstermektedir. ÇUŞ’ların
tüm dünya devletlerini ve işçilerini birbiriyle rekabete zorlayarak dünya ekonomisini yönetme
gücü sağlamaktadır. Ayrıca Bu şirketlerin sahip oldukları gücü, yasal ve etik sorumlukları
dikkate almaksızın kullanmaları durumunda ulus devletlerin ekonomilerini ve dünya nüfusunun
önemli bir kısmının yaşamını olumsuz yönde etkilenmesi kaçınılmazdır (Korten, 1996).
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Tablo 12.1. En Büyük 25 Çokuluslu Şirketin Yıllık Gelirleri ve Bazı Seçilmiş
Ülkelerin GSMH (Milyar Dolar)
Şirket/ Ülke

Gelir/
GSYİ
MH

Şirket/ Ülke

Gelir/G
SYİMH

Norveç

414

Verizon Communications

108

Wal-Mart Stores

408

McKesson

107

Güney Afrika

364

General Motors

105

Yunanistan

305

Vietnam

104

Exxon Mobil

285

American
Group

Chevron

164

Bangladeş

100

Romanya

162

Cardinal Heath

100

General Electric

157

CVS Caremark

99

Peru

154

Wells Fargo

99

Bank of America
Corp.

150

International
Machines

ConocoPhilips

140

UnitedHealth Group

87

Ukrayna

138

Irak

82

AT&T

123

Procter & Gamble

80

Ford Motor

118

Kroger

77

J.P.
Morgan
Chase & Co.

116

AmerisourceBergen

72

Hewlett-Packard

115

Costco Wholesale

71

Berkshire
Hathaway

112

Lüksemburg

55

Citigroup

109

International

Business

103

96
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Sources: Fortune Magazine, May 2010 & World Bank, 2010

12.4. Üretimin Küreselleşmesi
Küreselleşme sürecinin en önemli unsularından biri, üretimin küreselleşmesidir. Bu
sürece işaret etmek için “Küresel Değer Zinciri”, ve “Yeni Uluslararası İşbölümü” gibi
kavramları kullanılmaktadır (Parlak, 2000; Antras, 2015; OECD, 2007: s. 16). En basit
anlamıyla bu süreç, ÇUŞ’ların in üretimlerinin tamamını veya bir kısmını dünyanın başka
coğrafyalarına kaydırmaları demektir. ÇUŞ’ların dünyanın farklı bölgelerinde üretim
yapmaları yeni bir olgu olmasa da bu süreçte yeni olan, ÇUŞ’ların üretim sürecinin çeşitli
kısımlarını emeğin veya diğer kaynakların ucuz olduğu bir veya birden fazla ülkeye
kaydırmasıdır. Genellikle imalat sektöründe yaygın olan bu tip yatırımlar 1960’lı yıllardan
sonra yaygınlaşmıştır. Üretimin küreselleşmesi, bir ürünün üretimi için gerekli olan girdilerin
(sermaye, emek, teknoloji ve hammadde, ara mallar ve dağıtım) çeşitli kaynak ve ülkelerden
tedarik edilmesi olarak tanımlanabilir. Bu süreçte işletmelerin bağımsızlığı artarken
aralarındaki bağlantılar, hangi parçanın hangi ülkeden geldiğini belirlemeyi adeta imkânsız hale
gelmektedir (Wycoff , 1993). Her geçen gün daha fazla şirketin üretimlerini küreselleştirmesi
nedeniyle tipik olarak ürünün hangi ülkede üretildiğini gösteren “made in” etiketi taşıyan mallar
artık eski dönemin sembolü olarak görülmektedir. Günümüzde ise üretilen malların çoğunun
etiketinde “made in world” (dünyada yapılmaktadır) yazmaktadır (Antras, 2015). Bu durumu
Şekil 1’de Boeing’in uçak parçalarını üretiminde görmek mümkündür.

Şekil 1. Boeing’in Uçakları İçin Parça Ürettiği ve Tedarik Ettiği Ülke ve Şirketler11
Üretimin küreselleşmesi süreci, imalat sektöründe otomotiv ve uçak şirketleri tarafından
başlatılmış, daha sonra bu sürece önce marka sahibi hazır ve spor giyim şirketleri (Boss, Nike
ve Adidas), dev süpermarket zincirleri (Walmart, Safeway) ve ardından da hizmet sektörü
katılmıştır. Bu süreci ifade etmek için “küresel üretim” ve “küresel dış–tedarik” kavramları

11

Kaynak:http://kevinmeyer.com/blog/2009/10/boeing-pulls-another-rube-goldberg.html
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kullanılmaktadır. Bu çerçevede ÇUŞ’lar üretimlerinin tamamını veya bir kısmını fiziksel olarak
farklı bir ülkedeki şubelerine kaydırmakta veya ihtiyaç duydukları mamul veya yarı mamul
ürünleri üretmek yerine, farklı derecelerde yurtdışından bağımsız işletmelerden dış–tedarik
yoluyla temin etmektedir. Dış tedarik sonucu temin edilen ürünler, genellikle ÇUŞ’ların in
köken ülkesine ithal edilmekte ve ÇUŞ’ların in kendi markası ile satışa sunulmaktadır.
Dolayısıyla deniz–aşırı veya ulusal sınırların ötesinde kalması küresel üretimin en belirgin
niteliğidir. Bu konuda Boeing Üretim Modeli iyi bir örnek teşkil etmektedir
Tablo 12. 2: Yerel ve Küresel Üretim Seçenekleri
Üretim
Yeri

İşletme İçinde Üretim

İşletme Dışında Üretim

Yurt
İçinde

Üretim
Bünyesinde
Yapılmaktadır

Üretim Yurtiçinde Yan Sanayinden Tedarik
Edilmektedir

Yurt
Dışında

Üretim
Yurtdışında
Şirketin Bir Şubesinde
Yapılmaktadır

Şirket

Üretim Yurtdışında
Tedarik Edilmektedir

Yan

Sanayinden

Kaynak: OECD, (2007). Offshoring and Employment: Trends and Impacts.
Paris: OECD. s. 16.

Küresel üretimi ifade etmek için genellikle küresel değer zinciri veya küresel üretim
ağları kavramları kullanılmaktadır. Tablo12. 2’de görüleceği üzere üretimin küreselleşmesi
denizaşırı–üretim ve denizaşırı dış–tedarik olmak üzere iki şekilde gerçekleşmektedir. Kısaca,
üretimin küreselleşmesi bir işletmenin bağımsız bir işletmeden ara mal ve hizmet satın alması
veya üretimin belirli kısımlarının yabancı bir yere kaydırılması anlamına gelmektedir. Küresel
üretim, hem küresel dış–tedarik hem de işletmenin yabancı bir şubede kendi bünyesinde yaptığı
üretimi kapsamaktadır. Dolayısıyla deniz–aşırı veya ulusal sınırların ötesinde kalması küresel
üretimin merkezi niteliğidir.

12.5. Üretimin Küreselleşmesinin Ekonomik ve Sosyal Etkileri
12.5.1. Küreselleşme ve Emek Piyasaları
Üretimin dikey olarak parçalanması ve küreselleşmesi gelişmiş ülkelerde emek
piyasaları, ücretler ve çalışma standartlarını olumsuz etkilemektedir (Sapir, 2000: s. 2). Bu etki,
emek piyasalarında rekabetin küreselleşmesi, ticaretin serbestleştirilmesi ve uluslararası
rekabetin yoğunlaşması çerçevesinde tartışılmaktadır. Bu tartışmaların odağını, gelişen
ülkelerden yapılan katma değeri düşük emek yoğun malların ithalatının gelişmiş ülkelerde
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düşük vasıflı işçilerin istihdamını ve emek yoğun endüstrilerin geleceğini tehdit ettiği iddiası
oluşturmaktadır.
ÇUŞ’ların üretimlerini küreselleştirmesi emek piyasalarının küresel rekabete açılmasına
neden olmaktadır. Bu şirketler üretimlerini başka ülkelere kaydırma veya dış-tedarik ile üretim
yaptıkları ülkelerde işçileri, ücretleri, istihdamı ve sendikaları küresel rekabete zorlamaktadır.
Bu kapsamda daha düşük ücret ve daha az yasal sınırlamalar sunan ülkeler yatırım ve istihdam
çekerken diğerleri ise kaybetmektedir. Bu herhangi bir ülkede küreselleşen sektörlerde çalışan
işçilerin dünyanın en ücra köşesinde benzer işleri yapan diğer işçilerle rekabet halinde oldukları
anlamına gelmektedir. Son yıllarda ÇUŞ’ların başka küçük ölçekli yerel işletmelerin de karlı
ve verimli bir şekilde üretemedikleri ürünleri küresel piyasalarda mamul veya yarı mamul,
kendi markaları ile ürettirerek ithal ederek küresel ölçekte faaliyet göstermeye başlaması ve
emek piyasalarındaki rekabeti daha da artırmaktadır.
Küreselleşme, ticaretin serbestleşmesine ve sermayenin daha önce mümkün olmayan
ölçüde sınırlar ötesi bir hareketlilik kazanmasına yol açmaktadır. Buna karşın küresel düzeyde
seyyaliyete sahip olmayan işçilerin emeklerine yönelik talep elastikiyeti artmaktadır (Rodrik,
1996: s. 27). Değişik bir söyleyişle ÇUŞ’ların alternatif işgücü kaynaklarına ulaşma ve
istihdam etme kapasitesi çok büyük ölçüde artarken yerel olan ve küresel hareketliliği
bulunmayan işgücünün bu şirketler karşında pazarlık gücü bir o kadar azalmaktadır. Bu,
vasıfsız işçiler için istihdam ve ücretler açısından daha fazla belirsizlik ve istikrarsızlık olduğu
kadar, daha fazla işsizlik ve yoksulluk anlamına da gelmektedir (Sapir, 2000: 3). Nitekim hem
ABD’de ve hem de AB’de mevcut ücret eşitsizliğinin ve işsizliğin % 20’sini gelişmekte olan
ülkelerle yapılan emek yoğun mal ticaretine atfedilmektedir (Dewatripont, Sapir ve Sekkat,
1999).
Öte yandan sermaye akışının piyasalarının aşırı düzenlendiği gelişmiş ülkelerden
kaçması ile birleşen bu dinamik süreç, sermayenin emek karşısında daha güçlenmesine yol
açmakta ve mevcut çalışma ilişkileri sistemi ile kurumlarını kuralsızlaştırma ve standartları
düşürme yönünde değişime zorlamaktadır (Streeck, 1998: s.10). Bu durum, gelişmiş ülkelerde
çalışma standartları ve ücretler üzerinde aşağı doğru bir baskı yaratmaktadır “Dibe doğru yarış”
olarak isimlendiren bu durum, ülkelerin çalışma şartlarından, çevre standartlarından ve vergi
oranlarından taviz vermek suretiyle ancak daha fazla yabancı sermaye çekebilmesi anlamına
gelmektedir (Onley, 2010). Bu özellikle ücretlerin, iş güvencesinin ve sosyal şartların yüksek
olduğu gelişmiş ülkeler için geçerli olsa da son dönemlerde Kore, Türkiye ve Tayvan gibi
gelişen ülkeler için de söz konusudur.
Bu tartışma, uluslararası ticaretin kurallarının etik kodlar kadar çalışma standartlarını
içermesi, bu kurallara uymayan ülkelere ve şirketlere ticari yaptırım uygulanması gerektiği fikri
gelişmiş ülkelerde sendikalar ve sivil toplum kuruluşları tarafından dile getirilmektedir. Bu
kurallara uyan ülke ve şirketlerin ticarette haksız rekabete maruz kaldıkları ifade edilmektedir.
Bu rekabetin kurbanlarının genellikle vasıfsız kol işçileri ve sendikalar olduğu, vasıfsız işlerin
gelişen ülkelere doğru kaymasıyla gelişmiş ülkelerde işçilerin işsizlik ve düşük gelir girdabına
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düştükleri ileri sürülmektedir (Charnovitz, 1987: s. 568). Dolayısı ile gelişen ülkelerden gelen
düşük kaliteli ve ucuz malların ülkeye girişinin engellenmesi talep edilmektedir.

12.5.2. Serbest Ticaret Bölgeleri
Serbest ticaret bölgeleri üretimin küreselleşmesinin karanlık yüzünü oluşturmaktadır.
Bu bölgeler son yıllarda çalışanların hak ve hukukların sıkça ihlal edilmesiyle gündeme
gelmektedir. Coğrafi olarak sınırlandırılmış bir bölgede sadece ihracat yapmak amacıyla üretim
yapılan yerlere serbest ticaret bölgesi denilmektedir. Bu bölgeler genellikle ihracata yönelik
üretim yapan yerli ve yabancı yatırımcılara yurt içindeki şartlara nazaran gümrük ve vergi
muafiyeti, sübvansiyon gibi bazı mali teşvikler veya yasalarının daha gevşek uygulanması gibi
bir takım imkânlar sunmaktadırlar. ÇUŞ’ların üretimlerini taşıdıkları ülkelerde çoğunlukla
serbest ticaret bölgeleri yerleşmektedirler.
Tarihsel olarak serbest bölgeler öteden beri ticaret yolları üzerinde var ola gelmiştir.
Ancak asıl yaygınlık kazanması 1960 ve 1970’ler sonrasına rastlamaktadır. Japonya, Kore,
Tayvan ve Hong Kong gibi Doğu Asya ülkelerinin ihracata yönelik kalkınma politikasının bir
gereği olarak kurulmuştur. 1980 sonrasında neo-liberal politikaların uygulanması ve komünist
sistemin çökmesinden sonra tüm dünyada sayıları hızla artmıştır.
Üretimin dikey olarak parçalanıp genellikle ÇUŞ’lerin kontrol ettiği küresel üretim
ağlarına dağıtılması serbest ticaret bölgelerinin sayılarının artması açısından önemlidir. Böyle
bir ağ bünyesinde üretilen yarı mamul ürünler ülkeden ülkeye gönderilmektedir. Montaj
sürecinde emek maliyeti rekabet gücü açısından kritik öneme sahiptir. Serbest ticaret bölgeleri,
gümrüksüz hammadde ve yarım mamul girdisi, ucuz emek ve gevşek çevre koruma
düzenlemeleriyle ideal bir yatırım imkânı sunmaktadır. Bu durum özellikle tekstil ve hazır
giyim sektörlerinde oldukça belirgindir.
Gelişen ülkeler üretimin küreselleşmesi sürecinde yabancı sermaye yatırımlarını
çekebilmek için çevre şartları, çalışma yasaları gibi konularda taviz verme eğilimindedir.
Dolayısıyla ÇUŞ’ların in küresel düzeyde serbestçe hareket edebilme yeteneklerini kullanarak
gelişen ülkelerden yatımlarını çekme tehdidiyle çalışma ilişkileri ve çalışma şartlarına yönelik
önemli tavizler elde ettikleri ifade edilmektedir. Serbest ticaret bölgelerinin süratle yayılması
gelişen ülke hükümetlerini, yabancı yatırım çekmenin ve ihracat kapasitesini arıttırmalarının
en basit yolu olarak, sendikaları bastırılması ve emek piyasalarının kuralsızlaştırılması
olduğuna inandırmış görünmektedirler.
Bu durumun doğal bir sonucu olarak serbest ticaret bölgeleri işçilere ve çevreye yönelik
olumsuz uygulamalarıyla sıkça gündeme gelmektedir (ILO, 2011). Çalışma yasalarının ve
koruyucu tedbirlerin en gevşek şekilde uygulandığı, örgütlenme haklarının sürekli ihlal
edildiği, işten çıkarma prosedürlerine uyulmadığı, aşırı fazla çalışma, ayrımcılık, cinsel taciz,
çalışma ortamının sağlıksız ve güvenliksiz olduğu mütemadiyen rapor edilmektedir (ICIFTU,
2004: ss.10-14; McCallum, 2011:s10). Çin, Nijerya, Pakistan, Zimbabwe, Kenya ve Namibya
gibi ülkelerin örgütlenme hakkı ve diğer sosyal yasaları serbest ticaret bölgelerinde askıya
aldığı, Bangladeş’in ise kısa bir süre önce örgütlenme hakkını kısmen kabul ettiği ifade
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edilmektedir (ILO, 2008). İran ve Sudanın ise örgütlenme hakkını sınırlandırdığı ileri
sürülmektedir (Worldbank, 2008).
Kimi yazarlar, serbest ticaret bölgesine sahip olan 70 ülkenin yabancı sermaye çekmek
için rekabet ettiği bir dünyada, ÇUŞ’ların in yatırımlarını başka ülkeye kaydırma tehdidiyle
ücret artışlarını ve çalışma standartlarını engellendiğini ifade etmektedir (Klain, 2000: s.208).
Nihayet, bazı serbest ticaret bölgelerinde, bazı işletmelerin çevreye çok ciddi zarar verdiği,
özellikle atık su arıtma tesislerinin yetersiz olduğu ve havayı kirlettikleri dikkat çekmektedir.
Bununla birlikte artan uluslararası baskılar nedeniyle, son yıllarda kimi ülkelerde serbest ticaret
bölgelerinin çalışma yasaları kapsamına alındığı ve en azından temel çalışma standartlarının
uygulandığı ifade edilmektedir. Ne var ki, çalışma mevzuatı uygulansa da yeterli denetim ve
teftiş söz konusu olmadığından istismarın kısmen devam ettiği söylenmektedir (ILO, 2011).

12.5.3. Ter Atölyeleri
Ter atölyeleri kavramı ilk kez 1830- 1850 yılları arasında, Londra’da sweater olarak
isimlendirilen orta kademe yöneticisinin (modern fabrika sisteminde çok geniş yetkilerle
donatılmış ustabaşı) emrinde zor şartlar altına giysi üretilen işleri için kullanılmıştır. Ancak bu
kavram son dönemlerde üretimin küreselleşmesine bağlı olarak tekrar kullanılmaya başlamıştır.
1990’larda modern ter atölyeleri kavramı ücretlerin düşük ve çalışma standartların
uygulanmadığı ülkelerden yapılan küresel dış tedarikle bağlantılı olarak gündeme gelmiştir
(Clak, 2004: s. 2). Modern kullanımda atölyeler, genellikle gelişen ülkelerde serbest ticaret
bölgelerinde faaliyet gösteren işyerlerinin de dâhil olduğu ihracata yönelik olarak üretim yapan
sektörlerdeki iş yerleri için kullanılmaktadır. Bu işyerlerinin temel özelliği, işçilerin örgütlenme
haklarının ihlal edilmesi, çalışma sürelerinin uzun olması, aşırı-fazla çalışmanın yaygın olması
ve çalışanlara düşük ücret ödenmesidir. Ayrıca çoğunlukla kadın ve çocuk işçilerin istihdam
edildiği, zorla çalıştırmanın ve ayrımcılığın yaygın olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte ter
atölyeleri sadece gelişen ülkelere özgü bir durum değildir. Son yıllarda ABD’de bile ter
atölyelerinin ve çocuk işçilerini hortlattığı ifade edilmektedir. 1994’de New York ve Los
Angeles’te mevcut hazır giyim işletmelerin % 90’nın ter atölyesi sayılabileceğini zira bunların
ücret ve çalışma sürelerine yönelik yasal düzenlemeleri ihlal ettikleri gibi çocuk işçi de
çalıştırdıkları rapor edilmektedir.
Küresel düzeyde ter atölyeleri özellikle tekstil ve hazır giyim sektöründe 1980 ve
1990’larda son derece yaygındı. İnsan hakları örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının
çabalarıyla Nike, Gap, Faxconn, Apple, Rebook gibi Marka üreticilerin ve Wal-Mart ve KMart, Safeway, Tesco, Marks & Spencer gibi dev ölçekli süper market ve zincir mağazaların
Çin, Pakistan, Vietnam, El Salvador, Meksika, Honduras, Bangladeş ve Kamboçya gibi
ülkelerdeki küresel üretim ağlarında tedarikçileri olan işletmelerin fabrikalarında çalışma
standartları ve çevre mevzuatını yönelik ağır ihlallerin yer aldığını gündeme getirmiş ve bu
şirketlere yönelik yaptırım çağrısı yapmıştır. Bu kapsamda çok sayıda ter atölyesi karşıtı
hareketler doğmuştur. Temiz Elbiseler Kampanyası, Adil Emek Örgütü, Etik Ticaret, İş, Sosyal
Girişimcilik gibi. Bu örgütlerin tüketici boykotları düzenlemeleri ve kamuoyunu
bilgilendirmeleri ile piyasalarda hisse ve marka değeri düşen ve gelir kaybına uğrayan pek çok
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şirket ter atölyelerinde çalışma şartlarını iyileştirme yönünde adım atmıştır. Ayrıca bu şirketler,
küresel üretim ağlarında faaliyet gösteren yan sanayi firmalarının üretim esnasında uymak
zorunda olduğu “davranış kodları” (kuralları) geliştirmiş yâda Adil Emek Örgütü, Temiz Elbise
Kampanyası gibi sivil toplum örgütlerinin geliştirdiği davranış kodlarını uygulamaya karar
vermişlerdir. Ancak bu kodların uygulanmasına çeşitli tedbirler eşlik etmemesi durumunda
korunmak istenen kesimleri zarar vermesi muhtemeldir. Bununla birlikte bu tip örgütlerin
tamamı, hükümetlere ter atölyelerinde ücretler ve çalışma şartları ile ilgili düzenleme yapması
yönünde baskı yapmak yerine neo-libral dönemin ruhuna uygun bir şeklide gönüllü esasta
uygulamayı öngörmektedir.

12.5.4. Küreselleşme ve Çocuk Emeği
Üretimin küreselleşmesinin yol açtığı en ciddi sorun belki de çocuk emeğinin
yaygınlaşmasıdır. Çocuk emeği, tüm dünyada nerdeyse her ülkede mevcut olan ve devam eden
kanayan bir yara ve sosyal bir problemdir. Çocuk emeği ile ilgili Uluslararası Çalışma Örgütü
(UÇÖ) verileri, 2000’de 245 Milyon, bu sayının 2004’de 222 Milyona, 2008’de 215 Milyona
ve 2012’de ise 167 milyon çocuğun yasadışı, zararlı ve son derece kötü şartlarda çalıştırıldığını
göstermektedir. 2008’de dünyada 5-17 yaş grubunda yaklaşık 215 milyon ve 2012’de ise 168
milyon Dört yıllık süre içinde çocuk işçi sayısının yaklaşık 37 milyon azaldığı dikkat
çekmektedir. Bu değişiklik 1999’de imzalanan 182 sayılı sözleşmeye, hazır giyimde marka ve
zincir mağazaların kendi üretimlerinde çocuk emeğini yasaklamalarına ve sivil toplum
örgütlerinin bu konudaki kampanyalarına atfedilmektedir.
2000-2012 Yılları Arası 5-17 Yaş Grubunda Dünya’da Çalışan Çocuklar (000)
Yıllar

İstihdamdaki
Çocuklar

%

Çocuk
Emeği

%

Tehlikeli
İşler

%

2000

351.900

23.0

245.000

16.0

170.500

11.1

2004

322.729

20.6

222.294

14.2

128.381

8.2

2008

305.669

19.3

215.209

13.6

115.314

7.3

2012

264.427

16.7

167.956

10.6

85.344

5.4

Kaynak: ILO (2014), Making Progress Aganist Child Workers: Global Estimates and
Trends: Geneve.
Yapılan çalışmalar, üretimin küreselleşmesinin özellikle Bangladeş, Hindistan,
Vietnam, Honduras ve Meksika gibi gelişen ülkelerde çocuklara ödenen ücretleri yükseltmesi
veya çocukların çalışabilmeleri için yeni imkânlar yaratması nedeniyle çocuk emeğini
arttırdığını göstermektedir (Gunter ve Hoeven, 2004: s. 16). Okula gitmek yerine düşük ücretle
ve hiçbir iş güvenliği tedbirinin alınmadığı ter atölyelerinde 15 yaşından küçük çalışan
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çocukların bazı Asya ülkelerinde işgücünün % 11’ini ve pek çok Latin Amerika ülkelerinde ise
% 26’sını oluşturması oldukça çarpıcıdır.
Amerikan Çalışma Bakanlığı’nın 1994’de yapmış olduğu “Amerikan İthalatında Çocuk
Emeği Kullanımı: Çocukların Teri ve Çektikleri Zahmet” başlıklı araştırma, ABD’nin 19
ülkeden satın aldığı maden, tekstil, giyim eşyası, halı, kilim ve elektrikli ev aletlerinin
üretiminde 45 milyon civarında çocuk işçinin çalıştırıldığı rapor edilmektedir. Aynı raporda
Hindistan ve Bangladeş’te çocukların kalabalık fabrikalarda çalıştığı ve küçük ve kirli
atölyelerde her gün 14 saat halı dokudukları belirtilmektedir (Harkin, 2004).
Gelişen ülkelerde çocuk emeğinin en fazla hazır giyim, oyuncak, spor ayakkabısı ve
kıyafetleri, takı, kibrit ve halı üretimi gibi emek yoğun sektörlerde görülmektedir (ILO, 2004).
Bunlar umumiyetle KOBİ ve kayıt dışı işletmelerdir. Bu çocuklar üretim esnasında çok sıkı bir
denetime tabi tutulmaktadır. Bazı malların üretimi, özellikle halı ve takı, bazen evlerde
yapılmakta, çocuklar dâhil tüm aile fertleri bu işte çalışmaktadır. Endonezya’da yapılan bir
çalışmanın bulgularına göre imalat sektörü ve hizmetlerde çocuk işçiliği oldukça acımasız ve
zordur. Çalışma sürelerinin çok uzun ve aynı zamanda esnek olmayışı çocukların okula
devamını engellemektedir. Tayland’da da benzer bir durum mevcuttur. Burada çalışan
çocukların yaşlarının çok küçük olduğu ve genellikle kayıt dışı yan sanayi işletmelerinde
oldukça kötü şartlarda yetişkinlerle birlikte günde 12 saatten fazla çalıştıkları ifade edilmektedir
(Thijs, 1997’den ILO 2004). Güney ve Doğu Asya ülkelerinde çocukların çok tehlikeli olarak
sınıflandırılabilecek sektörlerde çalıştığı bilinmektedir. Kolombiya ve Mısır’da deri tabaklama,
hazır giyim, deri ve ayakkabı endüstrilerinde çalışırken, Pakistan’da evlerinde futbol topu
dikmektedir. Çocukların evlerinde çalışmaları çalışma müfettişlerinin denetimini de imkânsız
hale getirmektedir.
Bununla birlikte çocuk emeğinin yasaklanması ve önlenmesine yönelik hemen hemen
her ülkede yasal düzenlemelerin mevcut olduğu ancak uygulamada pek çok ülkenin bu konuda
gevşek davranmaktadır. Son dönemlerde gelişmiş ülkeler oldukça ciddi tedbirleri almakta ve
çocuk işçiliğine karşı yeterli önlem almayan ülkelerin ihracat kotalarını iptal etmekte veya o
ülkeden belli ürünlerin ithalatını yasaklamaktadır. Bu konuda ABD 1992’de çıkarılan Çocuk
Emeğinden Caydırma Yasası oldukça önemlidir. Öte yandan tüketici boykotlarından ve sivil
toplum örgütlerinden korkan pek çok marka ürün üreticisi ve çok uluslu şirket kendi davranış
kurallarını geliştirmiş ve uygulamaya koymuştur.
Ancak gelişen ülkelerde çocukların çalışmasının engellenmesi gerçekten çocukların
yararına olup olmadığı sorgulanmaktadır. Zira daha iyi bir alternatifin mevcut olmaması
halinde çocukların çalışmasının engellenmesi onların yararına olmayabilir. Zira bu çocukların
aileleri son derece fakirdir ve çocuklarının getireceği birkaç kuruşa muhtaçtır. Bu ailelerin
böyle bir gelirden mahrum edilmesi mantıklı gözükmemektedir. Böyle bir durumda korunmak
istenen çocuklara daha fazla zarar verilmesi söz konusudur. Üçüncü dünya ülkelerinde
fabrikalarda çocuklar çok kötü şartlar altında çalışarak gelişmiş ülke insanları için giysi
üretmektedir. Bu kısmen gelişmiş ülkelerde çocuk emeği olmayışına atfedilebilir. Bu ülkelerde
gelir düzeyleri yüksek olması nedeniyle çocukların çalışmasına ihtiyaç duymaktadır. Oysa
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gelişmiş ülkelerin tamamında sanayileşmenin ilk yıllarında çocuk emeği adeta normdu. Powell,
ülkelerin GSMH ile çocuk emeği arasında pozitif bir ilişkinin olduğunu ileri sürmekte ve
11.000 Dolar mili gelire sahip olan ülkelerde çocuk emeğinin minimum düzeyde kaldığını
söylemektedir (2014:s.3). Kısaca çocuk emeğinin her halükarda kabul edilebilir olmadığını
söylemek gerekir ancak kalbimizle değil aklımızla düşünmek zorundayız (Powel, 2014:s.3).
Çocuklarını ter atölyelerinde çalışmaya gönderen aileler fakir oldukları ve başka seçenekleri
olmadığı için oralara göndermektedir. Çocukların ter atölyelerinden uzaklaştırmak için
uygulanan ticari yaptırımlar ve çıkarılan yasalar sadece bu çocukların çalışabileceği alanları
sınırlandırmak dışında bir anlam ifade etmemektedir. Bu da çocukların kötü şartlarda çalışması
mı yoksa açlıktan ölmesi mi tercih edilir sorusunu akla getirmektedir. Fakir aileler çocuklarının
gelirine ihtiyaç duydukları sürece çocuklarını çalıştıracak bir alan bulacaklardır.
Ancak konuya farklı bir perspektiften bakan kimi yazarlar böyle bir düzenlemenin
yapılması durumunda bundan en fazla zararı korunmak istenen kesimlerin göreceği yönünde
bir iddiayı gündeme gelmektedir. Buna göre gelişen ülkelerin ucuz emek ve hammadde dışında
gelişmiş ülkelere satabileceği herhangi şey yoktur. Sahip oldukları yegâne rekabet üstünlüğü,
ucuz emek ve çocuk emeğidir. Bu tip standartların uygulanması durumunda zaten yokluk ve
yoksunluk çeken gelişen ülkelerdeki çalışanlar ellerindeki düşük ücretli ve vasıfsız işi de
kaybetme riski ile karşı karşıyadır. Küreselleşme ve genel olarak gelişen ülkelerde özel olarak
da serbest ticaret bölgelerinde çalışma şartlarıyla bağlantılı olarak temel çalışma standartlarının
küresel düzeyde uygulanması tartışılmaktadır (Parlak, 2000). Buna göre kimi gruplar, özellikle
gelişmiş ülkelerde insan hakları eylemcileri ve sendikalar, çalışma standartlarına uygun hareket
etmeyen ülkelere karşı Dünya Ticaret örgütü vasıtasıyla ticari yaptırımlar uygulanmasını talep
edilmektedir. Bu yaklaşım akademik mahfillerde de karşılık bulmaktadır. Ancak bu yaklaşımın
nihayetinde korunmak istenen kesimlere zarar vereceği zira bu ülkelerin yegâne rekabet gücünü
ucuz emek olduğunu bunun da engellenmesi durumunda zaten düşük ücret alan bu ülkelerdeki
işçilerin işlerini de kaybedecekleri iddia edilmektedir (Parlak, 2004).
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Uygulamalar 1
1993’de Senatör Tom Harkin, çocuk emeği ile üretilen ürünlerin ABD’ye girmesini
yasaklayan “Çocuk Emeğini Caydırma Yasa’sını meclise sunmuştur. Bu yasadan ülkenin
ihracatının % 40 sağlayan hazır giyim sektörünün olumsuz etkileneceğini düşünen Bangladeş
hükümeti bu konuda çok ciddi tedbirler almış ve ihracat yapan işletmelerde çalışan 50.000
çocuk işçi derhal işten atılmıştır…… Ancak işten çıkarıldıktan sonra bu çocukların hiçbiri
okula gitmediği gibi evlerine de geri dönmemiştir. Oxfam’ın bu konuda yaptığı bir araştırmanın
bulgularına göre bu çocukların büyük bir kısmı kayıt dışı yan sanayi işletmelerinde çok daha
düşük ücret ve kötü şartlarda iş bulmuş (Hiçbir iş bulamayan taş kırmaya gitmektedir) yâda
sokaklarda fahişelik yapar duruma düşmüştür (Krugman, Newyork Times2001). Kısaca çıkan
bu kanun tamamen işlevsiz kalmıştır. Sahip oldukları bilgi esasında aileler çocuklarına en güzel
işi seçmektedir. Bu seçeneklerden bir tanesinin ellerinden alınması onların çalışmak zorunda
olması gerçeğini ortadan kaldırmamaktadır. Aksine bu durum onları daha kötü bir seçeneği
kabul etmek zorunda bırakmaktadır. Bir çocuğun ter atölyesi şartlarında çalışması oldukça itici
olsa da sokakta fahişelik yapmak zorunda kalması kadar itici olamaz, hem de Batılı ter atölyesi
karşıtı eylemcilerin çabalarıyla (Powell, 2014: s. s.2).
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Uygulamalar 2
Oyuncak Bebek Barbie'nin Küresel Üretim Ağlarında Üretilmesi
Barbie’nin üretilebilmesi için gerekli olan plastik ham maddesi (plastik ve saçlar)
Tayvan ve Japonya’dan temin edilmektedir. Barbie’nin montajı, bu ülkelerle birlikte
Filipinlerde yapılmaktaydı. Ancak, artık bu işlemler, işçilik ücretlerinin daha düşük olduğu
Endonezya, Malezya ve Çin gibi ülkelerde yapılmaktadır. Bu iş için gerekli olan plastik
kalıplar, Barbi’nin dekorasyonu için gerekli olan boyalar gibi ABD’den gelmektedir. İşçilik ve
Barbie’ye elbise yapmak için kullanılan kumaşlar da Çin’de üretilmektedir. Üretimi
tamamlanmış Barbie bebekler Honkog’dan ABD’ye 2 Dolara ihraç edilmektedir. Bu 2 Doların
65 Senti hammaddeye ve 35 Senti de Çinli işçilere gitmektedir. Geri kalan 1 Doların bir kısmı
nakliye masraflarına giderken bir kısmı da Honkong’daki aracı işletmenin karı ve işletim
giderlerini oluşturmaktadır. Bu bebekler ABD’de 10 Dolara satılmaktadır. Bunun en az 1 Doları
Mattel’e gitmekte ve geri kalan nakliye, pazarlama, ABD’de toptan ve perakende satış
masraflarını oluşturmaktadır. Bu yüzden katma değerin büyük bir kısmı Amerikan faaliyetleri
sonucu oluşmaktadır. Tüm dünyada her iki saniyede bir Barbi satılmaktadır. 1995 yılında
Mattel’in sadece Barbi satışlarından toplam hasılatı 1.4 milyar dolar civarındaydı.
Kaynak: R. Feenstra, “Integration of Trade and Disintegration of Production in the
Global Economy”, Journal of Economic Perspectives, Vol.: 12, No: 4. 1998, s. 6.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik
Küreselleşme son yılların en popüler kavramlarından biridir. Henüz tamamlanmamış ve
oldukça karmaşık bir süreç olması nedeniyle tam olarak ne ifade ettiği veya hangi anlama
geldiği tartışmalıdır. Ancak dünyanın ekonomik, sosyal ve politik açılardan artan bütünleşmesi
ile ülkelerin birbirine daha da bağımlı hale gelmesi olarak tanımlanabilir.
Küreselleşme sürecinin itici gücü tartışmasız ÇUŞ’ların dir. ÇUŞ’ların , birden fazla
ülkede gelir getirici faaliyet gösteren ve doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını üstlenen
şirketlerdir. ÇUŞ’ların üretimlerini, dikey olarak parçalayıp, iletişim ve ulaşım teknolojilerinin
yardımıyla bileşenlerine ayırarak, emeğin bol ve ucuz olduğu gelişen ülkelere kaydırmaktadır.
1960’lı yılların sonlarından itibaren tekstil, hazır-giyimg ve ayakkabı gibi emek yoğun
sektörlerde başlayan bu sürece küresel üretim denilmektedir.
Bu süreç 1980’lerde elektronik, otomobil ve beyaz eşya gibi sermaye yoğun imalat
sektörlerinde, 2000'den itibaren de hizmet sektöründe yayılmaya başlamıştır..
Üretimin küreselleşmesi gelişmiş ülkelerde emek piyasalarını olumsuz etkilemektedir.
Bu süreçten en fazla vasıfsız işçiler ve emek yoğun endüstrileri etkilenmektedir. Dolayısı ile
gelişen ülkelerden yapılan katma değeri düşük emek yoğun malların ithalatının gelişmiş
ülkelerde düşük vasıflı işçilerin istihdamını ve emek yoğun endüstrilerin geleceğini tehdit
etmektedir.
Küresel üretimin ve dış tedariğin artması serbest ticaret bölgelerinin ve ter atöyelerinin
sayılarını artmaktadır. Bu bölgelere ekseriyetle kadın ve çocuklar istihdam edilmekte, çalışma
yasaları askıya alınmakta işçilerin örgütlenme hakları engellenmektedir. Kadınlar ve çocukar
son derece kötü şartlarda istihdam edimekte ve istismara maruz kalmaktadır.
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Uygulama Soruları
1)
Çocuk emeğini çalışan çocuklara ve ailelerine zarar vermeden nasıl ortadan
kaldırabiliriz? Araştırınız.
2)

Üretimin küreselleşmesi şirketlerin üretim ilişkilerini ne yönde etkilemiştir?

3)
Üretimin küreselleşmesi ile küresel değer zinciri arasında nasıl bir ilişki vardır?
Açıklayınız.
4)
Küresel değer zinciri profesyonel işbölümü olarak tanımlayabilir miyiz? Detaylı
şekilde anlatınız.
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Bölüm Soruları
1.

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme sürecinin nedenlerinden bir değildir?

a)

Brettonwood sistemimin çökmesi

b)

Keynesyen politikaların başarısızlığa uğraması

c)

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi

d)

Neo-liberalizmin yükselişi

e)

Uluslararası taşeron kullanımı

2.

Aşağıdakilerden hangisi ÇUŞ’lar ile ilgili doğru bilgi değildir?

a)

İlk çokuluslu şirket dikiş makinesi üreten bir Amerikan şirketi olan Singer’dir

b)
Petrol, demir ve fosfat gibi madenlere yapılan yabancı yatırımlar “hammadde
/kaynak arayan yatırım” denilir
c)

Yeni piyasalar temin etmeye yönelik yabancı yatırımlar “piyasa arayan” yatırım

d)

1980 sonrası yatırmaların büyük bir çoğunluğu bilgi teknolojilerine yapılmıştır.

e)

Son yıllarda gelişen ülkelerde kendi ÇUŞ’larını kurmuştur

denilir.

3.

Aşağıdakilerden hangisi üretimin küreselleşmesinin özelliğidir?

a) Üretimde kullanılan girdiler farklı kaynaklardan temin edilmektedir
b) Üretilen ürünlerin etiketinde “dünyada üretilmiştir” yazmaktadır
c) Pek çokuluslu şirket ürünlerinin tamamını kendi üretmektedir
d) Bu sürece işletmeler arası “yeni işbölümü” denilmektedir
e) Küresel üretimde sadece kadın ve çocuklar istihdam edilmektedir
4.

Aşağıdakilerden hangisi küresel dış-tedarik açısından doğru değildir?

a) Nakliye masraflarına karşı oldukça hassastır?
b) Küresel dış tedarik 1960’larda tekstil ve hazır giyimde başlamıştır
c) Küresel dış tedarik 1980’lerde otomotiv, uçak ve beyaz eşya üretiminde başlamıştır
d) Küresel dış tedarik 1990’lerde spor elbise ve ayakkabı üretiminde başlamıştır
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e) Küresel dış tedarik 2000’lerde hizmet sektöründe başlamıştır
5.
Aşasıdakilerinden hangisi üretimin küreselleşmesinin emek piyasaları üzerindeki
etkisiyle ilgili değildir?
a)

Emek piyasalarında rekabetin artması

b)

Ücretlerin düşmesi

c)

Çalışma standartlarının yükselmesi

d)

İşsizliğin yaygınlaşması

e)

İstihdamın azalması

6.

Aşağıdakilerden hangileri serbest ticaret bölgelerinin bir özelliği değildir?

a)

Genellikle kadın ve çocuklar istihdam edilmektedir

b)

Sendikal örgütlenme serbesttir

c)

Ücretler son derce düşüktür

d)

Çevre ile ilgili tedbirler yeterli değildir

e)

Çalışma yasaları ya aksıya alınmıştır

7.
Aşağıdakilerden serbest bölge ve ter atölyelerinde çocuk emeği ile ilgili olarak
doğru değildir?
a)

Çocuk işçilerin sayısı her geçen gün artmaktadır

b) Çocukların okula gitmesine izin verilmektedir
c)

Ailelerin gelir düzeyi düşük olduğu için çocuklar çalışmak zorundadır

d)

Çocuklar genellikle günde 12 saatten fazla çalışmaktadır

e)

Çocuklar çalıştığı işyerlerinde iş güvenliği tedbirleri alınmamaktadır.

8.

Aşağıdakilerden hangi ter atölyeleri ile ilgili olarak doğru değildir.

a)

Ter atölyeleri serbest ticaret bölgelerinde kurulmaktadır

b)

Ter atölyelerinde zorla çalıştırma ve ayrımcılık yaygındır

c) Gelişmiş ülkelerde ter atölyesi bulunmamaktadır
d) Ter atölyeleri tekstil ve hazır giyim sektöründe yaygındır
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e) Sivil toplum örgütleri baskı yoluyla ter atölyelerini engellemeye çalışmaktadır
9.

Aşasıdakilerinden hangisi çocuk emeği ile ilgili doğru değildir?

a)

Çocuk emeği her yerde yasaklanmalıdır

b)

Mili gelir ile çocuk emeği arasında bir ilişki mevcuttur

c)

Çocukların hem çalışıp hem de okula da gidebilecekleri bir çözüm uygulanmalıdır

d)

Çocukların çalışması yasaklanmamalıdır

e)

Çocuk işçi istihdam eden ülkelere karşı ticari boykot uygulanmamalıdır

Cevap Anahtarı:1. E 2. D 3. C 4. E 5. C 6. B 7. B 8. C 9. A
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13. İŞ-YAŞAM DENGESİ VE AB’DE İŞ-YAŞAM DENGESİ
POLİTİKALARI

331

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
İş ve aile yaşamı ile ilgili 21.yy’da son derece kapsamlı değişmeler ve dönüşümler
yaşanmaktadır. Bu değişim ve dönüşümlerin temelinde ise hizmet sektörünün gelişmesi ve
buna bağlı olarak erkeğin yanı sıra kadının da çalıştığı iki gelirli/yetişkin aile modelinin
yaygınlaşması yatmaktadır. İş-yaşam dengesi, farklı refah rejimleri ve cinsiyet sözleşmesi
temelinde iş ve aile yaşamını destekleyen girişimlere odaklanmakta ve bireylerin çoklu rolleri
arasındaki gerilimi azaltmaya yönelik politika tedbirlerini ele almaktadır.
AB’nin iş-yaşam dengesine yönelik politikaları genel olarak ebeveyn izni, çocuk bakım
politikaları ve esnek çalışma düzenlemeleri gibi üç farklı politik uygulamadan oluşmaktadır. İş
yaşam dengesine yönelik bu uyumlaştırma politikaları, AB yönergeleri ve tavsiye kararları
çerçevesinde üye ülkelerin kendi müktesebatına uyarlama ve uygulama süreçleri doğrultusunda
sürdürülmektedir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

İş-Yaşam dengesi kavramı ne anlama gelmektedir?

2.
Avrupa Birliğinde İş-Yaşam dengesine yönelik hangi politikalar
uygulanmaktadır?
3.

İş-Yaşam dengesinin en önemli bileşeni hangisidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

İş-Yaşam
Dengesi

İş-Yaşam
dengesi
kavramı anlaşılacak,
iki gelirli aile modeline
geçişte etkili olan
faktörler ve refah
devletinin
krizi
öğrenilecek

Refah devletinin krizi ve
yeniden
yapılanma
süreci
incelenecek, hizmet sektörünün
gelişimi ve iki gelirli aile
modelinin
ortaya
çıkışı
anlatılacak

Ebeveyn İzni

Ebeveyn izni kavramı
ve analık izninden
farkı anlaşılacak

Ebeveyn izni tanımlanacak,
uluslararası düzenlemeler ve
AB ülkelerindeki uygulamalar
üzerinde durulacak

Çocuk
Bakım
Hizmetleri

Çocuk
Hizmetleri
öğrenilecek

Bakım
kavramı

Çocuk Bakım Hizmetleri ve
Çocuk Bakım Hizmetlerinin
uygulanma nedenleri üzerinde
durulacak
ve
İş-Yaşam
Dengesine katkısı incelenecek

Çalışma
Sürelerinde
Esneklik

Çalışma Sürelerinde
esneklik
kavramı
öğrenilecek

Esnek
çalışma
modelleri
üzerinde
durulacak
ve
bunlardan esnek çalışmanın arz
yanını ifade eden çalışma
sürelerinde esneklik kavramı
incelenecek

Yarı
Zamanlı
Çalışma ve İşYaşam Dengesi

Yarı Zamanlı Çalışma
ve İş-Yaşam Dengesi
açısından
önemi
kavranacak

Yarı zamanlı çalışma modeli
incelenecek, AB ülkelerindeki
uygulamalar üzerinde durulacak

Konu
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Anahtar Kavramlar
İş-Yaşam Dengesi
Refah Devletinin Krizi
Ebeveyn İzni
Çocuk Bakım Hizmetleri
Yarı Zamanlı Çalışma
Esnek Çalışma Düzenlemeleri
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13.1. İş-Yaşam Dengesi Kavramı
21.yüzyıl iş ve aile yaşamı ile ilgili olarak da son derece kapsamlı değişim ve dönüşüm
sürecine tanıklık etmektedir. İş ve aile alanındaki bu değişimin temelini, hizmet sektörünün
gelişmesi ve 2.Dünya Savaşı sonrasında refah devletini karakterize eden çekirdek/erkeğin
ekmek kazandığı aile modelinin baskın konumunu kaybetmesi oluşturmaktadır. Hizmete
sektörünün üretim ve istihdam açısından ön plana çıkması ile erkeğin gelir düzeyi azılmış kadın
istihdamı yaygınlaşmıştır. Bu durum, erkeğe ek olarak kadının da çalıştığı, yeni bir aile modeli
olan iki gelirli/yetişkin işçi aile modelinin gelişmesine neden olmuştur. Bu değişim, iş ve aile
sorumlulukları arasında gerilimi ortaya çıkarmış ve bu çatışma, çözülmesi gereken önemli bir
mesele olarak kabul edilmiştir. Bu iki farklı alan arasında denge, hem akademik çalışmalarda
hem de sosyal politikada ön plana çıkmıştır. İş-yaşam dengesi, farklı refah rejimleri ve cinsiyet
sözleşmesi temelinde iş ve aile yaşamını destekleyen girişimlere odaklanmakta ve bireylerin
çoklu rolleri arasındaki gerilimi azaltmaya yönelik politika tedbirlerini ele almaktadır. Genel
itibariyle ebeveyn izni, çocuk bakım politikaları ve esnek çalışma düzenlemeleri şeklinde bu
politikalar sunulmaktadır. Bununla birlikte, hem ulusal hem de uluslararası boyutta giderek
önem kazanan ve iş ile çalışma yaşamının kalitesini arttırma çabalarıyla beraber devam eden
iş-yaşam dengesi, AB düzeyinde uygulama alanı bulmuştur. AB’nin, bu politikalara
yaklaşımları dönemsel olarak farklılaşsa da, yeni boyutlar kazanarak gelişimini sürdürmektedir.
Ekonomik ve sosyal dönüşümler, 21.yüzyıla özgü yeni bir iş-yaşam dengesi politikalarının
önemini ortaya koymaktadır.

13.2. Refah Devletinin Krizi
20.yüzyılda gelişen en önemli kurumsal yapılardan biri olan refah devleti, iş yaşam
dengesi açısından kritik öneme sahiptir. Refah devleti, sunduğu sosyal refah hizmetleri ile
kapitalizmin getirdiği toplumsal sorunları çözmek için belli bir yaşam standardını sunmayı
amaçlamaktadır. Bu hizmetler, tüm vatandaşlara eşit bir şekilde sunularak 1970’lere kadar
bireylerin refah artışını sağlamıştır. Bu refah artışı, Keynesyen talep yönlü politikalar ve devlet
müdahalesi ile kitlesel tüketimin desteklenmesiyle gerçekleşmiştir. Üretim ve tüketimin uyumu
için yasaların çıkarılması (çalışma hakkı, gelir ve iş güvencesi, iş güvenliği, asgari ücret,
kapsamlı sosyal yardımlar, ücretli tatil ve belirli çalışma saatleri gibi) Fordist üretim biçiminin
bürokratik ve katı bir yapıda kurumsallaşmasının önünü açmıştır. Standart/geleneksel istihdam
modelini getiren bu yapı, erkeğin ekmek kazandığı aile modeli ile birlikte 20.yüzyılın iş-yaşam
dengesini sağlamıştır. Ancak 1970’lerden sonra ekonomide krizlerin yaşanması ve
küreselleşmenin etkisiyle birbirini destekleyen bu ilişki ve ahenk bozulmuştur. Dünya
ekonomisindeki durgunluklar, petrol krizleri, ekonominin küreselleşmesi, fiyat artışları,
esneklik, kuralsızlaştırma, ücretlerde düşüş, emek piyasasının yeniden yapılanması, işsizlik ve
istihdamın cinsiyet dengesindeki kaymalar refah devletini çözümsüzlüğe itmiştir. Sonuçta
küreselleşme ve artan rekabetle şekillenen piyasalar, refah devletinin çözüm üretemediğini
göstererek yeni anlayışlara ve politikalara yerini bırakmıştır.
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13.3. Refah Devletinin Yeniden Yapılanma Süreci ve İş-yaşam Dengesi
1970 sonrasında emek piyasasında, ailede ve cinsiyet ilişkilerindeki değişim, aile içinde
ve emek piyasasında kadının rolünü etkilemiştir. Bu değişimin aile içinde kadın ve erkek
rollerini, tutumlarını ve kalıpları etkilemesi sosyal refah politikalarını ve refah devletinin
yeniden yapılanmasını bir zaruret haline getirmiştir.
İmalat sektörünün küreselleşmesine paralel olarak hizmet sektörünün gelişmesi ve
akabinde erkeğin gelirinin düşmesi kadınların bilhassa annelerin, işgücüne katılmasının artması
iş-yaşam dengesi meselesini gündeme getirmiştir. Zira annelerin işgücüne katılması, bir
taraftan bakım ile ilgili tartışmaları ve bakım politikalarını gündeme taşırken ailenin yaşam
şartları ve biçimini de etkilemektedir. Bu, aile yükümlülüklerinin yeniden düzenlenmesi
nesiller ve cinsiyetler arasındaki geleneksel sorumlulukların değişmesi anlamına gelmektedir.
Diğer bir ifadeyle, 2.Dünya Savaş sonrası modern refah devleti ve aile modelinin, sarsıldığını
göstermektedir (Castells, 2010:196-214). Nitekim çoğu ülkede anne, baba ve iki çocuktan
oluşan erkeğin ekmek kazandığı aile modelinin yerini, her iki ebeveynin çalıştığı bir çocuklu
iki gelirli/ çalışanlı aile modeli almaktadır. Bunun sonucunda, bazı aile sorumlulukları ile
beraber bakım hizmeti aile dışına çıkmakta, modern refah devleti tarafından üstlenilerek sosyal
politikalar uygulanmaktadır. Bu durum, kamu harcamalarında artış meydana getirirken refah
devletinin krizini derinleştirmektedir. İlave olarak, ekonomik sınırlamalar, demografik değişim
ve ek olarak da çalışan kadın sayısındaki artış, vatandaşlık hakkı olan sosyal haklar, yardımlar
ve hizmetler refah devletlerinin kapasitesini zorlamaktadır. Dolayısıyla refah devletinin, büyük
bir revizyona ve reforma ihtiyaç duyduğu görülmektedir. Toplumsal bütünleşme için kurumsal
bir düzlemin nasıl oluşturulacağı önemli bir mesele haline gelmektedir ( Maurizio ve Rhodes,
1999).
Kısacası, emek piyasasında ve cinsiyet ilişkilerinde meydana gelen değişimler iş-yaşam
dengesine yönelik yeni politikaların geliştirilmesini gerektirmektedir. Bu bağlamda çoklu
rollere sahip (çalışan ve bakım sağlayan) bireyler için iş ve aile hayatını dengeleyen çeşitli
politikalar gündemde yerini almaktadır.

13.4. Erkeğin Ekmek Kazandığı Aile Modelinden İki Gelirli Aile
Modeline Geçiş
Endüstri toplumunun Fordist refah devleti, çekirdek aileyi (anne, baba, iki çocuk), ideal
aile tipi olarak tanımlamaktadır. Erkeğin ekmek kazandığı aile modeli olarak ifade edilen bu
aile modeli, erkeği kamusal alanda, aileyi/kadını ise özel alanda konumlandırmaktadır. Endüstri
Devrimi ile ortaya çıkan bu aile modeli, temel olarak, Fordist–Taylorist üretim modeline
uygundur. Aile ve çalışma hayatının sınırlarını belirleyen toplumsal işbölümünü
yansıtmaktadır. Bu aile modeli, kadının ekonomik olarak erkeğe bağımlı olduğu varsayımına
göre oluşturulan refah devleti politikalarıyla 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde yaygınlık
kazanmış, aile müessesesinin devamında etkili olmuş ve günümüzde de halen varlığını
sürdürmektedir (Knijn ve Ilona Ostner, 2002:150-151).
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1947-1974 yılları arasında Fordizmin altın çağı yaşanmış ve bu dönemde yaşam kalitesi
ile birlikte erkeğin geliri de artmıştır. Emek piyasasından çekilen kadınlar, biyolojik
özelliklerine uygun olarak (ev ve bakım işleri) evlilik ve anneliğe teşvik edilmiş, ev ve bakım
yükümlülüklerini üstlenmiştir. Bu aile yapısı içinde baba figürü olarak erkeğin esas görevi,
ücretli bir işte çalışarak ailenin geçimini temin etmektir. Buna karşılık kadının birincil görevi
ise, eş ve anne olmaktır. Kadın evde, ücretsiz iş olarak tanımlanan ev ve bakım işleriyle
uğraşmakta ailesine duygusal destek sağlamaktadır. Bu aile modelinde, kadının ev işlerine ek
olarak ücretli bir işte çalışması sosyal olarak uygun görülmemiştir. Bu özellikleriyle erkeğin
ekmek kazandığı aile modeli, geleneksel rol ve tutumları şekillendirmiştir.
Buna ek olarak anne-çocuk ilişkisinin özel ve kendine özgü olduğu, babaların çocuk
bakımına uygun olmadığı inancı da (Barnet, 1999:145-155) geleneksel rol ve tutumları
kuvvetlendirmiştir. Günümüzde varlığını sürdüren bu geleneksel rol tutumlarıyla şekillenen
kadınların görevleri, tam zamanlı ev kadını olarak pekiştirilmiştir. Böylece, aile hayatı özel
yaşam alanına, çalışma hayatı, kamusal alana dâhil olmuştur. Bunun sonucunda kadınlar
emek piyasalarından çekilmiş geleneksel aile/erkeğin ekmek kazandığı aile modeli toplumda
yerleşik hale gelmiştir.
Bununla beraber Taylorist-Fordist üretim sistemi de, geleneksel rol tutumlarını
etkilemiştir. Erkek işçiyi talep eden bu üretim sistemi, uygulanan makro-ekonomik politikalarla
sürdürülmüştür. Bu dönemde erkeğin ekmek kazandığı aile modeliyle şekillenen standart
istihdam modeli (tam zamanlı esasta, işverene ait bir işyerinde ve belirsiz süreli bir istihdam)
pekişmiş, katı ve bürokratik yapıda kitle üretimi sürdürülmüştür (Özdemir ve Parlak, 2010: 11).
Birbirini tamamlayan standart istihdam ile erkeğin ekmek kazandığı aile modeli, 1980’li yıllara
kadar ekonomik ve sosyal politikalarla (sosyal sigorta sistemi ve çalışma hayatını düzenleyen
yasalar) biçimlenmiş ve desteklenmiştir. Bu politikalar, evli çiftlerden oluşan ailelere göre
oluşturulmuştur. Çoğu ülkede bu şekilde yapılandırılmış refah hizmetlerinden evli kadınlar,
eşleri üzerinden veya daha az katkı ve prim ödemesiyle yararlanabilmişlerdir (Lewis, 2001:154,
Sainsbury, 1996:49-52).
Ne var ki, standart istihdam ve erkeğin ekmek kazandığı aile modeli, 1970’lerden sonra
meydana gelen ekonomik, teknolojik ve demografik değişimlerden etkilenmiştir. Bu
değişimden öncelikle istihdamın büyük bir kısmı etkilenmiştir. Öyle ki; üretimin
küreselleşmesi ve bilgi teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte çok sayıda vasıfsız ve yarı-vasıflı
işler ve istihdam (bilhassa imalat sektöründe) ortadan kalkmıştır. Buna paralel olarak gelişen
hizmet sektörü, standart dışı istihdam olarak isimlendirilen ve genellikle kadın emeği talep eden
vasıfsız, geçici, güvencesiz ve düşük ücretli işleri arttırmıştır.

13.5. Kadın İstihdamının Artması: “İstihdamın Kadınlaşması”
Sosyo-ekonomik değişim, küreselleşme ve rekabet baskısı ile büyüyen esnek ve
güvencesiz istihdam nedeniyle emek piyasasının farklılaşması ile birlikte bu piyasada erkek ile
kadının durumu da değişmiştir. Bu değişim, cinsiyet ilişkileri ve cinsiyete dayalı sosyal yapıyla
ilgili sosyal normları kökten sarsmıştır. Bu yeni sosyal yapıda erkeğin doğal olarak kabul edilen
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ekmek kazanan rolü, diğer bir deyişle erkeğin ekmek kazandığı aile modeli, önemini
kaybetmekte kadınların, bilhassa annelerin özel alandaki rolüne ek olarak, kamusal alandaki
rolü ortaya çıkmaktadır.
Öte yandan 1960’lı yıllardan itibaren emek yoğun mallar üreten tekstil, hazır giyim,
elektronik montaj ve ayakkabı gibi endüstrilerin gelişmekte olan ülkelere kayması yeni bir
sürecin habercisi olmuştur. Üretimin küreselleşmesi olarak adlandırılan bu sürece, hizmet
sektörünün gelişerek üretim ve istihdam açısından ön plana çıkması eşlik etmiştir. İmalat
sektöründeki yüksek ücretli ve güvenceli istihdamın yerini güvencesiz ve düşük ücretli hizmet
istihdamına bırakması sonucu sadece erkeğin geliri ile aileyi geçindirmek imkânsız hale
gelmiştir. İşçi sınıfları kadar orta sınıf kadınları da çalışmaya başlamak ve emek piyasalarına
girmek zorunda kalmıştır.
Ekonomik dönüşüm, endüstriyel yeniden yapılanma (üretim teknolojisindeki
ilerlemeler) ve emek piyasalarının yeniden yapılanması kadar kadınların eğitim düzeyinin
yükselmesi, kadının çalışmasına yönelik tutumların değişmesi, boşanma ve kadın hareketleri
de kadın istihdamının artmasında etkili olmuştur (Clark, Ramsbey ve Adler, 1991). Sonuçta
endüstri toplumlarında kadınların işgücüne katılımları istikrarlı bir biçimde artmaktadır. Bu
konuda İsveç çarpıcı bir örneği teşkil etmektedir. Bu ülkede, evli ve çocuklu kadınların
istihdama katılım oranının 1960’larda %38, 1970’lerde %54 seviyelerinden, 1980’lerde hızlı
bir yükselişle %82’ye çıkması bu değişimin boyutunu yansıtmaktadır (Esping-Andersen,
2011:34). Grafik 1’de gösterilen ABD, Almanya ve İngiltere ile karşılaştırıldığında bu
değişimin İsveç’te daha hızlı bir şekilde gerçekleştiği dikkati çekmektedir. ABD’de bu oranın,
1960’larda %35, 1970’lerde
Grafik 1. Annelerin İşgücüne Katılma Oranları (%), 1940-2004

Kaynak: Scott Jacqueline, “Changing Gender Role Attitudes”, içinde Jacqueline
Scott, Shirley Dex, Heather Joshi (Ed.), Women and Employment Changing, Lives and
New Challenges, London: Edward Elgar, 2008, s.160
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%45, 1980’lerde %54, İngiltere’de ise sırasıyla %30, %45, %50 civarında olması
(Grafik 1) kademeli bir geçişi göstermektedir. Sonuç olarak kadın istihdamındaki bu artışa
ilaveten kadın hareketleri ile eşit ücret, eğitim, doğum, çocuk bakımı, sosyal güvenlik hakkı
gibi fırsat eşitliği talepleri yüksek sesle dile getirilerek pek çok ülkenin sosyal politikalarına
yansımıştır (Koray, 1993:93). Böylece kadın, sahip olduğu yeni statü ile ekonomik ve sosyal
süreçlere aktif olarak katılmış, kendilerinin ve ailelerinin geleceklerini şekillendirebilmekte
önemli bir rol üstlenmiştir.

13.6. Hizmet Sektörünün Gelişimi
Kadın istihdamındaki artış ile hizmet sektörünün gelişmesi arasında yakın bir ilişki söz
konusudur. Kadın istihdamındaki artışın, hizmet sektörünün gelişimiyle gerçekleştiği ifade
edilmekte (Castells, 1997:120-122) ve bu durum, istihdamın kadınlaşması kavramı ile
açıklanmaktadır. Buna göre, üretimin esnekleşmesi, vasıfsız emekte artış sağlamaktadır.
Verimliliği ve ücret düzeyi düşük, fazla beceri gerektirmeyen ve atipik iş sözleşmeleriyle
güvencesiz çalışmanın söz konusu olduğu işler fazlalaşmaktadır (Standing, 1999:583-586).
Nitekim 1973-1987 yılları arasında hizmet sektöründe ortaya çıkan yeni işlerin %79 oranında
olması da bu ilişkiyi destekler niteliktedir. Bu tür işlerde ise, daha çok kadınlar çalışmaktadır
(Castells, 1997:123-125).
Ailenin sürdürülebilirliğinde önemli bir etkide bulunan bu değişim, gerçekte birkaç
nedenden kaynaklanmaktadır. Küresel ekonomiden gelen rekabet baskısı, modası geçmiş
malların talebinde azalma, makroekonomik baskılar neticesinde işyeri baskıları, arz fazlalığı,
ekonomik kriz, yükselen faiz hadleri ve sendikaların gücünü azaltan yeni yasal düzenlemeler
gibi nedenlerle işverenler, maliyeti düşürmek veya riskleri kendilerinden işçiye kaydırmak
maksadıyla kadın işgücünü dikkate alarak işi yeniden organize ederek yapılandırmıştır. Evli ve
çocuk sahibi annelerden oluşan bu yeni işgücü, geçici, düşük ücretli, düşük kariyerli
özellikleriyle hizmet sektöründe artış meydana getirmiştir (Boje ve Almqvist, 2000:41-44).
Diğer taraftan refah devleti sisteminin gelişimi de, kadın istihdamını yükseltmiştir.
Öncelikle, kadınların daha çok istihdam edildikleri kamu sektöründeki genişleme ile kamu aile
hizmetlerinde ve sosyal transferlerde artış sağlanmıştır. Bu durum, kadının emek piyasasında
çalışabilmesinin yolunu açmıştır. Böylelikle, kadının bakım yüküne katkıda bulunan kamusal
sosyal hizmet sunumları ile iş ve aile sorumluluklarında denge sağlanabilmesi
amaçlanmaktadır. Öte yandan, kadının istihdama çekilmesi ile birlikte ailenin bir takım
işlevlerinin (çocuk ve yaşlı bakımı, ev işleri gibi) ticarileşmesi ve kamusallaşması, hizmet
sektörünün gelişmesine doğrudan katkıda bulunmaktadır. Sonuçta hizmet sektörünün
gelişmesi, kadın istihdamının artışını kısmen açıklasa da, birbirini besleyen bir ilişkinin varlığı
söz konusudur (Boje ve Almqvist, 2000:22-23).

13.7. İki Gelirli Aile Modelinin Ortaya Çıkışı
Ekonomik ve endüstriyel değişim, istihdamın yapısını etkilediği kadar değişken bir
sosyal yapıya sahip olan aile kurumunun yapısını önemli ölçüde etkilemiştir. 20. yüzyılın iş340

yaşam dengesini ifade eden erkeğin ekmek kazandığı aile modeli, toplumdaki baskın
konumunu kaybetmeye başlamış buna karşılık kadının ücretli bir işte çalışmasıyla iki gelirli
ailelerin sayısı artmıştır (Nock, 2001:756-758). Dolayısıyla çocuk bakımı ile anne istihdamı
hakkındaki tartışmalara rağmen modern toplumun bir gerçeği olarak anneler çalışmaktadır
(Michalopoulos, 1995). Aile için bir gereklilik haline gelen çalışan annenin geliri, artık ek ve
tamamlayıcı bir gelirdir. Tablo 1’de iki model arasındaki farklılıklar ve erkeğin ekmek
kazandığı aile modelin geçirdiği dönüşüm çeşitli boyutlarla açıklanmaktadır.
Tablo 1. Erkeğin Ekmek Kazandığı Aile Modeli İle İki Gelirli/Kariyerli Aile
Modelinin Boyutları
Boyutlar

Erkeğin Ekmek
Kazandığı Aile
Model

Bireysel Model

Evlilik Töreni

Öncelikli bir aile modeli yok

Katı bir işbölümü

Paylaşılan roller

Erkek= Gelir getiren

Baba= Gelir getiren ve bakım
veren

Kadın= Bakım veren

Anne= Gelir getiren ve bakım
veren

Sorumluluklar

Eşler
farklılık

Eşler arasında benzerlik

Sorumlukların
temeli

Gelir getiren

Vatandaşlık

Sosyal
Hizmetlerden
Yararlanan

Aile reisi

Bireysel

Kazanç birimi

Ailevi

Bireysel

Yardım birimi

Ailevi

Bireysel

Vergilendirme

Ortaklaşa
vergilendirme,
bağımlılar için indirim

Ayrı vergilendirme ve eşit
vergi indirimi

Aile İdeolojisi

arasında

İstihdam ve ücret
politikaları
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Erkeğe öncelik
Bakımı veren

Esas
olarak
(kadın)

Bakım işi

Ücretsiz

Erkek ve kadına yönelik
aile

Güçlü devlet desteği
Ücretli

Kaynak: Sainsbury, 1996:42

İki gelirli aile modeli, çoğu ülke için farklı hızlarda artmaktadır. Bu türdeki aileler,
İskandinav ülkelerinde ailelerin %70’ini, AB ülkelerinde %40-50’sini oluşmaktadır (EspingAndersen, 2011:93). Ancak bu verilere rağmen, erkeğin ekmek kazandığı aile modeli,
Türkiye’de dâhil olmak üzere Güney Avrupa ülkelerinde özellikle İspanya, İtalya,
Yunanistan’da yaygındır. Aile politikaları ve emek piyasası bu modele göre yapılanmıştır. 2002
verilerine göre, bu modelin İspanya’da %56,3, İtalya’da %53, Almanya’da %39, Hollanda’da
%32,7, İngiltere’de %29,8, Belçika’da %27,3 gibi oranlarda olması, bu aile modelinin hâlâ
geçerliliğini koruduğunu göstermektedir. Bu nedenle erkeğin ekmek kazandığı aile modelinin
göz ardı edilemeyecek bir sosyal realite olduğunu söylemek mümkündür (Almudena, 2006: 15).
Özetle, erkeğin ekmek kazandığı aile modeli temelinde oluşturulan sosyal politikaların
yerine istihdam, cinsiyet ve aile ilişkilerindeki değişimlere cevap verebilecek politikalara geçiş
bir ihtiyaç haline gelmiştir. Sonuçta kadının iş piyasasında var olduğu ve iki gelirli aile modeli
esasına dayalı olarak geliştirilen ebeveyn izni, çocuk bakım politikaları, esnek çalışma
düzenlemeleri gibi kapsamlı refah devleti politikaları gelişmeye başlamıştır. Bu politikalar
AB’de, oldukça geniş bir yelpazede uygulama alanı bulmaktadır. Aynı zamanda iş-yaşam
dengesini kapsamaktadır.

13.8.Avrupa Birliğinde İş-Yaşam Dengesine Yönelik Politikalar
1970’lerden sonra önemli değişimler, refah hizmetlerinde kesintilere neden olmakla
birlikte, sosyal politika alanında daha fazla fırsatlar sunan yeni bir süreci başlatmaktadır. Bu
süreçte, 1997 Amsterdam Anlaşmasında cinsiyet eşitliğinin tüm politikalara yansıtılarak
sağlanmasının önemli bir hedef olarak benimsenmesi etkili olmuştur. Cinsiyet eşitliğinin
anaakımsallaştırılması (gender mainsteram) olarak tanımlanan bu strateji ile AB’nin, eşit
fırsatlar kültürünün oluşturulmaya çalışması, cinsiyet eşitliğinin ve sosyal politikanın
gelişimini sağlamıştır. Ayrıca iş- yaşam dengesi politikalarının, bu stratejinin esas ve
tamamlayıcı bir unsur olarak benimsenmesi, iş-yaşam dengesi açısından yeni bir politik sürecin
başlangıcı olmuştur.
Bu gelişme, AB’nin çalışma ve aile hayatının birbirinden ayrı olduğu kadar birbirini
etkileyen ve bütünleyen ilişkisini hesaba kattığını ve her iki alan arasındaki çatışmaları etkili
bir sistemle çözme çabası içerisinde olduğunu göstermektedir. Zira günümüzdeki iş hayatı,
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20.yüzyıldan farklıdır ve aile-iş sorumlulukları ile ihtiyaçlar değişmektedir. Bunun karşısında
refah devleti, sorumluklar arasındaki çatışmayı görmezlikten gelmemekte ve iş-yaşam
dengesine yönelik politikalar, politik ve hukuki gündemde kademeli olarak yer almaktadır.
Nitekim 1997 Amsterdam Anlaşması sonrasında 2000 yılında Avrupa Konsey Kararında iş ve
aile hayatının uyumlaştırılmasının temel bir hak olarak tanımlanması ve AB’nin Temel Haklar
Şartı’nın 33. Maddesinde, uyumlaştırmanın aile kurumu için önemli olduğunun kabul edilmesi,
iş-yaşam dengesi için önemli bir adım olmuştur. Dolayısıyla AB, iş-yaşam dengesinin
oluşumuna ağırlık vererek ebeveyn izini, çocuk bakım hizmetleri ve esnek çalışma
düzenlenmesi gibi politikalar geliştirmekte ve yasal tedbirler almaktadır (EC, 2006:9-14). İş ve
aile yaşamının uyumlaştırılması kavramıyla ifade edilen bu politika ve yasal tedbirlerle, işyaşam dengesi için ebeveynin seçimleri desteklenmekte, ailenin finansal koşulları
iyileştirilmekte, ekonomik ve demografik büyüme için de gerekli şartlar sağlanmaktadır
(Crompton ve Lyonette, 2005). Diğer yandan bu politikalar, sadece iş-yaşam dengesini
desteklememektedir. Lizbon Zirvesi’nin hedeflerine12 ulaşmanın yanında çeşitli ülkelere ilişkin
artan bazı problemleri (nüfusun yaşlanması, doğum oranlarının azalması, çocuk sahibi olmanın
ertelenmesi gibi) çözmekte bir araç olarak da değerlendirilmektedir ( Plantenga, Remery ve
Rubery, 2008:57).
Literatürde yer alan iş-yaşam dengesi hakkındaki tartışmalar ve teorik yaklaşımlar,
tarihsel sürece uygun olarak AB’nin ilgili politika ve yasal önlemlerini şekillendirmiştir. Bu
politikalar iki farklı yaklaşımla uygulanmıştır. Bu yaklaşımlardan ilki, kadın esas olarak bakım
ve ev işlerinden, erkek ise aile için gerekli geçim kaynakları sağlamaktan sorumludur
şeklindeki geleneksel anlayışa dayanmaktadır. Bu çerçevede uygulanan düzenlemeler, kadının
esas bakım görevine ilaveten emek piyasasında var olması karşısında para kazanma görevinin
başarılı bir şekilde yürütülmesine yöneliktir (Albiston, 2007:397–426). Ancak bu yaklaşım,
aile yapısındaki değişmelere rağmen geleneksel aile yapısını temel almakta ve kadının esas
bakım görevini değiştirmemektedir. Bu durum, iş ve aile hayatının uyumlaştırılmasının bir
kadın meselesi olarak algılandığını işaret etmektedir.
İkinci yaklaşım ise, iş ve aile hayatının uyumlaştırılmasını, anne-babanın meselesi
olarak ele alan ve ebeveynlerin rol paylaşımını önemseyen modern yaklaşımdır. Son
dönemlerde sosyal değişim ve ailedeki demografik değişim, ebeveynlik kavramının
sorgulanmasına yol açmaktadır. Bilhassa yeni biomedikal teknolojiler, ebeveynlik ve ebeveyn
olmaya ilişkin kararları etkilemekte (Rainer vd., 2008) ve politik söylemle beraber ideolojiler,
bu karmaşık değişimi ele almak için değişmektedir. Aynı zamanda cinsiyet ilişkilerinin
dönüşümü, ebeveynlik kavramını yeniden tanımlamaya yönlendirmektedir. Dolayısıyla, artık
anne-çocuk bağımlılık ilişkisine yönelik teorilere dayanan baskın aile ideolojisi önemini
kaybetmekte ve eşit ebeveynlik önem kazanmaktadır. Buna göre, anne ve baba çalışan olduğu
kadar bakım işlerinden de sorumludur (McGlynn, 2006:78-82; Goldscheider ve Waite,
1991:143-150). Bu bağlamda iş ve aile hayatını dengeleyen düzenlemeler, bakım
2007 AB Lizbon Zirvesi’nde belirlenen hedefler kısaca şu şekilde sıralanabilir: Sosyal politikalar ile ekonomik
politikalar arasında uyumun sağlanması, hayat boyu eğitim, vasıf kazandırarak iş bulabilme imkânlarının
geliştirilmesine yönelik önlemler, hizmet sektöründe istihdamın arttırılması, ayırımcılığın, eşitsizliğin önlenmesi ve
2010 yılına kadar istihdam oranının erkeklerde %70’e, kadın istihdamının %60’a çıkarılması.
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sorumluluğunu beraberce üstlenen her iki ebeveyne yöneliktir. Nitekim bu düzenlemelerden
gerek Avrupa ve gerekse OECD ülkelerinde babalar yararlanmakta ve iş-aile hayatının
uyumlaştırılması sürecine katılımları giderek artmaktadır.
Sonuç olarak bu modern yaklaşım, aile sorumluluklarını paylaşımının eşit şekilde
gerçekleşmesini teşvik ederek hem ailede hem de emek piyasasında var olan tutum ve
davranışların değişimine neden olmaktadır. Fakat AB ülkelerinde, iş ve aile yaşamına
uyumlaştırma düzenlemelerine rağmen annenin bakımdaki esas rolünün tam anlamıyla
değiştiğini söylemek zordur. Çünkü bu durum, oldukça karmaşık ve farklı bir konudur. AB
politikaları ve yasal mevzuat, hayatın özel alanına yeteri derecede değinmemektedir
(McGlynn, 2006:87). Bu politikalar, erkeklerin aile sorumlulukları paylaşımını teşvik etse de
özel yaşam göz ardı edilmektedir. Buna rağmen iş-yaşam dengesine yönelik uyumlaştırma
politikaları, AB’nin politik gündemine uygun olarak sürekli gelişmektedir. Bu gelişim
sürecinde uyumlaştırma politikalarının önemi ve ihtiyacı vurgulanmaktadır.
AB’nin iş-yaşam dengesine yönelik politikaları genel olarak ebeveyn izni, çocuk bakım
politikaları ve esnek çalışma düzenlemeleri gibi üç farklı politik uygulamadan oluşmaktadır. İş
yaşam dengesine yönelik bu uyumlaştırma politikaları, AB yönergeleri ve tavsiye kararları
çerçevesinde üye ülkelerin kendi müktesebatına uyarlama ve uygulama süreçleri doğrultusunda
sürdürülmektedir. Bilindiği üzere AB yönergeleri, bu politikaların minimum yasal sınırlarını
belirlemektedir. Dolayısıyla üye ülkeler, AB’nin zorunlu standardını benimsemekte ya da
ülkenin refah düzeyine bağlı olarak daha da yüksek standartlar benimseyebilmektedir. Bunun
sonucunda AB’ye üye ülkelerin uyguladığı iş-yaşam politikaları; kapsam, ödemeler, esneklik
ve haklar açısından geniş bir yelpazede ulusal düzenlemelerle sunulmaktadır.

13.8.1. Ebeveyn izni
Ebeveyn izni, uyumlaştırma politikalarının geleneksel köşe taşıdır. İş-yaşam dengesi
açısından aileyi ve tam zamanlı çocuk bakımını desteklemekte oldukça önemli bir politikadır.
Ebeveyn izni, AB’nin 96/34 sayılı Direktifi ile düzenlenmiştir. Bu direktif, çalışan ebeveynin
aile ve iş hayatı sorumluluklarının uzlaşmasını kolaylaştıran asgari ihtiyaçları tespit
etmektedir. Buna göre, kadın ve erkek bütün çalışanların, doğum sonucu ya da evlat edinme
durumunda en az 3 ay (2010’da revize edilerek 4 aya çıkmıştır) ebeveyn izni alma hakkı
güvenceye alınmıştır. Bu sözleşme ile ebeveyn, izninin bitiminde aynı işine dönme hakkına
sahiptir. Mümkün olmadığında ise, hizmet akdi/ilişkisine uygun, eşdeğer ya da benzer bir işte
çalışma imkânı sağlanmaktadır. Çalışanın iznin başlangıç tarihinde kazanılmış hakları da
muhafaza edilmektedir (96/34/EC). Ayrıca bu izin hakkının kullanma zamanı (ILO’nun 103
Sayılı ve 183 Sayılı Analığın Korunması Sözleşmelerine uygun olarak), sekiz yaşa kadar olan
bir yaş döneminde en az üç tam zamanlı olabilmektedir. İlave olarak, kadın ve erkekler arasında
fırsat ve muamele eşitliğinin sağlanabilmesi için ebeveyn izin hakkının prensip olarak
devredilmemesi esası kabul edilmiştir. Bunun yanında, ülkeler ulusal düzenlemelerle iznin
kapsamını geniş tutulabilmektedir.

344

Ebeveyn izni, annelere yönelik olarak sunulan analık izninden farklıdır. Bu izinler,
analık izninin tersine sosyal gerekçelere dayanmaktadır. Her iki ebeveyne, çocukların ve
bakıma muhtaçların bakımını yapma imkânı vermektedir. Ayrıca ebeveyn izni çerçevesinde
babalık izni ve ailevi nedenlerle alınan izinler de, bu izin kapsamında değerlendirilmektedir.
AB direktifleriyle düzenlenen ebeveyn izni, kadın istihdamını arttırmak gibi ekonomik
bir amaç kadar sosyal bir amaç taşımaktadır. Buna göre, ebeveynler arasında çocuk bakımında
eşit paylaşım teşvik edilmekte, çocukların refahı ve emek piyasasında cinsiyet eşitliğinin
sağlanması hedeflenmektedir (Drew, 2005:19-21). Bu bağlamda, önceki dönemlerde ebeveyn
iznindeki sağlık ve iş güvenliği vurgusunun, ayrımcılık yapmama ve annenin istihdam hakkı
gibi sosyal boyuta kaydığını söylemek mümkündür (Di Torella ve Masselot, 2010:85-87).
Dolayısıyla ebeveyn izin politikaları, yöneldikleri hedefe, izin süresi ve esnekliğine, ebeveyn
izin ödeneğine ve babaların ebeveyn iznini kullanma düzeyine göre ülkeler arasında farklılık
göstermektedir. Bu farklılıkları tam anlamıyla değerlendirebilmede veriler sınırlı olsa da,
ebeveyn izin kullanım oranının düşük olduğu ve bu izni, genel olarak kadınların kullandığı
görülmektedir (OECD, 1995:172).

13.8.2. Çocuk Bakım Hizmetleri
Çocuk bakım hizmetleri (ÇBH), iş-yaşam dengesi için öne çıkan politikalarından biridir.
İş-yaşam dengesinin önemli bir bileşeni olarak tanımlanmaktadır. AB ülkelerinde ÇBH,
kadınların istihdam oranlarının artması, ekonomik büyümeye katkı, doğum oranlarını
yükseltilmesi ve çocukların refahını arttırmak gibi hedeflerle düzenlenmektedir (Plantenga ve
Remery, 2005:33-34). Ancak AB düzeyinde ÇBH’nin genel olarak demografik değişim ile
kadın istihdamını arttırma politikalarıyla gündeme gelmesi ve tartışılması, ekonomik boyutun
daha çok vurgulandığını göstermektedir. Diğer bir ifadeyle, ÇBH ile istihdam arasında güçlü
bir ilişki söz konusudur. Bu ilişkinin boyutu, annelerin çalışma oranlarının yükselmesine
paralel olarak ÇBH’ne yönelik talep artışında ve aile sorumluluklarını karşılamak için
kadınların emek piyasasından çekilmek veya yarı zamanlı çalışmak zorunda kaldığında ortaya
çıkmaktadır (Jaumotte, 2004:60).
ÇBH, AB düzeyinde bağlayıcı olmayan düzenlemeleri (tavsiye kararları) ve politika
girişimlerini içermektedir. AB, bireylerin mesleki, ailevi ve çocuk bakım sorumluluklarını
uzlaştırarak onlara eşit fırsatlar sunabilmek amacıyla Çocuk Bakımı Tavsiye Kararını
(92/241/CE) kabul etmiştir (Deven vd. 1998:6-7). Bu Tavsiye Kararı, bağlayıcı olmamakla
birlikte AB politikasının gelişimi açısından önemli bir başarıdır. Sadece üye ülkelere çocuk
bakımı ile ilgili teşvik ve girişimlere yönelik öneride bulunması amacıyla düzenlenmiştir.
Öte yandan AB’de ÇBH ile ilgili diğer önemli bir gelişme Lizbon Zirvesiyle
gerçekleşmiştir. Bu Zirvede çocuk bakım politikalarının, uyumlaştırma politikalarının önemli
bir parçası olduğu kabul edilmiştir (Richardt, 2004:11-12). Bununla birlikte çocuk bakımı için
amaç ve hedefler ancak 2002 Barcelona Zirvesi ile formüle edilebilmiştir. Bu zirvede çocuk
bakım hizmetini geliştirecek hedefler, Avrupa İstihdam Stratejisi’nin bütünleyici parçası olarak
ele alınmıştır. Buna göre, 2010 yılına kadar 3 yaşın altındaki çocukların en azından %33’üne,
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3 ve zorunlu okul çağı arasındaki çocukların en azından %90’nına çocuk bakım hizmeti
sağlanması kamusal bir sorumluluk olarak öngörülmüştür (Presidency Conclusions, 2000).
Kaliteden ziyade sayısal rakamlar şeklinde vurgulanan bu hedeflere pek çok ülke, yasal
düzenlemelerinde yer vermesine rağmen ulaşamamıştır (Richardt, 2004:11-12). Bu nedenle,
AB ülkelerinde bakım sorumluluğunun paylaşımı, yeniden tanımlanma, yapılandırılma ile bu
paylaşımın aile-devlet ve piyasa düzleminde dengeli bir şekilde sürdürülmesi yönündeki
çabalar, yıllar içinde artarak devam etmektedir.

13.8.3. Çocuk Bakım Hizmetleri ve İş-Yaşam Dengesi
Ebeveynlere çocuk bakım sorumlukları için kesin çözümler üretebilen ÇBH, uygulama,
kalite, fiyat ve yararlanma oranı açısından farklılık göstermektedir. Ayrıca tüm Avrupa
ülkelerinde farklı sosyal politika ve geleneklere bağlı olarak kadın istihdamını attırıcı yasal
düzenlemelerle ele alındığı dikkat çekmektedir. Sonuç olarak, ÇBH iş-yaşam dengesi açısından
değerlendirildiğinde ise, 0-2 yaş ve 3-6 yaş arası çocukların bakımının, kimi ülkelerde kurumsal
olarak kimi ülkelerde ebeveyn izni ile kurumlar olmaksızın aile içinde çözülmeye çalışıldığı
görülmektedir. İş yaşam dengesinin sağlanması ve dolaylı yoldan da AB’nin kadın istihdamının
arttırılması hedefi için, ÇBH kilit bir rol üstlenmektedir. Ancak tek başına yeterli değildir.
Ebeveyn izni ve çalışma süreleri ile ilgili düzenlemelerle beraber, daha etkili sonuçlar üreteceği
açıktır.
Günümüzde hemen hemen her alanda kullanılan esneklik, anahtar bir kavrama
dönüşmüş durumdadır. İşverenlerin hızla değişen piyasa taleplerine uyum sağlamasına
yardımcı olması ve çalışanlara iş-yaşam dengesi için seçenekler sunması esneklik kavramına
önem kazandırmaktadır. Esnek zaman düzenlemeleri (EÇD), ebeveyn izni ve çocuk bakım
hizmetleri gibi iş-yaşam dengesinin önemli politikalarından biridir. Özellikle bireylere iş-aile
yaşamı arasındaki gerilim ile çatışmayı azaltabilecek fırsatlar sunması bu önemi arttırmaktadır.
İkili rollere sahip bireyler, iş ile aile hayatlarını dengeleyecek ve işin getirdiği stresten uzak,
istedikleri şekilde kullanabilecekleri iş-dışı zaman için EÇD’ni talep etmektedir. Ayrıca
EÇD’nin hem verimlilik artışını hem de işverenin beklentilerini karşılaması, çalışma süresi
esnekliğini ön plana çıkarmakta ve bununla ilgili düzenlemelerin ve uygulamaların pek çok
ülkenin gündeminde yer almasına neden olmaktadır.
Çalışma sürelerinde esneklik, AB gündeminde de yer almaktadır. AB, 1989 İş Sağlığı
ve Güvenliği Çerçeve Direktifi, 1993 Çalışma Süresi Direktifi, 1998 Yarı Zamanlı Çalışma ve
1999 Belirli Süreli Çalışma Direktifi ile uyumlaştırma çabalarını desteklemektedir. Bu
direktiflerle AB’nin, çalışma süreleri esnekliğini, hem küreselleşmenin taleplerine uyum
sağlayabilmede bir araç olarak algıladığı, hem de bireylere yaşam standardı için yeterli düzeyde
gelir sağlanmasını öngördüğü anlaşılmaktadır.

13.8.4. İş-Yaşam Dengesi İçin Çalışma Sürelerinde Esneklik
Esnek çalışmanın emek arz yönü ifade eden çalışma sürelerinde esneklik, iş-yaşam
dengesinin önemli bir bileşenidir. Bu kavram, işçi ve işvereninin talebiyle çalışma gününün
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standart/geleneksel çalışma sürelerinden ve çalışma yerinden farklı olarak düzenlenmesini
ifade etmektedir. Standart iş günü, 9:00-17:00 saatleri ile pazartesi-cuma günleri arasındaki
haftalık 40-48 saatlik çalışmayı tanımlamaktadır (Rau, 2003). Ekonomik ve sosyal değişimlerle
iş-dışı zamanı oluşturmanın önemli bir hedef haline gelmesi, çalışma sürelerinin azaltılmasını
gündeme getirmiştir. Nitekim ILO’nun 1962’de 116 Nolu Çalışma Saatlerinin Azaltılması
Tavsiye Kararı ile birçok ülkede 40 saatlik haftalık çalışma, kabul edilebilir sosyal standart
haline gelmiştir. Bunun sonucunda çalışma süreleri tutarlı ve homojen bir şekilde azalma
eğilimine girmiştir (Lee, 2007:7-11).
Bu eğilim neticesinde, çalışma sürelerinde esneklik çeşitlenmiştir. Ancak esnek çalışma
süreleri, hem işverenler hem de çalışanlar tarafından farklı biçimlerde tercih edilmektedir. Bu
nedenle çalışma süreleri esneklik biçimlerini, talep ve arz boyutuyla sıralamak açıklayıcıdır.
Talep açısından çalışma süresi esneklik biçimleri; çalışma sürelerinin yıllık belirlenmesi,
vardiya, a-tipik saatlerde (gece, haftasonu ve akşam) çalışma, fazla çalışma, kayan çalışma
saatleri, kısa çalışma, çağrı üzerine çalışma, tele-çalışma ve esnek nöbet şeklinde tasnif
edilmektedir. Buna karşın arz boyutu açısından ise, yarı zamanlı çalışma, esnek çalışma
programları, sıkıştırılmış hafta, iş paylaşımı, esnek emeklilik, kariyere ara verme (esnek izin)
şeklinde sınıflandırılmaktadır. Bunların arasından yarı zamanlı çalışma, iş-yaşam dengesi
açısından önemli bir yere sahiptir.

13.9.Yarı Zamanlı Çalışma ve İş-yaşam Dengesi
Esnek çalışmanın en yaygın biçimi olan yarı zamanlı çalışma, artan işsizliğe ve iş-yaşam
dengesine bir çözüm olarak algılanmaktadır. Ekonominin durgunluk döneminde etkin bir araç
olarak kullanılan (Sandor, 2007:11) bu çalışma biçimi, hem iş-yaşam dengesi açısından
çalışanlara ve hem de maliyetler (ücret ve diğer sosyal maliyetler) açısından hizmet sektöründe
faaliyet gösteren işverenlere, önemli ölçüde esneklik sağlamaktadır (Buddelmeyer vd.,
2008:13-14).
AB’nin 1997 yılındaki Yarı Zamanlı Çalışma Direktifi (97/81/EC) ve ILO’nun 175
Sayılı Sözleşmesinde vurgulandığı gibi, işçi ve işveren arasında sözleşmeyle normal haftalık
çalışma süresinden daha az ve düzenli olarak yapılan çalışma biçimidir (Sandor, 2007:5).
Yarı zamanlı çalışmanın tanımı, ülkeden ülkeye değişmektedir. Örneğin, ABD’de yarı zamanlı
çalışma, haftalık 35 saatten daha az çalışma olarak kabul edilirken, Kanada ve İngiltere’de
haftalık 30 saatten daha az, Almanya’da 36 saatten daha az, çalışma, yarı zamanlı çalışmadır.
Haftalık çalışma süresi 35 saatin altında olan Fransa’da ise, 28 saatin altında çalışma (yasal
haftalık çalışmanın %20’sinden daha az), yarı zamanlı çalışma olarak tanımlanmaktadır
(Kalleberg, 2000:343).
1970’lerden sonra AB ülkeleri, Kanada, Japonya ve ABD gibi gelişmiş ülkelerin tüm
sektörlerinde yarı zamanlı çalışma yayılmaya başlamıştır. 1980-1990 yılları arasında ise, hızlı
bir şekilde artmıştır. Bu çalışma biçimi, kadınlar, gençler ve emekliler tarafından en uygun
istihdam biçimi olarak tercih edilmektedir (Buddelmeyer, 2008:7).
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Yarı zamanlı çalışma mevzuat ve sosyal güvenlik hakları açısından farklı olsa da
(Leschke, 2008:180-187), Avrupa genelinde yaygındır. En fazla yarı zamanlı çalışma oranı
%49,2 ile Hollanda’dadır. Bu oran, İsveç, Norveç, Danimarka, İngiltere, Almanya, Belçika ve
Avusturya’da %20’nin üstünde iken Güney Avrupa’da düşmektedir. Yarı zamanlı çalışmanın
bu şekilde yaygınlaşması, pek çok faktörün etkisiyle gerçekleşmektedir. Erkeklerden daha çok
kadınların çalışması, bakım sorumlulukları, eğitim sürecinin uzun olması, işgücünün daha kısa
sürelerde çalışma isteği, işgücü maliyetlerinden tasarruf etmek ve esnek bir işgücüne sahip
olmak isteyen işverenlerin talepleri ve hizmet sektörünün gelişmesi gibi faktörler sıralanabilir
(Kalleberg, 2000:344).
Bununla birlikte yarı zamanlı çalışma biçimi, daha çok hizmet sektöründe
görülmektedir. İmalat, enerji, ulaşım ve iletişim sektöründe bu çalışma biçimi daha az tercih
edilirken sağlık, eğitim, konaklama, gıda ve perakende satış işlerinde yarı zamanlı çalışma oranı
daha yüksektir (Sandor, 2007:16). Bu artışa neden olan, iradi olarak yarı zamanlı çalışanların
dışında, tam zamanlı iş bulamadığından iradi olmayarak yarı zamanlı çalışanların oranının
yıllar içinde yükselmesidir. Bu durum, gizli işsizlik problemine işaret etmesi açısından
önemlidir. 2011 verilerine göre, AB-27’de yarı zamanlı çalışanlar içinde %25’ten fazlası iradi
olmayarak yarı zamanlı çalışmaktadır. Yunanistan, İtalya ve İspanya’da bu oran artmakta yarı
zamanlı çalışanların %50’den fazlası, iradi olmayan yarı zamanlı çalışma yapmaktadır (ETUI,
2013:65-66). Bu oranların artışında, ekonomik şartlara göre işverenlerin talepleri, ÇBH’nin
yetersizliği, tam zamanlı çalışmadaki finansal teşviklerin düşük olması, kurumsal engeller ve
iki gelirli aileleri cezalandıran vergi politikalarının olumsuz etkisi önemli rol oynamaktadır
(Kremer 2007:92-97).
Yarı zamanlı çalışmanın, aile sorumlulukları olan ebeveynlere, iş-aile yaşamını
dengelemede etkin olup olmadığını değerlendirmek iş-yaşam dengesi açısından gereklidir.
Çeşitli ampirik çalışmalar, yarı zamanlı çalışmanın, öncellikle küçük çocuklu aileler için
oldukça önemli olduğunu belirtirken iş ve aile sorumlukları arasındaki çatışmanın azaldığını ve
ailenin geçimi için gelir elde edildiğini vurgulamaktadır (Buehler ve O’Brien, 2011:895–905).
Ayrıca çocuk bakım kurumlarının ucuz olmayışı ve iyi kalitede çocuk bakımının sağlanamayışı
(Sandor, 2007:5) ve uzun çalışma saatleri ile iş ve aile sorumluluklarının uyuşmaması
(Plantenga ve Remery’nin 2010:23-24) karşısında küçük çocuklu annelerin, yarı zamanlı
çalışmayı tercih ettikleri görülmektedir. Ebeveynlerin yarı zamanlı çalışma tercihlerini
gösteren, Tablo 2. oldukça açıklayıcıdır.
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Tablo 2. 25-54 Yaş Aralığında Yarı Zamanlı Çalışanlar (%), 2011

ÜLKELER

Çocuksuz
olanlar

Bir çocuğu
olan

3 ve daha fazla çocuğu
olan

Ka
dın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

AB-27

21.7

7.0

32.2

4.5

49.6

7.0

Belçika

33.4

8.4

35.3

6.2

56.5

6.4

Çekya

4.2

1.7

11.2

-

13.7

2.0

Danimarka

27.4

10.8

24.0

5.3

38.3

-

Almanya

31.2

8.5

56.2

5.4

77.3

8.5

İrlanda

16.1

10.8

26.2

7.9

48.3

7.7

Yunanistan

8.4

4.4

10.2

3.1

13.7

2.7

İspanya

17.7

7.4

25.5

4.9

40.7

5.5

Fransa

20.5

6.2

24.5

4.8

52.4

5.3

İtalya

23.2

6.0

33.1

3.5

45.8

3.5

Lüksembur
g

19.9

3.2

28.0

-

50.9

-

Macaristan

6.0

4.2

10.0

2.2

26.3

5.2

Hollanda

55.7

16.5

80.7

13.4

92.0

14.4

Avusturya

30.1

7.5

60.0

5.7

68.6

6.1

Polonya

7.0

4.2

8.8

1.9

16.2

2.9

Portekiz

11.6

6.7

8.5

3.0

16.1

-

Romanya

7.0

7.7

5.8

4.8

19.5

16.0

Slovenya

6.9

5.4

7.5

-

19.8
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Finlandiya

10.4

6.5

17.3

3.6

21.5

-

İsveç

26.1

8.5

31.8

8.3

49.6

8.0

İngiltere

22.4

6.3

48.4

5.1

66.6

12.2

Türkiye

16.8

5.5

15.7

2.5

44.0

6.0

Kaynak: Eurostat, 2013, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/307032013-AP/EN/3-07032013-AP-EN.PDF

Tablo 2’de 2011 yılı için bazı AB ülkelerinde 25-54 yaş aralığında yarı zamanlı çalışan
ebeveynlerin oranları görülmektedir. Buna göre, AB-27’de çocuk sahibi olmayan yarı zamanlı
çalışan kadınların oranı %21,7 iken, 6 yaşından küçük en az bir çocuğu olan annelerin oranı
%32,2, 3 veya daha fazla çocuğu olan annelerin oranı ise, %49,6’dır. Babalar da ise, bu oran
(sırasıyla %7, %4,5 ve %7) dikkat çekici bir şekilde düşüktür. Annelerde yarı zamanlı çalışma
oranları, çocuk sayısının artmasıyla beraber yükselirken bu oranlar babalarda değişmemektedir.
Bu veriler karşısında söylenebilinir ki, anneler iş ve aile sorumlulukları arttıkça yarı zamanlı
çalışmayı tercih etmektedir. Genel olarak bu çalışma biçimiyle çalışan annelerdir ve anne
olmak yarı zamanlı çalışma tercihini belirlemektedir.
Yarı zamanlı çalışmayla ilgili olarak diğer önemli bir durum, eşitsizlik getirmesi ve işyaşam dengesine olumlu katkıda bulunmamasıdır. Daha net bir anlatımla, yarı zamanlı çalışma,
belirli süreli veya kısa sürelerde çalışma gibi esnek çalışmanın diğer biçimleri ile birleştiğinde,
iğreti işe dönüşmektedir. Bu tür işlerde ise genel itibariyle kadınlar çalışmaktadır. Bu,
istihdamda değişkenlik, vasıfsız işler, düşük ücret, düşük kariyer, düşük sosyal güvenlik ve
kötü çalışma şartları anlamına gelmektedir. Buna karşılık İsveç, Hollanda ve Belçika gibi
ülkelerde yarı zamanlı statüde çalışanlar, tam zamanlı statüde çalışanlar gibi eşit haklara
sahiptir. Bu durum, yarı zamanlı çalışanları ucuz emek kaynağı olmaktan çıkarmaktadır
(Plantenga ve Remery, 2010:44). Nitekim son dönemlerde, yüksek ücret ve yüksek vasıflı
prestijli işler için de yarı zamanlı emek talebinin yayılmaya başlaması bunu doğrulamaktadır.
Bu olumlu gelişmeye rağmen, yarı zamanlı işçilerin düzenli çalışanlarla mukayese edilmesi
durumunda, yarı zamanlı çalışanların daha düşük ücret aldıkları, bazı imkânlardan (eğitim, yan
ödeme ve ikramiye gibi) yararlanamadıkları görülmektedir (Parlak, 2011:67). Özellikle yarı
zamanlı çalışmanın kariyer ve ücretler üzerindeki etkisi, olumsuz olabilmektedir (Plantenga ve
Remery, 2010:44). Bu olumsuz etki, kadın ve erkeğin ücretlerinde de kendini göstermektedir.
Kadın ve erkeğin aldığı ücretler arasındaki açıklık fazla olabilmektedir (O’Dorchai, 2007:4-6).
Bu açıklık -çok sayıda kadının düşük ücretli ve yarı zamanlı işlerde çalıştıkları göz önünde
bulundurulduğunda- emek piyasasındaki eşitsizliğin boyutunu göstermektedir.
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13.10. Esnek Çalışma Düzenlemeleri ve İş-yaşam Dengesi
Esnek çalışma düzenlemeleri, kadının üstlendiği ikili görevin başarıyla sürdürülmesinin
gerekli olduğundan hareketle birçok anne tarafından rağbet görmekte ve anahtar bir role sahip
olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda anneliğin ilk dönemlerinde bakım sorumluluğunun
uzun süreli olması göz önüne alındığında, iyi gelişmiş bir ebeveyn izin sistemine ilaveten esnek
çalışma düzenlemelerinin oldukça önemli olduğu söylenebilir. Bu durumda esnek çalışma
düzenlemeleri, iş-yaşam dengesi için popüler bir seçenek haline gelmektedir. Fakat esnekliğin
teorik olarak iş-yaşam dengesinin önemli bir parçası olduğu iddiası, farklı nedenlerden dolayı
uygulamada pek karşılık bulmamaktadır.
İlk neden, öncelikle esnekliğin değişen piyasalara, teknolojik değişimlere uyum
sağlayabilme ve işsizlikle mücadele için bir araç olarak geliştirilmiş olmasıdır. Bu, esnek
çalışma düzenlemelerinin, çalışan ebeveynlerin ihtiyaçlarını karşılamak için ele alınmadığını
ve iş-yaşam dengesini sağlamak için yeterli olmadığını göstermektedir. Bilhassa işin yoğunluğu
ile süresinin esnek olması, bu durumu ortaya koymaktadır. Yoğun ve uzun sürelerde ya da hafta
sonu ve gece vardiyası gibi a-tipik saatlerde çalışmanın verdiği stres, çalışanların aile hayatını
olumsuz anlamda etkilemektedir. Dolayısıyla esnekliğin, iş-yaşam dengesi için bir araç olması
hedefleniyorsa çalışma yoğunluğunun, düzenli ve tahmin edilebilir olması gerekmektedir. Ek
olarak, sayısal esneklik ve a-tipik çalışma biçimleriyle esnek çalışmanın yapısal olarak düşük
vasıf ve ücret getiren iğretiliğe sahip olması, iş-yaşam dengesi politikalarına uymamaktadır. Bu
nedenle esnek çalışmanın, istihdam seçeneğinin sınırlı olması durumunda bir seçenek olduğunu
söylemek mümkündür.
İkinci neden, iş-yaşam dengesi için bir araç olarak sunulan esnekliğin, paradoksal
olarak yeterince esnek olmamasıdır. Bu, çalışan ebeveynlerin, iş ve bakım sorumluluklarını
beraber sürdürmek için esnek çalışmayı talep edebileceğini ancak bu talebin her zaman cevap
bulamadığını ifade etmektedir. Zira ebeveynler, gerek uygulamada ve gerekse hukuken esnek
çalışmayı müzakere etme hakkına sahip değildir.
Üçüncü neden ise, esnek çalışmanın ebeveyn olanların çalışma kalıplarını farklı
etkilemesidir. Buna göre, anneler çocuklarının bakım sorumluluğu için babalardan daha fazla
esnek çalışmayı tercih etmektedir. Bu durum, kadının ekonomik bağımsızlığı, aile ve
işyerindeki konumları açısından AB düzeyinde cinsiyet eşitliğinin yeterince sağlanamadığını
göstermektedir. Dolayısıyla esneklik ile iş-yaşam dengesi arasındaki ilişki, hem işverenin ve
hem de çalışanların beklentilerine ve çıkarlarına uygun esnek çalışma biçimlerinin
geliştirilmesi ile güçlendirilmesi mümkündür. Zira esnek çalışma kamu politikalarıyla
düzenlense de, örgüt kültürü ile toplumsal cinsiyet tutumları, esnek çalışma düzenlemelerini
zayıflatabilir ve uygulamalarda cinsiyet farklılıklarını güçlendirebilir ya da bu politikalara tepki
oluşturabilir.
Sonuç olarak, iş-yaşam dengesi için sorumlulukların eşit paylaşımı ve esnek çalışma
düzenlemelerinin, ebeveyn izni ve çocuk bakım politikalarıyla uyumlu bir şekilde
sürdürülmesinin gerekli olduğu anlaşılmaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik
İş-yaşam dengesinin, niteliğini ve kalitesini belirleyen refah devleti, 20.yüzyılda gelişen
en önemli kurumsal yapılardan biridir. Refah devletinin eşitlik temelinde sunduğu sosyal refah
hizmetleri, kapitalizmin getirdiği toplumsal sorunları çözmek için belli bir yaşam standardını
yakalamayı amaçlamaktadır. Bunun için farklı yaş, gelir düzeyi ve cinsiyettekilere para ve
zaman dağıtımı, para transferleri ya da kamu hizmetleri sunulmaktadır. Bu hizmetlerle 19471974 arasındaki yıllarda bireylere refah artışı sağlanmış yaşam kalitesi artmıştır. Bu durum,
bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal, ekonomik ve politik ilişkileri şekillendiren
değişimler LE bozulmuş, refah devletini çözümsüzlüğe itmiştir.
Bu değişimler, emek piyasasına, cinsiyet ile aile ilişkilerine ve iş-yaşam dengesine
yansımaktadır. Cinsiyet ilişkileri ve cinsiyete dayalı sosyal yapıyla ilgili sosyal normları
kökünden sarsmaktadır. Bu dönüşümde önemli kilit rol oynayan ise, ailenin reisi ve geçimi
sağlayan erkeğin gelirinin düşmesi ile tek bir gelirin temel yaşam standardını garantilememesi
karşısında evli ve çocuklu kadınların emek piyasasına girmesi olmuştur. Bunun sonucunda
toplumda erkeğin ekmek kazandığı aile modeli baskın konumunu kaybetmeye başlayarak her
iki ebeveynin çalıştığı iki gelirli aile modeli yükselmeye başlamıştır.
Aile kurumunun, çalışma hayatıyla beraber yürütülmesinin, iş-yaşam dengesiyle
mümkün olabileceğinin kabul görmesiyle sosyal politikalarda yeni bir sürece girilmiştir. Bu,
erkeğin ekmek kazandığı aile modeli temelinde oluşturulan sosyal politikaların yerine istihdam,
cinsiyet ve aile ilişkilerindeki değişimlere cevap verebilecek politikalara geçişin bir ihtiyaç
haline geldiği anlamını taşımaktadır. Sonuçta iki gelirli aile modeli esasına dayalı olarak
geliştirilen ebeveyn izni, çocuk bakım politikaları, esnek çalışma düzenlemeleri gibi kapsamlı
refah devleti politikalarının gelişimi önem kazanmıştır.
Bu konuda AB, oldukça çeşitli politikalar sunmasıyla ve ülke uygulamalarıyla dikkat
çekmektedir. AB’nin iş-yaşam dengesini, toplumsal cinsiyet eşitliği stratejisinin tamamlayıcı
unsuru olarak alması ve sosyal bir hak olarak, aile kurumu açısından da bir gereklilik olarak
tanımlaması bu politikaların gelişimini sağlamıştır. Böylelikle refah devletinin uyguladığı
ebeveyn izni, çocuk bakım hizmetleri ve esnek çalışma düzenlemeleri gibi politika ve
önlemlerle, iş ve aile yaşamı dengesinde ebeveynin seçimleri desteklenmektedir. Ayrıca ailenin
koşulları finansal olarak iyileştirilmekte, ekonomik ve demografik büyüme için de gerekli
şartlar sağlanmaktadır.
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Bölüm Soruları
1)Aşağıdakilerin hangisinde 21.yüzyılda iş ve aile alanlarında kapsamı oldukça geniş
olan değişimlerin temelinde yer almaz?
a)

Erkeğin ekmek kazandığı aile modelinin toplumda baskın konuma gelmesi

b)

Hizmet sektörünün gelişmesi

c)

Kadın istihdamının yaygınlaşması

d)

İki gelirli/yetişkin işçi ailesi modelinin gelişmeye başlaması

e)

Erkeğin ekmek kazandığı aile modelinin toplumda baskın konumunu kaybetmesi

2)
İş-yaşam dengesi açısından refah devletinin yeniden yapılanma sürecinde önemli
olan değişim aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Rekabetin artması

b)

Erkeğin ekmek kazandığı aile modelinin gelişmesi

c)
Hizmet sektörünün gelişmesi ve erkeğin gelirinin düşmesine paralel olarak
kadınların bilhassa annelerin, işgücüne katılması
d)

Esnek çalışmanın yaygınlaşması

e)

Neo-liberal politikalara geçiş sürecinin başlaması

3)
Kamusal alanı erkeğe, özel alanı aileye/kadına tahsis eden aile modeli
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

İki gelirli aile modeli

b)

Erkeğin ekmek kazandığı aile modeli

c)

Geniş aile modeli

d)

Tek ebeveynli aile modeli

e)

Geçici geniş aile modeli

4)

Aşağıdakilerden hangisi kadın istihdamını arttıran faktörlerden değildir?

a)

Ekonomik dönüşüm ve endüstriyel yeniden yapılanma

b)

Emek piyasalarının yeniden yapılanması

c)

Kadının çalışmasına yönelik tutumlarda değişim,
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d)

Boşanma

e)

Artan rekabet baskısı

5)
hangisidir?

1997 Amsterdam Anlaşmasının iş-yaşam dengesi açısından önemi aşağıdakilerden

a)
İş-yaşam dengesinin, toplumsal cinsiyet eşitliğinin anaakımsallaştırılmasının esası ve
tamamlayıcı unsuru olması
b)

Avrupa Birliği İstihdam Stratejisinin ortaya çıkması

c)

Sosyal Politika Protokolünün Amsterdam Antlaşması’nın bünyesine dâhil olması

d)

AB ülkelerinde, yüksek seviyeli istihdamın temel amaç olarak belirlenmesi

e)
Nitelikli, eğitimli ve uyumlu işgücünü güçlendirerek ekonomik değişimlere uygun hale
getirilmesinin kabul edilmesi
6)
İş-yaşam dengesine yönelik refah devletinin uyguladığı politika ve önlemler
aşağıdakilerden hangisini desteklememektedir?
a)

Ailenin koşulları finansal olarak iyileştirilmesini

b)

Ekonomik ve demografik büyüme için de gerekli şartların sağlanmasını

c)

Lizbon Zirvesi’nin hedeflerine ulaşılmasını

d)
Nüfusun yaşlanması, doğum oranlarının azalması, çocuk sahibi olmanın ertelenmesi gibi
problemleri çözülmesini
e)

Emek piyasasında erkeklerin konumunu güçlendirilmesini

7)
Aşağıdakilerden hangisi, AB direktifleriyle düzenlenen ebeveyn izninin uygulanma
amaçlarından biri değildir?
a)

Kadın istihdamını arttırmak

b)

Eşit işe eşit ücret ilkesini geliştirmek

c)

Çocukların refahını sağlamak

d)

Emek piyasasında cinsiyet eşitliğini sağlamak

e)

Ebeveynler arasında çocuk bakımında eşit paylaşım teşvik etmek

8)

Aşağıdakilerden hangisi yarı zamanlı çalışmayı yaygın hale getiren faktörlerden değildir?

a)

Erkeklerden daha çok kadınların yarı zamanlı çalışması

b)

Bakım sorumlulukları

354

c)

Eğitim sürecinin uzun olması ve işgücünün daha kısa sürelerde çalışma isteği

d)

Erkeklerin ebeveyn iznini kullanması

e)
İşgücü maliyetlerinden tasarruf etmek ve esnek bir işgücüne sahip olmak isteyen
işverenlerin talepleri
9)
Aşağıdakilerden hangisi çocuk bakım kurumlarından yararlanma talebini etkileyen
faktörlerden biri değildir?
a)

Annelerin analık iznini kullanması

b)

Bakım hizmeti veren kurumların kalitesi

c)

Ebeveynlerin işgücüne katılım oranı, ailenin geliri gibi ekonomik faktörler

d)

Ülke uygulamaları

e)

Ebeveyn izin süresinin uzunluğu

Cevap Anahtarı: 1. A, 2. C, 3. B, 4. E, 5. A, 6. E, 7. B, 8. D.
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14. REFAH DEVLETİ VE VATANDAŞLIK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz
Sosyal devleti tam olarak tarif eden bir tanım bulunmamaktadır. Genel olarak literatürde
yer alan tanımlar, sosyal devleti, ya amaçları ya da araçlarına dayalı olarak açıklamakta ve
kapsanan amaç ve araçlardaki farklılıkları detaylı şekilde analiz etmektedir. Bununla birlikte
gerek amaçlara, gerekse araçlara dayalı olarak yapılan mevcut tanımların, sosyal devlet
hususunda oldukça açıklayıcı bilgiler verdiği de görülmektedir.
Genel bir refah devleti tanımı yapmak gerekirse; “Refah devleti, kişilere ve ailelere,
sahip oldukları mülklerin piyasa değerine bakmaksızın minimum bir gelir garanti ederek;
kişisel ve ailevi krizlere yol açabilecek hastalık, yaşlılık, işsizlik gibi belirli “sosyal riskleri”
karşılayabilecek güce kavuşturmak suretiyle kişiler ve aileler için güvensizlik alanını daraltarak
ve nihayet statü ya da sınıf ayrımı yapmaksızın tüm vatandaşlara belirli sosyal hizmetleri en iyi
standartlarda sunmayı garanti ederek, piyasa güçlerinin işleyişini değiştirmek amacıyla devlet
erkini politikalar ve idare yoluyla bilinçli olarak kullanan devlettir.”
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Refah devleti kavramı sosyal vatandaşlık olgusunu nasıl etkilemiştir?

Refah devleti kavramı ile birlikte devlet hangi risklere karşı politikalar üretmek zorunda
kalmıştır.

2)

3)

Vatandaşlık kavramı insan haklarını nasıl etkilemiştir? Detaylı şekilde açıklayınız
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Refah devleti

Endüstri toplumlarının
değişimlere, ekonomik
ve sosyal süreçlere
nasıl uyum sağladığı
anlatılacak.

Müdahaleci, düzenleyici ve
geliri yeniden dağıtıcı (vergi,
diğer politikalar ve transfer
harcamaları) foksiyonların nasıl
olduğunu kurgulamak.

Vatandaşlık

Kaza
ve
hastalık
sigortası ile engelli ve
yaşlılık
sigortasını
düzenleyen
yasaları
anlatmak.

İfade özgürlüğü, düşünce ve
inanç özgürlüğü, mülkiyet
hakkı, sözleşme yapma hakkı ve
adalet
hakkı
gibi
birey
özgürlükleri öğrenilecek.

Sosyal Devlet

Kişilere ve ailelere
minimum düzeyde bir
gelir garanti edilmekte,
hastalık, yaşlılık ve
işsizlik gibi sosyal
risklere karşı nasıl
müdahale
edildiğini
anlatmak.

Dezavantajlı grupların maruz
kaldığı risklere karşı mücadele
ne
şekilde
politikalar
üretilmelidir.

Konu
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Anahtar Kavramlar
Refah Devleti
Vatandaşlık
Sosyal Vatandaşlık
Zorunlu İstihdam
Eşitlik
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Giriş
Modern devlet anlayışının bir uzantısı olarak değerlendirebileceğimiz refah devleti, tüm
topluma sosyal refahın sağlanması amacıyla 20.yüzyılda gelişerek en önemli kurumsal
yapılardan biri haline gelmiştir. Bir vatandaşlık hakkı olarak tanımlanan sosyal haklarla refah
hizmetlerinin sunulmuş, toplumda uyum ve bütünleşme sağlanmaya çalışılmıştır. 1970’lerde
yaşanan sosyo-ekonomik değişimler ve küreselleşme ile ortaya çıkan sonuçların mevcut refah
devleti anlayışıyla çözülemeyişi refah devletleri ile vatandaşlık açısından yeni bir sürecin
başlamasına neden olmuştur. Son yıllarda vatandaşlık kavramı, ulusal ve uluslararası
tartışmalarda birey, devlet ve toplum ilişkilerinin genel bir anlayışını içeren önemli bir konu
olarak yer almaktadır. Toplumlarda kimlik temelli çatışmaları yatıştırmak ve farklı kimlikleri
bir arada tutmak amacıyla yapılan akademik ve politik tartışmaların odağında yer alan bir
kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Antik çağdan modern zamanlara kadar farklı biçimler
alarak gelişen vatandaşlık kavramı, sosyo-ekonomik değişimlerden etkilenerek hak ve
özgürlükler anlamında giderek gerilemektedir. Bu değişimle vatandaşlık, eşitlik ve yoksulluk
gibi tartışmaların merkezine yerleşmektedir.
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14.1. Refah Devletinin Gelişimi
Modern devlet anlayışını temsil eden refah devletini Titmuss, endüstri toplumlarının
değişimlere, ekonomik ve sosyal süreçlere uyum sağlama işlevi gören bir devlet türü olarak
tanımlamaktadır (Miller, 1987:2-3). Gough ise, piyasanın sosyal adaleti ve insanca bir yaşamı
sağlamadaki başarısızlıklarını azaltmak amacıyla bilinçli bir şekilde örgütlü kamu gücünün
kullanıldığı bir devlet türü olduğunu ifade etmektedir. Bu amaçla, kişilere ve ailelere minumum
düzeyde bir gelir garanti edilmekte, hastalık, yaşlılık ve işsizlik gibi sosyal risklere karşı
güvencesizlik azaltılmaya çalışılmaktadır. Bu çerçevede bütün vatandaşlara en iyi standartlarda
sosyal hizmetler sağlanmaktadır (Gough, 2003:895). Kısacası refah devleti, müdahaleci,
düzenleyici ve geliri yeniden dağıtıcı (vergi, diğer politikalar ve transfer harcamaları) bir
devlettir (Özdemir, 2007:21). Refah devleti bu hizmetleri, hak ilkesi ile sunmaktadır. Bu ilke
bağlamında vatandaşlık, sosyal vatandaşlık kavramıyla farklı bir içerik kazanmış ve refah
devletinin gelişiminde etkin olmuştur.
Refah devleti, ilk olarak 1871’de Almanya’da Bismarck döneminde sosyal güvenlikle
ilgili uygulamalarla gündeme gelmiştir. Bu dönemde sosyal sigorta sisteminin temelleri atılarak
kaza ve hastalık sigortası ile engelli ve yaşlılık sigortasını düzenleyen yasalar çıkarılmıştır
(Özdemir, 2005:143).
Modern refah devleti çağdaş ve gerçek anlamını ise, 20. Yüzyılda İngiltere’de William
Beveridge’nin hazırladığı ünlü Beveridge Raporu ile bulmuş ve sosyal politika uygulamalarıyla
şekillenmeye başlamıştır.
1942’de yayınlanan bu rapor, sosyal risklerin ulusal telafisi ilkesiyle bireyin gelir
güvenliği garanti altına alınarak hayat standardını belirlemek ve sosyal güvenlik hakkının tüm
nüfusa yayılması hedeflemiştir. Sistem, ödenekler yoluyla sağlık risklerini bertaraf edecek ve
aile harcamalarını karşılayacak bir tamamlayıcı vergi finansmanı öngörmekteydi
(Rosanvallon,2004:123-126).
Modern refah devletinin şekillenmesi, 2. Dünya Savaşı’nın ortaya çıkardığı ekonomik
ve sosyal çöküntüyü düzeltmek amacıyla sağlık, sosyal güvenlik, eğitim, konut edindirme,
istihdam gibi alanlarda devlet müdahalesinin ve desteğinin uygulanmaya başlanması
gerçekleşmiştir. İlk ortaya çıktığı zamanlarda refah devletinin sınırlı olan hedef ve kapsamı,
devletin ekonomiye müdahalesiyle yaygınlaşıp gelişmiştir. Tablo.1’de görüldüğü gibi, refah
devletinin altın çağında gelişmiş ülkelerde kamu ve sosyal harcamalarının gayri safi milli
hâsılaya (GSMH) oranındaki artış bu durumu göstermektedir.
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Tablo 3. Yıllara göre Kamu ve Sosyal Harcamalarının GSMH’ya Oranı, (%)

Ülkeler

Kamu ve Sosyal Harcamaların GSMH’ya oranı
(%)
1938

1973

1985

Fransa

21.8

38.5

52.4

Hollanda

21.7

45.8

60.2

İngiltere

28.8

40.6

47.7

Kaynak: Gümüş İskender, “Devlet Müdahalesi ve Piyasalaşma
Kıskacında Refah Devleti: Türkiye’de Sosyal Güvenlik
Reformu”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2012:56-59.

Bu, sosyal politikanın gelişmesine ve tam istihdamı hedefleyen Keynesyen iktisat
politikalarının uygulanmasına paralel olarak gerçekleşmiştir (Koray, 2005). Refah
hizmetlerindeki bu artış aynı zamanda sosyal hakların benimsenip ve uygulanmasını işaret
etmektedir. Diğer bir deyişle, refah hizmetlerinin gelişerek artması, modern anlamda refah
devletinin meşruiyet zeminini oluştururken (Şenkal, 2006:227), vatandaşlık kavramına sosyal
vatandaşlık boyutunu kazandırmıştır.

14.2. Tarihsel Süreçte Vatandaşlık
Antik Yunan’da ortaya çıkan, ulus devletle modern şeklini alan vatandaşlık kavramı,
refah devleti ile beraber farklı bir boyut kazanmıştır. Özellikle refah devleti tanımının esas
olarak, birey ve devlet arasında ilişkinin sınırlarını çizen vatandaşlık kavramına dayandırılarak
açıklanması ve toplumsal uyum ve bütünleşme için (Harris, 1999:915-918) eşitlik temelinde
refah hizmetlerinin sunulması vatandaşlık anlayışını geliştirmiştir. Bu gelişme dikkatleri
vatandaşlık tanımının ne olduğunu anlamaya ve geçirdiği evrime yöneltmektedir.
Vatandaşlık, genel olarak bir yurtta yaşayıp o topluluğun üyesi olmayı, topluluğa uyum
sağlamayı, sorumluluk almayı, katkıda bulunmayı ve katkının seviyesini tanımlamaktadır
(Manville, 1997:5). Diğer bir deyişle, bir taraftan politik ve hukuk bir kavram olarak dar bir
çerçevede siyasal bir güç karşısındaki hakları ve yükümlülükleri belirtmek için kullanılırken
diğer taraftan, bu hakka kimin sahip olduğunu/olmadığını da tanımlamayı amaçlamaktadır.
Modern vatandaşlık kurumunun gelişimi ve hukuk sistemlerince ele alınış biçimi,
ülkeden ülkeye, sistemden sisteme farklılık göstermektedir. Çok boyutlu ve katmanlı yapısıyla
vatandaşlık kavramı, ulus-devletle ilişkili olarak, tarihsel ve kurumsal olarak düzenlenmiş
toplumsal kimliklerle oluşturulmuştur. Bunun sonucunda, demokratik bireysel hak ve
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özgürlüklerin yanı sıra kültürel hak ve özgürlüklerin ilave edilmesiyle, vatandaşlığın tanım ve
kapsamı genişlemiştir.
Vatandaşlık kavramıyla ilgili olarak literatür incelendiğinde bu kavramın, hem devlettoplum-birey ve hem de toplum içi ilişkiler düzleminde analiz edilmeye çalışıldığı
görülmektedir (Özer,2009:62). Aynı zamanda tanım ve kapsam olarak genişlediği ve
genişlediği ölçüde de toplumsallaştığı dikkati çekmektedir. Bu noktada vatandaşlığın tarihsel
süreçte izlediği yol önemlidir. Söz konusu bu süreçte karmaşık bir yol izleyen vatandaşlık
kavramının, geçmişi Antik Yunan’a kadar gitmektedir. Bu dönemde kapsam ve anlam itibariyle
daha dar kullanıma sahiptir (Derek, 2007). Kamusal alana aidiyetle ilgili hak ve yükümlülükleri
düzenleyen bir statüyü ifade etmektedir (Özkazanç, 2009:250). Sadece statü ve servet sahibi
erkekler kamusal alanda eşit vatandaşlar olarak tanınırken, bunun dışında kalan büyük kitleler
dışlanmaktadır (Güllüpınar, 2012:84).
15.yüzyıldan, Merkantalist kapitalizme kadar devam eden süreçte ise, vatandaşlık
kamusal boyut açısından statü ve imtiyazlar lehine sürekli gerilemiştir. Buna karşın Monarşinin
egemen olduğu dönemde ise, vatandaşlık, siyasi ve sosyal haklarından yoksundur yalnızca
devlete karşı yükümlülükler üzerinden tanımlanmıştır (Üstel, 1999:56). Ayrıca bu dönemde,
ticaret ve sanayi faaliyetlerle sağlanan ekonomik büyüme ile sanayi burjuvası ortaya çıkmıştır.
Krallar, merkezi bir güçle devleti canlandırırken, devletler milli bir kimlik kazanmıştır
(Huberman, 1976: 92).
Vatandaşlığın bireysel hak ve özgürlüklerle ilgili asıl gelişmesi ise, Sanayi Devrimi
sonrasına tekabül etmektedir. Bu gelişimde etkin olan ise, ticari kapitalizm ve paralel olarak
gelişen insan bilimleridir (Özkazanç, 2009:252). Kapitalizmin gelişmesi, mülkiyet haklarının
yasal bir çerçeveye oturtulmasını sağlarken, modern vatandaşlığa doğru gelişimi başlatmıştır.
Bu gelişmelerle vatandaş, dar politik-hukuki anlamın ötesine geçmiştir. Kapitalizmin
gelişmesi, ardından da Sanayi Devrimi’nin gerçekleşmesi ve ticaretin hacminin artması ile
toplumsal dönüşüm başlamıştır. Bu dönüşüm ve değişimin ürünü olarak ulus devlet ortaya
çıkmıştır. Weber’in tanımlamasıyla ulus devlet, kurallarının uygulanışında, yasal olarak
fiziksel güç kullanma tekeline sahip olan kurumlaşmış nitelikteki siyasal bir girişimdir (Weber,
1995: 93-94). Ulus-devlet, feodal düzenden merkezi devlet düzenine geçişle kurulmuştur.
Devrimlerle birlikte, meşru ve evrensel bir siyasal örgütlenme haline gelmiştir (Schnapper,
1995:17). Bunun sonunda daha önceki dönemlerde askeri, ekonomik ve sınıfsal gücün bir
uzantısı olan vatandaşlar, modern devletle iktidarı oluşturan devletten bağımsız yeni bir anlam
kazanmıştır (Heater, 2007: 104). Toplumda siyasal ve sosyal bütünleşmeyi sağlayabilecek bir
vatandaşlık kavramı ortaya çıkmıştır.
Bu bağlamda, vatandaşlığın devlet faaliyetlerinin kurucu öğesi ve modern devletin
öznesi olduğu söylenebilinir. Vatandaşlığın bu dönüşümü ile değişen toplum yapısı içinde
sadece aile reisi erkeklerini kamusal alanda eşit vatandaşlar olarak görülmüştür. Biçimsel
olarak eşitlik fikri, modern vatandaşlık kurumunun temelidir. Mülk sahibi olmayanların, kadın
ve alt-sınıfların, vatandaş olma yeterliliklerinin sorgulandığı kamusal ve özel alan ayrımında
şekillenmiştir (Heater Derek, 2004:59-65).
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14.3. Refah Devletinin Vatandaşlıkla İlişkisi: Sosyal Vatandaşlık
Sosyal vatandaşlık, toplumda belli standartlarla gelişmiş bir yaşam sürdürebilmenin ön
şartı olan sağlık, eğitim vb. refah devleti hizmetlerinin herkese eşitlik temelinde sunulmasının
gereği olarak ortaya çıkan bir kavramdır. Bu hizmetler, sosyal haklar kapsamında
sunulmaktadır ve bu haklar “bölünmez bir sosyal mal” olarak kabul etmektedir (Arın, 1996:57).
Bu konuda, T.H. Marshall’ın “Vatandaşlık ve Toplumsal Sınıf” çalışması, önemli bir
temel oluşturmaktadır. Yazar, bu çalışmasında, bireylerin hak ve sorumluluk bağlamında eşit
sayıldığı vurgulayarak vatandaşlığın sosyal, siyasi ve medeni bileşenlerini incelemiştir.
Bireylere belli bir yaşam standardı sağlamak ve kapitalizmin işleyişindeki toplumsal
eşitsizlikleri (kapitalist piyasa ilişkileri, yoksulluk, yetersiz eğitim gibi) gidermek için refah
devleti hizmetlerinin geliştirilmesi gerektiğini belirtmektedir (Marshall, 1964:84).
Bununla birlikte Marshall, bireyin sosyo-ekonomik güvencesini garantiye alan, kimseye
muhtaç olmadan yaşamasını sağlayan sosyal haklar mevcut olmadıkça medeni ve siyasi
hakların, işlerlik kazanamayacağını ileri sürmektedir (Buğra, 2005:4). Yazar, medeni, siyasal
ve sosyal haklardan oluşan üç tür vatandaşlık hakkının geliştiğini ve bu hakların birbirinin
gelişmesine zemin hazırlayarak ilerlediği belirtmektedir. Bu haklardan ilkini oluşturan medeni
hak, hukuk sistemi önünde kanunlar tarafından eşit sayılma hakkıdır.

Grafik 1. 1. Vatandaşlığın Boyutları
İfade özgürlüğü, düşünce ve inanç özgürlüğü, mülkiyet hakkı, sözleşme yapma hakkı
ve adalet hakkı gibi birey özgürlüklerini içermektedir. Medeni haklarla ilgili kurumlar öncelikle
mahkemelerdir. İkincisi siyasi haktır. Seçme-seçilme ve siyasi parti kurma hakkı gibi siyasi
katılım haklarıyla ilgilidir. Bireyin siyasi iktidarın icrasına katılmasını sağlamaktadır. Bu haklar
ile ilişkili kurumlar, parlamento, belediye meclisleri ve yönetim kurullarıdır. Üçüncüsü ise,
sosyal haktır. Sosyal haklarla ilgili olup refah devleti ile şekillenmiştir. Bu haklarla, sosyal
güvenlik, sağlık, eğitim hizmetleri sunulmakta ve bireyler arasında belirli bir yaşam standardı
sağlanmaktadır. Ayrıca toplumsal mirastan pay alma hakkı ve toplum standartlarına uygun bir
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hayat yaşama hakkı gibi çeşitli biçimlerde bu haklar sunulmaktadır (Marshall, 1964:71-72).
Ancak Marshall, kapitalist ekonominin daha da büyümesine yardımcı olan medeni ve siyasi
haklardan sonra tanınan sosyal hakları, bir politik araç olarak görmektedir. Marshall’ın bu
görüşünde etkili olan, vatandaşlık kavramının tarih boyunca izlediği yolun, politik ve sivil
hakların yaygınlaşması ile başlamış olmasıdır (Marshall, 1964:103).

14.4. Refah Devletinden Zorunlu İstihdam Devletine Geçiş
1970’li yıllarda Fordist kitle üretim sistemi dolayısıyla da refah devletinde krizinin baş
göstermesi ile talep yönlü Keynesyen politikaların, devletin müdahalesinin sorgulanmaya ve
giderek zayıflamaya başladığı görülmektedir. Bu dönem, kapitalizmin maruz kaldığı en önemli
krizlerden birinin yaşandığı yıllardır. Petrol krizleri, ekonomik durgunluklar nedeniyle işgücü
talebi daralmış ve istihdam düzeyleri birçok ülkede düşme eğilimine girmiş ve işsizlik
yükselmeye başlamıştır. Bununla birlikte fiyatlar genel düzeyinin sürekli ve hissedilir bir artışı
da krizi daha da büyütmüştür. Bunun yanı sıra işgücü giderek daha yaşlı hale gelmiş, sosyal
dışlanma, vergiler, kamu harcamaları bilhassa sosyal güvenlik ve sağlık harcamaları artmış,
bütçe açıkları sürekli hale gelmiştir. Bu, uygulanan tam istihdam politikalarının (Keynesyen)
ve 2. Dünya Savaş sonrası oluşturulan işçi-işveren anlaşmasının çöktüğü anlamına gelmektedir.
Çünkü sanayi döneminin Fordist-Taylorist üretim yapısına uygun eski refah sistemi, yeni
toplumsal yapının doğurduğu gereksinimlere cevap verememektedir.
Dolayısıyla dünya piyasalarındaki kriz ve artan rekabet karşısında yeni bir dönemin
başladığını söylemek mümkündür (Özdemir, 2007:699-701). Bunun sonucunda refah devleti
politikalarının o kadar da başarılı olmadığı görülmüş, devletin ekonomiye müdahalesinin ve
kamu harcamalarının azaltılması yönündeki eğilimlere hız kazanarak liberal politikalara dönüş
sürecine girilmiştir. Özellikle ABD’de Reagan, İngiltere’de de Teacher’in neo-liberal
uygulamalara öncelik vermeleri bu durumu göstermektedir. Bu bağlamda 1980 sonrasında
refah devletinin yeniden yapılanma sürecinde vatandaşlık kavramına yeni bir anlam ve boyut
kazandıracak önemli gelişmelerin yaşandığı görülmektedir.

14.5. Refah Devletinin Krizine Karşı Yeni Bir Arayış: Üçüncü Yol
1990’lı yıllarda, birçok Avrupa ülkesinde (özellikle İngiltere’de Tony Blair hükümeti)
merkez sol partilerin güçlenip tekrar iktidara gelmeleriyle beraber “Üçüncü Yol” denilen yeni
bir sosyal politika akımı ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşım, 1990'ların post-endüstriyel toplumunda,
refah devletinin alternatifi olarak değerlendirilmektedir (Esping-Andersen, 2003). Daha
doğrusu, neo-liberalizm ve geleneksel refah devleti arasında bir orta yol arayışıdır. Yeni
demokratik devlet, aktif sivil toplum, demokratik aile, yeni karma ekonomi, eşitlik, pozitif refah
ve sosyal yatırım devleti gibi unsurlardan oluşmaktadır (Giddens, 1998).Bu yaklaşımda,
dayanışma ve eşitlik gibi geleneksel sosyal demokratik değerler benimsenmektedir. Ayrıca
neo-liberal ve sosyal demokrat sentezini yansıtan politikalar (özellikle sosyal koruma)
izlenmesi ve aktif sosyal politikaların tercih edilmesi öngörülmektedir (Özdemir, 2004:76).
Bununla birlikte üçüncü yol düşüncesi içinde oldukça önemli yer tutan sosyal yatırım devleti
anlayışı, birçok yönden eleştirilse de günümüzün sosyal politikalarını ciddi biçimde etkilediği
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görülmektedir. OECD, AB uluslararası kurumların politika tercihlerinde ve gelişmiş refah
devletlerinin uygulamalarında görülmektedir (Öztürk, 2011:83).

14.6. Zorunlu İstihdam Devleti
Sosyal refah devleti üzerinde yoğunlaşan reform baskıları ile yakın gelecekte sosyal
harcamaların kamu bütçesinde sorunlara yol açmasını önlenmesi için, emeklilik, sosyal
güvenlik, işsizlik ve sağlık yardımlarını kısma, sosyal güvenlikte, sağlıkta ve eğitimde
özelleştirmeyi teşvik etme gibi uygulamalar önerilmektedir. Bunun için sosyal yardım
hakkından yararlanabilmek için çalışma koşulunun getirilmesi, Reagan'ın başkanlığı
döneminde ABD’de uygulanmaya başlanmıştır. Bir sosyal yardım anlayışını ifade eden bu
yaklaşımın ABD dışında diğer ülkelerde de benimsenmesiyle sosyal koruma anlayışı
değişmiştir. Bu değişimin tetiklemesiyle, yeni bir refah rejiminin temel yapısının şekillendiğini
ve buna paralel olarak sosyal haklarda ve vatandaşlıkta önemli dönüşümlerin yaşandığını
söylemek mümkündür. Artık tüm bireylerin vatandaş olarak eşit bir biçimde yararlandığı refah
devletinden, belli düzeyde sosyal korumadan yararlanabilmenin çalışma şartına bağlayan
zorunlu istihdam devletine (workfare state) geçiş söz konusudur. Bu zorunlu istihdam
devletinde bireyler, belli bir işte çalışma şartıyla devletin sosyal korumasından
yararlanmaktadır (Peck, 2003:85-87). Öncelikli olarak toplumsal dışlanma sorunuyla mücadele
eden çoğu ülkenin, toplumun yoksulluk riski altındaki grupları kapsayacak aktif sosyal
politikalara ağırlık vermesi, çalışma esasına bağlı olarak yeniden-dağıtımcı bir mantıkla fırsat
eşitliği sağlamaya çalıştığı görülmektedir (Kildal, 2000:3-5).
Bu bağlamda uygulanan sosyal programlar, devlet, sivil toplum kuruluşları ve özel
sektör arasında ortaklıklarla şekillenmektedir. Çalışmanın esas olduğu ve genellikle işsiz veya
yoksulları cüzi bir ödeme karşılığında çalışmaya (kamuda, yerel yönetimlerde, gönüllü
hizmetlerde veya belirli koşullar altında özel işyerlerinde) veya işbaşında eğitim almaya
zorlayan uygulamalar söz konusudur. Bunlar, aktif sosyal politikaların daha fazla
önemsenmesine ve sosyal yardımların bir parçası haline getirilmesine neden olarak yeni bir
düzeni başlatmıştır.
Çalışma zorunluluğu altında sosyal yardımların sağlanması, kamu yardımına ihtiyaç
duyanlar ile devlet arasında kurulan sosyal devlet ilişkisini değiştirmektedir. Aynı zamanda
haklar ve sosyal devlet sisteminde köklü bir farklılaşma oluşturmaktadır. Günümüzde bu
durumun refahın sonu şeklinde ifade edilmesi, çalışmayı zorunlu hale getiren politikalar için
bir düşünce zemini oluşturmakta ve bu politikaların yaygınlaşma eğilimlerinin güçlü olduğuna
işaret etmektedir (Handler, 2004:25-28). Bunun sonucunda da toplumda belirli hak ve yaşam
standardında iki kutuplu bir ayrışma meydana gelmektedir. Diğer bir ifadeyle prim esasına
dayanan sosyal güvenlikten yararlananlar ile emek piyasasında yer alamayan ve düzenli bir
geliri bulunmayanların yararlandığı ikili bir yapıda sosyal güvenlik sistemi oluşmaktadır
(Holden, 2003:306-309).
Dolayısıyla çatışmalı ve dinamik yapıdaki vatandaşlık eşitsizliklerle beraber
tartışılmaya başlanmıştır. Ayrıca sosyal güvenlik sisteminin ikili yapısı içinde cinsiyete dayalı
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işbölümüyle şekillenen kadının konumu, tartışmalı bir konu olarak yer almakta ve tartışmaların
yönünü eşitsizliklerin giderilmesine yönlendirmektedir. Bu çerçevede sosyal hakların,
vatandaşlık temelinde tartışılması anlamlı olmaktadır.

14.7. Refah ve Eşitliğin Sınırları
20.yüzyıldaki vatandaşlık mücadelesiyle kimi ülkelerde liberal demokratik rejimlerin
gelişmiş, kimi ülkelerde ise otoriter rejimlerin kurulmuştur. Bunun paralelinde sosyo-ekonomik
dönüşümlerin yaşanması, vatandaşlığın anlamını değiştirmiştir. Bu dönüşümde üç temel
dinamik önemli bir rol oynamaktadır. İlk olarak, işçilerin sendika kurma hakkını
kazanmalarıyla birlikte, grupların siyasal yaşamda temsilinin sağlanmasıdır (Özkazanç,
2009:258). Bu kazanımla toplu pazarlık hakkının yerleşmesi ve vatandaşlık hakkının
yaygınlaşmasını sağlanmıştır. İkincisi, baskın vatandaşlık anlayışında haklar ile yükümlülükler
dengesini bozan ve kamusal alanın parçalanma sürecini hızlandıran aidiyet ve kimliğin, soyut
vatandaşlık bağının önüne geçmesidir (Suszycki, 2011:72-76). Üçüncü olarak, sosyal
vatandaşlık anlayışının gelişmesiyle birlikte, mülkiyet hakları ile toplumsal mirasa ortak
katılım hakları arasındaki çatışmanın önem kazanmasıdır. Bu haklar, toplumun sınıfsal yapısı
içinde ve sermaye özgürlüğünü içeren kâr amaçlı kapitalist bir ekonomik düzende tanınmıştır.
Dolayısıyla toplumun sınıfları arası özel mülkiyet eşitsizlikleri derinleşerek sürmekte ve sınıf
çatışmaları hem ekonomik ve hem de siyasal düzlemde sürdürülmektedir (Giddens, 1986:5556).
Diğer taraftan vatandaşlık kavramının geçirdiği evrimin, refah devletinin gelişmesine
önemli katkı sağladığı gibi, ondan da etkilendiğini belirtmek önemlidir. Sosyal refahın
gelişmesi, hem medeni ve hem de siyasal eşitliğin maddi bir hak olarak gelişmesinde rol
oynadığı ölçüde vatandaşlık anlayışının siyasi eşitliği ve bireysel özgürlüğü içermesi, refah
devletinin gelişim sürecini hızlandırmıştır. Dolayısıyla 1945 ve 1975 yılları arasında refah
devletinin altın çağını yaşadığı dönemde yaşam kalitesinin yükselmesi, bir taraftan sosyal
vatandaşlığın önemini gösterirken diğer taraftan sosyal hakların hem sonucu hem de
garantisidir. İlaveten, ülkelerin farklı vatandaşlık yaklaşımları, kapsam itibariyle gelişen refah
devleti uygulamalarını etkilemektedir.
Günümüzde dünya ölçeğinde yaşanan değişim ve dönüşümlerle birlikte neo-liberal
politikalara geçilerek devlet müdahalesinin ve sosyal harcamaların azaltılması, vatandaşlığın,
hem anlam ve statüsünü, hem de siyasal ve toplumsal boyut arasındaki zorunlu ilişkiyi
zayıflatmaktadır. İşsizliğin ve yoksulluğun artması, refah hizmetlerinin azaltılması ve reformu,
sanayileşmeden post-endüstriyel ekonomilere geçiş, cinsiyet ilişkilerinde ve aile yapılarında
değişim, ulusal politika yapımında AB mevzuatının rolü gibi çeşitli gelişmeler bu durumu daha
da hızlandırmaktadır (Bussemaker, 1999:77-81). Diğer bir ifadeyle vatandaşlık kavramındaki
paradokslar ortaya çıkmaktadır. Refah hizmetlerinin tüm vatandaşlara eşitlik ilkesiyle
sunulması, tüm bireylerin refah hizmetlerinden yararlandığı anlamına gelmemektedir. Bir
taraftan bireyleri belli bir yaşam standardında eşitlerken diğer taraftan çelişkileri beraberinde
getirmektedir. Çünkü refah devleti hizmetleri, prim esasında sunulmaktadır ve bu hizmetlerden
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bürokratik olarak temsil edilenler yararlanmaktadır. Bu durum, sosyal bir açmaza neden
olmaktadır.
Kısacası, refah devletlerinde piyasa kapitalizminin devamı için sosyal vatandaşlık
haklarının düzenlenmesi, sosyal bir çelişkiyi ortaya çıkarmaktadır. Bu durumda toplumsal
uzlaşma sağlanamamakta, eşitsizlikler ve dengesizlikler beraberinde gelmektedir. Buna
ilaveten, bazı sosyal refah hizmetlerin üretim ve sunumunun piyasaya bırakılması toplumdaki
kutuplaşma ile parçalanma ihtimalinin güçlendirmektedir (Özdemir, 2004:73-75).
Aynı zamanda, küreselleşme, teknolojik gelişmeler, artan rekabet, piyasalardaki
(öncellikle emek piyasasındaki) dönüşümler, refah devleti politikalarını etkilediği gibi
bireylerin kollektif çıkarlarını temsil eden mekanizmanın çözülme sürecini oldukça
hızlandırmaktadır.
Bunun dışında neo-liberal politikalarla düzenlenen refah hizmetlerinin aktif, girişimci
ideal vatandaş prototipinin dışında bağımlı ve çıkarcı bir vatandaş tipini oluşturması ve yoğun
devlet müdahalesiyle bireysel özgürlüklerin korunmaması şeklinde bir paradoks
oluşturmaktadır. Sosyal vatandaşlık ile medeni ve siyasi vatandaşlık arasındaki bu paradoks,
modern vatandaşlık kavramıyla ilgili olarak üç yeni tartışmayı gündeme getirmektedir
(Özkazanç, 2009:267). İlk olarak, vasıfsız emek gücünde belirgin bir artış ve annelerin
istihdamı gibi emek piyasasındaki dönüşümler, ekonomik büyümeye engel olmakta, sosyal
dışlanmaya öncülük etmektedir. Bu durumun refah harcamalarını arttırması, devletinin
finansmanı ile kapsamlı vatandaşlık idealine ulaşmada tehdit olarak algılanmaktadır. Bunun
anlamı ise, esnek olmayan emek piyasası ile yapısal işsizliğin, sosyal korumanın finansal
temelini sarsmasıdır. Zira işsizlikle mücadele etmekte tek yol olarak sosyal korumanın
benimsenmesi, bir taraftan asgari ücretin yükselmesine ve yoksulluk tuzağına düşmeye katkıda
bulunurken, diğer taraftan sosyal dışlanmayı güçlendirmektedir. İkinci tartışma, küreselleşme
ve teknolojik değişimlerin, kimilerinin iş ve yaşam kalitesini yükseltirken, toplumun risk
altındaki grupları için sosyal ve ekonomik eşitsizlik getirmesiyle ilgilidir. Düşük vasıflıları ve
değişime uyum sağlamada güçlük çekenleri, düşük kapasiteli, iğreti işlerde (percious) çalışma
riskiyle ya da işsiz kalma ile karşı karşıya bırakmaktadır. Diğer üçüncü bir tartışma ise, refah
devleti hizmetlerinin pahalı oldukları kadar etkin ve üretken olmamalarıdır.
Sonuçta bu tartışmalar, refah devleti politikaları ile vatandaşlık arasındaki yakın ilişkiyi
vurgulamaktadır. Refah hizmetleri ve sosyal politikalar, vatandaşlık anlayışına göre
düzenlenmektedir. Vatandaşlık anlayışının da kamusal alanda var olan tam zamanlı, ücretli bir
işte çalışan erkeği (cinsiyete dayalı işbölümü) tanımlamaktadır. Bu aile kurumunda, emek
piyasasında ve sosyal haklara erişebilmede kadınların konumunun belirlenmesini ifade
etmektedir. Dolayısıyla kadın, vatandaşlık kavramında göz ardı edilmekte, bunun sonucunda
da eşitsizliklerin boyutu ve kapsamı genişlemektedir.

14.8. Vatandaşlıkta Kadının Konumu
Refah devleti ile olgunlaşan medeni, siyasi ve sosyal haklarla eşitlikçi bir sisteme
dayanan vatandaşlık, kapsamlı bir eşitsizlik getirmektedir. Marshall’ın vatandaşlık analizinde
373

çerçevesi çizilen vatandaş prototipi, 1950’li yıllarda hâkim olan erkeğin ekmek kazandığı aile
modeline uygun, ücretli bir işte çalışan erkek işçidir. Bu model çerçevesinde, evinde eşi ve
ailesi için bakım işini üstlenen kadının edilgen ve ekonomik açıdan bağımlı olması, evli
kadınların konumunu belirlerken, kadının hak ve görevleriyle ilgili olan mevcut farklılıklar ele
alınmamaktadır. Sosyal yardımlar ise, ekmek kazanan ve aile reisi olan erkeğe verilmektedir.
Dolayısıyla kadının eşi üzerinden sosyal vatandaşlığa kabul edilmesi, bu sistemin temel özelliği
olarak ortaya çıkmıştır (Bussemaker ve Kersbergen, 1999:17-20). Bu çerçevede 1950-1990
yılları arasındaki dönemi kapsayan refah devleti modeli, Marshall’ın erkek işçiyi esas alan
vatandaşlık yaklaşımına göre şekillenmiştir. Ekonomik ve sosyal dönüşüm neticesinde bu
vatandaşlık yaklaşımı eleştirilmekte, işçi ve vatandaşlık kavramlarının genel olarak erkeğe has
özelliklere göre tanımlandığı vurgulanarak, bu kavramların kadınlar açısından ne kadar geçerli
ve makul olduğu sorgulanmaktadır. Bu noktada, kadının sosyal vatandaşlığının ihmal
edilmesine itiraz eden yazarlar, refah devletinin kurum, düzenlemeler ve işleyiş temelinde
erkeğe göre şekillendiğini ileri sürmektedirler (Murhem ve Dahlkvist, 2012:2-3; O'Connor,
2004:189-194). Buna göre, refah devletinin farklı rejimlerinde sosyal haklara erişim, genellikle
cinsiyete dayandırılmaktadır. Bu durum, kadın ve erkek arasında emek piyasasına katılım ile
ailedeki işbölümünün farklı olmasından (Park, Han ve Song, 2002:75-78) ve kadının “ikinci
sınıf vatandaş” olarak tanımlanmasından kaynaklanmaktadır (Orloff 2002:10-14).
1990’larda cinsiyet temelinde refah devleti tartışmaları, büyük ölçüde Gøsta EspingAndersen’nin çalışmalarından yararlanılarak genişlemiştir. Yazar, “Refah Kapitalizminin Üç
Dünyası” çalışmasında refah rejimlerini refah devleti-emek piyasaları-aile arasındaki
düzenlemeler temelinde tasnif etmiştir. Esping-Andersen refah rejimleri ayrımını, liberal refah
modeli (Anglosakson-ABD, İngiltere), muhafazakâr refah modeli (Kıta Avrupa’sı-Almanya,
Fransa ve Belçika), sosyal demokratik/İskandinav refah modeli (İsveç, Danimarka) şeklindeki
yapmaktadır. Bu ayrımı, sosyal hizmetlerin ve yardımların piyasalaşma/metasızlaştırma
(decommodification) ile tabaklaşma (stratification) derecesi esasında incelemektedir.
Piyasalaşma derecesi, bireyin iş piyasasında çalışmadan hayatını güvence altına alma düzeyini
belirtmektedir. Diğer bir ifadeyle, sosyal ihtiyaçların piyasa dışındaki devlet gibi kurumlardan
temin edilme derecesi ölçülmektedir. Piyasalaşma derecesinin düşük olması, bireyin yaşamak
için ücreti düşük olsa da çalışma zorunluluğunu göstermektedir. Buna karşılık piyasalaşma
derecesinin yüksek olması ise, sosyal hak ile bireyin çalışılamayacak durumlarda insani bir
hayat yaşayabilmesidir. Andersen’in kullandığı diğer bir ölçüt, toplumdaki sosyal
kademeleşmeyi ifade eden tabakalaşmadır. Bu ölçütle, refah devletinin, var olan farklı
toplumsal tabakalara (farklı sınıf ve meslek grupları) katkısı incelemektedir (Esping-Andersen,
1990: 21-22) .
Esping-Andersen bu sınıflamasını, eleştiriler karşısında 1999’da yayınladığı
çalışmasıyla yeniden gözden geçirerek daha da zenginleştirmiştir (Esping-Andersen, 1999). Bu
çalışmada hizmetlerin piyasalaşma ile tabakalaşmayı nasıl etkilediğini açıklaması, refah devleti
ile ilgili çalışmalara temel oluşturmuştur. Ancak bu çalışma, feminist yazarlarca kadınların
varlığını dikkate almadığı gerekçesi ile eleştirilmektedir. Bu eleştiriler, genel olarak emek
piyasası-refah devleti ilişkisine odaklanması, aileye analizinde yer vermemesi, emek
piyasadaki cinsiyete dayalı iş bölümünü ve ailenin refah sunumundaki önemini dikkate
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almaması şeklinde sıralanabilir. Zira feminist yazarlara göre, piyasalaşma ve tabakalaşma
düzeyi sadece istihdamın yapısından etkilenmemektedir. Toplumsal cinsiyet tarafından
şekillenerek kadın ve erkeği farklı biçimde etkilemektedir (Knijn ve Ostner, 2002:143-145).
Buna dayalı olarak Esping-Andersen’nin analizinde, sosyal vatandaşlık haklarına erişimde
erkek ve kadın açısından farklılaşmanın gözden kaçtığı ileri sürülmektedir.
Bununla beraber, diğer yazarlar da, piyasa-aile-devlet ilişkisini kolaylaştırmak amacıyla
refah devleti araştırmalarına yeni boyutlar ekleyerek mevcut refah devleti analizine alternatifler
sunmaktadır. Bu konuda Jane Lewis, “Gelişmiş Refah Devletleri ve Cinsiyet” adlı çalışmasıyla
bu konuya önemli bir katkıda bulunmaktadır. Yazar erkeğin ekmek kazandığı aile modelinin
üç farklı boyutunu kullanarak, refah devletinin cinsiyete göre dizayn edildiğini ortaya koymak
amacıyla yaklaşımını geliştirmektedir. Buna göre, geleneksel erkeğin ekmek kazandığı aile
modelinden ayrılma derecesine bağlı olarak güçlü, ılımlı ve zayıf ekmek kazanan devletler
olarak refah rejimlerini sınıflandırmaktadır.
Güçlü erkeğin ekmek kazandığı aile modelinin görüldüğü ülkeler Almanya, İngiltere,
İrlanda’dır. Bu ülkelerde kadınlar eşleri üzerinden sosyal haklara erişirler. Ilımlı erkeğin ekmek
kazandığı aile modeli Fransa ve Belçika’da görülmekte kadınlar eş, anne ve çalışan olarak kabul
edilmektedir. Zayıf erkeğin ekmek kazandığı aile modele sahip olanlar ise İsveç ve
Danimarka’dır. Bu ülkelerde kadınların istihdama katılma oranları yüksektir (Lewis, 1992:162170). Ayrıca yazar, refah devletinin, erkeğin ekmek kazandığı aile modelinin güçlü olduğu
tarihsel dönemde geliştiğini ve refah devletinin erkeğin ekmek kazandığı aile modeline katkıda
bulunduğunu ifade etmektedir (Sønderskov, 2002:9).
Ek olarak, 1990’lardaki refah devleti sınıflamalarının, cinsiyeti dâhil edecek şekilde
yeniden düzenlenmesinde, Ann Orloff’un çalışması oldukça önemlidir. Yazar, EspingAndersen’nin analizinde cinsiyet boyutu göz ardı edildiğini belirtmektedir. Analizine kadının
evlilik içerisindeki konumunun güçlendirilmesi (aile içi şiddete karşı ve ev içi sorumlulukların
adaletli paylaşımına) ailenin geçimini üstlenen kadının hayat şartlarını iyileştirebilmesi ve
bunun devamı için kadının istihdama katılımı sağlanması şeklinde üç boyutu ilave etmektedir
(Orloff, 1993:309-322).
Özetle, bazı yazarlar, refah hizmetlerinin devlet-piyasa düzenlemelerine göre
sunulduğunu, açık veya üstü kapalı bir şekilde ücretli erkek işçiye göre şekillendiğini ifade
etmektedirler. Bunun sonucunda, ücretli-ücretsiz iş ve bakımda cinsiyet boyutu gözden
kaçmaktadır (Boje ve Almqvist, 2000:25-26). Dolaylı olarak, ücretsiz bakım işini üstelenen
kadınların sosyal hak talepleri dikkate alınmamaktadır (Daly ve Lewis, 2000:284-290).
Sonuç olarak, kadının geleneksel rolleri nedeniyle vatandaşlık haklarından mahrum
edilmesi eleştirilmektedir. Bunun karşısında kadının anne ve eş olmaktan daha çok bir vatandaş
olarak haklara sahip olduklarını savunulmaktadır. Bu, sosyal vatandaşlığın analizine, kadınların
yeni bir yaklaşımla dâhil edilmesini sağlamıştır.
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Uygulama Soruları
1)

Tarihsel süreçte vatandaşlık ve temel haklar nasıl gelişmiştir? Tartışınız.

2)
Refah devletinin gelişimi ve sosyal vatandaşlık arasından nasıl bir ilişki
vardır? Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Vatandaşlığın 20. yüzyılda medeni ve sivil haklara ilaveten sosyal hak boyutunu
kazanması vatandaşlık kavramının, tanım ve kapsamı genişlemiştir. Refah devleti hizmetlerinin
sosyal haklarla sunulması bu genişlemede oldukça etkin olmuş sosyal vatandaşlık kavramı
ortaya çıkmıştır. Bununla beraber Marshall'ın katkısıyla gelişen bu kavramla toplumda belli
standartlarla yaşayabilmenin ön şartı olarak kabul edilmiş kapitalizmin işleyişindeki toplumsal
eşitsizliklerin giderilmesi hedeflenmiştir. Böylelikle kamu müdahalesinin artmasıyla refah
devleti genişlemiş 1945-1975 yılları arasında altın çağını yaşamıştır. Bu refah devleti ile
vatandaşlık kavramını arasındaki ilişkiyi göstermekte ve boyutlarını belirlemektedir. Ancak
1970'li yıllarda yaşanan dünya piyasalarındaki kriz ve küreselleşme ile refah devleti
politikalarının o kadar da başarılı olmadığını görülmüştür. Kamu müdahalesinin ve refah
harcamalarının azaltılması yönündeki baskılarla liberal politikalara dönüş sürecine girilmiştir.
Bu değişimin tetiklemesiyle, yeni bir refah rejiminin temel yapısının şekillendiğini ve buna
paralel olarak sosyal haklarda ve vatandaşlıkta önemli dönüşümlerin yaşandığını söylemek
mümkündür. Artık tüm bireylerin vatandaş olarak eşit bir biçimde yararlandığı refah
devletinden, belli düzeyde sosyal korumadan yararlanabilmeyi çalışma şartına bağlayan
zorunlu istihdam devletine geçiş söz konusudur. Çalışma zorunluluğu altında sosyal
yardımların sağlanması, kamu yardımına ihtiyaç duyanlar ile devlet arasında kurulan sosyal
devlet ilişkisini değiştirmektedir. Aynı zamanda haklar ve sosyal devlet sisteminde köklü bir
farklılaşma oluşturmaktadır. Bunun sonucunda, toplumda belirli hak ve yaşam standardında iki
kutuplu bir ayrışma meydana gelmektedir. Bununla birlikte bu ikili yapıda kadının da cinsiyete
dayalı işbölümüyle yer alması tartışmaların yönünü, çok boyutlu ve kapsamlı bir yapıda artan
eşitsizliğin giderilmesine yönlendirmektedir. Böylelikle bu konu, sosyal politikanın önemli bir
meselesi haline gelmektedir.

377

Bölüm Soruları
1)

Refah devletinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

a)
Bir yurtta yaşayıp o topluluğun üyesi olmak ve topluluğa uyum sağlamak,
sorumluluk almayı, tanımlayan devlet türüdür.
b)
Yaşadığı topluluğa uyum sağlayanların katkıda bulunmasını ve katkının
seviyesini belirleyen bir devlet türüdür.
c)

Yasal olarak üyelerinin hak-yükümlülüklerini belirleyen devlet türüdür.

d)
Ulus-devletle üyeleri arasındaki ilişkileri tanımlayan normatif beklentiler ve bu
beklentilerin uygulanabildiği devlet türüdür.
e)
Piyasanın sosyal adaleti ve insanca bir yaşamı sağlamadaki başarısızlıklarını
azaltmak amacıyla bilinçli bir şekilde örgütlü kamu gücünün kullanıldığı bir devlet türüdür.
2)

Refah devleti uygulamaları hangi esasta sunulmaktadır?

a)

Sosyal hak ilkesi esasında

b)

Sivil haklar esasında

c)

Siyasal hak esasında

d)

Gelir esasında

e)

Vergilendirme esasında

3)
Modern refah devletinin şekillenmesi, çeşitli alanlarda devlet müdahalesinin ve
desteğinin uygulanmaya başlanması gerçekleşmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu alanlardan
biri değildir?
a)

Sağlık

b)

İstihdam ve sosyal güvenlik

c)

Konut edindirme

d)

Eğitim

e)

Ulaşım

378

4)
değildir?

Aşağıdakilerde hangisi refah devletinin krizini derinleştiren nedenler biri

a)

Petrol krizleri

b)

Ekonomik durgunluklar

c)

Artan işsizlik

d)

Emek talebinde yükselme

e)

Fiyatlar genel düzeyinin sürekli ve hissedilir artışı

5)
Aşağıdakilerde hangisi refah devletinin alternatifi olarak değerlendirilen Üçüncü
Yol yaklaşımının unsurlarından biri değildir?
a)

Pasif sosyal politikalar

b)

Demokratik devlet ve aktif sivil toplum

c)

Yeni karma ekonomi

d)

Eşitlik

e)

Sosyal yatırım devleti

6)
Aşağıdakilerden hangisi zorunlu istihdam devletinde öngörülen uygulamalardan
biri değildir?
a)

Piyasaların serbestleştirilmesi

b)

Bakım harcamalarının arttırılması

c)

Özelleştirme

d)

Kuralsızlaştırma

e)

Sosyal refah harcamalarının kısılması

Cevap Anahtarı: 1.E, 2.A, 3.E, 4.D, 5.A, 6.B
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