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Önsöz

Önsöz
‹nsan ve Toplum kitab›n›z Sosyolojiye Girifl kitab›n›z›n bir devam› olarak haz›rlanm›flt›r. Kitab›n temel amac› uzaktan e¤itim almak isteyen ö¤rencilere sosyoloji disiplininin temel alanlar›ndan olan insan ve toplum iliflkilerini bir bütün olarak aktarmakt›r. ‹nsan ve toplum iliflkisi çok yönlü ve karmafl›k bir süreçtir. Kitab›n›zda toplumsal bir varl›k olarak birey ile onu çevreleyen sosyal iliflkiler a¤›n›
çeflitli yönleriyle ele almaktad›r. Her bir ünite ilgili alanda temel kavramlar› ve teorik tart›flmalar› sizlere aktarmaktad›r. Bu çerçevede, kentleflme, medya, iletiflim,
çevre, toplumsal gruplar, sa¤l›k, nüfus, göç ve vatandafll›k ile ilgili tart›flmalar› kitab›n›zda bulabilirsiniz.
‹nsan ve Toplum kitab›n›z›n haz›rlanmas›nda birçok kiflinin eme¤i geçmifltir.
Türkçe düzeltmeleri yapan Okt. Olcay Salt›k’a, kitab›n dizgi ve grafik tasar›m›nda
katk›lar›ndan dolay› Yard.Doç.Dr. Alper Kumtepe, Yrd.Doç.Dr. Alper Altunay,
Arafl.Gör.Dr. Öznur Öztürk’e ve kitab›n dizgi ve bas›m ifllerinde emeklerinden dolay› A.Ö.F. dizgi birimine çok teflekkür ederim.
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Prof.Dr. Nadir SU⁄UR
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Amaçlar›m›z
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Toplumsal grup kavram›n› tan›mlayabilecek,
Toplumsal gruplar›n özelliklerini s›ralayabilecek,
Toplumsal grup çeflitlerini aç›klayabilecek,
Toplumsal grup yap›s›n› oluflturan nitelikleri tan›mlayabilecek,
Toplumsal gruplara yönelik kuramlar› aç›klayabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•

Toplumsal grup
Birincil ve ikincil gruplar
‹ç ve D›fl Gruplar
Referans gruplar›
Az›nl›k gruplar›

•
•
•
•

Grup Normlar›
Liderlik
Gemeinschaft (cemaat)
Gessellschaft (toplum)

‹çindekiler
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Toplumsal Gruplar

• TOPLUMSAL GRUP NED‹R?
• TOPLUMSAL GRUPLARIN
ÖZELL‹KLER‹
• TOPLUMSAL GRUP
ÇALIfiMALARININ TAR‹H‹
• TOPLUMSAL GRUP ÇEfi‹TLER‹
• TOPLUMSAL GRUP YAPISININ
GENEL N‹TEL‹KLER‹
• TOPLUMSAL GRUBA YÖNEL‹K
KURAMLAR

Toplumsal Gruplar
TOPLUMSAL GRUP NED‹R?
‹nsanlar yaflam boyu aile, oyun grubu, meslek grubu, dernekler, flirketler gibi resmi ya da resmi olmayan birçok farkl› toplumsal grubun üyesi olmaktad›r. Toplumsal grup, en genel anlamda, küçük ölçekli toplumsal iliflkiler bütünü olarak tan›mlanabilir.
Toplumsal birliktelikler, her zaman, toplumsal bir grup olarak nitelendirilmezler. Toplumsal grup, kalabal›k insan topluluklar›ndan ay›rt edici baz› özellikler
tafl›maktad›r. Bir toplulu¤un grup olabilmesi için gereken en temel koflul, grup
üyeleri aras›nda etkileflimin olmas›d›r. Bununla birlikte, grup üyelerinin etkileflimi
çerçevesinde baz› de¤erlerin ve normlar›n bulunmas› gerekmektedir. Grup, bu
normlara uyan, ortak amaç ve ç›karlara sahip bireylerden oluflmaktad›r (Tolan,
1983, s.420).

TOPLUMSAL GRUPLARIN ÖZELL‹KLER‹
Toplumsal bir grubun özellikleri flu flekilde s›ralanabilir (Fichter, 2006, s.61-62):
1. Grubun tan›nmas›: Toplumsal bir grubun, hem grup üyeleri taraf›ndan
hem de baflkalar› taraf›ndan grup, olarak tan›nmas› gerekmektedir. Baz› derneklerde ya da kurulufllarda görüldü¤ü üzere, toplumsal grubun üyelerinin
isimleri sakl› tutulabilmektedir. Fakat bu durum, gruplar›n insanlar taraf›ndan bilinmesini engellememektedir.
2. Grup üyelerinin rolü ve statüsü: Gruplar›n toplumsal bir yap›s› bulunmaktad›r. Gruba kat›lan her üye, di¤er üyelerin konumlar›yla iliflkili olarak belirli
bir rol ya da statüye sahip olmaktad›r.
3. Grup üyelerinin rolleri: Gruplar, örgütlenmifl kiflisel eylemler bütünü olarak
görülebilir. Bu anlamda, grubun her bir üyesi, kendi toplumsal rolünü oynar ve böylece, grup kat›l›m›n› gerçeklefltirir. E¤er, üyeler rollerini
üstlenmekten vazgeçerlerse grup da ortadan kalkar.
4. Grubun süreklili¤i: Gruplar›n süreklili¤i bak›m›ndan karfl›l›kl› iliflkiler, büyük önem tafl›maktad›r. Toplumsal süreç tek yönlü olamaz, birlikte ve karfl›l›kl› olmas› gerekmektedir. Bu nedenle, grubun süreklili¤inin sa¤lanmas›
için, grup üyeleri aras›nda iletiflim ve temas olmal›d›r.
5. Grup normlar›: Gruplar, davran›fl normlar›na sahiptirler. Yaz›l› ya da yaz›l›
olmayan davran›fl normlar›, grup üyeleri taraf›ndan bilinir, anlafl›l›r ve takip

Toplumsal grup, üyeleri
aras›nda etkileflim olan,
ortak amaç ve ç›karlara
sahip, belirlenen de¤er ve
normlar› paylaflan
insanlar›n birlikteli¤ini ifade
etmektedir.
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Toplumsal grup, hedefleri
olan, ortak ilgi ve de¤erlere
sahip, toplumsal davran›fl
normlar›na göre karfl›l›kl›
roller oynayan bireylerin
baflkalar› taraf›ndan
tan›nan sürekli birlikteli¤ini
ifade etmektedir.

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

1

edilir. Bu davran›fl normlar›, grup üyelerinin belli durumlarda nas›l davranmas› gerekti¤ini ve neleri yap›p neleri yapamayaca¤›n› belirtmektedir.
6. Ortak ilgiler ve de¤erler: Grup üyeleri, ortak ilgileri ve de¤erleri paylafl›rlar.
Baz› gruplar›n ortak ilgileri ve de¤erleri, belirgin bir biçimde tan›mlanm›fl olmas›na karfl›n, baz› gruplar için belirsiz olabilmektedir.
7. Grubun toplumsal hedefleri: Grup eyleminin yöneldi¤i, toplumsal hedeflerin yani, amaçlar›n bulunmas› gerekmektedir. Her grubun bir ya da birkaç
amac› bulunmaktad›r. Toplumsal grubun belirledi¤i hedefler, bu grubun
neden var oldu¤u sorusuna cevap niteli¤i tafl›mas› bak›m›ndan önemlidir.
8. Co¤rafi/Mekânsal yak›nl›k: Grup yaflam›n›n sürdürülmesinde, temel unsurlardan biridir. Toplumsal gruplar, zorunlu olarak belirli bir zamanda ve mekânda bulunmalar› nedeniyle, fiziki mekân›n s›n›rlamalar›na ba¤l› kalmaktad›r. Köy, kasaba gibi belli bir yerde yaflayanlar›n, aralar›ndaki iliflkiler, toplumsal gruplar›n meydana gelmesini sa¤lar. Örne¤in komfluluk, mekâna dayal› oluflan gruplardan biri olarak gösterilebilir (Fichter, 2006, s.66).
Sizce bir trende
SIRAyolculuk
S‹ZDE eden insanlar, toplumsal bir grup olarak tan›mlanabilir mi? Neden?
Toplumsal grup, hem sosyal psikolojinin hem de sosyolojinin çal›flma konulaD Ü fi ÜBununla
NEL‹M
r›ndan biridir.
birlikte, psikologlar›n ve sosyologlar›n toplumsal grubu ele
al›fl biçimleri farkl›l›k göstermektedir.
Psikologlar,
temel birim olarak kabul etmekte ve toplumu, bireyin davS O Rbireyi
U
ran›fllar›yla ya da içgüdüleriyle aç›klamaktad›rlar (Hortaçsu, 1998, s.12). Buna ba¤l› olarak, grup davran›fl›n›n bireysel aç›klamalar› üzerinde durmaktad›rlar. SosyoD‹KKAT
loglar ise toplumun birey üzerindeki etkisini vurgulayarak toplumsal grubu, bireylerin üstünde, bireylerin toplam›ndan farkl› bir varl›k olarak kabul etmekte ve araflS‹ZDE
t›rma birimiSIRA
olarak
ele almaktad›rlar (Hortaçsu, 1998, s.13).
Toplumsal gruplar›n, neden bir çal›flma konusu olarak ele al›nd›¤› ve küçük
gruplar› incelemenin ne anlam tafl›d›¤› sorular›na yönelik üç temel neden gösterilAMAÇLARIMIZ
mektedir (Ka¤›tç›bafl›, 1992, s.200):
1. Toplumsal gruplar, toplumsal bir olgu olarak kabul edilmektedir. Herkes,
yaflam›n›n
bir k›sm›n› aile, arkadafl grubu, çal›flma grubu gibi “küçük
K ‹ T Abüyük
P
gruplarda” geçirmektedir.
2. Toplumsal gruplar, ayn› zamanda, toplumu yans›tmaktad›r. Küçük gruplar,
toplumsal
modelleri olarak ele al›nd›¤›nda, toplumsal grup çal›flmaT E L E V ‹ Zsistemin
YON
lar›, toplumsal sistem hakk›nda önemli bilgiler vermektedir.
3. Toplumsal grup araflt›rmalar›n›n sonuçlar›, toplumsal uygulamalar için önem
tafl›maktad›r.
‹ N T E R N Etoplumsal
T
Bu ba¤lamda,
gruplar› çeflitli aç›lardan ele alan çal›flmalar, tarihsel
süreç içerisinde farkl›l›k göstermektedir.

N N

TOPLUMSAL GRUP ÇALIfiMALARININ TAR‹H‹
Toplumsal gruplar üzerine yap›lan çal›flmalar›n, yirminci yüzy›l›n ilk yar›s›ndan itibaren geliflmeye bafllad›¤› belirtilmektedir. 1900’lü y›llar›n bafl›nda Georg Simmel’in çal›flmas›, küçük gruplar hakk›ndaki en erken çal›flmalardan biri olarak kabul edilmektedir. Simmel, gruplar›n genel prensiplerini ve grup oluflumunu analiz etmifl; ayn› zamanda, küçük ve büyük gruplar›n özellikleri, gruplarda bölünme, otorite, sayg›nl›k
ve itaat konular› üzerinde çal›flm›flt›r (Wolff, 1950 aktaran Burke, 2006, s.364).
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Gruplar›, büyüklükleri bak›m›ndan inceleyen Simmel iki, üç ve daha çok say›da kifliden oluflan küçük gruplar›n niteliksel farkl›l›klar›n›, grup üyelerinin karfl›l›kl› ba¤›ml›l›klar›n› ve etkileflim biçimlerini incelemifltir. Buna ba¤l› olarak üç kiflilik
gruplarda iki kiflinin, üçüncü kifliye karfl› ‘karfl› cepne’ açma olas›l›¤›n› ve üye say›s›n›n grup sürecini nas›l etkileyebilece¤ini araflt›rm›flt›r (Hortaçsu, 1998, s.12-13).
Bununla birlikte kuram›nda, çat›flma kavram›na yer vererek çat›flma olgusunu farkl› gruplar aç›s›ndan ele alan Simmel, grubun, bireyler toplulu¤undan farkl› bir varl›k oldu¤unu belirtmektedir (Wolff, 1950 aktaran Hortaçsu,1998, s.12).
Bu dönemin bir di¤er önemli ismi, toplumsal düzenin do¤as›yla ilgilenen Charles H. Cooley olmufltur. Cooley çal›flmas›nda, toplumdaki de¤iflimleri yans›tan birincil gruplar›n kavramsallaflt›r›lmas›yla ilgilenmektedir. Bu ba¤lamda, birincil iliflkilerin ve daha çok, kiflisel olmayan rol iliflkilerinin, baflka bir ifadeyle ikincil iliflkilerin meydana geldi¤ini ve hangi iliflkiler oldu¤unu incelemektedir (Cooley, 1909
aktaran Burke, 2006, s.364). Ayr›ca, toplumun birey üzerindeki etkisini vurgulayan
Cooley’in ayna benlik (looking glass itself) kavram›, kiflisel benli¤in toplumsal yaflam sonucu olufltu¤unu göstermekte ve günümüzde de geçerlili¤ini korumaktad›r
(Hortaçsu, 1998, s.12).
Birinci Dünya Savafl›’ndan sonra, Amerika’daki çeflitli etnik gruplar›n farkl› konulardaki tutumlar›n›n ve birbirlerine iliflkin görüfllerinin belirlenmesi amac›yla, tutum araflt›rmalar›n›n h›z kazand›¤› görülmektedir (Hortaçsu, 1998, s.17). Thrasher’in
(1927) Chicago kentinde gangsterlerle ilgili çal›flmas›, bu dönemde yap›lan önemli araflt›rmalar aras›nda yer almaktad›r. Do¤al yaflam ortam›nda gruplar ve grup süreçleri üzerine odaklanan Thrasher, gangster gruplar›nda rollerin yap›s›, statü, liderlik ve grup üyelerinin toplumsal kontrolü konular›nda birçok grup sürecini incelemifltir (Burke, 2006, s.364).
1920’li ve 1930’lu y›llarda grup çal›flmalar›, toplumsal sorunlar› ve iflyeri problemlerini çözmek için bir araç olarak kullan›lm›fl ve bu dönemde yap›lan çal›flmalar› “grup üyelerinin duygu ve düflüncelerini etkileyen normlar” üzerinde yo¤unlaflm›flt›r (Hortaçsu, 1998, s.18-21).
‹kinci Dünya Savafl› sonras›nda, grup araflt›rmalar›nda büyük bir art›fl görülmüfltür. Özellikle grup içi normlar, uyum, etkileflim, iletiflim, güç iliflkileri ve liderlik gibi konularda deneysel araflt›rmalar yap›lm›flt›r (Ka¤›tç›bafl›, 1992, s.202). Ayr›ca, savafl›n etkilerini tafl›yan askerler için grup terapisinin ortaya ç›k›fl›, geleneksel
bireysel terapide yer verilmeyen terapi gruplar› ve liderlik e¤itim gruplar› olarak
bilinen çal›flmalar›n artmas›na neden olmufltur (Burke, 2006, s.364). Bu çal›flmalardan etkilenen Robert F. Bales, ‘Etkileflim Süreci Analizi’yle (Bales, 1950 aktaran
Burke, 2006, s.365), grup gözleminin sistematik yöntemlerini ve etkileflim süreçlerinin ölçümünün gelifltirilmesine öncülük etmifltir.
1950’li y›llardan itibaren, psikolojide ve sosyoloji disiplinlerinde küçük gruplar
üzerine çal›flmalarda bir art›fl olmufl ve grup araflt›rmalar›, grup içi ve gruplar aras›
yard›mlaflma ve çat›flma konular› üzerinde yo¤unlaflm›flt›r (Hortaçsu, 1998, s.22).
William F. Whyte’nin (1955) köflebafl› gangsterleriyle ilgili araflt›rmas›, bu tür çal›flmalar›n önemli örneklerinden biri olarak gösterilmektedir. Ayr›ca, Homans (1950)
bu çal›flmalardan birkaç›n›, grup etkileflim ilkelerini ortaya ç›karmak için kullanm›flt›r (Burke, 2006, s.365). Ancak, küçük grup çal›flmalar›n›n 1960’l› y›llardan sonra çok çeflitli gruplar› kapsam›na ald›¤›, oldukça da¤›ld›¤› ve uygulamaya önem verildi¤i görülmektedir (Ka¤›tç›bafl›, 1992, s.202).
1970’li y›llarda, adalet kuram› temelinde haks›zl›ktan yarar ve zarar gören kiflilerin ve gruplar›n durumlar›na yönelik araflt›rmalar yap›lm›flt›r. Ayn› y›llarda gö-
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rülen baflka bir e¤ilim ise Hippi Ak›m›’ndan da kaynaklanan, toplu yaflam denemeleri gibi çeflitli grup uygulamalar›n›n popüler hale gelmesi olmufltur (Hortaçsu,
1998, s.25).
1980’li y›llarda küçük gruplar üzerinde yap›lan çal›flmalar, iliflki a¤lar›, gruplararas› iliflki, adalet, karar alma süreçleri, az›nl›k etkisi, liderlik, uyum, terapi, iktidar
ve statü gibi konularla ilgilenmifl ve bu dönemde, küçük grup araflt›rmalar› psikoloji, sosyoloji, iletiflim gibi disiplinler aras›nda yayg›nl›k göstermifltir (Burke, 2006,
s.363).
Bu y›llarda yap›lan grup çal›flmalar› aras›nda ‘az›nl›k etkisi’, önemli araflt›rma
konular›ndan biri olmufltur. Farkl› düflünen az›nl›klar›n, grubu nas›l ve ne derecede etkiledi¤i üzerinde durulmufl, ayn› grup içerisinde az›nl›k ve ço¤unluk gruplar›
aras›ndaki etkileflim ele al›nm›flt›r (Hortaçsu, 1998, s.26) Ayr›ca, bu y›llar›n önemli
bir geliflmesi de “kiflilerin kimlik tan›mlar›n›n, üyesi olduklar› gruplarca önemli
ölçüde belirlendi¤inin” ileri sürülmesidir (Turner ve ark., 1987 aktaran Hortaçsu,
1998, s.26). Toplumsal gruplar›n, kiflinin kimli¤inin belirlenmesinde önemli bir role sahip oldu¤u vurgulanm›flt›r. Toplumsal kimlik kavram›na ba¤l› olarak daha
sonraki y›llarda, farkl› gruplar›n üyelerini d›fllama, hor görme gibi konular, grup
araflt›rmalar›n›n çal›flma konular› aras›nda yer alm›flt›r. Bu dönemde, sosyologlar›n
a¤›rl›kl› olarak grup sürecine yönelik çal›flmalar gerçeklefltirdi¤i ve bu çal›flmalar›n
statü ve de¤iflim gibi belirli süreçler üzerinde odakland›¤› görülmektedir (Burke,
2006, s.364).
Grup çal›flmalar›n›n geliflim süreci incelendi¤inde, bu çal›flmalar›n toplumsal
sorun ve olaylar ile kuramsal geliflmelerden etkilendi¤i görülmektedir. Grup çal›flmalar›n›n ilgilendi¤i konular›n, dönemlere göre de¤iflen kültürel, politik ve ekonomik koflullarla yak›ndan iliflkili oldu¤u görülmektedir.

TOPLUMSAL GRUP ÇEfi‹TLER‹
Birincil ve ‹kincil Gruplar
Birincil grup, samimi, yüz
yüze iliflkilerin ve
dayan›flman›n oldu¤u aile,
arkadafl ve benzeri gruplar
gibi belirli davran›fl
normlar›na ve ortak
toplumsal de¤erlere ba¤l›
gruplar olarak
tan›mlanmaktad›r.

Birincil grup (primary group) kavram›n› ilk kez, Amerikal› sosyolog Charles Horton
Cooley, Social Organization (Toplumsal Örgütlenme, 1909) adl› kitab›nda kullanm›flt›r. Cooley, birincil grup kavram› ile yak›n, yüz yüze iliflkiler kurulan ve dayan›flman›n hâkim oldu¤u gruplar› tan›mlamaktad›r. Bu gruplar, bireyin toplumsal
do¤as›n›n ve ideallerinin oluflumunda temeldir. Yak›n iliflkiler sonucunda, bireysellikler belli bir ortak bütün içinde kaynaflmaktad›r ve bu bütünlük, en basit flekilde “biz” olarak tan›mlanmaktad›r (Cooley, 1962, s.113-114). Bu yak›n iliflkilerin
ve dayan›flman›n var oldu¤u, gruplar aras›nda en önemlileri aile, arkadafllar,
komflulan ve akrabalar ile çocuklar›n oyun gruplar›d›r.
‹nsanlar, birincil grup içerisinde toplumsal yaflam› ö¤renmektedir. Cooley, birincil gruplar›, insan neslinin bak›ld›¤›, korundu¤u ve buna ba¤l› olarak grup üyeleri aras›nda güven verici iliflkilerin kuruldu¤u yerler, olarak tan›mlamaktad›r (Özkalp, 1998, s. 257). Kiflinin en erken deneyimlerinin olufltu¤u birincil grup, ailedir.
Aile, bireyin hayat›nda uzun süre etkili olan bir toplumsallaflma grubudur. Bireyin
toplumsal benli¤inin oluflumu, büyük ölçüde ailesiyle temas ve iletiflimi sonucunda gerçekleflmektedir (Fichter, 2006, s.71). Bireyin iliflkide bulundu¤u arkadafl ve
benzeri gruplar da yak›n iliflkiler kuruldu¤u için, birincil gruplar aras›nda yer almaktad›r.
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Üye say›s› az olan birincil gruplar, resmi olmayan, uzun süreli ve yak›n iliflkiler
içindeki insanlar›n, düzenli etkilefliminden oluflmaktad›r. ‹nsanlar›n ba¤l›l›klar›n›n
yüksek oldu¤u birincil gruplar, bireyin ve toplumun biçimlenmesinde en önemli
unsur olarak görülmektedirler (Bozkurt, 2005, s.154). Bununla birlikte Cooley, toplumu, küçük gruplar›n birbirlerine kenetlenerek oluflturduklar› bir a¤ olarak ifade
etmektedir (Bilton, vd., 2008, s.500).
Cooley, hiçbir zaman ‘ikincil grup’ sözünü kullanmamakla birlikte, birincil
gruplar›n karfl›t özelliklerini tafl›yan gruplar için ‘ikincil grup” kavram›n›n kullan›ld›¤› görülmektedir (Özkalp, 1998, s. 258).
‹kincil gruplar, bireylerin gönüllü ve belli bir amaca yönelik olarak, genellikle
bir anlaflma arac›l›¤›yla kat›ld›¤› gruplard›r. ‹kincil grup iliflkileri, yasa ve kurallarla
,resmi sözleflmelerle düzenlenmifldir (Fichter, 2006, s.72). Birincil gruplardaki yak›n
ve gayri resmi iliflkilerin yerini, ikincil gruplarda resmi iliflkiler almaktad›r.
‹kincil gruplarda, üyeler aras›nda karfl›l›kl› yükümlülükler ve haklar, yaz›l› yasalarla, yönetmeliklerle ve kurallarla belirlenmifltir (Özkalp, 1998, s. 258). ‹kincil
grup üyelerinin, öncelikli olarak, sorumlu olduklar› görevleri yerine getirmeleri
beklenmektedir. Resmi örgütler olarak dernekler, flirketler, siyasi partiler, bankalar
ve sendikalar, ikincil gruplara örnek gösterilebilir.
‹kincil gruplarda, belli bir amac› gerçeklefltirmek üzere bir araya gelen bireyler
aras›ndaki iliflkilerde etkileflim s›n›rl›d›r ve kurallar büyük önem tafl›maktad›r. ‹nsan iliflkilerinin, belirli rollere göre flekillendi¤i ikincil gruplarda toplumsal kontrol,
rasyonel ve hukuki bir düzende gerçekleflmektedir (Bozkurt, 2005, s.155).
Kifliler, ayn› zamanda, hem birincil gruplar›n hem de ikincil gruplar›n üyesi olabilmektedir. Örne¤in, kiflinin ailesi birincil grubunu ifade ederken; üyesi oldu¤u
iflyerinde çal›flanlar, ikincil grubunu olufltururlar. Fichter (2006, s.72), birincil ve
ikincil grup s›n›rlar›n› belirlemenin pek kolay olmad›¤›n› ifade etmektedir. Birincil
gruplar da¤›ld›kça ikincil grup olmakta ikincil gruplar ise yüz yüze ve yak›n iliflkiler gelifltirildi¤inde birincil gruplar haline gelebilmektedir.

‹kincil grup, bireyin gönüllü
ve belli bir amaca yönelik
olarak kat›ld›¤›, iliflkilerin
yasalar, kurallar ve resmi
anlaflmalarla düzenlendi¤i
gruplard›r.

‹ç ve D›fl Gruplar
‹ç grup (in group) ve d›fl grup (out group) kavramlar›, Amerikan sosyolog William
Graham Sumner (1840-1910) taraf›ndan ortaya at›lm›flt›r. Sumner, insanlar›n kendi
gruplar› olarak tan›mlad›¤› iç gruplar ile rekabet halinde oldu¤u ya da karfl›t
gruplar, olarak tan›mlad›¤› d›fl gruplar aras›ndaki ayr›m üzerinde durmufltur.
Bununla birlikte, iç grup ve d›fl grup kavramlar›n›n, etnosentrizm ile yak›ndan iliflkili oldu¤unu belirtmifltir.
Sumner, Folkways (1906) adl› eserinde her insan grubunun, kendine uygun
buldu¤u gelenek, görenek ve kurumlar çerçevesinde, ahlaki bir konuma sahip oldu¤unu ileri sürmüfltür (Marshall, 1999, s.705). Sumner’a göre, insan gruplar› ortak
kültürlerinin bir parças› olarak grup al›flkanl›klar›na, geleneklere, göreneklere ve
yaflam biçimlerine sahiptir. Grup üyelerinin paylaflt›¤› bu unsurlar, toplumsal grup
içerisinde dönemin koflullar›na göre, do¤al bir biçimde geliflmektedir.
Sumner’›n belirtti¤i flekilde, ortak de¤erler ve yaflam biçimi ile belirli bir konuma sahip olan iç gruplarda, “biz” duygusu hâkim olmaktad›r. Bireyler, üyesi olduklar›, kendilerini ait hissettikleri iç gruplara ba¤l›l›k duyarlar. Etnosentrik bak›fl aç›s› temelinde, kendilerine rakip ya da karfl›t olarak gördükleri d›fl gruplar ise “onlar” olarak ifade edilmektedir. Örne¤in, futbol tak›mlar› aras›ndaki çat›flmalar, iç
grup ve d›fl grup ayr›m›n› göstermektedir. Birey, kendini futbol tak›m› ile özdefllefltirerek rakip tak›ma düflmanca duygular besleyebilmektedir. Özellikle ›rk, etnisite

‹ç grup, insanlar›n ortak
de¤erleri ve yaflam biçimini
paylaflt›¤›, kendilerini ait
hissettikleri ve ba¤l›l›k
duydu¤u grubu ifade
etmektedir. D›fl grup ise
bireylerin kendi gruplar›yla
rekabet halinde olan ya da
karfl›t olarak gördükleri
gruplard›r.
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ve din aç›s›ndan farkl›l›k tafl›yan gruplar aras›nda iç grup/biz ve d›fl grup/onlar ayr›m› belirgin bir flekilde görülmektedir.
SIRA S‹ZDE

2

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

Fichter’a (2006, s.72) göre, kiflinin birincil grubu, kavram›n en genel tan›m›yla,
D Ü fi Ü N E L ‹ M
iç grup olarak adland›r›labilir. ‹ç grupta kifli, bir gruba ait olma ve bir arada olma
bilinci edinmekte ve di¤erlerini, d›fl grup olarak görmeye bafllamaktad›r. Fakat iç
O R Uaras›ndaki bu farkl›l›k, birincil grup ve ikincil grup aras›ndaki
grup ve d›fl Sgrup
farkl›l›kla ayn› flekilde anlafl›lmamal›d›r. Belirli bir konumdaki birey aç›s›ndan, çeflitli d›fl gruplar,
özelliklerine ba¤l› olarak birincil ya da ikincil grup olarak görüleD‹KKAT
bilirler. D›fl gruplar ise “grup d›fl›ndaki kiflilerin grup içindekilerle herhangi bir toplumsal iliflki kurmad›¤› gruplard›r”, baflka bir deyiflle, bizim tamam›yla yabanc›s›
S‹ZDE
oldu¤umuzSIRA
gruplar›
ifade etmektedir (Fichter, 2006, s.72).

N N

K ‹ T A P
Referans grubu, bireyin
kendi durumunu ve
davran›fllar›n›
Tde¤erlendirmek
E L E V ‹ Z Y O Niçin
karfl›laflt›rma yapt›¤› grubu
ifade etmektedir

‹NTERNET

SIRA S‹ZDE hangi yaklafl›mdan ve teorisyenden etkilenmifltir?
Sumner’›n çal›flmalar›

Referans
Gruplar›
AMAÇLARIMIZ

Referans grubu, bireyin davran›fllar›n› ve kendi durumunu de¤erlendirmek için,
karfl›laflt›rma yapt›¤› gruplard›r. Referans grubu (reference group) kavram› ilk kez
Herbert Hyman
ortaya at›lm›flt›r. Hyman, Archives of Psychology (PsikoK ‹ T taraf›ndan
A P
lojinin Arflivi, 1942) adl› kitab›nda, referans grubu kavram›yla, bir bireyin kendi
durumunu ya da davran›fllar›n› ona bakarak de¤erlendirdi¤i, k›yaslad›¤› grubu ifade etmektedir (Marshall, 1999, s.616). Bu anlamda Hyman, insanlar›n gerçekten
TELEV‹ZYON
üyesi olduklar›, bir grup ile kendilerini k›yaslama için bir karfl›laflt›rma ölçe¤i olarak baflvurduklar› referans grubu aras›ndaki ayr›m üzerinde durmaktad›r (Marshall,
1999, s.616).
Kifliler, ‹genellikle,
N T E R N E T kendi varl›klar› üzerindeki kan›lar›n›, temel referans gruplar›yla özdefllefltikleri ölçüde ve yönde, bu gruplar›n özelliklerine ba¤l› olarak oluflturmaktad›rlar (Tolan, 1983, s.421). Birey, içinde bulundu¤u durumu, daha önce
yaflad›klar› toplumun standartlar›na göre, örnek ald›¤› ya da ait olmak istedi¤i bir
grubun özelliklerine göre de¤erlendirip k›yaslayabilir (Özkalp, 1998, s. 261). Bu
anlamda referans gruplar›, bireyin yaflam› boyunca, toplum içindeki konumuna
ba¤l› olarak de¤iflebilmektedir.
Baz› grup çal›flmalar›nda referans gruplar›, bireyin de¤er, tutum ve davran›fllar›n›n de¤ifliminin aç›klanmas›nda kullan›lm›fl ve önemli katk›lar sa¤lam›flt›r. Thomas ve Znaniecki’nin, 1920’lerde Polonya’dan Amerika’ya göç eden gruplarla yürüttükleri araflt›rmalar, bu çal›flmalara örnek olarak gösterilebilir. Grup çal›flmalar›n›n, toplumsal sorunlar›n çözülmesinde bir araç oldu¤u bu y›llarda, Thomas ve
Znaniecki’nin yapt›klar› araflt›rmalar›n sonucu, referans gruplar›n›n bireylerin kendi durumlar›n› de¤erlendirmeleri aç›s›ndan, ne kadar önemli oldu¤unu göstermifltir (Hortaçsu, 1998, s.17-18).
Bir di¤er grup çal›flmas›nda Theodore Newcomb, referans gruplar›n›, ö¤rencilerin de¤iflen de¤erlerinin ve tutumlar›n›n aç›klanmas›na yarar sa¤layacak bir flekilde kullanm›flt›r. Newcomb, Personality and Social Change (Kiflilik ve Toplumsal
De¤iflme, 1943) adl› kitab›nda, liberal bir k›z üniversitesi olan Bennington’daki ö¤rencilerle yapt›¤› araflt›rmay› anlatmaktad›r (Marshall, 1999, s.616). Bu araflt›rman›n
sonucunda, siyasal aç›dan muhafazakâr geçmifllere sahip kad›nlar›n pek ço¤unun,
üniversiteyle daha fazla, aileleri ve memleketlerindeki cemaatlerle daha az özdeflleflmeye bafllad›kça, üniversitedeki kariyerleri süresince yo¤unlu¤u giderek artan liberal tutumlar sergiledikleri görülmüfltür. Bu çal›flmada üniversite, olumlu (pozitif)
bir referans grubu olarak ele al›n›rken ebeveynler, isyankâr çocuklar›ndan dolay›
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olumsuz (negatif) bir referans grubu olarak de¤erlendirilmektedir (Marshall, 1999,
s.616).
Referans gruplar›, araflt›rmalarda bireyin de¤iflen de¤erlerinin, tutumlar›n›n ve
davran›fllar›n›n aç›klanmas›na yapt›¤› katk›n›n yan› s›ra, baz› sorunlara yol açmas›
nedeniyle elefltirilmektedir. Bu sorunlardan biri, bireyin hangi grubu, ne zaman seçece¤inin bilinememesi ve bu seçimde, hangi ölçütleri kulland›¤›n›n belirlenememesinden kaynaklanmaktad›r (Marshall, 1999, s.617). Birey, kendi içinde bulundu¤u duruma ba¤l› olarak çeflitli ç›karlar›na göre ve farkl› zamanlarda, farkl› referans
gruplar›n› kullanmaktad›r. Buna dayal› olarak ortaya ç›kan bir di¤er sorun, referans gruplar›n›n özel ya da genel olmas›yla ilgilidir (Marshall, 1999, s.617). Referans grubu kavram›n›n, kesinlik ve do¤ruluk aç›s›ndan birçok yetersizli¤e sahip olmas›na ra¤men, bireylerin toplumsal davran›fllar›n›n aç›klanmas›nda yararl› bilgiler
sundu¤u kabul edilmekte ve çal›flmalarda yayg›n bir biçimde kullan›lmaya devam
edildi¤i belirtilmektedir.

‹nternet Topluluklar› Sanal Cemaatler
1990’l› y›llardan itibaren, iletiflim teknolojilerinin h›zl› geliflimiyle internet topluluklar› ya da sanal cemaatler kavram› ortaya ç›km›fl ve toplumsal grup çal›flmalar›nda
da tart›fl›lmaya bafllanm›flt›r. Howard Rheingold, 1993 y›l›nda yazd›¤› “Virtual Community” (Sanal Cemaatler) adl› kitab›nda, internet a¤lar›na ba¤l› bilgisayara dayal›
iletiflimin, insanlar›n toplumsal yaflam›nda sanal cemaat olarak adland›r›lan, yeni
bir oluflumu bafllatt›¤›n› ileri sürmektedir.
Cemaat kavram› ve onun özellikleri üzerinde çal›flan ilk isimlerden biri Ferdinand
Tönnies’tir. Endüstrileflme süreciyle de¤iflen toplumsal iliflkileri ele ald›¤› Gemeinschaft
(topluluk/cemaat) kavram›yla, modern endüstri toplumlar› öncesinde görülen kiflisel, yak›n ve samimi iliflkileri tan›mlad›¤› Gessellschaft (toplum) kavram›yla, modern endüstriyel toplumlardaki resmi, geçici, rasyonelli¤e ve kiflisel ç›karlara dayanan iliflkileri ifade etmektedir. (Tönnies’in Gemeinschaft ve Gessellschaft kavramlar›, ‘Toplumsal Gruplara Yönelik Kuramlar’ bölümünde kapsaml› bir flekilde aç›klanmaktad›r.)
Rheingold, sanal cemaatlerde insanlar›n, s›radan bir cemaatteki insanlar›n sahip
oldu¤u birçok özelli¤i oldu¤unu, ancak yüz yüze iletiflim kurmad›klar›n› belirtmektedir. Buna karfl›n, sanal cemaatlerde, insanlar›n bir di¤er kifliyle iletiflim kurmalar› için, zaman ya da mekân s›n›rlamas›n›n olmad›¤›n› vurgulamaktad›r (Mason, 2000).
Oldenburg, insanlar›n yaflamlar› boyunca hareket ettikleri üç yer bulundu¤unu,
birincisinin yaflad›klar› yer, ikincisinin çal›flt›klar› yer ve üçüncüsünün ise neflelenmek için topland›klar› yer oldu¤unu belirtmektedir. ‹fade edilen üçüncü yer, Oldenburg’a göre, cemaatlerin infla edildi¤i ve süreklili¤inin sa¤land›¤› yerlerdir
(Rheingold, 1993, s.9). Bu anlamda Rheingold, sanal cemaatleri de ayn› yerde görmektedir. Çocuk bak›m›ndan t›bbi bilgilere kadar, gevezelik etmekten, felsefi veya politik konularda tart›flmaya kadar genifl bir konu yelpazesinde insanlarla görüflülebilen sanal cemaatleri Rheingold, arkadafllarla buluflulan mahallelerdeki kafelere benzetmektedir (Mason, 2000).
Oldenburg’a göre, günümüzde al›fl-verifl merkezleriyle, fast food mekânlar›yla
daralan kamusal alanlar ve korunakl› yerleflimler, bir cemaatin üyelik kazand›¤› ve
deneyimledi¤i, tan›d›k çevre, arkadafllarla görüflülen, konuflulan kafeler, berberler,
barlar gibi yerlere olan ihtiyac› karfl›lamamaktad›r (Rheingold, 1993, s.10). Bu nedenle insanlar›n, yak›n toplumsal ba¤lar›n›n terk edildi¤i modern toplumlarda, ih-

‹nternet topluluklar›/sanal
cemaatler, insanlar›n
internet a¤lar›na
ba¤lanarak bilgisayar
arac›l› iletiflimle meydana
getirdikleri bir oluflumdur.
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tiyaç duyulan bu alan› yeniden yaratma ve yeniden infla etme amac›yla, internette
çevrimiçi cemaatlere yöneldiklerini vurgulamaktad›r (Mason, 2000).
SIRA S‹ZDE

3

D Ü fi Ü N E L ‹ M

Ü fi Ü N E L ‹ M
Az›nl›k DGruplar›

S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

Az›nl›k grubu (minority group) kavram›, 1930’lu y›llardan itibaren “›rksal, etnik, biyolojik ya daS Odi¤er
R U özellikler temelinde, bask›ya u¤ram›fl veya damgalanm›fl toplumsal gruplar”› ifade etmek amac›yla kullan›lmaktad›r (Marshall, 1999, s.53).
Az›nl›k gruplar› kavram›, sosyolojide yayg›n olarak kullan›lmakta ve say›sal
D‹KKAT
bir ayr›mdan daha fazlas›n› ifade etti¤i belirtilmektedir. Sosyolojik olarak, az›nl›k
grubunun üyeleri, bir grup dayan›flmas›na ve birbirlerine ait olma duygusuna saS‹ZDE nüfusun ço¤unlu¤una göre dezavantajl›d›rlar. Önyarg› ve ayhip olmaklaSIRA
birlikte,
r›mc›l›kla karfl›laflmaktad›rlar ve bu deneyim, az›nl›k gruplar›nda, üyeler aras›ndaki ortak ba¤l›l›k ve ç›kar duygular›n› güçlendirmektedir (Giddens, 2000, s.225).
AMAÇLARIMIZ
L. Wirth, az›nl›k grubunu, “fiziksel ya da kültürel özelliklerinden dolay› farkl›
ve eflitsiz muameleye maruz kald›klar› toplumun içinde, di¤erlerinden ayr› tutulan
ve bu yüzden
kolektif ayr›m›n nesneleri olarak gören insanlar grubu”
K ‹ kendilerini
T A P
biçiminde tan›mlamaktad›r (Marshall, 1999, s.53). Bu anlamda, tan›mlanan özelliklere sahip bir az›nl›k grubu, asl›nda bir toplumda say›sal ço¤unlu¤u oluflturabilmektedir. TGüney
siyahlar, bu duruma örnek gösterilebilir (Marshall,
E L E V ‹ Z YAfrika’daki
ON
1999, s.53). Buna ba¤l› olarak, gerçek anlamda say›sal bir az›nl›k olan gruplar ile
iktidar› elde etme amac› tafl›yan marjinal konumdaki gruplar aras›ndaki ayr›m
önemli olmaktad›r. Di¤er bir aç›dan, güçlü bir az›nl›k grubu, sahip oldu¤u güce ve
‹ N T E R Ndayanarak
ET
askeri a¤›rl›¤›na
toplumu kontrol edebilmekte ve yönetebilmektedir
(Fichter, 2006, s.51). Bu anlamda, say›sal olarak üst s›n›f›n her yerde az›nl›k grubu
oldu¤u vurgulanmaktad›r.
Giddens (2000, s.225), az›nl›k gruplar›n›n üyelerinin kendilerini s›kça, ço¤unluktan ayr› insanlar olarak gördüklerini ve az›nl›k gruplar›n›n genellikle, fiziksel ve
toplumsal olarak toplumun genelinden yal›t›lm›fl olduklar›n› belirtmektedir. Bu
gruplar, belirli bölgelerde, kentlerde ya da semtlerde yo¤unlaflmaktad›r. Ço¤unlu¤a dâhil olanlarla az›nl›k grubunun üyeleri aras›nda ya da de¤iflik az›nl›k gruplar›
aras›nda evlilikler, oldukça az görülmektedir. Baz› durumlarda, az›nl›klar içinde,
kendi kültürel kimliklerini canl› tutmak amac›yla grup içi evlilik (endogami) özendirilmektedir (Giddens, 2000, s.226)
Az›nl›k gruplar›n›n birço¤u, hem etnik hem de fiziksel olarak nüfusun geri kalan›ndan ayr›lmaktad›r. Örne¤in bu durum, ‹ngiltere’deki Bat› Hint ve Asya kökenliler için, ayr›ca ABD’deki Afrikal› Amerikal›lar, Çinliler ya da öteki gruplar için geçerlidir. Etnik gruplarda görülen gerilimler aras›nda, ›rka dayanan özellikler yayg›nd›r (Giddens, 2000, s.226). Irk düflüncesi, bu tür gerilim ve çat›flmalar üzerinde
çok fazla etkili olmaktad›r.
Deri rengi gibi fiziksel farkl›l›klar, yayg›n anlamda ›rk farkl›l›klar› olarak adland›r›lmaktad›r. ‘Irk’ kavram›, deri rengini temel alarak biyolojik farkl›l›klar› ön plana ç›kar›rken; etnisite, üyelerinin ortak kültürel gelenekleri paylaflt›¤› belli bir gruba ait olma duygusunu ifade etmektedir. Etnik farkl›l›klar›n, fiziksel ve paylafl›lm›fl
gelenekler temelinde ele al›nan yaflant›lar›ndan ve yaflam biçimlerinden daha çok
kültürel oldu¤u varsay›lmaktad›r (Bilton, vd., 2008, s.162).

N N

Az›nl›k gruplar›, fiziksel,
kültürel veya di¤er
özelliklerinden dolay›
bask›ya u¤rayan, farkl› ve
Teflitsiz
E L E Vdavran›fllara
‹ Z Y O N maruz
kalan toplumsal gruplard›r.

‹NTERNET

‹nternet topluluklar›
SIRA S‹ZDEya da sanal cemaatler, toplumsal bir grup olarak kabul edilebilir mi?
Neden?
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Belirli bir insan toplulu¤unu ötekilerden ay›ran kültürel pratiklere ve bak›fl aç›lar›na sahip olarak tan›mlanan etnik gruplar›n üyeleri, kendilerini toplumdaki öteki gruplardan kültürel bak›mdan ayr› görmektedir. Buna karfl›l›k, toplumun di¤er
üyelerinin onlara bak›fl› ayn› olmaktad›r (Giddens, 2000, s.224). Dil, tarih, gerçek
ya da düflsel atalar, din ve giyim, tak› farkl›l›klar›, etnik gruplar›n birbirlerinden ay›rt
edilmesini sa¤layan farkl› özellikler aras›nda en yayg›n olanlar›d›r (Giddens, 2000,
s.224).
Politika ‹ncelemeleri Enstitüsü’nün (Policy Studies Institute, 1997 aktaran Bilton,
vd., 2008, s.167) yapt›¤› büyük bir araflt›rmada ulafl›lan sonuçlardan baz›lar› flunlard›r: Tüm mesleklerin en tepesindeki %10’un içinde, bütün etnik az›nl›klar›n çok
düflük bir oranda temsil edildi¤i görülmektedir. Irksal önyarg›, ayr›mc›l›k ve taciz,
bütün az›nl›k gruplar›n› etkilemektedir.
Az›nl›k araflt›rmalar› son zamanlarda sapk›nl›k, d›fllama, etiketleme, damgalama, ›rkç›l›k, otoriter kiflilik, homofobi ve cinsiyetçilik araflt›rmalar›yla birlikte an›lmaktad›r (Marshall, 1999, s.53).
Sonuç olarak, insanlar yaflamlar› boyunca farkl› gruplar›n üyesi olmakla birlikte, yeni gruplara kat›lmakta ve toplumsallaflma süreci, grup içindeki yaflam deneyimlerinin etkisiyle flekillenmektedir. Öncelikle, bireyin ailesi ve yak›n çevresindeki kifliler, onun duygusal ve zihinsel gelifliminin oluflmas›nda önemli gruplard›r. Bireyin geliflimi ilerledikçe, etkileflimde bulundu¤u ve üyesi oldu¤u gruplar›n say› ve
çeflitleri de artmaktad›r. Bu nedenle insanlar, birbirinden farkl› birkaç grubun üyesi olabilirler. Örne¤in bir ailenin üyesi, ayn› zamanda bir derne¤in ya da bir meslek grubunun üyesi olabilir. “Ayr›ca, bireyin üyesi oldu¤u gruplar›n her biriyle ayn›
ölçüde özdeflleflmesi de beklenemez. Bireyin en fazla özdeflleflti¤i gruplar, genellikle aidiyet ve referans gruplar› olarak adland›r›lmaktad›r” (Tolan, 1983, s.421-422).

TOPLUMSAL GRUP YAPISININ GENEL N‹TEL‹KLER‹
Grup Üyeli¤i
Bireyin bir gruba üye olmas›, “grubun ve bireyin niteliklerine göre, do¤um, baflvurma, davet edilme veya karfl›l›kl› anlaflma yollar›yla” gerçekleflmektedir (Tolan,
1983, s.421). Birey, do¤um yoluyla bir ailenin ya da bir ulusun üyeli¤ini kazanmaktad›r. Bunun yan› s›ra bir okula, iflyerine veya derne¤e üye olmak için baflvuruda bulunmas› ya da davet edilmesi gerekmektedir. Baz› durumlarda ise toplumsal bir gruba kat›lma, üyelik önerisinin hangi taraftan geldi¤i aç›k olarak görülmeden, mahalle düzeyinde oluflan gruplar gibi, kendili¤inden gerçekleflebilmektedir
(Tolan, 1983, s.421).
Bireyin, hem resmi baflvuru ya da davet yoluyla üye oldu¤u formel gruplarda
hem de yaz›l› ve resmi belgelerle s›n›rland›r›lmayan, belli bir formaliteye ba¤l› olmadan girdi¤i enformel gruplarda, grup her zaman bireyin tutum ve davran›fllar›
üzerinde kontrol edici bir etkiye sahip olmaktad›r. Grup, genel tutuma uymayan
kifliler üzerinde dolayl› ya da dolays›z bir flekilde bask› kurabilir (Tolan, 1983,
s.422). Bu ba¤lamda kifli, baz› durumlarda grubu taraf›ndan yaln›z b›rak›labilmekte, baz› durumlarda ise dolays›z bir yolla gruptan ayr›lmaya zorlanabilmektedir.

Grup normlar›, grup
üyelerince kabul edilen ve
uyulmas› gereken tutum ve
davran›fl kal›plar›n›, yaz›l›
veya yaz›l› olmayan bir
flekilde ifade eden
kurallard›r.
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Grup Normlar› ve Grup Normlar›na Uyma
Normlar, genel anlamda, gruplarda geçerli olan kurallar olarak tan›mlanmaktad›r
(Hortaçsu, 1998, s.91). Daha aç›k bir ifadeyle grup normlar›, yaz›l› ya da yaz›l› olmayan bir biçimde grup üyelerinin yapmas› ve yapmamas› gereken davran›fllar› belirtmektedir. De¤erler ise bu davran›fllara yol gösteren ilkeler olarak tan›mlanmaktad›r.
Normlar, grup üyeleri taraf›ndan bilinçli bir flekilde oluflturulabilece¤i gibi, etkileflim arac›l›¤›yla kendiliklerinden de oluflabilmektedir. Normlar, genel anlamda
grup içi birli¤in sa¤lanmas›, çat›flmalar›n azalmas› ve grubun kimli¤inin belirlenmesi gibi amaçlara hizmet etmektedir (Hortaçsu, 1998, s.91-92).
Normlar›n çeflitli davran›fl, tutum ya da e¤ilim boyutlar›yla iliflkili olarak oluflabilecekleri belirtilmektedir (Jackson, 1965 aktaran Hortaçsu, 1998, s.92). Bu anlamda normlar, grup içi konuflma s›kl›¤›, seçilen kelimeler, giyim tarz›, oturma biçimi,
belli konulardaki tutum, belli konular hakk›nda konuflma ya da konuflmama gibi
çeflitli konular› kapsamaktad›r (Hortaçsu, 1998, s.92).
Grup, her üyenin grubun normlar›n› yani, de¤er, düflünce, tutum ve davran›fl
kal›plar›n› bafltan kabul etmifl ve benimsemifl oldu¤unu varsayar. Bu ba¤lamda, kiflinin bazen grup deste¤inden yararlanmak amac›yla tutum ve davran›fl›n› bilinçli
olarak grup normlar›na uygun bir hale getirdi¤i, bazen de bilinçsiz olarak beklenen davran›fl biçimlerine uydu¤u görülmektedir (Tolan, 1983, s.422).
Grup araflt›rmalar›nda uyma (conformity), genellikle bireyin kendi düflünce ve
davran›fllar›n›, belirli nedenlere dayanarak de¤ifltirmesi ve kendisinden farkl› gördü¤ü grup normlar› yönünde düflünmesi ya da davranmas› olarak tan›mlanmaktad›r (Hortaçsu, 1998, s.110). Uyma kavram›, ‘kabul’ ve ‘itaat’ kavramlar›yla yak›ndan
iliflkilidir. ‘Kabul’, sosyal psikoloji alan›nda “bir kiflinin zorunlu olmad›¤› bir durumda baflkalar›n›n iste¤ini yerine getirmesi”; ‘itaat’ ise kiflinin kendisinden daha
güçlü ya da “etkili birisinin emrini yerine getirmesi” olarak tan›mlanmaktad›r (Hortaçsu, 1998, s.109-110).
E¤er grup, uzun bir süredir varl›¤›n› devam ettiriyorsa, oldukça belirgin davran›fl normlar› ve roller ortaya ç›km›flt›r. Grup üyelerinden beklenen, bu normlar›n
ve rollerin benimsenmesidir. Bunlara uymayan üyeler, grup içinde gerilime yol
açar ve grubun bütünlü¤ünü zedelemifl olurlar (Tolan, 1983, s.423).

Liderlik
Toplumsal grup çal›flmalar›nda, grup birlikteli¤i ve ifl verimi bak›m›ndan, farkl› liderlik tarzlar› incelenmifl ve araflt›rman›n sonuçlar›na göre, üç liderlik tarz› ileri sürülmüfltür (Hortaçsu, 1998, s.152):
1. Demokratik lider: Kararlar›n grup kat›l›m›yla al›nmas›n› sa¤layan, grup içi
etkileflim ve iflbölümünü özgür b›rakan, elefltirilerinde kiflisel olmay›p ifle
dönük davranan lider tipi olarak tan›mlanmaktad›r.
2. Otoriter lider: Kararlar› kendisi veren, iflbölümünü kendisi belirleyen ve
elefltirilerinde kiflileri hedef alan bir lider tipidir.
3. ‹lgisiz (laisser faire) lider: Grubu tamamen özgür b›rakan, ifle hiç kar›flmayan
ve iflle ilgili çok az öneride bulunan bir lider tipi olarak tan›mlanmaktad›r.
Hortaçsu’ya (1998, s.152) göre bu araflt›rma, “demokratik yönetimin, otoriter ve
ilgisiz (laisser faire) yönetimden daha etkin oldu¤unu göstermek gibi ideolojik bir
amaçla” yap›lm›flt›r Özkalp (2005, s.103). Herkesin görüflüne baflvuran ve fikrini
alan demokratik liderin, bu üç lider tipi aras›nda en baflar›l›s› oldu¤unu fakat, her
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durumda baflar›l› olamayaca¤›n› ifade etmekte, örne¤in acil karar verilmesi gereken durumlarda otoriter liderin daha etkin oldu¤unu belirtmektedir.
Toplumsal gruplarda lider kiflili¤i ve durum aras›ndaki etkileflimi inceleyen çal›flmalar, de¤iflik kiflilikteki liderlerin de¤iflik durumlarda baflar›l› olabileceklerini
göstermektedir (Fieldler, 1968, 1978 aktaran Hortaçsu, 1998, s.154). Bu anlamda,
iyi bir grup liderinde bulunmas› gereken niteliklerin grubun amaçlar›na, de¤erlerine, kaynaklar›na ve çevrenin koflullar›na göre de¤ifliklik gösterdi¤i belirtilmektedir
(Tolan, 1983, s.424).
Tolan’a (1983, s.424) göre bir grup liderinin, “grubun amaçlar›n› tan›mlama,
sözcülü¤ünü yapma, grup içi iletiflimi sa¤lama ve davran›fllar› denetleme ifllevlerini” yürütmesi ve “yarat›c›, örgütleyici, düzenleyici bir kiflili¤e” sahip olmas› gerekmektedir. Buna ba¤l› olarak baflar›l› bir lider, kendi grubunun ihtiyaçlar›n› belirleyerek ortaya ç›kan sorunlara çözüm yollar› öneren kifli olarak tan›mlanabilir (Tolan, 1983, s.424).

TOPLUMSAL GRUBA YÖNEL‹K KURAMLAR
Ferdinand Tönnies Gemeinschaft ve Gessellschaft
19. yüzy›lda, Alman sosyolog Ferdinand Tönnies, Gemeinschaft und Gessellschaft
(Community and Society, 1887) adl› kitab›nda, endüstrileflme süreci ile birlikte toplumsal iliflkilerin nas›l bir de¤iflim geçirdi¤ini incelemifl ve farkl›laflan bu toplumsal
iliflkileri tan›mlamak amac›yla Gemeinschaft (topluluk/cemaat) ve Gessellschaft
(toplum) kavramlar›n› gelifltirmifltir.
Tönnies bu çal›flmas›nda, eski geleneksel ve tar›msal üretime dayal› yaflam biçimi ile yeni modern ve kentsel yaflam biçimini; ideal tipler, farkl› ve birbirine karfl›t olarak tan›mlanan toplumsal iliflkiler ve yaflam biçimleri temelinde karfl›laflt›rSIRA S‹ZDE
may› ve aralar›nda görülen farkl›l›klar› ortaya koymay› amaçlam›flt›r
(Slattery, 2010,
s.59). Bu anlamda Tönnies, cemaat/topluluk kavram› ve onun belirli özellikleri
hakk›nda çal›flan ilkler aras›nda yer almas› nedeniyle, ‘cemaatD(topluluk)
Ü fi Ü N E L ‹ M sosyolojisi’nin kurucu isimlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Ayn› zamanda, günümüz “kent sosyolojisinin gelifliminde önemli bir yere sahip olan sosyolojik topluO R U
luk araflt›rmalar› gelene¤ini” bafllatt›¤› belirtilmektedir (Slattery, S2010,
s.16).
Tönnies, cemaat/topluluk ve toplum kavramlar›n› sosyolojik analizinD ‹bir
olarak
K K Aparças›
T
kullanm›fl ve ilkel tar›mc› komünal toplumlardan endüstriyel toplumlara ve ard›ndan, cemaat/topluluk iliflkilerinin (Gemeinschaft) yeniden ortaya ç›kaca¤› gelecekteki
düzene kaSIRA S‹ZDE
dar olan süreçte, insan›n toplumsal evrimini çözümleyecek bir temel oluflturmay› amaçlam›flt›r (Slattery, 2010, s.60).
AMAÇLARIMIZ

N N

Mason’a (2000) göre Gemeinschaft (cemaat/topluluk) kavram›, duygusal ba¤lar
ve tan›fl›kl›k temelinde oluflan ideal bir toplumsal kolektifli¤i temsil etmektedir.
K ‹ T A P
Gessellschaft (toplum) kavram› ise Gemeinschaft’›n karfl›t›n› oluflturmakta,
gelene¤e önem vermeyen, rasyonelli¤e (ak›lc›l›¤a) ve kiflisel ç›karlara dayanan toplumsal
iliflkiler anlam›na gelmektedir.
T E L E toplumlar›
V‹ZYON
Baflka bir anlat›mla, Gemeinschaft kavram›, modern endüstri
öncesinde görülen, büyük ölçüde süreklilik tafl›yan, kiflisel ve yak›n insan iliflkilerini ifade etmektedir (Slattery, 2010, s.59). Bu iliflkiler içerisindeki bireyler, ailelerinde yaflad›klar›na benzer bir flekilde, birbirlerine s›k› ba¤larla ba¤lanm›fl olan bir grup
‹NTERNET
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Gemeinschaft kavram›,
modern endüstri öncesi
toplumlarda görülen
insanlar aras›nda duygusal
ba¤lar›n kuruldu¤u, kiflisel,
yak›n olan, süreklilik tafl›yan
iliflkilerin bulundu¤u cemaat
ya da topluluk anlam›nda
kullan›lmaktad›r.

Gessellschaft kavram›,
modern endüstriyel
toplumlarda kurulan,
rasyonel, araçsal ve geçici,
bireyin ç›karlar›na yönelik
toplumsal iliflkiler
anlam›nda kullan›lmaktad›r.

‹nsan ve Toplum

içinde yer almaktad›rlar. Tönnies, bu toplumsal ba¤lar› geleneksel köy topluluklar›yla iliflkilendirmektedir. Bu topluluklarda, herkes kendi konumunu bilmekte, toplumsal ve co¤rafi hareketlilik s›n›rl› bir flekilde gerçekleflmektedir. Bununla birlikte
bütün yaflam biçimi, homojen bir kültüre dayanmakta ve iki temel toplumsal denetim birimi olan aile ve dini otorite taraf›ndan desteklenen, kesin olarak belirlenmifl
de¤erler ve ahlak kurallar› taraf›ndan düzenlenmektedir (Slattery, 2010, s.59-60).
Gessellschaft (toplum) kavram› ise modern endüstriyel toplumlarda kent yaflam›nda kurulan, kiflisel olmayan, yapay ve geçici iliflkileri anlatmak amac›yla kullan›lmaktad›r. Geliflen ticaret ve endüstri, kiflinin baflkalar›yla kurdu¤u iliflkilerde
daha hesapl›, daha rasyonel bir yaklafl›m içerisinde ve kendi ç›karlar› do¤rultusunda davranmas›n› gerektirmektedir (Slattery, 2010, s.60).
Kentleflmenin, toplumsal iliflkilerin yap›s›n› ve niteliklerini dönüfltürdü¤ünü ileri süren Tönnies, arkadafllar ve komflular aras›nda birbirlerine yak›n ve ba¤l›, kiflisel ve istikrarl› iliflkiler olarak nitelenen, aç›k bir toplumsal konum anlay›fl›na sahip
cemaat iliflkilerinden, “tikel bir çevre ve amaca özgü olan” geçici ve araçsal iliflkilere dayal› toplum iliflkilerine do¤ru bir de¤iflim sürecinin gerçekleflti¤ini ortaya
koymufltur (Bilton,vd., 2008, s.37).
Tönnies, bu de¤iflim sürecinde, toplumlar›n giderek modern endüstriyel kapitalizmin, baflka bir ifadeyle, salt ekonomik güçlerin egemenli¤ine girdi¤ini ve bu
durumda, endüstri/modern öncesindeki toplumsal oluflumlar›n sahip oldu¤u do¤all›¤› kaybetti¤ini vurgulamaktad›r (Swingewood, 1998, s.129).
Tönnies’göre, modern endüstriyel toplumlarda duygusal ve yak›n iliflkilere yer
kalmamaktad›r. ‹nsanlar, giderek h›zlanan hayat›n ak›fl›yla birlikte daha hareketli,
rekabetçi ve büyük ölçekli hale gelen toplumda, ekonomik ilerleme, yüksek yaflam standard› ve statü kazanmak amac›yla mücadele vermekte, buna ba¤l› olarak
birçok farkl› yaflam biçimi oluflmaktad›r (Slattery, 2010, s.60). Tönnies, endüstriyel
toplumlarda “cemaatlerin ortadan kaybolaca¤›” görüflünü savunarak, toplumsal
iliflkilerin bu dönüflümünü karamsar bir flekilde de¤erlendirmekte ve endüstrileflmenin, uygarl›¤›n temeli olan cemaat topluluk iliflkilerini y›kt›¤›n› belirtmektedir
(Slattery, 2010, s.60).
Tönnies, kavramlar›n›n var olan toplumlara gönderme yapmamas› ve bu kavramlar›n nesnel olgular› aç›klamamas› nedeniyle elefltirilmekte ve bu kavramlar›n,
“gerçek durumlar”dan, toplumsal etkileflim olgular›ndan soyutlamalar ortaya
koydu¤u ifade edilmektedir (Swingewood, 1998, s.165). Bu elefltiri do¤rultusunda,
Gemeinschaft ve Gessellschaft iliflkilerine sahip toplumlar›n ideal tipler olarak, tarihsel gerçekli¤in sosyolojik çözümlemesi bak›m›ndan vazgeçilmez bir önem tafl›mas›n›n yan› s›ra, bütün toplumlar›n hem Gemeinschaft hem de Gessellschaft’tan
gelen niteliklere sahip oldu¤u vurgulanmaktad›r (Swingewood, 1998, s.165).
Bu elefltirilere karfl›l›k olarak Slattery (2010, s.61), Tönnies’in bu iki kavram›
hiçbir zaman belirli bir yere yerlefltirmeyi denemedi¤ini belirtmektedir. Tönnies,
ne kadar ima etse de kesinlikle, k›rsal toplumlar›n bir cemaat/topluluk duygusu
yarat›rken, kentsel toplumlar›n bu duyguyu y›kt›¤›n› söylememekte, Gessellschaft
ve Gemeinschaft’›n iki ideal tip oldu¤unu ileri sürmekte ve ayr›ca gerçek yaflamda
ikisinin bir kar›fl›m›n›n bulunaca¤›n› belirtmektedir. Bu anlamda Tönnies, endüstrileflmenin cemaat/topluluk yaflam›n›n çökmesine neden oldu¤unu söylememekle
birlikte, asl›nda Gemeinschaft’›n zay›flamas›n›n endüstriyel kapitalizmin geliflmesi
için gerekli olan koflullar› sa¤lad›¤›n›, rasyonalizm, hesapç› al›flkanl›klar ve sözleflmeye dayal› iliflkileri yaratt›¤›n› ileri sürmektedir (Slattery, 2010, s.61).

SIRA S‹ZDE

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M

D Ü fi Ü N E L ‹ M

1. Ünite - Toplumsal Gruplar
S O R U

S O R U

Tönnies’in Community and Society (Cemaat/Topluluk ve Toplum) kitab›
y›llarda
D ‹ K K1900’lü
AT
Amerikan Chicago Okulu’ndaki kent araflt›rmalar›n› büyük ölçüde etkilemifl ve R. Redfield
ve L. Wirth gibi önemli sosyal bilimciler, k›rsal ve kentsel süreklilikSIRA
kuram›n›
S‹ZDE gelifltirmifllerdir (Slattery, 2010, s.61).

Georg Simmel: Toplumsal Etkileflim

AMAÇLARIMIZ

Simmel, toplumsal etkileflim ve insan davran›fllar›n›n genel yasalar›n›D bulmay›
‹ K K A T amaçlad›¤›
formel sosyolojisi nedeniyle, sosyal psikoloji ve sembolik etkileflimcilikle yak›n bir iliflki
içerisinde bulunmaktad›r (Slattery, 2010, s.56).
SIRA S‹ZDE
AMAÇLARIMIZ
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Georg Simmel’in çal›flmalar› toplumsal yap›, toplumsal farkl›laflma, din, para, sosyolojinin do¤as› ve sosyal bilimlerde yöntem gibi çeflitli konu ve sorunlar› kapsaK ‹ T A P
maktad›r.
Simmel’e göre, gruplar ve toplumlar›n, bireylerin üstünde ve onlardan ba¤›ms›z olarak yer almas› düflünülemez çünkü, sadece bireylerin ortak amaçlar do¤rulTELEV‹ZYON
tusunda birlikte hareket etmeleri, gruplar› ve toplumlar› oluflturmaktad›r.
Bu nedenle Simmel, toplumsal etkileflim ve iliflkilere, gündelik toplumsal yaflam›n ayr›nt›lar›na ve bireylerin toplumsal faaliyetleri yorumlama biçimlerine odaklanmaktad›r (Slattery, 2010, s.52).
‹NTERNET
Simmel, toplumu kendi üyeleri üzerinde hâkimiyet kurdu¤u nesnel bir sistem
olarak tan›mlayan pozitivist anlay›fl› reddetmekte toplumu, bireyler aras›ndaki karmakar›fl›k iliflkiler ve etkileflimler a¤› olarak tan›mlamaktad›r. Bu anlamda toplum,
etkileflim yoluyla birbirlerine ba¤lanan bireylerden oluflmakta aile, din, ekonomik
kurulufllar ve bürokrasi gibi kurumlar da bu flekildeki etkileflimin toplumsal içeri¤inin büründü¤ü biçimleri oluflturmaktad›r (Swingewood, 1998, s.165-166).
Simmel ayr›ca, toplumsal yaflam›n formlar› ve içeri¤i aras›nda bir ayr›m yapar.
Toplumsal etkileflim formlar›, toplumsal yaflam›n devlet, sendika ya da aile gibi
birbirlerinden oldukça farkl› durumlarda gözlenebilen, sabit, kal›plaflm›fl yanlar›n›
anlat›rken, içeri¤i, toplumsal etkileflimin, belirli bir durumla iliflkili bireylerin ç›karlar› ve istekleri gibi farkl› yanlar›n› ifade etmektedir (Slattery, 2010, s.53). Baflka bir
ifadeyle Simmel, toplumsal yaflam›n savafllar, aileler, e¤itim, politika ve benzeri
“içeri¤i”ni, bu alanlar›n tamam›n› kesen ve toplumsal yaflam›n onlar üzerinden kal›plaflt›r›ld›¤› örne¤in, çat›flma gibi “formlar”›ndan ay›rmaktad›r. Simmel’e göre, içerikler de¤iflebilir olmas›na ra¤men formlar, toplumsal yaflam›n temel düzenleyici
özellikleri olarak kabul edilmektedirler. Bir toplumsal form olarak çat›flma, aile ve
politika gibi çok çeflitli durumlarda görülmesine ra¤men, baz› ortak özellikleri içermektedir (Marshall, 1999, s.108).
Bu anlamda Simmel, sosyolojinin yayg›n olarak görülen toplumsal etkileflim biçimlerini anlamaya çal›flmas› gerekti¤ini vurgulamaktad›r. Simmel’in sosyolojik
analiz yaklafl›m›, formel sosyoloji olarak bilinen, birleflik ve kapsaml› bir toplumsal
kuram oluflturma giriflimidir (Slattery, 2010, s.52).
SIRA S‹ZDE
Formel sosyolojinin amac›, toplumsal etkileflim biçimlerini,
toplumsal ba¤lamlar›ndan soyutlayarak analiz etmek ve böylece ba¤lamdaki önemli de¤iflikliklere ra¤men, farkl› toplumsal organizasyon biçimlerinde ortayaD Üç›kan
fi Ü N E L ‹düzenlilikleM
ri betimleyebilecek sosyolojik yasalar› bulmakt›r (Slattery, 2010, s.53). Baflka bir
ifadeyle, formel sosyoloji, toplumsal etkileflim ve insan davran›fl›n›n genel yasalaS O R U
r›n› bulma amac›n› tafl›maktad›r.
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Simmel’e göre toplum, belirli
bir kültür ya da çevrede
yaflayan gruplar›n, gündelik
yaflamlar›ndan ve toplumsal
etkileflimlerinden ba¤›ms›z
de¤ildir (Slattery, 2010,
s.55).

Formel sosyoloji, Simmel
taraf›ndan kuruldu¤u
düflünülen ve toplumsal
iliflkilerin temel biçimlerini
saptamay›, dolay›s›yla bir
“toplumsal yaflam
geometrisi” sunmay›
amaçlayan bir sosyoloji
dal›d›r (Marshall, 1999,
s.246).
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‹nsan ve Toplum

Simmel’in sosyolojik analizi üç temel tespitle bafllamaktad›r (Slattery, 2010, s.53):
1. Bireyler, bencillikten paylaflmaya kadar birçok farkl› güdünün etkisi alt›nda
kalmaktad›rlar ve bu tür olgular›n araflt›r›lmas›yla, psikoloji ilgilenmektedir.
2. Birey, kendisini sadece kendini referans alarak de¤il, ayn› zamanda di¤er kiflilere göre de aç›klamaktad›r. Bu ba¤lamda gruplar›n, gruplar aras› iliflkilerin ve grup içi dinamiklerinin araflt›r›lmas›, sosyal psikolojinin alan›na girmektedir.
3. ‹nsanlar›n faaliyetleri aile, okul ve iflyeri gibi toplumsal yap›lar içinde ya da
taklit, rekabet ve toplumsal hiyerarfli gibi genel davran›fl biçimleri temelinde, belirli formlar içinde geliflmektedir. Bu toplumsal formlar›n araflt›r›lmas›
da sosyolojinin konusunu oluflturur.
Simmel, say›lar ve gruplar aras›ndaki iliflkiyle ilgilenerek, yal›t›lm›fl birey, ikililer, üçlüler gibi say›lar›n, gruplar karfl›s›nda tafl›d›¤› önemi vurgulam›flt›r. Simmel’e
göre, gruplar› oluflturan kifli say›s›, grubun baz› niteliklerini belirlemektedir. Özellikle, iki ve üç kifliden oluflan gruplar› karfl›laflt›rm›fl ve çat›flma olgusunu da vurgulam›flt›r (Hortaçsu, 1998, s.34-35).
Simmel’in bu rakamsal analizi, “özel ve nispeten özerk formlar›n toplumsal
ba¤lamdan ba¤›ms›z olarak var olduklar›n›; sosyal veya tarihsel durum ne olursa olsun insanlar, gruplar veya milletler üçlüsünün benzer davran›fl tipleri ürettiklerini göstermektir” (Slattery, 2010, s.54). Bu anlamda say›, hem grup örgütlenmesinin belirleyicisi olmakta hem de toplumsal çat›flma olas›l›¤›n› ve biçimini etkilemektedir
Simmel, küçük ve büyük gruplar›n özelliklerini tan›mlayarak, birbirlerinden
farkl› yap›lara sahip olduklar›n› göstermektedir. Bu anlamda, “büyük gruplardaki
iflbölümü ve dolay›s›yla rol ve statü farkl›laflmas›n›n kaç›n›lmaz oldu¤unu, bunun
bir sonucu olarak da büyük gruplarda, küçük gruplarda görülen eflit iliflkilerin aksine, güç ve etkinlik aç›lar›ndan eflit olmayan iliflkiler” görülece¤ini belirtmektedir
(Hortaçsu, 1998, s.36).
Simmel, birincil ve ikincil grup özelliklerine benzer bir flekilde küçük ve büyük
grup ayr›m› yapmaktad›r. Küçük gruplarda kifliler birbirlerini yak›ndan tan›makta
ve benzer düflünceleri paylaflmaktad›rlar. Küçük gruplardakinden farkl› olarak
büyük gruplarda, bireyler aras›nda iliflkileri düzenleyen normlar bulunmakta, buna ba¤l› olarak bireyler, belli görevleri yerine getirmekte ve belli rolleri oynamaktad›rlar.

Charles Horton Cooley (1864-1929): Birincil Gruplar
Toplumsal gruplarla ilgili önemli çal›flmalar› bulunan isimlerden biri de C.H.
Cooley’dir. Cooley’in çal›flmalar›na, yukar›da yer alan ‘Toplumsal Grup Çeflitleri’
bölümünde, birincil grup kavramsallaflt›rmas› çerçevesinde yer verildi¤i için, bu
bölümde k›saca de¤inilecektir.
Charles Horton Cooley, toplum ve birey ile beden ve zihin ikiliklerini ortadan
kald›rmaya çal›flarak, bunlar›n içsel ba¤›nt›lar›n› vurgulam›fl ve bunlar› “ifllevsel ve
organik bütünler” olarak kavramsallaflt›rm›flt›r (Marshall, 1999, s.107). Cooley’e göre sosyal bilimin temelinde yer alan sorun, birey ile toplumsal düzen aras›ndaki
karfl›l›kl› iliflki olmufltur. Birey ve toplum, birbirinden ayr›lmaz bir bütün meydana
getirmektedir. ‹nsan yaflam›, özünde, toplumsal bir etkileflimdir (Marshall, 1999,
s.107). Baflka bir ifadeyle, toplumsal etkileflim olarak tan›mlanan toplumun bireyi,
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bireylerin de toplumu flekillendirmesi, insan yaflam›n›n temelini oluflturmaktad›r.
Bu nedenle Cooley, “birey” ve “toplum” kavramlar›n›n birbirleriyle iliflkileri çerçevesinde tan›mlanmas› gerekti¤ini savunmaktad›r.
Cooley, benli¤in geliflim aflamalar›n› aç›klayan insan do¤as› hakk›nda oluflturdu¤u kuramla, erken dönem etkileflimci yaklafl›m›n önemli düflünürlerinden biri
olarak tan›nmaktad›r. Cooley’in, gelifltirdi¤i önemli kavramlardan biri olan ayna
benlik, bireyin kendi benli¤ini, baflkalar›n›n ona yönelik davran›fllar›, eylemleri ve
tepkileri temelinde alg›lama sürecini ifade etmektedir. Bu kavram, daha sonra genel bir benlik kuram› gelifltirmeye çal›flan George Herbert Mead taraf›ndan geniflletilmifltir (Marshall, 1999, s.107). Cooley’in gelifltirdi¤i bir di¤er kavram ise ünitenin daha önceki bölümünde ayr›nt›lar›na yer verilen birincil grup kavram›d›r. Aile, arkadafl ve oyun gruplar› gibi birincil gruplarda yak›n, samimi, yüz yüze ve kiflisel iliflkiler yer almaktad›r. Bu iliflkiler, toplumsallaflma sürecinde, bireyin temel
davran›fl ve tutumlar›n›n oluflmas›nda büyük önem tafl›maktad›r.
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Toplumsal grup kavram›n› tan›mlayabilmek.
Toplumsal grup, üyeleri aras›nda etkileflimin oldu¤u, ortak amaç ve ç›karlara sahip, süreklili¤i
olan, görev ve rol ayr›m›n›n bulundu¤u ve belli
davran›fl normlar›na sahip insanlar›n birlikteli¤i
anlam›na gelmektedir.
Toplumsal gruplar›n özelliklerini s›ralayabilmek.
Toplumsal bir grubun özellikleri flu flekilde s›ralanabilir: Toplumsal bir grubun, hem grup üyeleri hem de baflkalar› taraf›ndan grup olarak tan›nmas› gerekmektedir. Gruplar›n toplumsal yap›s› içerisinde her üye, bir rol veya statüye sahip
olmal›d›r. Grubun her üyesi, kendi toplumsal rolünü oynayarak gruba kat›l›m› gerçeklefltirmektedir. Grubun süreklilik göstermesi gerekmektedir ve büyük ölçüde karfl›l›kl› iliflkilere ba¤l› olan süreklili¤in sa¤lanmas› için grup üyeleri
aras›nda iletiflim ve temas olmal›d›r. Toplumsal
bir grup, üyeleri taraf›ndan kabul edilen, belli
durumlarda nas›l davran›lmas› gerekti¤ini belirten, yaz›l› veya yaz›l› olmayan davran›fl normlar›na sahip olmal›d›r. Grup üyeleri ortak ilgi ve
de¤erleri paylaflmaktad›rlar. Her grubun, eyleminin yöneldi¤i baz› toplumsal hedeflerinin yan› s›ra, bir ya da birkaç amac›n›n bulunmas› gerekmektedir. Son olarak, toplumsal bir grubun yaflam›n›n sürdürülmesinde temel unsurlardan biri
de co¤rafi veya mekânsal yak›nl›kt›r.
Toplumsal grup çeflitlerini aç›klayabilmek.
Toplumsal grup çeflitlerinden biri birincil ve
ikincil gruplard›r. Birincil grup kavram›, ilk olarak Charles Horton Cooley taraf›ndan kullan›lm›flt›r. Birincil grup kavram›yla aile, arkadafl grubu gibi samimi, yüz yüze iliflkilerin ve dayan›flman›n oldu¤u, belirli davran›fl normlar›na ve ortak toplumsal de¤erlere sahip gruplar ifade edilmektedir. ‹kincil grup kavram›, birincil gruplar›n
karfl›t özellikleriyle tan›mlanmaktad›r. ‹kincil
grup, bireyin belli bir amaca yönelik olarak kat›ld›¤›, iliflkilerin yasalar, kurallar ve resmi anlaflmalarla düzenlendi¤i gruplard›r. Bir di¤er toplumsal grup çeflidi olarak iç grup ve d›fl grup kavramlar›, William Graham Sumner taraf›ndan ortaya at›lm›flt›r. ‹ç grup, insanlar›n ortak de¤erleri
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ve yaflam biçimini paylaflt›¤›, kendilerini ait hissettikleri ve ba¤l›l›k duydu¤u grubu ifade etmektedir. D›fl grup ise bireylerin kendi gruplar›yla rekabet halinde olan ya da karfl›t olarak gördükleri gruplard›r. Referans grubu kavram›, ilk kez
Herbert Hyman taraf›ndan ortaya at›lm›flt›r. Referans grubu kavram›yla, bir bireyin kendi durumunu ya da davran›fllar›n› de¤erlendirmek için
karfl›laflt›rma yapt›¤› gruplar ifade edilmektedir.
1990’l› y›llardan itibaren, iletiflim teknolojilerinin
geliflimiyle yeni bir oluflum, toplumsal grup çal›flmalar›nda tart›fl›lmaya bafllanm›flt›r ‹nternet
topluluklar› veya sanal cemaatler olarak tan›mlanan bu gruplar, insanlar›n internet a¤lar›na ba¤lanarak bilgisayar arac›l› iletiflimle meydana getirdikleri bir oluflumdur. Bir di¤er toplumsal grup
çeflidi ise az›nl›k gruplar›d›r. Az›nl›k gruplar›, fiziksel, kültürel veya di¤er özelliklerinden dolay›
bask›ya u¤rayan, farkl› ve eflitsiz davran›fllara maruz kalan toplumsal gruplard›r.
Toplumsal grup yap›s›n› oluflturan nitelikleri
tan›mlayabilmek.
Gruba üyelik, grup normlar› ve normlara uyma
ile liderlik konular›, toplumsal bir grubun genel
niteliklerini oluflturmaktad›r. Bireyin, bir gruba
üyeli¤i do¤ufltan gelebilece¤i gibi baflvurma, davet edilme veya karfl›l›kl› anlaflma yollar›yla da
gerçekleflmektedir. Gruplar, grup üyelerince kabul edilen ve uyulmas› gereken tutum ve davran›fl kal›plar›n›, yaz›l› veya yaz›l› olmayan bir flekilde ifade eden kurallara sahiptir. Grup üyelerinin bu kurallara uymas› beklenmektedir. Grup
araflt›rmalar›nda uyma kavram›, genellikle bireyin kendi düflünce ve davran›fllar›n›, belirli nedenlere dayanarak de¤ifltirmesi ve kendisinden
farkl› gördü¤ü grup normlar› yönünde düflünmesi ya da davranmas› olarak tan›mlanmaktad›r. Liderlik, toplumsal grup yap›s›n› oluflturan bir di¤er önemli unsurdur. Araflt›rmalar sonucunda
gruplarda demokratik, otoriter ve ilgisiz (laisser
faire) olmak üzere üç lider tipi belirlenmifltir. Demokratik lider: Kararlar›n al›nmas›nda gruptaki
herkesin görüflüne baflvuran, grup içi etkileflim
ve iflbölümünü özgür b›rakan, elefltirilerinde kiflisel olmay›p ifle dönük davranan lider tipi ola-
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rak kabul edilmektedir. Otoriter lider: Kararlar›
kendisi veren, iflbölümünü kendisi belirleyen ve
elefltirilerinde kiflileri hedef alan bir lider tipidir.
‹lgisiz lider: Grubu tamamen özgür b›rakan, ifle
hiç kar›flmayan ve ifl ile ilgili çok az öneride bulunan bir lider tipi olarak tan›mlanmaktad›r.
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Toplumsal gruplara yönelik kuramsal yaklafl›mlar› aç›klayabilmek.
19. yüzy›lda, Alman sosyolog Ferdinand Tönnies,
endüstrileflme süreci ile birlikte toplumsal iliflkilerin nas›l bir de¤iflim geçirdi¤ini incelemifl ve
farkl›laflan bu toplumsal iliflkileri tan›mlamak
amac›yla Gemeinschaft (topluluk/cemaat) ve
Gessellschaft (toplum) kavramlar›n› gelifltirmifltir.
Gemeinschaft kavram›, modern endüstri toplumlar› öncesinde görülen büyük ölçüde süreklilik
tafl›yan, kiflisel ve yak›n insan iliflkilerini ifade
eden (cemaat/topluluk) anlam›nda kullan›lmaktad›r. Bu topluluklarda, herkes kendi konumunu
bilmekte, toplumsal ve co¤rafi hareketlilik s›n›rl›
bir flekilde gerçekleflmekte, bütün yaflam biçimi,
homojen bir kültüre dayanmaktad›r. Gessellschaft
kavram› ise modern endüstriyel toplumlarda kent
yaflam›nda kurulan, kiflisel olmayan, yapay ve geçici iliflkileri anlatmak amac›yla kullan›lmaktad›r.
Toplumsal gruplar üzerine çal›flan bir di¤er
önemli isim Georg Simmel’dir. Simmel’in çal›flmas›, küçük gruplar hakk›nda yap›lan en erken
çal›flmalardan biri olarak kabul edilmektedir.
Simmel iki, üç ve daha çok say›da kifliden oluflan
küçük gruplar›n niteliksel farkl›l›klar›n›, grup
üyelerinin karfl›l›kl› ba¤›ml›l›klar›n› ve etkileflim
biçimlerini incelemifltir. Simmel, say›lar ve gruplar aras›ndaki iliflkide yal›t›lm›fl birey, ikililer, üçlüler gibi say›lar›n, gruplar karfl›s›nda tafl›d›¤› önemi vurgulam›flt›r. Buna ba¤l› olarak, üç kiflilik
gruplarda iki kiflinin üçüncü kifliye karfl› ‘karfl›
cephe’ açma olas›l›¤›n› ve üye say›s›n›n grup sürecini nas›l etkileyebilece¤ini araflt›rm›flt›r. Simmel’in
bu rakamsal analizi, gruplar› oluflturan kifli say›s›n›n, grubun baz› niteliklerini belirlemekte oldu¤unu, grup örgütlenmesini ve toplumsal çat›flma olas›l›¤›n› etkiledi¤ini göstermifltir. Bununla
beraber çal›flmas›nda, çat›flma olgusunu farkl›
gruplar aç›s›ndan ele alan Simmel, grubun, bireyler toplulu¤undan farkl› bir varl›k oldu¤unu
belirtmektedir. Ayr›ca Simmel, küçük ve büyük
gruplar›n özelliklerini tan›mlayarak birbirlerin-
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den farkl› yap›lara sahip olduklar›n› göstermektedir.
Toplumsal düzenin do¤as›yla ilgilenen Charles
H. Cooley, toplumsal grup çal›flmalar›nda önemli isimler aras›nda yer almaktad›r. Cooley çal›flmas›nda, toplumdaki de¤iflimleri yans›tan birincil gruplar›n kavramsallaflt›r›lmas›yla ilgilenmifl,
birincil iliflkilerin ve daha çok kiflisel olmayan rol
iliflkilerinin, baflka bir ifadeyle ikincil iliflkilerin
nas›l olufltu¤unu ve hangi iliflkiler oldu¤unu incelemifltir.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Afla¤›dakilerden hangisi, toplumsal grup özelliklerinden biri de¤ildir?
a. Etkileflim
b. Mekânsal yak›nl›k
c. D›fllanma
d. Ortak de¤erler
e. Süreklilik

6. Bireylerin kendi gruplar›yla rekabet halinde olan ya
da karfl›t olarak gördükleri gruplara ne ad verilir?
a. ‹ç grup
b. Az›nl›k grubu
c. ‹kincil grup
d. Referans grubu
e. D›fl grup

2. Birincil grup kavram›n› ilk kez kullanan teorisyen
afla¤›dakilerden hangisidir?
a. C. H. Cooley
b. F. Tönnies
c. W. G. Sumner
d. H. Rheingold
e. H. Hyman

7. Formel sosyoloji olarak bilinen sosyolojik analiz yaklafl›m›, hangi teorisyene aittir?
a. A. Giddens
b. F. Tönnies
c. C. H. Cooley
d. G. Simmel
e. L. Wirth

3. Bireyin, davran›fllar›n› ve durumunu de¤erlendirmek amac›yla karfl›laflt›rma yapt›¤› gruba ne ad verilir?
a. D›fl grup
b. Referans grubu
c. ‹ç grup
d. ‹kincil grup
e. Az›nl›k grubu

8. ‹ç ve d›fl grup kavramlar›, afla¤›dakilerden hangisiyle yak›ndan iliflkilidir?
a. Pozitivizm
b. Modernizm
c. Kapitalizm
d. Etnosentrizm
e. Rasyonalizm

4. Afla¤›dakilerden hangisi, demokratik liderin özelliklerinden biridir?
a. ‹flbölümünü özgür b›rakmas›
b. Kararlar› kendisinin vermesi
c. Elefltirilerinde kiflileri hedef almas›
d. Çok az öneride bulunmas›
e. Hiçbir ifle kar›flmamas›

9. Grupta bir kiflinin, kendisinden daha güçlü baflka
birisinin emrini yerine getirmesine ne ad verilir?
a. Uyma
b. ‹tiraf
c. Red
d. Kabul
e. ‹taat

5. Gemeinschaft (cemaat/topluluk) ve Gessellschaft
(toplum) kavram çiftini gelifltiren teorisyen, afla¤›dakilerden hangisidir?
a. L. Wirth
b. C. H. Cooley
c. F. Tönnies
d. G. Simmel
e. W. G. Sumner

10. Referans grubu kavram›n› gelifltiren teorisyen, afla¤›dakilerden hangisidir?
a. W. G. Sumner
b. H. Rheingold
c. F. Tönnies
d. H. Hyman
e. C. H. Cooley
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Okuma Parças›
SOSYAL MEDYA YALNIZLAfiTIRIYOR
Sosyal medyan›n yaln›zlaflt›rd›¤›na inanan bilim insanlar›na göre, Twitter ve Facebook gibi paylafl›m siteleri,
insanlar› birbirlerine yaklaflt›rmad›¤› gibi bireyleri gerçeklikten kopar›yor.
Massachusetts Institute of Technology (MIT) ö¤retim üyelerinden sosyolog Prof. Sherry Turkle ‘Alone Together’
(Birlikte Yaln›z) adl› kitab›nda teknolojinin, insan yaflam›nda hâkimiyet kurmak üzere oldu¤unu savunuyor.
Turkle’a göre, insanlar, teknoloji sayesinde birbirleriyle
daha iyi iletiflim kurabilecekleri yan›lg›s› içinde ve sanal
gerçeklik, gerçek dünyan›n kötü bir taklidi.
Cenaze töreninde iPhone
Sherry Turkle, önceki gece kat›ld›¤› bir komedi program›nda insanlar›n cenaze törenlerinde bile iPhone’lar›yla oynad›¤›n› söylemifl, program›n sunucusu komedyen
Stephen Colbert de “Herkesin bir güle güle deme flekli
var” diye karfl›l›k vermiflti. Gazeteye göre, Ohio’daki
Kent State University’den Prof. William Kist, “insanlar›n
kullanmakta oldu¤u farkl› iletiflim türleri, onlar› korkutan bir fley haline geldi” derken, ABD’de en çok satan
kitaplar aras›nda yer alan “Shallows” (S›¤lar) adl› kitab›n yazar› Nicholas Carr, internet kullan›m›n›n insanlar›n düflünme fleklini de¤ifltirdi¤ini, kitaplar ve dergilerde yer alan karmafl›k bilgileri hazmetme yetene¤ini zay›flatt›¤›n› söylüyor. Öte yandan ‘The Social Network’
(Sosyal A¤) adl› film de, Facebook’un gerçek hayata
adapte olamayan asosyaller taraf›ndan kuruldu¤una
dikkat çekerek tart›flmay› yayg›nlaflt›rd›.
Siber âleme flüpheyle yaklaflan akademisyenler aras›nda son kitab›yla ses getiren Turkle, BlackBerry’leri bir
kenara koyup, Twitter ve Facebook hesaplar›n› kapatmay› öneriyor. Turkle, “Hayat›m›z› zenginlefltirecek teknolojiler gelifltirdik ama bunlar›n bizi k›s›tlamas›na izin
veriyoruz” diyor.
Turkle’a destek verenler k›sa zaman önce ‹ngiltere’de
yaflanan bir intihar vakas›n› örnek veriyor. Facebook
sayfas›ndan intihar edece¤ini duyuran Simone Back’in
1.048 arkadafl› mesaj› gördü. Fakat hiçbiri konuyla ilgili bir fley yapmad›. Simone’un sayfas› yaln›zca hakarete
varan bir tart›flmaya tan›k oldu.
‹nternetin öldürdü¤ü 10 fley
Her yerin birbirine ba¤l› oldu¤u yeni dünyada, internet
hayat›m›z› zenginlefltirip kolaylaflt›rd›. Ama art›k sanal
âlemin getirdiklerinin yan›nda götürdülerini de konufltu¤umuz bir dönemdeyiz.

1-Mesai saatleri
Cep telefonunun icad›ndan önce iflverenlerin, çal›flanlar›n›n 9-5 aras› çal›flma saatlerine ne kadar sayg› duydu¤unu hesaplamam›z mümkün olmasa da, bu say›n›n
geliflen teknoloji sayesinde azald›¤›n› söyleyebiliriz. ‹nternet ça¤›nda ifli ofiste b›rak›p eve dönmemiz mümkün
olmuyor.
2-Film kiralama
25 sene önce ‘Blockbuster’ ad›yla ilk dükkan›n› açan
film kiralama flirketi, geçti¤imiz eylül ay›nda iflas etti¤ini aç›klad›. Blockbuster gibi sap›r sap›r dökülen film kiralama firmalar›, internet üzerinden yasal veya yasal olmayan yöntemlerle film izlemeye karfl› rekabet edemedikleri için iflas ettiler.
3-Konsantrasyon
‹nternetin görünmez a¤lar› hepimizi daha s›k› sard›kça,
gittikçe artan bir kitle, çocuklar›n dikkat da¤›n›kl›klar›n› internete ba¤l›yor. Ders yaparken Facebook’a ba¤lanan gençler, kitap okumak yerine, internetteki sosyala¤ sayfalar› ile ilgileniyor.
4-Kibarl›k
Gizli kimlik arkas›ndan yorum yapabilmenin getirdi¤i
rahatl›k, bilgi al›flveriflinin kabalaflmas›na ve baya¤›laflmas›na sebep oldu. Yaz›lan haberlerin alt›nda s›kl›kla
gördü¤ümüz i¤neleyici veya sert elefltirilerden, tan›nm›fl isimlerin çirkin resimlerinin alt›na düflülen yorumlara kadar, günümüzde iletiflim kalitesi çok vasat.
5-Telefon rehberi
Eskiden herhangi bir ürün almak istedi¤iniz zaman veya belirli bir hizmete ihtiyac›n›z oldu¤u zaman telefon
rehberini açar, harf bafll›¤›na gider, oradan istedi¤iniz
kifliyi bulur, arard›n›z. Gençlerin bu günleri hat›rlamas›
zor. Art›k bu tür etkileflimler tamamen internet üzerinden yap›l›yor. Ac›kt›ysan›z, “Yemeksepeti”’ni ar›yorsunuz.
6-Mektup yazmak
Günümüzde, sevgililerin birbirleriyle iletiflim kurmak
için birden fazla seçenekleri var. Bu seçenekler aras›nda elle yaz›lm›fl mektuplar son s›rada. Art›k ayr›l›klar da
Facebook üzerinden tek bir tuflla, ‘statü’ de¤ifltirerek
yap›labiliyor!
7-Tatiller
‹nternettte geçen tatil, tatil midir? Bu sorunun cevab›
kuflkusuz kifliden kifliye de¤iflecektir. Fakat tart›fl›lamaz
bir gerçek de, e-postadan yoksun oldu¤umuz günlerde,
tatile ç›k›p plajda yatt›¤›m›z zaman kitap okudu¤umuz
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Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
veya baflka dinlendirici bir faaliyette bulundu¤umuzdu.
Art›k, iflten ne kadar uzak olursan›z olun, elinizde bir
BlackBerry varsa, ifl ve tatili sentezlemifl oluyorsunuz.
8-Gizlilik
‹nternet yaflam›n vazgeçilmez bir parças› olmas›, kifliye
dair bilgilerin de internet üzerinden kolayca elde edilebilmesi anlam›na geliyor. YouTube ve Facebook gibi
programlar arac›l›¤›yla, kiflisel resimler veya görseller,
istem d›fl› olmas›na ra¤men herkese aç›k ortamlara düflebiliyor. Bu ve benzeri kiflisel gizlili¤e karfl› ihlallerden
daha da endifle verici olan, ‘çevrimiçi gizlilik koruma’
firmalar›, herhangi bir kifliye dair birçok kiflisel bilgiyi
kolayl›kla elde edebiliyor.
9- ‘Gerçeklik kavram›’
“‹nternette okudu¤un her fleye inanma!” sözünü hep
duyuyoruz. Ne kadar söylense azd›r. Bedava olmasa bile, herkese aç›k ve herkes taraf›ndan kullan›lan bir ortam olan internet, her türlü fikrin yay›lmas›na ayn› oranda aç›k. S›kl›kla, ‘fikir’ ve ‘bilgi’ kavramlar›, farkl›l›klar›n› yitirip ayn› anlam› al›yorlar. Bugünlerde politikac›lar,
uzmanlar ve blogcular dâhil her türlü kullan›c›, s›kl›kla
internet üzerinden yalan haberlerin yay›lmas›nda arac›
oluyor.
10-Y›ll›k
‹nternet, y›ll›k kavram›n› tamamen yok etmifl olmasa
da, ciddi bir rakip olarak karfl›s›na ç›kt›¤›n› söyleyebiliriz. Okullar eskisi kadar ö¤rencilerin birbirlerini hat›rlayabilmeleri için tasarlanm›fl y›ll›klar satam›yor. Ö¤renciler, MyYearbook.com gibi internet sitelerinde okul arkadafllar›n›n resimleri ile yorumlar›n› içeren internet
sayfalar›na üye olabiliyorlar.
Kaynak: 25.01.2011 tarihli Radikal Gazetesi
http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?ArticleID=1037817&CategoryID=41&Date=25.01.2011&aType=RadikalEklerDetayV3
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Yan›t›n›z yanl›fl ise “Toplumsal Gruplar›n Özellikleri” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Toplumsal Grup Çeflitleri”
bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Toplumsal Grup Çeflitleri”
bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Toplumsal Grup Yap›s›n›n
Genel Nitelikleri” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Toplumsal Gruba Yönelik
Kuramlar” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Toplumsal Grup Çeflitleri”
bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Toplumsal Gruba Yönelik
Kuramlar” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Toplumsal Grup Çeflitleri”
bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Toplumsal Grup Yap›s›n›n
Genel Nitelikleri” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Toplumsal Grup Çeflitleri”
bölümünü gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1
Bir trende yolculuk eden insanlar, toplumsal bir grup
olarak tan›mlanamaz. Çünkü toplumsal grup özelliklerinin birço¤una sahip de¤illerdir. Fiziksel yak›nl›k anlam›nda ayn› mekânda bulunmalar›na ra¤men, yolcular›n
hepsi birbirini tan›mamakta, her biri aras›nda toplumsal
bir iliflki, iletiflim ya da temas görülmemektedir. Bununla birlikte, ayn› mekânda yolculuk süresince geçici bir
süre bir arada bulunmalar› nedeniyle grubun süreklilik
özelli¤inden bahsedemeyiz. Ayr›ca, trende yolculuk
eden bireylerin ortak ilgi ve de¤erlere sahip olmas› beklenemez. Bu nedenle, bir trende yolculuk eden insanlar toplumsal bir grup olarak kabul edilemez.
S›ra Sizde 2
Sosyal Darwinci olarak nitelenen W. G. Sumner, H.
Spencer’›n çal›flmalar›ndan etkilenmifl ve do¤al yasalar›n toplumsal yaflama yön verdi¤ini ileri süren yaklafl›m› benimsemifltir. Do¤al yasalar›n temelini, evrim mücadelesinde en uygun olanlar›n hayatta kalaca¤› düflüncesi oluflturmaktad›r (Marshall, 1999, s.705).
S›ra Sizde 3
‹nternet a¤lar› arac›l›¤›yla ba¤lant› kurularak meydana
gelen topluluklar olarak tan›mlanan sanal cemaatlerde,
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baz› toplumsal grup özelliklerini görmek mümkündür.
Toplumsal gruplar› tan›mlayan temel bir özellik olarak
grup üyeleri aras›ndaki etkileflim, bu yeni oluflumlarda
farkl› bir flekilde gerçekleflmektedir. Geleneksel, yüz
yüze iliflkilerin yerine yeni görüflme ve buluflma tan›mlar›yla sanal cemaat üyelerinin etkileflim kurduklar› kabul edilmektedir. Grup yaflam›n›n sürdürülmesinde temel unsurlardan biri olarak görülen co¤rafi/mekânsal
yak›nl›k özelli¤ine sahip olmamalar›na karfl›n, co¤rafi
yerleri, toplumsal a¤lar olarak görmektedirler. Sanal cemaatlerde iletiflimin gerçekleflti¤i yeni mekân biçimi, fiziksel mekân de¤il, ama onun yerine toplumsal olarak
yarat›lan bir mekând›r. Ayr›ca, internet topluluklar› veya
sanal cemaatlerin ortak amaçlar, ç›karlar bilgi aktar›m›
do¤rultusunda oluflturulduklar› belirtilmektedir.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Günümüz dünyas›n›n en önemli toplumsal kurumlar›ndan biri olan medyan›n ne oldu¤unu tan›mlayabilecek,
Medya araflt›rmalar›n›n tarihsel olarak nas›l dönemsellefltirildi¤i ve bu araflt›rmalar›n ortaya ç›kt›¤› dönemde kitle iletiflim araçlar›n›n nas›l kavramsallaflt›r›ld›¤›n› aç›klayabilecek,
Medyaya iliflkin ifllevselci ve liberal/ço¤ulcu yaklafl›mlar› de¤erlendirebilecek,
Ça¤dafl elefltirel yaklafl›mlar›n medyay› nas›l ele ald›¤›n› analiz edebilecek,
Medyan›n ekonomi-politik yap›s›n› ve üretim sürecini aç›klayabilecek,
Günümüzde toplumsal/kültürel de¤iflmeyi anlamada anahtar olan küreselleflme sürecinde medyan›n rolünü ve medya dünyas›nda küreselleflmenin
nas›l gerçekleflti¤ini de¤erlendirebileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•

Medya
Medya endüstrisi
‹zleyici
Medya içeri¤i
Medya’n›n al›mlanmas›

•
•
•
•

Medya’n›n ekonomi-politik yap›s›
Enformasyon toplumu
Küreselleflme
‹nternet

‹çerik Haritas›

‹nsan ve Toplum

Medya, Kitle
‹letiflimi ve Toplum

• G‹R‹fi
• MEDYA NED‹R? MEDYAYI NASIL
ANLAYAB‹L‹R‹Z?
• MEDYA TEOR‹S‹:KISA B‹R TAR‹HÇE
• MEDYA :
FARKLI TEOR‹K YAKLAfiIMLAR
• MEDYANIN YAPISI VE ÜRET‹M
SÜREC‹
• MEDYA VE KÜRESELLEfiME
• ‹NTERNET

Medya, Kitle
‹letiflimi ve Toplum
G‹R‹fi
Bugün dünyan›n büyük k›sm›nda, milyarlarca insan›n günlük yaflam›n›n en önemli parças›n› kitle iletiflim araçlar›, yani medya oluflturuyor. Yirminci yüzy›l›n son dönemi itibar›yla modern toplumlar›n en önemli toplumsal kurumlar›ndan biri hâline gelen medyan›n “kapsama alan›” ola¤anüstü bir h›zla genifllemeye devam etmektedir. Günümüz toplumlar›nda medyan›n sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik
alanda çok önemli bir yeri oldu¤u tart›flmas›z kabul ediliyor. Toplumsal yaflam›n,
kültürel alan›n ve siyasi arenan›n önemli bir ögesi hâline gelen medya; tüm toplumsal iliflkileri, günlük yaflam pratiklerini ve de¤er sistemlerini giderek daha çok
etkilemektedir. Medya, hayat›m›z›n içinde; hatta merkezindedir. K›saca bugün
medya kültürünü soludu¤umuzu söyleyebiliriz.
Resim 2.1
Behiç Ak,
www.‹nternet.
cep.iletisim.com
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‹çinde yaflad›¤›m›z toplumsal dünyan›n anlamland›r›lmas› sürecinde medya oldukça kritik bir rol oynamaktad›r. Farkl› bir ifadeyle günümüzün kalabal›k ve karmafl›k modern toplumlar›nda büyük ço¤unluklar, kendi gündelik deneyimleri d›fl›nda, yaflad›klar› toplum ve dünyada olan biten tüm olaylar ve geliflmelerden art›k sadece medyada yer ald›¤› kadar ve yer ald›¤› flekilde haberdar olmaktad›r. Yaflad›¤›m›z hayata iliflkin her türlü anlam›n ya da bilginin yeniden üretimi ve genifl
halk kesimleri taraf›ndan tüketimi giderek artan bir flekilde kitle iletiflim araçlar›n›n
arac›l›¤›yla gerçekleflmektedir. Medya; günümüz dünyas›nda milyarlarca insan›n
içinde yaflad›¤› hayata,topluma ve dünyaya dair imgelerinin önemli bir kayna¤› hâline gelmifltir. Bu nokta çok önemlidir. Çünkü toplumsal hayatta ne “do¤ru” ne
“yanl›fl,” ne “gerçek” ne “yalan,” ne ya da kim “normal” ne/kim “anormal/sapk›n”,
tüm bu anlam sistemi önemli ölçüde medya dolay›m›yla oluflmaktad›r. Di¤er bir
deyiflle toplumsal/siyasal yaflamda “gerçeklik”(ler)in ne(ler) oldu¤u art›k önemli
düzeyde medya dolay›m›yla infla edilmektedir.
Kamusal alan›n önemli bir bilefleni olan medyan›n böylesi bir rolü giderek çok
oynuyor olmas›, üzerinde önemle durulmas› gereken bir durumdur. Çünkü önemi
ve etkisi günbegün artan toplumsal bir kurum olan medyan›n, e¤itim kurumu d›fl›nda, di¤er toplumsal kurumlardan çok önemli bir fark› vard›r: Medya ayn› zamanda her geçen gün daha da büyüyen ekonomik bir sektördür. Serbest piyasa
koflullar›nda faaliyet gösteren ekonominin di¤er sektörlerinde oldu¤u gibi ayn›
mant›kla ifllemektedir. Farkl› bir ifadeyle günümüzde medya kurumlar› kapitalist
piyasa koflullar›nda ve kâr maksimizasyonu mant›¤›/hedefi ile faaliyet gösteren birer endüstridirler. 1980’lerde ortaya ç›kan neo-liberal politikalarla ivme kazanarak
k›sa bir sürede tamamlanan bu radikal dönüflüm ile medya endüstrilerinin yap›s›
ve ifllevi karmafl›klaflm›flt›r. Zira medya kurulufllar› kendilerini toplumun “aynas›”
olarak görmeye ve kamusal bir hizmeti yerine getiren bir kurum olduklar›n› öne
sürmeye devam etmektedir. Ayn› zamanda, dördüncü kuvvet olarak, demokratik/ço¤ulcu bir sistem için “olmazsa olmaz” olan kamuoyunu “bilgilendirme” ifllevini “tarafs›z” ve “nesnel” olarak yerine getirdiklerini ifade etmektedirler. Günümüzde bireyler, toplumsal çevrelerini anlamland›rma/yorumlama sürecinde kulland›klar› imgeler ve söz da¤arc›klar› için büyük ölçüde medya endüstrilerine ba¤›ml› bir duruma gelmifl olduklar›ndan bu endüstrilerinin kapsaml› ve bütünsel bir
flekilde kavranmas›n›n oldukça hayati bir önemi vard›r.
‹letiflim ve enformasyon teknolojilerindeki çok h›zl› geliflmeler ile hem küreselleflme sürecini mümkün k›lan hem de küresel bir boyut kazanan günümüz
medyas›, bu do¤rultuda toplumsal denetimin oldu¤u kadar toplumsal de¤iflimin
de önemli araçlar›ndan biri hâline gelmifl durumdad›r. Günümüzde medya hem
sermayenin (sadece yerli de¤il, ayn› zamanda yabanc› sermayenin) hem de ideolojik yeniden üretimin önemli bir alan›d›r. Modern kitle iletiflim kurumlar›n›n toplumsal ve ekonomik yaflamdaki yerinin ve öneminin genifllemesi, medyan›n daha
çok mercek alt›na al›nmas›na ve sorgulanmas›na neden olmufltur. Ayr›ca iletiflim
teknolojilerindeki bafl döndürücü geliflmeler, medyaya iliflkin teorik tart›flmalarda
da yank› bulmaktad›r. ‹nternet, uydu, cep telefonu/bilgisayar› gibi pek çok yeni
teknoloji; televizyon, gazete, film gibi daha eski iletiflim ayg›tlar›n›n ifllevlerini farkl›laflt›r›rken düne kadar “kesin” olarak bak›lan kimi görüfller de¤iflmekle kalm›yor,
ayn› zamanda araflt›rmac›lar için de yeni sorular ve araflt›rma alanlar› oluflturuyor.
Böylelikle medya çal›flmalar›, kültürel çal›flmalar, sinema-televizyon, gazetecilik ve
medya sosyolojisi gibi çok farkl› disiplinlerin bir araya geldi¤i disiplinler aras› özellikler gösteren genifl kapsaml› çal›flmalar ortaya ç›km›flt›r.
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Genel olarak teorik düzeyde medya analizi; kitle iletiflim teknolojilerinin, medya kurumlar›n›n toplumlar üzerindeki etkisi ve insanlar›n/toplumlar›n bunlar› nas›l
kulland›¤›yla ilgilidir. Her geçen gün daha çok say›da insan bu iletiflim teknolojilerini giderek daha çok kullan›rken bunlar›n içerikleri de her geçen gün daha çok
küreselleflen medya endüstrileri taraf›ndan belirlenmektedir. (Bilton vd, 2003:328329) Medya içerikleri nas›l ve ne flekilde belirlenmektedir? Medya endüstrilerinin
mülkiyeti ve kontrolünde yo¤unlaflma/tekelleflme var m›d›r? Medya içeriklerinde ne tür anlamlar hakimdir? Medya kurulufllar› ile devlet ve/veya siyasi iktidar
aras›nda nas›l bir iliflki vard›r? Medya içerikleri kimlerin ç›karlar›na hizmet eder? Bireyler izledikleri/okuduklar› medya metinlerini oldu¤u gibi kabullenir, yani hap gibi yutarlar m›? Baflta ‹nternet olmak üzere yeni iletiflim ve enformasyon araçlar› ile
geleneksel kitle iletiflim araçlar› aras›nda ne tür benzerlikler ve farkl›l›klar vard›r?
K›saca günümüz dünyas›nda medyay› teorik olarak nas›l de¤erlendirebilir ve analiz edebiliriz? ‹flte bu bölümde, tüm bu sorulara medya araflt›rmalar› ve medya sosyolojisindeki farkl› yaklafl›mlar›n verdi¤i yan›tlar üzerinde bir tart›flma zemini oluflturulmas› amaçlanmaktad›r.

Yo¤unlaflma: Medya
kurulufllar›n›n belli kifli ya
da gruplar›n elinde
toplanmas› durumudur.
Tekelleflme: Bir ya da birkaç
kuruluflun zaman zaman
aralar›nda gizli ya da aç›k
anlaflmalar yaparak pazarda
egemenlik kurmas›na denir.

MEDYA NED‹R? MEDYAYI NASIL ANLAYAB‹L‹R‹Z?
Türkçedeki medya kelimesi ‹ngilizcede araç, orta, ortam, arac› anlamlar›na gelen
medium (Latincede medius) kelimesinin ço¤uludur. Bu kelimeyi karfl›lamak üzere
yak›n zamana kadar kitle iletiflim araçlar› kavram› kullan›lm›fl olsa da günümüzde
medya sözcü¤ü çok daha yayg›n bir kullan›m alan› kazanm›flt›r. Peki, kitle iletiflim
araçlar› ya da medya deyince hangi iletiflim araçlar›n› anlamam›z gerekiyor? En genifl anlam›nda kullan›ld›¤›nda kitaplar, gazeteler, dergiler, broflürler, billboardlar,
telefon, cep telefonu, VCD, DVD, radyo, sinema, televizyon, ‹nternet gibi iletiflim
araçlar› söz konusudur.
Resim 2.2
http://img36.
imageshack.us/i/
massmedia.jpg

Ancak bu ünitede medya dendi¤inde esas olarak “kitle medyas›,” kitlesel düzeyde
eriflime imkân veren ve genifl toplum kesimlerine ulaflabilen araçlar, özellikle radyo, gazete, televizyon ve ‹nternet kastedilmektedir. Dolay›s›yla medya dedi¤imizde medyan›n hitap etti¤i/ulaflt›¤› kitle, yani izleyiciler; hitap ederken aktard›¤› içe-
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rik ve de bu içeri¤i üreten/oluflturan bir kurumsal yap›dan söz ediyoruz. ‹flte özel
olarak medyay›, genel olarak medya-toplum iliflkisini anlamak için bu üçlü sacaya¤›n› göz önünde bulundurmam›z gerekiyor.
SIRA S‹ZDE

1
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Her ne kadar “izlemek” mastar› seyretmeyi, görmeyi ifade etse de medya çal›flD Ü fi Ü N E L ‹ Msözcü¤ü tüm medya kitlesine, yani bütün medya tüketicilerine
malar›nda “izleyici”
karfl›l›k gelecek flekilde kullan›lmaktad›r. Dolay›s›yla izleyici dendi¤inde gazetedergi okurlar›,
dinleyicileri, ‹nternet kullan›c›lar› ve televizyon izleyicileri
S O radyo
R U
düflünülmelidir. Peki izleyici olmak nas›l bir durumu anlat›r? Farkl› bir flekilde sorarsak izleyici olmak, izlenen medya ne aktar›yorsa, ne gösteriyorsa onu oldu¤u
D‹KKAT
gibi kabul etmek anlam›nda edilgen bir konuma m› karfl›l›k gelir? Yoksa izleyici olma konumunda, izlenen medyadaki içerikleri daha aktif bir flekilde de¤erlendirme
SIRA boyutu
S‹ZDE mu söz konusudur? Di¤er taraftan izleyiciler medyay› farkl›
ve yorumlama
amaçlar› için kullan›yor olabilirler mi?
Medyan›n içeri¤ine geldi¤imizde ise acaba medya içeri¤i basitçe bir noktadan
AMAÇLARIMIZ
di¤erine aktar›lan
yaz›l› ve/veya görsel imgelerle mi s›n›rl›d›r, yoksa bu içerik bir
toplulukta yaflayanlar aras›ndaki toplumsal iliflkilere katk›da m› bulunur? Medya içeri¤inin izleyiciler aras›nda bir “referans çerçevesi” oluflturmas› söz konusu mudur?
K ‹ T A P
Son olarak
kurumsal anlamda medya dedi¤imizde ise öncelikle günümüzde
SIRA S‹ZDE
medyan›n kâr amac›yla iflleyen kurulufllar oldu¤unu göz ard› etmemeliyiz. Dünyada ve Türkiye’de medya kurulufllar›n›n büyük ço¤unlu¤u, do¤rudan meslekle
T E L E V ‹ sermayedarlar›n
ZYON
iliflkisi olmayan
elindedir. Ancak “mutfakta” ise medya profesyoD Ü fi Ü N E L ‹ M
nelleri yer almaktad›r. Bu durumda medyay› kimler yönetmektedir? Kurumsal olarak medyan›n yönetimi sadece onun mülkiyetini elinde bulunduran iflverenlerin
O R U E¤er öyleyse siyasi iktidarlar›n medya üzerindeki do¤rudan ya
kontrolündeS midir?
‹NTERNET
da dolayl› bask›s› nereye konmal›d›r? Di¤er taraftan Türkiye’de RTÜK (Radyo-Televizyon ÜstD ‹Kurulu)
örne¤inde oldu¤u gibi denetleme/düzenleme kurulufllar›n›n
KKAT
medyaya yönelik müdahaleleri yok mudur? Peki, medya sektörü d›fl›ndaki büyük
holdingler gibi di¤er güç odaklar›n›n medya kurulufllar› üzerinde do¤rudan ya da
SIRA S‹ZDE
dolayl› kontrolü nas›ld›r? (Nalçao¤lu, 2003:43-55).
Gördü¤ünüz gibi flimdilik yan›tlardan çok sorular ön plana ç›km›fl durumda.
‹lerleyen bölümlerde
AMAÇLARIMIZ ise bu sorulara farkl› yaklafl›mlar ekseninde çok boyutlu bir
tart›flma içinde yan›t aranacakt›r.

N N

Referans
Bu
K ‹ T Açerçevesi:
P
terim ile mesajlar›n
SIRA S‹ZDE
do¤rudan
anlatt›klar› fleyler
de¤il de kendilerini “anlaml›
k›lan” gizil varsay›mlar
Tkastedilmektedir.
ELEV‹ZYON
D Ü fi Ü N E L ‹ M
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Kitle iletiflimSIRA
araçlar›
S‹ZDEve medya sözcükleri ayn› anlama m› gelmektedir?

N N

Dünden bugüne
Medya sektörü ile ilgili her türlü ayr›nt›l› bilgiyi D. Beybin KeK ‹ TTürkiye’de
A P
janl›o¤lu’nun Türkiye’de Medyan›n Dönüflümü (Ankara: ‹mge Kitabevi, 2004) adl› kitab›nda bulabilirsiniz
TELEV‹ZYON

MEDYA TEOR‹S‹: KISA B‹R TAR‹HÇE
Kapitalizmin yay›lmas›, bilimsel geliflmelerin artmas›, demokrasinin yayg›nlaflmas›,
kentleflmenin ve kitle iletifliminin ivme kazanmas› gibi geliflmeler Bat› toplumlar›‹ N T E R Nortalar›nda
ET
n›n 19. yüzy›l›n
çok derin bir de¤iflim içine girdi¤ini göstermifltir. Bu
büyük dönüflümler ile modern bir toplumsall›ktan, moderniteden bahsedilmeye
bafllanm›flt›r. Modernitenin getirilerinden biri kitle iletiflimidir. Özellikle 1890 ve
1920 y›llar› aras›nda yüksek tirajl› gazeteler, sinema ve radyo yayg›nlaflm›flt›r. Kitle
iletiflim araçlar›n›n ya da modern kitle medyas›n›n ortaya ç›k›fl› ile Bat› toplumlar›nda modernitenin belirmesi efl zamanl› gerçekleflmifltir. Dönemin hem elitleri
hem de önde gelen entelektüelleri modernitenin y›k›c› etkilerine ve ortaya ç›kan
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“kitle toplumu”na karfl› endiflelerini dile getirmifllerdir. ‹flte moderniteye ve kitle
toplumuna iliflkin korkular ile kitle medyas›n›n ivme kazanmas›n›n ayn› zamanda
gerçekleflmesi medyaya iliflkin ilk dönem düflüncesinde oldukça etkili olmufltur.
Kitle ve iletiflim olgular› ilk defa bir araya geliyor, yeni iletiflim araçlar› “kitle” olgusu sayesinde bir anlam kazan›yordu. Ancak yüksek tirajl› gazeteler tamamen bofl,
de¤ersiz ve sansasyonel haberler içeriyor, “ucuz” kitle sanat› ve kitle kültürü en
düflük ortak payday› tatmini hedefliyordu. Bu nedenlerden dolay› kitle kültürü ve
kitle medyas›n›n toplum üzerinde olumsuz ve y›k›c› bir etkiye neden olaca¤› varsay›lm›flt›r. Bu ilgi ve korku, medyan›n insan davran›fl› üzerindeki etkisiyle ilgili,
varsay›mlar› o günden beri medya ve topluma dair düflünceyi flöyle ya da böyle etkilemifl olan bir teoride bir araya geldi. Bu varsay›mlar insanlar ve toplum üzerinde olumsuz ve y›k›c› etkisi olan “çok güçlü” medya anlay›fl› üzerinde odakland›
(Williams, 2003: 23-24).
‹flte bilimsel araflt›rman›n bir uzmanl›k alan› olarak kitle iletiflim (ya da medya)
araflt›rmalar› yirminci yüzy›l›n ilk çeyre¤inde ortaya ç›km›flt›r. Kitle iletiflim araflt›rmalar›n›n ortaya ç›k›fl›ndan bu yana genel olarak üç dönem saptanabilir. Yirminci
yüzy›l bafl›ndan 1940’a kadar iki büyük dünya savafl› aras›ndaki y›llar› kapsayan ilk
dönemde medyan›n çok güçlü ve ikna edici bir etkisi oldu¤una dair ortak bir görüfl egemen olmufltur. Hem Amerika’daki muhafazakâr ya da liberal e¤ilimli hem
de 5. ünitede gördü¤ümüz elefltirel Frankfurt Okulu gelene¤i içindeki çal›flmalarda, “Kitle Toplumu” paradigmas›n›n kötümserli¤inin do¤rudan etkisi görülmüfltür.
Kitle iletiflim araçlar›n›n çok güçlü propaganda kurumlar› oldu¤u ve insanlar›n bir
anlamda beynini y›kad›¤›na dair bir medya görüflü bu dönemde egemen olmufltur.
Bunun ise dört nedeni vard›r (Curran vd., 1982: 229):
1. Yeni teknolojilerin yaflama geçmesiyle birlikte yeni izleyici kitlelerinin yarat›lm›fl olmas›; yani radyo gibi yeni iletiflim teknolojileri sayesinde eskiye
oranla daha çok say›da izleyiciye hitap ediliyor oluflu.
2. Kentleflme ve endüstrileflmenin “kaypak”, köksüz, yabanc›laflm›fl ve manipülasyona aç›k bir toplum yaratt›¤›na dair bir görüflün moda olmas›.
3. Kent insan›n›n art›k savunmas›z kald›¤› ve kitle iletiflim araçlar›n›n kolay bir
“av›” hâline geldi¤i fikrinin hakim olmas›.
4. Kitle iletiflim araçlar›n›n 1. Dünya Savafl› boyunca beyinleri y›kad›¤›na ve
sonraki y›llarda faflizmin yükselmesini sa¤lad›¤›na dair ikna edici bir durumun oluflmufl olmas›.
Bu faktörlerden dolay›, iletiflim araçlar› edilgen kurbanlar›na derinden iflleyen
“sözcük mermileri” f›rlatacak kadar güçlü görülmekteydi. Bir silahtan ç›kan mermi,
nas›l k›sa sürede hedefe ulafl›p onu tahrip ediyorsa medya mesajlar›n›n da ayn›
h›zla hedef kitledeki al›c›ya ulaflarak yüksek bir tahribata yol açt›¤› düflünülmekteydi. K›saca nazizm ve faflizmin egemen oldu¤u dönemde egemen olan düflünce,
medyan›n her fleye kadir bir gücü oldu¤u idi. Bu dönemin hakim yaklafl›m› olan
hipodermik fl›r›nga modeline göre medya mesajlar›, insanlar›n beynine t›pk› bir
fl›r›ngadan ilac›n zerk edilmesi gibi veriliyordu. fi›r›ngadan damara zerk edilen ilaç
nas›l çok k›sa bir süre içinde ve güçlü bir flekilde etkisini gösteriyorsa kitle iletiflim
araçlar›n›n mesajlar›n›n da ayn› h›zla ve güçle hedef izleyicileri etkiliyor oldu¤u kan›s› hakimdi. ‹nsanlar›n gördü¤ü, duydu¤u ve okudu¤u verilerin do¤rudan davran›fllar›n› etkiledi¤i düflünülüyordu. Kitlelerin çok güçlü oldu¤u kabul edilen medya taraf›ndan kolayca manipüle edildi¤i yönündeki kitle toplumu teorisi, iflte ilk
dönem medya teorisi üzerinde büyük bir etkiye sahip olmufltur. Genel olarak
medyay› elinde bulunduran ve iyi kullananlar›n genifl y›¤›nlara istediklerini yapt›rabilecekleri varsay›m› bu döneme damgas›n› vurmufltu (Mutman, 1995: 27; Curran
vd., 1982: 230; Williams, 2003:23-28).
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Kitle toplumuD ‹paradigmas›n›n
karamsarl›¤›, ilk dönem kitle iletiflim araflt›rmalar›na do¤KKAT
rudan yans›m›flt›r.

N N

SIRA S‹ZDE

Propaganda Analizi ve Harold Laswell

Kitle iletiflim araflt›rmalar›n›n iki büyük dünya savafl› aras› dönemde; yani bir savafl
AMAÇLARIMIZ
konjonktürü
içinde ortaya ç›km›fl olmas› oldukça önemlidir. 19. yüzy›lda ortaya ç›kan propaganda olgusu, yeni iletiflim teknolojileri sayesinde çok daha etkili bir ifllev kazanm›flt›r. Bundan dolay› fiikago Üniversitesinden Harold Laswell’in (1902K ‹ ald›¤›
T A P ve dönemin ilk önemli yap›t› olarak görülen çal›flman›n ismi1978) kaleme
nin “Dünya Savafl›nda Propaganda Teknikleri” (1927) olmas› tesadüfi de¤ildir. Kitle iletiflim araçlar›n›n 1. Dünya Savafl› s›ras›nda propaganda araçlar› olarak çok kriL E V ‹ Z Y O Ngörüflü 1930’larda Avrupa’da faflizm ve Sovyetlerde Stalinizm
tik bir rolT Eoynad›¤›
gibi totaliter rejimlerin kitlesel yükselifliyle zirveye t›rmand›. 2. Dünya Savafl› s›ras›nda ise kitle iletiflim araçlar› neredeyse propagandayla efl de¤er tutuluyordu. Laswell, propaganda analiziyle, 1. Dünya Savafl› sonras›ndaki olumsuz koflullar›n, bü‹NTERNET
yük ekonomik bunal›m›n ve siyasal istikras›zl›¤›n insanlar›n psikolojisini kötü yönde etkiledi¤ini ve medyan›n bir fl›r›nga i¤nesi gibi insanlar›n bilincine girip onlar›
manipüle edebilece¤ini söylemifltir.
Propaganda ile birlikte reklam bu dönemi karakterize eden bir di¤er önemli
mesaj biçimidir. Farkl› bir ifadeyle mesaj denen araflt›rma nesnesinin propaganda
ve reklam denen türlere uygun olarak tan›mland›¤›n› söyleyebiliriz. Çünkü art›k tekelleflme olgusuyla birlikte reklam bir ürünü almay› özendirmekten ç›km›fl, onu almay› ikna etmeyi amaçlayan yeni bir söylem tarz›na dönüflmüfltü. ‹flte Laswell’in
ünlü ifadesiyle “Kim, kime, hangi araçla ve nas›l bir etkiyle ne söylüyor?” sorusu
dönemin temel sorusu olmufltur. Bu dönemde oldukça edilgen birer al›c› olarak
görülen izleyicilerin daha sonralar› kitle iletiflim araçlar›n›n mesajlar›n› aktif olarak
yorumlayanlar olarak görülmeye bafllanmas›, savafl sonras› dönemdeki medya teorisinin oluflmas›nda önemli olmufltur (Williams, 2003:29-31).

“S›n›rl› Etkiler” Yaklafl›m›
Kitle iletiflimi araflt›rmalar›n›n, 1940-60’lar dönemini kapsayan ikinci evresinde totaliter tehlikenin gerilemesiyle, ilk döneme damgas›n› vuran çok güçlü ve her fleye
gücü yeten medya anlay›fl› popülerli¤ini yitirmeye bafllad›. Bu dönemde ABD’de yap›lan etki araflt›rmalar› sonucunda medyan›n “çok s›n›rl› bir etkisi” oldu¤una dair yeni bir uç görüfl ortaya ç›kt›. 1940’lardan 1960’lar›n ortalar›na kadar medya teorisinde
hakim olan bu paradigma, ampirik çal›flmalar etraf›nda flekillendi. Medyan›n etkisi
niceliksel bir araflt›rma konusuna; neyin, kimin üzerinde ne kadar etkili oldu¤u sorunsal›na dönüfltürüldü. 1960’lar›n sonundan itibaren medyan›n etkisizli¤i/s›n›rl› etkisine dair bu di¤er uç görüfl sorgulanmaya bafllanacak ve kitle iletiflim araçlar›n›n
uzun vadeli etkilerini ve kurumsal yap›lar›n› araflt›ran liberal/ço¤ulcu eksendeki çal›flmalar, hem de neo-Marksist elefltirel çal›flmalar yayg›nlaflmaya bafllayacakt›r.
‹kinci döneme damgas›n› vuran “s›n›rl› etkiler” yaklafl›m›n›n gerisinde ise medyan›n çok güçlü oldu¤u sonucunun dayana¤› olan kitle toplumu tezinin terk edilmesi yatmaktad›r. “Ana ak›m” ya da liberal/ço¤ulcu olarak adland›r›lan çal›flmalar›n yeflerdi¤i bu evre, Bat› ülkelerinin ço¤unda sosyo-ekonomik olarak istikrar›n
sa¤land›¤› ve refah devletinin yükseldi¤i döneme denk gelir. Dolay›s›yla içinde yaflan›lan toplum “kitle toplumu” olarak de¤il “ço¤ulcu” toplum olarak görülüyordu.
Modern toplumu kavramsallaflt›rmada ortaya ç›kan bu önemli farkl›l›kla beraber
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sosyolojide ifllevselcilik ve siyasetbiliminde liberal-ço¤ulculuk olarak nitelenen
perspektifler ikinci evrede gelifl(tiril)en “s›n›rl› etki” bulgusuna yol açan etki araflt›rmalar›na rehberlik etmifltir.
Bu dönemin kurucu ismi Paul Lazarsfeld (1901-1976)’dir. 1940 y›l›nda Amerika’daki baflkanl›k seçimlerinde bir kasabadaki seçim kampanyas›n›n etkisini araflt›ran Lazarsfeld ve arkadafllar›, bu çal›flma sonucunda kitle iletiflim araçlar›n›n etkisinin çok az oldu¤u sonucuna vard›. Zira kitle iletiflim araçlar›n›n arac›l›¤›yla gerçekleflen seçim kampanyalar›, seçmen kitlesindeki oy verme davran›fl›nda çok fazla bir etki ya da fark yaratmam›flt›. Dolay›s›yla kitle iletiflim araçlar›n›n oldukça s›n›rl› bir etkiye sahip oldu¤u sonucuna var›ld›. Bu araflt›rmada kifliler aras› ve iki
aflamal› bir iletiflimin çok daha fazla etkiye sahip oldu¤u anlafl›ld›. Kitle iletiflim
araçlar›n›n mesajlar› verili grup içinde “kan› lideri” olarak nitelendirilen bir lidere
ulaflt›¤› ve oradan kitleye aktar›ld›¤› belirlendi. Bu dönemdeki çal›flmalar›n ço¤u,
izleyicinin do¤as›n› ve medyan›n hangi koflullar alt›nda bilgide, tutumda ve davran›flta de¤iflikli¤e yol açt›¤›n› anlamak amac›yla yap›lm›flt›. Örne¤in dönemin bir di¤er önemli araflt›rmac›s› Hovland, savafl sonras› yaflanan tüketim patlamas›nda ve
ikna sürecinde reklamc›l›¤›n etkisi üzerine yo¤unlaflan çal›flmalar yap›yordu. Bu
ampirik araflt›rmalar›n ço¤unun medya endüstrileri ya da hükümetlere yap›lan profesyonel araflt›rmalar oldu¤u da göz ard› edilmemelidir (Curran vd., 1982: 231;
Mutman, 1995: 28; Williams, 2003:46).
SIRA S‹ZDE

S‹ZDE
Kitle iletiflim araflt›rmalar›n›n ilk döneminde medyan›n çok güçlü SIRA
oldu¤u
düflünülürken
ikinci dönemde medyan›n neden çok güçlü de¤il aksine çok az etkili
oldu¤u
düflüncesi
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hakim olmufltur.
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O R U
Amerikan kitle iletiflim araflt›rmalar›nda belirleyici olan buS ampirik
araflt›rma
S O R U geliflmifltir.
gelene¤i, topluma dair birbiriyle ba¤lant›l› iki teorinin rehberli¤inde
Bunlar ifllevselcilik (fonksiyonalizm) ve ço¤ulculuktur (plüralizm).
ve
D ‹ K K‹fllevselcilik
AT
ço¤ulculuk, topluma ve siyasete elefltirel olmayan iki yaklafl›md›r.
ve
D ‹ K K‹fllevselcilik
AT
onun siyasal manifestosu olarak görülebilecek ço¤ulculuk, medyan›n rolünü istikSIRA S‹ZDE
rarl› bir toplumu koruyacak de¤erlerin aktar›lmas› olarak görmüfltür. Ço¤ulculuk,
SIRA S‹ZDE
medyan›n toplumdaki farkl› gruplar›n›n kendilerini duyurabilmesi için gerekli oldu¤unu söylerken ifllevselcilik, medyan›n demokrasinin ortak
de¤erlerini insanlaAMAÇLARIMIZ
ra özümseterek bir görüfl birli¤i sa¤lamadaki rolüne dikkat çeker.
AMAÇLARIMIZ
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‹ T Aistedi¤iniz
P
Bu bölümü okurken tam anlayamad›¤›n›z ya da daha ayr›nt›l› bilgi Kalmak
kavramlar için Erol Mutlu’nun ‹letiflim Sözlü¤ü’ne (Ankara: Ayraç Yay›nevi,
ve/ve ya
K ‹ T A 2008)
P
Hüseyin Köse’nin ‹letiflim Sosyolojisi. Temel Kavramlar Antolojisi’ne (‹stanbul: YirmiTELEV‹ZYON
dört Yay›nevi, 2006) bakabilirsiniz.

D Ü fi Ü N E L ‹ M
D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U
S O R U
D‹KKAT
D‹KKAT

SIRA S‹ZDE
SIRA S‹ZDE
AMAÇLARIMIZ
AMAÇLARIMIZ
K ‹ T A P
K ‹ T A P
TELEV‹ZYON

TELEV‹ZYON

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

‹NTERNET

MEDYA: FARKLI TEOR‹K YAKLAfiIMLAR
‹fllevselcilik

SIRA S‹ZDE

‹ N T yaklafl›m
ERNET
Sosyolojide 2. Dünya Savafl›’ndan sonra gelifltirilmifl teorik bir
olsa da

kökleri Durkheim’a kadar uzanan ifllevselcilik, bildi¤imiz gibi, toplumlar› canl›lara
ve toplumu oluflturan birimleri de canl›lar›n organlar›na benzetir. Toplumun “sa¤l›¤›” için bütün “organlar›n›n” düzgün ve uyumlu bir flekilde ifllemesi gerekmektedir. Sosyal düzen, bireyler birbirinden izole oldukça bozulmaktad›r ve “kolektif bilinç”in çökmesi sosyal felaketlere yol açacakt›r. ‹flte kitle iletifliminin ifllevselci ana-
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lizi medyan›n sosyal düzen ve yap›n›n korunmas›ndaki rolü üzerine yo¤unlaflm›flt›r. Buna göre medya ampirik bir biçimde gözlemlenerek “ifllevselli¤i” ortaya konabilecektir. ‹fllevselci yaklafl›m›n önemli bir temsilcisi olan Robert Merton, belirli
baz› edimlerin niyet edilmifl ve edilmemifl sonuçlar› üzerinde durmufltur. Baz›
medya ifllevleri aç›k ve bariz (manifest) olarak gözlemlenebilirken baz›lar› da gizildir (latent) ve gözlemlenmesi zor ifllevlerdir. Örne¤in bir savaflla ilgili haberin
“aç›k” ifllevi izleyiciye bilgi vermekse “gizil” ifllevi de izleyicinin kafas›ndaki o ülke
ve orda yaflayanlar hakk›ndaki düflünceleri flekillendirmektir. Gelgelelim ifllevselci
araflt›rmalar›n önüne ç›kan en büyük engel ise bir ifllevin ne oldu¤unun tamamen
tan›mlanamamas›d›r. Hangi ve ne tür bir medya aktivitesinin toplum düzeni için ifllevsel olup olmad›¤› belli de¤ildir (Williams, 2003:47-49).

Kullan›mlar ve Doyumlar Yaklafl›m›
Ünitenin bafl›nda izleyicilerin izlenen medyadaki içerikleri daha aktif bir flekilde
de¤erlendirmeleri ve medyay› farkl› amaçlar› için kullanmalar›n›n mümkün olup
olmad›¤›n› sormufltuk. Elihu Katz (1926-), ifllevselci bir bak›fl aç›s›yla gelifltirdi¤i
“Kullan›mlar ve Doyumlar” yaklafl›m› ile bu soruya olumlu yan›t vermifltir. Araflt›rmac›, medyan›n insanlara ne yapt›¤›n› de¤il insanlar›n medyay› ne amaçla kulland›¤›na bak›lmas› gerekti¤ini vurgulam›flt›r. Bu, sonraki y›llarda artan bir ivmeyle
medya araflt›rmalar› içinde yer bulacak bir tespittir. Medya izleyicisinin pasif tüketici konumunda oldu¤u görüflüne karfl› ç›k›lm›flt›r. ‹nsanlar›n “birey” olarak ne gibi beklenti ve amaçlarla medyay› kulland›¤›n›n göz ard› edildi¤i düflünülmüfltür.
Bu yaklafl›ma göre izleyiciler, medyay› baz› ihtiyaçlar›n› tatmin etmek amac›yla
kullanmaktad›r. Farkl› bir ifadeyle izleyiciler, günlük hayat›n s›k›nt›lar›ndan uzaklaflma, e¤lenme, yaln›zl›k duygular›n› hafifletme, güncel geliflmelerle ilgili bilgi
edinme, dünya olaylar›ndan haberdar olma gibi gereksinimlerini doyurmak amac›yla medyay› kullan›rlar. Özellikle 1960 ve 70’li y›llarda iletiflim çal›flmalar›nda çok
etkili olan bu yaklafl›m, izleyicilerin medyay› farkl› flekillerde de¤erlendirebilece¤i
vurgusuyla önemlidir. Ancak iletiflim araçlar›n› ifllevsel bir etkene indirgemesi ve
kitle iletiflim deneyimini salt “doyum” an›yla k›s›tlamas› nedeniyle elefltirilmektedir
(Mutlu, 1994:140-141).

Ço¤ulcu Yaklafl›m
‹fllevselcili¤in siyasal manifestosu olarak nitelendirilebilece¤imiz ço¤ulcu yaklafl›ma göre Bat› toplumlar›nda güç/iktidar, hiçbiri tek bafl›na hakim olmayan çeflitli
gruplar›n elindedir. Toplum, hiçbir zaman bir grubun tam olarak egemenlik tesis
edemedi¤i, birbiriyle sürekli rekabet halindeki gruplar ve ç›karlar karmas›d›r. Gruplar aras›ndaki rekabet, gücün tek bir noktada toplanmadan da¤›l›m›n› mümkün k›larken devlet, gruplar aras› bu rekabette hakem rolündedir. Medya kurumlar› da
devletten, siyasal partilerden ve kurumlaflm›fl bask› gruplar›ndan oldukça özerk bir
yap›ya sahiptirler. Medya; yasama, yürütme ve yarg›ya ek olarak dördüncü güç konumundad›r. Nas›l toplumda bir çeflitlilik varsa medya içeriklerinde de ayn› çeflitlili¤i gözlemek mümkündür. Bu do¤rultuda medya, toplumdaki bu çeflitlili¤i aktaran bir organd›r. K›saca medya, toplumun bir aynas›d›r.
Liberal-ço¤ulcu yaklafl›m, ayr›ca medyan›n özel sermayenin mülkiyetinde olmas›n›n medyan›n içeri¤ini do¤rudan etkilemeyece¤ini savunur. Medya içeri¤ini belirleyen, mülkiyet sahipleri de¤il tüketiciler; yani izleyiciler, okuyucular ve onlar›n istekleridir. Tüketiciler/izleyiciler sunulan ürünleri be¤enmezse baflka yerlere yönelme flans›na sahiptir ve bu yüzden belirleyici konumundad›r. Ço¤ulculukta, izleyi-
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ciler pasif birer al›c› olarak de¤il aksine medya içeriklerini yorumlayabilen ve tercihleriyle medya kurumlar› üzerinde etkili olabilenler olarak görülür. Ço¤ulculuk,
liberal demokrasi teorisinin merkezinde yer al›r. Ço¤ulculuk ve ifllevselcilik, medyan›n liberal demokrasinin bugünden yar›na var olabilmesi ve geliflimi aç›s›ndan
“olmazsa olmaz” bir parças› oldu¤u konusunda hemfikirdir (Williams, 2003:50-51).
Egemen paradigman›n ya da liberal/ço¤ulcu iletiflim araflt›rmalar›n›n bafll›ca
oda¤› medya etkileri olagelmifltir. Temel sorun olarak medyan›n izleyiciler üzerindeki etkisi anlafl›lmaya çal›fl›lm›flt›r. “S›n›rl› Etkiler” yaklafl›m›nda gördü¤ümüz gibi
medyan›n etkisinin s›n›rl› oldu¤u görüflü hakimdir. Çünkü kitle iletiflim sürecinin
çeflitli de¤iflkenler ekseninde tahmin edilemeyen flekillerde farkl›laflabilece¤i öne
sürülür. Bir taraftan kiflisel, siyasal ya da teknolojik faktörler medyan›n izleyiciler
üzerindeki etkisini flekillendirir. Di¤er taraftan medya içeri¤inin biçimi, dili ya da
S‹ZDE
sunumu izleyiciler üzerinde çok farkl› sonuçlar do¤urabilir.SIRA
Ayr›ca
izleyicilerin
farkl› yafl, cinsiyet, e¤itim ve siyasi düflüncelere sahip olmalar›; bir medya içeri¤indeki anlam› farkl› flekillerde al›mlamalar›na ya da yorumlamalar›na
D Ü fi Ü Nneden
E L ‹ M olur (Fejes, 1985: 251; Trowler, 2008: 712-713). Liberal/ço¤ulcu kitle iletiflim paradigmas›,
günümüzde de medya kurumlar›n›n temel felsefesini belirliyor olmas› nedeniyle
S O R U
oldukça önemlidir.
D ‹ K K A T profesyonel
Liberal/ço¤ulcu iletiflim paradigmas› medya kurumlar›n›n temel felsefesini,
meslek ilkelerini belirlemektedir.

Liberal Ço¤ulcu Yaklafl›m ve Haber Medyas›

SIRA S‹ZDE

N N

20. yüzy›l›n bafl›ndan bu yana profesyonel bas›n ilkeleri belirlemekte olan liberal/ço¤ulcu yaklafl›ma göre medya kurumlar› nas›l topluma AMAÇLARIMIZ
ayna tutuyorsa haber
medyas› kurumlar› da toplumsal gerçekli¤in aynas›d›r. Medya, liberal demokratik
bir sistemde yasama, yürütme ve yarg› güçlerinden sonra bir toplumdaki dördüncü
K ‹ T için
A P “dördüncü
güçtür. Demokratik sistemin bugünden yar›na devam› ve geliflimi
güç” payesi ile birlikte medya/haber medyas› kurumlar›na çok önemli iki görev atfedilmifltir. Sistemin sa¤l›kl› iflleyebilmesi için yaflamsal olan bu görevler, kamu; yaT E L E V ‹ Z YÇünkü
ON
ni halk ad›na gözetim yapma ve serbest düflünce pazar› oluflturmad›r.
kamuyu oluflturan yurttafllar; söz konusu yasama, yarg› ve yürütme gücüne sahip yetkililerin icraatlar›n›, sahip olduklar› gücü/iktidar› suistimal edip etmediklerini ancak onlar ad›na bu güç odaklar›n› gözetleme/denetleme görevi verilmifl
olan- haber
‹NTERNET
medyas› sayesinde ö¤renebilir. Bundan dolay› haber medyas› kurumlar› üzerinde
devlet sansürü ve müdahalesi olmamal›d›r. Ayr›ca yurttafllar›n do¤ruyu ve “gerçe¤i”
ö¤renebilmesi için haber medyas› da yay›nlar›nda tarafs›z ve nesnel olmal›d›r.
Nesnellik ilkesi, haber medyas› kurumlar›n›n siyasal parti ve giriflimci elitlerle
iç içe olma durumundan 19. yüzy›l›n ortalar›ndan itibaren s›yr›l›p serbest pazarda
yerini almas›yla ayn› süreçte geliflmifltir. Di¤er bir deyiflle nesnellik ilkesi, ticari yay›nc›l›¤›n piyasa ortam›nda yerini almas›n›n zorunlu bir sonucu olarak ve oluflan
bu “yeni” durumu meflrulaflt›rmak amac›yla ortaya ç›km›flt›r. Bas›n sektöründe çal›flanlar kendilerini toplumsal gerçekli¤in sözcüsü olarak görmeye bafllam›flt›r. Nesnellik ilkesi ile birlikte geliflen bir di¤er profesyonel ilke ise haberin olgusal; yani
gerçe¤e iliflkin olmas› gereklili¤idir. Bu ilkeler k›sa zamanda haber medyas›n›n temel kurallar› hâline gelmifltir.
Bu paradigman›n metodolojik ve epistemolojik geri plan›na bak›ld›¤›nda ise k›saca pozitivist bir yaklafl›m›n oldu¤u görülür. Haber medyas›na konu olan olaylar;
düflüncelerden, de¤erlerden ba¤›ms›z ve onlardan yal›t›lm›fl biçimdedir. Do¤alc›
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enformasyon görüflü olarak da adland›r›lan böylesi bir bak›fl aç›s›na göre haberlerin olgusal olduklar› için “fleffaf” bir flekilde, nesnel olarak yans›t›lmalar› mümkündür ve böyle olmalar› gerekir. Farkl› bir ifadeyle nas›l pozitivist yaklafl›m›m bilim insan›ndan beklentisi de¤er yarg›lar›ndan s›yr›larak nesnel bir flekilde gözlemlenebilir gerçekli¤in bilgisine ulaflmak ise haber medyas› profesyonellerinden beklenen de siyasal yarg›lardan s›yr›l›p nesnel ve tarafs›z olarak olaylar›/olgular› yans›tmakt›r. Bu çerçevede dil; içinde yaflanan dünyay›, var olan “d›fl gerçekli¤i” nesnel bir biçimde yans›tan/yans›tabilen bir araç olarak görülür. Di¤er bir deyiflle dil,
anlamlar›n fleffaf bir tafl›y›c›s›d›r. Dilin dünyay› temsilinin “yans›mac›” (reflective)
modeli olarak da adland›r›lan bu yaklafl›mda dil; ayna ifllevi görerek nesneye, kifliye, olaya içkin olan anlam› yans›tma ifllevi görür. Zira söz konusu yaklafl›m, dilin
“gerçekli¤in kendisi”nin sundu¤u hakikat karfl›s›nda fleffaf oldu¤unu öne sürer.
Di¤er taraftan farkl› düflüncelere dengeli bir flekilde yer verildi¤i takdirde medyada yanl›l›k gibi bir durum da söz konusu olmayacakt›r. Ço¤ulcu toplumsal yap›n›n hakim oldu¤u bir sistemde medya kurumlar›, yukar›daki iki görevi yerine getirebilir. Medyan›n topluma, haber medyas›n›n ise toplumsal gerçekli¤e “ayna” tutan bir ifllevle tan›mlan›yor olmas›; medyan›n toplumsal/siyasal alan›n d›fl›nda ve
bu d›flsal konumu nedeniyle de toplumsal› yans›tabilen bir araç olarak kabul edilmesi ile iç içedir. Dolay›s›yla medyan›n gerçeklik tan›mlar›n›n her türlü de¤erden
yal›t›lm›fl ve ideoloji d›fl› oldu¤u iddia edilir. Ancak farkl› görüfllerin medyada temsil hakk› bulaca¤›na yönelik bu iyimser düflünce, haber medyas›n›n yanl›l›¤›na iliflkin gözlemlerle sars›l›p liberal/ço¤ulcu literatürde bile önce yanl›l›¤› sergileyen çal›flmalara, sonras›nda ise “temsil” kavram› ile medyay› ele alan elefltirel araflt›rmalara b›rakm›flt›r (Hall, 1997; Hackett, 1985; ‹nal, 1996; ‹rvan, 1996). Modern toplumun ço¤ulcu bir toplum, bu toplum içinde medyan›n özerk bir konumda oldu¤u
ve demokratik bir sistem için kamu ad›na gözetim yapma ve gerçeklerin aynas› olmak gibi bir misyona sahip oldu¤u fleklindeki ço¤ulcu/anaak›m yaklafl›ma, Marksist
elefltirel gelenek içinden hareket eden yaklafl›mlar taraf›ndan da önemli elefltireler
yöneltilmifltir. Böylece medyan›n toplumsal gerçekli¤i nesnel olarak yans›tabildi¤i
iddias› büyük yara alm›flt›r.
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Medya, gerçekten
siyasal alan›n d›fl›nda m›d›r?

Marksizm
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Bildi¤imiz gibi Marx’a göre kapitalist s›n›f, her türlü enformasyon ve bilginin üretim ve da¤›t›m›n› kontrol alt›na alm›flt›r. Egemen s›n›f›n toplumu kendi ç›karlar›
S O flekillendirmesi,
R U
do¤rultusunda
toplumsal s›n›flar aras›ndaki eflitsizli¤in korunmas›na ve kapitalist s›n›f›n›n kendi zenginli¤ini art›rmas›na yol açm›flt›r. Ekonomik örgütlenmeninD kontrolü
ve ideolojik kontrol aras›nda do¤rudan bir iliflkiye dikkat çe‹KKAT
ken Marx’a göre kapitalizmin ekonomik temeli ve organizasyonu, toplumun nas›l
iflleyece¤ini belirler. ‹flte Marx’›n bu bak›fl aç›s› medyan›n egemen s›n›f ideolojisini
SIRA S‹ZDE
etkin k›lmadaki rolüne dikkatleri yöneltmifltir. Modern kapitalist toplumda medyan›n rolünü anlayabilmek için Marx’›n düflüncesinden hareket edecek olursak,medya; belli baz›
görüfl ve düflüncelerin yayg›nlaflmas›n›, bunun d›fl›ndakilerin de d›flAMAÇLARIMIZ
lanmas›nda rol oynar. Çünkü medya kurumlar›n›n mülkiyeti ve kontrolü kapitalistlerin elindedir ve egemen s›n›f kendi ç›karlar› do¤rultusunda alt s›n›flar› yönlendirmek için medyay›
Klasik Marksist bak›fl aç›s›na göre medya; egemen kaK ‹ T A kullan›r.
P
pitalist s›n›f›n ç›karlar›n› bugünden yar›na koruyan, meflrulaflt›ran ve pekifltiren bir
iflleve sahiptir. Farkl› bir ifadeyle medyada izlediklerimiz, okuduklar›m›z ve duy-
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duklar›m›z; bizi flu an içinde yaflad›¤›m›z toplumsal sistemin ve dünyan›n do¤al,
normal ve kaç›n›lmaz oldu¤una ikna etmeye çal›fl›r (Williams, 2003:36-37).

Ça¤dafl Elefltirel Yaklafl›mlar
1950’lerde ve 60’lar›n bafl›ndaki ekonomik refah döneminin, yerini ekonomik tedirginlik ve politik kargaflaya b›rakmas›yla, medyan›n toplumsal düzeni korudu¤u
ve uyumu sa¤lad›¤› görüflü zay›flamaya bafllam›flt›r. Ayn› zamanda toplumsal istikrar›n bozularak siyasal çat›flmalar›n yeniden ortaya ç›kmas›, medya teorisinde
Marksizmin güçlenmesine neden olmufltur. Neo-Marksist teoriler aras›nda önemli
farkl›l›klar olmas›na ra¤men hepsinin ortak noktas›, medyan›n hakim s›n›f›n ve
burjuvazinin gücünü meflru k›lmak için çal›flan ideolojik bir ayg›t oldu¤udur. Tart›flmalar›n ve görüfl farkl›l›klar›n nedeni ise medyan›n bunu nas›l ve ne kadar gerçeklefltirdi¤i üzerinedir.
Ancak savafl sonras› dönemde bu düflüncenin ciddi de¤iflimlere u¤rad›¤› göz ard› edilmemelidir. En önemli de¤iflim, Marx’›n ideoloji ve kültürü toplumun ekonomik altyap›s›yla ilintilendiren klasik modelinden ideolojinin görece özerkli¤ini vurgulayan yap›salc› yaklafl›mlara geçilmesidir. Böylelikle medya, toplumun gerçek
do¤as›n› gizleyerek ya da yanl›fl temsil ederek basitçe hakim s›n›f›n tahakkümünü
sa¤layan bir araç olarak görülmemeye baflland›. Bunun yerine medya, her ne kadar kimi düflünceler ve ç›karlar di¤erlerinden çok daha güçlü olsa da farkl› düflünce ve ç›karlar›n rekabet etti¤i mücadele alan› olarak de¤erlendirildi. Medyaya dair
ekonomik determinist bir yorumdan uzaklaflarak medyan›n yine de belirli/egemen
görüflleri nas›l yeniden üretti¤i sorusuna odaklanan ilk teorisyenlerden biri Louis
Althusser (1918-1990) olmufltur.Althusser, ‹deoloji ve Devletin ‹deolojik Ayg›tlar›
(1970) adl› çal›flmas›nda devletin bask› ayg›tlar› ve ideolojik ayg›tlar› aras›ndaki farka dikkat çekmifltir. Polis ve asker gibi do¤rudan ve fliddet kullanarak müdahalede
bulunabilecek silahl› unsurlar devletin “bask› ayg›tlar›”n›
olufltururken e¤itim, din ve medya gibi kurumlar; devletin
ideolojik ayg›tlar›d›r. Althusser, klasik Marksist görüflten
farkl› olarak, di¤er ideolojik ayg›tlarla birlikte medyan›n
da egemen s›n›f›n do¤rudan kontrolünden görece özerk
oldu¤unu ifade etmifltir. Ona göre e¤er medya, görece ba¤›ms›z görünmese ideolojik görevini yapmas› mümkün
de¤ildir. Di¤er bir deyiflle medyan›n ideolojik rolünü oynayabilmesi ancak görece özerk ve ba¤›ms›z görülmesi sayesindedir. Althusser’in ideoloji olgusunu yeniden de¤erlendirmesi, Marksist düflüncede çok önemli bir geliflmedir
(Williams, 2003:52-53).
‹deolojinin yeniden üretiminde medyan›n oynad›¤› rolün anlafl›lmas›na yönelik
bir di¤er önemli katk›n›n sahibi de Roland Barthes’tir (1915-1980). Dil bilimci Saussure’den etkilenen Barthes, medyan›n bir ideolojiyi insanlara kabul ettirmede,
göstergelerin, simgelerin ve mitlerin kullan›m›n›n büyük bir önemi oldu¤unu belirtmifltir. Barthes, Ça¤dafl Söylenler (1957) adl› kitab›nda arkas›nda kapitalist ç›karlar›n
oldu¤u düflünme biçimlerinin nas›l mitler hâline dönüflerek do¤allaflt›¤›n› inceler.
Yazar, mitleflerek do¤allaflan ve herkese aitmifl gibi gösterilen anlamland›rma biçimleri sayesinde ideolojinin iflledi¤ini belirtir. Barthes, iflte böylesine bir mitlefltirme
yoluyla kapitalist sistem içinde ortaya ç›kan eflitsiz iliflkilerin kamufle edildi¤ini belirtir. Politikadan ar›nm›fl izlenimi veren sözler olan mitler sayesinde politik olan,
gözlerden silinir. K›saca mitler, güç/iktidar çat›flmalar›ndan kaynaklanan eflitsizlikleri gizler ve do¤allaflt›r›r (‹nal, 2003:14).
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Foucault

Resim 2.5
Antonio
Gramsci

Michael Foucault (1926-1984),her ne kadar do¤rudan medya
üzerine çal›flmalar kaleme almam›fl olsa da özellikle iktidar olgusunu yeniden ele al›fl›yla ve söylem kavram› ile alan› önemli derecede etkilemifltir. Post-yap›salc› bir düflünür olarak tan›mlanan Foucault; bireyin bilincinin, dünya alg›s›n›n biyolojik ya
da s›n›fsal faktörlere dayand›¤› görüflünü reddeder. Bunun yerine kendimizin ve içinde yaflad›¤›m›z dünyaya dair bak›fl›m›z›n
söylemler taraf›ndan flekillendirildi¤ini vurgular. Foucault,
Marx’a benzer flekilde, bilgi ve ideolojinin toplum içindeki
güç/iktidar iliflkilerini yans›tt›¤›n› söyler; ancak bunlar›n ekonomik dinamiklerin kontrolüne ba¤l› oldu¤u görüflünü reddederek Marx’tan uzaklafl›r. Foucault iktidar olgusunu, toplumun
üzerine at›lm›fl ve herkesi çevreleyen bir a¤ olarak görür. Ayr›ca
bilginin de¤iflik zamanlarda kitleleri kontrol etmek için bir iktidar biçimi olarak kullan›ld›¤›n› belirtir. Ona göre iktidar tek bir grup ya da s›n›f›n tekelinde de¤ildir, aksine iktidar herkesi kapsar. Ayr›ca Foucault’un modern kurumlara özgü bir iktidar
ve bilgi biçimi olarak tan›mlad›¤› disipliner iktidar biçimlerine benzer teknikleri;
örne¤in s›radan insanlar›n özel hayatlar›n›n gözetiminin normallefltirilmesini, yayg›n medyada s›kl›kla gözlemleriz. (Stevenson, 2002: 233-235;Williams, 2003-60-61).
Althusser’in hem ideolojiyi görece özerk olarak kabulü ve bu
do¤rultuda medyan›n ideolojik rolünü yeniden ele al›fl›n›n temeli, Antonio Gramsci’nin (1891-1937) görüfllerinde yatmaktad›r. 5. ünitede gördü¤ümüz gibi Gramsci’nin özellikle hegemonya teorisi, ayn› zamanda Britanya Kültürel Çal›flmalar Okulun teorik modelinin de merkezindedir. Gramsci’ye göre kültürel alan oldukça önemli bir hegemonik mücadele alan›d›r. Medyan›n kültürel alan, içindeki “kapsama alan›” göz önüne al›n›rsa kitle iletiflim araçlar›n›n hegemonik ifllevinin muazzam bir
düzeyde oldu¤u kuflku götürmez.

Stuart Hall ya da Britanya Kültürel Çal›flmalar Okulu

Resim 2.6
Stuart Hall

Biritanya Kültürel Çal›flmalar Okulu ve okulun uzun y›llar direktörlü¤ünü yapan
Stuart Hall (1929- ), medyan›n kültürel hegemonyan›n oluflturulmas› ve sürdürülmesindeki rolüne iliflkin görüflleriyle elefltirel medya çal›flmalar›nda oldukça önemli bir yer edinmifltir.
‹ngiliz kültürel çal›flmalar okuluna göre iletiflim, “anlamland›rma”
mekanizmas› içinde çal›fl›r. Bundan dolay› bu mekanizmay› çözümlemek için ideoloji, dil, anlam, temsil, iktidar olgular› üzerinde durulmal›d›r. ‹nflac› (constructionist) dil/temsil modeline dayanan bu yaklafl›m, pozitivist teoride ve liberal/ço¤ulcu
yaklafl›mda var olan yans›mac› dil teorisinden (ayr›ca klasik
Marksist yaklafl›mda do¤rudan olmasa da örtük olarak var olan
yans›ma anlay›fl›ndan) çok farkl›d›r. ‹nflac› modelde dil, kendi
d›fl›nda var olan anlam›n fleffaf tafl›y›c›s› olan bir iletiflim arac›
de¤ildir. Dil, düflünceyi; düflünce de dili mümkün k›lar. Anlam,
dil içinde ve dil dolay›m›yla infla edilir. Dolay›s›yla nesnel, saf
hâlde d›fl dünyada duran bir toplumsal anlamdan söz edilemez.
Anlam, kendine özgü do¤as› gere¤i çok anlaml›d›r ve bulundu¤u ba¤lama ba¤›ml›d›r. Örne¤in “demokrasi” ya da “özgürlük”
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kavramlar›n› düflünelim. Bu olgular›n tek bir anlam› oldu¤unu söyleyebilir miyiz?
‹flte anlam, sabit ve verili de¤il tersine oluflturulan bir fleydir ve ayn› olaylara (ya
da göstergelere) farkl› anlamlar atfedilebilir. Bu durumda ayn› olaya dair belirli bir
anlam›n düzenli ve sürekli olarak üretilebilmesi için bu anlam›n tek ve do¤al olarak gösterilmesi gerekir. Bunun için de alternatif anlamlar›n marjinallefltirilmesi veya gayr› meflrulaflt›r›lmas› gerekir.
‹flte medya, anlam›n bu flekilde toplumsal inflas› sürecinde önemli bir rol oynar.
Yani medya, “gerçekli¤i” yaln›zca yeniden üretmemekte; daha önemlisi onu tan›mlamaktad›r. Medyan›n topluma, hayata ve dünyaya dair anlam›n oluflmas›nda rol
oynamas›, onun ideolojik bir ifllevi yerine getirdi¤ini gösterir. Hall, ideolojiyi belirli bir grubun kendi ç›karlar›n›/temsillerini gerçe¤in dolays›z yans›mas› olarak temsil etme gücü olarak görür. Medya; modern toplumlarda, egemen söylemler içinde
“dünyay› s›n›fland›rmak” gibi önemli bir ideolojik/hegemonik ifllevin yerine getirilmesine hizmet eder. (Coward & Ellis, 1985: 29, 142; Hall, 1979: 208; 1997: 24;
1984:72, 90-92; Hardt,1989: 37). Statüko içinde yer alan ve statükoyu sürdüren kurumlar›n temsilcilerinin öznel görüfllerinin nesnel olarak temsil edilmesi, haber
medyas›n›n söylemi içinde ideolojinin iflleyiflinde oldukça önemlidir (Dursun, 2001:
125). Ancak söz konusu egemen bölgeyi oluflturan farkl› ideolojilerin kendi aralar›ndaki çeliflkilerinden ve daha önemlisi bu ideolojilerin birbirleriyle de hegemonya mücadelesi içinde olduklar›ndan bu süreç karmafl›k ve çeliflkilidir. Yine de medya kurumlar›, “toplumsal gerçekli¤i” ayna gibi do¤rudan yans›tan ya da basitçe çarp›tan bir iflleve sahip olmaktan çok egemen söylemler do¤rultusunda “toplumsal
anlam›n” (sürekli) inflas›na kat›lmalar› nedeniyle hegemonik bir ifllev görürler.
Hall’un elefltirel medya çal›flmalar›na önemli bir katk›s› da medya metinlerinin
nas›l al›mland›¤›; yani izleyiciler taraf›ndan nas›l okundu¤u/de¤erlendirildi¤i üzerinedir. Medya içeriklerini bir anlamda “hap gibi yutan” pasif izleyici modelinden
önemli bir kopufla yol açan makalesinde Hall, izleyicilerin potansiyel olarak üç
farkl› fleklide medya içeriklerini okuyabilece¤ini öne sürmüfltür. 1. Egemen hegemonik okuma: Metinde oluflturulan anlam› kabul ederek okumad›r. Örne¤in akflam haberlerde tüm üniversite hocalar›n›n maafllar›nda bir ücret kesintisine haz›r
olmalar› gerekti¤i söyleniyor ve ben buna ikna oluyorsam bunun egemen hegemonik bir okuma oldu¤unu söyleyebiliriz.2. Müzakereci okuma: ‹zleyici/okuyucu bu defa metindeki anlam›n bir bölümüne kat›l›rken bir bölümüne kat›lmaz. Örne¤e devam edersek ücret kesintisinin olabilece¤ini; ancak sadece bir kereye mahsus ve yüksek unvanl› ve yüksek maafll› hocalar ile s›n›rl› kalmas› gerekti¤i düflünülebilir. 3. Muhalif ya da karfl›t okuma: Metnin,metindeki anlama tamamen
karfl› ç›k›larak okunmas›d›r. Yani e¤er üniversite hocalar›n›n ücretlerinde herhangi bir kesinti yap›lmas›n›n kabul edilemez oldu¤u yorumu yap›l›yorsa karfl›t bir
okumadan söz edebiliriz (Stevenson, 2002:77-78). fiüphesiz izleyicilerin medya
metinlerini nas›l okuyacaklar›/yorumlayacaklar› yafl, toplumsal cinsiyet, s›n›f, etnisite, e¤itim, siyasi düflünce ve (ünitenin sonundaki okuma parças›nda görece¤iniz)
medya e¤itimi/okuryazarl›¤› gibi de¤iflkenlere ba¤l›d›r. Hall, bu tart›flman›n temel
referans› olan makalesinde (1980: 135) kodlaman›n; yani metinde belirli anlam(lar)›n oluflturulmas›n›n, kod aç›mlar›n›; yani okumalar› s›n›rland›r›c› bir etkiye
sahip oldu¤unu belirtmifltir. Bu yüzden ço¤u metin egemen bir okumaya sahiptir
ve medyan›n ekonomik ve ideolojik konumu göz önüne al›n›rsa bu okumalar›n
toplumdaki egemen de¤erleri yeniden infla etti¤ini söyleyebiliriz (Van Zoonen,
1991: 325).
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Post-Modern Yaklafl›m
Resim 2.7
Jean
Baudrillard

Son dönemlerde post-modern düflünce, tüm akademik çevrelerde etkili oldu¤u gibi medya çal›flmalar›n› da oldukça etkilemifltir. Jean Baudrillard (1929-2007),
medyan›n imge/gösterge ve gerçeklik aras›ndaki fark› siliklefltirici bir rol oynad›¤›n› vurgulam›flt›r. Ona göre imgeler gerçekten
simgeledikleri fleylerden ayr›lm›fl, post-modern dönemde imgenin gerçeklikle hiçbir ba¤› kalmam›flt›r. Haber ve e¤lence aras›ndaki fark›n belirsizleflmesi gibi medya içeri¤inde bir bulan›kl›k
rahatl›kla gözlemlenebilmektedir. Di¤er taraftan izleyici, bir imge/gösterge bombard›man›na tutulmaktad›r. Bu durum, insanlar›n gerçekli¤i de¤il oradaki imgeyi görmesine ve hemen ard›ndan gelen yeni imgeyle bir öncekini unutmas›na neden olmaktad›r. Göstergeler bir bilgisayar oyunu ya da film kadar etki ancak b›rakmaktad›r. Baudrillard’a göre s›radan insan, medyan›n
say›s›z ve anlams›z mesaj› karfl›s›nda pasif bir durumdad›r. Ancak bu ayn› zamanda izleyiciye, mesajlar› reddetme ve özümsememe gücü vermektedir. Baudrillard,
McLuhan’›n çal›flmalar›ndan etkilendi¤ini hep söylemifltir (Williams, 2003-63-64).
Marshal McLuhan (1911-1980), medya teknolojilerinin toplumlar›n geliflimlerinde nas›l ve ne ölçüde rol oynad›¤› sorusu ile ilgilenmifltir. McLuhan’a göre “televizyonu içindeki programlara bakarak anlamaya çal›flmak, 15. yüzy›l matbaas›n›
Gutenberg’in ‹ncil’ini okuyarak anlamaya çal›flmak kadar sonuçsuzdur.” ‹letiflim
teknolojileri sayesinde, insanlar ve toplumlar aras›ndaki zaman ve mekân engellerinin yok olmas›yla, farkl›l›klar›n ortadan kalkt›¤› ve benzerliklerin öne ç›kar›ld›¤›
küresel bir köy oluflmufltur. Farkl› bir ifadeyle McLuhan’a göre elektronik medya,
özellikle de televizyon, bütün dünyay› bir araya getirmifl ve dünyay› bir “küresel
köy” flekline sokmufltur. Mcluhan, medya ve iletiflim teknolojileri ile yaflanan bu
geliflmelerin olumlu oldu¤unu düflünmektedir. Ona göre bu geliflmeler; insanlar›n
sesini duyurabildi¤i, daha demokratik ve eflitlikçi bir ortam haz›rlam›flt›r. Ancak
Mcluhan’›n iyimserli¤i tart›flmal›d›r. McLuhan sosyal yap›lara de¤inmedi¤i ve teknolojik belirleyici bir bak›fl aç›s›na sahip oldu¤u için elefltirilmifltir. Ayr›ca “küresel
köy”ün sakinleri aras›nda giderek artan eflitsizli¤e dikkat çekilmektedir. Ayr›ca bilgi al›flverifli de karfl›l›kl› de¤ildir ve bilginin da¤›l›m› da eflitsiz gerçekleflmektedir
(Williams, 2003-65-66).

Feminist Yaklafl›mlar
Resim 2.8

Feminist yaklafl›mlar, genel olarak sosyolojide oldu¤u gibi, medya çal›flmalar›nda ve medya sosyolojisi alan›nda da küçümsenmeyecek bir etkiye sahip oldular. Medyaya dair farkl› feminist yaklafl›mlar olsa da genel olarak medyada
kad›nlar›n “eksik ve sorunlu” temsil edilmesi temel elefltiri noktas›d›r. Medya,
ayn› zamanda, geleneksel toplumsal cinsiyet rollerini destekleyerek ataerkilli¤i yeniden üretti¤i için elefltirilmektedir. Cinsiyetçili¤in hakim oldu¤u medya
metinlerinde kad›nlar, ayn› zamanda cinsel bir obje olarak da sunulmaktad›r.
Kimi feminist çal›flmalar, kad›n sorununa yer vermeyen medya çal›flmalar›ndaki eksiklikler ve medyadaki kad›n imaj›n›n çarp›kl›klar› üzerinde durmufltur. Kimileri de medyadaki kad›n stereotiplerinin nas›l al›mland›¤› üzerine yo¤unlaflm›flt›r. K›saca feminist yaklafl›m, ataerkil hegemonyan›n bugünden yar›na devam›nda medyan›n önemli bir rol oynad›¤›n› vurgulamaktad›r.
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2005 y›l›nda 76 ülkede 13.000 televizyon, radyo ve gazete haberi taranarak gerçeklefltirilen çok genifl kapsaml› bir araflt›rman›n sonuçlar› oldukça çarp›c›d›r. Haber medyas›nda erkeklerin temsil oran› % 79 iken kad›nlar›n temsili sadece %
21’dir. Bütün dünya nüfusunun yar›s›n› oluflturan kad›nlara medya haberlerinde
ancak yüzde yirmi bir gibi bir oranda yer verildi¤ini görüyoruz. Kad›nlar›n “kurban” olarak temsil edildikleri haberlerin oran› % 19 iken erkeklerin ise % 8’dir. Mine Gencel Bek taraf›ndan 2006 y›l›nda Medya ve Toplumsal Kat›l›m bafll›¤›yla Türkiye’de yap›lan araflt›rma sonuçlar›na göre de kad›nlar erkeklere göre daha az temsil edilmekle beraber, bütün “ötekiler” aras›nda “öteki” olarak medyada en fazla
temsil edilenlerdir. Bütün bu rakamlar, kad›nlar›n toplumsal olarak u¤rad›klar› ayr›mc›l›k ve eflitsizlerin medyada yeniden üretildi¤ini göstermektedir (Alankufl,
2007: 37-39).

MEDYANIN SAH‹PL‹K YAPISI VE ÜRET‹M SÜREC‹
Medya içeriklerinin/ürünlerinin üretimi flüphesiz medya kurulufllar›n›n yap›s› ile
yak›ndan iliflkilidir. Medya kurulufllar›n›n serbest piyasa koflullar›nda faaliyet göstermesi, büyük sermayenin mülkiyetinde olmas› ve medya endüstrisindeki tekelleflme e¤ilimi; tarihsel olarak özellikle Marksist ekonomi politik yaklafl›m›n yo¤unlaflt›¤› konulard›r. Frankfurt Okulunun yaklafl›m›na paralel bir flekilde ekonomipolitik yaklafl›m›n ilk örneklerinde altyap›-üstyap› determinizmine oldukça sad›k
bir bak›fl aç›s› hakimdir. Medyan›n kurumsal yap›s›n›n içinde yer ald›¤› kapitalist
üretim tarz› taraf›ndan belirlendi¤i ileri sürülür. Medya, ona sahip olanlar ve onu
kontrol edenlerin s›n›fsal ç›karlar›n› meflrulaflt›ran yanl›fl bilinç üretmektedir. Herman ve Chomsky (1988), “propaganda modeli” ad›n› verdikleri yaklafl›mlar›nda
özel mülkiyet alt›ndaki medya kurumlar›n› s›n›f tahakkümünün araçlar› olarak nitelendirirler. Onlara göre medya, egemen seçkinlerin mülkiyetindedir ve onlar taraf›ndan do¤rudan kontrol edilmektedir. Teorisyenler, egemenlerin halk›n neyi
görece¤ine, duyaca¤›na ve düflünece¤ine karar verme ve düzenli propaganda
kampanyalar›yla kamuoyunu yönetme gücüne sahip olduklar›n› vurgular.

Mülkiyet Do¤rudan Kontrol Anlam›na Gelir mi?
Peki, gerçekten medyan›n mülkiyetine sahip olanlar medya ve medya içerikleri
üzerinde do¤rudan bir kontrole de sahip midir? Marksist teorik gelenek içindeki
araçsalc› yaklafl›m›n bu soruya yan›t› evettir. Medya yöneticileri ile patronlar›n›n
farkl› olmas›, bunlar›n birbirlerinden tamamen özerk olduklar› ya da birbirlerine
karfl›t olduklar› anlam›na gelmemektedir. 70’li y›llarda bir medya patronu olan Victor Matthews’in “Editörler benimle ayn› politika üzerinde anlaflt›klar› sürece tamamen özgürdürler.” demesi bu duruma örnektir. K›saca bu yaklafl›m medyada mülkiyet ve yönetimin do¤rudan birbirine ba¤l› oldu¤unu iddia eder. Medya patronlar›, hangi fikirlerin kitlelere ulaflt›r›laca¤› konusunda tart›flmas›z söz sahibidir. Ancak
elefltirel ekonomi-politik yaklafl›ma göre bu tür bak›fl aç›lar›, “k›smen hakl›” da olsalar “sistemdeki çeliflkileri gözden kaç›r›rlar.” “Medya sahipleri her zaman dilediklerini yapamazlar” (Golding ve Murdock, 1991:55). Medya ürünleri/metinleri, büyük sermaye sahiplerinin ç›karlar›n›n “basit bir yans›mas›” olarak görülmemelidir.
Medyada bir dizi mesleki kodlar a¤› içinde belirli kiflisel ve toplumsal amaçlar do¤rultusunda çal›flan erkekler ve kad›nlar vard›r. Farkl› bir ifadeyle medya profesyonellerinin tamamen olmasa da k›smen görece özerkli¤i vard›r. Medyada çal›flanlar›n görece “özerkli¤i” ekonomi-politikçiler için temel bir ilgi konusu olup “bu
özerkli¤in nereye kadar uygulanabilece¤i”ni keflfetmek ekonomi-politikçilerin temel amaçlar›d›r (Golding ve Murdock, 1991:63-67).

Yanl›fl bilinç: Hakikati
gizleyen, böylece bireyin
kendi gerçekli¤i hakk›nda
yan›lma ya da yan›lt›lmas›n›
sa¤layan düflünme ve
gerçekli¤i anlama biçimi
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Kald› ki medya ve siyasal yap› aras›ndaki iliflki sadece do¤rudan devlet müdahalesi ba¤lam›nda temellendirilerek analiz edilemeyece¤i gibi medya ve ekonomik
yap› aras›ndaki iliflki de sadece mülkiyet/sahiplik sorunu ekseninde anlafl›lamaz.
Medyan›n üretti¤i baz› içeriklerin öne ç›kmas›, baz› uzlafl›mlar›n ortaya ç›kmas› gibi sorunlar› sorgularken üretim sürecini sadece iktidar sahiplerinin müdahaleleriyle anlamaya çal›flmak, yap›laflm›fl üretim süreçlerini ve ard›ndaki toplumsal dinamikleri göz ard› etmektedir. Sadece güç/iktidar sahiplerinin kas›tl›, iradi müdahalelerinin varl›¤›na odaklanan bak›fl aç›lar›yla yetinilmemeli ve medya metinlerine
ideoloji, dil, özne ve güç/iktidar sorunlar›na duyarl› bir yaklafl›m içinden bak›lmal›d›r. (‹nal,
1999:21; 1997: 137).
SIRA S‹ZDE
Yine ayn› gelenek içindeki yap›sal yaklafl›ma göre ekonomik yap›, medya sahiplerinin, medya yöneticilerinin ve çal›flanlar›n›n etkinliklerini flekillendirir. EkoD Ü fi Ü Nbask›s›,
EL‹M
nomik yap›n›n
maksimum kâr için hareket etmeyi ve bunun için daha fazla rekabeti gerektirir. Bundan dolay› bu yaklafl›ma göre mülkiyet sahiplerinin niyet
ve hareketleri
S O de¤il
R U medya profesyonellerine yönelik bu yap›sal bask› ve s›n›rlamalar daha belirleyicidir (Williams, 2003:83-84).
Geleneksel liberal yaklafl›m ve kültürel çal›flmalar içindeki kimi modeller; medD ‹ Kçal›flanlar›n
KAT
ya sektöründe
ifl güvencesinin olmamas›, ücretsiz ya da düflük ücretle
çal›flt›rma, sendikas›zlaflt›rma, toplu iflten ç›karma ve uzun çal›flma saatlerine ra¤men bu sürenin
fazla mesai olarak ücretlendirilmemesi gibi üretim sürecinin esas
SIRA S‹ZDE
faillerinin somut sorunlar›n› yok saymaktad›r (Erdo¤an ve Alemdar, 2002:314).
Türkiye örne¤inde de rahatl›kla görülebilece¤i gibi süregelen ekonomik krizle birAMAÇLARIMIZ
likte gerçekleflen
ola¤anüstü iflsizlik ve iflten ç›karma faktörünün “üretim” süreci
üzerinde de oldukça olumsuz etkileri söz konusudur. Medya sektöründe binlerce
çal›flan›n iflsiz kalm›fl olmas›, ifllerini kaybetmemifl olanlar›n üretim sürecindeki göK ‹ T A P
rece özerklikleri üzerinde oldukça s›n›rland›r›c›, cayd›r›c› ve bask›c› etkiye ve otokontrol gelifltirilmesine neden olabilmektedir. Kapitalist dinamikler, medyay› siyasi/ekonomik iktidara ba¤›ml› hâle getirmektedir. Bu durum medya içeri¤ini etkileTELEV‹ZYON
mekte, kamusal fayda ilkesini ortadan kald›rmakta ve alternatif/ ba¤›ms›z medyan›n ortaya ç›k›fl›n› zorlaflt›rmaktad›r.

N N

“Toplumu, enformasyonun
sosyal ve kültürel de¤eri konusunda bilgilendirmek; her alan‹NTERNET
daki hak ihlalleri ile ifade özgürlü¤ünün s›n›rlar›n› geniflletmek üzere gerçeklefltirilen
düzenlemelerin uygulan›fl›n› izlemek ve haberlefltirmek çok seslili¤i ve kamu yönetimine
kat›l›m› art›rmak için yerel medyay› desteklemeye ve güçlendirmeye devam edebilmek; insan, kad›n ve çocuk haklar›n›n medyada daha s›k ve daha nitelikli bir biçimde ele al›nmas›n› özendirmek” amac›yla faaliyet gösteren Ba¤›ms›z ‹letiflim A¤›na http://bianet.org/bianet adresinden ulaflabilirsiniz.

Elefltirel Ekonomi-Politik Yaklafl›m ya da Medyan›n
Ekonomi-Politi¤i
Tüm dünyada neo-liberal politikalar›n egemen olmaya bafllad›¤› 1980’li y›llarda
bafllayan özellefltirme uygulamalar› sonucunda bugün medya kurumlar›n›n büyük
ço¤unlu¤u, finans ve endüstriyel sermaye alan›nda faaliyet gösteren büyük holdingler taraf›ndan ele geçirilmifltir. Genel olarak bütün dünyada medyan›n mülkiyet yap›s›n›n radikal olarak de¤iflti¤i bu süreç Türkiye’de de yaflanm›flt›r. Bugün
(May›s-2009) Türkiye’deki bütün gazete, dergi, TV kanal›, radyo, online yay›nc›l›k,
haber ajans› ve GSM operatörleri Do¤an, Çukurova, Ciner, Do¤ufl, Çal›k, Albayrak
ve Feza olmak üzere esas olarak yedi grubun elindedir.
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Medyan›n, ard›ndaki ekonomik
ç›karlar ve kapitalist dinamikler ihmal edilerek analiz edilemeyece¤ini vurgulayan (elefltirel) ekonomipolitik yaklafl›m; iflte medya endüstrilerinde görülen tekelleflme ve
denetimin yo¤unlaflmas›na odaklanmaktad›r. Peter Golding ve Graham Murdock gibi bu yaklafl›m›n
temsilcileri; kamu sektöründeki
kurumlar›n özel giriflimcilere sat›ld›¤› ya da içeriden ticarilefltirildi¤i,
deregülasyon politikalar›n›n ivme kazand›¤› ve sonuçta medyan›n büyük sermayenin eline geçerek tekelleflmenin giderek artmas›n›n üzerinde durur. Medya sektöründe alan›n en büyü¤ü olan flirketlerin toplumsal, kültürel ve siyasal yaflam
üzerinde de kontrol gücüne sahip olabilecekleri tehlikesine dikkat çekilir. Artan
özellefltirme politikalar› sonucunda muhalif kamusal alan›n gücünün zay›flamakta
oldu¤u artan tekelleflme e¤iliminin de tek seslili¤i beraberinde getirdi¤i vurgulan›r
(Murdock, 1990:6-10). Tüm kapitalist endüstrilerde oldu¤u gibi medya endüstrisindeki üretim de piyasa koflullar›nda ve kâr merkezlidir. Medya sektöründe daha çok
kâr için, daha çok reklam almak, daha çok reklam almak; için de daha çok izlenme oran› ve/veya tiraja sahip olmak gerekir. Günümüzde dünyan›n birçok ülkesinde oldu¤u gibi Türkiye’de de büyük bir “reklam pastas›” vard›r. 2008 y›l›nda
S‹ZDE
Türkiye’de reklam yat›r›mlar› ekonomik kriz nedeniyle % 2 SIRA
küçülmekle
birlikte
3.24 milyar TL (2.16 milyar $) olmufltur (http://www.marketingturkiye.com/yeni/Haberler/NewsDetailed.aspx?id=12729).
D Ü fi Ü N E L ‹ M
‹flte daha çok reklam geliri elde etmek için reklam verenlerin beklentilerine
uygun yay›n politikalar› egemen olmufltur. Medya kurumlar› kamusal fayda ve topS O R Uhaline dönüfllumsal sorumluluk ilkelerinden s›yr›larak giderek “e¤lence medyas›”
müfltür. Günümüz medyas›n›n büyük bir k›sm›n› oluflturan “e¤lence medyas›; yurttafll›k erdemlerini gelifltirmekten ziyade özel zevkleri gelifltirmeye
etmekte,
D ‹ Khizmet
KAT
insanlara yurttafl olarak seslenmekten çok tüketici olarak seslenmeyi tercih etmekte” dir. (Golding ve Murdock, 1991:74). Art›k medyada ekonomi, politika, sanat
SIRA S‹ZDE
haberleri yerine daha çok flöhretlerin özel hayatlar› ve skandallar gibi sansasyonel
ve e¤lendirici içerikler sunulmaktad›r. Ciddi konular ise daha fazla izlenme oran›
ya da tiraj çekebilmek için magazinellefltirilmektedir. Infotainment,
günümüz medAMAÇLARIMIZ
yas›n›n merkezî bir olgusu hâline gelmifltir.

Resim 2.9
Peter Golding
ve Graham
Murdock

Deregülasyon: Bu kavram
her ne kadar “kurallar›n
kald›r›lmas›” demek olsa da
esas olarak 1970’lerden
itibaren kamu yay›nc›l›¤›
tekellerinin ortadan
kalkmas› ve özel
radyo/televizyon
yay›nc›l›¤›n›n yayg›nlaflmas›
yönünde kurallar›n
de¤ifltirilmesi sürecini
anlatmak için
kullan›lmaktad›r.
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Haber medyas›ndaki magazinelleflme olgusuyla ilgili daha ayr›nt›l› Kbilgiyi
Ergül’ün
‹ T AHakan
P
Televizyonda Haberin Magazinelleflmesi (‹stanbul: ‹letiflim Yay›nevi, 2000) adl› kitab›nda bulabilirsiniz

Infotainment Olgusu

D‹ NÜ Tfi EÜ RN ENLE‹ TM

Infotainment kavram›, belirli medya içeriklerini tan›mlamak için ‹ngilizce enforS O R U
masyon, bilgi (info-rmation) ve e¤lence (enter-tainment) sözcüklerinden
1980’li
y›llarda türetilmifltir. Bilgi yar›flmalar›, talk-showlar, hobi programlar›, spor-magazin

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

Günümüz medya dünyas›nda egemen olan rating/izlenme oran› mant›¤›
ve kayg›s›n›n poSIRA S‹ZDE
tansiyel tehlikeleri sizce nelerdir?
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programlar› gibi programlar›n yan›s›ra yak›n zamanlarda e¤lence ögelerini öne ç›karan haber programlar› da infotainment -ve tabloidleflme- sözcükleriyle tan›mlan›r hale geldiler. Elefltirel ekonomi-politik yaklafl›m içindeki araflt›rmalar; sansasyonel gazetecili¤in giderek yayg›nlaflan etkilerine, medya içeriklerinde politik olan›n
suland›r›lmas›na, gerçek iddias› tafl›yan programlarla e¤lence programlar› aras›ndaki s›n›rlar›n kalkmas›na ve haberin giderek ticarileflmesi ve metalalflmas›na dikkat çekmektedir. Infotainment ve tabloidleflmeye görece olumlu yaklaflan ve daha
çok kültürel çal›flmalar perspektifinden hareket eden akademisyenler ise politik
olan›n popülerlefltirilmesiyle politikaya karfl› kay›ts›z kalmay› seçen izleyicilerin ilgisinin yeniden bu noktaya çekilebilece¤ini belirtir (Ergül, 2007: 179-183). Ekonomi-politik yaklafl›ma göre ise pazar mant›¤›n›n egemen ve ticari kayg›lar›n ilk planda oldu¤u medya sektörü; art›k soyutlama yerine görsellefltirmeye, insan karmafl›kl›¤› yerine basmakal›p yarg›lara vurgu yapan basitlefltirilmifl, k›salt›lm›fl, kiflisellefltirilmifl, kliflelefltirilmifl ve ba¤lams›zlaflt›r›lm›fl enformasyon sa¤lamaktad›r (Curran, 1992:157,168).

Reklamc›l›¤›n/Reklam Verenlerin Gücü, Paran›n Sansürü
Medyan›n en önemli gelir kayna¤› olan reklamlar, medyan›n finansman›nda “olmazsa olmaz” bir unsur haline gelmifltir. Bu durum, sat›fl gelirleri olan gazeteler
için de geçerlidir. Özellikle çok yüksek tirajl› olmayan gazetelerin ayakta kalabilmesinin tek yolu, hedef kitlesinin reklamc›lar› etkileyecek bir al›m gücüne sahip
olmas›d›r. Reklamc›lar›n hedefi, herkese ulaflmak de¤il esas olarak sat›n alma gücüne sahip olan orta s›n›f ve üstü kitleye ulaflmakt›r. Medya, art›k tüketicinin ilgisine göre de¤il reklamc›lar›n gereksinimlerine göre flekillenmektedir. Murdock’a
göre reklamc›l›¤›n önemi, tüketici egemenli¤i fikrini tersine çevirmifltir. Vincent
Mosco bu duruma “Tüketiciler pasif de¤il ancak üreticiler de aptal de¤iller.” fleklinde yorum getirmifltir. Bireyin karfl› koyabilme gücü onun sosyo-ekonomik ve
demografik konumuna ba¤l›d›r. Ancak daha e¤itimli ve bilinçli izleyiciler medyan›n manipülasyonuna karfl› koyabilir (Williams, 2003:89).
Ayr›ca medya endüstrilerindeki kapitalistleflme, pazara girifli engellemekte ve
egemen ekonomik güçlerin ayr›cal›kl› bir konuma sahip olmalar›na neden olmaktad›r. Sorun sadece sahip olduklar› birçok büyük flirketle birlikte çok say›da medya kurumuna da sahip olan büyük sermayedarlar›n sahip olduklar› medya organlar› üzerinde do¤rudan denetimleri de¤ildir. Ayn› zamanda medya sektöründe var
olan ya da sektöre girmeye çal›flan daha küçük gruplar üzerinde - yüksek maliyetli promosyon kampanyalar›yla ya da reklamc›lara uygulanan indirimlerle- sahip olduklar› bask›/iktidar potansiyelidir. Di¤er taraftan medya kurumlar›n›n say›sal olarak artmas›n›n daha çok çeflitlilik ve seçenek üretti¤ine dair liberal sav›n ihmal etti¤i nokta, egemen hale gelen medya kurumlar›n›n “çeflitlili¤in” s›n›rlar›n› belirledi¤idir. Medya sektörüne girebilmek için gereken oldukça yüksek maliyetlerden
dolay› pazara giriflte “bir s›n›f süzgecinin” yerlefltirildi¤i ve bu anlamda bir tahakküm kuruldu¤u belirtilebilir. Ayr›ca egemen liberal perspektif, reklamc›l›¤›n ticari
yay›nc›l›k ve bas›n üzerindeki mali gücünün önemini görmezden gelmektedir.
Reklam verenlerin reklam vermeme yoluyla medya içeri¤ini do¤rudan etkileyebilme potansiyelleri söz konusudur ve bu potansiyel, medya sahiplerinin reklam verenlerin beklentilerine ve (ideolojik) ç›karlar›na uygun yay›n politikalar› ve bu
yönde bir otokontrol gelifltirmelerine neden olabilir (Curran, 1992:147-148,155164, Gurevitch ve Blumler, 1990:215-216).
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Bir di¤er önemli nokta da medya kurumlar› için izleyicilerin istatistiksel toplamlar olarak görülmesidir. Medyan›n izleyicilere “rakamlar” olarak yönelmesi sonucu
aritmetik kategorilere indirgenmifl olan izleyiciler, afl›r› derecede bir örneklefltirilmekte ve bu süreçte korunmas›z kalmaktad›rlar. Böylelikle izleyicilerle ilgili olarak
oldukça tutucu, medya endüstrilerinin kendi ç›karlar›n› pekifltiren ve kamusal iletiflimde statükonun sürmesini sa¤layan bir süreç yeniden üretilmektedir (Gurevitch
ve Blumler, 1990:216).
Egemen liberal düflünceye göre serbest piyasadaki “gizli el”den dolay› medya
kurumlar›n›n yap›s›n› son kertede belirleyen sadece izleyicilerdir. Serbest piyasa
mant›¤›n›n hakim oldu¤u sistemde medya sahipleri -e¤er rekabetçi hedeflerinin
tehlikeye düflmemesini istiyorlarsa- izleyicilerin isteklerini ve beklentilerini karfl›lamak zorundad›rlar. ‹zleyicilerin tutumlar›na yönelik böylesi bir beklenti, medyan›n
demokratik idealleri karfl›lad›¤› fleklinde yorumlanmaya aç›k olsa da elefltirel ekonomi-politik yaklafl›ma göre bir dizi sistemsel nedenden dolay› bu durumun gerçekleflemedi¤i belirtilmelidir. Medya sektöründe egemen olan tekellerin medya
ürünlerindeki/içeriklerindeki çeflitlili¤i, izleyici seçeneklerini ve de kamusal denetimi azaltm›fl oldu¤u aç›kt›r. Mülkiyet yap›s›ndaki de¤iflim, medyan›n siyasi iktidarla da iliflkisini de¤ifltirmifltir. Medya kurulufllar›n›n hükümetlerle kamu ad›na gözetim iliflkisi, büyük ölçüde kendi maddi ç›karlar›n› kollama iliflkisine dönüflmüfltür.
Dolay›s›yla üretim dinamiklerinin tüketim pratikleri üzerinde “s›n›rland›r›c›” bir etkiye sahip oldu¤una dair vurgu, ne tüketim pratiklerinin kategorik olarak güdüp
yönlendirildi¤i ne de tersine tüketicilerin tamamen özgür ve özerk bir konumda
olduklar›n› ifade eder.
Ekonomi-politik yaklafl›m ile kültürel çal›flmalar okulu aras›nda önemli benzerlikler oldu¤u aç›kt›r. Her iki yaklafl›mda esas olarak eflitsiz güç/iktidar iliflkilerinin
oluflumu ve yeniden üretimiyle ilgilidir. Bu anlamda her iki yaklafl›m da kapitalist
toplumlar›n merkezî iflleyifllerini genel olarak kabul eden liberal ço¤ulcu gelene¤e
oldukça mesafelidir (Golding ve Murdock, 1991:50). Bundan dolay› elefltirel bir
medya çal›flmas›n›n medya metinlerinde anlam›n nas›l kuruldu¤u ve nas›l okundu¤u boyutuna odaklanan kültürel çal›flmalar yaklafl›m› kadar medyan›n ekonomi
politi¤ine özel olarak duyarl› bu bak›fl aç›s›n› da içermesi gerekir.

MEDYA VE KÜRESELLEfiME
Küresel Ça¤da Yaflamak: Yeni Medya Teorileri
Küresel medya ve iletiflimdeki büyüme hakk›ndaki ilk düflüncelerin modernleflme teorisi ile flekillendi¤ini söyleyebiliriz. 1950 ve 60’larda bir grup teorisyen
medyan›n ekonomik ve sosyal geliflmelerdeki rolü üzerinde durmufllard›r. 2. Dünya Savafl› sonras› dönemde anti-sömürgeci bir dönemin bafllamas›yla, Afrika-Asya’da bulunan sömürgeler özgürlüklerini kazanma savafllar›na girmifllerdi. Akademik çal›flmalarda ise bu toplumlar›n geliflebilmesi için geleneksel yap›lar›ndan ve
de¤erlerinden ar›nmalar› gerekti¤i sonucuna var›ld›. Bu noktada modern de¤erlerin ve yap›lar›n tafl›y›c›l›¤›n› yapmak gibi önemli bir rol medyaya verildi. Ancak
1970’lerin ortalar›na gelindi¤inde modernlefltirme düflüncesinin hakimiyeti sona
erdi. Modernleflme teorisi, geri kalm›fl ülkelerin geliflmifl ülkelerle ayn› yolu izleyerek geliflebilecekleri tezine dayanmaktayd›. Gelgelelim 1960’lar ve 70’ler bu ülkelerin ekonomik aç›dan daha da geriledi¤i dönemler olmufltu.
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Modernlefltirme teorisine ilk ve önemli bir meydan okuma, Bat› ve dünyan›n
geri kalan k›sm› aras›ndaki ayr›l›¤› aç›klamak üzere gelifltirilen ba¤›ml›l›k teorisinden geldi. Bu teoriye göre güney ülkelerinin eski sömürgeci sahiplerine ba¤›ml›l›klar› devam etti¤inden geliflmeleri mümkün de¤ildir. Politik ba¤›ms›zl›¤a ra¤men bu ülkelerde kolonyalizmin; yani sömürgecili¤in etkileri hâlâ devam etmektedir. Kolonyal güçler bu ülkelerden geri çekilirken arkalar›nda siyasal sistemlerini, dillerini, de¤erlerini ve yaflam tarzlar›n› b›rakm›fllard›r. Bu etkiye neo-kolonyalizm ad› da verilir. ‹flte medya, Latin Amerika’da süregelen neo-kolonyalizmin
ebedilefltirilmesi sürecinde önemli bir rol oynam›flt›r. E¤er kolonyalizm emperyalizmin bir türü ise bu durum kültürel emperyalizm olarak adland›r›labilir. Medyan›n bu kültürel emperyalizmde kuzeyin de¤erlerini güneye tafl›ma aç›s›ndan
önemi büyüktür (Williams, 2003:215-218).
Kimi elefltirmenler, yeni medya teknolojilerinin ve yeni medya formlar›n›n geliflimini ve etkilerini bilgi/enformasyon toplumu ve küreselleflme olgular›yla aç›klamaya çal›flmaktad›rlar. Enformasyonun/bilginin öneminin her geçen gün artt›¤›
hepimizin malumudur. fiüphesiz bilgi, her birey için gereklidir; çünkü bilgi güçtür;
ancak enformasyon/bilgi toplumunda bilgi ayn› zamanda toplumun temel eksenidir. Yeni medya giriflimcileri, hükümetler, kanun koyucular; bilgi toplumunun geliflimi konusunda iyimserdir. Örne¤in bilgisayar yaz›l›m devi Microsoft’un sahibi
Bill Gates, bilginin gücü sayesinde eflitsizlik ve önyarg›lara meydan okunabilece¤ini iddia etmektedir. Bu bak›fl aç›s› McLuhan’›n görüflleriyle paralellik göstermektedir. Post-endüstriyel ça¤›n bilgi toplumunda medyan›n da önemli bir yeri vard›r.
Kimi teorisyenlerin ise enformasyon toplumuna dair böylesi umut verici bir
tablo konusunda flüpheleri vard›r. Onlara göre bilginin yaflad›¤› bu patlama, kapitalizmin ve eflitsizliklerin devam›n› sa¤lamaktad›r. Çünkü esas amaç, bilgi ve kültür ürünlerinin kamu yarar›na kullan›lmas› de¤il her zaman maksimum kâr elde etmektir. Schiller’in ifadesiyle zengin, bilgi cennetine kavuflurken fakir, bilgi çöpüyle idare edecektir. Medya ve kültür endüstrisindeki geliflme ve bilgi toplumunun
yükselifli; kültür, e¤itim ve politik standartlarda yaflanan düflüflle ayn› zamanda
gerçekleflmifltir. Baz› elefltirmenlere göre bu durum rastlant›sal de¤ildir; zira daha
çok bilgi, daha kalitesiz bilgiyi beraberinde getirmifltir. Medyan›n bu süreçteki etkisi magazinleflme fleklinde aç›klanmaktad›r (Williams, 2003:223-227).

Medya ve Küreselleflme
Özellikle 1980’lerin bafllar›ndan itibaren yeni iletiflim teknolojilerindeki radikal de¤iflimle birlikte benzersiz geliflmeler yaflanmaktad›r. Uydu, ‹nternet ve dijital iletiflim araçlar› gibi yeni iletiflim teknolojileri zaman ve mekân alg›s›n› de¤ifltirmifltir.
Küresel medya sayesinde art›k günümüzde insanlar, fiziksel olarak yaflad›klar› yere/mekâna s›k›fl›p kalmak zorunda de¤ildir. Ayr›ca Türkiye’nin ya da dünyan›n bir
ucundaki geliflmeleri takip etmek ya da oradaki insanlar›n deneyimlerini paylaflmak için kalk›p oralara kadar gitmemiz gerekmiyor. Yeni iletiflim teknolojileri bunlar› aya¤›m›za kadar getiriyor. Küresel medya içerikleri art›k dünyan›n istisnas›z her
yerinde tüketilmektedir. Yeni iletiflim teknolojileri sayesinde dünya, fiziksel olarak
olmasa da alg›sal olarak daha önce hiç olmad›¤› kadar küçülmüfl durumdad›r. Bugün milyarlarca insan, uydu ve ‹nternet teknolojisiyle düne kadar sahip olmad›klar› bir dizi kültürel ve sosyal deneyimi yaflayabiliyor. Hangi teorisyen ne isim verirse versin küresel medya ve kültürün etkisini çok aç›k bir flekilde görebiliyoruz.
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Resim 2.10
www.altkitap.com
/kitap.asp?
kitapid=48

Küreselleflme ve medya iliflkisini çal›flan akademisyenler aras›nda önemli görüfl
farkl›l›klar› vard›r. 5. ünitede gördü¤ümüz gibi sürece sadece olumlu ya da olumsuz boyutundan bakanlar oldu¤u gibi sürecin her iki boyutuna da dikkat çekenler
vard›r. Kültürel emperyalizm tezinin savunucular›, küresel kültür ve medya devlerinin kontrolü tamamen ele geçirdi¤ini belirtirler. Gerçekten de günümüzde küresel medya piyasas› medya ürünlerini üretip da¤›tan büyük çok uluslu flirketlerin
hakimiyeti alt›ndad›r. Örne¤in 1979’da dünya haberlerinin % 80’i befl büyük Bat›
haber ajans›ndan gelirken 2001 y›l› itibar›yla ise dünya haber ak›fl›n› büyük ölçüde AP (Associated Press), Reuters ve AFP(Agence France-Presse) sa¤lamaktad›r.
Genel olarak küresel medya pazar›na bakt›¤›m›zda ise bugün 7 çok uluslu flirketin
hakimiyetini görmekteyiz: AOL/Time Warner, Disney, Sony, News Corporation,
Viacom, Vivendi ve Bertelsmann. Bu flirketlerin hiçbiri pazara bir medya flirketi
olarak girmemifltir; medya piyasas›na giriflleri ise afla¤› yukar› 15 y›l öncesine dayanmaktad›r. Hepsi de 2001 y›l›nda dünyan›n en büyük 300 finansal olmayan flirketler listesinde yer almaktad›r (Adakl›, 2006: 38; Bilton vd, 2003: 331-332).
Kimi teorisyenler ise küreselleflmeyle Bat›l› kültürlerin di¤er kültürlerle kaynaflt›¤›n› ve Bat›dan olmayan yeni örneklerin ortaya ç›kt›¤›n› ileri sürmektedirler.
Ne tamamen Bat›l› ya da Amerikal› ne de yerel, dünyan›n her taraf›ndan gelen etkilere aç›k bu tip kültürel kar›fl›mlara melez (hybrid) kültür denmektedir. Melez
kültürlerin oluflmas›nda ise medya endüstrilerinin etkisi tart›flmas›zd›r. Ayr›ca yerel
kültürler Bat›n›n medya teknolojilerini kullanarak kendi kimliklerini dünya çap›nda yayg›nlaflt›rabilmektedir.
5. ünitede gördü¤ümüz gibi kültürel emperyalizm teorisi, dünyan›n herhangi bir
bölgesindeki otantik, geleneksel ve yerel kültürlerin özellikle ABD’nin göz al›c› ticari ya da medya ürünleri taraf›ndan yok edilmeye çal›fl›ld›¤›n› öne sürer. Bu tezin
destekçileri, kültürel emperyalizmi çok fark› flekillerde aç›klamaktad›r. Örne¤in
Schiller’e göre medya ve medya teknolojilerinin, Amerikan’›n savafl sonras› dönemde ekonomik, politik ve askerî tahakkümünde önemli bir rolü vard›r. Di¤er bir deyiflle Amerikan medya ürünlerinin küresel düzeyde yay›l›m›, Amerikan yaflam tarz›-
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n›n dünyan›n dört bir yan›na benimsetilmesini ve Amerikan›n gücünün/etkisinin
sürdürülmesini sa¤lamaktad›r. Amerikanlaflma terimi, zarars›z olarak görülen medya
ürünlerinin -Hollywood filmleri ya da çizgi filmlerinin- izleyicileri Amerikan kültürüne adapte etmesi olarak tan›mlanabilir. Amerikan medyas›n›n egemenli¤i asl›nda
sahip oldu¤u birtak›m avantajlarla da aç›klanabilir. Örne¤in Amerikan TV programlar› daha çok izlenir; çünkü senaryolar› daha karmafl›kt›r, oyuncular daha çekici ve
tan›nm›fl kimselerdir, daha yeni teknolojiler kullan›larak çekilmifllerdir ve yap›mlar
daha baflar›l›d›r. Ancak en önemli neden, Amerikan piyasas›n›n sahip oldu¤u ekonomik avantajd›r. Ancak bu tez, Amerikan çizgi romanlar›n› okuyan ya da filmlerini
izleyen insanlar›n bunlardan do¤rudan etkilendi¤i fleklinde anlafl›lmamal›d›r.
Medyan›n küreselleflmesi ve küreselleflme ideolojisinin tafl›y›c›l›¤›n› yapmas›
son derece önemlidir. Özellikle tüm dünyay› saran ‹nternet a¤lar› ulusal s›n›rlar›
bir anlamda geçersizlefltirmifl, metaforik olarak ulus-devletin s›n›rlar› kalkm›flt›r.
Baflta ‹nternet olmak üzere küreselleflme sürecinin en önemli tafl›y›c›lar› olarak yeni iletiflim teknolojileri, ulusal s›n›rlar›n afl›larak ulus-ötesi kamusall›klar›n oluflmas›n› mümkün k›lmaktad›r. Böylece ulus-devletlerin türdefl ve d›fla kapal› ulusal külSIRA S‹ZDE
türleri korumalar›
oldukça zorlaflm›flt›r. Küresel kapitalizm, sadece küresel ekonoSIRA S‹ZDE
mi-politi¤i yap›land›rmakla kalmamakta; bu süreç içinde kapitalizmin ve tüketim
kültürününD Üde¤erlerini
ve yaflam felsefesini tafl›yan ticarileflmifl medya ürünlerinin
fi Ü N E L ‹ M
D Ü fi Ü Nküresel
EL‹M
da¤›t›m yoluyla
kültürü de belirlemektedir.Gerçekten de günümüz tüketim
kültürünün ve tüketimcilik ideolojisinin yeniden üretiminde medyan›n çok önemS O R U
li bir rolü vard›r.
S O R U
Günümüzde küresel
D ‹ K K A T bir görünüm arz eden kitle iletiflim araçlar›, bafl›ndan beri hem küreD ‹ K K A hem
T
selleflme sürecinin
de küreselleflme ideolojisinin yeniden üretiminde belirleyici bir
rol oynamaktad›r.
SIRA S‹ZDE

N
N N
N

SIRA S‹ZDE

‹NTERNET

AMAÇLARIMIZ
Yaln›zca bir
iletiflim/enformasyon arac› olmayan, ayn› zamanda bir kültür, kimlik,
siyaset ve AMAÇLARIMIZ
ekonomi alan›/arac› olan ‹nternet; 2000’li y›llarda toplumsal, kültürel ve
siyasal yaflamda kritik bir rol oynamaya bafllam›flt›r. Tüm dünyada ‹nternete eriflim
K ‹ T kullan›c›
A P
imkân›na sahip
say›s› 1995 y›l›nda 1 milyonken 2002 y›l›nda yaklafl›k 550
K ‹ T A P
milyon olmufltur. Mart-2009 itibar›yla dünyada ‹nternet kullan›c› say›s› 1,5 milyar›
geçmifltir. (http://www.‹nternetworldstats.com/stats.htm). 16 y›ll›k ‹nternet geçmiT E L E V ‹ Zise
Y O yine
N
fli olan Türkiye
Mart-2009 verileriyle nüfusun % 35’ine karfl›l›k gelen yakTELEV‹ZYON
lafl›k 26.5 milyon ‹nternet kullan›c›s› ile Avrupa’da en çok ‹nternet kullan›c›s› olan
7. ülke konumundad›r (http://www.‹nternetworldstats.com/stats4.htm#europe).
‹NTERNET

‹nternetle ‹ilgili
ve en güncel istatistikler için http://www.‹nternetworldN T E R Nçeflitli
ET
stats.com/stats.htm adresine bakabilirsiniz.
‹letiflim araçlar›, bilgisayar sistemleri ve telekomünikasyon sistemlerinin bir araya gelmesi ile ortaya ç›kan ‹nternet, flimdiye kadar var olan iletiflim ortamlar›ndan
oldukça farkl› bir iletiflim ortam› yaratm›flt›r. Televizyon, gazete gibi kitle iletiflim
araçlar› üzerinde gerçekleflen iletiflim, tek yönlü olmas›ndan dolay› merkeziyetçi
bir görünüm arz eder. ‹nternetin bafll›ca özelli¤i ise adem-i merkeziyetçi do¤as›d›r.
‹nternet ortam›nda gerçekleflen iletiflim, tek yönlü de¤il iki yönlüdür. Kullan›c›,edilgen bir konumda bulunmamakta;kullan›c›n›n etkin olarak hareket edebilmesi mümkün olmaktad›r. Ayr›ca kullan›c›lar, sadece al›c›/tüketici de¤il ayn› zaman-
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da yay›c›/üretici olabilmektedir. ‹nternet, etkileflimli do¤as› nedeniyle sürekli geri
besleme alarak dönüflen ve yeniden flekillenen bir iletiflim ortam›d›r. Elektronik bir
co¤rafya olan ‹nternet ayn› zamanda sosyal bir mekând›r.
SIRA S‹ZDE
‹nternetin ortaya ç›kmas› geleneksel iletiflim araçlar›n› ortadan kald›rm›fl
m›d›r?

Endüstri sonras› ça¤›n teknolojik altyap›s›n› oluflturan enformasyon ve iletiflim
D Ü fi Ü N E L ‹ M
teknolojilerinden en önemlisi olan ‹nternet, daha önceki dönemde gerçekleflmemifl yeni “kimlikleri,” yeni “iliflkiler”i ve “sanal cemaatler”i gündeme getirmifl duO R U duyan kimrumdad›r. Yak›n zamana kadar var olmas› için fiziki bir bedene Sihtiyaç
lik(ler), art›k somut bir beden olmaks›z›n var olabilmekte ve kamusal alana dâhil
olabilmektedir. Di¤er bir deyiflle kifliler, gerçek kimliklerinden
baflka
D ‹ Ks›yr›larak
KAT
kimliklere bürünebilmekte; karfl›s›ndaki ile asl›nda sahip olmad›¤› bambaflka bir
kimlikle iletiflim kurabilmektedir. Ayr›ca ‹nternet ortam›nda yüz yüze iletiflimin olSIRA S‹ZDE
may›fl› kat›l›m› önemli ölçüde art›rmakta ve kolaylaflt›rmaktad›r. Çok say›da insan
fiziksel bir yak›nl›k ve temas olmaks›z›n sanal cemaatler içerisinde kendilerine yer
bulmaktad›rlar. ‹nternet, kat›l›mc›lar aras›ndaki mevcut s›n›fsal,
etnik, ›rksal, topAMAÇLARIMIZ
lumsal cinsiyet ve yafla iliflkin farkl›l›klar› görünmez k›lan bir ortam sunmaktad›r.
‹nternetin oluflturdu¤u kamusal alan, ça¤›m›z›n önemli teorisyenlerinden Habermas’›n ideal kamusal alan için flart kofltu¤u herkesin eflit kat›l›m›n›
K ‹ T A Pbir düzeyde
mümkün k›lmaktad›r. Ancak ‹nternet, on binlerce laflama (chat) ve tart›flma grubuyla, kat›l›m› çok kolaylaflt›ran; fakat bir sonuca ulaflman›n, anlaflmas›n›n ayn›
kolayl›kla gerçekleflmedi¤i bir ortamd›r. Bu çerçevede, kamuoyu
iflleviT E L E Voluflturma
‹ZYON
nin ‹nternet ortam›nda da çok geçerli olmad›¤› belirtilebilir.
Di¤er taraftan sanal cemaatler, gerçek yaflamdaki ve toplumsal iliflkilerdeki kimi tehlikeli ya da istenmeyen durumlardan korunma imkân› verir. Böylelikle alter‹ N T ve
E R Nalternatif
ET
natif iliflki ve toplumsallaflma imkânlar› sunar. fiüphesiz bu yeni
ortam› benimseyenler için içe kapanma ve d›flar›daki gerçek yaflam› yok sayma tehlikesi de söz konusudur. Yine de sanal cemaatleri çekici k›lan unsurlardan biri, modern toplumsal hayat›n getirdi¤i tüm “maske”leri, baflka maskeler takma pahas›na,
bir tarafa b›rakmay› kolaylaflt›rmas›d›r. Anonim bir karaktere sahip olan sanal cemaatlerde insanlar bir takma ad (nickname) arkas›na gizlenebilirler. Toplumsal
kontrol mekanizmalar›n›n ifllemedi¤i bu ortamlarda “üst ben”den gelen toplumsal
bask›lar› bir tarafa b›rakarak "ben"lerini serbest b›rakman›n verdi¤i hazz› ve keyfi
yaflayabilirler. Gerçek yaflamlar›nda/iliflkilerinde çekingen ve içe dönük olanlar›n
sanal cemaatler içinde daha rahat hareketleri belirtilmektedir. Ayr›ca “takma ad”
arkas›nda infla edilen yeni kimlikle insanlar, birer fantezi olarak içlerinde yaflatt›klar› birçok duyguyu kolayca ifade edebilmekte ve bir tür rahatlamay› yaflamaktad›r. Peki, bu flekilde gerçekleflen yeni iliflki ve aidiyet biçimleri gerçek yaflamdaki
gerçek iliflkilere alternatif midir? Sanal sohbetler ve iliflkilerin yüz yüze iliflkilerin
yerini alma tehlikesi söz konusu mudur? Bu sorulara flimdilik olumlu yan›t vererek
karamsar bir tablo oluflturmak zordur. Zira yap›lan araflt›rmalar birçok insan›n sohbet odalar›n› yüz yüze iliflkiye girmek ve fiziksel olarak bir arada olmak istedikleriyle tan›flma yeri olarak gördüklerini göstermektedir.
Sanal cemaatlere daha olumsuz yaklaflanlara göre ise sanal cemaatler, "sahte cemaatler"dir. Mekânsal yak›nl›¤›n olmad›¤›, samimiyetten uzak olan ve yeterince güven telkin edemeyen sanal cemaat iliflkilerinin yayg›nlaflmas›, insanlar›n gerçek yaflamdaki “gerçek” iliflkilerini zedelemekte ve yoksullaflt›rmaktad›r. ‹nternet, güçlü
toplumsal ba¤lar yaratma ve sürdürme konusunda fiziksel yak›nl›¤›n ve yüz yüze
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iliflkinin önemini azaltmaktad›r. Ayr›ca sanal cemaatler, insanlar›n son derece de¤erli olan zaman›n› ailelerinden ve di¤er yak›n çevrelerinden çalmaktad›r. Belirsiz
ve de¤iflken iliflkilerin belirleyici oldu¤u bu siber âlemde samimilik ve güvenilirlik
son derece az oldu¤undan “yabanc›laflma”y› art›r›c› bir boyutu söz konusudur.
‹nternette co¤rafi mesafeler, s›n›rlar ve uzakl›klar ortadan kalkm›fl, ulus-devletin önemi ve etkisi silinmifltir. Hem ulus ötesi hem de uluslararas› bir ba¤lam yaratan ‹nternet, küreselleflme sürecinin ivme kazanmas›nda da önemli bir rol oynamaktad›r. Küresel ‹nternet uzam›n›n bir üyesi olma durumuna iflaret eden nettafll›k kavram› gündeme gelmifltir. Ayn› a¤› paylaflan insanlar zaman, mekân ve ulusdevlet k›s›tlamalar›n›n var olmad›¤› bir üst kimlik/kültür oluflturabilmektedir. Bu
do¤rultuda ‹nternetin tarihsel birey-devlet iliflkilerini de önemli ölçüde de¤ifltirme
potansiyeli söz konusudur. ‹nternetteki iletiflimin gözetlenmesinin zor oluflu, her
türlü enformasyonu sonsuz yayma ve kullanma imkânlar› yaratmas› kayda de¤erdir. ‹nternet kadar aç›k ve fleffaf olan bir baflka iletiflim arac› flimdilik söz konusu
de¤ildir. ‹nternet, siyasetle ilgili enformasyona ulaflma imkânlar›n› art›rmakta ve
yurttafllara demokratik siyasi kat›l›m ve temsille ilgili yeni imkânlar sunmaktad›r.
(Gökalp, 2007; Bozkurt, 2000; U¤ur ve Bilici, 1998; Subafl›, 2005).
Küreselleflme süreciyle artan gelir da¤›l›m› eflitsizli¤iyle birlikte hem bölgeler ve
ülkeler aras›nda hem de tek bir ülke içinde ‹nternet gibi yeni iletiflim araçlar›ndan
faydalanmada da eflitsizlikler ortaya ç›km›flt›r. Kifli bafl›na düflen gelirin yüksek oldu¤u 1. dünya ülkelerinde toplumun büyük ço¤unlu¤u, kifli bafl› gelirin düflük oldu¤u 2. ve 3. dünya ülkelerinde ise küçük bir az›nl›k ‹nternet eriflimine sahiptir.
‹nternete eriflim için gereken kiflisel bir bilgisayar, bu bilgisayar› a¤a ba¤layacak bir
telefon hatt› ve modem arac› ile ba¤lant› ücretini karfl›layamayan henüz milyarlarca insan söz konusudur.
Tablo 2.1
Kaynakça: ‹nternet
Word Stats-www.
‹nternetworldststs.
htm

Co¤rafi Bölgelere Göre ‹nternet Eriflim Oranlar› (Mart, 2009)
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Yukar›daki tabloda görüldü¤ü gibi Mart 2009 verileriyle Kuzey Amerika k›tas›nda yaflayan her yüz kifliden 74’ü, Avrupa’da yaflayan her yüz kifliden 49’u ‹nternet
eriflimine sahipken Orta Do¤u’da yaflayanlar›n % 23.3’ü, Asya’da yaflayanlar›n ise
% 17.4’ü ve Afrika’da yaflayanlar›n ise sadece % 5.6’s› internet imkân›na sahiptir.
Ekonomik olarak ‹nternete eriflim imkân› olan insanlar farkl› enformasyona ve bilgiye eriflme imkân›na ya da flans›na sahip olurken ‹nternet eriflimi olmayan düflük
gelirli veya yoksul insanlar bilgi ve enformasyon yoksulu olmaya da devam etmektedir. Baflta ‹nternet olmak üzere dijital ortama eriflim ve faydalanmada dünyadaki
insanlar aras›nda oluflan bu uçurum literatürde dijital bölünme (digital division)
olarak adland›r›lmaktad›r. ‹nternetin bilginin ve enformasyonun demokratikleflmesinde önemli bir rol oynayabilmesi için ‹nternete eriflimde gereken asgari donan›m›n ucuzlamas› ve gelir da¤›l›m›ndaki eflitsizliklerin giderilerek genifl halk kesimlerinin sat›n alma gücünün yükselmesi gerekmektedir. Yoksa ‹nternetin özgürlefltirici boyutu ya da demokratik kullan›m›, ona ulaflabilecek nüfus ile s›n›rl› kalacak,
bu da s›n›fsal tabakalaflmay› yeniden üretecektir.
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Günümüz dünyas›n›n en önemli toplumsal kurumlar›ndan biri olan medyan›n ne oldu¤unu
tan›mlamak.
Medya kelimesi; ‹ngilizcede araç, orta, ortam, arac› anlamlar›na gelen medium (Latincede medius)
kelimesinin ço¤uludur. Bu sözcü¤ün karfl›l›¤› olarak düne kadar kitle iletiflim araçlar› kavram› kullan›lm›flt›r. Günümüzde ise medya sözcü¤ü çok
daha yayg›n bir kullan›m alan› kazanm›flt›r. Kitle
iletiflim araçlar› ya da medya dedi¤imizde kitaplar, gazeteler, dergiler, broflürler, billboard’lar,
telefon, cep telefonu, VCD, DVD, radyo, sinema,
televizyon, ‹nternet gibi iletiflim araçlar› söz konusudur. Medya dedi¤imizde medyan›n hitap etti¤i/ulaflt›¤› kitle; yani izleyiciler, hitap ederken
aktard›¤› içerik ve de bu içeri¤i üreten/oluflturan
bir kurumsal yap›dan söz ediyoruz.
Medya araflt›rmalar›n›n tarihsel olarak nas›l dönemsellefltirildi¤i ve bu araflt›rmalar›n ortaya
ç›kt›¤› dönemde kitle iletiflim araçlar›n›n nas›l
kavramsallaflt›r›ld›¤›n› aç›klamak.
Bilimsel araflt›rman›n bir uzmanl›k alan› olarak
kitle iletiflim veya medya araflt›rmalar› yirminci
yüzy›l›n ilk çeyre¤inde ortaya ç›km›flt›r. Kitle iletiflim araflt›rmalar›n›n ortaya ç›k›fl›ndan bu yana
genel olarak üç dönem saptanabilir: Yirminci
yüzy›l bafl›ndan 1940’a kadar iki büyük dünya
savafl› y›llar› aras›ndaki ilk dönem; 1940-60’l› y›llar› kapsayan ikinci dönem ve 1960’lar›n sonundan günümüze dek süregelen üçüncü dönem.
Medya araflt›rmalar›n›n ortaya ç›kt›¤› ilk dönemde, “kitle toplumu” paradigmas›n›n kötümserli¤inin do¤rudan etkisiyle medyan›n çok güçlü ve
ikna edici oldu¤una dair bir görüfl egemen olmufltur. Kitle iletiflim araçlar›n›n çok güçlü propaganda kurumlar› oldu¤u ve insanlar›n bir anlamda beynini y›kad›¤› düflünülmüfltür.
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Medyaya iliflkin ifllevselci ve liberal/ço¤ulcu yaklafl›mlar› de¤erlendirmek.
Kitle iletifliminin ifllevselci analizi, medyan›n sosyal düzen ve yap›n›n korunmas›ndaki rolü üzerine yo¤unlaflm›flt›r. Onun siyasal manifestosu olarak görülebilecek ço¤ulculuk, medyan›n rolünü
istikrarl› bir toplumu koruyacak de¤erlerin aktar›lmas› olarak görmüfltür. Ço¤ulculuk, medyan›n
toplumdaki farkl› gruplar›n›n kendilerini duyurabilmesi için gerekli oldu¤unu söylerken ifllevselcilik, medyan›n demokrasinin ortak de¤erlerini
insanlara özümseterek bir görüfl birli¤i sa¤lamadaki rolüne dikkat çeker. Liberal/ço¤ulcu kitle
iletiflim paradigmas›, günümüzde de medya kurumlar›n›n temel felsefesini belirliyor olmas› nedeniyle oldukça önemlidir.
Ça¤dafl elefltirel yaklafl›mlar›n medyay› nas›l ele
ald›¤›n› analiz etmek.
Birbirlerinden önemli farkl›l›klar içerseler de genel olarak ça¤dafl elefltirel yaklafl›mlar medyay›,
her ne kadar kimi düflünceler ve ç›karlar di¤erlerinden çok daha güçlü olsa da, farkl› düflünce ve
ç›karlar›n rekabet etti¤i mücadele alan› olarak
de¤erlendirir. Medyaya dair ekonomik determinist bir yorumdan uzaklaflarak medyan›n yine de
belirli/egemen görüflleri nas›l yeniden üretti¤i
sorusuna odaklan›rlar. Tart›flmalar›n ve görüfl
farkl›l›klar›n nedeni ise medyan›n bunu nas›l ve
ne kadar gerçeklefltirdi¤i üzerinedir. Medya, modern toplumlarda egemen söylemler içinde “dünyay› s›n›fland›rmak” gibi önemli bir ideolojik/hegemonik ifllevin yerine getirilmesine hizmet eder.
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Medyan›n ekonomi-politik yap›s›n› ve üretim sürecini aç›klamak.
Neo-liberal politikalar›n egemen olmaya bafllad›¤› 1980’li y›llarda bafllayan özellefltirme uygulamalar› sonucunda bugün dünyan›n büyük bir bölümünde medya kurumlar›, finans ve endüstriyel
sermaye alan›nda faaliyet gösteren büyük holdingler taraf›ndan ele geçirilmifltir. Medya endüstrilerinde görülen tekelleflme ve denetimin
yo¤unlaflmas›na odaklanan elefltirel ekonomipolitik yaklafl›m, medyan›n ard›ndaki ekonomik
ç›karlar ve kapitalist dinamikler ihmal edilerek
analiz edilemeyece¤ini vurgular. Tüm kapitalist
endüstrilerde oldu¤u gibi medya endüstrisindeki
üretim de kâr merkezlidir. Günümüzde dünyan›n birçok ülkesinde oldu¤u gibi Türkiye’de de
büyük bir “reklam pastas›” vard›r. Daha çok kâr
için, daha çok reklam almak, daha çok reklam
almak için de daha çok izlenme oran› ve/veya tiraj gerekir. Daha çok reklam geliri elde etmek
için reklam verenlerin beklentilerine uygun yay›n politikalar› egemen olmufltur. Medya kurumlar› kamusal fayda ve toplumsal sorumluluk ilkelerinden s›yr›larak giderek “e¤lence medyas›” haline dönüflmüfltür.
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Günümüzde toplumsal/kültürel de¤iflmeyi anlamada anahtar olan küreselleflme sürecinde medyan›n rolünü ve medya dünyas›nda küreselleflmenin nas›l gerçekleflti¤ini de¤erlendirmek.
Günümüzde küresel bir görünüm arz eden kitle
iletiflim araçlar›, bafl›ndan beri hem küreselleflme
sürecinin hem de küreselleflme ideolojisinin yeniden üretiminde belirleyici bir rol oynamaktad›r. 1980’lerin bafllar›ndan itibaren yeni iletiflim
teknolojilerindeki radikal de¤iflimle birlikte benzersiz geliflmeler yaflanmaktad›r. Uydu, ‹nternet
ve dijital iletiflim araçlar› gibi yeni iletiflim teknolojileri zaman ve mekân alg›s›n› de¤ifltirmifltir.
Yeni iletiflim teknolojileri sayesinde dünya, fiziksel olarak olmasa da alg›sal olarak daha önce hiç
olmad›¤› kadar küçülmüfl durumdad›r. Bugün
milyarlarca insan uydu ve ‹nternet teknolojisiyle
düne kadar sahip olmad›klar› bir dizi kültürel ve
sosyal deneyimi yaflayabiliyor. Küresel kapitalizm, kapitalizminin ve tüketim kültürünün de¤erlerini ve yaflam felsefesini tafl›yan ticarileflmifl
medya ürünlerinin da¤›t›m yoluyla küresel kültürü de belirlemektedir.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Afla¤›dakilerden hangisi kitle iletiflim araflt›rmalar›n›n ortaya ç›kt›¤› ilk dönemin önemli isimlerinden
biridir?
a. Paul Lazarsfeld
b. Elihu Katz
c. Harold Laswell
d. Robert Metron
e. James Curran

6. Elefltirel medya çal›flmalar›n›n kulland›¤› Gramsci’nin
teorisi afla¤›dakilerden hangisidir?
a. ‹deoloji
b. Hegemonya
c. Al›mlama
d. Determinizm
e. Epistemoloji

2. Kitle iletiflim araflt›rmalar›n›n ikinci dönemine damgas›n› vuran yaklafl›m afla¤›dakilerden hangisidir?
a. S›n›rl› etkiler yaklafl›m›
b. Güçlü etkiler yaklafl›m›
c. Kullan›mlar-doyumlar yaklafl›m›
d. Propaganda analizi
e. Hipodermik fl›r›nga modeli

7. Marks’a göre hakikati gizleyerek bireyin kendi gerçekli¤i hakk›nda yan›lma ya da yan›lt›lmas›n› sa¤layan
düflünme ve gerçekli¤i anlama biçimine ne ad verilir?
a. Mistifikasyon
b. Manipülasyon
c. Hipodermik fl›r›nga
d. Yanl›fl bilinçlilik
e. Mit

3.-Afla¤›dakilerden hangisi ifllevselci yaklafl›m›n önemli
isimlerinden biridir?
a. Harold Laswell
b. Robert Merton
c. Stuart Hall
d. Raymond Williams
e. Noam Chomsky

8. Afla¤›dakilerden hangisi ekonomi-politik yaklafl›m›n
önemli isimlerinden biridir?
a. Peter Golding
b. Harold Laswell
c. Stuart Hall
d. Raymond Williams
e. John Fiske

4. Medya kurumlar›n›n profesyonel meslek ilkelerini
belirlemekte olan yaklafl›m afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Muhafazakar
b. Liberal/ço¤ulcu
c. Postmodern
d. Marksist
e. ‹fllevselci

9. Az geliflmifl ülkeler için modern de¤erlerin ve yap›lar›n tafl›y›c›l›¤›n› yapma rolünü medyaya vermifl olan
teori afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Ba¤›ml›l›k
b. Neo-kolonyalizm
c. Postmodernizm
d. Emperyalizm
e. Modernleflme

5. Medyan›n bir ideolojiyi insanlara kabul ettirmede
göstergelerin, simgelerin ve mitlerin kullan›m›n›n büyük bir önemi oldu¤unu belirten teorsiyen afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Umberto Eco
b. Jacques Derrida
c. Roland Barthes
d. Michael Foucault
e. Elihu Katz

10. Afla¤›dakilerden hangisi yeni iletiflim ve enformasyon teknolojilerinden biridir?
a. Gazete
b. Radyo
c. ‹nternet
d. Televizyon
e. Dergi
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Yaflam›n ‹çinden
Can Dündar
...
TV ekranlar›, kan ve fliddete bo¤ulmufl bilim kurgu ve
korku filmleri, karate klasikleri, fliddet yüklü çizgi filmler, vahfli video kliplerle dolup taflsa da bu fliddet gösterisinin as›l can al›c› bölümü hiç kuflkusuz haberler ve
haber programlar›... Televizyon haberleri, fliddetin en
vahflisinin at oynatt›¤› bir dehflet gösterisine dönüfltü.
‹zleyiciler, fliddet dolu haberleri pefl pefle izledikçe bir
“anormal olaylar dünyas›”nda yaflad›klar› fikrine saplanmaya bafllad›lar...
Giderek fliddet, haberlerden taflt› ve Amerikan patentli
“Reality Show”larda gösteriye dönüfltü. Gazetelerin 3.
sayfalar›nda görmeye al›flt›¤›m›z türden bol kanl› polis
adliye haberleri, görsel efektler ve gerilim müzi¤iyle
sonland›r›larak servise kondu. Kameralar›n ulaflmad›¤›
noktada felaket tacirleri, “canland›rma” ad› alt›nda dramalar çekerek gerçekle kurgunun iç içe geçmesini ve
gerçek vahfletin keyifle izlenen bir filme dönüflmesini
sa¤lad›lar. Seyirci oran›n› art›rman›n yolunun fliddetin
dozaj›n› artt›rmaktan geçti¤ini keflfeden “gerçe¤in flovcular›,” giderek s›radan insan›n trajedilerinden, göz yaflart›c› dramlar yaratt›lar ve haberle duygu sömürmenin
getirisini fark ettiler. Ancak elleri üst gelir gruplar›na ya
da iktidara ulaflmad›¤›ndan kendilerine konu olarak
hep fakir fukaray› seçtiler. Bu da, fakirlerin kötülüklerin kayna¤› oldu¤u gibi tehlikeli bir yan›lsamay› beraberinde getirdi.
fiiddet haberlerinin gördü¤ü ilgi ve “iyi haberi haberden saymayan” anlay›fl haber spikerlerini giderek bir
felaket tellal›na dönüfltürdü. Üstelik haber bültenleri,
bunca felaketi, birbirinden ba¤›ms›z ve çözümü imkâns›z karabasanlar olarak verdi¤inden, korunmas›z seyirci, dünyay›, fliddetin kuca¤›nda h›zla felakete giden bir
gezegen olarak alg›lamaya bafllad›. Seyirci tepkilerini
gözledi¤imizde bu alg›laman›n iki tür davran›fla yol açt›¤›n› görüyoruz: ‹lki tehlikeli bir umutsuzluk dalgas›d›r. Bilinçli bir gözlemle tüm bu felaket haberlerinin asl›nda sistemin özünden kaynaklanan ve baflka bir sistem içinde çaresi bulunabilir sorunlar oldu¤unu alg›layabilecek seyirci, fliddet haberleriyle körlefltirildi¤inde
derin bir ç›kmaza saplanmakta ve “Zaten her fley kötüye gidiyor. Çare de görünmüyor” y›lg›nl›¤› içinde bu gidifle dur diyebilecek bir üst otorite aray›fl›na girmektedir. Faflizmin en sevdi¤i iklim, bu aray›fl ortam›d›r. ‹kinci tepki de en az ilki kadar tehlikelidir. Apati. Yani du-

yars›zl›k. Her gün ekrandan oturma odalar›na s›çrayan
kan›n bunaltt›¤› seyirci zamanla bu fliddet gösterisine
al›flmakta ve beyni patlam›fl cesetleri izlerken bile kadavra bafl›ndaki bir t›p ö¤rencisi kadar so¤ukkanl› olabilmektedir. Bu kan›ksama zamanla bir ad›m öteye s›çray›p, “daha fazla fliddet” ça¤r›s›na da dönüflebilmektedir... Televizyon kameralar› da seyirciye “daha fazlas›n›” sunabilmek yar›fl›nda giderek, kan revan içindeki
cesetlerin yaralar›n› sergilemeye ve ölülerin üzerindeki
örtüyü açmaya çal›fl›r olmufllard›r. Böylece fliddetin yans›t›lmas› bafll› bafl›na bir fliddete dönüflmüfltür. ‹flte televizyondan kaynaklanan fliddet budur ve bence medyada as›l yok etmemiz gereken de, bu fliddettir.
Sonuç
fiiddet aleyhtar› kampanyan›n bir tehlikesi... haberleri
fliddetten ar›nd›ral›m derken, fliddeti besleyen siyasal,
ekonomik, kültürel etkenlerin ve gündeme iliflkin baz›
gerçeklerin halk›n gözünden gizlenme tehlikesidir...
fiiddet, yaflam›n içinde böylesine yo¤un oldukça elbette, bir ayna ifllevi gören televizyon haberlerinde de olacakt›r. As›l ve öncelikle savafl›lmas› gereken fley; fliddeti, gündelik yaflam›m›zdan, aileden, okuldan, karakollardan, k›fllalardan kaz›makt›r (Dündar, 1996: 387-388).

”
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Okuma Parças›
Neden Medya Okuryazarl›¤› Dersi?
...
Kitle iletiflim araçlar›n›n geliflimine paralel olarak iletiflim kanallar›n›n çeflitlili¤inin artmas›, bir yandan içerik
doldurma sorununu beraberinde getirirken, di¤er taraftan bu “bilgi” ve “enformasyon” bollu¤unda “do¤ru bilgi”ye nas›l ulafl›labilece¤ine iliflkin sorunsal› da ortaya
ç›karm›flt›r. ‹letiflim kanallar›ndaki niceliksel art›fl›n, ayn› oranda niteli¤e yans›mamas›, yukar›da tan›mlanan
sorunu tetikleyen önemli unsurlardan biri olarak görülmektedir. Elektronik medyan›n teknolojiden ald›¤› destekle kullan›ma sundu¤u kanallar›n çeflitlili¤i, çocuklardan yetiflkinlere kadar her kesimi kendine çeken bir cazibe merkezi oluflturmaktad›r. Bu yo¤un enformasyon
alt›nda, özellikle çocuklar, sunulan malzemeyi seçme
flans› olmadan ve bilinçsizce do¤rudan almakta ve o
oranda da etkilenmektedirler.
Kitle iletiflim araçlar›n›n kolay ulafl›labilirli¤i, bireyden
topluma kadar her alanda etkili olabilen çeflitli yay›nlar›n evimizin içine kadar gelerek, sadece yetiflkinlerin
de¤il, çocuklar›n da etkiye aç›k birer al›c› durumuna
düflmelerine neden olmaktad›r. Bugün tart›flmas›z en etkili kitle iletiflim arac› olan televizyonun, kiflilerin sosyal
yaflamlar›n›n neredeyse “olmazsa olmaz”› hâline geldi¤i
de çok aç›kt›r. Ülkemizde 90’l› y›llardan bu yana özel
televizyon yay›nc›l›¤›na geçifl ve televizyon programlar›ndaki görece çeflitlilik, ülkemiz insan›n›n ekrana daha
ba¤›ml› hâle gelmesine yol açm›flt›r. Yap›lan bilimsel
araflt›rmalarda, Türkiye’deki televizyon izlenme oran›n›n günde ortalama 4-5 saat oldu¤u görülmektedir. Bir
kifli y›l›n %19’unu televizyon izleyerek geçirmektedir...
Çocuklar›n televizyon karfl›s›nda etkiye en aç›k, en hassas grubu oluflturdu¤u bir gerçektir. Çocuklar için, televizyon mesajlar›na bu kadar aç›k olman›n di¤er büyük
bir tehlikesi de gerçeklik ile kurguyu ay›rt edecek bir
yaflta ve donan›mda olmad›klar›ndan dolay›, gördükleri her fleyi gerçeklik olarak alg›lay›p olabilirli¤ine inanmalar›d›r. Bilimsel araflt›rmalar›n düzenli olarak 2-2,5
yafl›nda televizyon izlemeye bafllad›klar›n› ifade ettikleri çocuklar için, bunun ne kadar vahim bir durum oldu¤u da ortadad›r. Yap›lan baz› araflt›rmalar ülkemizde
çocuklar›n televizyon izleme konusunda oldukça özgür
olduklar›n› ortaya koymaktad›r. 6-17 yafllar› aras›ndaki
çocuk ve gençler günde ortalama 3-4 saat televizyon izlemektedirler. Yine ayn› yafl grubundaki çocuk ve gençlerin okul d›fl›ndaki birinci etkinli¤i televizyon izlemektir. Çocuklar›n, y›l›n yaklafl›k olarak 900 saatini okulda,

1500 saatini ise ekran karfl›s›nda geçirdi¤i düflünüldü¤ünde durumun ciddiyeti daha da anlafl›lacakt›r. Ülkemizdeki çocuklar›n %82’si televizyon izleme, istedi¤i
program› seçme ve istedi¤i kadar ekran bafl›nda kalma
kararlar›n› kendilerinin verdi¤ini söylemektedirler. Baflka bir ifade ile söylersek televizyonun yo¤un etkisinin
en hassas al›c›s› durumundaki çocuklar›n maalesef
%82’lik gibi büyük bir k›sm› bu etkinli¤i, zaman›n› ve
süresini kendileri tayin etmektedirler...
TÜ‹K’in verilerine göre 2000 y›l› genel say›m›nda ülkemizin nüfusu 67.800.000, 35 yafl üstü toplam nüfus ise
17.600.000’dir. Bu nüfusun %70’i (12.300.000) ilkokul,
% 9’u (1.555.000) ortaokul, % 11’i (2.050.000) lise ve %
10’u (1.720.000) yüksek okul mezunudur. Bu tablodan
da anlafl›laca¤› üzere e¤itim seviyesi bu kadar düflük
ebeveynlerin, çocuklar›n› medyan›n manipüle edici etkisinden korumalar› mümkün de¤ildir. Bütün bu araflt›rmalar ve bunlar üzerinde yap›lan de¤erlendirmeler; görsel, iflitsel ve yaz›l› medya karfl›s›nda savunmas›z bir al›c› durumunda bulunan çocuklar›n, ilkö¤retimden bafllayarak medya karfl›s›nda bilinçlendirilmelerinin gereklili¤ini ortaya koymaktad›r. Böylelikle ö¤renci; medya karfl›s›nda pasif bir al›c› olmak yerine, medyay› okuyabilecek, medyan›n dilini çözebilecek bilinç düzeyine ulaflarak iletiflim olgusunda aktif bir birey olarak yer alabilecektir. Bat›’da son 30 y›ld›r ilkokullar için Medya Okuryazarl›¤› dersinin zorunlu olup olmamas› gerekti¤i tart›fl›lm›fl ve tart›fl›lmaktad›r. Bu ülkelerin baz›lar›nda t›pk›
Matematik, Fen Bilgisi ya da Dil Bilgisi gibi Medya Okuryazarl›¤› dersi de di¤er dersler aras›nda yerini alm›flt›r...
Televizyon karfl›s›nda en hassas ve etkiye en aç›k grubu oluflturan çocuklar›n ekranda izlediklerini, “gerçeklik” ve “kurgu” bak›m›ndan ay›rt etme becerisini de kazanacaklar› Medya Okuryazarl›¤› dersinde, medyan›n
olaylar› ve olgular› nas›l ve neden belli yönleriyle yans›tt›¤› çocuklara anlat›lacak ve insan›m›z ilkö¤retim ça¤›ndan bafllayarak medyaya elefltirel bakabilen, bilinçli
al›c›lar olarak yetifltirilecektir.
Kaynak:http://www.medyaokuryazarligi.org.tr/neden.
html
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Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
1. c
2. a
3. b
4. b
5. c
6. b
7. d
8. a

9. e
10.c

Yan›t›n›z yanl›fl ise “Medya Teorisi: K›sa Bir Tarihçe” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “‘S›n›rl› Etkiler Yaklafl›m›”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹fllevselcilik “ konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ço¤ulcu Yaklafl›m” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ça¤dafl Elefltirel Yaklafl›mlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ça¤dafl Elefltirel Yaklafl›mlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Marksizm” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Elefltirel Ekonomi-Politik
Yaklafl›m ya da Medyan›n Ekonomi-Politi¤i” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Medya ve Küreselleflme”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹nternet” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1
Günümüzde toplumsal iletiflim büyük ölçüde bu amaçla gelifltirilmifl ileri teknoloji ürünü gazete, radyo, televizyon, ‹nternet vb. araçlarla gerçeklefltirilmektedir. Bu
çok genifl ölçekli iletiflim sürecine tarihsel olarak kitle
iletiflimi, bu araçlara da kitle iletiflim araçlar› ad› verilmektedir. 1980’ler sonras›nda ise genel olarak bu araçlara medya, bu iletiflimin oluflturdu¤u toplumsal kurum
da medya kurumu olarak an›lmaya bafllanm›flt›r.
S›ra Sizde 2
Kitlelerin çok güçlü oldu¤u kabul edilen medya taraf›ndan kolayca manipüle edildi¤i görüflündeki kitle toplumu paradigmas›, ilk dönem medya teorisi üzerinde büyük bir etkiye sahip olmufltur. ‹kinci döneme damgas›n› vuran “s›n›rl› etkiler” yaklafl›m›n›n gerisinde ise medyan›n çok güçlü oldu¤u sonucunun dayana¤› olan kitle
toplumu tezinin terk edilmesi yatmaktad›r. Bat› ülkelerinin ço¤unda sosyo-ekonomik olarak istikrar›n sa¤land›¤› ve refah devletinin yükseldi¤i bu dönemde içinde
yaflan›lan toplumun “kitle toplumu” olarak de¤il “ço¤ulcu” toplum olarak görülmesi çok etkili olmufltur.

S›ra Sizde 3
‹nal’›n (1999) özetledi¤i gibi medyan›n siyasal sistemin
d›fl›nda duran bir kurum olmad›¤›n›, gerek yaz›l› gerekse görsel medyan›n yapt›¤› yay›nlarla ve gündeme getirdikleri konularla güncel siyasetin içinde oldu¤unu
söyleyebiliriz. Bugün medyas›z bir siyasal süreç düflünülemez. Tüm siyasal sistem medyaya ba¤›ml› bir konumdad›r ve siyasal kararlar› alanlar›n meflruiyeti için
medyan›n dolay›m›na gereksinimleri vard›r. Bundan dolay› medyay› siyasetten özerk bir kuvvet olarak görmek
yerine onu siyasal yap›laflma içinde görmek gerekir.
S›ra Sizde 4
Baflta ekonomi-politik yaklafl›m içinde olanlar olmak
üzere genel olarak elefltirel medya teorsiyenleri, günümüz medya dünyas›nda egemen olan rating/izlenme
oran› mant›¤› ve kayg›s›n›n toplumsal/kültürel yaflam
ve demokrasi için tehlike oluflturdu¤u görüflündedir.
‹zlenme oran› mant›¤›n›n egemen olmas›, yay›nlar›n
yurttafll›k erdemlerini gelifltirmekten ziyade yüksek rating alacak programlar›n ço¤almas›na neden olmaktad›r. Böylece hem çeflitlilik ve nitelik azalmakta hem de
bir örnek yay›nlar ço¤almaktad›r. Medya kurumlar› insanlara yurttafl olarak seslenmekten çok (potansiyel)
tüketiciler olarak seslenmektedir.
S›ra Sizde 5
‹nternetin ortaya ç›kmas›, geleneksel iletiflim araçlar›n›
ortadan kald›rmam›flt›r. Örne¤in televizyon ortadan
kalkmad›¤› gibi bugün çok daha fazla TV kanal› mevcuttur. Gazete örne¤ini ele alacak olursak gazete okurlar›n›n büyük ço¤unlu¤u gazete sat›n alarak gazete okumaya devam etmektedir. Ancak di¤er taraftan Türkiye’de ve dünyada neredeyse tüm gazetelerin ve televizyonlar›n art›k ‹nternet siteleri de mevcuttur. Okuyucular›n bir bölümü de gazeteleri e-gazete olarak web sitelerinden takip etmektedir. fiüphesiz gazetelerin ‹nternet
siteleri gün içerisinde belli aral›klarla güncellenmekte,
bu da okuyucular›n son geliflmelerden an›nda haberdar
olmalar›n› sa¤lamaktad›r.
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Bu üniteyi tamamland›ktan sonra,
Kentlerin kökenini aç›klayabilecek,
Sanayi öncesi kentlerin özelliklerini s›ralayabilecek,
Sanayi kentini aç›klayabilecek,
Modern kentleri aç›klayan teorileri karfl›laflt›rabilecek,
Türkiye’nin kentleflme deneyimini tarihsel dönemleri içinde aç›klayabilecek,
Dünya kentlerinin özelliklerini s›ralayabileceksiniz.
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Kentleflme
G‹R‹fi
Kentler uygarl›k tarihinin en önemli basamaklar›ndan biridir. Antik ça¤dan modern toplumlara kadar kentler özgürlüklerin ve insan yarat›c›l›¤›n toplumsal mekânlar› olmufllard›r. Tarihsel olarak farkl› dönemlerde, farkl› kültürlerde ve farkl›
toplumlarda geliflmenin, ilerlemenin, üretimin, ifl bölümünün, toplumsal zenginli¤in ve çeflitlili¤in alanlar› olarak kentlerin ne oldu¤u sorusuna verilecek tek ve net
bir yan›t bulmak güçtür. Bu zorlu¤a ra¤men her zaman arkeologlar, tarihçiler, co¤rafyac›lar ve sosyologlar kentin ne oldu¤u, nas›l olufltu¤u ve nas›l geliflti¤i konusunda araflt›rma ve incelemelerini sürdürmüfllerdir. Toplumbilimsel aç›dan kent,
“toplumsal aç›dan bir örnek olmayan insanlar›n göreli olarak genifl bir alanda, yo¤un bir biçimde ve sürekli olarak birlikte bir yere yerleflmifl bulunmas› biçiminde
tan›mlanabilir” (Wirth, 2002, s. 85). Kentleflme, “dar anlamda, kent say›s›n›n ve
kentlerde yaflayan nüfus say›s›n›n artmas›d›r.” (Kelefl,1990, s.5). Ancak, “kentleflme süreci salt nüfusun mekânda yer de¤ifltirmesini aflan, ekonomik, toplumsal ve
kültürel bir dizi de¤iflim sürecine iflaret etmekte ve bu süreç, ekonomik, politik,
toplumsal ve kültürel düzeylerde bir dizi çarp›c› de¤iflimle yaflanmaktad›r.” (Ifl›k ve
P›narc›o¤lu, 2001, s.95). Kentleflme, “sanayileflmeye ve ekonomik geliflmeye koflut olarak kent say›s›n›n artmas› ve bugünkü kentlerin büyümesi sonucunu do¤uran, toplum yap›s›nda, artan oranda örgütleflme, ifl bölümü ve uzmanlaflma yaratan, insanlar›n davran›fl ve iliflkilerinde kentlere özgü de¤iflikliklere yol açan bir
nüfus birikim sürecidir” (Kelefl,1990, s.5). Kentlileflme ise kent kültürüne ait de¤er, davran›fl ve tutumlar›n benimsenmesi olarak tan›mlanabilir. Uzmanlaflman›n
geliflti¤i kent ortam›nda çeflitlenmifl nüfus kiflisel olmayan iliflkiler gelifltirir. Modern toplumda kentli bireysel ve ak›lc› davran›fllar içine girer (Tekeli ve Gülöksüz,
1995).
Bu ünitede modern toplumun temel kurumlar›ndan bir olan kent ve kentleflme olgular› tarihsel bir süreç içinde ele al›nmaktad›r. Kentlerin kökeni nedir? ‹lk
kentler nas›l oluflmufltur? Bu ünitenin girifl bölümünde bu sorular k›saca yan›tland›ktan sonra, sanayi öncesi kentlerin ekolojik, toplumsal ve ekonomik özellikleri
üzerinde durulacakt›r. Modern toplumda sanayi kentlerinin oluflumu ve genel
özellikleri incelendikten sonra kent sosyoloji içinde yer alan kent teorileri anlat›lmaktad›r. Türkiye’nin kentleflme sürecinin genel özellikleri aktar›ld›ktan sonra,
kürselleflme sürecinde ifllevleri ve konumlar› de¤iflen dünya kentlerinin özellikleri özetlenecektir.
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KENTLER‹N KÖKEN‹

Maden ça¤›nda ortaya ç›kan
ilk kentler hâkimiyet alt›na
al›nan topluluklar etraf›nda
kurulmufl birer ordu
karargâh›d›r. Bu kentler
g›da ihtiyaçlar›n› istila
ettikleri tar›msal üretim
yapan art bölgelerden
sa¤lam›fllard›r.

Tarihsel olarak kentlerin ne zaman ve nas›l ortaya ç›kt›¤›n› ve geliflmesini kesin bir
biçimde ortaya koymak güçtür. Bu güçlü¤ün birinci nedeni, antik kentler hakk›nda arkeolojik çal›flmalara dayanan bilgilerimizin büyük oranda eksik olufludur. Bütün tarihsel dönemlerdeki ve bütün ülkelerdeki kentler eflit bir flekilde incelenmemifltir. Do¤u toplumlar›nda yer alan kentler hakk›nda bilinenler Bat› Uygarl›¤›ndaki antik kentler hakk›nda bilinenlerden daha azd›r. Ayr›ca eski ça¤larda kent öncesi ve kentsel yaflam›na ait yaz›l› belgenin bulunmamas› daha sonraki kentler ile
karfl›laflt›rma yap›lmas›n› da zorlaflt›rmaktad›r. Ancak, bu s›n›rl›l›klara ra¤men arkeolojik bulgular tarihte ilk kentlerin MÖ. 6000 y›llar›nda belirmeye ve MÖ 4000 dolaylar›nda ortaya ç›kt›¤›n› göstermektedir (Hatt ve Reiss, 2002, s.28-29).
Begel’e göre, ilk kentler maden ça¤›nda ortaya ç›km›flt›r. Metal silah kullanan
insanlar kaba tafl silah kullanan insanlara göre askeri olarak daha çok üstünlük
kurmufltur. Neolitik dönemin çiftçileri bak›r, tunç gibi demirden silah yapmas›n›
bilmedi¤i için metal silah kullanan insanlar›n istilalar›na kolayca boyun e¤mifltir.
Sald›rganlar fethettikleri topraklarda yaflayan insanlar› köle hâline getirirken, kendi hâkimiyetlerini güvence alt›na almak için ada veya tepelerin doruklar›na yerleflmifllerdir. ‹stilac›lar›n yerlefltikleri alanlar hem sald›r› hem de savunmay› güvence
alt›na alan korunakl› mekânlard›r. K›sacas› ilk kentlerin hâkimiyet alt›na al›nan
topluluklar etraf›nda kurulmufl birer ordu karargâh› oldu¤u düflünülmektedir (Begel, 1996, s.8).
‹lk kentler siyasi hâkimiyet alt›nda kurulmufl olmas›na ra¤men kentlerin kendi
varl›klar›n› devam ettirmesini sa¤layan etken ise dönemin ekonomik geliflmeleridir. Kentlerin ortaya ç›kmas›ndan önce tekerlek, dingil, pulluk, metalürji, topra¤›n
ifllenmesi ve hayvanlar›n evcillefltirilmesi gibi geliflmeler kurulan ilk kentlerin varl›¤›n› sürdürmesini sa¤layan ekonomik etkenlerdir. Siyasal hâkimiyet olarak kurulan ilk kentler yiyecek ihtiyaçlar›n› istila ettikleri ve kendilerine ba¤›ml› hâle getirdikleri tar›msal üretim yapan art bölgeden sa¤lam›fllard›r (Hatt ve Reiss, 2002,
s.28).
‹lk kentler kurulduktan sonra ek ifllevler kazanarak büyüyüp geliflmifltir. Yöneticilerin ordu karargâhlar› saraya dönüflmüfl, kazand›klar› zafer ve baflar›lar›n› temsil eden tanr›lar için kentlere tap›naklar dikilmifltir. Kent nüfusunun çekirde¤ini ise
hükümdar, muhaf›zlar, ruhban s›n›f› ve onlar›n buyru¤u alt›nda çal›flanlar oluflturmaktad›r. Ayr›ca zamanla kentlerde sivillerin ihtiyaç duydu¤u malzeme ve silahlar›n yap›m›n› sa¤layan zanaatkârlar da kent nüfusuna eklenmifltir. Zanaatkârlar›n
saray ve tap›na¤›n ihtiyac›n›n d›fl›nda fazla miktarda malzeme ve ürünleri üretmeye bafllamas›yla ilk kentler ekonomik bir pazara dönüflmüfltür. Kentler kentsel mamul ürünlerin karfl›l›¤›nda k›rsal ürünlerin al›nd›¤› bir merkezdir (Begel, 1996,
s.10).
Gordon Child “Kentsel Devrim” bafll›kl› makalesinde M›s›r, Mezopotamya ve
‹ndus Vadisi’nde ortaya ç›kan ilk kentlerin neolitik köylerden ay›ran temel özelliklerini flöyle s›ralamaktad›r: Kentlerin ekonomisi tar›ma ve tar›mdan elde edilen art› ürüne dayanmaktad›r. Ayr›ca, tar›m d›fl› üretimde uzmanlaflm›fl bir grup zanaatkâr bulunmaktad›r. Kentlerde, tar›mdan elde edilen art›k ürünü elinde toplayan bir
kral ve bu art›k ürünün toplanmas›n› ve da¤›t›lmas›n› kontrol eden yönetici bir s›n›f vard›r. Kentlerde oluflan toplumsal tabakalaflma sisteminde kral, rahipler, yönetici s›n›flar, zanaatkârlar ve çiftçiler yer almaktad›r. Kent nüfusu, neolitik yerleflmelere göre daha fazla ve daha yo¤undur. Kaz›, takvim ve matematik kullan›lmaya

3. Ünite - Kentleflme

61

bafllanm›flt›r. Uzun mesafeli ticaret geliflmifltir. Resim, heykel gibi sanatsal yap›lar
soyut düflünme ve kavramsallaflt›rma yetene¤inin geliflti¤inin göstergeleridir. Tap›nak, saray ve an›tsal yap›lar tar›mdan elde edilen art› ürün ve siyasal gücün mekânsal yans›malar›n› ifade etmektedir (Aktüre, 1994, s.13-14).

SANAY‹ ÖNCES‹ KENTLER
Bat› ve bat›l› olmayan toplumlarda sanayi öncesi kentlerin ekolojik, ekonomik ve
toplumsal örgütlenme biçimlerinin temel özellikleri ilk defa Sjoberg taraf›ndan kaleme al›nm›flt›r. Bu çal›flma azgeliflmifl ülkelerde ve Avrupa’n›n baz› yerlerinde sanayi öncesi kentsel geliflmenin ortak özelliklerinin anlafl›lmas› aç›s›ndan önemlidir.
Ekolojik örgütlenme: Kentin nüfus art›fl› düflük oldu¤u için kentsel alanlarda
nüfusun büyüklü¤ü köy nüfusuna göre daha azd›r. Kentsel nüfusun g›da ihtiyac›n› ve g›da stokunu sa¤layacak geliflmelerin yetersizli¤i nüfus art›fl h›z›n› etkilemektedir. Tar›mda makineleflmeye geçilmemifl olmas›, ulafl›mdaki geliflmelerin yetersizli¤i kent ve k›rsal g›da ticaretini olumsuz etkilemektedir. Sanayi öncesi kentlerin
mekânsal dokusu kentin ekonomik ve toplumsal yap›s›yla da iliflkilidir. Sokaklar
insanlar›n yürümesi ve ulafl›mda kullan›lan hayvanlar›n geçebilece¤i genifllikte ve
dard›r. Binalar alçak ve çok say›da insan›n yaflad›¤› yerler oldu¤u için sa¤l›k problemleri yayg›nd›r. Mahalle ya da semtler etnik temelli toplumsal farkl›laflmay› yans›tmaktad›r. Örne¤in Fas’taki Fez Mahallesi geceleri kap›lar› kilitlenen ve duvarlarla di¤er mahallelerden ayr›lm›flt›r. Etnik nitelikli meslek gruplar› da genellikle kentin ayr› yerlerinde oturmaktad›r. Kentin belli bir caddesi veya bölgesi farkl› türden
meslek gruplar› taraf›ndan iflgal edilmektedir. Örne¤in, ortaça¤ Avrupa’s› ve Afganistan’da “Tefeciler Soka¤›” gibi isimler bu mesleki farkl›laflmay› yans›tmaktad›r.
Alt s›n›fta yer alan gruplar kentin k›y›s›nda oturmaktad›r. Ulafl›m olanaklar›n›n yetersizli¤i, yerel hareketlili¤in az olmas›, semtlerin kalabal›k olmas› komfluluk iliflkilerini güçlendirmektedir. Kentlerdeki evler atölye olarak, dinsel yap›lar ve okullar
da al›flverifl merkezi olarak kullan›lmaktad›r. Sanayileflmifl kentin mekân kullan›m›nda görülen uzmanlaflmaya sanayi öncesi kentlerde rastlanmamaktad›r. Sanayi
kentinin merkezi ifl bölgelerinden oluflurken Ortado¤u’da cami ve ortaça¤ Avrupa’s›nda Katedral sanayi öncesi kentin ve topluluk yaflam›n›n merkezinde yer al›r
(Sjoberg, 2002, s.39-41).
Ekonomik örgütlenme: Sanayi öncesi kentte mallar›n üretimi ve hizmetlerin
sunulmas› canl› (insan ve hayvan) enerji kayna¤›na dayanmaktad›r. Çekiç, makara, tekerlek gibi mekanik araçlar da kullan›lmaktad›r. Sanayi kentine göre ekonomide daha az farkl›laflma ve uzmanlaflma vard›r. Çeflitli meslekler “lonca” olarak
isimlendirilen mesleki örgütlerde bir araya gelirler. Loncalar seçkinler d›fl›nda ekonomik etkinlikte bulunan tüccarlar, el zanaat iflçileri, tefeciler gibi çeflitli ekonomik
etkinlikte bulunan kiflileri kapsamaktad›r. Örne¤in, zanaatkârlar üyesi olduklar›
loncalar›n kurallar› çerçevesinde üretim faaliyetlerinde bulunurlar. Bu mesleki örgütler sadece bulunduklar› yerlerde faaliyet göstermekte ve di¤er topluluklar›n
ekonomik etkinlikleri ile iletiflimleri yoktur. Sanayi öncesi kentte ekonominin örgütlenmesi ak›lc› ilkeler d›fl›nda gerçekleflir. Dünya ölçe¤inde belirlenmifl bir fiyat
yoktur ve al›flverifl pazarl›k yöntemiyle gerçekleflir. Para kazanmak nihai bir amaç
de¤ildir. Mallar›n büyüklük, a¤›rl›k ve niteli¤ine göre s›n›fland›rmas› yap›lmamaktad›r. Temel ölçüt mal›n bozulup bozulmamas›d›r. A¤›rl›k ve ölçü biriminin olmamas›, muhasebe ve kredi sisteminin çok geliflkin olmamas› ekonominin ak›lc›l›¤a
çok az dayand›¤›n› göstermektedir (Sjoberg, 2002, s.41-44).

Sanayi öncesi kentlerin
nüfusu az, sokaklar› dar,
mahalle ve sokaklar› etnik
temelli toplumsal
farkl›laflmay›
yans›tmaktad›r.

Sanayi öncesi kentlerde
ekonomide uzmanlaflma ve
farkl›laflma çok düflüktür.
A¤›rl›k ve ölçü biriminin
olmamas›, muhasebe ve
kredi sisteminin geliflkin
olmamas›, al›flveriflin
pazarl›k yoluyla
gerçeklefltirilmesi
ekonominin ak›lc›l›¤a
dayanmad›¤›n›
göstermektedir.

62

Sanayi öncesi kentler kat›
s›n›fsal tabakalaflma
sistemine sahiptir. Statü
farkl›l›klar› bireysel özellik,
konuflulan dil, k›yafet, etnik
bir gruba ve mesle¤e dâhil
olma, yafl, cinsiyet ve
toplumsal s›n›fa ait olma
gibi özelliklerle
belirginleflmektir.

‹nsan ve Toplum

Toplumsal örgütlenme: Sanayi öncesi kentler kat› s›n›fsal tabakalaflma sistemine sahiptir ve bu sistem aile, akrabal›k, din, e¤itim ve yönetim ile iç içe geçmifltir. Tabakalaflma sisteminin en üstünde yer alan seçkinler kentin yönetim, din ve
e¤itim ile ilgili kurumlar›nda yer al›r. Seçkinlerin konumlar› kutsal metinlerle meflrulaflt›r›lm›flt›r. Sanayi öncesi kentte orta s›n›fa rastlanmaz. Alt s›n›fta yer alan insanlar toplumun en kirli ifllerini yapmaktad›r. Alts›n›fla seçkinlerin konumlar› kesin
çizgilerle birbirinden ayr›lm›flt›r. Akrabal›k ba¤lar› ve soyun devam› pazar›n sayg›nl›¤› ile uyumludur. Yetiflkinlerin kentte iyi bir konum edinebilmesi için evlilik
zorunlu bir ön kofluldur ve evlilikler duygusal iliflkiler d›fl›nda ailelerin belirledi¤i
biçimde gerçekleflir. Akrabal›k ba¤lar› ifllevsel olarak toplumsal s›n›fla bütenleflmifltir. Cinsiyet ve yafla ba¤l› farkl›laflma ve eflitsizlik yaflanmaktad›r. Kentsel e¤itimden sadece erkekler yararlan›r. Üst s›n›f kad›nlar›n evin d›fl›nda gerçeklefltirdi¤i bir faaliyet yoktur. Örne¤in, Kore’nin Seul kentinde kad›nlar sadece günün belli saatlerinde d›flar› ç›kabilirlerdi. Kardefller aras›nda büyük çocu¤un itibar› daha
yüksektir. Çocuklar ve gençlerin toplumsal konumlar› ebeveynlerine göre daha
düflüktür. Dinsel etkinlik ve de¤erlerin; aile, ekonomik, yönetim ve günlük yaflam
üzerinde etkisi fazlad›r. Kentsel e¤itimden sadece erkekler yararlan›r. Kentin yönetimi seçkinlerin elindedir ve seçkinler vergilerin toplanmas›, yarg›lama ve kolluk
gücü ile toplumsal düzenin sürdürülmesinden sorumludur. Statü farkl›l›klar›, bireysel özellik, konuflulan dil, k›yafet, etnik bir gruba, mesle¤e dahil olma, yafl, cinsiyet ve toplumsal s›n›fa ait olma gibi özelliklerle belirlenir (Sjoberg, 2002, s.44-50).

SANAY‹ KENT‹
Kentlerin geliflimiyle ilgili en önemli de¤iflim endüstri devrimiyle olmufltur. Sanayi
kentinin ekonomisi, sanayileflme öncesi kentlerde görülen zenaat üretimi ve ticari
faaliyetlerden farkl› olarak; endüstriyel üretime dayanmaktad›r. Kentler 19’uncu
yüzy›lda yeni ekonomik sistemin merkezi olarak sanayi flehirlerine dönüflmüfllerdir. Manchester, Chicago, Detroit, Pittsburgh, Essen ve Dortmund bu dönemin sanayi kentleri aras›nda yer almaktad›r (Thorns, 2004, s.15).
Sanayi flehrinin do¤ufluyla birlikte fabrika ve ifl yerlerinin yak›n›nda apartman
tipi yeni konut alanlar› oluflmufltur. fiehrin merkezi ofis, depo ve ticari ifl birimlerinin bulundu¤u alanlard›. Ticari merkezin çevresinde ise iflçilerin kald›¤› mahalleler bulunmaktayd›. ‹flçilerin yaflad›¤› mahallerin d›fl›nda kalan bölgede ise, düzenli tasarlanm›fl sokaklarda bahçeyle çevrilmifl villa tipi evlerde yaflayan üst orta s›n›f›n yaflad›¤› bölgeler yer alm›flt›r. Özellikle iflçilerin yaflad›¤› mahalleler sefalet ve
çöküntü alanlar›yd›. Binlerce iflçi ve aileleri tuvalet ve kanalizasyon bulunmayan
konutlarda ve mahallelerde yafl›yordu. Temiz su flebekeleri ve kanalizasyon gibi
altyap› hizmetlerin henüz geliflkin olmamas› o y›llarda sanayi kentinde bulafl›c›
hastal›klar›n yay›lmas›n› h›zland›rm›flt›r. Ayr›ca endüstriyel üretimde ve konutlar›n
›s›t›lmas›nda kullan›lan ve karbondioksit aç›¤a ç›karan yak›tlar hava kirlili¤ine neden olmufltur (Thorns, 2004, s.16).
19’uncu yüzy›l biterken sanayi flehrinin de¤iflimini biçimlendiren iki temel faktör bulunmaktad›r. Birincisi, yeni endüstriyel ekonomi refah seviyesinin yükselmesi üzerinde olumlu bir etkide bulunmufltur. Yüzy›l›n sonuna do¤ru reel ücretlerin
yükselmesi birçok çöküntü mahallerde yaflayan iflçilerin göreli olarak yoksulluktan
kurtulmas›na neden olmufltur. Ulafl›m sistemlerindeki geliflmeler kentsel tafl›mac›l›¤›n uzun mesafeye ulaflmas›n› sa¤lam›flt›r. Bu dönemde demiryolu tafl›mac›l›¤›n
geliflmesi önemli bir dönüflümdür. 20’inci yüzy›l›n ilk on y›l›nda elektrikli tramvaylar, otobüs ve özel otomobil kullan›m›n›n artmas› flehrin mekânsal düzenini de¤ifl-
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tirmifltir. Geliflmifl ülkelerin sanayi kentlerinde mekânsal düzeyde görülen en
önemli de¤iflimlerden biri banliyöleflmedir. Otomobil üretiminin etkisiyle özel araba sahipli¤inde görülen art›fl banliyölerin do¤uflunu etkilemifltir. Banliyöleflme ile
birlikte özel konut sahipli¤inde de art›fl yaflanm›flt›r (Thorns, 2004, s.17). Örne¤in
SIRA S‹ZDE
Amerika’da banliyöleflme süreci 1950 ve 1960’l› y›llarda en yüksel
seviyesine ulaflm›flt›r. Kentlerde banliyö alanlar›n oran› yüzde 48’dir. Banliyö alanlar›nda yaflayanlar›n ço¤u beyaz ve gelir düzeyi yüksek toplumsal kesimden oluflmaktayd›. Bu
D Ü fi Ü N E L ‹ M
bölgeleri yerleflim yeri olarak çekici k›lan di¤er faktörler ise kent merkezinin hava
kirli¤i, kalabal›k ve suç oranlar›n›n yüksek oluflu, nüfus yo¤unlu¤un yafland›¤›
O R U s.512).
apartmanlar yerine bahçeli evlerde oturma arzusudur (Giddens,S 2000,

Geliflmifl ülkelerin kentleflme
sürecinin en önemli
özelliklerinden biri kent
merkezinden uzakta yeni
yerleflim birimleri olan
banliyölerin kurulmas›d›r.

Banliyöler geçimleri kent merkezine ba¤›ml› konforlu ve orta s›n›fDyaflam
‹ K K A T tarz›n› ifade
eden lüks küçük konutlardan oluflmufl alanlard›r.
SIRA S‹ZDE

N N

Sanayi flehrinin de¤iflmesini etkileyen ikinci faktör, kentlerde oluflan reform hareketlerinin yükselmesidir. Bu reform hareketleri içinde halk sa¤l›¤› ve hastal›klar›n kökeni ve yay›l›fl›n› inceleyen bilim dal› epidemiyolojininAMAÇLARIMIZ
ortaya ç›k›fl› önemlidir. Kentlerde ç›kan hastal›klar ile mekânsal faktörler aras›nda iliflki kurulmufltur.
Sanayi kentinde ortaya ç›kan hastal›klara karfl› al›nan önlemler aras›nda temiz su
sistemi, kanalizasyon gibi geliflmifl altyap› de¤iflikliklerine gidilmifltir.
altK ‹ T A Geliflmifl
P
yap›lar›n kurulmas› sanayi kentinin fiziksel yap›s›nda olumlu dönüflümlerin yaflanmas›na neden olurken kentsel nüfusun sa¤l›k göstergelerinde - ölüm oranlar›n›n
düflmesi ve do¤um oranlar›n›n artmas› gibi- olumlu de¤iflimlerT yaflanm›flt›r
E L E V ‹ Z Y O N (Thorns,
2004, s.17).

MODERN KENTLER‹ AÇIKLAYAN YAKLAfiIMLAR
‹NTERNET

Sosyoloji düflünce tarihi içinde kent, toplumsal de¤iflim süreci içinde, geleneksel
toplumdan modern topluma dönüflümün bir parças› olarak ele al›nm›flt›r. Ancak
Marx, Weber, Durkheim ve Simmel’in endüstriyel toplum analizi daha sonra geliflen kent teorilerini etkilemifltir. Kentin ayr› bir çal›flma konusu olarak analiz edilmesi 1920’li y›llardan sonra Chicago Okuluyla bafllam›flt›r ve bu okul kent sosyolojisinin oluflmas›nda önemli bir role sahiptir. 1960’l› y›llardan sonra ise kent, ekonomi politik bir bak›fl aç›s›yla analiz edilmifltir.

Chicago Okulu: Sosyal Ekolojik Yaklafl›m
Chicago okulu kent çal›flmalar› sosyal ekolojik yaklafl›m olarak isimlendirilmektedir. H›zla göç alan Chicago kenti ticaret, finans ve tafl›mac›l›k merkezi olarak da
önemli bir kentleflme deneyimi yafl›yordu. Bu yaklafl›m 1920’li y›llarda h›zla büyüme sürecine giren Chicago’nun kentleflme deneyimi üzerine yap›lan araflt›rmalardan oluflmufltur. Bu okul içinde Robert Park, Roderick D. McKenzie, Ernest Burgess ve Louis Wirth’ün kenti aç›klayan yaklafl›mlar› üzerinde durulacakt›r.

Robert Ezra Park (1864-1944)
Robert Park, sosyal ekolojik yaklafl›m ekolünün ilk kurucudur. ‹lgisini çeken temel konu ise Chicago’nun kentsel büyüme flekli ve flehrin farkl› bölgelerinde bulunan farkl› alt kültürlerin geliflimidir. Park flu soruyu sorar: Kentleflme sürecinde
gelir, ekonomik faaliyet, ›rk ve aile aç›s›ndan kentin mekânsal dokusunda farkl›
yerleflim alanlar› nas›l oluflmakta ve oluflan bu mekânsal ve sosyal yap›lar aras›n-

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT
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AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON
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Kentin biyotik düzeyi, konut,
mahalle, al›flverifl
merkezleri, ifl ve ticari gibi
alanlar› ifade etmektedir.
Kültürel düzey ise, biyotik
düzey üzerinde kurulan
de¤er, norm, örf ve adetler
temelinde geliflen bir
yap›d›r.

‹nsan ve Toplum

daki ba¤lar nas›l kurulmaktad›r. Park Darwin’in evrim teorisinden etkilenmifltir.
Darwin’e göre do¤ada bulunan say›s›z türde canl› varl›klar›n devam› do¤adaki
karfl›l›kl› iliflki ve düzenliliklere dayanmaktad›r. Do¤ada canl› türleri için hassas bir
denge vard›r ve farkl› türler aras›nda belli bir denge ve eflitlik sa¤lanm›flt›r. Her tür
canl› kendi yaflam› için en uygun çevresel koflullar› seçmekte ve kendi varl›¤›n›
sürdürmek için di¤er türlerle rekabet ve mücadele içine girmektedir. Bir bölgede
bir canl› türü di¤er canl› türleri üzerinde hâkimiyeti sa¤layarak kendi türünün üstünlü¤ünü kurar. K›sacas› do¤ada geliflen bu ekolojik süreç istila, yerine geçme ve
egemenlik biçiminde oluflmakta ve “do¤al alanlar›n” oluflmas›n› sa¤lamaktad›r.
Park do¤adaki bitki ve hayvan türlerinin varoluflu için gerekli uygun çevresel koflullara uyum sa¤lama süreçlerinde, canl› türlerinin yaflad›¤› rekabet ve mücadeleyi, istila, yerine geçme ve egemenlik kurma biçimlerini modern kentleri aç›klamak
için kullanm›flt›r.
Park’a (2005, 65-72) göre kent hayat› biyotik ve kültürel olmak üzere iki düzeyde örgütlenmektedir. Biyotik düzey insanlar›n yaflamas› için gerekli olan kentin k›t kaynaklar›n› ifade etmektedir. Do¤adaki canl›lar gibi insanlar da kentte yaflamlar›n› sürdürmek için kendileri için en uygun çevresel koflullar› seçerler. Örne¤in kente göç etmifl bir aile için en temel ihtiyaçlardan biri konuta ulaflmakt›r. Konut ve topra¤›n k›t olmas› bu kaynaklar üzerinde rekabetin oluflmas›na neden olur.
‹fl merkezlerine yak›n yerlere yerleflim veya ucuz konut ve arsalar›n edinimi kentin biyotik örgütlenme düzeyini anlat›r. Konut, ifl ve ticaret alanlar›, kentte yerleflmifl insanlar›n k›t kaynaklar üzerindeki rekabet ve çat›flmas› sonucu oluflmufltur.
Kentsel yerleflimde oluflan bu bölgelere (konut, ifl, ticaret) do¤al alan denir. Bu do¤al alanlara temelinde kentin haritas›n›n ç›karmak mümkündür. Rekabet ve çat›flma sonucunu oluflan do¤al alanlarda belli bir ifllevi yerine getiren birimin hâkimiyeti de sa¤lan›r. Örne¤in, bir mahallede etnik bir grubun a¤›rl›kl› olarak fazla olmas› di¤erlerini o mahalleden kova e¤ilimi gösterebilir. Benze flekilde ifl bölgelerinin genifllemesi sonucunda, konutlarda yaflayan insanlar›n bölgenin hâkimiyetini
ticari faaliyetlere b›rakmas›na neden olacakt›r. Konut, mahalle, al›flverifl merkezleri, ifl ve ticari gibi biyotik düzeyler olufltuktan sonra bunun üzerinde kentin kültürel düzeyi infla edilmektedir. Kültürel düzey, biyotik düzey üzerinde kurulan de¤er, norm, örf ve âdetler temelinde geliflen bir yap›d›r. Kültürel düzey bir mahallede oluflturulan akrabal›k iliflki ve örgütleri, toplulu¤un kendi de¤er yarg›lar›n›,
okullar›n›, cami ve kilise gibi infla edilen kurumlar›n› içermektedir. K›sacas› kültürel
düzey kent yaflam›n›n ortak duygulara göre düzenlenmesini ve sembolik psikolojik uyum süreçlerini ifade etmektedir. Park’a göre kentlilik rekabet (biyotik düzey)
ve ifl birli¤inin (kültürel düzey) kar›fl›m›d›r.

Roderick D. Mckenzie
Park’›n ö¤rencileri McKenzie ve Burgess sosyal ekoloji yaklafl›m›n› kentin merkezden d›fla do¤ru uzanan büyüme süreçlerini aç›klamak için kulland›lar. Kentsel büyümeyi ortak merkezli halkalar ile ifade ettiler. McKenzie göre, birey grup ya da
firmalar kent mekân›nda yer edinebilmek için mücadele etmektedir. Ekonomik rekabet ya da var olmak için verilen mücadele mekânsal yer edinim süreçlerini etkilemektedir. Bu mücadele ve rekabette baflar›l› olanlar kentin en iyi yerine yerleflirken baflar›s›z olanlar kentin istenmeyen kötü yerlerine yerleflmek zorunda kalmaktad›r. Kentsel toprak kullan›m biçimleri rekabetin ve ekonomik ifl bölümünün sonucu oluflmaktad›r. Bir firma kendi ifllevini yerine getirebilmek için ihtiyac› olan
yer için di¤erleriyle rekabet eder. Firma kendisi için gerekli mekân› elde ettikten
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sonra o bölgede yer alan konut alanlar› bu istila ve bask› sonucu di¤er bölgelere
tafl›n›r. Kentin büyümesi rekabete dayanan istila ve yerinden etme süreçleriyle
oluflmaktad›r (Gottdiener, 1994, s.106).

Ernest Burgess (1886-1966)
Ernest Burgess, ortak merkezli bölge modeli ile kentin büyüme modelini analiz etmektedir. Kentsel büyüme modeline göre birinci dairede ifl ve ticaret bölgesi yer
al›r. Ticari ifl merkezleri, perakende sat›fl ma¤azalar›, dükkânlar, bankalar, oteller,
tiyatro, müze gibi kurumlar bu bölgeyi kuflat›r. Gün içinde nüfus çok iken, mesai
bitiminde nüfus azalmaktad›r. ‹kinci daire nüfus ve arazi kullan›m›n›n kaygan ve
de¤iflken oldu¤u geçifl bölgesidir. Bu bölge niteliksel aç›dan daha kötü olan oturma bölgelerini içerir. Amerikan kentlerinde göç edenlerin ilk yerlefltikleri yerdir ve
ifl gücü pazar›n› oluflturur. Ticari faaliyetler geçifl bölgelerine yerleflip eski kullan›c›lar› buradan tafl›nmak zorunda b›rakmaktad›r ve bu durum arazi fiyatlar›nda de¤iflikli¤e neden olmaktad›r. Üçüncü daire iflçilerin oturdu¤u bölgedir. Bu bölge,
geçifl bölgesinden kaçan ve çal›flt›klar› yere daha kolay gitmeyi isteyen sanayi iflçileri ve ikinci kuflak göçmenleri kapsamaktad›r. Bu bölgede oturan iflçi s›n›f›n›n
yaflam standartlar› yüksektir. Dördüncü daire üst s›n›flar›n yaflad›¤› bölgedir. Bu
bölgede zenginlerin büyük mülkleri ile birlikte orta s›n›f konutlar› yer almaktad›r.
Beflinci dairede ise yöre kentler (banliyöler) yer al›r (Haris ve Ullman, 2002, s.66;
Thornsi 2004, s.27). Ancak Burgess’in kentsel büyüme modeli içinde bulundu¤umuz dönemde kentlerin ekolojik büyümesini aç›klamakta s›n›rl›l›klara sahiptir. Bu
s›n›rl›l›klar Birden Fazla Merkez ve Dilimler Yaklafl›m› ile afl›lmaya çal›fl›lm›flt›r.
Sosyal Ekolojik Yaklafl›m kentleflme sürecini aç›klarken neleri ihmalSIRA
etmifltir?
S‹ZDE

Louis Wirth (1897-1952)

Ekolojik yaklafl›ma göre
kentlerin içindeki farkl›
semtler ve bölgeler, kent
nüfusunun, var olan
kaynaklar için birbirleriyle
rekabet etmeleri biçiminde
do¤al uyum gösterme
süreçlerinin bir sonucu
olarak oluflmufllard›r.

1

D Ü fi Ü N E L ‹ M

Park, Mckenzie ve Burkess kentin oluflumunda ekolojik süreçlerin önemini üzerinde dururken, Louis Wirth kentin ne oldu¤u ve kentin bir yaflam biçimi olarak kenS O R U insan›n davdine özgü nas›l bir davran›fl biçimi üretti¤ini sorgulamaktad›r. Kentli
ran›fl özelliklerini ve ayr› bir kent kültürünün nas›l olufltu¤unu analiz etmektedir.
‘Kentlilik’ veya ‘bir yaflam biçimi olarak kentlileflme’ Wirth’ün Daç›klamak
istedi¤i
‹KKAT
ba¤›ml› de¤iflkendir. Nüfusun büyüklü¤ü, nüfusun yo¤unlu¤u ve nüfusun çeflitlili¤i bir yaflam biçimi olarak kentleflmeyi anlamak içi kulland›¤› ba¤›ms›z de¤iflkenSIRA S‹ZDE
lerdir. Nüfusun büyüklü¤ü, yo¤unlu¤u ve çeflitlili¤inin sonuçlar›
kent kültürünü,
kente özgü davran›fl ve yaflam biçimini belirler.
Kentte nüfus büyüklü¤ünün yani kentte yaflayan insan say›s›n›n
artmas› kifliAMAÇLARIMIZ
sel farkl›l›klar›n daha çok artmas›na neden olmaktad›r. Kentte yaflayan insanlar›n
kiflisel özellikleri, meslekleri, kültürel yaflam biçimleri ve düflünceleri k›rsal alanda
yaflayan insanlara göre daha çok kutuplaflmaktad›r. ‹nsan say›s›n
K ‹ artmas›
T A P etnik köken, ekonomik ve toplumsal konum, be¤eni ve önceliklerden kaynaklanan toplumsal farkl›laflmalara yol açmaktad›r. Nüfusun büyüklü¤ü, etnik köken, akrabal›k,
komfluluk iliflkileri gibi ortakl›klar› ve bundan kaynaklanan paylafl›m
T E L E V ‹ Z Y Oduygular›n›
N
ortadan kald›rmakta ya da zay›flatmaktad›r. Daha önceki toplumlarda oluflan dayan›flma yerini rekabet ve resmi kontrol denetim mekanizmalar›na b›rakmaktad›r.
Kentte her bir kiflinin di¤erlerini kiflisel olarak tan›ma olas›l›¤› zay›flamaktad›r. Ka‹ N T Ebu
R N Einsanlar
T
labal›klar aras›nda daha çok insanla etkileflim hâlinde olunsa bile
hakk›nda az bilgiye sahip oluruz. Kentte insan birden çok parçalanm›fl rollerle karfl›

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U
‘Kentlilik’ nüfusun
D‹KKAT
büyüklü¤ü, nüfusun
yo¤unlu¤u ve nüfusun
çeflitlili¤i sonucunda oluflan
kentsel yaflamaSIRA
ait birS‹ZDE
davran›fl biçimidir. Birey bu
yaflam tarz›nda birden fazla
çat›flmac› role sahiptir,
AMAÇLARIMIZ
toplumsal iliflkilerinde
samimi ve yak›n iliflkiler
yerine resmi ve ikincil
iliflkiler içindedir.

N N

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET
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karfl›ya kal›r ve birincil iliflkilerden daha çok ikincil iliflkiler hakimdir. ‹nsan iliflkileri kiflisel, yapay, geçici ve parçal›d›r. Kentte yaflayan insanlar, di¤er bireyleri kendi amaçlar›na ulaflmak için araç olarak görmekte ve ç›kara dayal› iliflkiler kurma
e¤ilimindedirler. Asl›nda bu durum bireyi dâhil oldu¤u grubun duygusal denetiminden uzak tutarak özgürlük ortam› yaratsa da di¤er yandan kendini ifade edebilmeyi, bütünleflmifl bir toplumda bir arada yaflaman›n insana kataca¤› ortakl›k
duygusundan mahrum b›rakmaktad›r. Kentteki mesleki uzmanlaflma ve farkl›laflma
kentin bölünmüfl niteli¤ini ve bireyle aras› yararc›l›¤› ifade etmektedir. Kentte ç›karlar temsil yoluyla sa¤lanmaktad›r ve bireylerin çok az de¤eri vard›r. Bunun yan› s›ra bireylerin temsilcilerine temsil ettikleri insanlar›n say›s›na orant›l› bir biçimde de¤er verilmektedir (Wirth, 2002, s.88-92).
Nüfusun yo¤unlu¤u kent insan›n›n ve etkinliklerinin farkl›laflmas›n› ve toplumsal çeflitlili¤in art›fl›n› güçlendirir. Kentsel yaflamda fiziksel iliflkilerimiz yak›n fakat toplumsal iliflkilerimiz mesafeli bir biçimde gerçekleflir. Kent yaflam› insanlar›
ço¤unlukla görsel olarak alg›lamaya elverifllidir. Örne¤in bir görevliyi giydi¤i üniformas›na göre de¤erlendirirken bu giysinin, üniforman›n arkas›nda gizlenen kiflisel farkl›¤›n ne oldu¤undan haberimiz olmaz. Kentli birey, görkem ile sefalet, vars›ll›k ile yoksulluk, entelektüellik ve cahillik, düzen ile kargafla aras›ndaki karfl›tl›klar›n etkisi alt›nda kal›r. Kentsel mekân üzerindeki rekabet büyüktür ve sanayi, ticaret, konut, dinlenme ve al›flverifl yerleri birbirinden ayr›lm›flt›r. ‹nsanlar›n kentte
yerleflim yerlerini seçmelerinde yo¤unluk, arsa de¤erleri, kira bedeli, sa¤l›kl›l›k, estetik ve gürültü önemli etmenler aras›nda yer al›r. Bunlar›n yan› s›ra, çal›fl›lan yer ve
yap›lan iflin niteli¤i, gelir, ›rksal ve etnik özellikler, toplumsal statü, gelenekler, gibi
sosyolojik etkenler de farkl› yerleflim yerlerinin seçilmesinde önemli etkenlerdir.
Ayn› konumda olan ve benzer ihtiyaçlar› olan kimseler bilinçli ya da koflullar›n bir
gere¤i olarak ayn› yerlerde yaflamay› tercih ederler ve böylece kentin farkl› bölgeleri uzmanlaflm›fl ifllevler kazan›r. ‹nsanlar aras›nda duygu, duyarl›l›k ba¤lar›n›n olmamas› ve çok yak›n bir biçimde yaflay›p çal›flmalar› rekabetin, ilerleme güdüsünün
ve karfl›l›kl› sömürünün artmas›na neden olur. Toplumsal düzensizli¤e karfl› resmi
ve biçimsel denetim araçlar›na baflvurulmaktad›r. Saat ve trafik ›fl›klar› kentsel dünyada toplumsal düzenin birer simgeleridir. Kalabal›klar aras›nda insanlar›n çok s›k
hareket etmeleri, anlaflmazl›klara ve bireylerin sinirli olmas›na neden olmaktad›r.
Yo¤un nüfus alt›ndaki h›zl› yaflam temposu ve karmafl›k teknoloji kiflisel öfkelerden
kaynaklanan gerilimi daha da art›r›r (Wirth, 2002, s. 93-95).
Nüfusun çeflitlili¤inin en önemli sonuçlar›ndan birisi s›n›f yap›s› üzerinde
olan etkisidir. Çeflitlili¤in artmas› kentte var olan farkl› kent kiflilik yap›lar› aras›nda etkileflimin artmas›na öncülük eder. Bu etkileflim kentin kat› s›n›f yap›s›n› k›rmakta ve toplumsal tabakalaflma sistemi içinde toplumsal hareketlili¤i güçlendirmektedir. Bu de¤iflimlerin sonucunda aile ve komfluluk temelinde geliflen iliflki
ba¤lar› zay›flamakta ve farkl›, yeni grup ba¤l›l›klar› ortaya ç›kmaktad›r. Kent yaflam›n›n farkl› yönlerinden kaynaklanan ilgi alanlar› bireyin kendisini farkl› gruplarda tan›mlamas›na neden olmaktad›r. Kentli bireyin birden çok grup üyeli¤i içinde
ald›¤› roller birbiriden farkl› ve iliflkisiz olabilmektedir. Örne¤in, bir ö¤renci spor
kulübünün üyesi olurken ayn› zamanda baflka bir sivil toplum örgütünde de çal›flabilmektedir. Kentli bireyin sahip oldu¤u roller çeliflkili ve çat›flmac›d›r. Kentlilik,
insanlar›n kendilerinin kim olduklar›n› sürekli olarak yeniden tan›mlad›klar› bir süreçtir. Kent kiflilik yap›s›, toplumsal yap›lar aras›ndaki yüksek hareketlilik ve grup
üyeli¤inin farkl›laflmas› sonucu olarak; parçal›, bütünleflmemifl ve d›fllanm›fl bir niteliktedir (Wirth, 2002, s. 95-98).
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Ekonomi Politik Yaklafl›m
1960’l› y›llardan sonra kenti ekonomi politik bir bak›fl aç›s›yla analiz eden yaklafl›m içinde yer alan Henry Lefebre, Manuel Castells ve David Harvey, Marx’›n toplum teorisinden etkilenmifltir. Marx kapitalizmin erken tarihinde kentleri s›n›f mücadelesinin yafland›¤› alanlar olarak de¤erlendirirken endüstri kentlerini özel olarak analiz etmemifltir. Ancak Marx’›n kapitalist toplum teorisi bu düflünürler taraf›ndan II. Dünya Savafl› sonras› kentleflme dinamiklerinin anlafl›lmas› için yeniden
yorumlanm›flt›r. Ekonomi politik yaklafl›m kentleflme olgusunu, Marksist teorinin
temelini oluflturan; sermaye birikim süreçleri çerçevesinde analiz etmektedir.

Henry Lefebre (1901-1991)
Lefebre sermaye yat›r›m›, kâr, rant, ücret, s›n›f sömürüsü ve eflitsiz geliflim gibi
ekonomik kategorikleri kent analizinde kullan›lmaktad›r. Lefebre kentleflmeyi befl
boyutta ele almaktad›r:
a) Lefebre’ye göre kentsel geliflim kapitalist sistemin oluflumu ve devam› ile ilgili bir süreçtir.
b) Lefebre’ye göre, Marx’›n teorisinde savundu¤u gibi; sermayenin birinci birikim
aflamas› do¤rudan üretim sürecinde oluflmaktad›r. Ekonomik faaliyetler sadece üretim sürecine yap›lan yat›r›mlar, iflçilerin çal›flt›r›lmas›, fabrikada üretilen
ürünlerin pazarda sat›lmas› ve bu sat›fl sonucunda elde edilen kâr çerçevesinde düflünülmektedir. Otomobil üretimi sermayenin birikim aflamas› için bir örnektir ve Lefebre bu aflamay› endüstriyel üretim sürecinde “sermayenin birincil birikim aflamas›” olarak isimlendirmektedir. Kentsel mekân analizinde Lefebre “sermayenin ikincil birikim aflamas›” üzerinde durmaktad›r. ‹kinci aflamada kentsel mekân ya da toprak, fabrika üretim sürecinde üretilen mallar gibi piyasada al›n›p sat›lan bir mala dönüflmektedir. Kentsel mekân, özellikle
ekonomik krizlerin yafland›¤› dönemde kâr elde etmek için her zaman çekici
bir hâle gelmektedir. Yat›r›m yap›lan toprak (konut, ifl yeri, al›flverifl merkezleri, park vb.) zenginli¤in elde edilmesi için önemli bir araç olmaktad›r. Bu ayn› zamanda kentlerin özel bir flekilde büyümesini de sa¤lamaktad›r.
c) Lefebre’ye göre toplumsal faaliyetlerimiz, sosyal iliflkilerimiz mekân üzerinde gerçekleflmektedir. Bir kentin infla süreci ayn› zamanda belli bir mekân›n
yarat›lmas›d›r. Bir flehri ziyaret etti¤imizde mekân üzerinde infla edilen yap›lar› (an›t, yollar, park, konut, al›flverifl merkezi, kentin tarihi dokusu vb) gözlemleriz. Mekân toplumsal örgütlenmenin bir parças›d›r. ‹nsanlar sosyal iliflki ve etkileflim üzerine konuflurken asl›nda üstü kapal› olarak bu iliflki ve etkileflimlerin gerçekleflti¤i mekândan da söz etmektedirler. Mekân›n ikili bir
anlam› vard›r. Mekân bir yandan insanlar›n davran›fllar›n› etkilerken, di¤er
yandan ise ihtiyaçlar›n karfl›lanmas› için insanlar taraf›ndan dönüfltürülmektedir. Örne¤in, kentsel mekân üzerine infla edilen bir apartman insanlar›n
bar›nma ihtiyaçlar›n› karfl›larken, apartman›n kendisi bina içindeki insan iliflkilerinin farkl›laflmas›na (resmi iliflkiler gibi) neden olmaktad›r.
d) Lefebre devletin mekân üzerindeki rolü üzerinde durmaktad›r. Ona göre
devlet mekân› toplumsal kontrol için kullanmaktad›r. Devlet kurumlar›n›n
(güvenlik güçleri vb.) kent mekân› üzerindeki yerleflim yeri toplumsal düzenin ve iktidar›n sa¤lanmas› için hayati bir öneme sahiptir.
e) Lefebre’ye göre kapitalist toplumda kent mekân› “somut” ve “soyut” olmak
üzere ikili bir iflleve sahiptir. “Somut mekân” mekân›n kullan›m de¤erini ifa-

Somut mekân günlük yaflam
pratiklerimizi
gerçeklefltirdi¤imiz,
ihtiyaçlar›m›z›
karfl›lad›¤›m›z kullan›m
de¤erine sahip toplumsal
mekând›r. Soyut mekân ise
mekan›n kullan›m de¤erinin
ikinci plana itilerek
üzerinden kâr ve rant edilen
bir araca dönüflmesini ifade
etmektedir.

68

‹nsan ve Toplum

de etmektedir. Somut mekân günlük yaflam pratiklerimizi gerçeklefltirdi¤imiz, üzerinde yaflam›m›z› sürdürdü¤ümüz, ihtiyaçlar›m›z› karfl›lad›¤›m›z kullan›m de¤erine sahip toplumsal mekând›r. “Soyut mekân” ise mekan›n fiziksel bir parça olarak kullan›m de¤erinin ikinci plana itilerek üzerinden kâr ve
rant edilen bir araca dönüflmesidir (Gottdiener, 1994, s.126-127).

Manuel Castells (1942- )
Castells’e göre (1997) kapitalist toplumda emek gücünün yeniden üretimi, yani
eme¤in ertesi gün çal›flabilmesi için gerekli ihtiyaçlar›n›n sa¤lanmas› gerekmektedir. Bireyin yaflamas› ve çal›flabilmesi için gerekli g›da, bar›nma ve ihtiyac› olan di¤er mal ve hizmetlerin karfl›lanmas› eme¤in yeniden üretim sürecinin temel unsurlar›n› oluflturmaktad›r. Yeniden üretim sürecin unsurlar› içinde bulunulan toplumun olanak ve koflullar›na ba¤l› olarak genifllemektedir. Örne¤in, tatil, dinlenme,
e¤itim, sa¤l›k gibi ihtiyaçlar›n karfl›lanmas› da eme¤in yeniden üretimi için gerekli
unsurlard›r. Oysa kapitalist toplumda gerekli mal ve hizmetlerin karfl›lanmas› piyasa arac›l›¤›yla ve ücretli bir iflte çal›flmak ile sa¤lanmaktad›r. Ancak kapitalist giriflimciler kârlar›n› azamiye ç›karmak için çal›flanlara her zaman hak etti¤i de¤erin
alt›na bir ücret vermektedir. Eme¤in kendisinin yeniden üretimi için gerekli ücretin alt›nda kazanmas› ile kapitalist giriflimcilerin kâr elde etme güdüsü kapitalist
sistemin temel çeliflkisini oluflturmaktad›r. Çünkü kapitalist giriflimciler çal›flan
eme¤e ailesinin ve kendisinin yaflam›n› sürdürmesi için hak etti¤i ücreti verirse
kendi karlar›ndan vazgeçmifl olacaklar ve bu da art› de¤er (kar) üzerine kurulu kapitalizmin iflleyiflini tehlikeye sokacakt›r. Ücretlerin düflük olmas› çal›flanlar›n yaflam kalitesinin bozulmas›na neden olmakta ve di¤er yandan sistemin iflleyiflinin
tehlikeye sokan kentsel toplumsal hareketlerin geliflmesine neden olmaktad›r.
Castells’e göre (1997) tam da bu noktada devlet çal›flanlar (emek) ve giriflimciler (sermaye sahibi) aras›ndaki çeliflkileri çözmek için arac›l›k eder. Devlet çal›flanlar›n ücretleriyle karfl›layamad›klar› tüketim ihtiyaçlar›n› tedarik ederek sistemin
devam›n› sa¤lar. Örne¤in, ucuz konut sunumlar›, kamusal e¤itim ve temel sa¤l›k
hizmetlerinin sunumu, toplu ve ucuz ulafl›m olanaklar› devlet taraf›ndan karfl›lanmakta ve eme¤in yeniden üretimi için gerekli ihtiyaçlar tedarik edilmektedir. Bu
anlamda Castells’e göre kentler ortak tüketim mekânlar› olarak kavramsallaflt›r›lmaktad›r. Konut, altyap›, ulafl›m, e¤itim, sa¤l›k, al›flverifl, dinlenme gibi eme¤in yeniden üretim sürecinin unsurlar› kentlerin ortak tüketim alanlar›n› oluflturmakta ve
bütün bu ihtiyaçlar devletin müdahalesiyle çözülmektedir. Ortak tüketim ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmamas› sistemi tehlikeye sokacak kentsel toplumsal hareketlerin
oluflmas›na neden olacakt›r. Castells kapitalist toplumda kentleri emek ve sermaye
aras›nda oluflan çeliflkiler, bu çeliflkiler sonucunda oluflan toplumsal hareketler ve
toplumsal hareketlerin sistemi tehdit eden y›k›c› sonuçlar›n› önlemek için devletin
ortak tüketim süreçlerine yapt›¤› müdahaleler çerçevesinde analiz etmektedir.
‹kinci Dünya Savafl› sonras› ve 1980’lere kadar, geliflmifl ülkelerde refah devleti
kentsel çeliflkileri çözmede önemli bir role sahipti. Ancak 1980 sonras› devlet hem geliflmifl hem de geliflmekte olan ülkelerde e¤itim, sa¤l›k, ulafl›m, altyap›, konut sunumu gibi alanlarda yapt›¤› harcamalar› daraltm›flt›r. Ayn› zamanda eme¤in yeniden üretimi için gerekli di¤er mal ve hizmetlerin fiyatlar›nda yaflanan art›fllar, iflsizlik ve düzensiz gelir kazanma çal›flanlar›n yaflam kalitesini daha çok bozmakta ve s›n›f çeliflkilerini derinlefltirmektedir. Castells’in kent analizi çerçevesinde bu geliflmeleri tekrar
de¤erlendirdi¤imizde kentsel çeliflkilerin çözülmesinin yeni yollar› neler olacakt›r? Bu
sorunun yan›t› Castells’in kent teorisi içinde yer alan yeni kentsel toplumsal hareket-
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lerin devletten piyasaya geçiflin çevresinde ortaya ç›kaca¤› ve yeni toplu bilinç flekilleri etraf›nda olaca¤› varsay›lmaktad›r (Lowe 1986, aktaran, Thorns, 2004, s. 35).

David Harvey (1935- )
Harvey çal›flmalar›nda genel olarak kapitalist sistemin adaletsizli¤i üzerine odaklaflmaktad›r. Kapitalist sistemin, kendi adaletsizli¤ini kentsel alanlarda nas›l ortaya
koydu¤unu sorgulamaktad›r. Harvey’in analizinin merkezinde kapitalist giriflimcilerin sürekli kâr için nas›l mücadele ettikleri ve s›n›f mücadelesinin rolü önemli bir
yer tutmaktad›r. Ona göre, kentler kapitalizmin mant›¤›n› gösteren bir aynad›r. Kapitalist giriflimciler kârlar›n› azamiye ç›karmak için üretim sürecinin d›fl›nda kentin
yap›l› çevresine de yat›r›m yapmaktad›r. Kapitalist flehirlerdeki mekân modelleri
sistemin çeliflkilerini ve sisteme içselleflmifl adaletsizlikleri yans›tmaktad›r. Kâr› azamiye ç›karmak için kurulmufl kapitalist sistem belli dönemlerde ekonomik krizler
yaflamaktad›r. Afl›r› üretim sonucunu oluflan krizler kâr oranlar›n›n düflmesine neden olmaktad›r. Kapitalistler kâr oranlar›n› tekrar yükseltmek için k›sa dönemli
stratejiler gelifltirir. Gelifltirilen stratejilerden birincisi, piyasada rekabet üstünlü¤ünü art›rmak ve üretilen mallar› daha ucuza mal etmek için üretim sürecinde yeni
üretim teknolojilerinin kullan›lmas›d›r. ‹kinci strateji ise ham madde, emek ve piyasa ile ilgili konularda yeniden bir düzenlemeye gidilerek kâr oranlar›n› yükseltmektir. Üçüncü strateji ise, kapitalist giriflimcilerin üretim sürecine yapt›klar› yat›r›mlardan vazgeçerek, yeni yat›r›m alanlar› olarak kentsel mekân› seçmeleridir.
Kentlere yap›lan gökdelenler, al›flverifl merkezleri, lüks konut inflaatlar›, oteller sermayenin kâr›n› azamiye ç›karmak için yapt›klar› yat›r›mlar›n birer göstergeleridir.
Kentsel mekâna yap›lan yat›r›mlar kentin çevresini yeniden yap›land›rmaktad›r.
Üretim sürecinin krizleri sonucunda mekâna yap›lan yat›r›mlar›n sonucunda kentsel gayrimenkul piyasas› da canlanmaktad›r.
Harvey’e göre modern kentlerin büyümesi kapitalistlerin kârlar›n› azamiye ç›karmak istemesinin tarihidir. Toplumsal ihtiyaçlar›n d›fl›nda kâr amaçl› yap›lan yat›r›mlar
kentlerde mekânsal düzeyde eflitsizliklerin oluflmas›na neden olmaktad›r. Gelir düzeyleri yüksek orta ve üst s›n›flar kentsel mekânda kendileri için en uygun yerlerde
yaflamay› seçerken, alt gelir gruplar› ve yoksullar kentin geliflmemifl yoksul bölgelerinde yaflamaktad›r. Mahalleler gelir, etnik, ›rksal ve s›n›fsal temelde ayr›mlaflmay›
yans›tmaktad›r. Kentlerin bu geliflme ve büyüme süreçleri tesadüfün d›fl›nda kapitalist sistemin özünü oluflturan sermaye birikim süreçlerinin bir sonucu olarak oluflmaktad›r (Gottdiener, 1994, s.132-133). Sonuç olarak, Harve’e göre kapitalist kentleflme
üretim sürecinde yaflanan ekonomik krizlerin sonucunda kapitalistlerin karlar›n› azamiye ç›karmak için kentsel yap›l› çevreye yapt›klar› yat›r›mlar sonucu oluflmaktad›r.
Türkiye’nin kentleflme sürecini Sosyal Ekoloji ve Ekonomi Politik
ile nas›l
SIRAyaklafl›m
S‹ZDE
yorumlars›n›z?

TÜRK‹YE’N‹N KENTLEfiME DENEY‹M‹

Modern kentlerin büyümesi
kapitalistlerin kârlar›n›
azamiye ç›karmak için
kentsel mekâna yap›lan
yat›r›mlar›n sonucu
gerçekleflmektedir.
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Modernleflme süreci içinde Türkiye’nin kentleflme deneyimini tarihsel olarak, 19231950, 1950-1980 ve 1980 sonras› olmak üzere üç dönem alt›nda
S O ele
R U al›nmaktad›r
(Tekeli, 1998; fiengül, 2001).
1923-1950 dönemi, Türkiye’nin kentleflme deneyimi ayn› zamanda
ulus-devlet
D‹KKAT
olma sürecidir. Ankara’n›n baflkent seçilmesi, ülkenin demiryolu a¤lar›yla örülmesi
ve fabrikalar›n Anadolu kentlerine kurulmas› bu dönemin temel mekânsal stratejileSIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ
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SIRA S‹ZDE

Türkiye’nin ilk dönem
kentleflme deneyimi
S O R U
Ankara’n›n baflkent
seçilmesi, ülkenin demiryolu
a¤lar›yla örülmesi ve
fabrikalar›n Anadolu
D‹KKAT
kentlerine kurulmas› ile ayn›
zamanda ulus devlet olma
sürecidir.
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ridir. ‹stanbul’un Osmanl› gelene¤ini temsil etmesi ve kozmopolitleflmifl yap›s› yeni
ulus devlet olma sürecinde Ankara’n›n baflkent seçilmesine neden olmufltur. Ankara
Anadolu’yu kapsayacak bir ulusal kimlik yaratman›n toplumsal ve siyasal mekân›d›r
(Tekeli, 1998, s.5; fiengül, 2001, s.71). Osmanl› döneminde kurulan demiryollu hatlar› birbirinden kopuk ve iç pazar›n bütünlü¤ünü sa¤lamak için yetersizdir. Yabanc›
sermayenin elindeki hatlar devletlefltirilmifl, yeni yap›lan demiryolu a¤lar›yla ulus
devlet s›n›rlar› içinde iç pazar›n bütünlük kazanmas› hedeflenmifltir (Tekeli, 1998,
s.5). 1930 sonras› ülkenin sanayileflmesi, kamu iflletmecili¤i ve giriflimcili¤i temelinde gerçeklefltirilmeye çal›fl›lm›flt›r. Fabrikalar yak›n›ndan demiryolu geçen Anadolu
kentlerine kurulmufltur. Sanayi yat›r›mlar›n›n Anadolu kentlerine yap›lmas› bu bölgelerde kentleflmeyi h›zland›rm›flt›r. Ayr›ca bu giriflimler, ulus devlet olma sürecinin
Anadolu’ya yay›lmas›n› ifade etmektedir. Sonuç olarak, dönemin genel özellikleri
flöyle özetleyebiliriz: Devlet kentleflme üzerinde aktif bir rol oynam›flt›r. Kentleflme
h›z› ülke genelinde düflüktür. Ankara d›fl›ndaki kentlerde ciddi bir nüfus art›fl› yaflanmam›flt›r. (fiengül, 2001, s.71,72; Ifl›k ve P›narc›o¤lu, 2001a, s.111).

Türkiye’de aile, akraba,
komfluluk, hemflerilik gibi
geleneksel iliflki a¤lar› göç
sürecinde; göç edilecek
kentin ve mahallenin
belirlenmesinde, konut ve ifl
sorununun çözülmesinde,
kentin yabanc›laflt›r›c›
koflullar›na karfl› destek,
yard›mlaflma ve
dayan›flmac› yönleriyle
önemli bir güce sahiptir.
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1950 sonras›, Türkiye’nin kentleflme h›z›n›n yüksek oldu¤u dönemdir ve bu
süreci etkileyen en önemli etkenlerden biri iç göç olgusudur. Sanayileflme giriflimlerinin artmas›, Marshall yard›mlar› kapsam›nda ülkeye giren traktör say›s›ndaki art›fl, tar›msal üretimde verimlili¤in yükselmesine neden olmufl ve tar›msal üretimde
belli bir ifl gücü aç›¤a ç›km›flt›r (Tekeli, 1982, s.85-92). Tar›msal yap›lardaki de¤iflimler ve sanayileflme giriflimleri iç göçü h›zland›rm›flt›r. 1950 sonras›, daha iyi bir yaflam için kente göçen ilk kuflak göçmenler iki temel sorunla karfl›laflm›fllard›r. Birincisi bar›nmak için gerekli konut ihtiyac›n›n karfl›lamak, di¤eri ise geçimlerini sa¤layabilmek için gerekli ifli bulmakt›r. Göçmenler konut sorular›n› devlet arazisi üzerine tapusuz ve kaçak yollarla infla ettikleri gecekondu tipi konutlarla çözmüfllerdir.
1970’li y›llara gelindi¤inde kentlerin çevresinde h›zl› bir flekilde geniflleyen gecekondu mahalleri Türkiye’de flehirlerin hakim mekânsal dokusu hâline gelmifltir.
‹kinci sorun, göçmenlerin ekonominin sanayi ve hizmet sektöründe örgütlü ve güvenceli ifllerde çal›flmas›yla afl›lm›flt›r. Ancak s›n›rl› kapasiteye sahip bu sektörlerde
ifl bulamayan göçmenler enformel sektörlerde çal›flmak zorunda kalm›fllard›r. Aile,
akraba, komfluluk, hemflehrilik gibi geleneksel iliflki a¤lar› göç sürecinde, özellikle
göç karar›n›n verilmesi, göç edilecek kentin ve yerleflilecek mahallenin belirlenmesinde; etkili olmufltur. Göçmenler kente göç ettikten sonrada, konut sorunun çözülmesi ve ifl bulma gibi konularda dayan›flma ve destek a¤lar›n› kullanm›fllard›r. Ayr›ca bu iliflki a¤lar›, göçmenleri kentin yabanc›laflt›r›c› etkilerinden kültürel olarak
da korumufltur. Sonuç olarak, geleneksel iliflki a¤lar› Türkiye’nin göç sürecinde; göç
edilecek kentin ve mahallenin belirlenmesinde, konut ve ifl sorununun çözülmesinde, yabanc›laflmaya karfl› destek, yard›mlaflma ve dayan›flmac› yönleriyle önemli bir
SIRA
S‹ZDE
güce sahiptir
(Günefl-Ayata,
1990; Ayata, 1998; Erder, 1995). Gecekondular›n yasallaflmas› ve kent içinde göçmen nüfus say›s›n›n art›fl›n› etkileyen ekonomik, siyasal
ve toplumsal nedenlerinden baz›lar› flunlard›r. Enformel sektörde çal›flan ucuz göçD Ü fi Ü N E L ‹ M
men ifl gücü ekonomide maliyetleri afla¤›ya çekmifltir. Göçmenler kentlerde üretilen mal ve hizmetleri tüketerek ekonomiye destek sa¤lam›flt›r ve yerel ve genel seS O R bir
U siyasal güce dönüflmüfltür (fiengül, 2001, s.81-85).
çimlerde önemli
Türkiye’de kentleflme
D ‹ K K A T ve göçün nedenleri hakk›nda ayr›nt›l› aç›klamalar için Ruflen Kelefl’in Kentleflme Politikalar› kitab›n› inceleyebilirsiniz. Kelefl, R. (1990) Kentleflme Politikalar›. Ankara, ‹mge Kitabevi Yay›nlar›.
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Göç nedir ve göçün nedenleri hakk›nda neler söyleyebilirsiniz?

SIRA S‹ZDE

1980 sonras› dönemin kentleflme aç›s›ndan önemli özelliklerinden biri TürkiD Ü fi Ügerçekleflen
NEL‹M
ye’de kentleflmenin belli bir doygunlu¤a ulaflmas›d›r. 1980 sonras›
nüfus hareketlili¤inin nedenlerinden biri zorunlu göç olurken, k›rdan kente olan göçün yan› s›ra kentler aras› göç bafllam›flt›r (Tekeli, 1998, s. 20). D›fla
sanayileflS O R aç›k
U
me modeli çerçevesinde sermayenin yat›r›m alanlar› genifllemifl, üretimin yan› s›ra
kent mekânlar› yeni yat›r›m alanlar›na dönüflmüfl ve kentler sermaye birikim süreD‹KKAT
cinde, di¤er bir deyiflle kârl›l›k oran›n art›r›lmas›nda önemli hâle gelmifltir (Tekeli,
1998, s.20-23; fiengül, 2001, s.86-93). Bu yat›r›mlardan baz›lar› flunlard›r: D›fla aç›k
SIRAile
S‹ZDE
sanayileflme modelinin benimsenmesi ile kentlerin dünya pazar›
bütünleflmesi
için altyap› ve telekomünikasyon yat›r›mlar›na öncelik verilmifltir. Turizm yat›r›mlar› teflvik edilmifl, dinlenme faaliyetleri gelifltirilmifl, serac›l›¤›n yayg›nlaflmas› sa¤lanAMAÇLARIMIZ
m›flt›r. Bunlar Bat› ve Güney k›y›lar›nda sermayenin ve nüfusun da¤›l›m oranlar› etkilemifltir. Toplu konut yasalar›yla konut sektörüne yap›lan yat›r›mlar artm›flt›r. Konut yap›m›n›n artmas› kentsel mekânlarda yerleflim biçimlerininK de¤iflmesine
neden
‹ T A P
olmufltur. Gecekondunun niteli¤i de¤iflmifltir. 1984 y›l›nda gerçekleflen gecekondu
aff›nda daha önceki aflardan farkl› olarak kat ç›kma izni verilmifltir. Apartmanlaflmay› sa¤layan bu af ayn› zamanda gecekondu sahibi göçmenlerin
kentsel ranttan pay
TELEV‹ZYON
almalar›n› sa¤lam›flt›r. Ulusal ve uluslararas› inflaat flirketler, kentsel alanlarda yeralt› rayl› sistem, yeni konut projelerine, altyap›, al›flverifl merkezleri, oteller, e¤lence
merkezlere yat›r›m yaparak hem kârl›l›k oranlar› art›rm›fl hem de kent dokusunun
‹NTERNET
de¤iflimini etkilemifltir (Tekeli, 1998, s. 20-23; fiengül, 2001, s. 86-93).
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Türkiye’de 1980 sonras› Gecekondu konut tipi olarak nas›l dönüflüme
SIRAu¤ram›flt›r?
S‹ZDE

DÜNYA KENT‹
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Dünya kenti kavram› 1980 sonras› mal, hizmet ve sermaye ak›fl›n›n
uluslararas› ölçekte h›zland›¤› bir dönemde ön plana ç›km›flt›r. Küresel ölçekte baz› kentler uluS O R U ön plana ç›sal konumlar›n›n d›fl›nda ekonomik, siyasal ve toplumsal özellikleriyle
karak dünya ölçe¤inde merkezi bir konuma yerleflmifltir.
Friedman’a göre dünya kentlerinin özellikleri flunlard›r:
D‹KKAT
a) Dünya kenti dünya ölçe¤inde devam eden finansal hareketlerin yo¤unlaflt›¤› yerlerdir.
SIRA S‹ZDE
b) Dünya kentlerinde çok uluslu flirketlerin yönetim merkezlerinin yo¤unlaflma oranlar› yüksektir.
c) Dünya kenti uluslararas› kurumlar›n yo¤unlaflt›¤› yerlerdir.
AMAÇLARIMIZ
d) Dünya kentleri önemli kabul edilen üretimlerin yo¤unlaflma düzeyinin fazla
oldu¤u yerlerdir.
e) Dünya kentleri ulafl›m a¤› aç›s›ndan önemli bir konumaK sahiptirler.
‹ T A P
Dünya ekonomisinin kontrol, denetim ve idare merkezleri olarak tan›mlanan
dünya kentleri merkez ve çevre ülkelerde yer alan kentler temelinde de bir s›ralamaya sokulmaktad›r. Örne¤in bu s›ralama içinde Londra, Paris,
FrankT E LRotterdam,
EV‹ZYON
furt, Zürich, New York, Chicago, Los Angeles ve Tokyo merkez ülkelerde yer alan
dünya kentleridir. Sao Paolo ve Singapur ise çevre ülkelerdeki dünya kentleri olarak s›ralanmaktad›r (Ercan, 1996, s.68). Uluslararas› sat›fllarda önemli paylar› olan
‹NTERNET
birçok firman›n merkezi New York kentindedir. Bankalar›n varl›klar› ve sermaye-
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Dünya kentleri dünya
ekonomisinin mal, hizmet
üretimi ve finansal ak›fl›n
sa¤land›¤› ve ak›fl›n bu
merkezler taraf›ndan
denetim ve kontrolünün
yap›ld›¤› yerlerdir.

SIRA S‹ZDE

5

nin yo¤unlaflmas› aç›s›ndan ele al›nd›¤›nda ise Tokyo, New York ve Londra ilk s›ralarda yer almaktad›r. Üretim alan›nda yap›lan bulufllar›n Tokyo’da yo¤unlaflmas›
bu kenti dünya kentleri aras›nda yer almas›n› sa¤layan di¤er etkendir. Chicago endüstriyel iliflkilerin merkezileflti¤i, Los Angeles askeri-endüstriyel, Boston ise e¤itimin yo¤unlaflt›¤› dünya kentleridir (Ercan, 1996, s. 69-71). Dünya kentleri birbirleriyle rekabet ederken ayn› zamanda karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k içinde kendi ülkeleri d›fl›nda k›smen ayr› bir sistem olufltururlar (Giddens, 2000, s.522).
Ercan’a (1996) göre ise dünya kentleri kapitalist iliflkiler çerçevesinde oluflan
güç iliflkilerinin ve buna ba¤l› ekonomik, politik ve kültürel iliflkilerin kontrol edildi¤i merkezlerdir. Ona göre, “kentsel nüfusun ya da kentsel alan›n büyüklü¤ü bir
kentin dünya kenti olmas› için yeterli bir ölçüt de¤ildir” (1996, s.69). Ayr›ca dünya
kentleri bilgi ak›fl›n›n sa¤lanabilmesi için gerekli iletiflim teknolojilerine sahip olmas› gerekmektedir. Telekomünikasyon ve iletiflim a¤›lar› dünya kentlerinin di¤er
bölgeler üzerindeki kontrol ifllevini sa¤lamas›na ve zaman ve mekâna iliflkin s›n›rl›l›klar›n afl›lmas›na neden olmaktad›r. Bunlar›n yan› s›ra uluslararas› göç dünya
kentleri aç›s›ndan önemli bir de¤iflkendir çünkü servis sektörlerinin merkezileflmesi sonucu bu alanlarda ihtiyaç duyulan ucuz iflgücü göç eden emek üzerinden sa¤lanmaktad›r. Dünya kentlerini tek bafl›na son dönemlerin de¤iflen ekonomi politik
süreçleri çerçevesinde ele almak yetersizdir. Bu kentlerin kendilerine özgü tarihsel
ve toplumsal özelliklerinin ve koflullar›n›n etkileri de bu kentlerin dünya kentleri
olarak ön plana ç›kmalar›n› sa¤lamaktad›r (1996, s. 70-71).
Dünya kenti olman›n o kentte yaflayan toplumsal kesimler için olumlu sonuçlar do¤uraca¤› beklentisinin aksine, bu kentlerde önemli eflitsizlikler yaflanmaktad›r. Bu kentlerde geliflen hizmet sektörü s›n›rl› say›da uzman eme¤i istihdam ederken di¤er kentsel hizmetlerin yerine getirilmesinde enformel sektörde çal›flanlara
daha çok ihtiyaç duyulmaktad›r. Küçük ölçekli iflletmelerin geliflmesi, eve ifl alma,
tele-ifl, düzensiz çal›flma, k›sa süreli çal›flma gibi düflük ücretli ve sosyal haklardan
yoksun yeni çal›flma biçimleri sonucunda kentsel emek gücü parçalanmakta ve
farkl›laflmaktad›r. Ayr›ca Londra, New York, Los Angeles ve Tokyo gibi dünya
kentlerinde emek piyasas›n›n önemli bir k›sm› kente göç eden kesimden oluflmaktad›r. Olumsuz çal›flma koflullar› ve düflük kazançlar›n yan› s›ra göçmen ifl gücü
için temel vatandafll›k haklar› da k›s›tl›d›r. Dünya kentlerinde yaflama maliyetleri
de yüksektir. Sermayenin bu kentlerde afl›r› yo¤unlaflmas› ve merkezileflmesi kentsel topraklara olan talebi de art›rmaktad›r. Yeni konut alanlar› geliflirken, büro, büyük ifl merkezleri, oteller ve ulafl›m alan›na önemli yat›r›mlar yap›lmaktad›r. Dünya kentleri mekânsal ve toplumsal eflitsizlikleri, göz kamaflt›r›c› zenginli¤i ve derin
yoksullu¤u içinde bar›nd›ran kentlerdir (Ercan, 1996; Giddens, 2000).
Dünya kenti kavram› yan› s›ra küresel ölçekte dünya kenti olma konumundan
uzak baz› kentlerin durumunun aç›klanmas› için ‘uluslararas›laflan kent’ kavram›
kullan›lmaktad›r. Ercan’a (1996) göre, Sao-Paolo, Lima, gibi ‘üçüncü dünya’ ya da
‘azgeliflmifl ülke’ kentleri ekonomik, kültürel ve toplumsal kontrol merkezleri olmaktan çok dünya kapitalizmin yaratt›¤› trafi¤in (mal, sermaye, bilgi, emek vb.)
yo¤unlaflarak üzerinden geçti¤i mekânlard›r. Bu kentler dünya kapitalizmiyle bütünleflme sürecinde önemli merkezler hâline gelmektedir.
‹stanbul bir SIRA
dünya
kenti midir?
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Kentlerin kökenini aç›klamak.
Arkeolojik bulgular tarihte ilk kentlerin MÖ. 6000
y›llar›nda belirmeye ve MÖ 4000 dolaylar›nda ortaya ç›kt›¤›n› göstermektedir. ‹lk kentler metal
ça¤›nda ortaya ç›km›flt›r. Metal silah kullanan insanlar kaba tafl silah kullanan insanlara göre askeri olarak daha çok üstünlük kurmufltur. Neolitik dönemin çiftçileri bak›r, tunç gibi demirden
silah yapmas›n› bilmedi¤i için metal silah kullanan insanlar›n istilalar›na kolayca boyun e¤mifltir. Sald›rganlar fethettikleri topraklarda yaflayan
insanlar› köle hâline getirirken, kendi hâkimiyetlerini güvence alt›na almak için ada veya tepelerin doruklar›na yerleflmifllerdir. ‹stilac›lar›n yerlefltikleri alanlar hem sald›r› hem de savunmay›
güvence alt›na alan korunakl› mekânlard›r. ‹lk
kentlerin hâkimiyet alt›na al›nan topluluklar etraf›nda kurulmufl birer ordu karargâh›d›r.
Sanayi öncesi kentlerin özelliklerini s›ralamak.
Kentin nüfus art›fl› düflüktür. Sokaklar insanlar›n
yürümesi ve ulafl›mda kullan›lan hayvanlar›n geçebilece¤i genifllikte ve dard›r. Mahalle ya da
semtler etnik temelde toplumsal farkl›laflmay›
yans›tmaktad›r. Etnik nitelikli meslek gruplar› da
genellikle kentin ayr› yerlerinde oturmaktad›r.
Kentin belli bir caddesi veya bölgesi farkl› türden meslek gruplar› taraf›ndan iflgal edilmektedir. Mallar›n üretimi ve hizmetlerin sunulmas›
canl› (insan ve hayvan) enerji kayna¤›na dayanmaktad›r. Mesleki farkl›laflma ve uzmanlaflma düzeyi düflüktür. Lonca mesleki örgütleri ekonomide etkindir. A¤›rl›k ve ölçü biriminin olmamas›,
muhasebe ve kredi sisteminin çok geliflkin olmamas› ekonominin ak›lc›l›¤a çok az dayand›¤›n›
göstermektedir. Kat› s›n›fsal tabakalaflma sistemi
görülmektedir. Tabakalaflma sisteminin en üstünde yer alan seçkinler kentin yönetim, din ve
e¤itim ile ilgili kurumlar›nda yer al›r. Alt s›n›fta
yer alanlar toplumun en kirli ifllerin yapmaktad›r.
Akrabal›k ba¤lar› ve soyun devam› pazar›n sayg›nl›¤› ile uyumludur. Statü farkl›l›klar› bireysel
özellik, konuflulan dil, k›yafet, etnik bir gruba,
mesle¤e dâhil olma, yafl, cinsiyet ve toplumsal
s›n›fa ait olma gibi özelliklerle belirgindir.

N
A M A Ç

3

N
AM A Ç

4

Sanayi kentini aç›klamak.
Sanayi kentinin ekonomisi endüstriyel üretime
dayanmaktad›r. Kentler 19’uncu yüzy›lda yeni
ekonomik sistemin merkezi olarak sanayi flehirlerine dönüflmüfllerdir. Fabrika ve iflyerlerinin yak›n›nda apartmanlardan tipi yeni konut alanlar›
oluflmufltur. Ofis, depolar ve ticari bölge flehir
merkezindedir. Merkezin çevresinde iflçilerin kald›¤› mahalleler bulunmaktad›r. Bu mahallerin d›fl›nda ise düzenli tasarlanm›fl sokaklarda ve bahçeyle çevrilmifl villa tipi evlerde yaflayan üst orta
s›n›f yaflamaktad›r. ‹lk y›llarda iflçilerin yaflad›¤›
mahalleler sefalet ve çöküntü alanlar›d›r. 19’uncu yüzy›l biterken sanayi flehrinde önemli de¤iflimler yaflanm›flt›r. Reel ücretlerin yükselmesi iflçilerin yaflam standartlar›n› yükseltmifltir. Ulafl›m
sistemlerindeki geliflmeler kentsel tafl›mac›l›¤›n
uzun mesafeye ulaflmas›n› sa¤lam›flt›r. 20’inci
yüzy›l›n ilk on y›l›nda elektrikli tramvaylar, otobüs ve özel otomobil kullan›m›n›n artmas› flehrin
mekânsal düzenini de¤ifltirmifltir. Geliflmifl ülkelerin sanayi kentlerinde görülen de¤iflimlerden
biri banliyöleflmedir. Otomobil üretiminin etkisiyle özel araba sahipli¤inde görülen art›fl banliyölerin do¤uflunu etkilemifltir. Banliyöleflme ile
birlikte konut sahipli¤inde de art›fl yaflanm›flt›r.
Temiz su sistemi, kanalizasyon gibi altyap› de¤iflikliklerine gidilmifltir.
Modern kentleri aç›klayan teorileri karfl›laflt›rmak.
Park’a göre, kentte konut, mahalle, al›flverifl merkezleri, ifl ve ticari gibi biyotik düzeyler olufltuktan sonra bunun üzerinde kentin kültürel düzeyi
infla edilmektedir. Kültürel düzey, biyotik düzey
üzerinde kurulan de¤er, norm, örf ve adetler temelinde geliflen bir yap›d›r. McKenzie göre, birey grup ya da firmalar kent mekân›nda yer edinebilmek için mücadele etmektedirler. Kentin
büyümesi rekabete dayanan istila ve yerinden
etme süreçleriyle oluflmaktad›r. Burgess tek merkezli kentsel daire teorisi ile kentin büyüme modelini analiz etmektedir. Wirth kentli insan›n davran›fl özelliklerini ve ayr› bir kent kültürünün nas›l olufltu¤unu analiz etmektedir. ‘Kentlilik’ veya
‘bir yaflam biçimi olarak kentlileflme’ Wirth’ün
aç›klamak istedi¤i ba¤›ml› de¤iflkendir. Nüfusun
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büyüklü¤ü, yo¤unlu¤u ve çeflitlili¤inin sonuçlar›
kent kültürünü, kente özgü davran›fl ve yaflam
biçimini belirleyen ba¤›ms›z de¤iflkenlerdir. Lefebre’ye göre kapitalist toplumda kent mekân›
“somut” ve “soyut” olmak üzere ikili bir iflleve
sahiptir. “Somut mekân” mekân›n kullan›m de¤erini ifade etmektedir. Soyut mekân ise mekân›n fiziksel bir parça olarak kullan›m de¤erinin
ikinci plana itilerek üzerinden kâr ve rant edilen
bir araca, mala dönüflmesidir. Castells kapitalist
toplumda kentleri emek ve sermaye aras›nda oluflan çeliflkiler, bu çeliflkiler sonucunda oluflan
toplumsal hareket ve toplumsal hareketlerin sistemi tehdit eden y›k›c› sonuçlar›n› önlemek için
devletin ortak tüketim süreçlerine yapt›¤› müdahaleler çerçevesinde analiz etmektedir. Harvey’e
göre, kapitalist giriflimciler ekonomik krizden
kurtulmak için üretim sürecinin d›fl›nda kentin
yap›l› çevresine yat›r›m yaparak azalan kâr oranlar›n› yükseltmektedir. Kapitalist flehirlerdeki mekân modelleri sistemin çeliflkilerini ve sisteme içselleflmifl adaletsizlikleri yans›tmaktad›r.
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Türkiye’nin kentleflme deneyimini tarihsel dönemleri içinde aç›klamak.
Türkiye’nin kentleflme süreci üç dönem alt›nda
s›n›fland›r›lmaktad›r. 1923-1950 y›llar› aras›, ulus
devletin kuruluflu çerçevesinde geliflen bir kentleflme sürecidir. Kentleflmeyi etkileyen üç mekânsal strateji Ankara’n›n baflkent ilan edilmesi,
fabrikalar›n Anadolu kentlerine kurulmas› ve ülkenin demiryolu a¤lar›yla örülmesidir. 1950-1980
dönemi kentleflme sürecinin temel özelli¤i k›rsal
bölgelerden kentlere do¤ru yaflanan yo¤un göç
olgusudur. Kentlerin mekânsal dokusunda gecekondu tipi yerleflim yerleri hâkim olmufltur. Göçmenler, hem üretilen mal ve hizmetlerin tüketicileri olarak, hem de yerel ve genel seçimlerde oy
potansiyelleriyle önemli bir siyasal güç olmufllard›r. 1980 sonras› kentleflme sürecinin temel özelli¤i yerli ve yabanc› sermayenin kent mekânlar›na olan yat›r›mlar›n›n artmas›d›r. Kentleflme belli bir doygunlu¤a ulaflm›fl ve göçün niteli¤i de¤iflmifltir. Kentler aras› gerçekleflen zorunlu göç
daha yayg›nd›r. Kentlerde mekânsal ve toplumsal düzeyde eflitsizlikler artm›flt›r.
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Dünya kentlerinin özelliklerini s›ralamak.
Dünya kentleri, dünya ölçe¤inde finansal hareketlerin yo¤unlaflt›¤›, çok uluslu flirketlerin yönetim merkezlerinin yo¤unlaflma oranlar› yüksek
oldu¤u ve uluslararas› kurumlar›n yo¤unlaflt›¤›
yerlerdir. Ayr›ca, dünya kentlerinde önemli kabul edilen üretimlerin yo¤unlaflmas› fazlad›r ve
ulafl›m a¤› aç›s›ndan önemli bir konuma sahiptirler. Dünya kentleri bütünsel kapitalist iliflkiler
çerçevesinde oluflan güç iliflkilerinin ve buna
ba¤l› ekonomik, politik ve kültürel iliflkilerin kontrol edildi¤i merkezlerdir. Bu kentler, bilgi ak›fl›n›n sa¤lanabilmesi için gerekli iletiflim teknolojilerine sahiptirler. Bu kentlerin kendilerine özgü
tarihsel ve toplumsal özelliklerinin ve koflullar›n›n etkileri de bu kentlerin dünya kentleri olarak
ön plana ç›kmalar›n› sa¤lamaktad›r. Dünya kentleri mekânsal ve toplumsal eflitsizlikleri içinde
bar›nd›ran kentlerdir.
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Kendimizi S›nayal›m
1. ‹lk kentler afla¤›daki dönemlerden hangisinde oluflmufltur?
a. Maden ça¤›
b. Orta ça¤
c. Modern ça¤
d. Neolitik dönem
e. Yak›n ça¤
2. Sanayi öncesi kentlerin toplumsal örgütlenmesi ile
ilgili afla¤›daki ifadelerden hangisi do¤rudur?
a. Sokaklar, insan ve hayvanlar›n geçebilece¤i geniflliktedir.
b. Üretim insan gücüne dayanmaktad›r.
c. Mahalleler etnik temelli toplumsal farkl›laflmay›
yans›tmaktad›r.
d. Sanayi öncesi kentler kat› s›n›fsal tabakalaflma
sistemine sahiptir.
e. Lonca birlikleri zanaatkarlar›n mesleki örgütleridir.
3. Afla¤›dakilerden hangisi sanayi kentini ay›ran özeliklerden biridir?
a. Kentin merkezinde dini tap›naklar›n yer almas›
b. Sanayi üretimine eflde¤erde ticaret ve zanaatç›l›¤›n yayg›n olmas›
c. Kentin çevresinde banliyölerin oluflmas›
d. Konut ve yaflam standard›nda eflitli¤in sa¤lanmas›
e. Kat› s›n›f yap›s›n›n ve s›n›flar aras› hareketlili¤i
engellemesi
4. Afla¤›dakilerden hangisi Robert Park’›n kentleflme
sürecini anlatt›¤› kavramd›r?
a. Ortak tüketim alanlar›
b. Biyotik ve kültürel düzey
c. Somut mekan
d. Soyut mekan
e. Refah devleti
5. Afla¤›dakilerden hangisi Ekonomi Politik yaklafl›m›n
kentleflme sürecine bak›fl tarz›n› ifade etmektedir?
a. Rekabet, istila ve egemenlik
b. Yerel ve merkezi yönetimin rekabeti
c. Sermaye birikim süreçleri
d. Toplumsal bütünleflme
e. Kültürel bütünleflme

6. Henry Lefebre’nin soyut mekân kavram›n› en iyi
aç›klayan ifade afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Mekan üzerinde infla edilen kültürel yap›lard›r.
b. Mekan›n tarihsel anlam›d›r.
c. Mekan üzerine infla edilen okul, yap› ve an›tlard›r.
d. Mekan üzerinde gerçeklefltirilen günlük yaflam
faaliyetleridir.
e. Mekan›n bir mal gibi al›n›p sat›larak üzerinden
kar elde edilmesidir.
7. Afla¤›dakilerden hangisi Manuel Castells’in kent olgusunu aç›klarken kulland›¤› temel kavramlardan biridir?
a. Ortak tüketim
b. Soyut mekan
c. Somut mekan
d. Yap›l› çevre
e. Sermayenin mekana yat›r›m›
8. Afla¤›dakilerden hangisi Türkiye’nin 1950-1980 y›llar› aras› kentleflme sürecinin özelliklerinden biridir?
a. Kentsel alanlara yap›lan yat›r›mlar›n yabanc› sermaye taraf›ndan gerçekleflmesi
b. Ülkenin demiryolu a¤› ile örülmesi
c. Gecekondular›n nitelik de¤ifltirmesi
d. Kentler aras› göçün bafllamas›
e. K›rsal alanlardan kentlere yo¤un göç olmas›
9. Afla¤›dakilerden hangisi 1923-1950 aras› Türkiye’nin
kentleflme sürecinin özelliklerinden biri de¤ildir?
a. Fabrikalar›n Anadolu kentlerine kurulmas›
b. Ankara’n›n baflkent seçilmesi
c. Gecekondu tipi konutlar›n yap›lmaya bafllamas›
d. Ülkeye demiryolu a¤lar›n›n yap›lmas›
e. Ulus devlet olma süreci
10.Afla¤›dakilerden hangisi dünya kentlerinin özelliklerinden biri de¤ildir?
a. Finansal hareketlerin yo¤unlaflt›¤› yerlerdir.
b. Dünya ekonomisinin kontrol, denetim ve idare
merkezleridir.
c. Çok uluslu flirketlerin yönetim merkezlerinin
yo¤unlaflt›¤› yerlerdir.
d. Küresel ekonominin yaratt›¤› trafi¤in yo¤unlaflarak geçti¤i mekânlard›r.
e. Uluslararas› kurumlar›n yo¤unlaflt›¤› yerlerdir.
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Yaflam›n ‹çinden
Kentsel Yaflam ve Bireyin Yabanc›laflmas›
Simmel’in o bir as›r önce kaleme ald›¤› “Metropol ve
Zihinsel Yaflam” adl› makalesi günümüz kent hayat›nda
bireyin içine düfltü¤ü yabanc›laflmay› anlatan, ustaca
kaleme al›nm›fl bir yaz›. Makalenin güçlü yan›n› ise,
Simmel’in bir as›r önce günümüz kent yaflam›na dair
sahip oldu¤u o öngörü yaz›ya dökmüfl olmas›d›r. Bu
k›sa yaz›da, kent yaflam›n›n bireyin tutum ve davran›fllar› üzerindeki etkilerini, Simmel’in makalesi çerçevesinde; sizlerle paylaflmak istiyorum.
Kentler her zaman para ekonomisinin merkezleridir.
Günlük yaflamda her fleyin para ile al›n›p sat›l›r hale
gelmesi, ihtiyaçlar›n para ile karfl›lanmas› kent yaflam›nda flu sorunun yayg›n olarak kullan›lmas›na neden
olur: Kaça? K›r yaflam›nda insan iliflkilerinin temeli duygusall›k ve samimiyet iken, kent yaflam›nda insan iliflkilerini belirleyen fley rasyonellik ve hesapl›l›kt›r. Kentte
“insanlar›n kim oldu¤u?” sorusu yerine “daha çok neye sahip olduklar›?” sorusu ön plana ç›kmaktad›r. Bireylerin kim olduklar›ndan daha çok, neye sahip olduklar›yla de¤erlendirildikleri kent hayat›n›n egemen
de¤erlerini, k›yas›ya yaflanan rekabet ve ç›kar temelinde gelifltirilen insan iliflkileri oluflturmaktad›r. Kent hayat›, yaflanan mekânlarda, çal›fl›lan iflyerlerinde, kapal›
kap›lar ard›nda, sokaklarda, toplumsal de¤erlerin ve
daha da önemlisi eme¤e sayg›n›n yitirildi¤i bir ortama
dönüflmektedir.
Kentte yaflad›¤›m›z çeliflkilerinden biri sahip oldu¤umuz fiziksel ve psikolojik kapasite ile kent yaflam›n›n
bizim üzerimize yükledi¤i yo¤un bask› ve uyar›c›lard›r. Kentin kalabal›¤›, çeflitlili¤i, günlük yaflam›n karmaflas› içinde birey, d›flar›dan sürekli uyar›c›lar almaktad›r. Ald›¤›m›z bütün uyar›c›lara zihnimizin an›nda
tepki ve reaksiyon vermesi mümkün de¤ildir. Beynimiz ald›¤›m›z d›flsal uyar›c›lar› süzgeçten geçirerek sadece bir k›sm›na cevap verir. Oysa k›r hayat›nda bireyin yaflam› ve zihni, psikolojik hayat› ve duygular›, daha düzgün, daha al›fl›lm›fl, daha yavafl, daha düzenli
akar ve ifller. Birey, köy ve kasaba hayat›n›n sade, yal›n ve do¤ayla iç içe geçmifl günlük hayat› içinde yaflam› daha derinden hissetmektedir. K›rsal yaflamda bireyin günlük yaflam›nda kurdu¤u iliflkilerde duygular›
ön plandad›r ve ço¤u kez yüre¤iyle hareket eder. ‹flte
kentte yaflayan insan›, k›rda yaflayan insandan ay›ran
en önemli özelliklerden biride, kiflilerin kentin yo¤un

bombard›man› alt›nda duygular›, yüre¤i yerine; akl›,
mant›¤› ve zihni ile hareket etmesidir. Ak›l, kentin ekonomik ve sosyal yaflam›na, çal›flma hayat›n›n temposuna, sokaklar›n akan trafi¤i, kalabal›¤› ve bask›c› yönüne karfl› bireyin kendini korudu adeta güçlü bir kalkana dönüflmektedir.
K›rsal yaflamdan kent yaflam›n› ay›ran di¤er bir özellik
de yaflam ve çal›flma alanlar›n›n keskin çizgilerle birbirinden ayr›lmas›d›r. Bu ayr›m›n›n sosyolojik nedenlerini ve sonuçlar›n› bu k›sa yaz›n›n s›n›rlar› içinde ele almak mümkün de¤il. Ancak bu ayr›m›n kent yaflam›nda
zaman›n yeniden düzenlenmesi aç›s›ndan önemi vard›r. K›rda zaman geleneksel yöntemlerle düzenlenir.
Horozun ötüflüyle uyanan k›r insan›, güneflin bat›fl›yla
evindedir. Oysa kent hayat›nda zaman rasyonel araçlarla düzenlenir ve kontrol edilir. Kentin günlük yaflam› içinde zaman rasyonel bir araç olan saat ile düzenlenir. Saatin bir an durmas› kent yaflam›n›n ekonomik
ve sosyal yaflam›n› an›nda altüst olmas›na neden olacakt›r. Böyle bir düzenin yan› s›ra, kent insan› günlük
yaflam›nda zamana karfl› ve zamanla sürekli yar›flmaktad›r. Bu mücadele içinde birey çevresindeki karmafl›kl›k, kalabal›k ve yo¤unlu¤a karfl› daha az seçici olur.
Karfl›dan karfl›ya geçerken zihnimizin alg›lad›¤› sadece
trafik lambalar›, tramvay›n uyar›c› zili, araban›n kornas› veya polisin düdü¤üdür. Kentli insan, kalabal›klar
içinde çok fazla say›da insan› görmekle beraber, çok az
insan› yak›ndan tan›maktad›r. Sokaklarda, caddelerde,
iflyerlerinde, al›flverifl merkezlerinde karfl›laflt›¤›m›z insanlar›n d›flsal özellikleri, bize onlar›n kim oldu¤u hakk›nda fikir verir. Örne¤in, polisin resmi k›yafeti bizim
için ilk uyar›c›d›r. Ayn› kifliyi resmi k›yafeti olmadan
gördü¤ümüzde hiçbir flekilde reaksiyon göstermeyiz.
‹majlar ve göstergeler dünyas›nda insanlar›n gerçekte
kim oldu¤u, iç dünyas›nda neler yaflad›¤› bilmek olanaks›z hale gelir. Di¤er insanlar hakk›nda sahip oldu¤umuz yarg› ve fikirler, onlar›n imajlar› ve d›flsal özellikler etraf›nda oluflur. Birey olarak bizimde kim oldu¤umu gerçekte nas›l bir insan oldu¤umuzu ifade edecek zaman ve koflullardan ço¤u kez yoksun kal›r›z.
Hatta kent yaflam›nda birden çok rolle bafla ç›kmaya
çal›fl›r›z. ‹flyerinde memur, iflçi, yönetici, evde anne,
baba, olmak ve bu rollerin hepsini baflar›yla yerine getirmek kiflinin ruhu ve bedeni üzerinde bask›ya neden
olur.

3. Ünite - Kentleflme

77

Okuma Parças›
Sonuç olarak, para ekonomisinin hâkim oldu¤u kentlerde insanlar›n kim oldu¤u? de¤il neye, nelere sahip
oldu¤u önem kazanmaktad›r. Birey, kentin kalabal›¤›,
çeflitlili¤i, ekonomik ve sosyal yaflam›, çal›flma hayat›n›n temposu, sokaklar›n akan trafi¤i, kalabal›¤› ve bask›c› koflullar›nda d›flar›dan sürekli uyar›c› almaktad›r.
Bu uyar›c›lar›n hepsine cevap veremeyen birey, yüre¤i
ve duygular› yerine zihni ile yan›t verir. Metropol yaflamda, kentli insan bofl vermifl ve içi geçmifl bir davran›fl gelifltirir. Modern yaflam›n en önemli özelliklerinden biri flüphesiz bireyin özgürleflmesidir. Kent yaflam›nda birey bir yandan özgürleflirken, di¤er yandan
d›fl uyar›c›lar ve karmafl›kl›¤a karfl› gelifltirdi¤i içi geçmifl ve bofl vermifl davran›fl›yla yabanc›laflan bir bireye
dönüflmektedir.

”

Kaynak: Fatime Günefl, Eski Yeni Ayl›k fiehir Kültür
Dergisi, Eskiflehir Valili¤i, Y›l 1, Say› 2 Nisan, 2009,
s.16-17.

‹stanbul nas›l dünya kenti olur?
‹stanbul’un, birer dünya kenti olan Barselona, Budapeflte ve New York’un deneyimlerinden ö¤renece¤i çok
fley var.
Bas›nda son günlerde yerel yönetimlerle ilgili haber,
araflt›rma ve yorumlar›n art›fl› çok sevindirici. Bizlerin
de hem üniversite üyesi hem de hemfleri olarak bu sürece katk›da bulunmam›z gerekli. Çünkü küreselleflme
sürecinin ve bu sürecin yaratt›¤› dönüflümün en yo¤un
alg›land›¤› yerler üniversiteler ve araflt›rma kurulufllar›.
Küreselleflme sürecinin yaratt›¤› büyük dönüflümden
metropoller de etkileniyor flüphesiz... Bugün kentler
küreselleflme sürecinin küçülttü¤ü ve hiper-ba¤›ml›laflt›rd›¤› bir dünyada öne ç›kma yar›fl›ndalar. Bu yar›flta
sosyo-ekonomik avantajlar›n› hemflerilerinin kat›l›m›yla
paradigmadan prati¤e geçiren kentler öne ç›k›yor.
‹flte Barselona, iflte New York, iflte Budapeflte... Sivil
toplumu daha ifllevsel k›lmak ve onun arac›l›¤›yla yerel politikada müdahil ve etkin olmak e¤ilimi tüm bu
öne ç›kan kentlerin ortak özelliklerinden. Bu yar›flta
öne ç›kan kentlerde hemflerilerin, günlük yaflamlar›n›
etkileyen ulafl›m, çevre, temizlik, kalk›nma vb. pek çok
alanlardaki politikalar›n oluflturulma sürecine etkilerini
art›r›yor.
Befl y›lda bir oy vermek art›k bu duyarl› hemflerilere yeterli gelmiyor. Özellikle nüfusu on milyonlar› aflan dünya kentleri ulafl›m, çevre kirlili¤i, e¤itim, sa¤l›k, sosyal
ba¤lar›n kopmas› gibi pek çok sorunla bo¤uflurken bu
konulara yönelik çözüm önerileri ve çal›flma istekleri
olan kiflilerin ve bask› gruplar›n›n çabalar›n›n de¤erlendirilmemesi ak›lc› bir tercih de de¤ildir.
Kentlerdeki bask› gruplar› öncelikle flu hedefleri amaçl›yor; (1) Kamuoyu bilinci uyand›r›lmas›, (2) Sorunun
yerel yönetim idarecilerine yans›t›lmas›, (3) Sorunla ilgili veri ve doküman toplanmas›, (4) Çözüm önerileri
getirilmesi, (5) (en önemlisi) Konuyla ilgili yasal düzenlemelerin yap›lmas› aflamas›nda karar alma mekanizmalar›n› etkileme gibi pek çok alanda lobicilik faaliyetlerini sürdürme. Tüm bunlar yönetiflim ilkesinin yani
kenti beraberce yönetmenin gere¤idir.
Giderek artan say›da bask› gruplar›, say›s› h›zla artan
konu bafll›klar›nda etkisi büyüyen biçimde kent yönetimine etki ediyor. Bir dünya kenti olmak iddias›ndaki
‹stanbul’da da ayn› trend yürürlükte, ancak oldukça yavafl biçimde.
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New York örne¤i
Bu noktada, dünya kentlerinin bu konudaki deneyimlerini irdelemek yararl› olabilecek sonuçlar verebilir bizlere. Örnek olarak bu alanda en çok kat›l›m› olan ve
çok genifl bir kapsam› bulunan gruplardan biri New
York’daki “The New York Public Interest Research Group/New York Kamu Ç›kar› ‹çin Çal›flma Grubu”,
(NYPIRG)’dur. 30 y›l önce, Ralph Nader önderli¤inde
bir araya gelen üniversite ö¤rencileri “daha iyi bir New
York yaratmak” için harekete geçtiler. Daha temiz bir
çevre, sosyal adalet, tüketici haklar›n›n korunmas› gibi
konular› hedefleyen bu genç kitle, profesyonel organizatörlerin ve araflt›rmac›lar›n da kat›l›m› ile büyük bir
bask› grubuna dönüfltü.
Zamanla, New York eyaletine yay›lan NYPIRG hareketi enerjisini, kaynaklar›n› ve hareket kabiliyetini konuflland›¤› üniversite kampuslar›ndan sa¤l›yor. Günümüzde 20’den fazla üniversite kampusunda faaliyet gösteren NYPIRG’nin üye say›s› 85 bini aflt›. Her kampus,
tam zamanl› çal›flan organizatör, personel ve büyük gönüllü ö¤renci gruplar›ndan olufluyor.
Partizanl›ktan uzak ve kâr amac› gütmeyen NYPIRG’nin
en önemli etkinli¤i siyasi reformlar üzerinedir. Grup,
New York’lular›n da karar alma sürecine müdahil olmalar›n› sa¤layarak, 30 y›l içinde sa¤l›ktan, tüketici haklar›na, ulafl›mdan bankac›l›¤a farkl› alanlarda, enerji üretim merkezlerinin at›klar›n›n azalt›lmas› (ve tehlikesizlefltirilmesi), ilaçlama, sigara ve tütün kullan›m›n›n azalt›lmas›, çöp alanlar›n›n düzenlenmesi, emniyet kemerinin zorunlu kullan›m› gibi konularda toplumu ilgilendiren 120’den fazla kanun ve yönetmeli¤in haz›rlanmas›
ve uygulanmas›nda anahtar rol oynad›.
NYPIRG’nin önemli bir di¤er çal›flmas› da çeflitli konularda haz›rlad›¤› raporlar arac›l›¤›yla hem kamuoyunu
hem de resmi görevlileri bilgilendirmesi. Tüketici haklar› (çocuk bahçelerinin güvenli¤i, kredi kart› ve di¤er
plastik kartlar, bankalar ve bankalar›n otomatik ödeme
makineleri, oyuncaklar›n güvenli¤i, tefecilik, enerji
(elektrik da¤›t›m piyasas›n›n düzenlenmesi), çevre (temiz su, zehirli at›klar, hava kirlili¤i), temiz yönetim (etik,
vergilendirme, resmi kurumlar›n bütçeleri), sa¤l›k (tütün kullan›m›, kurflun zehirlenmesi), yüksek ö¤retim
(yüksek ö¤retime bütçeden ayr›lan pay, e¤itim harcamalar›) ve metro-otobüs ulafl›m›n›n düzenlenmesi gibi
pek çok konuda raporlar haz›rlad›.

Bunlara ek olarak, NYPIRG çok say›da ve kapsaml› projeler de yürütüyor. Grup, ABD’nin en pahal› eyaletlerinden biri olan New York’ta kaliteli yüksek e¤itimin
bütün vatandafllarca ulafl›labilir, ödenebilir olmas›, toplu tafl›man›n gelifltirilmesi, evsizlere bar›nak temini, baflta temiz hava-enerji eriflimi ve geri dönüflüm olmak üzere çevre kirlili¤inin önlenmesi, iflçi haklar›n›n düzenlenmesi, bilinçli tüketicilerin oluflturulmas›, küçük tüketici sorunlar›n›n mahkemeye yans›madan çözülmesi,
kitap de¤iflimi gibi pek çok konuda proje gruplar›na sahip. Tam zamanl› uzman çal›flanlar bu konularla ilgili
veri toplanmas› ve kampanyalar›n organize edilmesini
sa¤larken, gönüllü ö¤renciler resmi görevliler ve kamuoyu nezdinde lobi çal›flmalar›n› gerçeklefltiriyor.
NYPIRG örne¤inde görüldü¤ü üzere üniversiteli hemfleriler kent için önemli sorumluluklar al›yor, sorunun
tespiti ve çözüm aflamas›nda çok etkin roller oynuyorlar. ‹stanbullu üniversiteli hemflerilerimizin dinamizmi
ve azmine güvenimin tam oldu¤unu belirterek flunu
sormak isterim: ‹stanbul’un art›k kendine ait en az bir
IPIRG’si olmas› gerekmez mi?
Kaynak: Erdinç Gülbafl, Araflt›rmac›, European Local
Studies Center, Radikal Gazetesi, 27.02.2005 tarihli haberden al›nm›flt›r.
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S›ra Sizde Yan›t Anahtar›

1. a

S›ra Sizde 1
Ekolojik yaklafl›m kentleflme sürecini, kente yerleflen
insan gruplar›n›n mekân üzerindeki konumlar›n› rekabet, istila, yer edinme ve egemenlik kurma süreçleriyle
aç›klamaktad›r. Kentsel geliflme sürecinde kendi ç›karlar› do¤rultusunda kenti bilinçli olarak flekillendiren
sosyal aktörlerin rolü ihmal edilmifltir. Özellikle 1920 ve
1930’lu y›llarda Chicago kentinin geliflme sürecinde
önemli rol oynayan siyasi partiler, belediye baflkanlar›,
flehir planc›lar› ve endüstri liderlerinin aktör olarak rolleri ihmal edilmifltir. Kentin büyümesi ile de¤er kazanan arazi üzerinden servet ve kazanç elde eden sosyal
s›n›flar›n konumlar› göz ard› edilmifltir. Politik aktör ve
sosyal aktörler üzerinde durulmad›¤› gibi, kentin arazisi ve konut kullan›m› sürecinde ortaya ç›kan s›n›f hareketleri ve kentteki göçmenler aras›nda ortaya ç›kan iliflkiler üzerinde de durulmam›flt›r.

2. d
3. c
4. b

5. c
6. e
7. a
8. e
9. c
10. d

Yan›t›n›z yanl›flsa “Kentlerin Kökeni” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›flsa “Sanayi Öncesi Kentler”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›flsa “Sanayi Kenti” konusunu
gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›flsa “Chicago Okulu: Sosyal
Ekolojik Yaklafl›m” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›flsa “Ekonomi Politik Yaklafl›m”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›flsa “Ekonomi Politik Yaklafl›m”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›flsa “Ekonomi Politik Yaklafl›m”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›flsa “Türkiye’nin Kentleflme
Deneyimi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›flsa “Türkiye’nin Kentleflme
Deneyimi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›flsa “Dünya Kenti” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde 2
Park’›n kentleflme sürecinde göçmenlerin kente geldiklerinde kendileri için en uygun yerleri seçerek yeni konut alanlar› (biyotik düzey) oluflturduklar› ve bunun
üzerinde kendi kültürel yap›lar›n› oluflturduklar›n› hat›rlayal›m. Türkiye’nin 1950 sonras› kentleflme döneminde göçmenler konut sorunlar›n› gecekondu tipi konutlar ile çözmüfller ve daha sonra buralar›n altyap› koflullar› geliflerek büyük gecekondu mahallelerine dönüflmüfltür. Gecekondu bölgeleri üzerinde göçmenler
kendilerine özgü yeni kültürel yap›lar ve yeni yaflam
tarzlar› oluflturmufllard›r. Türkiye’nin 1980 sonras› kentleflme sürecini Ekonomi Politik yaklafl›m çerçevesinde
yorumlamak mümkündür. Harvey’in kapitalistlerin kar
oranlar›n› yükseltmek için kentsel mekâna nas›l yat›r›m
yapt›klar›n› hat›rlayal›m. Türkiye’de 1980 sonras› sermaye birikim sürecinde inflaat sektörü önemli bir yer
tutmaktad›r. Büyük ve orta ölçekli yerli ve yabanc› sermaye kentsel alanlarda yeralt› rayl› sistem, yeni konut
projelerine, altyap›, büyük ifl ve al›flverifl merkezleri,
oteller, e¤lence merkezlerine yat›r›m yaparak kârl›l›k
oranlar›n› art›rm›flt›r.
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S›ra Sizde 3
‹ç göç, ulus devlet s›n›rlar› içinde ekonomik, sosyal,
kültürel, demografik, co¤rafik ve siyasal nedenlerle gerçekleflen nüfus hareketlili¤idir. Kentleflmeyi h›zland›ran
göçün nedenleri itici, çekici ve iletici faktör alt›nda sorgulanmaktad›r. K›rsal alanda nüfusun artmas›, tar›mda
makineleflme ile aç›¤a ç›kan iflgücü, toprak yetersizli¤i
ve iflletme düzeyinde tar›msal yap›da meydana gelen
de¤iflimler k›rsal nüfusu kentsel alanlara iten faktörler
aras›nda yer almaktad›r. Kentler ifl, gelir, e¤itim, sa¤l›k,
alt yap›, ulafl›m, e¤lence ve kültürel etkinlikler aç›s›ndan köye göre daha fazla f›rsat ve olanaklara sahiptir.
Bütün bunlar kenti göç aç›s›ndan çekici k›lan faktörlerdir. Ulafl›m ve haberleflme göçü etkileyen iletici faktörlerdir. Örne¤in, k›rsal nüfus kitle iletiflim araçlar› sayesinde kentsel yaflam hakk›nda bilgi sahibi olur. Geliflen
ulafl›m olanaklar› da nüfusun hareketlili¤ini kolaylaflt›r›c› bir etkide bulunmaktad›r (Kelefl, 1990).
S›ra Sizde 4
Gecekondu, 1945-50 y›llar› aras›nda da¤›n›k “barakalaflmay›”, sefalet ve fakirli¤i yans›tmaktad›r. 1950-60 y›llar› aras› gecekondunun özellikle ‹stanbul, Anakara ve
‹zmir’de “mahalleleflmesi” ve kente “yerleflme” dönemidir. 1966 y›l›nda 775 say›l› yasa ile gecekondunun varl›¤› resmi olarak da kabul edilmifltir. 1970’li y›llar›n sonlar›nda altyap› olanaklar›yla, yeflil a¤›rl›kl›, düzgün yap›lar›yla kentlerin önemli mahalleleri olmufllard›r (fienyap›l›, 1998). Ancak gecekondular›n nitelik de¤ifltirmesi 1980 sonras› döneminde gerçekleflmifltir. 1984 y›l›nda
ç›kar›lan gecekondu aff› ile gecekondu sahipleri yasaya
uygun olarak arsalar› üzerinde konutlar›n üzerine kat
ç›kma izni verilmifltir. Gecekondular›n d›fl›nda di¤er kaçak yap›laflma alanlar›n› da kapsayan bu af ile kentsel
mekânda önemli dönüflümler sa¤lanm›flt›r. Bu af ile bir
çok gecekondu sahibinin konutu ya da arsas› kat karfl›l›¤›nda apartmana dönüflmüfltür. Bu af ile gecekondu
konut tüpü olarak dönüflüme u¤rarken gecekondu sahipleri de kentsel ranttan pay alm›flt›r.

S›ra Sizde 5
1996 y›l› Habitat-II Türkiye Ulusal Raporu ve Eylem Plan›’n›n da ‹stanbul’un dünya kenti olmas› yönünde bir
e¤ilim mevcuttur. ‹stanbul’un dünya kenti olmas› için
dünya kentlerinin baz› özelliklerini kaps›yor olmas› gerekmektedir. Örne¤in, ‹stanbul’un co¤rafi konumu, finansal bir merkez olmas›, uluslararas›laflan üretken sermayenin yo¤unlaflt›¤› bir üretim merkezi olmas› gibi
özellikler ele al›nd›¤›nda ‹stanbul’un dünya kenti olmas› gerçekçi görünmemektedir. ‹stanbul’un dünya kenti
olmas› konusundaki temel problem, kentin dünya ekonomisiyle bütünleflmesi süreci ile dünya ekonomisinin
merkezi olmas› aras›ndaki ayr›m›n net olarak ortaya konulmamas›d›r. ‹stanbul küresel ölçekte ekonomik ve finansal gücün ve denetimin merkezileflti¤i bir alan de¤ildir. Ancak ‹stanbul küresel ölçekte mal, para, bilgi
ak›fl›n›n kurallar›n› belirleyen bir kent olma yerine dünya ekonomisine eklemlenen uluslararas› bir kent olma
özelli¤i daha fazla ön plana ç›kmaktad›r (Ercan, 1996, s.
82-91).
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Küresel çevre sorunlar›n› tan›mlayabilecek,
Çevre sorunlar›n›n nedenleri ve çözüm önerilerini aç›klayabilecek,
Türkiye’de çevre sorunlar›n›n geliflimini aç›klayabileceksiniz.
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• KÜRESEL ÇEVRE SORUNLARI
• ‹NSAN-DO⁄A ‹L‹fiK‹S‹N‹ VE ÇEVRE
SORUNLARININ NEDENLER‹N‹
AÇIKLAYAN YAKLAfiIMLAR
• TÜRK‹YE’DE ÇEVRE SORUNLARI

Çevre ve Toplum
KÜRESEL ÇEVRE SORUNLARI
‹nsanlar yaflamlar›n› sürdürebilmek için çevredeki di¤er canl›lar› ve cans›z do¤ay›
kullanmak zorundad›r. Bütün canl› türleri için geçerli olan bu varolufl tarz›, insan
topluluklar› söz konusu oldu¤unda afl›r› kullan›m nedeniyle çevresel y›k›m düzeyine varan sonuçlar yaratm›flt›r. Örne¤in 3700 y›l önce Sümer kentleri afl›r› sulama
nedeniyle topra¤›n tuzlanarak çölleflmesi sorunuyla karfl›laflm›flt›r. Benzer biçimde
Platon Attika tepelerinin afl›r› otlatma ve afl›r› a¤aç kesimi nedeniyle toprak erozyonu yaflad›¤›n› söyler (Roussopoulos, 1993, s.15-16).
Ancak bu sorunlar genellikle bölgesel sorunlar olarak kalm›flt›r. Do¤al süreçler ve küreselleflme günümüz çevre sorunlar›n› bölgesel sorunlar olmaktan ç›kar›p küresel çevre sorunlar› hâline getirmifltir. Bir bölgede meydana gelen çevre
felaketi; bulutlar, rüzgar ya da yeralt› sular›yla binlerce kilometre uzakl›ktaki bölgelerde de çevre y›k›mlar›na neden olabilmektedir. Bafll›ca küresel çevre sorunlar› flunlard›r:
Asit Ya¤murlar›: Asit ya¤murlar› volkanik patlamalar ya da elektrik jeneratörleri, fabrikalar ve motorlu araçlarda kömür ve petrol gibi fosil yak›tlar›n yak›lmas›ndan havaya kar›flan kükürt ve azotun su buhar›yla birleflerek sülfürik aside ve
nitrik aside dönüflerek yeryüzüne ya¤mur olarak inmesiyle oluflur. Asit ya¤murlar›n›n olumsuz etkileri flunlard›r: ‹çilebilir su kaynaklar› ve toprak kirlenir, yine asit
ya¤murlar› böcekleri ve denizlerdeki canl› türlerini öldürür, binalara zarar verir. ‹nsan sa¤l›¤› üzerindeki en önemli etkisi ise ana karn›nda bebek ölümlerine ve kanser türü hastal›klar›n ortaya ç›kmas›na neden olur.
Hava Kirlili¤i: Canl›lar taraf›ndan solunan havan›n içine kar›flan, tüm canl›lara ve do¤al çevreye zarar veren kimyasallar›n, gaz ya da s›v›lar›n içinde bulunan
ve partikül denilen cans›z küçük parçac›klar›n, mikroskopla görülebilen sa¤l›¤a
zararl› küçük organizmalar›n canl›lar ve çevre üzerinde tahribat yaratacak, hastal›k
ve ölüme yol açacak derecede yo¤un olmas›d›r.
Su Kirlili¤i: Göller, nehirler, okyanuslar ve yeralt› sular›n›n insan aktivitelerinden kaynaklanan ve su kenarlar›nda, tabanda ve içinde yaflayan organizmalarla
bitkiler için zarar görmeleridir. Su kirlili¤i at›klar›n do¤rudan suya verilmesiyle oluflur. Su kirlili¤ini yaratan bafll›ca insan aktiviteleri flunlard›r: Asit ya¤murlar›, gemi
at›klar›, kentlerden ç›kan at›k sular›n kanalizasyonla denizlere at›lmas›, denize kurulan bal›k çiftliklerinde kullan›lan yemlerin deniz taban›nda birikmesi, deniz yüzeyine petrol akmas›, tar›mda ilaçlar› ve kimyasal gübre.
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Toprak kayb› ve toprak kalitesinde azalma: Do¤al afetler ve insan aktiviteleri nedeniyle bölgede yaflayan canl›lar›n ve bitkilerin zarar görmesi, topra¤›n besleme gücünü kaybetmesidir. Toprak kayb› ve toprak kalitesinde azalmaya neden
olan insan aktiviteleri flunlard›r: Ormanlar›n tahrip edilmesi, tar›m alanlar›n›n afl›r›
ekimi nedeniyle topra¤›n besinlerini kaybetmesi, afl›r› otlatma, sulama sistemleri
ve kanalizasyonla
toprak yüzeyinin at›lmas›, yeralt› sular›n›n kendini yenilemesine
SIRA S‹ZDE
izin vermeyecek derecede afl›r› sondajla ç›kar›lmas›, endüstriyel at›klar, kentsel
at›klar, motorlu araçlar ve yayalar›n toprak üzerinde yapt›¤› tahribatt›r. Bu aktiviteler toprak yüzeyindeki
kaya ve toprak gibi kat› maddelerin rüzgar ve suyla tafl›nD Ü fi Ü N E L ‹ M
mas› olarak adland›r›lan erozyona, topra¤›n asitlenmesine, tuzlanmas›na, toprak
yap›s›n›n yok
neden olarak üzerinde bitki ve canl›lar›n yaflamas›na izin
S Oolmas›na
R U
vermeyecek duruma gelmesine neden olur.
‹klim de¤ifliklikleri: Belli bir bölgede ortalama hava s›cakl›¤›nda meydana
D ‹ K K A‹klim
T
gelen de¤iflimdir.
de¤ifliklerinin en önemli göstergeleri kutuplarda buzullar›n
erimesi, okyanuslarda s›cak su ak›nt›lar›yla tafl›nan ›s›n›n yeniden da¤›l›m›, belirli
bölgelerde SIRA
yüzeye
S‹ZDEdüflen ya¤mur miktar›n›n azalmas› ve kurakl›k dönemlerinin
uzamas›d›r.
Küresel Is›nma: Yeryüzünde toprak yüzeyi ve okyanus yüzeylerinde ortalama
AMAÇLARIMIZ
hava s›cakl›¤›n›n
artmas›d›r. Küresel ›s›nman›n bafll›ca nedeni insan aktivitelerinden kaynaklanan gazlar›n oluflturdu¤u sera etkisidir.
Sera Etkisi: Atmosferde bafll›ca sera gazlar› olarak bilinen karbondioksit, meK ‹ T A P
tan, kloroflorokarbonlar ve su buhar›n›n radyasyonu emerek sera etkisi oluflturmas›d›r. Do¤al halde volkanik patlamalardan ç›kan bu gazlardan baz›lar› ve su buhar› belli bir ölçüde yeryüzünde s›cakl›¤›n korunarak yaflam›n devam etmesine katTELEV‹ZYON
k›da bulunmaktad›r. Ancak insan eylemleriyle sera etkisi yaparak gazlar›n miktar›ndaki art›fl küresel ›s›nman›n bafll›ca nedeni olarak görümektedir.

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

N N

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹klim de¤ifliklikleri
‹ N T E R N Eve
T sera etkisiyle ilgili daha genifl bilgiye www.ipcc.ch adresinden ulaflabilirsiniz.

‹NTERNET

Ozon tabakas›n›n delinmesi: Ozon tabakas› kutuplar üzerinde yer alan ve
güneflten gelen ve canl›lar için zararl› olan ultraviole ›fl›nlar›n› tutan bir tabakad›r.
‹nsan aktivitelerinden ç›kan kloroflorokarbonlar ozon tabakas›n› incelterek canl›lar için zararl› ›fl›nlar›n yeryüzüne ulaflmas›n› kolaylaflt›rmaktad›r.
Çevre sorunlar›n›n küreselleflmesi ve yeryüzünde tüm canl› yaflam› tehdit eder
hâle gelmesi son yüzy›l içinde gerçekleflmifltir. Do¤an›n kirlili¤i belli bir ölçüde temizyelebilme kapasitesi vard›r. Do¤al süreçler nedeniyle yukar›da sözü edilen
canl›lar için zararl› olaylar gerçekleflse bile, bunlar topyekün tüm canl›lar›n yaflam›n› tehdit edecek ölçüye ulaflmam›flt›r. Binlerce y›ld›r insano¤lu yeryüzünde yaflam›n› sürdürmektedir ve do¤aya zararl› aktiviteler olarak kabul edilen aktivitelerin baz›lar›n› da sürdürmüfltür. O halde son yüzy›l içinde insan toplumlar›n ne de¤iflmifltir de yeryüzü içindeki tüm canl›larla birlike yol olma tehlikesiyle karfl›laflm›flt›r. Bundan sonraki bölümde çevre sorunlar› denilen, tüm canl› yaflam›n varoluflunu tehlike alt›na sokan insan aktivitelerinin neler oldu¤u ve sorunlar›n çözümü için neler yap›lmas› gerekti¤ine dair farkl› bak›fl aç›lar› anlat›lacakt›r.
SIRA S‹ZDE

1

Günümüzde SIRA
do¤an›n
S‹ZDEkirlili¤i emme ve temizleme kapasitesinin afl›lmas›n›n olas› sonucu
nedir?
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4. Ünite - Çevre ve Toplum

‹NSAN-DO⁄A ‹L‹fiK‹S‹N‹ VE ÇEVRE SORUNLARININ
NEDENLER‹N‹ AÇIKLAYAN YAKLAfiIMLAR
Temel Kavramlar
Çevre kirlili¤i ve nas›l çözülebilece¤iyle ilgili farkl› bak›fl aç›lar› konusunda bilgi
edinmek isteyenlerin karfl›laflaca¤› en önemli sorun, çevre sorunlar›yla ilgisiz görünen ama anlamlar›ndan çok farkl› bir içerik ve kullan›mla karfl›m›za ç›kan eski kavramlar ve birbirleriyle oldukça örtüflen yaklafl›mlar y›¤›n› karfl›s›nda kalma durumudur. Bu nedenle çevresel y›k›m›n›n nedenlerini ve çözüm önerilerin aç›klayan
yaklafl›mlar›n s›n›fland›r›lmas›nda iki ölçüt kullan›lm›flt›r:
• Yaklafl›m›n dayand›¤› etik temel,
• Çevre sorunlar›na önerilen çözümlerde toplumsal, ekonomik ve siyasal de¤iflimi benimseme dereceleri.
Yaklafl›mlar›n daha kolay anlafl›labilmesi için öncelikle baz› temel kavramlar›n
aç›klanmas› gerekmektedir. Bu kavramlardan en önemlileri flunlard›r: çevrecilik,
radikal ekoloji, antroposentrik etik ve ekosentrik etik ve habitat
Çevrecilik/Radikal Ekoloji: Sözlük anlam›nda herhangi bir kifli ya da canl›n›n içinde geliflti¤i flartlara çevre, organizmalarla çevreleri aras›ndaki iliflkileri inceleyen bilim dal›na da ekoloji (çevre bilim) denir (Alison, 1991, s.26). Do¤a bilimlerinin bir dal› olan ekoloji do¤ay› kapal› bir eko-sistemler toplulu¤u olarak tan›mlar. Eko-sistem birbiriyle bütünleflmifl ve uzun süredir birlikte yaflayabilen canl›lar toplulu¤u ve çevrelerinden oluflur. Uzun süre yaflayabilme ve varl›¤›n› her türlü ortamda koruma özelli¤i, sistemin bir istikrar› oldu¤unu gösterir. ‹stikrar›n korunmas› ise türler aras›ndaki ve ortamdaki dengenin korunmas›na ba¤l›d›r (Vester,
1997, s.27). Radikal ekoloji, do¤a bilimlerinin bir dal› olan ekolojiye normatif bir
anlam katar. Yani, ekoloji biliminde kapal› bir yap› için al›fl›lagelmifl tahmin ve de¤iflim hesaplar›n›n terkedilerek neyin do¤ru neyin yanl›fl oldu¤una dair bir inanç,
arzu edilen ve edilmeyen davran›fllar hakk›nda bir yarg› ekler. Yukar›daki tan›mlar göz önüne al›nd›¤›nda çevrecilik “kültürel olarak tan›mlanm›fl sorumluluklar
çerçevesinde yaflanabilir bir gelecek aray›fl›” (Milton, 1993, s.2) olarak tan›mlanabilir. Radikal ekoloji de çevrecili¤in bu amac›n› paylafl›r. Hem çevrecilik hem radikal ekoloji, insan eylemlerini günümüz çevre sorunlar› ve ekolojik y›k›m›n temel
nedeni olarak görür. O hâlde, neden çevrecilik ve radikal ekoloji farkl› ve birbiriyle çat›flan iki temel çevre hareketini oluflurur? Aralar›ndaki en önemli fark nedir?
Çevrecilik çevre sorunlar›n›n çözümü için do¤aya odaklan›r. Do¤a, do¤al bilimler arac›l›¤›yla anlayabilece¤imiz bir nesnedir. ‹nsanlar var olabilmek için do¤ay›
kullanmak zorundad›r. Çevre sorunlar› ise insanlar› do¤aya yapt›klar› belirli müdahaleler sonucunda ortaya ç›km›flt›r. Bu nedenle, çevre sorunlar›n›n çözümü için
teknolojik yeniliklerden yararlan›labilir. Ayr›ca do¤aya zarar veren insan davran›fllar›n›n azalt›labilmesi için ikna yöntemi, hukuki düzenlemeler ve uluslararas› anlaflmalar da çevre sorunlar›n›n çözümüne önemli bir katk›da bulunabilir (GroveWhite, 1993, s.19-20). Çevrecilik kendi içinde farkl› gruplar bar›nd›rmaktad›r. Örne¤in, sürdürülebilir kalk›nmac›lar, eko-kalk›nmac›lar, yeni-mathuscular bu çevreci gruplardan baz›lar›n› oluflturur.
Di¤er taraftan radikal ekolojistlere göre insan do¤a ile uyum içinde yaflamal›d›r.
Bu uyumun sa¤lanabilmesi için insanlar›n tür olarak do¤adaki di¤er canl›lardan
üstünlü¤ü düflüncesinden vazgeçmesi gerekir. Do¤adaki uyum insanl›¤›n yarar› ön
planda tutularak göz ard› edilmemelidir. Günümüzdeki ekolojik y›k›m›n nedeni
hem genel olarak hem de bireysel düzeyde insan eylemleridir. Do¤adaki uyum ya-
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rar›na eko-sisteme zarar veren tüm politikalar, planlar ve kurumlar kald›r›lmal›d›r
(Bramwell, 1989, s.16). Radikal ekoloji hareketi de kendi içinde farkl› yaklafl›mlar›
bar›nd›rmaktad›r. Örne¤in, derin ekolojistler ekolojik y›k›mdan tüm insanl›¤› sorumlu tutarken, sosyal ekolojistler tüm insanl›¤›n de¤il, belirli sosyal kategorilerin
çevre kirlili¤i ve do¤adaki dengenin bozulmas›na neden olan davran›fllarda bulundu¤unu savunur.
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Çevrecilikle SIRA
Radikal
Ekoloji aras›ndaki en önemli fark nedir?
S‹ZDE
Antroposentrik Etik/Ekosentrik Etik: Felsefenin bir dal› olan etik, insanlaD Ü fi Ü N E L ‹ M
r›n yaflamlar›n›
nas›l sürdürmeleri ve ne yapmalar› gerekti¤iyle ilgili ahlaki ilkeler
ve de¤erlerle ilgilenir. Çevre eti¤i ise bu ilke ve de¤erlerin insan-do¤a iliflkisine
S O RÇevre
U
uyarlanmas›d›r.
eti¤i içinde farkl› yaklafl›mlar bulunmaktad›r. Genifl bir yelpaze sunan Çevre eti¤inin iki ucunda antroposentrik etik ve ekosentrik etik yer
al›r. Antroposentrik eti¤e göre insanlar kendilerini do¤ada yaflayan di¤er canl›larD‹KKAT
dan üstün k›lacak eflsiz özelliklere sahiptir. ‹nsan-olmayan do¤a insanlar›n kullan›m› için vard›r. ‹nsanlar›n çevreye veya çevrede yaflayan di¤er canl›lara karfl› herSIRAsorumlulu¤u
S‹ZDE
hangi bir etik
bulunmamaktad›r. Tek sorumluluk ancak do¤an›n di¤er insan kullan›c›lar›n›n kullan›m haklar›na duyulan sayg›d›r. Do¤a mekanik bir
yap› oluflturur
ve ortaya ç›kan çevre sorunlar› ister biyolojik ister psikolojik olsun
AMAÇLARIMIZ
teknolojinin kullan›m›yla çözülebilir. Tek tanr›l› dinlerde Yarad›l›fl öyküsü antroposentrik eti¤in en saf ve etkin hâliyle gözlendi¤i aland›r. Yarat›lm›fllar›n hiyerarflisinde insan-olmayan
K ‹ T A P do¤a en alt basamakta yer al›r ve insan kullan›m› için yarat›lm›flt›r. Din, antroposentik etik vas›tas›yla do¤an›n sömürüsünü meflrulaflt›r›r
(Merchant, 1992, s.70-74). Ekolojik y›k›m küresel bir sorun haline geldi¤inde do¤al çevrenin
ile ilgili tüm öneriler önem kazanmaya bafllam›flt›r. Etkin
T E L korunmas›
EV‹ZYON
bir sosyal kurum olarak din de “Halifelik” kavram›yla antroposentrik bak›fl aç›s›n›
terk etmeden söz konusu sorunlara kendi çözüm önerilerini getirmifltir.
Di¤er taraftan ekosentrik etik evreni de içine alan bütüncül bir yaklafl›m sunar.
‹ N T E cans›z
R N E T olsun tüm varl›klar›n do¤ufltan gelen bir öz-de¤eri vard›r. Bu
‹ster canl› ister
öz-de¤er do¤rultusunda tüm yaflam formlar›n›n eflit derecede yaflama ve kendini
gerçeklefltirme hakk› vard›r. Sözü edilen bütüncül metafizi¤in temelinde tüm varl›klar›n ve herfleyin birbiriyle ba¤lant›l› oldu¤u varsay›m› yatar. ‹nsanlar ve insanolmayan do¤a bütünün parçalar›n› oluflturmakla birlikte, bütün parçalar›n toplam›ndan daha farkl› bir yap›d›r. Bu yap› içinde bilgi birikimsel ve deneysel de¤il,
ba¤lamsal ve sezgiseldir (Naess, 1973, s.95-99). Bu iki tür bilgi aras›ndaki fark› flu
örnekle aç›klayabiliriz: Bir çiçek hakk›nda bilgi edinmek istedi¤imizde, o çiçe¤i
kopar›p mikroskop alt›nda yap›s›n› incelemek, yapraklar›n› ya da tohumlar›n› saymak, nas›l ve neyle beslendi¤ini aç›klamak, geliflimsel süreçlerini incelemek birikimsel ve deneysel bilgi alan›na girer. Di¤er taraftan çiçe¤in bulundu¤u toprakla,
çevresindeki di¤er bitkilerle, hayvanlarla iliflkisini ve evrende varl›klar zinciri içindeki yerini anlamaya çal›flmak ba¤lamsal ve sezgisel bilginin kullan›lmas›d›r. Ekosentrik eti¤in temelini t›pk› antroposentrik etikte oldu¤u gibi din oluflturmaktad›r.
Ortaça¤ H›ristiyan Kozmolojisi birbirine ba¤l› varl›klar zinciri kavram›yla ekosentrik eti¤in temelini olufltururken ayn› zamanda varl›klar hiyerarflisi kavram›
ve insan-olmayan do¤ay› bu hiyerarflinin en alt›na yerlefltirerek de antroposentrik
eti¤in temelini oluflturur. Ekosentrik eti¤in yeniden do¤uflu 18. ve 19. yüzy›lda endüstrileflme karfl›t› olarak Avrupa’da ortaya ç›kan romantizm ve Amerika’da ortaya
ç›kan aflk›nc›l›k ak›mlar›yla olmufltur.
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Habitat: Bir organizman›n yaflad›¤› ve geliflti¤i yer olarak tan›mlanabilir. Bu yer
hava, su ya da toprak üzerinde olup her zaman s›n›rl› fiziksel bir bölgeyi iflaret
eder. Çevre terimi habitatla karfl›laflt›r›ld›¤›nda habitat tamamen fiziksel bir bölgeyi iflaret ederken, çevre insan topluluklar› da dahil olmak üzere bu topluluklar›n
içinde geliflti¤i flartlar› aç›klamak için de kullan›l›r.
Bu bölümde günümüzde çevre hareketinin içinde yer alan farkl› gruplar›n ve
bak›fl aç›lar›n›n s›n›fland›r›lmas›nda çevrecilik/radikal ekoloji ayr›m› göz önüne al›nacakt›r. Ayr›m›n en önemli noktas› çevre sorunlar›na çözüm önerilerin de yer
alan sosyal, ekonomik ve siyasal de¤iflimin derecesidir. Çevrecilik yaklafl›mlar› alt›nda en fazla taraftar bulan Yeni-Mathusculuk, Eko-kalk›nma ve Sürdürülebilir
Kalk›nma yaklafl›mlar› verilecektir. Radikal Ekoloji yaklafl›mlar› olarak da Derin
Ekoloji, Sosyal Ekoloji ve Ekofeminizm anlat›lacakt›r.

Çevrecilik Yaklafl›mlar›
Çevrecilik yaklafl›mlar› genel olarak ekonomik stratejiler olarak adland›r›labilir. Kapitalist üretim tarz›n›, endüstrileflmeyi, ekonomik kalk›nma kavram›n›, insan-do¤a
iliflkisinin toplumsal ve ideolojik yap›s›n› sorgulamaz. Çevreci yaklafl›mlara göre
insan-do¤a iliflkisi antroposentrik etik temelinde geliflir. Çevresel y›k›m›n etkilerinin azaltacak ekonomik ve siyasal tedbirlerin hem küresel düzeyde y›k›m› önleyece¤i hem de kalk›nman›n devam edebilece¤ini savunur. Bafll›ca çevrecilik yaklafl›mlar› Yeni-Mathusculuk, Eko-kalk›nma ve Sürdürülebilir Kalk›nmad›r.
Yeni-Malthusculuk: Çevrecili¤in düflünsel temelini oluflturan Malthus’un tezine göre yeryüzündeki nüfus art›fl› ile yiyecek üretimindeki art›fl aras›nda orant›s›z
bir iliflki bulunmaktad›r. Di¤er bir deyiflle, yiyecek üretimindeki art›fl oran› nüfus
art›fl›ndan çok daha yavafl olmaktad›r. Yeni-Malthuscular bu orant›s›z iliflkinin teknolojik geniflleme, mineral kaynaklar›n tüketimi ve kirlilik çeflitlerinin oluflturulmas› ile dünyan›n üzerindeki nüfusu besleme, kirlili¤i emebilme kapasitesi ve mevcut
tüketim tarz› aras›nda oldu¤unu belirtiler (Mellos, 1988:15). Bu yaklafl›m beraberinde nüfus art›fl›n› s›f›rlama konusunda ‘ortak karar’a dayanan ‘ortak bask›’ tedbirlerinin al›nmas›n›n gereklili¤i tart›flmalar›n›n bafllatm›flt›r (Hardin, 1968:1244-47).
Yeni-Mathusculu¤un bask›c› önlem önerilerine getirilen elefltirilerin bafl›nda, çevre problemlerinin teknik problemler olarak de¤il, ekonomik ve toplumsal problemler olarak ele al›nmas›n›n gereklili¤idir. Örne¤in, III.Dünya ülkelerindeki yiyecek k›tl›¤›n›n fiziksel problemler de¤il, toplumsal ve ekonomik ba¤lamda oluflan
problemler olarak ele almak gerekir (Mellos, 1988:47,50).
Eko-Kalk›nma: Mevcut ekonomik kalk›nma modelleriyle varoluflu sürdürmenin imkans›zl›¤› üzerindeki görüfl birli¤i, mevcut problemlere alternatif ekonomik,
toplumsal ve siyasi yaklafl›mlar›n ortaya ç›kmas›na yol açt›. Bu yaklafl›mlardan biri de Eko-Kalk›nma’d›r. 1972 y›l›nda Stockholm’de düzenlenen ‹nsan Çevresi Konferans›n›n genel sekreteri Maurice Strong taraf›ndan ortaya konulan Eko-Kalk›nma
yaklafl›m› bir dizi deneysel araflt›rma yaz›lar›ndan oluflmaktad›r. Çevre Problemlerinin nedenleri yerine etkileri üzerine odaklan›r. Merkezileflmifl ekonomik ve siyasi gücün dünyay› zenginler ve fakirler olarak ikiye böldü¤ünü, toplumsal eflitsizli¤in çevresel y›k›m› ve do¤al kaynaklar›n tükenmesine neden oldu¤unu belirtir
(Mellos, 1988:301).
Toplumsal eflitsizli¤in neden oldu¤u çevresel y›k›m insanlar›n do¤al kaynaklarla do¤rudan iliflkisine ba¤l›d›r (Dalby, 1998:301-303). Do¤al kaynaklarla kurulan
iliflkiye göre iki temel insan grubu vard›r: Eko-sistem insanlar› ve biyosfer insanlar›. Yerel do¤al kaynaklar üzerinde yaflayan ve bunlar› yaflamlar›n› sürdürmek için

87

88

‹nsan ve Toplum

kullanan insanlar “eko-sistem insanlar›” olarak adland›r›r. Eko-sistem insanlar› varolabilmek için do¤rudan bu kaynaklara ba¤›ml›d›r. Ekonomik eylemleri yerel ticaretle s›n›rl› oldu¤undan do¤al afetlere, çevresel y›k›ma, toprak kalitesinin düflmesine, yerel hayvan nüfusunun azalmas›na karfl› varolufllar› savunmas›z kal›r.
Do¤ay› romantiklefltirmeden yaflamlar›n› do¤al kaynaklar üzerinden sürdürürler ve
do¤al çevrelerindeki biyoçeflitlili¤i desteklerler. “Biyosfer insanlar›” ise uzak mesafelerden kaynaklar› getirtebilecek ekonomik güce sahiptir. Geliflmifl ülkeler ve geliflmekte olan ülkelerin elit tabaka insanlar› bu s›n›fland›rma içinde yer al›r. Ekonomik güçleri yiyecek ve di¤er ürünleri küresel düzeyde uluslararas› ticaretle sa¤lamaya imkân tan›r. Biyosfer insanlar› kaynaklar›n tükenmesi ve at›klar›n yaratt›¤›
kirlili¤in olumsuzluklar›ndan uzak kalabilme gücüne sahiptir. Biyosfer insanlar›n›n
ekonomik güçleri eko-sistem insanlar›n›n yerel ticaretlerinin yerini al›r. ‹htiyaçlar›n› karfl›lamak için kurulan tar›m sanayileri yerel insanlar› flehirlere ya da nadir ormanlar›n bulundu¤u ve tar›m› desteklemeyen bölgelere göçe zorlar. Bu topraklar›n kullan›m› hakk›nda yeterli bilgi, ekonomik ve toplumsal destekleri olmad›¤›ndan sonuçta ekolojik y›k›ma neden olurlar. fiehirlerde ise gecekondu bölgelerine
yerleflerek daha da yoksullaflarak biyosferik ekonomik sisteme ba¤›ml› olarak yaflamlar›n› sürdürmeye çal›fl›rlar.
Eko-Kalk›nma yaklafl›m› dört temel noktada elefltirilir: 1. Üretimi ve tüketimi
tek ve farkl›laflmam›fl bir eyleme dönüfltürür ve toplumsal iliflkiler ba¤lam›ndan ç›kar›p do¤rudan do¤a ile iliflkili olarak görterir (Mellos, 1988:61). Ayr›ca insan›n
ekonomik davran›fllar›nda devletin rolünü göz ard› eder. 2. ‹nsanlar› küresel düzeyde k›r/kent ay›r›m›na göre de¤erlendirerek geliflmekte olan ülkelerdeki insanlar›n özel flartlar›n› göz ard› eder. 3. Hem gelimifl ülkelerde hem de geliflmekte
olan ülkelerde ›rk, toplumsal cinsiyet ve etnik ayr›mc›l›¤› dikkate almaz. 4. Geliflmifl ülkelerdeki kentsel alan ile geliflmekte olan ülkelerdeki kentsel alanlarlar›n tek
ortak özellikleri tüm dünyadan tüketim maddelerini alabilme ayr›cal›¤› olarak gösterir. Bunun d›fl›na yaflam kalitesi aç›s›ndan büyük farkl›l›klar gösterdi¤ini göz ard› eder.
Sürdürülebilir Kalk›nma: 1987 y›l›nda Dünya Çevre ve Kalk›nma Komisyonunun yay›nlanan raporu, Eko-Kalk›nma yaklafl›m›n›n elefltirilen yönlerini de¤erlendirmeye alan bir yaklafl›m sergiler. Brundtland Rapor’u olarak da bilinen
bu raporda mevcut ekonomik kalk›nma stratejileri ‘sürdürülemez’ olarak tan›mlan›r ve gelecek kuflaklar›n ihtiyaçlar›n›n da göz önünde bulundurarak oluflturulan çözüm önerileri ‘sürdürülebilir kalk›nma’ bafll›¤› alt›nda sunulur (Ortak Gelece¤imiz, 1987:71).
Raporun ana fikri mevcut kalk›nma stratejilerinin geliflmekte olan ülkelerde
yoksullu¤a, geliflmifl ülkelerde de kirlilik ve çevresel y›k›ma neden oldu¤udur. Geliflmifl ülkelerdeki sanayi at›klar› insan ve di¤er canl› türlerinin yaflamlar›n› asit ya¤murlar›, ozon tabakas›n›n delinmesi ve baz› türlerinin tamamen yok olmas›na neden olarak tehdit etmektedir. Bu nedenle kirlilik yaratan etmenleri önlemek ve
kontrol alt›na almak gerekmektedir. Di¤er taraftan geliflmekte olan ülkeler, geliflmifl ülkelerin kalk›nma stratejilerini uygulayamayacaklar›n› bilmelidir. Çünkü art›k
dünyan›n tafl›ma kapasitesi bat› tarz› kalk›nmadaki yenilenemeyen enerji kaynaklar›n›n s›n›rs›z kullan›m›n› destekleyemeyecek durumdad›r. Ancak insanl›k kalk›nmay› belirli s›n›rlar içinde yine de sürdürebilecek durumdad›r. Bu s›n›rlar teknoloji kullan›m›n›n yayg›nl›¤›, do¤al kaynaklar›n kullan›mda toplumsal örgütlenme, insan eylemlerinin biyosfer üzerindeki etkileri ve kirlili¤in do¤a taraf›nda emilme kapasitesine ba¤l› olarak düzenlenir. Geliflmekte olan ülkeler bat› tarz› kalk›nmay›
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sürdürmeye devam ederlerse kitlesel yoksulluk kaç›n›lmazd›r. Sürdürülebilir kalk›nma birikim için de¤il, yaln›zca insan ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için oldu¤undan
geliflmekte olan ülkeler için bulunmaz bir f›rsatt›r.
Geliflmekte olan ülkelerde kalk›nma için nüfus art›fl› kilit konumdad›r. Fazla
nüfus, kaynaklar üzerinde bask› yarat›r ve yoksullu¤u beraberinde getirir. Ayr›ca
mevcut ekonomik kalk›nma stratejileri geliflmekte olan ülkelerdeki yerel eko-sistemlerle uyumlu geleneksel yaflam tarzlar›n› da yok etmektedir.
Sürdürülebilir kalk›nma genifl bir yelpazede yer almaktad›r. Bunun anlam› çevrenin korunmas› için yaln›zca ekonomik de¤il, toplumsal ve siyasi kalk›nma da gerekmektedir. ‹nsan ihtiyaçlar›n›n alan›n› geniflletmek ‹nsan Haklar› Beyannamesinde belirtilen her birey için asgari düzeyde yaflam, sa¤l›k ve refah standartlar›n›n
sa¤lanmas›, yeterli yiyecek, giyecek, sa¤l›k hizmeti ve sosyal güvencenin sa¤lanmas› demektir. Sürdürülebilir kalk›nman›n amaçlar›n›n ve sürdürülebilir yaflam tarz›n›n gerçekleflebilmesi için genifl ölçekli kat›l›m desteklenmelidir. Sa¤l›kl› bir çevre için etkin vatandafll›k, e¤itim ve çevresel yönetim gereklidir. Amaç, tüm uluslar
için ekonomik kalk›nma hedeflerinden vazgeçmeden eko-toplumlar yaratmakt›r.
Sürdürülebilir Kalk›nma iki noktada elefltirilir:
• ‘Sürdürülebilirlik’ kavram›n›n esnek ve mu¤lak bir kavramd›r. Kapitalist üretim tarz› içinde sürdürülebilir kalk›nma ekonomik ve ekolojik de¤il, ideolojik ve siyasi bir sorundur. Mevcut kapitalist üretim tarz›nda sürdürülebilir
kalk›nda sürdürülebilir kapitalizm anlam›na gelece¤inden k›sa vadede sürdürülebilir kapitalizm imkans›zd›r (O’Connor, 2000:18).
• Ülkelerin geliflmifllik düzeylerine göre önerilen çözümler, geliflmifl ülkelerin
lehine, geliflmekte olan ülkelerin aleyhinedir (Aslano¤lu, 1994: 38-43). Sürdürülebilir kalk›nmada geliflmifl ve geliflmekte olan ülkeler için ayr› ayr› tan›mlanan hedefler, geliflmifl ülkelerin kapitalist kalk›nma s›ras›nda tükettikleri do¤al kaynaklar yerine, geliflmekte olan ülkelerdeki kaynaklardan yararlanmak, bu ülkelerdeki kaynaklar›n kirlenmesini ve tükenmesini engellemeye çal›flmak olarak anlafl›labilir. Bu ba¤lamda Aslano¤lu’na (1994) göre Sürdürülebilir Kalk›nma Bat› ayr›cal›¤›n›n sürdürülebilirli¤idir.

Radikal Ekoloji Yaklafl›mlar›
Bu bölümde ele al›nan radikal ekoloji yaklafl›mlar› hem antroposentrik hem de
ekosentrik etik temelli olabilir. Ancak ortak yaklafl›mlar›, çevre sorunlar›na önerilen ekonomik stratejilerin, k›sa vadeli teknolojik ve politik çözümlerin yeterli olmad›¤›n›, sorunlar›n ancak radikal bir toplumsal, siyasal, ekonomik ve ideolojik
yap›lanma öneren çözümlerle ortadan kald›r›labilece¤ini savunur. Bu ba¤lamda
kapitalizm, endüstrileflme, hiyerarfli, ataerkillik ve din ideolojisi elefltirilir. Bafll›ca
radikal ekoloji yaklafl›mlar›; Derin Ekoloji, Sosyal Ekoloji ve her ikisini de elefltiren
Ekofeminizm’ dir.
Derin Ekoloji: Günümüzdeki Derin Ekoloji hareketinin kökleri 18 ve 19. yüzy›lda Avrupa ve Amerika’da endüstrileflme karfl›t› olarak ortaya ç›kan romantizm
ve aflk›nc›l›k ak›mlar›na dayan›r. Romantizm, edebiyat, müzik, resim ve drama
alanlar›nda artistik ve entellektüel bir ak›m olarak do¤mufltur. Toplumdaki maddi de¤iflimlere tepki gösterir. Romantiklere göre maddi de¤iflim sürecinde kentler,
nüfusun yo¤unlaflt›¤› ve yaln›zca k›rsal kesimin ürünlerinin tüketildi¤i alanlar olarak görülür. Eski toprak aristokrasisinin yerini yeni burjuvazi alm›fl ve kentler y›k›m alanlar›na dönüflmüfltür. Eski toprak aristokrasisi kendini endüstrileflmeyi
reddeden romantiklerle ba¤lant›land›r›r. Endüstrileflmeyle birlikte oluflan yeni
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toplumsal düzende burjuvazi bilimsel bilgi düzen, otorite, ak›lc›l›k ve Ayd›nlanma
felsefesiyle özdefllefltirilirken eski toprak aristokrasisi materyalizmin reddi formunda burjuvaziye ve onun temsil etti¤i herfleye bafl kald›r›r. Bilimsel bilgi ve
mant›¤a karfl›l›k sezgisel bilgi ve duygusall›¤› insano¤lunun en önemli ve de¤erli
yönü olarak görürler.
Di¤er taraftan Amerikan Aflk›nc›l›¤›, Yeni Dünya’n›n fethi ve medenilefltirilerek
cennet bahçelerini yeryüzünde kurmak için vahfli do¤an›n tahribat›na karfl› ç›karlar. Endüstrileflme, teknoloji ve bilimsel bilgi karfl›tl›¤›yla kendilerini Avrupa romantiklerine yak›n bulurlar. Amerika’da Burrough, Muir, Thoreau, Emerson insando¤a iliflkisinin romantik-aflk›nc› kavramsallaflt›r›lmas›n›n öncüleridir (Pepper,
1988, s.76-81); Worster, 1990, s.6-17).
‹nsan-do¤a iliflkisinde ekosentrik eti¤in ilkelerini benimseyen derin ekolojistler
göre ekolojik y›k›m›n nedeni insan eylemleridir. Bu y›k›mdan belli bir grubun eylemleri de¤il, insanl›¤›n tamam› sorumludur. Oysaki ekolojik enge ve di¤er türlerin yaflam› insan toplumundaki ekonomi ve ideolojiden daha önemlidir. Çevrecili¤e alternatif olarak kabul edilen derin ekolojinin hedefi sosyo-ekonomik ve politik yap›larda kökten bir de¤iflimin gerçekleflmesidir. Derin ekolojinin sekiz temel
ilkesi vard›r. Bu ilkelerden üç tanesi insan-do¤a iliflkisini ele al›r. Befl tanesi ise insan toplumlar›n›n temelini oluflturmas› istenen ilkelerden oluflur (Naess, 1973,
s.95-99). Bu ilkeler:
1. ‹nsan ve çevresiyle ilgili iliflkisel, bütüncül bir imaj yaratmak,
2. ‹nsanlar da dâhil olmak üzere tüm yaflam formlar›n›n eflit öneme sahip oldu¤unu anlatan biyosferik eflitli¤i kabul etmek,
3. ‹nsan ve di¤er yaflam formlar› aras›nda mücadele de¤il, ortak-yaflam ve ortak-varoluflu gerçeklefltirmek,
4. S›n›fs›z bir toplum yaratmak,
5. Çevre kirlili¤i ve kaynaklar›n tükenmesiyle mücadele etmek,
6. ‹flin parçalanmas› yerine ifl bölümünü gerçeklefltirerek toplumlarda ekonomik, kültürel ve teknolojik çeflitlili¤i gelifltirmek ve bunlar›n bütünleflmesini
sa¤lamak,
7. Siyasi yönetimde yerel otoriteleri güçlendirme, merkezsizlefltirme ve ekonomik aç›dan kendine yeterlili¤i sa¤lanmak,
8. Bilimsel de¤il sezgisel bilgiye dayal› ekolojik bilgiyi gelifltirmektir.
Sosyal Ekoloji: Sosyal ekoloji radikal ekoloji hareketindeki temel bölünmelerinden biridir. Barry Commomer, Andre Gorz ve John Clark ekolojik problemlere
Marksizm ve Sosyalizmin bak›fl aç›s›ndan yaklaflt›klar› için kendilerini sosyal ekolojist olarak adland›r›rlar; ancak sosyal ekoloji ad› orjinal olarak eko-anarflizmden
gelifltirilerek Murray Bookchin taraf›ndan kullan›lm›flt›r.
Derin ekolojiden farkl› olarak sosyal ekoloji antroposentrik eti¤in ilkelerini benimser. Rasyonal ve bilimsel düflünceyi savunur. Sosyal ekolojiye göre günümüzdeki ekolojik sorunlar›n nedeni kapitalizmin hiyerarflinin yer ald›¤› insan topluluklar›nda üretim araçlar›n› tahakküm araçlar› olarak kullanmas›d›r. Kapitalizmin
mentalitesi do¤ay› yaln›zca insan tüketimi ve üretimi için gerekli olan bir kaynak
olarak görür. Kapitalizm yaflam tarz› haline geldi¤inde yaln›zca ekonomi olmaktan
ç›kar, büyü ya da öl mentalitesi ve pazar›n kaosu toplumun tüm yönlerine etki
eder. Hiyerarflik bir toplumla birleflti¤inde kapitalizmin mentalitesi do¤an›n insan
taraf›ndan sömürüsünü meflrulaflt›r›r. Ekolojik y›k›m› durdurmak ve insan›n do¤a
üzerindeki hâkimiyetini yok etmek için önce insan›n insan üzerinde hâkimiyetini
yok etmek gerekir (Bookchin, 1988, s.71).
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Ekolojik sorunlar› çözmek ve ekolojik aç›dan dengeli bir toplum yaratabilmek
için eko-topluluklar oluflturulmal›d›r. Bu topluluklar›n oluflturulmas› s›ras›nda topra¤›n ekolojisi dikkate al›nmal›d›r. Merkezsizlefltirme, yerel yönetimlere a¤›rl›k verme, topluluk içinde yüz yüze iliflkileri güçlendirme, gündelik yaflamda iflin dönüflümlü olarak yap›lmas›, toprak yönetiminde ekolojik çevreyle insan yerleflimi aras›nda dengenin sa¤lanmas›, insan ihtiyaçlar›n›n insanc›llaflt›r›larak yarat›c›l›k ve yaflama en yüksek de¤erin verilmesi, fosil yak›tlarla di¤er enerji türlerinin dengeli bir
biçimde kullan›lmas›, orta ölçekli tar›m iflletmelerine önem verilmesi, tar›msal ürün
çeflitlili¤inin sa¤lanmas›, teknolojik olarak hem endüstriyel makinalar›n hem de zanaatkar araçlar›n›n bir arada kullan›lmas›, üretimde miktara de¤il kaliteye önem
verilmesi sosyal ekolojinin ekolojik aç›dan ideal insan topluluklar›n›n oluflturulmas› için ortaya koydu¤u ilkelerdir.
Ekofeminizm: Çevre yaklafl›mlar› ad› alt›nda toplanabilecek tüm farkl› görüfllere en güçlü muhalefet çevre sorunlar›na feminist bak›fl aç›s› getiren Ekofeminizm’ dir. Ekofeministler çevre sorunlar›n› kad›n sorunlar› olarak görürler. Çünkü
kad›nlar çevre kirlili¤i nedeniyle yaflamlar› ve do¤urganl›klar› tehlikede oldu¤unda bile çocuklar›n, hastalar›n, yafll›lar›n bak›m› ve sorumluluklar›n› yerine getirirler. Ekofeministlere göre bireysel olarak erkekler de¤il ama ataerkillik kad›n ve do¤a aras›nda iliflki kurarak her ikisini de tahakküm alt›na al›r ve sömürür. Bu kad›n
sorunlar›n›n ve çevre sorunlar›n›n temelinde ataerkil ideoloji yatmaktad›r. Hem antroposentrik hem de ekosentrik eti¤i reddederek kad›ns› de¤erlerin yüceltildi¤i bir
‘ortakl›k eti¤i’ önerirler (Merchant, 1995, s.xix).
Ortakl›k eti¤i ne insan ihtiyaçlar›n› herfleyin üzerinde tutar ne de insan ihtiyaç
ve ç›karlar›n› ikincil konuma düflürür. ‹nsan topluluklar› ile insan-olmayan topluluklar aras›nda dinamik bir iliflki vard›r. Do¤a insanlar› yok edebilme ve insanlar
olmadan da evrilme ve geliflme potansiyeline sahiptir. Buna karfl›l›k insanlar do¤a
ve kendilerini bilim ve teknoloji ile yok edebilme gücüne sahiptir. Öyleyse, insanlar do¤a ile kurduklar› iliflkide kendi temel ihtiyaçlar›n› karfl›larken, do¤adaki di¤er varl›klar›n da yaflamlar›n› sürdürmelerine izin vermelidir.
Ekofeminizm kendi içinde farkl› yaklafl›mlar sergiler. Birinci grup ekofeministler, kad›n-do¤a iliflkisinin köklerinin kad›n›n biyolojik ve psikolojik özelliklerinde
yatt›¤›n› savunur. Çevre sorunlar›n›n çözümü için kad›ns› de¤erleri yücelten, yeryüzü tinselli¤ine dayal› yeni bir din anlay›fl› önerir. ‹kinci grupta yer alan ekofeministler, kad›n-do¤a iliflkisini ve çevre sorunlar›n› daha çok sosyal ekoloji çerçevesinde de¤erlendirirler. Kad›nlar›n erkeklerden farkl› biyolojik ve psikolojik özellikleri oldu¤unu kabul etmezler. Kad›n ve do¤an›n ikili sömürüsünün maddi temellerini ortaya koyabilmek için ideolojik yap›lanmalar›n ve toplumsal süreçlerin incelenmesi gerekti¤ini savunurlar. Birinci ay›r›mda yer alan Ekofeministleri kad›n
tinselli¤ine kuvvetli vurgular› ve geleneksel cinsiyet rollerini pekifltirici yaklafl›mlar›ndan dolay› elefltirirler. Üçüncü grupta yer alan ekofeministler, birinci ve ikinci
gruptaki ekofeministleri beyaz, ortas›n›f, kentli bat› kad›n›n do¤a ile olan konumuyla ilgilendi¤i söyleyerek elefltirilirler. Üçüncü grup ekofeministlerin di¤er ekofeministlere yöneltti¤i elefltiriler flu flekilde s›ralanabilir (Agarwal, 1992, s.122-123):
1. Kad›nlar›n tek kategori olarak ele al›rlar. Kad›nlar aras›ndaki s›n›f, ›rk, etnik
köken ve bunun gibi farkl›l›klar› görmezler. Böylece kad›nlar›n konumlar›nda etkili olan di¤er tahakküm flekillerini göz ard› ederler.
2. Kad›nlar›n ve do¤an›n tahakküm alt›na al›nmas›n› yaln›zca ideolojik olarak
ele al›rlar. Ekonomik avantaj ve politik güce dayanan bu tahakkümün maddi kayna¤›n› ihmal ederler.
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3. Kad›nlar›n ve do¤an›n tahakkümünü ideolojik olarak de¤erlendirirken dahi
ideolojik yap›lanman›n üretildi¤i toplumsal, ekonomik ve politik yap›lar konusunda çok az fley söylerler.
4. Kad›nlar›n do¤a ile olan maddi iliflkisini (toplumsal cinsiyet temelinde oluflan ifl bölümünün kad›nlar için belirledi¤i evin yiyecek, giyecek ve yakacak
temini sa¤lama) de¤erlendirirken bu kad›nlar›n ve di¤erlerinin sözü edilen
iliflkiyi nas›l düflündüklerini dikkate almazlar.
5. Kad›n-do¤a iliflkisini de¤ifltirilemez ve de¤iflmez difli bir öz anlay›fl›na ba¤layarak do¤a, kültür, toplumsal cinsiyet ve bunun gibi kavramlar›n tarihsel ve
toplumsal olarak nas›l yap›land›r›ld›¤›n›, farkl› kültür ve zamanlarda nas›l
farkl›laflt›¤›n› göz ard› ederler.
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Ekofeminizmin
SIRAdi¤er
S‹ZDEçevre yaklafl›mlar›na getirdi¤i elefltiriler nelerdir?

TÜRK‹YE’DE ÇEVRE SORUNLARI
D Ü fi Ü N E L ‹ M

Ekonomik Geliflme, Kentleflme ve Çevre Sorunlar›n›n
S O R U
Ortaya Ç›k›fl›
Türkiye’de çevre kirlili¤inin artmas› ve ekosistemin bozulmas›na neden olan yap›sal faktörler Dbat›l›
ülkelerdeki geliflmelere benzer bir yol takip etmifltir. Bat› tarz›
‹KKAT
ekonomik kalk›nma için endüstrileflmenin desteklenmesi, yüksek kentleflme oran›
ve bu geliflmelere paralel olarak ilerleyen tar›m politikalar› genel olarak TürkiSIRA S‹ZDE
ye’deki çevre
sorunlar›n›n temel nedenlerini oluflturur.
Tarihsel olarak Türkiye’deki çevre sorunlar› incelendi¤inde, 1923 öncesi dönemde, oldukça
ilkel olan Osmanl› endüstrisi yiyecek ve tekstil ürünlerinde yoAMAÇLARIMIZ
¤unlaflm›flt›. I.Dünya Savafl› s›ras›nda uluslararas› ticaret önündeki engeller ‹stanbul’da milli kapitalizmin ortaya ç›kmas›na yol açt›. K›rsal Anadolu baflkenti beslemek için yiyecek
bafllad› (Boratav, 1988, s.19-24). O dönemde meydana
K ‹ T Aüretmeye
P
gelen en önemli çevre y›k›mlar›, anlat›lan nedenlerden dolay› erozyon ve afl›r› otlatmadan kaynaklanan toprak kayb›yd›. Döneme ait çevre konular›na duyulan ilgi, günümüzde
ak›lc› kullan›m›n› hedefleyen ilgiden fark›l›lk gösteriT E L E V ‹kaynaklar›n
ZYON
yordu. Çevre sorunlar› baflkentin sorunlar›yd›. ‹stanbul Belediyesi taraf›ndan kentin çevre planlamas›yla ilgili düzenlemeler yap›ld› (Ziyao¤lu, 1971; Akad, 1992,
s.151 aktaran Dinçer, 1996, s.86). II. Meflrutiyet s›ras›nda çevre sorunlar› yeni ku‹NTERNET
rulan partilerin konut sorunlar› ve çevre sa¤l›¤› politikalar› yoluyla yavafl yavafl ilgi alan› oluflturmaya bafllad› (Öz, 1989, s.30 aktaran Dinçer, 1996, s.86).
1923-1950 y›llar› aras›nda endüstri devlet taraf›ndan desteklenirken tar›m ekonomik kalk›nman›n itici gücünü oluflturuyordu. Savafltan sonra yaln›zca endüstriyel kalk›nmada de¤il tar›mda da yavafllama görüldü (Boratav, 1988, s.39-84). Savafl
sonras› ekonomik geliflmelere paralel olarak 1945-1950 y›llar› aras›nda h›zl› bir
kentleflme bafllad›. Ulusal savunma sorunlar›n›n savafl sonunda azalmas›na ra¤men
insanlar kentlere göç etme e¤ilimi gösterdiler (Kelefl, 2000, s.41-42). Bu dönemde
çevre konular›na duyulan ilgi oldukça s›n›rl›yd›. Hükümete ba¤l› olmayan baz› organizasyonlar kaynaklar›n ak›lc› kullan›m›, do¤an›n korunmas›yla ilgili çevre hareketi olufltursalar bile, temel olarak bu hareket elitist bir karakter tafl›yordu. Dönemin esas ilgi konusu devlet politikalar› ve halk›n sosyo-ekonomik sorunlar›yd›.
Bunun nedeni çevre sorunlar›n›n henüz acil çözüm gerektiren bir durumda olmamas›yd› (Dinçer, 1996, s.87).
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1950-1960 y›llar› aras›nda bafll›ca ekonomik tercihler savafl sonras› dönemin
uluslararas› politikalar›na göre belirlendi. Baz› sektörlerde önemli de¤iflimler meydana geldi. Tar›mda mekanizasyona geçildi ve yine bu y›llarda h›zl› kentleflme gerçekleflti (Boratav, 1988, s.86-107; Dinçer, 1996, s.87).
Türkiye’de h›zl› kentleflme; itici, çekici ve dönüfltürücü faktörler nedeniyle çevre kirlili¤inin en önemli kayna¤› hâline gelmifltir. H›zl› kentleflmeye yol açan itici
faktörlerin bafl›nda tar›mda düflük üretim seviyesi, düflük tar›msal gelir, baz› bölgelerde toprak sahipli¤inin dengesiz da¤l›m› ve tar›mda mekanizasyon gibi de¤iflen
flartlar gelir. Ulafl›m›n geliflmesi kentlere göçü destekleyen dönüfltürücü faktör olarak fabrikalardaki yeni ifl olanaklar› ve hizmet sektörünün geliflmesi de h›zl› kentleflme için çekici faktörler olarak görülebilir. Ayr›ca h›zl› kentleflme yaln›zca yeni
ifl olanaklar› nedeniyle gerçekleflmemifltir. E¤itim ve sa¤l›k hizmetlerinden daha
fazla yararlamak iste¤i ve bofl zaman aktiviteleri için merkezlere yak›n olma iste¤i
de h›zl› kentleflmeye yol açm›flt›r (Kelefl, 2000, s.53). Di¤er taraftan kentlerde yarat›lan yeni ifl olanaklar›n›n yetersizli¤i kentlere göçü engellememifl ve kentlerin d›fl
mahallelerinde k›rsal kesimle güçlü ba¤lar› bulunan, yaflamlar›n› kazanmak için
marjinal sektörde çal›flan yeni bir alt s›n›f›n da oluflumuna yol açm›flt›r (Boratav,
1988, s.106-107). Kaçak yap›laflma nedeniyle kenti çevreleyen bölgelerde çevre y›k›mlar› meydana gelmifltir.
Bununla beraber, Türkiye’de h›zl› kentleflme yaln›zca sosyal ve ekonomik flartlar›n de¤iflmesiyle kendili¤inden meydana gelen bir olgu de¤ildir. Ayn› zamanda
hükümet politikalar›yla da desteklenmifltir. 1963-1967 Birinci ve 1968-1972 ‹kinci
Befl Y›ll›k Kalk›nma Planlar›nda kentleflmenin desteklenmesi hükümet politikas›
olarak ele al›nm›flt›r. 1973-1996 y›llar› aras›nda temel amaç kentleflmenin desteklenmesi yerine kentlerde yaflam standard›n›n yükseltilmesi olmufltur. 1996-2000
Yedinci Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan›nda ise metropollere h›z› göçün yavafllat›lmas›
hedefleyen politikalar benimsenmifltir (Kelefl, 2000, s.54-59).
Di¤er taraftan, 1970’lerde Avrupa ve Amerika’da çevre konular›na gösterilen ilgiye paralel olarak Türkiye’de de çevre konusuna gösterilen ilgide hafif bir art›fl
meydana gelmifltir. Türkiye’nin üye oldu¤u uluslararas› organizasyonlar›n anlaflmalar› çerçevesinde ve 1972 Stockholm Konferans›ndan sonra çevre konular› belli bir düzeyde devlet taraf›ndan desteklenmeye ve medya arac›l›¤›yla kamunun bilgisine sunulmaya bafllanm›flt›r (Dinçer, 1996:85).
1980 sonras› dönem çevre konular›yla ilgili olarak devlet taraf›ndan hukuki ve
politik eylemlerin gerçeklefltirildi¤i dönemdir. Çevre korumayla ilgili maddeler
1982 Anayasas›nda yer alm›fl ve 1983’de çevre koruma ve yönetimiyle ilgili Çevre
Kanunu ç›km›flt›r. Bu kanuna göre çevre korumayla ilgili önlemler ekonomik kalk›nma hedefleriyle uyumlu olmal›d›r (Dinçer, 1996:90,92). 1991’de ise Çevre Bakanl›¤› kurulmufltur.
Di¤er taraftan, 1985’den sonra çevreci gruplar›n halk›n dikkatini çekmek ve
hükümetleri çevreyi kirletenlere karfl› önlem almaya zorlamak için yapt›klar› eylemler artm›flt›r. 1987 y›l›nda Yeflil Parti kurulduysa da 1988’de kapat›lm›flt›r. Böylece çevre konular›n› siyasi platforma tafl›ma ve halk›n dikkatini çekmek imkânlar› daralm›flt›r.
Kentleflme ve Bat› tarz› ekonomik kalk›nma Türkiye’de çevresel y›k›ma neden
olan faktörlerden yaln›zca ikisini oluflturmaktad›r. Di¤er faktörlerin neler oldu¤unu anlamak için çevre sorunlar›n›n geliflmifl ve geliflmekte olan ülkeler aç›s›ndan
gösterdikleri farkl›l›klar› incelemek gerekir (Aslano¤lu, 1994). Geliflmifl ülkeler aç›s›ndan çevre sorunlar› endüstriyel kirlilik, kat› at›klar›daki art›fl ve s›n›rs›z tüketim
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olarak görülürken geliflmekte olan ülkeler için bu sorun açl›k, yoksulluk, afl›r› nüfus, topra¤›n eflitsiz da¤l›m› ve do¤al kaynaklar›n tükenmesi olarak ortaya ç›kmaktad›r. Geliflmifl ülkeler için çevre sorunlar› endüstrileflmifl ve geliflmifl olman›n sonuçlar›d›r ve dünya art›k geliflmekte olan ülkelerin geliflmifl olanlar›n yollar›n› takip
ederek kalk›nmas›n› kald›rabilecek durumda de¤ildir. Geliflmekte olan ülkeler aç›s›ndan ise sorun hâlâ geliflmekte olman›n getirdi¤i bir sonuçtur ve geliflmifl olanlar›n yolunu takip ederek gerçekleflecek olan kalk›nmadan sonra yok olacakt›r.
Türkiye’de çevre konular›na duyulan ilgi geliflmifl ülkelerle k›yasland›¤›nda
oldukça zay›f kalmaktad›r. Çevre sorunlar›na gösterilen ilginin bir göstergesi
olarak çevreyle ilgili protestolar, çevre koruma yasalar› ve hükümete ba¤l› olmayan çevre organizasyonlar›n›n kurulmas› büyük ölçüde uluslararas› anlaflmalardan etkilenmifltir.
SIRA S‹ZDE

4

Türkiye’de çevre
sorunlar›na yaklafl›m›n Bat› ülkelerinde çevre sorunlar›na yaklafl›mdan
SIRA S‹ZDE
hangi aç›dan farkl›l›k gösterir?
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Küresel çevre sorunlar›n› tan›mlamak.
Belli bafll› küresel çevre sorunlar› hava, su ve toprak kirlili¤i, asit ya¤murlar›, küresel ›s›nma ve
ozon tabakas›n›n delinmesidir. Bu sorunlar buzullar›n eriyerek baz› bölgelerde kara parçalar›n›n su alt›nda kalmas›na, hayvan ve bitki türlerinin yok olmas›na, insanlar için yiyecek üretecek
alanlar›n azalmas›na ve baz› alanlar›n tamamen
hiçbir yaflam türünün var olmas›na izin vermeyecek flekilde tahrip olmas›na neden olmaktad›r.
Çevre sorunlar›n›n nedenleri ve çözüm önerilerini aç›klamak.
Farkl› çevre yaklafl›mlar›n›n ortak görüflüne göre
günümüz çevre sorunlar›n›n nedeni insan aktiviteleridir. Bu aktivitelerin bafl›nda nüfus art›fl›n›n
fazla olmas› nedeniyle nüfusu besleyebilmek için
ormanlar›n tahribat›, tar›m alanlar›n›n afl›r› ekimi,
fazla ürün alabilmek için kimyasal maddelerin
kullan›lmas›, h›zl› kentleflme, do¤an›n emebilece¤inden daha fazla düzeyde biriken kentsel at›klar, endüstriyel ve nüklüer at›klard›r.
Türkiye’de çevre sorunlar›n›n geliflimi aç›klamak.
Türkiye’de çevre sorunlar›n›n geliflimi Bat› ülkelerinde görülen çevre sorunlar›n›n geliflimine
benzer yol bir izlemifltir. H›zl› kentleflme ve endüstrileflme çabalar›, nüfusu besleyebilmek için
uygulanan tar›m politikalar› Türkiye’de çevre sorunlar›n›n gözlenen bafll›ca nedenleridir. Bunlara ek olarak küresel düzeyde meydana gelen iklim de¤ifliklikleri de Türkiye’de yaflana çevre sorunlar›n› art›rmaktad›r.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Afla¤›dakilerden hangisi asit ya¤murlar›n›n verdi¤i
zararlar aras›nda de¤ildir?
a. Binalarda tahribat yaratmas›
b. Ozon tabakas›n›n delinmesi
c. ‹çilebilir su kaynaklar›n›n ve topra¤›n kirlenmesi
d. Deniz canl›lar›n›n ölümü
e. Böceklerin ve bitkilerin ölümü

5. Afla¤›dakilerden hangisi çevrecilik yaklafl›mlar›ndan
biridir?
a. Derin ekoloji
b. Radikal ekoloji
c. Sosyal ekoloji
d. Yeni-Malthuscular
e. Ekofeminizm

2. Erozyon nedir?
a. Toprak yüzeyindeki kaya ve toprak gibi kat›
maddelerin rüzgar ve suyla tafl›nmas›
b. Topra¤›n asitlenmesi
c. Topra¤›n kentsel at›klarla kaplanmas›
d. Toprak yüzeyinde ortalam hava s›cakl›¤›n›n artmas›
e. Buzullar›n erimesi

6. Afla¤›dakilerden hangisi Yeni-Mathuscular›n çevre
sorunlar›na çözüm önerisidir?
a. Nüfus art›fl›n›n s›f›rlanmas›
b. Do¤ayla uyumlu yeni bir din anlay›fl›n›n gelifltirilmesi
c. S›n›fs›z bir toplum yarat›lmas›
d. Endüstrileflmenin durdurulmas›
e. Kad›n de¤erlerinin yüceltilmesi

3. Afla¤›dakilerden hangisi radikal ekoloji yaklafl›m›n›n
özelli¤i de¤ildir?
a. Çevre sorunlar›n›n çözümü için sosyal, ekonomik ve politik yap›larda köklü de¤iflimler önermesi
b. Ekoloji bilimine normatif bir anlam katmas›.
c. Çevre sorunlar›n›n çözümü için sosyal, ekonomik, politik ve hukuki reformlar önermesi.
d. ‹nsan›n ç›kar› için do¤ay› sömürmesine karfl›
ç›karmas›.
e. ‹nsan›n do¤a ile uyum içinde yaflamas› taraftar› olmas›.

7. Afla¤›dakilerden hangisi eko-sistem insanlar›n›n
özelliklerinden biri de¤ildir?
a. K›rsal kesimde yaflarlar
b. Uluslararas› ticaretle yiyecek ve di¤er ihtiyaçlar›n› karfl›layabilirler
c. Do¤al afetler ve çevresel y›k›mdan çok fazla etkilenirler
d. Ekonomik eylemleri yerel ticaretle s›n›rl›d›r.
e. Var olabilmek için do¤rudan do¤al kaynaklara
ba¤›ml›d›rlar.

4. Afla¤›dakilerden hangisi ekosentrik eti¤in temel ilkesidir?
a. ‹nsanlar›n kendilerini di¤er canl› türlerinden üstün görmesi
b. Do¤an›n insan kullan›m› için var oldu¤unu kabul etmesi
c. ‹nsanlar›n do¤aya karfl› tek sorumlulu¤unun do¤an›n kullan›c› olan di¤er insanlar›n kullan›m
hakk›na duyulan sorumluluk oldu¤unu kabul
etmesi
d. Do¤ay› mekanik bir yap› olarak görmesi
e. Tüm yaflam formlar›n›n insanlarla eflit derecede
yaflama ve kendini gerçeklefltirme hakk›n›n oldu¤unu kabul etmesi

8. Afla¤›dakilerden hangisi derin ekolojinin ilkelerinden biri de¤ildir?
a. Biyosferik eflitli¤in kabulü
b. Di¤er canl› türleriyle ortak-yaflam anlay›fl›na dayal› iliflki kurma
c. Ekonomik, kültürel ve teknolojik aç›dan standart ve tek tip bir yaflam oluflturma
d. ‹fl bölümüne a¤›rl›k verme
e. Sezgisel bilgiye de¤er verme
9. Türkiye’de Çevre Kanunu hangi y›lda ç›km›flt›r?
a. 1950
b. 1961
c. 1982
d. 1983
e. 1991
10. Türkiye’de Yeflil Parti hangi y›lda kurulmufltur?
a. 1945
b. 1961
c. 1983
d. 1987
e. 1991
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Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›

Deniz Çay›rlar› da Yok Oluyor
Küresel ›s›nma Akdeniz`de deniz yaflam›n› tehdit ediyor.
Akdeniz ekosistemi içinde yaflamsal önemdeki deniz
çay›rlar› da h›zla yok oluyor.
‹nsan faaliyetlerine koruma eksikli¤i de eklenirken acil
koruma önlemleri al›nmas› ça¤r›s›nda bulunuluyor.
Deniz çay›rlar› say›s›z canl›ya saklanmak, beslenmek
ve yavrulamak için ideal bir yuva görevi üstleniyor. Ayr›ca k›y› eko sistemini, yabanc› ve yay›l›mc› türlere karfl› savunuyor.
Akdeniz`in biyolojik çeflitlili¤inde rol oynayan çay›rlar›n filizlenme yo¤unlu¤unun yar› yar›ya azald›¤› ve geri dönüflü olmayan noktaya geldi¤i belirtiliyor.
Denizin ilk 50 metreye kadar olan derinliklerinde bulunan ve oksijen kayna¤› olarak besin zincirinin birinci
halkas›nda yer alan çay›rlar, bal›kç›l›k stoklar›n›n devam›n›n sa¤lanmas› için yaflamsal önemde.
K›y› fleridindeki 1 metrelik bir çay›rl›k alan kayb›, k›y›
erozyonu sonucu denizin yaklafl›k 20 metre içeri çekilmesine de neden oluyor.
Trolle avlanma, k›y› doldurma, artan bulan›kl›k ve kirlenme deniz çay›rlar›n›n yok olmas›nda en büyük etken olarak gösteriliyor.

1. b

Kaynak: 14.04.2009 tarihinde www.trt.gov.tr
adresinde yay›nlanm›flt›r.Eriflim tarihi: 16.04.2009,
www.tumgazeteler.com.

”

2. a
3. c

4. e

5. d

6. a

7. b

8. c

9. d
10. d

Yan›t›n›z yanl›flsa lütfen “Küresel çevre sorunlar›” bölümünü yeniden okuyunuz.
Yan›t›n›z yanl›flsa lütfen “Küresel çevre sorunlar›” bölümünü yeniden okuyunuz.
Yan›t›n›z yanl›flsa lütfen “‹nsan-do¤a iliflkisini
ve çevre sorunlar›n›n nedenlerini aç›klayan yaklafl›mlar” bölümünü yeniden okuyunuz.
Yan›t›n›z yanl›flsa lütfen “‹nsan-do¤a iliflkisini
ve çevre sorunlar›n›n nedenlerini aç›klayan yaklafl›mlar” bölümünü yeniden okuyunuz.
Yan›t›n›z yanl›flsa lütfen “‹nsan-do¤a iliflkisini
ve çevre sorunlar›n›n nedenlerini aç›klayan yaklafl›mlar” bölümünü yeniden okuyunuz.
Yan›t›n›z yanl›flsa lütfen “‹nsan-do¤a iliflkisini
ve çevre sorunlar›n›n nedenlerini aç›klayan yaklafl›mlar” bölümünü yeniden okuyunuz.
Yan›t›n›z yanl›flsa lütfen “‹nsan-do¤a iliflkisini
ve çevre sorunlar›n›n nedenlerini aç›klayan yaklafl›mlar” bölümünü yeniden okuyunuz.
Yan›t›n›z yanl›flsa lütfen “‹nsan-do¤a iliflkisini
ve çevre sorunlar›n›n nedenlerini aç›klayan yaklafl›mlar” bölümünü yeniden okuyunuz.
Yan›t›n›z yanl›flsa lütfen “Türkiye’de çevre sorunlar›” bölümünü yeniden okuyunuz.
Yan›t›n›z yanl›flsa lütfen “Türkiye’de çevre sorunlar›” bölümünü yeniden okuyunuz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1
Günümüzde do¤an›n kirlili¤i emme ve temizleme kapasitesinin afl›lmas› kirlili¤in birikerek insanlar da dâhil
olmak üzere tüm canl› yaflam› yok etmesidir.
S›ra Sizde 2
Hem çevrecilik hem de radikal ekoloji ekolojik y›k›mdan insan davran›fllar›n› sorumlu tutmakla birlikte getirdikleri çözüm önerileri aç›s›ndan farkl›l›k gösterirler.
Çevreciler sosyal, ekonomik, politik ve hukuki yap›da
reform ve teknolojik çözüm önerirken, radikal ekolojistler bu yap›larda kökten de¤iflim taraftar›d›r.

98

‹nsan ve Toplum

S›ra Sizde 3
Ekofeminizme göre çevre sorunlar›n›n nedeni ataerkil
ideolojinin kad›n do¤as› ile insan-olmayan do¤a aras›nda iliflki kurarak her ikisini de tahakküm alt›na almas›
ve sömürmesidir. Bu nedenle çevre sorunlar›na getirilecek çözümler kad›n sorunlar›na da çözüm üretmedi¤i
sürece etkisiz kalacakt›r.
S›ra Sizde 4
Türkiye’de çevre sorunlar›na yaklafl›m tabandan gelen
çevre ilgisiyle geliflmemifltir. Çevre sorunlar›n›n oluflmas›nda etkili olan devlet politikalar›, daha sonra uluslararas› anlaflmalar çerçevesinde çevre sorunlar›na çözüm
getirmek için yine devlet politikalar›yla belirlenmifltir.
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Amaçlar›m›z
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Neo-klasik Ekonomi teorisinin makro ve mikro kuramlar›n›n temel ilkelerini
s›ralayabilecek,
Yeni Ekonomi teorisinin temel özelliklerini de¤erlendirebilecek,
‹kiye Bölünmüfl Emek Piyasas› Teorisinin temel özelliklerini s›ralayabilecek,
Dünya Sistemi Teorisinin temel yaklafl›mlar›n› analiz edebilecek,
Göçmen ‹liflkiler A¤› (network) kuram›n›n özelliklerini aç›klayabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•

Göç
Neo-klasik kuramlar
‹kiye bölünmüfl emek göçü
Yeni ekonomi kuram›

• Dünya sistemi kuram›
• Göçmen iliflkiler a¤›
• Ulus-afl›r›laflma

‹çindekiler

‹nsan ve Toplum

Göç Olgusu ve
Uluslararas› Göç
Kuramlar›

• GÖÇ OLGUSUNUN TANIMI VE
GÖÇ TÜRLER‹
• NEO-KLAS‹K EKONOM‹N‹N
MAKRO GÖÇ KURAMI
• NEO-KLAS‹K EKONOM‹N‹N
M‹KRO GÖÇ KURAMI
• NEO-KLAS‹K MODELE YÖNEL‹K
ELEfiT‹R‹LER
• YEN‹ EKONOM‹ KURAMI
• GÖÇ S‹STEMLER‹ KURAMI
• DÜNYA S‹STEM‹ KURAMI
• GÖÇMEN ‹L‹fiK‹ A⁄LARI
(NETWORK) KURAMI
• SONUÇ

Göç Olgusu ve Uluslararas›
Göç Kuramlar›
GÖÇ OLGUSUNUN TANIMI VE GÖÇ TÜRLER‹
Göç, ekonomik, toplumsal ve siyasal nedenlerle insanlar›n bireysel ve kitlesel olarak yer de¤ifltirme eylemi ya da yaflan›lan yerin de¤ifltirilmesi eylemidir. ‹ster k›sa
süreli, ister uzun süreli olsun bu yer de¤ifltirme hareketleri ço¤u kez ayn› toplumsal sistem içinde “iç göç” biçiminde gerçekleflir. Bazen de kendine özgü koflullar›
nedeniyle toplumsal sistemler aras›nda “d›fl göç” biçiminde ortaya ç›karlar (Tekeli ve Erder 1978:17). Göçler otoriter ya da do¤al bir zorlanmadan ötürü “zorunlu
göç” veya kiflilerin kendi iradesiyle serbestçe gerçeklefltirdikleri “gönüllü göç” niteli¤inde olabilirler. Geçen yüzy›lda göçler, Afrika’dan Güney ve Kuzey Amerika’ya, Avrupa ülkelerinden Kuzey Amerika’ya, Do¤u ve Güney Avrupa ülkelerinden Bat› Avrupa’ya fetihler, köle ticareti, ekonomik zorluklar vb. nedenlerle yap›lmaktayd› (fiahin, 2001). ‹letiflim ve ulafl›m araçlar›n›n ucuzlad›¤› ve yayg›nlaflt›¤›
günümüzde ise göç kiflilerin ifl bulmak, daha iyi flartlar içinde çal›flmak veya kendilerine, ailelerine daha iyi yaflama imkânlar› yaratmak amac› ile iki ya da daha fazla ülke aras›nda geçici veya kal›c› yer de¤ifltirmesi fleklinde gerçekleflmektedir.
Göç, de¤iflik aç›lardan s›n›flamalara tabi tutulmaktad›r. Amac› aç›s›ndan ekonomik göç-ekonomik olmayan göç; göçü tetikleyen etmenler aç›s›ndan gönüllü göç- gönülsüz göç; süresi aç›s›ndan geçici göç-sürekli göç; son yerleflim yeri
aç›s›ndan transit göç-yerleflik göç; yasal statü aç›s›ndan yasal (legal) göç, kaçak (illegal) göç ve göç edenin özelli¤i aç›s›ndan vas›fl› (beyin) göçü- vas›fs›z
göçü akla ilk gelen belli bafll› kategorilerdir. Aç›kt›r ki bir göçmen ayn› anda birden çok kategoride yer al›r. Örne¤in, göçmen daha çok kazanmak amac›yla göçtü¤ünde bir ekonomik göç gerçekleflmifltir. Ancak bunu yaparken göç etti¤i ülkeye yasad›fl› yollardan girerse ayn› zamanda bir kaçak göç gerçekleflmifltir.
Göç ekonomik, sosyal, kültürel ve bireysel (psikolojik) aç›lardan ele al›nabilir.
Ancak, emek göçü veya bireylerin daha çok kazanmak amac›yla yer de¤ifltirmeleri göçün ekonomik aç›dan de¤erlendirilmesinde üzerinde en çok durulan konudur. Uluslararas› göç literatüründe s›kl›kla karfl›lafl›lan göç nedenleri dört ana bafll›kla de¤erlendirilebilir:
1. Ülkeleraras› farkl› demografik özellikler,
2. Kapitalizmin devresel krizleri,
3. Bölgeler aras› gelir farkl›l›klar›,
4. Küresel olarak yeniden yap›lanmaya zorlanan ekonomiler vb.
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Aç›kt›r ki, göç hareketlerini aç›klayabilecek tek ve kapsaml› bir kuram
günümüzde henüz söz konusu de¤ildir. Bu yüzden toplumbilimciler, farkl›
kavramlar ve varsay›mlar kullanarak çeflitli kuramsal modeller gelifltirmektedir. Bu
çal›flmalar sonucunda üretilen kuramlar birey, hanehalk›, ulusal ve uluslararas› pazarlar gibi farkl› nedensellik süreçlerine ve farkl› sorgulama düzeylerine dayand›klar› için, bunlar› birbiri ile ba¤daflmaz biçimde de¤erlendirmek yanl›fl olur.

NEO-KLAS‹K EKONOM‹N‹N MAKRO GÖÇ KURAMI
Neo- klasik ekonomik
yaklafl›m›n makro teorisi,
ülkeler aras› ücretler ve
istihdam koflullar›ndaki
farkl›l›klar›n göçün temel
nedeni oldu¤unu ileri
sürmektedir.

Neo-klasik model
uluslararas› göçün hacminin
ücret farkl›l›klar›n›n
boyutuyla ilgili oldu¤unu
vurgulamaktad›r.

SIRA S‹ZDE

1

Göç
D Ü hareketleri
fi Ü N E L ‹ M ülkeler
aras›nda ücret farkl›l›klar›n›
ve piyasa dengesizliklerin
ortadan kald›rmaya ve
S O R U yol
dengelemeye
açabilmektedir.

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

Neoklasik ekonomi kuram›, göç üzerine ilk sistematik teoriyi ortaya ç›karm›flt›r. Bu
kurama göre, göçler emek konusundaki arz ve talep alan›nda ortaya ç›kan co¤rafi farkl›l›kta yatmaktad›r. Emek fazlas›na sahip olan ülkeler, düflük bir ücret piyasas›na sahiptir; buna karfl›l›k sermayeye k›yasla s›n›rl› bir emek piyasas›na sahip
olan ülkelerin ücret düzeyi yüksek olmaktad›r. Ücret farkl›l›¤›ndan ileri gelen bu
aç›kl›ktan dolay› düflük ücretli iflçiler, yüksek ücretli ülkelere göç etmektedir. Bu
demografik hareketin sonucu olarak, emek zengini ülkelerde emek piyasas› daralmakta, dolay›s›yla ücretler yükselmekte, buna karfl›l›k sermaye zengini ülkelerde
ücretler düflmektedir ve böylece bir denge oluflmaktad›r.
Lewis (1966) uluslararas› göçün, geliflmifl ve geliflmekte olan ülkelerdeki iflgücü piyasas› dengesizli¤inin ve ücret farkl›l›klar›n›n bir sonucu oldu¤unu
savunmaktad›r. Bu bak›fl aç›s›n›n ortaya koydu¤u süreç, iflgücü arz› ve talebi aras›ndaki ücret dengesizlikleriyle sonuçlanan zengin ve fakir ülkeler aras›ndaki emek
ve sermaye kaynaklar›nda görülen faktör donan›m farkl›l›klar›d›r. Bu farkl›l›klar
sonucunda fakir ülkelerden zengin ülkelere göç gerçekleflmektedir. Fakir ülkeler, sermayeye göre daha fazla iflgücü arz›na sahipken, zengin ülkeler iflgücüne
göre daha fazla sermaye arz›na sahiptir. Bu da iflgücünün zengin ülkede fakir ülkeye oranla daha yüksek ücrete sahip olmas›na sebep olmaktad›r. Bu durum fakir
ülkeden zengin ülkeye do¤ru bir göçü tetiklemektedir. Göç sonucu iflgücü arz› fakir ülkede azalmaya zengin ülkede artmaya bafllar ve fakir ülkede ücret oranlar›
yükselmesine, zengin ülkede ise ücret oranlar›n›n azalmas›na yol açmaktad›r. Bu
kuram›n en önemli varsay›m›, uzun dönemde göç al›p göç verme yoluyla iflgücü
maliyetleri kendili¤inden ayarlanmas›d›r. K›saca, uluslararas› ücret dengesini sa¤layan çok uluslu bir ücret dinami¤i bulunmaktad›r. Uluslararas› dengeye ise, göç
ak›fl›n›n yönü de¤iflti¤i anda ulafl›lmaktad›r (Robinson 2005: 4-5).
SIRAsay›labilecek
S‹ZDE
‹lk göç kuram›
Ravenstein’›n göç kuram›n› araflt›r›n›z?

Bu kuramda,
göçün kendisi emek piyasas›n› dengeleyici bir mekanizD Ü fi Ü N E L ‹ M
ma olarak alg›lanmaktad›r. Lewis’in neoklasik makro ekonomik teorisi, göçün
yeniden tersine dönmesini aç›klamakta yetersiz kalmaktad›r. Ücretlerin, göç veS O R U
ren ve göç alan ülkeler aras›nda eflit bir seviyede süreklilik arz etmesi durumunda, kuramsal olarak göçün azalmas› ve uluslararas› göçün durmas› gerekmekte‹ K KAtan,
AT
dir (Bozda¤Dve
2009: 164).
Buna göre, makro düzeyde göç, sermaye ve eme¤in co¤rafi olarak eflitsiz
da¤›l›m›ndan
Bu durum kendini ücretlerin ve yaflam stanSIRA kaynaklanmaktad›r.
S‹ZDE
dard›n›n eflitsizli¤inde göstermekte ve göç, arz›n itmesi, talebin çekmesine ba¤l›
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olarak yarat›lmaktad›r (Toksöz, 2006: 16). Burada, iflgücü fazlas› bar›nd›ran k›rsal
bölgelerdeki tar›m sektöründen, kentsel sanayi sektörüne iflgücünün kaymas›
olgusu ortaya ç›kmaktad›r. Bu modelde, k›rdan kente yaflanan bu ak›fl olumlu olarak alg›lanmakta, iflgücü fazlas›n›n sermaye birikimi ve teknolojik ilerleme sayesinde h›zla büyüyen, daha üretken kentsel sanayi sektörü taraf›ndan kullan›ld›¤› belirtilmektedir (Ersoy ve fiengül, 2002: 30). Öte yandan, kurama göre ülkeler aras›ndaki ücret farklar›n›n giderek azalmas› emek hareketlerinin yavafllamas›na ve
göçün son bulmas›na neden olacakt›r.
1960’l› y›llarda Ranis, Fei ve Todaro taraf›ndan gelifltirilen teori, yap›sal anlamda göçün nedeni olarak, sermaye ve iflgücünün bölgesel olarak eflit da¤›lmamas›n› görmektedir. Ücret ve yaflam standard› iflgücünü mobilize etmekte, göç
veren ülke ile göç alan ülke aras›ndaki iflgücü arz-talep farkl›l›klar› göçün yap›sal nedenlerini oluflturmaktad›r. Dolay›s›yla, bu teoriye göre ücret farkl›l›klar›
yok oldukça ve küreselleflme ile ulusal ekonomiler birbirine ba¤›ml› hale geldikçe iflgücünün dolafl›m› da azalacakt›r.
Bu kuram, neoklasik iktisat teorisine dayanarak uluslararas› iflgücü göçünü bir
arz-talep ya da itici-çekici faktörlerle aç›klamaktad›r. Lee (1966)’ye göre göçmenler az geliflmifl bölgelerden düflük ücretler, yüksek nüfus yo¤unlu¤u ve ekonomik
dalgalanmalar nedeniyle itilmekte, geliflmifl bölgeler taraf›ndan yüksek ücretler ve
ifl f›rsatlar›n›n çok olmas› nedeniyle çekilmektedirler.
Bu teorinin temelinde, en az avantajl› insanlar›n fakir ülkelerden zengin
olanlara göç etmesi beklenir, ya da iflçiler düflük ücretli yerlerden yüksek ücretli yerlere göç ederler. Ülkeler aras›ndaki ekonomik farkl›l›klar›n varl›¤› göç
ak›mlar›n› belirler. Uzun dönemde bu ak›mlar›n ücretleri eflitleyece¤i ve geliflmifl ve geliflmemifl bölgeler aras›ndaki koflullar› ekonomik dengeye yöneltece¤i
beklentisi söz konusudur.
Bu kuram›n uluslararas› göçle ilgili varsay›mlar›n› özetleyecek olursak;
1. ‹flçilerin uluslararas› göç hareketi, ülkeler aras›ndaki ücret farkl›l›¤›ndan ileri gelmektedir.
2. Ücret farkl›l›klar›n›n giderilmesi, iflgücü hareketini sona erdirecek, bu farkl›l›klar›n olmad›¤› yerde göç hareketleri olmayacakt›r.
3. ‹nsan sermayesinin, baflka bir deyiflle yüksek vas›fl› iflçilerin yer de¤ifltirmesi, vas›fs›z iflçilerin göç hareketinden farkl› bir nitelik tafl›maktad›r.
4. Uluslararas› göç hareketinin birincil mekanizmalar› iflgücü piyasalar›d›r, di¤er piyasalar›n bir önemi yoktur.
5. Hükümetlere düflen görev, iflgücü gönderen ve kabul eden ülkelerin iflgücü
piyasas›n› denetlemek ve etkilemektir (Abadan-Unat, 2006: 22; Massey,
1993: 433-434).

NEO-KLAS‹K EKONOM‹N‹N M‹KRO GÖÇ KURAMI
Bu kuram da göçün nedenleri konusunda makroekonomik kurama benzer bir flekilde varsay›mlar öne sürmektedir. Ancak, bu kurama göre, göçe neden olan faktör, ifl piyasalar›ndaki makro olgularla birlikte özellikle bireyin kendisidir. Sjaastad,
Borjas ve Todaro’nun gelifltirdikleri bu modele göre bireyler; rasyonel düflünce
sistemlerini kullanarak maliyet/kar hesab› yapmak suretiyle daha yüksek bir kazanç elde edecekleri hesab›n›n sonucunda göç etme karar› vermektedir. Bu kararlar, insan sermayesine yap›lan bir çeflit yat›r›m olarak da de¤erlendirilmelidir
(Abadan-Unat, 2006: 23).
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Bu modele göre göçte
belirleyici olan, bireyin hedef
ülkenin iflyerindeki kazanc›
hesaplamas›d›r. Bu hesapta
yafl, deneyim, ö¤renim,
medeni durum ve beceri gibi
bireysel de¤iflkenler rol
oynamaktad›r.
Mikroekonomi kuram›, göç
karar›n›n bireysel olarak
al›nd›¤›n› vurgular; göç
veren ülke ve gidilmek
istenen yer çeflitli ülke
alternatifleri aras›ndaki
göreli maliyet ve fayda
karfl›laflt›rmas›na yani
“rasyonel tercihlere”
dayan›r.

Mikro kuram göçü gelirin
maksimizasyonu
do¤rultusunda bireysel bir
karar olarak ele almaktad›r.

Neo-klasik mikro göç
kuram›, dayand›¤› iktisat
modeline ve günün
koflullar›na uygun olarak
“bireysel faktörleri” göç
analizinin içine katm›flt›r.

‹nsan ve Toplum

Bu kurama göre, göç sürecini bafllatan, daha yüksek kazanç elde etmeyi
planlayan bireylerdir. Tabii, bireylerin yüksek kazanç sa¤lamay› hedefledi¤i bu
göç etme karar›n› vermeden önce, yolculuk ve tafl›nma masraf›, yeni bir dil ö¤renme ve yeni bir ülkeye uyum sa¤lama konular›nda bir tak›m yat›r›mlar yapma
mecburiyetinde kalmaktad›r. Buna göre, bireyin göç etmeye karar verece¤i ülke,
yapaca¤› bu yat›r›mlar karfl›l›¤›nda en fazla kazanç sa¤layabilece¤i ülke olmaktad›r. Ayr›ca, yasal olmayan yollarla göç etmeye karar veren birey bu kaçak göçmen olman›n getirece¤i yükümlülükler olan hapis cezas›, s›n›r d›fl› edilme vb.
tehditleri de göze almaktad›r.
Neoklasik mikro teorisi bireylerin fayday› maksimize etti¤ini varsaymaktad›r:
Bireyler kendi refahlar›n› maksizimize edebilecekleri bir ülke araflt›r›rlar. Bireyin finansal kaynaklar›, göç alma rekabeti içindeki ülkelere uygulad›¤› göç düzenlemeleri, kaynak ülkenin iç göç düzenlemeleri bu araflt›rmay› s›n›rland›r›r. Bireyler, göç
teklifi yapma yolunda rekabet içinde olan göç alan ülkeleri karfl›laflt›r›r ve birini seçerler. Bu piyasada bilgi toplayan bireylerin ço¤u do¤duklar› ülkede kalman›n daha “kazançl›” oldu¤u düflüncesine sevk eder. Öte yandan kimi bireyler ise di¤er ülkelere gitmenin daha iyi olaca¤› sonucuna varmaktad›r (Borjas, 1989: 461).
Chiswick (2000) göçmenlerin pozitif olarak kendili¤inden seçildi¤ini, bu anlamda yüksek vas›fl› olanlar›n göç etme flanslar›n›n daha yüksek oldu¤unu, çünkü
hareketleri esnas›nda sahip olduklar› insan sermayesi yat›r›m› dolay›s›yla daha
yüksek kazanç elde edeceklerini ileri sürmektedir.
Mikro düzeyde Todaro ve Borjas taraf›ndan 1960 ve 1970’lerde gelifltirilen neo klasik göç teorisi, bireylerin bölgeler aras›ndaki farkl›l›klara göç ederek tepki göstermesinin nedenlerini incelemektedirler. Böylece göç, daha yüksek ücret sunan yerlere giderek yaflam standard›n› yükseltmek isteyen bireylerin ald›klar› rasyonel kararlar›n sonucunda ortaya ç›kmaktad›r (Toksöz, 2006: 17). Todaro, göç karar›n›n,
finansal, fakat ayn› zamanda psikolojik de olan kazanç ve maliyetlerin ak›lc› ekonomik hesaplanmalar› sonucu ortaya ç›kt›¤›n› belirtmektedirler (Kaygalak,1999:
15). Göçün yarar ve maliyetlerinin karfl›laflt›rmal› analizinden sonra, göç karar› bireyce gönüllü olarak al›nm›flt›r. Böylece göçmenler, beklenen net yararlar›n en
yüksek oldu¤u (Toksöz, 2006: 17), ve beklentilerinin karfl›lanaca¤›n› umdu¤u yerleflim birimine göç karar›n› alm›fl olurlar.
Neo-klasik teorinin mikro düzeydeki yaklafl›m›, bireylerin göç karar›n› rasyonel
olarak, kendi sosyal sermayelerine maksimum katk›y› sa¤layacak flekilde ald›klar›
yönündedir. Teoriye göre, bireyler tam bir fark›ndal›k ile göçün fayda ve maliyet
hesaplar›n› yapabilmekte ve göç sürecine isteyerek kat›lmaktad›r (Todaro, 1969:
138-148; Vural, 2007: 14).
Piyasalar›n dengesizli¤inin göçe neden oldu¤unu düflünen makro-ekonomik modelden farkl› olarak, mikroekonomi kuram›n›n bak›fl aç›s›, insani sermaye teorisi çerçevesinde bireysel tercihlere vurgu yapmakta ve uluslararas› göçü öncelikli olarak
geliflmifl ülkeler yönünden incelemektedir. Bu okulun sunmufl oldu¤u “‹nsani Sermaye Modeli”, göç olgusunu, insani sermayeye yap›lan bir yat›r›m flekli olarak tan›mlamaktad›r. Buna göre, uluslararas› anlamda göç karar›n›, göçün riskini etkisiz
k›lmay› baflarabilen bireyler alabilmektedir. ‹nsani sermaye mikroekonomi modeline
göre bireyler, rasyonel aktörlerdir. Bireyler, veri olan sosyal sermayelerini en verimli flekilde kullanabilecekleri ülkelere göç etmektedirler. Göçü bir seçenek olarak
de¤erlendirmeden önce, befleri sermayelerinin kendi ülkelerinde sa¤layaca¤› verimin bugünkü net de¤erleriyle, gidece¤i co¤rafyada sa¤layaca¤› verimin bugünkü net
de¤erini, hesaplayacaklard›r (Robinson 2005: 5-6; Bozda¤ ve Atan, 2009: 165).
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Bu kuram›n varsay›mlar›n› özetlersek;
1. Ülkeler aras›ndaki göç ak›mlar›, bireysel maliyet/kar (cost/benefit) hesaplar›na dayal› olarak gerçekleflmektedir.
2. Uluslararas› göç hareketleri, gerek kazanç gerekse istihdam aç›s›ndan farkl›l›klar›n alg›lanmas›na dayanmaktad›r.
3. Di¤er faktörlerin eflit kalmas› halinde ö¤renim, deney, iflbafl› e¤itimi, yabanc› dil bilgisi, beceriler gibi insan sermayesinin bafll›ca özellikleri gidilecek
olan ülkede göç edecek kiflinin ifl bulma olas›l›¤›n› art›ran unsurlard›r.
4. Göç masraflar›n› düflüren bireysel özellikler, toplumsal koflullar ve teknolojiler göç sonucu elde edilecek olan kazan›mlar› art›racak niteliktedir, dolay›s›yla bunlar uluslararas› göçü h›zland›racakt›r.
5. Uluslararas› göç hareketleri ancak ülkeler aras›ndaki kazanç ve/veya istihdam oranlar› farkl›l›¤›nda gerçekleflmektedir.
6. Göç hareketlerini do¤uran kararlar, iflgücü piyasalar›ndaki dengesizli¤in sonucu olarak ortaya ç›kmaktad›r.
7. Hükümetler, göç hareketlerini gönderen ve kabul eden ülkelerdeki kazançlar› etkileyecek önlemlerle denetlemektedir. Örne¤in, illegal istihdam olana¤› durumunda iflverenlere a¤›r para cezalar› yüklemek veya göç veren ülkelere geliri artt›rmak üzere uzun vadeli geliflme kredileri tahsis etmektir (Abadan-Unat, 2006: 24).

NEO-KLAS‹K MODELE YÖNEL‹K ELEfiT‹R‹LER
Günümüz göç literatüründe neo-klasik teoriler basit ve gerçek göç hareketlerini
aç›klamada ve gelecek göçleri öngörmede yetersiz olmalar› nedeniyle elefltirilmektedir (Sassen, 1988; Portes, 1990). Örne¤in, ampirik çal›flmalar göstermifltir ki az
geliflmifl ülkelerin en fakir insanlar› nadiren en zengin ülkelere göç etmektedirler.
Daha s›k olarak ekonomik ve sosyal de¤ifliklikler olan ülkelerden orta derecede
sosyal statülü insanlar göç etmektedir. Neoklasik göç teorisinin geçerlili¤ine kuflku
ile yaklaflan Castles ve Miller’e (2008) göre, göre azgeliflmifl ülkelerden zengin ülkelere göç edenler nadiren en yoksul kiflilerdir; göç edenler daha çok ekonomik
ve sosyal de¤iflim içerisindeki bölgelerde yaflayan toplumsal orta s›n›ft›r.
Neo-klasik kuram›n fayda-maliyet modeli, benzer göçlerin neden eflit derecede
fakir bölgelerden olmad›¤›na yan›t verememektedir. Bu yaklafl›m›n s›n›rl›l›klar›
özellikle geliflmekte olan ülkelerde ortaya ç›kmaktad›r. Ayr›ca, itme-çekme modeline benzer bir flekilde neo-klasik kuram yo¤un nüfuslu alanlardan az nüfuslu
alanlara göçü öngörmektedir. Ancak Hollanda ve Almanya yo¤un nüfuslu olmas›na ra¤men göç alan ülkelerdir. Ayr›ca, yüksek GSMH’ya (Gayri Safi Milli Has›la) sahip baz› Avrupa ülkelerinde az say›da yabanc› iflçi, daha az GSMH’ya sahip baz›
Avrupa ülkesinde daha çok yabanc› iflçi oldu¤u iddia edilmektedir.
Neo-klasik modelin bir sorunu da devletin rolünün normal iflleyen piyasay› bozan bir sapma olarak de¤erlendirmeleridir. Fakat daha çok tarihsel ve ça¤dafl (contemporary) güçlerin incelenmesi devletin de¤iflmeyen temel bir rol oynad›¤›n›
(göçlerin bafllamas›, flekillenmesi ve kontrolünde) göstermektedir. Göç veren ülkelerin hükümetleri göçü s›n›rlamada veya cesaretlendirmede önemli rol oynamaktad›r. Ayn› zamanda potansiyel göç alan ülkelerin hükümetleri de göç hareketlerine izin vermekte (örne¤in iflgücü arz› s›k›fl›kl›¤› söz konusu olursa), yasaklamakta
ya da s›n›rland›rmaktad›r. Son olarak neoklasik model, belirli bir grup insan›n neden di¤er ülkelere de¤il de belli bir ülkeye gitti¤ini aç›klamamaktad›r. Örne¤in ne-
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den Ermeniler Almanya’ya de¤il de Fransa’ya, Türkler neden Fransa’ya de¤il de Almanya’ya daha fazla göç etmektedirler?
Özellikle iflgücünün ülkeden ülkeye transferi olarak göç olgusunu inceleyen
neoklasik ekonomi kuram›, mikroekonominin araçlar›ndan yola ç›karak analizlerini gerçeklefltirmektedir. Bir üretim faktörü olarak eme¤in ülkeden ülkeye göçüyle
ilgili kurallar sermaye için de geçerlidir. Önemli varsay›mlardan biri, eme¤in, hem
göç veren hem de göç alan ülkede ayn› özellikler göstermesi, eme¤in her yerde
homojen bir yap›ya sahip olmas›d›r. Dolay›s›yla, bu yaklafl›mda kültürel ve e¤itim
anlam›ndaki farkl›l›klar da göz ard› edilmektedir (Appleyard vd., 1998: 239).
Bu model temel olarak oldukça bireyselcidir ve varsay›mlar› göçün sosyo-ekonomik ve sosyo-politik boyutunu göz ard› etmektedir. Neoklasik (“piyasa mant›¤›”) yaklafl›m, sosyal, politik, kültürel etkenleri bir kenara b›rakmakta ve sadece iktisadi mekanizmalara odaklanmaktad›r. Neo-klasik yaklafl›m, göçlerin tarihsel nedenlerini göz ard› edip ve devletin rolünün önemini azaltmaktad›r.

YEN‹ EKONOM‹ KURAMI

Yeni ekonomi teorisine göre
göç kararlar› yaln›z bireysel
aktörler taraf›ndan
al›nmamaktad›r. ‹liflkili
insanlar grubunun
(genellikle aileler veya hane
halklar›n›n) ortaklafla
karar›yla sadece beklenen
geliri maksimize etmek için
de¤il; riskleri minimize
etmek ve emek
piyasalar›ndan baflka
piyasalardaki bozukluklar›n
k›s›tlamalar›n› çözmek için
de al›nmaktad›r.

Yeni ekonomi kuram› göç
kararlar›n›n genellikle
sadece bireysel olarak de¤il,
aile taraf›ndan al›nd›¤›na
iflaret etmektedir. Buna
göre, h›zl› de¤iflimin oldu¤u
durumlarda, aile, gelirlerini
ve hayatta kalma flanslar›n›
att›rmak amac›yla bir ya da
daha fazla üyesini çal›flmak
için baflka bir ülke veya
bölgeye gönderme karar›
almaktad›r.

Neoklasik ekonomi modelleri, ekonomik bir birim olarak sadece göçmenin kendisini temel almaktad›rlar. Analizlerinde bireyin kendi özel ç›karlar› çerçevesinde, d›flar›daki herhangi bir etkiye maruz kalmadan göç karar› ald›¤›n› düflünmektedirler. Uluslararas› göç sürecini, göçmen bireyin kendi anavatan›yla ilgili kan/aile ba¤›n› ve kültürel ba¤l›l›¤› ile ilgili özellikleri hesaba katmadan analiz de¤erlendirmesi yapmaktad›rlar.
1990’l› y›llarda Oded Stark taraf›ndan gelifltirilen teori göç karar›n›n sadece bireyler taraf›ndan de¤il, gruplar taraf›ndan verildi¤ini, özellikle aile ve hane halk›n›n etkili oldu¤unu, göçün bir aile stratejisi oldu¤unu öne sürmektedir. Buna göre, aile içinden bir ya da birkaç kiflinin göç sürecine kat›lmas› ile aile geliri
artmakla kalmay›p, ayn› zamanda çeflitlenmekte, dolay›s›yla bir tür güvence olmaktad›r. Bu teori, görece olarak daha iyi gelire sahip kiflilerin neden göç ettiklerini de aç›klamakta yard›mc› olabilmektedir. Gelirini göç süreci için riske edemeyen yoksul aile üyeleri ülkelerinde kal›rken, daha fazla harcama yapabilecek üyeler ise göç sürecine kat›lmaktad›r (Stark ve Bloom, 1985: 173-178).
Yeni ekonomi kuram›na göre, göç etme karar› tek tek bireyler taraf›ndan de¤il,
bir hane halk›n›n tüm fertleri hatta bazen bir toplulu¤un tümü gibi birbiriyle ilgili
çok say›da kifli taraf›ndan al›nmaktad›r (Stark, 1991). Bu kurama göre, azgeliflmifl
ülkelerde hane halk›, ailenin verimli gelir kaynaklar›n› daha etkin biçimde yönlendirebilir. Hane halk›n›n bireyleri, ekonomik bunal›mlar karfl›s›nda de¤iflik stratejiler benimsemektedir. Kimi yerel ekonomide ifl bulmakta, kimi ayn› ülkenin baflka
bir bölgesinde çal›flmakta, kimi de yurtd›fl›nda çal›flma imkân› bulmaktad›r. Anayurdun ekonomi dengesi bozulunca, hane halk› gelirini göç eden bireylerin yollad›klar› paralar sayesinde dengelemektedir.
Sonuç olarak, azgeliflmifl ülkelerde göçmenlerin gönderdikleri havaleler aile ve
hane halklar›n›n tüketim veya yeni yat›r›m yapma olana¤› elde etmelerini sa¤lamaktad›r. Hane halk›ndan bir ya da iki göçmenin yurtd›fl›nda olup, oradan havale ettikleri tasarruflar›n bir k›sm› tüketime bir k›sm› da yat›r›mlara yönlendirilmektedir.
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Yeni ekonomi kuram›n›n temel varsay›m›, hane halk› gelirini art›rmasa bile ailenin giriflimleriyle yeni gelir kaynaklar› oluflturabilmektedir. Ayr›ca, Stark’ a (1991)
göre, haneler yurtd›fl›na hane halk›ndan göçmen yollarken sadece gelirlerini mutlak biçimde artt›rmay› de¤il, ayn› zamanda baflka hanelere k›yasla “göreli yoksulluklar›n›” düzeltmeyi de hedeflemektedir.
Piyasan›n neoklasikçilerin ileri sürdü¤ü flekilde ideal yönde nadiren iflledi¤ini
savunan yeni ekonomi yaklafl›m›na göre göçün yaln›zca iki ülke aras›ndaki gelir farkl›l›klar›yla de¤il, ayr›ca güvenli ifl flans›, yat›r›m sermayesine eriflim
ve uzun dönemli risk yönetimi ihtiyac› gibi etmenlerle de aç›klanmas› gerekir (Stark, 1991). Örne¤in, Massey ve di¤erlerinin de (1987) ortaya koydu¤u gibi
Meksika’l› çiftçiler, yeterli arazileri olmas›na ra¤men, bu arazileri verimli k›lacak
sermayeden yoksun olduklar› için ABD’ye göç edebilmektedir.
Yeni ekonomi kuram›na göre ise göç karar›, kolektif bir aile karar›d›r. Göçlerde bireyin de¤il ailenin ve hane halk›n›n karar ve davran›fllar› önemlidir. Göç
karar›n›n al›nmas›nda, anavatandaki güçlü ve dayan›kl› ailevi finansal ba¤lar önemli bir unsurdur. Göçe baflvurmak, ailenin gelirlerinde de¤iflikli¤e gitmek anlam›na
gelir. Bu anlamda uluslararas› göç bir portföy yat›r›m karar›d›r. Göç karar›n›n al›nmas›nda en önemli neden, ailenin düzenli bir gelire ihtiyaç duymas›d›r. Bu ihtiyaç
duyulan aile refah› (well-being) için hem erkek hem de kad›n ortak bir portföy
sa¤lanmaya çal›flmaktad›r. K›saca, bireysel olarak göçmenler yerine grup karar› ve
hedefleri, göç ve finansal ak›m› belirlemektedir.
Yat›r›m portföyü çerçevesinde ailelerin rasyonel aktörler oldu¤u dile getirilmektedir. Aileler, kendilerinden birinin göç etmesi konusunda ortak karar almaktad›rlar. Bu karar› al›rken ferdin emek varl›¤› olarak de¤il ailenin emek varl›¤› olarak iflgücünü de¤erlendirirler. Bu eme¤in nereye tahsis edilece¤i hangi co¤rafyaya
gidip gidemeyece¤i, elde edilecek olan gelirin sahibinden çok ailenin söz sahibi
olmas› da göçün gidiflat›n› de¤ifltirebilir. Bu anlamda gelir riskinin en aza indirilmesinde aile karar›n›n önemi büyüktür.
Bu yüzden Yeni Ekonomi kuram›na göre, göçe üç temel finansal faktör yol
açmaktad›r: di¤ergaml›k (aileye ba¤› nedeniyle kiflinin kendi ç›kar› d›fl›nda ailesinin ç›karlar›n› da düflünmesi ve bu ç›karlar do¤rultusunda göç karar› almas›), güvence (gelir floklar›n› aflabilmek için insani ve sosyal geliflim) ve yat›r›m (hayatboyu göç plan›n›n bir parças› olarak anavatanda gerçeklefltirilmeye çal›fl›lan varl›k
birikimi) (Bozda¤ ve Atan, 2009: 165).
“Yeni Ekonomi” kuram›n›n göç konusundaki düflünceleri flöyle özetlenebilir:
1. Göç araflt›rmalar›nda birey de¤il, aile, hane halk› ya da üretim ve tüketim
alan›nda kültürel bir birlik gösteren topluluklar temel al›nmal›d›r.
2. Ücret farkl›l›klar› olmad›¤› durumlarda da ailedeki riskleri azaltmak amac›yla göçe karar verebilir.
3. Uluslararas› göç ve yerel istihdam ya da yerel üretim birbiri ile ba¤daflmaz
olgular de¤ildir. Hane halklar› hem göç hareketine hem de yerel faaliyetlere kat›labilir. Hatta göç hareketi yerel ekonomik faaliyetler sermaye s›k›nt›s› çekti¤inde çekici bir çözüm olarak düflünülebilir. Ayr›ca, göçmen
yollayan bölgelerdeki ekonomik geliflme de göç hareketini azaltan bir durum yaratmayabilir.
4. Ülkeler aras›ndaki ücret farkl›l›klar› ortadan kalksa bile, uluslararas› göç
durmayabilir. Göçmen yollayan ülkelerin de¤iflik piyasalar›ndaki eflitsizlik
ve dengesizlikler devam etti¤i sürece göç devam eder.

Yeni ekonomi kuram› göçü,
yerel gelir da¤›l›m›n› da
hesaba katan daha genifl bir
toplulu¤un (aile) ald›¤›
karara ba¤lamaktad›r. Göç
karar›n› almada, ailelerin
kendi göreli yoksulluklar›n›
alg›lama derecesi de önemli
olmaktad›r.
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5. Göçmen yollayan ülkelerde uygulanan hükümet politikalar›nda, fakir hane
halklar› yararlanam›yorsa, göç etme arzusu artabilir.
6. Gelir da¤›l›m›n› etkileyen hükümet politikalar› ve yeni ekonomik yap›lar, bir
k›s›m hanelerin göreli yoksulluk anlay›fllar›n› etkileyerek, onlar›n göç etme
iste¤ini ortadan kald›rabilir (Abadan-Unat, 2006: 26).
Görüldü¤ü gibi, “neoklasik” ve “yeni ekonomi” kuram›n›n her ikisi de mikro
düzey modellerdir. Aralar›ndaki temel fark, göç karar›n› kimin verdi¤i (birey ya da
hanehalk›), gelirin ve risklerin nas›l hesapland›¤› gibi noktalardad›r.

‹K‹YE BÖLÜNMÜfi EMEK P‹YASASI KURAMI
Göç, endüstri sonras›
toplumlar›n ekonomisinde
yap›sal olarak oluflan
birincil sektör ve ikincil
sektör ayr›m›na ba¤l› olarak,
bu toplumlar›n ikinci
sektördeki vas›fs›z emek
ihtiyaçlar›n› karfl›lad›¤› için
artmaktad›r.

‹kili iflgücü piyasas›
teorisinin temel noktas›
fludur: Geliflmifl ülkelerde
düflük seviyeli iflgücüne
sürekli bir talep oldu¤undan
ve yerli iflçiler kabul
etmedi¤i için göç sürekli
olarak artmaktad›r.

‹kiye Bölünmüfl Emek Piyasas› Teorisi’ne göre uluslararas› emek göçü, büyük
ölçüde geliflmifl ülkelerdeki talebe dayal› olarak gerçekleflmektedir ve bu
toplumlardaki iflverenler veya onlar ad›na hükümetler taraf›ndan bafllat›lm›flt›r.
Buna göre, göçmen iflçi talebi ekonominin yap›sal gereksinimlerinden do¤ar; ücret teklifleri ve uluslararas› ücret farklar› emek göçünün oluflmas› için
zorunluluk de¤ildir. Göçmen kabul eden toplumlardaki düflük düzeyli ücretler, göçmen iflçilerin say›s› ço¤alsa bile yükselmez. Ücretler, sosyal ve kurumsal
mekanizmalar taraf›ndan yerinde tutulur, arz ve talepteki de¤iflimlere karfl› ba¤›ms›z de¤ildirler. Göçmen iflçi arz›ndaki art›fla paralel olarak düflük düzeyli ücretler de düflebilir, düflük düzeyli ücretlerin daha da düflmesine sosyal ve kurumsal denetimler engel olmaz. Hükümetlerin ücretlerde veya istihdam oranlar›ndaki küçük de¤iflimler yaratan politikalarla uluslararas› göçü etkilemesi zordur.
Göçmenler, modern, endüstri sonras› ekonomilerde yap›sal olarak oluflan bir
emek talebiyle fliflmektedir (Massey vd., 1993).
Geliflmifl ekonomilerde gerek iflgücü piyasas›n›n genelinde gerekse iflletme
düzeyinde sermaye yo¤un sektörler ile emek yo¤un sektörlerin varl›¤›na
ba¤l› olarak iflgücü piyasas›nda ikili (tabakal›) bir yap› bulunmaktad›r.
Sermaye yo¤un birincil sektördeki iflçiler ileri teknoloji ve donan›mla çal›flan ve
yapt›klar› ifller yo¤un bilgi, maharet ve yetenek gerektiren nitelikli iflçilerdir. ‹flverenler bu iflçileri e¤iterek onlara yat›r›m yapt›klar› için kolayca onlardan vazgeçip iflten ç›karamazlar. Sermaye ve nitelikli iflgücü aras›nda birbirini tamamlay›c›l›k vard›r. ‹stikrars›z istihdam koflullar›n›n hüküm sürdü¤ü ikincil sektör ifllerinde ise ço¤u zaman göçmen iflçiler niteliksiz iflleri yapmaktad›r ve ekonomik
kriz dönemlerinde ifllerine kolayca son verilebilir. Çal›flma koflullar›n›n a¤›rl›¤› ve
iflte ilerleme imkânlar›n›n yoklu¤u yerli iflçilerin bu iflleri kabul etmesini zorlaflt›rmaktad›r (Toksöz, 2006: 17).
Bu teoriye göre (Piore, 1979) geliflmifl ülkelerdeki yerel hiyerarfli s›ralamas›n›n
en alt›nda yer alan yerli iflçiler, istihdam›n dalgal› oldu¤u, düflük ücretli ve genellikle niteliksiz olan ikincil sektör firmalar›ndaki “küçük düflürücü” ifllerde çal›flmaktansa, iflsiz kalmay› tercih etmektedir. ‹flgücünün birincil ve ikincil sektörlere bölünmesi “ev sahibi” ülkedeki etnik bölünmeyle tipik olarak eklemlenmektedir.
‹kincil sektördeki niteliksiz ifller için yerli iflçi bulamayan iflverenler, kendilerini yerel hiyerarfli s›ralamas›n›n bir parças› olarak görmeyen ve düflük statülü iflleri kabul etmeye haz›r olan göçmenlere dönmektedir. Göçmenler, sadece ücretle motive edilebildikleri için bu ücretler kendi ülkelerine kazand›klar›ndan
daha yüksektir. Yerli iflçilerin düflük statülü ifllerden kaç›nma iste¤i, belli ifllerde
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a¤›rl›kl› olarak göçmenlerin çal›flmas› söz konusu oldu¤unda, bu ifllerin statüsünü
daha da düflürmektedir (Lordo¤lu vd., 2004).
Bu teori göçü, modern sanayi toplumlar›n›n yap›sal ihtiyaçlar›yla ba¤lant›land›rmakta ve daha çok geliflmifl al›c› ülkelerin göç motifleri üzerinde durmaktad›r
(Toksöz, 2006: 17). Bu teoriye göre göç alan ülkelerin çekici faktörleri göç veren ülkelerin itici faktörlerinden daha önemlidir. Geliflmifl ülkelerde iflgücü göçü ihtiyac› ekonomik yap› aç›s›ndan gereklidir. Göç alan ülkelerdeki çekici faktörler, sabit yap›l› enflasyon, motivasyon problemleri, çift yönlü ekonomi, iflgücü arz›d›r (Diflbudak, 2003:34).
1970’li y›llar›n sonlar›nda Michael J. Piore taraf›ndan gelifltirilen teori göçün, sanayi toplumlar›n›n sürekli bir gereksinimi oldu¤unu ileri sürmektedir. Göçmen iflgücüne duyulan ihtiyaç sanayi toplumlar›n›n yap›sal özelliklerinden kaynaklanmaktad›r, çünkü kapitalizm varl›¤›n› sürdürebilmek için olumsuz koflullarda düflük
ücretlerle çal›flabilecek kiflilere ihtiyaç duymaktad›r. Geliflmifl ülkelerdeki ekonomik yap›lanma sermaye-yo¤un birincil bir sektör ve onu destekleyen emek-yo¤un
ikincil bir sektörden oluflmaktad›r. ‹flgücü piyasas›ndaki yukar› do¤ru hareketlilik
oldukça zor oldu¤undan iflgücü ikincil sektörde kalmakta, di¤er yandan enflasyon
bask›s› nedeniyle ücretlerin ve çal›flma koflullar›n›n düzeltilmesi yoluna gidilmemektedir. Bu yap›lanma içinde göçmenler, ikincil iflleri kabul etmektedirler, çünkü
bu ücretler halen kendi ülkelerindekinden yüksek olmaktad›r. Böylece, bu esnek
üretim yap›s› içinde vas›fs›z göçmen isçiler de kötü çal›flma koflullar›nda istihdam
edilme imkân› bulabilmektedirler. Dolay›s›yla, geliflmifl ülkeler kendi vatandafllar›
taraf›ndan yap›lmayan ikincil ifllerde göçmen iflgücü istihdam ederek, birincil sektörlerini gelifltirecek deste¤i sa¤lamaktad›rlar (Piore, 1979: 23-33; Vural, 2007: 15).
“‹kiye Bölünmüfl Piyasalar” kuram›, uluslararas› göç hareketinin modern
sanayi toplumlar›n›n iflgücü talebinden ileri geldi¤ini savunmaktad›r. Bu kuram›n önde gelen isimlerinden Piore’ye (1979) göre, uluslararas› göç, geliflmifl ülkelerin ekonomik yap›s›n›n bir temel ö¤esi olan sürekli iflgücü talebinden dolay›
gerçekleflmektedir. Piore’ye göre, göç hareketleri, gönderen ülkenin yüksek iflsizlik ya da düflük ücret gibi itici (push) faktörlerden de¤il, kabul eden ülkelerin kaç›n›lmaz ve kronik düflük ücretli iflgücü ihtiyaçlar›ndan dolay› gerçekleflmektedir.
Bu kurama göre geliflmifl endüstrileflmifl toplum ve ekonomiler sürekli olarak esnek ve ucuz emek gücüne ihtiyaç duyaca¤› için bu koflullarda göçün önüne geçmek mümkün olmamaktad›r.
Piore’nin kurama da ismini veren en önemli varsay›m›na göre iflgücü piyasas› iki sektörden oluflmaktad›r. Bu modele göre iflgücü piyasas› iki sektörden
oluflmaktad›r. Birinci sektördeki ifller a¤›rl›kl› olarak yerli iflçiler taraf›ndan iflgal edilmektedir, göçmenler ise ikinci sektörde yo¤unlaflmaktad›r (Abadan-Unat,
2006). Buna göre, sermaye-yo¤un olan birinci sektördeki iflçiler en iyi donan›m
ve aletlere sahip vas›fl› ifllerde çal›flt›r›lmaktad›r. ‹flverenler bu iflçileri e¤itmek
yoluyla onlara yat›r›m yapmaktad›r. Birinci sektördeki iflçiler, yapt›klar› ifller üstdüzey beceri, deneyim ve bilgi gerektiren karmafl›k iflleri gerçeklefltirmektedir.
Bu iflçiler ço¤u zaman sosyal güvencesi tam, sigortal›, toplu sözleflmeli ve sendikal haklar› olan iflçilerdir.
Buna karfl›l›k emek-yo¤un ikinci sektörde ise, iflçiler istikrars›z ve vas›fs›z ifllerde çal›flt›r›lmaktad›r. Vas›fl› olmad›klar› için ifllerine kolayl›kla son verilmektedir.
Herhangi bir ekonomik bunal›mda bordrolar› ilk küçülen kesim bu ikinci sektörde çal›flan iflçilerdir. Bu ikinci sektörün en önemli özellikleri, vas›flar›n›n düflük ol-
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‹kiye bölünmüfl emek
piyasas› kuram›na göre,
geliflmifl ülkelerde iflgücü
pazar› ikiye ayr›lm›fl bir
meslek yap›s›na sahiptir ve
uluslararas› göç hareketi
devletler veya firmalar
arac›l›¤›yla yap›lan iflgücü
taleplerine dayanmaktad›r.
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mas›, düflük ücret, istikrars›z çal›flma koflullar›, ço¤u zaman sigortas›z ve güvencesi çal›flt›r›lma ve düflük toplumsal hareketliliktir. Bu ikinci sektördeki vas›fs›z ifllere geliflmifl ülkelerin yerli iflçileri ra¤bet etmemekte ve iflçi talebinin fazla oldu¤u
durumlarda bu bofllu¤u ço¤u zaman göçmen iflçiler doldurmaktad›r. ‹flgücünü piyasas›n›n bu ikili karakteri, “bölünmüfl iflgücü piyasas›” ortaya ç›karmaktad›r. Ayr›ca, ikiye bölünmüfl piyasas›, emek piyasas›ndaki ayr›flmalarda kurumsal etmenlerin yan›nda rekabet ve toplumsal cinsiyet ve etnisitenin de önemli rol oynad›¤›n›
iddia edilmektedir (Piore 1979).
“Bölünmüfl ifl piyasas›” kuram›n›n uluslararas› göç ile ilgili ilkelerini özetleyecek olursak;
1. Göç hareketleri, büyük ölçüde geliflmifl ülkelerin iflverenleri ya da onlar›n
ad›na hareket eden hükümetler taraf›ndan aç›klanan iflgücü iste¤i ve istihdam karar›na ba¤l› olarak oluflmaktad›r.
2. Göçmen iflçi iste¤i ekonominin yap›sal gereksinmelerinden ve ücret önerilerinden çok istihdam uygulamalar›ndan kaynakland›¤› için, uluslararas› ücret farkl›l›klar› göçün ne yeterli ne de gerekli kofluludur.
3. Göçmen kabul eden ülkelerdeki düflük düzeyli ücretler göçmen iflçi say›s›n›n azalmas› ile yükselmez. Ücretleri düflük düzeyde tutan faktör, toplumsal
ve kurumsal mekanizmalard›r.
4. Göçmen iflçilerin artmas› halinde düflük düzeyli ücretler daha da azalabilir,
çünkü ücretlerin yükselmesini önleyen toplumsal ve kurumsal mekanizmalar ücret düflüklü¤ünü önleyememektedir.
5. Hükümetler ücret ve istihdam alan›nda oluflacak küçük de¤ifliklikler yoluyla uluslararas› göç hareketini etkileyemezler. Göçmenler, günümüz endüstri-sonras› toplumun ayr›lmaz bir parças›d›r. Göçmenlik alan›nda de¤ifliklik
yap›lmak isteniyor ve göç azalt›lmak isteniyorsa, bu ancak dünya ekonomisinin yap›s›nda yap›lacak de¤iflikliklerle mümkün olabilir.
Son olarak, bölünmüfl iflgücü piyasas› kuram›, mikro-ekonomi modellerinde
ileri sürüldü¤ü gibi göç etmek isteyen kiflilerin rasyonel yoldan oluflan, kendi ç›karlar›n› ön planda tutan kararlar› verdi¤ini inkâr etmemektedir. Aksine birçok durumda, göçmen iflçinin sa¤layabildi¤i kazanç ve tasarruflar›n geride b›rak›lan aileye önemli bir destek sa¤lad›¤›n› da kabul etmektedir.

GÖÇ S‹STEMLER‹ KURAMI
Göç sistemleri kuram›, göç olgusuna uluslararas› iliflkiler çerçevesinde, ekonomik ve politik temelli olarak yaklaflan bir kuramsal çerçevedir. Bu kurama göre iki ya da daha fazla ülke karfl›l›kl› olarak göçmen de¤iflimiyle bir göç sistemi ve
iliflkiler zinciri oluflturmaktad›r. Bu iliflki ve iliflkiler bütünü yak›n iki ülke aras›nda
gerçekleflebilece¤i gibi, birbirileriyle aralar›nda hayli mesafe bulunan ülkeler ve
bölgeler aras›nda da kurulabilir. Meksika ve Amerika Birleflik Devletleri aras›ndaki göç ve göçmen iliflkisi, yak›n bir co¤rafya üzerinde; Bat› Afrika ve Fransa aras›ndaki göç ve göçmen iliflkisi de uzak iki co¤rafya aras›nda gerçeklesen, göç sistemleri iliflkisine iyi birer örnek olabilirler (Ça¤layan, 2006).
Göç sisteminde yer alan ülkeler co¤rafi olarak yak›n olmak zorunda de¤ildir,
çünkü göç için fiziksel yak›nl›ktan çok siyasal ve ekonomik iliflkiler daha
önemlidir. Yak›nl›k, bu göç hareketlerini artt›rmad›¤› gibi uzakl›k da onlara engel olmamaktad›r.
Bir göç sistemi birbirlerinden karfl›l›kl› göçmen alan-veren iki yâda daha fazla
ülke taraf›ndan oluflturulur. Bu kurama göre göç hareketi, göç veren ve alan iki
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ülke aras›ndaki göçten önceki makro ve mikro düzeydeki iliflkiler temeline dayanmaktad›r. Genel anlamda bu yaklafl›ma göre, göç veren ve alan iki ülke aras›nda göçten önce tarihsel, politik ve sosyal bir iliflki mevcut ise göçün gerçekleflme olas›l›¤› çok daha yüksektir. Bu iliflkinin temeli, sömürgecilik dönemine ve sömürge iliflkilerine, ticari ve mali iliflkilere, siyasal ve kültürel ba¤lara ya
da siyasal nüfuz ve askeri iflgale de dayanabilir.
Göç sistemleri teorisi hem uluslararas› iliflkilerle, politik ekonomiyle ve kolektif eylemler gibi makro, hem de bireylerin göçle ilgili kültürel ve sosyal yaklafl›mlar› gibi mikro faktörlerle ilgilenmektedir. Göç sistemi iki veya daha fazla ülkenin
göçmenlerini birbirleriyle de¤iflimini ifade etmektedir. Göç sistemleri yaklafl›m›,
birbirlerine ba¤l› yerler aras›ndaki göç ak›mlar›n› incelemektedir. Bu ba¤lant›lar
asl›nda bir devletin di¤er devletle olan iliflkilerini kategorilefltirmekte, karfl›laflt›rmakta, aile ve sosyal a¤larla kültür ba¤lar›n› kurmaktad›r (Castles and Miller, 2008:
24). Uluslararas› göç özellikle geçmiflte sömürgeci olan devletlerle onlar›n eski sömürgeleri aras›nda cereyan etmektedir. Ülkeler aras› iliflkiler devletler aras›nda olabilece¤i gibi kültürel ba¤lar, aile ba¤lar› ve sosyal a¤lar üzerinden olabilmektedir.
K›sacas›, bu kurama göre, göç hareketlerini anlamak için hem mikro hem
makro yap›lara bakmak gerekmektedir (Toksöz, 2006: 20). Makro yap›lar,
genifl çapl› yap›sal faktörleri içermekte, mikro yap›lar ise göçmenlerin inançlar›
ve kendi içindeki bireysel hareketlerini kapsamaktad›r. Makro yap›lar dünya piyasas›nda devletler taraf›ndan oluflturulan ve göçmen kontrolü ile ilgili olan yasal,
politik, ekonomik düzenlemeleri ve iliflkileri/yap›lar› içermektedir. Dolay›s›yla
makro yap›lar, dünya pazar›ndaki politik ve iktisadi geliflmeleri, devletler aras› iliflkileri ve hukuk kurallar›n›, göçü önlemek, desteklemek veya yerleflimi kontrol etmek için göç alan ve veren ülkeler taraf›ndan izlenen uygulamalar› içerir. Mikro
yap›lar ise göçmenlerin kendileri taraf›ndan gelifltirilmifl enformel a¤lard›r. Göç ve
yerleflme ile bafl edebilmek için zincirleme göç (chain migration) kavram› daha önce literatürde kullan›lan bu a¤lara iflaret eder. Bu yaklafl›mdan hareket eden birçok
yazar günümüzde bilgi ve kültür sermayesinin göçü bafllatmada ve göç hareketlerinin sürdürülmesindeki rolünü vurgulamaktad›r. Di¤er ülkelerin bilgisi, yolculu¤un organizasyonu, olanaklar›, ifl bulma ve yeni çevreye adaptasyon enformel a¤lar›n kurulmas›nda önemli rol oynamaktad›r (Lordo¤lu vd., 2004).
Sonuç olarak, göç gerçekleflirken resmi olan ba¤lar (makro) ile enformel ba¤lar (mikro) bir araya gelmektedir. Ayr›ca, mikro yap›lar, enformel a¤lar da denilen
kiflisel iliflkileri, aile ve ev kal›plar›n›, arkadafl ve cemaat ba¤lar›n›, sosyo-ekonomik
konularda karfl›l›kl› yard›mlaflmay› kapsar (Castles ve Miller, 2008). Bu makro ve
mikro yap›lar, arac› yap›lar denen bir dizi mekanizmayla birbirine ba¤lant›l›d›r.
‹flçi bulma örgütleri, avukatlar, acenteler, kaçakç›lar ve di¤er arac›lar›n birleflmesiyle bir göç endüstrisi ortaya ç›kar›r.
Dolay›s›yla, göç sistemleri kuram›n›n kendine özgü yaklafl›m› özellikle küresel,
birbirine muhtaç, ba¤l› olma kavram›na dayal› tarihsel yaklafl›m› kabul eder. Di¤er
uluslararas› süreçler gibi göç olgusu da birbirlerinden kopuk ulus-devletlerden
hareketle anlafl›lamaz, tersine bunlar aras›ndaki tarihsel iliflkilerin bir ürünü
olarak ortaya ç›kar (Portes, 1989).
Bu kuram göç hareketlerinin genellikle veren ve alan ülke aras›nda sömürgecilik, siyasal etkileflim, ticaret, yat›r›m ya da kültürel ba¤lara dayanan ve önceden var olan ba¤lant›lar üzerinden ortaya ç›kt›¤›n› savunmaktad›r.
Bu kuram›n çerçevesinde birçok araflt›rmac› göç hareketlerinin göç alan ve veren
ülke aras›ndaki sömürgelefltirme, politik etki, ticaret, yat›r›m veya kültürel ba¤lara
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‹kiye bölünmüfl emek
piyasas› kuram›na göre,
geliflmifl ülkelerde iflgücü
pazar› ikiye ayr›lm›fl bir
meslek yap›s›na sahiptir ve
uluslararas› göç hareketi
devletler veya firmalar
arac›l›¤›yla yap›lan iflgücü
taleplerine dayanmaktad›r.

Makro yap›lar, dünya
piyasas›n›n ekonomi
politi¤ini, devletleraras›
iliflkileri ve göç veren/alan
ülkeler taraf›ndan göçmen
yerleflimini denetlemek
amac›yla düzenlenen
kanunlar›, yap›lar› ve
uygulamalar› içeren büyük
ölçekli kurumsal yap›lara
iflaret ederken; mikro yap›lar
ise göç hareketinin
bafllamas› ve devam etmesi
ile ilgili bireysel faktörlerdir.
Göç için sahip olunmas›
gereken bilgiler (di¤er ülkeye
yolculuk organizasyonu, ifl
bulma, yeni çevreye uyum
vb. hakk›nda) ve
kültürel/sosyal sermaye de
mikro yap›lara örnektir.
Herhangi bir göç hareketi
göç alan ve veren ülkeler
aras›ndaki makro ve mikro
yap›lar›n etkilefliminin bir
sonucu olarak görülmelidir.
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Göç sistemine en iyi
örneklerden biri, Türkiyeli
göçmenlerin 1960’larda ve
1970’lerde Almanya’ya
yapt›klar› direkt iflçi
göçüdür.

dayal› önceki ba¤lant›lardan kaynakland›¤›n› varsaymaktad›r (Portes, 1990; Sassen,
1988). Örne¤in Ermenilerin Fransa’ya göçü Ermenistan’da Frans›z kolonisinin bulunmas›yla, Türklerin Almanya’ya göçü 1960’lardaki iflgücü arz› ihtiyac›yla aç›klanabilir (Castles and Miller, 2008). Ayn› flekilde Bulgaristan’dan Türkiye’ye göçler
19.yy’a dayanan Bulgaristan’›n Osmanl›’n›n bir vilayeti olmas›na dayan›r.
Göç Sistemi yaklafl›m›, belirli bir ak›m› veya gidilmek istenen yeri di¤er olas›
ak›m veya gidilmek istenen yerler ba¤lam›na koyarak, göç ak›m›n›n her iki ucunu
da inceler ve ilgili alanlar aras›ndaki bütün ba¤lant›lar› göz önüne alarak, sadece
insanlar›n hareketini de¤il ayr›ca bilgi, mal, hizmet ve fikirlerin de hareketini içerir. Bu ba¤lant›lar devletler aras› iliflkiler, sosyal karfl›laflmalar, aile ve sosyal a¤lar olarak s›n›fland›r›labilir.
Bu yaklafl›m, hem göç ak›fl›n›n amaçlar›n› sorgulanmas› hem de söz konusu
yerler aras›ndaki makro ve mikro bütün ba¤lant›lar›n araflt›r›lmas› anlam›na gelir. Bu ba¤lant›lar, devletlerin birbirleriyle iliflkileri, kitle kültürü ba¤lant›lar›, aile ve
toplumsal ba¤lar olarak s›n›fland›r›labilir. Bu kuram herhangi bir göç hareketinin
makro ve mikro yap›lar›n etkilefliminin bir sonucu oldu¤unu savunmaktad›r.
Sonuç olarak, göç sistemleri teorileri esas olarak göçe neden olan, onu flekillendiren ve devam ettiren faktörler üzerine odaklanm›flt›r. Özellikle de göç
sistemleri teorisi, göç kal›plar›n›n mekânsal co¤rafi yap›lanma süreçlerinin tan›mlanmas› ve modellenmesinde kullan›fll› olmaktad›r (Tümtafl, 2007). Ayr›ca, göç sistemleri kuram›, çok uzun y›llara dayanan göçler için tarihsel bir perspektif koymakla birlikte, göçmenin göç ile iliflkisini ve göçmenli¤inin içeri¤ini de belirleme
noktas›nda analiz imkân› ve aç›l›m sunabilmektedir.
Son olarak, Faist (2003) göç sistemleri kuram›n›n üç ana özelli¤inden söz etmektedir:
1. Göç sistemleri kuram› göç sistemlerindeki süreçler üzerine yo¤unlaflmaktad›r. Hareket bir-defal›k bir olay de¤ildir, aksine zaman içinde bir olaylar silsilesini bar›nd›ran aktif bir süreçtir. Bu kuram, göçün içindeki bir parçada
görülen de¤iflimin bütün sistemleri etkiledi¤i, döngüsel, birbirine ba¤l›, geliflim anlam›nda karmafl›k ve kendi kendini de¤ifltiren sistemler üzerine vurguda bulunan düflüncelere yönelmektedir Mesela bu hipotez, uluslar aras›
göçün bir kez bafllad› m› neden kendi-kendini besleyen bir süreç haline dönüfltü¤ünü k›smen aç›klamaktad›r.
2. Göç sistemleri kuram› insanlardan ziyade ülkeler aras›ndaki ba¤lant›lar›n varl›¤› üzerine, mesela ticaret ve güvenlik anlaflmalar›, kolonyal ba¤larla (Portes ve Walton, 1981) mal, hizmet, bilgi ve fikir ak›fllar›na vurguda bulunmufllard›r. Bu ba¤lant›lar genelde göç ak›nt›lar› meydana gelmeden mevcutturlar. Anayurt tekrardan göç alan bir ülkeye dönüflebilir, özellikle de genelde uluslararas› göç içindeki yükse geri dönüfl oranlar› sebebiyle.
3. Son olarak sistem kuramc›lar› toplumsal a¤ kuram›n› güçlü bir biçimde uygulam›flt›r. Bir a¤, bir bireysel ya da kolektif aktörler -bireyler, aileler, flirketler ve ulus-devletler bütünü olarak ve onlar› birlefltiren iliflkiler anlam›nda
tan›mlan›r (Faist, 2003, 82-83).
Ayr›ca, bu kurama göre ülkeler, toplumsal de¤iflme, ekonomik dalgalanma ya
da siyasal nedenlerle göç sisteminden ç›kabilir ya da sisteme kat›labilir. Sistemlerin istikrarl› bir yap›s› yoktur.
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DÜNYA S‹STEM‹ (MERKEZ-ÇEVRE) GÖÇ KURAMI
Bu görüfl, 1970’li y›llarda Wallerstein, Amin, Galtung, Castle ve Kosack taraf›ndan
ortaya at›lm›fl ve 1980’li y›llarda Castles, Sassen ve Portes gibi akademisyenler taraf›ndan gelifltirilmifltir. Bu kuram, “merkez çevre” iliflkileri ya da “geliflmifl-az geliflmifl” ülkeler aras› ç›kara ve sömürüye dayanan iliflkileri vurgulayan alternatif bir
yaklafl›md›r. Bu yaklafl›mlara göre göç, modernleflmeyi ve geliflmeyi sa¤layan bir
mekanizmadan ziyade, göçmen iflçi gönderen ülkelerdeki iflgücü kaynaklar›n›n
geliflmifl ülkeler yarar›na kullan›lmas›na yaramakta ve geliflmekte olan ülkelerin
sosyo-ekonomik geliflmelerini olumsuz bir biçimde etkilemektedir.
Wallerstein’›n kuramsal yaklafl›m›na göre, kapitalizm ve kapitalizmin çeflitli görüntüleri, günümüz ekonomisini ve buna ba¤l› olarak da göçlerin yap›s›n› belirleyen temel unsurlard›r (Wallerstein, 2000: 134). Wallerstein’a göre uluslararas› göçün kökeni, ulusal ekonomilerde ortaya ç›kan ikili pazar yap›s› de¤il, 16. yy’ dan
bu yana geniflleyen dünya pazar›d›r. Kuram›n gelifltirdi¤i flemaya göre, merkezdeki kapitalist a¤lar, kapitalist olmayan toplumlar›n çevre dokular›na s›zmaya bafllay›nca çevredeki nüfus göç etmeye bafllar. Buna göre, dünya sistemi teorisinde çevre ülkelerinin kontrolünde bulunan hammadde ve iflgücü
kapitalist yay›lman›n sonucunda merkez ülkelerin kontrolüne geçmektedir. Geliflmifl merkez ülkelerde iflçi aç›¤› olmas› halinde, yoksul çevre ülkelerden merkez ülkelere iflçi göçleri ortaya ç›kmaktad›r. Bu süreç, sömürgecilik
olgusuyla da çok yak›ndan ilgilidir.
Entellektüel temellerini Marksist ekonomi-politikten alan dünya sistemi kuram›,
dünya ekonomisindeki eflitsiz ekonomik ve siyasal güç da¤›l›m›na vurgu yapmaktad›r (Castles, 2009). Göç, sermaye için bir çeflit ucuz emek olarak görülmektedir.
Ayr›ca göç, zenginleri daha da zengin yapmak için eflitsiz kalk›nman›n ve yoksul ülkelerin kaynaklar›n›n sömürülmesinin devaml›l›¤›n› sa¤lamaktad›r
(Castles ve Kosack, 1985; Cohen 1987).
Kapitalist sistemin dinamikleri geliflmekte olan ülkelerde hareketli bir nüfus yaratmakta, böylece geliflmekte olan ülkeler dünya sistemiyle iç içe olmaktad›r. Bu
görüflün bileflenleri, kapitalist sürecin yaratt›¤› bu hareketli nüfusun ayn› zamanda
geliflmifl bat›l› ülkelerden etkilendi¤ini tart›flmaktad›r (Diflbudak, 2003: 35). Bu yaklafl›mda göç, esas olarak kapitalist birikim sürecinin yay›lmac› do¤as›na ba¤l› olarak ucuz eme¤in sermaye için harekete geçirilmesinin bir sonucudur (Toksöz,
2006:19). Dünya sistemi teorisi, genellikle mikro ekonomik karar süreçlerini de¤erlendirme d›fl›nda tutarak, daha üst düzeydeki birikim yöntemleri üzerinde yo¤unlaflmakta ve göçü ulusal s›n›rlar› aflan pazar aç›l›m› ve ekonomik küreselleflmenin
do¤al bir sonucu olarak de¤erlendirmektedir.
Dünya sistemi teorisi göçü kapitalist sistemin do¤al bir ç›kt›s› olarak görmektedir. Geliflmekte olan ülkeler bu sistemin bir parças› olup, göç de bunun önlenemez bir sonucudur. Süreç genellikle s›ral› bir flekilde gerçekleflir. Birincisi geliflmifl
ülkelerden mal ak›m› olmaktad›r, daha sonra bunun karfl›s›nda iflgücü göçünü de
beraberinde getirmektedir. Daha sonra bat›l› ülkeler kendi ülkelerine geliflmekte
olan ülkeleri yeni f›rsatlar için davet etmektedirler. Bazen de geliflmekte olan ülkelere sermaye götürmektedirler. Geliflmifl ülkelerin bu ülkelere gitmelerinin nedeni
genellikle ihracat ve hammadde de¤iflimidir. Sonra bu ülkelerden bu maddelerin
tafl›nmas› için, ulafl›m ve iletiflim gereksinimlerini karfl›layacak altyap› kurulmakta,

Göç, kapitalist geliflme
sürecinde ortaya ç›kan
düzensizliklerin ve
bozulmalar›n do¤al bir
sonucudur. Dünya sistemi
kuram›, uluslar aras› göçün
giderek geniflleyen küresel
piyasan›n siyasal ve
ekonomik organizasyonlar›n›
izlemekte oldu¤unu ileri
sürer. Kapitalist ekonomik
iliflkilerin çevre ülkelere
nüfuz etmesi, kapitalist
olmayan toplumlarda
d›flar›ya göçe e¤ilimli
hareketli bir nüfus yarat›r.
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Dünya, merkez ve çevre
olmak üzere ikiye ayr›lm›fl ve
bu ikili dünya birbirine
ekonomik temelde ba¤›ml›
olarak var olabilmektedir.
Modern ekonomiyle birlikte
kapitalizmin de geliflmesine
koflut bir durum olarak
ba¤›ml›l›k, ekonomik temelli
kapitalist ba¤lara
donüflmüfltür.

Dünya sistemi kuram›na
göre, merkez ülkeler,
ekonomik ve sosyal olarak
geliflmifl ve genel olarak da
kapitalist iliflkiler sistemini
benimsemifl ülkelerdir.
Çevre ülkeler ise bu
kapitalist a¤lar ve de¤erlerle
kuflat›lm›fl merkez ülkelere
ba¤›ml› olan ülkedir. Merkez
ve çevre ülkeler, kapitalist
de¤erler ve ekonomik
zorunluluklar sistemi
çerçevesinde karfl›l›kl›
olarak birbirlerine
ba¤›ml›d›rlar.
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hammaddelerin tafl›nmas› ve ifllerin yürütülmesi sa¤lanmaktad›r. Ayn› zamanda bu
olaylar bölgelerin altyap›s›n› de¤ifltirmektedir. Sonuçta bu olaylar geliflmekte olan
ülkelerde artan, bofl bir nüfus yaratmakta ve bu insanlar göç etmektedirler. Toksöz’e (2006:19) göre yirminci yüzy›lda yeni sömürgeci rejimler ile çokuluslu flirketler ve ço¤alan do¤rudan yabanc› yat›r›mlar arac›l›¤›yla h›zlanan bu sürecin ivmesi,
küreselleflmeyle birlikte daha da artm›flt›r.
Dünya sistem teorisi, dünyay› merkez ve çevre olmak üzere ikiye ay›rmaktad›r.
Wallerstein’›n yaklafl›m› çerçevesinde, merkez ülkeler, ekonomik ve sosyal olarak
geliflmifl ve genel olarak da kapitalist iliflkiler sistemini uygulayan ülkelerdir. Çevre ülkeler ise kapitalist a¤lar ve de¤erler ile kuflat›lm›fl ve merkez ülkelere ba¤›ml›
olan ülkelerdir. Merkez ve çevre ülkeler kapitalist de¤erler ve ekonomik zorunluluklar sistemi çerçevesinde karfl›l›kl› olarak birbirlerine ba¤›ml›l›k iliflkisi içerisindedirler. Çevre ülkeler merkez ülkelerin sürekli kapitalist geliflimi için ihtiyaç duyulan bir konumdad›r. Ba¤›ml›l›k sistemi içerisinde merkez ülkeler, ucuz iflgücü,
hammadde ve üretilen mal›n pazarlanmas› için çevre ülkelere ihtiyaç duymaktad›rlar. Çevre ülkelerden gelen hammadde, çevre ülkelerden gelen ucuz iflgücüyle ifllenerek maliyet düflürülmekte ve düflük maliyetli bu ürünler ülke içinde tüketilmekte ya da di¤er ülke pazarlar›na ihraç edilmektedir (Balibar, 1995: 134).
Bu kuram, uluslararas› göçü, küreselleflmenin ve güçlü kapitalist ekonomilerin zay›f ekonomilere nüfuz ederek bir dünya sistemi oluflturmas›n›n bir
sonucu olarak görmektedir. Bu durum, yoksul ülkelerdeki gelir kaynaklar›n› zay›flatarak daha iyi koflullar arayan hareketli bir iflgücünün oluflmas›na neden olmaktad›r. Bu süreç, çok uluslu flirketler ve do¤rudan yabanc› yat›r›mlar› ile h›zlanmakta,
tar›m reformlar› ve tar›msal üretimin azalmas› ile kent-k›r ayr›m› artmaktad›r. Bu koflullarda, geliflmifl ülkelerde ihtiyaç duyulan vas›fs›z iflgücü aç›¤› bu ülkelerden gelen göçmen isçiler taraf›ndan karfl›lanmakta, böylece göç ak›mlar›na dayanan dünya çap›nda bir iflgücü arz-talep düzenlemesi oluflmaktad›r. Sanayileflmifl merkez ülkeler, çevre ülkelerin iflgücünü ve özellikle beyin göçü ile nitelikli iflgücünü sömürmekte, eflitsiz bir ba¤›ml›l›k iliflkisi oluflmaktad›r (Vural, 2007: 15-17).
Ayr›ca, çevre ülkeleri yurtd›fl›na yani geliflmifl ülkelere verecekleri iflgücüyle
modernleflme ve geliflimlerini kolay gerçeklefltireceklerini düflünseler bile bu hiç
bir zaman olas› bir fley olmayacakt›r (Yalç›n, 2004). Bu noktada, merkez-çevre kuramc›lar›, göçmen iflçilerin ülkelerine tükenmifl, sa¤l›ks›z ve yafll› döndüklerini, dolay›s›yla da kendi ülke ekonomilerine katk›da bulunamad›klar› tezini savunurlar.
Göçmen iflçiler endüstri toplumunun, endüstriyel yaflam standartlar›ndan, de¤erlerinden ve normlar›ndan yeterince etkilenmedikleri için dönüfllerinde toplumsal de¤iflmede itici bir faktör olamayacaklard›r. Bu görüfle göre, göçmen iflçiler kötü, tehlikeli ve daha düflük ücretli ifllerde çal›flmaktalar ve dolay›s›yla meslek e¤itimi ve
ülkenin dilini bilme ihtiyac› hissetmemektedirler. Ayr›ca iflçilerin gönderdikleri tasarruflar›n ödemeler dengesinde önemli bir de¤iflme yaratt›¤› ancak her zaman
yurtta üretim için yat›r›m olarak kullan›lmad›¤› da belirtilmektedir.
Dünya sistemleri kuram›na göre uluslararas› göç, kapitalist geliflmenin neden oldu¤u kopma ve yer de¤ifltirmelerin do¤al sonucu olmaktad›r. Kapitalist ekonomi,
Bat› Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya’daki merkezlerden giderek daha genifl halkalar halinde yay›ld›kça dünya nüfusunun giderek büyüyen k›sm› dünya Pazar ekonomisine dahil edilmektedir. Çevre bölgelerdeki toprak, hammadde ve emek
dünya pazarlar›n›n denetimi alt›na girdikçe göç ak›mlar› oluflmakta, bunlar›n önemli bir k›sm› da d›fl ülkelere yönelmektedir (Abadan-Unat, 2006).
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Dünya sistemi kuram›na göre, çevre olarak adland›r›lan ülkeler, merkez ülkeler için vazgeçilemeyecek ve merkez ülkelerin sürekli kapitalist geliflimi perspektifinde ihtiyaç duyulan bir konumdad›rlar. Meydana ç›kan bu ihtiyaç, asl›nda ba¤›ml›l›k zincirini oluflturan iktidar mekanizmas›n›n temel gereksinimidir. Kurulan
ba¤›ml›l›k sistemi içerisinde merkez ülkeler, ucuz iflgücü, hammadde ve üretilen
mamul mal›n pazarlanmas› için çevre ülkelere ihtiyaç duymaktad›rlar. Çevre ülkelerden gelen hammadde, yine çevre ülkelerden gelen ucuz iflgücüyle ifllenerek
maliyet düflürülmekte ve düflük maliyetli bu ürünler ülke içinde tüketilmekte ya da
di¤er ülke pazarlar›na ihraç edilerek kapitalist sisteme bir geri dönüflüm sa¤lanmaktad›r. Kuram›n temel iflleyifli çerçevesinde, merkez ülkeler var olan kapitalist
birikimlerini gelifltirmek ve mükemmellefltirmek için çevre ülkelere ihtiyaç duyarlar. Çevre ülkeler de, kapitalist geliflimlerini tamamlama ve ekonomik refahlar›n›
yükseltmek için merkez ülkelerle bu tip bir iliflki sistemine dahil olmaktad›rlar. Görüldü¤ü üzere, ba¤›ml›l›k tüm geliflmifllik ve azgeliflmifllik kriterlerine göre olsa da
sadece tek tarafl› de¤ildir. Çünkü gerek merkez olarak kabul edilen gerekse de
çevre olarak kabul edilen ülkelerin, çeflitli ba¤lamlarda ve yap›larda birbirlerine ihtiyaçlar› vard›r (Ça¤layan, 2006).
Görüldü¤ü gibi, ‹tme-çekme teorileri esas olarak, bireylerin gönüllü göçüne yo¤unlaflma e¤ilimdeyken, dünya sistemi yaklafl›m› ise sermayenin kitlesel emek gücü aray›fl›na odaklanmaktad›r. Dünya sistemi teorisine göre,
emek göçü, kapitalizmin merkez ülkeleriyle onlar›n azgeliflmifl çevreleri aras›nda
eflitsiz ve adaletsiz bir flekilde kurulan iktidar ve sömürü iliflkisinin bir sonucu olarak ortaya ç›kmaktad›r. Buna göre, göç, üçüncü dünyan›n birinci dünyaya ba¤›ml› kalmas›, dünya ticareti ve ç›karlar›n›n kontrol edilmesi aç›s›ndan askeri güç kadar önemlidir. Sonuç olarak, bu kurama göre, kapitalist etkiler çok önemlidir. Herhangi bir dünya sistemi çerçevesinde oluflan merkez çevre iliflkisinde kapitalist yay›lman›n etkisiyle çevre ülkelerde bir nüfus hareketi meydana gelmektedir. Zolberg (1983: 9) geçmiflteki ve günümüzdeki göçleri, özellikle de ça¤›m›zdaki iflgücü göçlerinin, çevre ülkelerden merkez ülkelere do¤ru akt›¤›n› belirtmektedir.
Dünya sistemi kuram›na göre, merkez ülkeler, ucuz iflgücü ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için, hayli s›n›rlay›c› da olsa, göçmen kabul politikalar› uygulamaktad›r. Günümüzde uygulanan göçmen kabul politikalar› birçok a¤›r önkoflullar içermektedir. Buna göre, nitelikli, iyi yetiflmifl, kalifiye eleman olmak önemli bir önkofluldur.
Çevre ülkelerden gelen nitelikli iflgücü (beyin göçü) merkez ülkelerde düflük ücretle çal›flmakta, böylece de üretim maliyetleri düflürülmektedir. Çevre
ülkelerden merkeze do¤ru akan göç olgusunun bir di¤er biçimi de vas›fs›z
iflçilerin göçüdür. Merkez ülkeler, emek yo¤un sektörlerde kendi ülkesinin vas›fs›z iflçisinden daha ucuza çal›flt›raca¤›, vas›fs›z iflçileri de göçmen olarak kabul
etmekte ve/veya bu iflçileri kaçak göçmenler aras›ndan temin ederek çal›flt›rmaktad›r. Çevreden merkez ülkelere do¤ru olan göç sonucunda merkezde üretim maliyetleri düflmektedir. A¤›r sanayi üretimi çevre ülkelere kayd›r›ld›¤› ve iletiflim ve
bilgi teknolojileri geliflti¤i için, merkez ülkelerde e¤itim ve sa¤l›k alan›nda çok fazla yüksek ve düflük vas›fl› iflgücü ihtiyac› ortaya ç›kmaktad›r. Geliflmifl ülkelerin
küresel kentlerinde çevreden gelen ve düflük ücretle çal›flan vas›fl› göçmenlerin
yan›nda, özellikle hizmet sektöründe (garson, bahç›van, hizmetli, sa¤l›k personeli
vb.) ciddi düzeyde bir vas›fs›z iflgücüne ihtiyaç bulunmaktad›r. Sonuç olarak, dünya sistemi kuram›, uluslararas› göçün giderek geniflleyen küresel piyasan›n siyasal
ve ekonomik örgütlerini izlemekte oldu¤unu ileri sürmektedir.
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Dünya sistemleri kuram›na
göre uluslararas› göç,
kapitalist geliflmenin neden
oldu¤u kopma ve yer
de¤ifltirmelerinin do¤al
sonucudur.
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Merkez kapitalist ülkelerdeki
sanayi firmalar›, çevre
ülkelerde montaja dayal›
fabrikalar kurmaktad›r.
Çevredeki bu üretim
ihracata yöneliktir ve daha
çok kad›n eme¤i
gerektirmektedir. Kad›n
eme¤inin kullan›lmas›
ücretleri düflürmekte ve yerel
üretimleri krize sokarak
erkek iflçileri daha fazla
iflsiz b›rakmaktad›r. Sonuç
olarak, bu durum da göç
etmeye haz›r kitleler ortaya
ç›kmas›na yol açmaktad›r.

Karfl›l›kl› olarak merkez ve çevre ülkeler aras›ndaki ba¤›ml›l›k iliflkisini de derinlefltiren bu durum, çevre ülkede de bir tak›m de¤iflimlere yol açmaktad›r. Merkez ülkelerdeki kapitalist firmalar›n çevre ülkelerde kurduklar› fabrikalar ve bu
fabrikalarda çal›flan iflgücü, çevre ülkedeki geleneksel üretim mekanizmalar›n› ve
sistemlerini zay›flatmaktad›r. Zay›flayan üretim mekanizmalar› ve geleneksel üretim etkinliklerinden kopan yeni iflçiler, ucuz emek piyasas›na kat›lmakta ve bu piyasay› canl› tutmaktad›r. Ucuz iflgücüne olan talep, kad›n ve çocuk isçili¤ine duyulan ihtiyac› da art›rmaktad›r. Bahsedilen bu kapitalist iflleyifl, çevre ülke içinde
de bir göçe neden olmaktad›r. Geleneksel üretim tarz›ndan kopan iflçiler sanayi
merkezlerine do¤ru göç ederek, ülke içinde de bir göçe neden olmaktad›r.
Örne¤in, merkez-çevre iliflkilerine dayal› olarak, kapitalist çiftçiler küresel pazar ekonomisi ile rekabet edebilmek için çevre bölgelerde üretimi tek düze hale
getirmekte, sanayi mamulü gübre ve tohum kullanmaya bafllamaktad›rlar. Geçime
dayal› tar›m yerini piyasa iliflkilerine aç›k nakit karfl›l›¤›nda üretilen mahsule b›rakt›¤› için daha fazla tar›m iflçisi iflsiz kalmaktad›r. Böylece, çevredeki yerel tar›msal
topluluklar daha fazla zay›flamakta ve göç adeta kural haline gelmektedir (Abadan-Unat, 2006). Tekrar vurgulamak gerekirse, kapitalist iliflkiler a¤›, hem çevre ülkelerden merkez ülkelere do¤ru göçe, hem de çevre ülkenin kendi içerisinde sürekli bir göçe neden olmaktad›r. Castles’›n söyledi¤i gibi, “bir kez aç›lan göç muslu¤unu kolayca kapatmak art›k mümkün olmamaktad›r”.

Çevre ülkelerde kapitalist
ekonomiler taraf›ndan
böylelikle yarat›lan
göçmenler, bu iflgücünün
ço¤unlukla geliflmifl ülkelere
göç etmesine yol
açmaktad›r. Bunun
sonucunda göçmenler büyük
flehirlerde
yo¤unlaflmaktad›r.
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Marksist ekonomi
politik yaklafl›m›n göç sorununa bak›fl›n› araflt›r›n›z?

Özetleyecek olursak, dünya sistemleri kuram› flu ilkelere dayanmaktad›r:
D Ü fi Ü N E L ‹ M
1. Küreselleflen ekonomi kapsam›nda kapitalizmin çevre ülkelere yeni pazarlar, hammadde ve emek aray›fl› içinde s›zarak, var olan yap›lar›, sermaye biS O Rmant›¤›
U
rikiminin
içinde dünya piyasas›na entegre etmesi, bu bölgelerde var
olan sosyal ve ekonomik yap›lar› bozar ve insanlar› geleneksel geçim yollar›ndanD ‹yoksun
b›rakarak göçe zorlar (Amin, 2003).
KKAT
2. Kapitalizmin çevre ülkelere girmesiyle, k›rsal kesimde rekabete ayak uydurabilen daha büyük iflletmeler ayakta kal›rken, orta ve küçük ölçekli iflletSIRA S‹ZDE
melerin
çökmesiyle geçim araçlar›n› kaybeden iflsiz köylü kitlesi ya ayn› ülkede k›rsal bölgelerden kentlere ya da ülke d›fl›na göç eder.
3. Geliflmifl
dünyan›n kapitalist piyasa sisteminin çevre ülkelerine girifli, uluslaAMAÇLARIMIZ
raras› göç ak›m›n› harekete geçiren do¤al bir süreçtir. Kapitalizmin çevre ülkelere daha çok ucuz emek aray›fl› içinde s›zmas› ve ekonomik ve finansal
piyasalar›n
uluslararas› göçü artt›r›r.
K ‹ T A yay›lmas›
P
4. Uluslararas› iflgücü ak›m›, uluslararas› mallarla sermayenin ak›m›n› ters yönde izlemektedir. Kapitalist yat›r›m, çevre ülkelerinde köklerinden kopmufl,
göçe
T E Lhaz›r
E V ‹ Z Ybir
O N nüfus yaratmakta, bunun sonucunda ulus-ötesi hareketler
do¤maktad›r.
5. Uluslararas› göç, piyasa ekonomisinin küreselleflmesinden kaynakland›¤›na
göre, bu göçü önlemenin bir yolu, hükümetlerin deniz afl›r› yat›r›m alanlar›
‹ N T Euluslu
R N E T flirketlerin finans faaliyetlerini denetlemektir.
ile çok
6. Kapitalist ekonomiler kendi s›n›rlar›n›n ötesinde yapt›klar› yat›r›mlar› korumak için, gerekti¤inde siyasal ve askeri müdahaleler baflar›s›zl›¤a u¤rad›¤›nda bu kez merkez ülkelere yönelen s›¤›nmac› ve mülteci göçlerine yol açmaktad›r. Bu da uluslararas› göçü besleyen bir baflka faktördür.
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7. Kapitalist dünya sisteminin ülkeler ve bölgeler aras›nda yaratt›¤› ve derinlefltirdi¤i eflitsizlikler ve göç veren ve alan ülkelerin yoksulluk ve refahlar›
birbirlerinden ba¤›ms›z olgular de¤illerdir. Arada nedensel bir iliflki vard›r.
Göç veren ülkelerin yoksullu¤unun nedeni, göç alan ülkenin o ülkelerin
ekonomi ve politikalar›na yapt›klar› müdahalelerdir (Bonacich, 1993: 687;
Purkis, 2005 47).
Dünya sistemi kuram› zaman zaman baz› elefltiriler almaktad›r. Dünya sistemi
yaklafl›m› ça¤dafl göçlerin oldukça karmafl›k olan yap›s›n› tatminkâr bir flekilde
analiz edemeyecek kadar tek boyutlu görünmektedir. Dünya sistemi yaklafl›m›
ise sermayenin ç›kar›n› her fleyin belirleyicisi olarak görüp bireylerin yada gruplar›n eylem ve isteklerini yeterince analiz etmemektedir. E¤er, Bat›l› devletlerin
sermaye ve ç›kar mant›klar› dünya sistemi kuram›n›n iddia etti¤i kadar egemense nas›l oluyor da göç politikalar› önceden planlanmad›¤› halde, bu kadar s›kl›kla de¤iflebilmektedir.

GÖÇMEN ‹L‹fiK‹LER A⁄I (NETWORK) KURAMI
1990’l› y›llarda sosyolojide kullan›lmakta olan “a¤” kavram› göç olgusunu aç›klamakta da kullan›lmaya bafllanm›flt›r. Massey, göç a¤›n› göçmenlerin aileleri, arkadafllar› ve ülkelerinde kalan yak›nlar› ile karfl›l›kl› iliflkilerinin bir bütünü olarak tan›mlamaktad›r. Bu a¤lar, göç sürecinin maliyetini ve risklerini
azaltarak göç kanallar› oluflmas›na yol açmaktad›r. Göç kanallar› ço¤ald›kça,
göçmenler için daha fazla hedef ülke ve faaliyet alan› sunmaktad›r. Bu a¤lar›n enformel olmas› halinde, göçmenlerin seyahat ve konaklamalar›n› karfl›layabilmektedir. Daha farkl› durumlarda ise baz› arac› kurumlar, göçmen kaçakç›l›¤› yoluyla kiflileri yüksek ücretler karfl›l›¤› s›n›rlardan geçirmektedir. Bu arac› a¤lar› kullanan
göçmenler borç yükü alt›na girmekte, kimi zaman bask› ve fliddete maruz kalabilmektedir (Massey vd., 1999: 24-32; Vural, 2007: 16).
Wilpert’e göre göçmen a¤› flu flekilde çal›flmaktad›r: “Öncü göçmenler öncelikle göç veren ve alan toplumlar› birbirine ba¤layan bir altyap› olufltururlar ve bu
ba¤lant› göç veren toplumdaki di¤er bireylere göçme olana¤› sa¤lar. Yeni göç dalgalar›, kurulmufl bu a¤› harekete geçirir ve sonradan göç edenler ilk gelenlerin tecrübelerinden yararlan›rlar. Zamanla göç kendi kendini devam ettiren bir hal al›r”
(aktaran, Yalç›n, 2004, 50). Göçmen iliflkiler a¤› kavram›, terk ettikleri kendi ülkeleri ile yeni yerlefltikleri ülkelerde eski göçmenler, yeni göçmenler ve göçmen
olmayan kifliler aras›nda ortak köken, soydafll›k ve dostluk ba¤lar›ndan oluflan kifliler aras› ba¤lant›lar› ifade etmektedir. Göçmenlerin sahip oldu¤u bu iliflkiler a¤›
gerekti¤inde baflvurulabilecek, göçle ilgili yard›m sa¤layan ve problemlerin çözülmesini sa¤layan sosyal bir sermayedir. Ayr›ca, zaman içinde bu iliflki a¤lar› göçmen gönderen ülkenin di¤er katmanlar›na da yay›lmaktad›r.
Göç bir kez bafllad›¤›nda göçü yapan kiflinin etraf›ndaki insanlar› da etkisi alt›na almaktad›r. Göçmenlerin sahip oldu¤u bu iliflkiler a¤lar›n›n varl›¤›, uluslararas›
göçü h›zland›ran ve yayg›nlaflt›ran bir faktördür. Bu durum uluslararas› göçün sürdürülebilirli¤ini artt›ran bir faktördür. Yabanc› bir ülkeye ilk kez giden göçmenler,
özellikle illegal yollardan gitmeleri halinde, yard›m alabilecekleri bir iliflkiler a¤› olmad›¤›ndan, yüksek mebla¤daki masraflar› göze almak zorundad›rlar. Ancak onlar› izleyen her yeni göçmen soydafll›k ve dostluk esas›na dayanarak destek görebilece¤i için, göç masraflar› azalmaktad›r. Böylece göç hareketi s›n›rs›z bir flekilde
sürdürülmektedir.

Göçmenlerin göç ettikleri
ülkede kurduklar›, ayn›
zamanda göç alan ülke ile
göç veren ülke aras›nda da
kurduklar› sosyal a¤lar,
göçler üzerinde etkili
olmaktad›r. Bu a¤lar hemen
her tür sosyal temele ve
de¤iflkene ba¤l› olarak
kurulmufl, güçlü ve zay›f
a¤lar olabilir.

Yabanc› bir ülkeye illegal
yollardan ve ilk kez giden
insanlar için göçmen
akrabalar›ndan veya
tan›d›klar›ndan alacaklar›
yard›m onlar›n masraflar›n›
ve risklerini azaltaca¤› için
bu tür zincirleme göç
hareketleri oldukça
yayg›nlaflmaktad›r.
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Göçmenlerin aras›ndaki
ortak köken, soydafll›k ve
dostluk iliflkileri a¤lar›n›n
varl›¤›, uluslar aras› göçü
özendiren ö¤elerdir.

Aileye veya ortak kökene dayanan ba¤lant›lar, bar›nma, ifl bulma ve bürokratik
ifllemlerin halledilmesine yard›mc› olur, kiflisel sorunlar konusunda destek sa¤lar.
Bu sosyal a¤lar göçmenler ve aileleri aç›s›ndan göç sürecinin güvenli ve daha kontrol edilebilir olmas›n› sa¤lar. Göç hareketleri bir kez bafllad›¤›nda, art›k kendi
kendini sürdürebilir sosyal bir sürece dönüflür (Castles, 2009: 38).
Bugün pek çok göç teorisyeni, göç hareketinin bafllamas› ve sürdürülmesinde
bilginin ve “kültürel ve sosyal sermayenin” (di¤er ülkeler hakk›nda bilgi, yolculu¤u organize edebilme, ifl bulma ve yeni çevreye uyum sa¤layabilme kapasitesi) rolüne vurgu yapmaktad›r (Castles ve Miller 2008: 37). Enformel a¤lar, kiflisel iliflkileri, aile ve ev kal›plar›n›, arkadafl ve cemaat ba¤lar›n›, sosyal ve ekonomik konularda karfl›l›kl› yard›mlaflmay› kapsamaktad›r. Bu tür ba¤lant›lar
bireyler ve gruplar için hayati kaynaklar› sa¤lar ve “sosyal sermaye” olarak da düflünülebilir (Bordieu ve Wacquant, 1992: 119). Örne¤in, 1970’lerde Meksikal› göçmenler üzerine yap›lan bir araflt›rma bu göçmenlerin yüzde doksan›n›n enformel
a¤lar› kullanarak aile veya iflveren ba¤lant›lar›yla ABD de yasal oturma izni ald›klar›n› göstermektedir (Portes ve Bach, 1985 ).
Ayr›ca, göçmenlerin iliflki a¤lar› yerleflme ve göç bölgesinde cemaat oluflumu
sürecine bir temel sa¤lamaktad›r. Göçmen gruplar› kendi sosyal ve ekonomik altyap›lar›n› gelifltirirler: ‹badet yerleri, dernekler, dükkânlar, kafeler, doktor ve avukat gibi profesyoneller ve di¤er hizmetler. ‹lk göçmenleri göç ettikleri ülkede kalma süresinin uzamas› efllerini ve çocuklar›n› getirme ve aile birleflmelerine yol açmaktad›r.
Ayr›ca, iliflkiler a¤› kuram›na göre göçmenler aras›ndaki ekonomik ve siyasi
ba¤lar da göz önüne al›nmal›d›r. Kurulan iliflki a¤lar›, daha sonra kendini gelifltirerek farkl› alanlara kaymakta ve a¤ giderek daha kompleks hale gelmektedir. Bu durumun en güzel örne¤i Almanya’ya göç eden Türk isçilerin kurdu¤u göçmen iliflkiler a¤›nda görülebilir. ‹lk dönemlerdeki a¤›n içeri¤i, Türkiye’den Almanya’ya göç
edenlerin uyum sa¤lamas›n› kolaylaflt›ran, ifl ve kalacak yer bulma gibi durumlara
yönelik iken, günümüzde ise, hala bu durumlar›n varl›¤›n›n yan›nda ekonomik iliflki ve Almanya siyasetinde etkin olma gibi noktalara da kaym›flt›r.
Göç edilen ülkedeki göçmen a¤lar›n›n varl›¤› sayesinde ekonomik yükler, yard›mlaflma mekanizmalar› ve bürokratik olaylar›n h›zland›r›lmas›yla azalmaktad›r.
Yine ayn› yard›mlaflma mekanizmalar› ve yeni gelen kiflilerin yaln›zl›k hissinden
kurtulmalar›yla sosyal maliyette de bir düflüfl yaflanmaktad›r. Sonuç olarak kurulan
a¤la yaflanan ve süregiden göç aras›nda karfl›l›kl› bir etkileflim söz konusudur.
A¤›n göçmenlerin sosyal uyumuna yönelik etkilerine bak›ld›¤›nda, hem olumlu hem de olumsuz yanlar› görülmektedir. Göçmen a¤›n›n varl›¤›n›n, yeni gelen
göçmenin sosyal uyumunu kolaylaflt›rd›¤› aç›kt›r; fakat baz› durumlar bunun tam
tersinin de mümkün oldu¤unu göstermektedir. Göçmenler, var olan ekonomik, siyasal ve sosyal a¤lar sayesinde, içe kapal› paralel bir toplum olarak yaflad›¤›nda,
göç edilen yeni ülkedeki hayata göçmenlerin geçifli ve uyumu söz konusu olamamaktad›r. A¤›n varl›¤› sayesinde tüm ihtiyaçlar›n› kendi grubu içerisinde karfl›layan
yeni göçmen kifliler, daha çok kendi grubunun içine kapanmakta ve göç etti¤i ülkedeki halkla temastan kaç›nmaktad›r. Almanya’da yaflayan Türkiyeli göçmenlerin
durumu, bu uyumdan uzaklaflt›ran sürece örnek olarak gösterilebilir. Çünkü bu
göçmenler aras›nda hala Almanca bilmeyen, yaflad›¤› Türk mahallesinden d›flar›ya
ç›kmam›fl ve bunlarla da yetinen pek çok insan›n varl›¤› bilinmektedir. Bu durum
da, göçmen a¤› iliflkiler sistemi, tam anlam›yla göçmenleri kendi kültürünün içerisine kapat›p, uyumdan uzaklaflt›rmaktad›r (Yalç›n, 2004, 53-54).

Göçmen a¤›n›n yard›mlaflma
ve dayan›flma gibi olumlu
etkilerinin yan› s›ra,
geldikleri yeni toplumdan
kendilerini yal›tma ve kendi
grubunun içine kapanma
gibi olumsuz etkileri vard›r.

119

5. Ünite - Göç Olgusu ve Uluslararas› Göç Kuramlar›

Ayr›ca, küreselleflmenin belirtilerinden biri olan iletiflim ve ulafl›m teknolojilerinin h›zl› de¤iflimi, göçmenlerin geldikleri yerlerle yak›n iliflkilerini sürdürmesini
gittikçe daha da kolaylaflt›r›yor. Bu geliflmeler ayn› zamanda insanlar›n ekonomik,
sosyal, ya da kültürel ba¤lar›n›n oldu¤u bir tak›m yerler aras›nda düzenli olarak gidip-gelmelerinde oldu¤u gibi tekrarlanan göç hareketlerini ve dolafl›m›n büyüklü¤ünü kolaylaflt›rmaktad›r. ‹flte bu toplumlar aras›nda düzenli gidifl-gelifllerin artmas› durumuna ulus-afl›r›laflma denilmektedir.
Ulus-afl›r›c›l›k, küreselleflme ba¤lam›nda, birbirinden uzakta olan ve uzaktan
iletiflim kuran sanal cemaatler olarak akrabal›¤a, komflulu¤a veya iflyeri temelli eski yüz yüze cemaatlere do¤ru ilerleyebilmektedir. Uluslararas› göçlerin ulus-afl›r›
bir niteli¤e bürünmesi ve özellikle son çeyrek yüzy›lda geliflmekte olan ülkeler ile
geliflmifl ülkeler aras›nda yo¤un bir insan hareketlili¤inin yaflanmas›, s›n›r aflan a¤lar›n ve cemaatlerin ortaya ç›kmas›na neden olmaktad›r. Faist (2003), bu durumu
Devlet-afl›r› Alan kavram›yla aç›klamaktad›r. Devlet-afl›r› alanlar, kifliler ile kolektif
topluluklar aras›nda ortaya ç›kan ve egemen devletlerin s›n›rlar›n› aflan ekonomik,
siyasal ve kültürel ba¤lar› ifade etmektedir. Ortaya ç›kan bu alanlar farkl› yerlerdeki insanlar, a¤lar ve örgütler aras›nda, verili ülke s›n›rlar›n›n ötesine geçen iliflkiler
kurulmas›na olanak sa¤lamaktad›r. Devletafl›r› alanlar, son otuz y›lda s›n›raflan hareketlerde ortaya ç›kan yo¤unlu¤un bir ürünü olmufltur. Bu alanlar bir yandan göçün geliflim sürecinde, di¤er yandan ve as›l olarak mal ve bilgi de¤ifliminin sonucunda ortaya ç›kmaktad›r. Her iki durumda da sadece göçmen örgütleri de¤il, var
olan ya da kurulmakta olan siyasal parti ve inisiyatifler gibi kolektif topluluklar da
geliflim süreçlerinde s›n›rafl›r› iliflkilere baflvurmaktad›r.
Devletleraras› göçte ve sosyal alanlarda insanlar ve onlar›n a¤lar, örgütler, topluluklar içindeki ba¤lar› kurucu bir rol oynamaktad›r. Devletafl›r› topluluklar, hemfleri topluluklar›, etnik yurtd›fl› topluluklar›, dinsel topluluklar ve diyaspora gibi
farkl› gruplardan oluflan (Faist, 2003: 27) bu a¤lar›n önemli bir boyutu da, bunlar›n içerisindeki muhalif gruplar›n, göç veren ve göç alan ülkelerin yasal düzen ve
istikrarlar›na yönelik sorunlar ortaya ç›karmalar›d›r (Y›ld›z, 2010: 15-17)
Aile ba¤lant›lar› göçü mümkün k›lan kültürel ve finansal sermayeyi de sa¤lar.
Ayr›ca, belli bireyler, gruplar veya kurumlar, göçmenlerin göç edecekleri ülkenin
siyasal ya da ekonomik kurumlar aras›nda arac› rol üstlenebilir. Bu durum göçmenler ve göç edilecek ülkeler aras›nda ba¤lant›lar kuran ve göçmenlerin göç etmesini (ço¤u zaman paral›) bir flekilde sa¤layan “arac› yap›lar›” do¤urmufltur. Bu
durum göç etmek isteyenlerin paras›yla ayakta duran bir “göç endüstrisi” ortaya
ç›kmaktad›r. Arac› “ara yap›lar” ise, göçmenler ile siyasal ve ekonomik kurumlara
aras›nda arac› rol üstlenen bireyler, gruplar ve kurumlar› kapsamaktad›r. Bu ara
yap›lar, iflçi bulma örgütleri, avukatlar, acenteler, kaçakç›lar ve di¤er arac›lar gibi
çok say›da yap›dan meydana gelir. Castles-Miller, küreselleflme ba¤lam›nda birbirlerinden uzakta olan ve uzaktan iletiflim kuran insanlar›n bu a¤lar vas›tas›yla “ulusafl›r› cemaatler” oluflturduklar›n› ve mevcut koflullarda bu cemaatlerin h›zla ço¤ald›¤›n› savunur.
SIRA S‹ZDE
Göç üzerinden oluflturulan “arac› yap›lar” veya “göç endüstrisi” olgusunu
araflt›r›n›z?

Küresel ölçekte ortaya ç›kan yo¤un hareketlilik nedeniyle, Castles-Miller (2008),
D Ü fi Ü N E L ‹ M
içinde bulundu¤umuz ça¤› göçler ça¤› olarak adland›rmakta ve bu koflullar›n kal›c› olaca¤›n› ifade etmektedirler.
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‹liflkiler a¤› kuram›n›n dayand›¤› temel prensipler flöyle s›ralanabilir:
1. Göçmen iliflkiler a¤lar›, göç hareketini özendirmek yoluyla göç etme iste¤ini sürekli olarak canl› tutmakta ve yayg›nlaflt›rmaktad›r.
2. Ücret farkl›l›¤› önemini kaybetmektedir çünkü göçmen iliflkiler a¤› göçün
yol açt›¤› masraflar› ve içerdi¤i riskleri azaltmaktad›r. Göçmen a¤lar›, göçmenleri, göçün verdi¤i rahats›zl›ktan ve masraflardan önemli ölçüde rahatlat›rlar. Göçmenlerin gittikleri yerlerde uyumlar› için kolayl›k sa¤larlar.
3. Kendi anayurtlar›ndaki potansiyel göçmenler ve a¤a yeni kat›lanlar için yabanc› toplumdaki f›rsatlar ve resmi yap›lanmalar hakk›nda haber kanallar›
gibi hizmet verirler.
4. Göçmenler aras›nda iliflkiler a¤› bir kez kuruldu¤unda, hükümetlerin bunu
denetlemesi ve kontrol etmesi oldukça zordur. Göç alan ülkenin benimsedi¤i göç politikalar› ne olursa olsun, göçmen iliflkileri ve örüntüleri oluflmaya devam etmektedir.
5. Göçmen iliflkiler a¤›, gönderen ülke toplulu¤unu daha fazla temsil eder hale gelebilmektedir. Göçmen iliflkiler a¤› pekifltikçe, göçün sosyo-ekonomik
nedenleri belirsizleflmeye bafllamaktad›r.
6. Göçmenlerin aile birleflmeleri yoluyla bir araya gelmesini hedefleyen politikalar göçmen iliflki a¤lar› gittikçe daha da güçlendirmektedir. Çünkü belli
bir iliflkiler a¤›na ya da göçmen ailesine mensup olan bireylere özel girifl
hakk› tan›nmaktad›r.
7. A¤lar, zaman zaman göçmenleri yeni gittikleri toplumdan yal›t›rlar ve onlar›n kendi yurtlar›yla iliflkilerinin devam›n› sa¤larlar.
8. A¤lar, göçün bafllang›c›n› ve hedef yerini etkileyerek önemli ölçüde kimlerin göçece¤ini belirlerler. Bu anlamda göçün h›z›n› ve büyüklü¤ünü önemli oranda belirlemektedir.

SONUÇ
Göç teorileri ortaya at›ld›klar› dönemin siyasi-ekonomik belirleyicilerini temel alarak göç ak›mlar›n› aç›klamaya çal›flm›flt›r. Göç ak›mlar›n›n özelliklerine bak›ld›¤›nda da tarihsel olarak göç teorilerinin, göç ak›mlar›n›n geliflimi ile çak›flt›¤› görülmektedir. Örne¤in, 1960’l› y›llarda ortaya at›lan neo-klasik göç teorileri dayand›klar› iktisat modeline ve günün koflullar›na uygun olarak “bireysel faktörleri”
göç analizinin içine katm›flt›r. Bu teori, göç sürecini bireysel giriflimin bir parças› olarak yorumlarken, bölgeler aras› eflitsizlikleri iflgücü arz-talebi yoluyla giderilebilecek geçici dengesizlik durumlar› olarak de¤erlendirmifltir.
Ancak, özellikle 1970’li y›llar›n ekonomik krizleri ve iflgücünün hareketlili¤ine
karfl› oluflan negatif ortam, yap›sal eflitsizliklerin sorgulanmas›n› gündeme getirmifltir. Bu ba¤lamda, merkez-çevre iliflkileri kapsam›nda, uluslararas› göçün
merkez ülkeler taraf›ndan ç›karlar›na uygun olarak yönlendirildi¤ini savunan ba¤›ml›l›k teorileri ön plana ç›km›flt›r. Ayn› dönemlerde, ikili iflgücü piyasas› teorisi, merkez-çevre kavram›n› iflgücü piyasalar›n›n yap›s›na uyarlayarak
esnek üretim biçiminin yaratt›¤› vas›fl›-vas›fs›z iflgücü ayr›m› üzerinde durmufltur. 1990’l› y›llarda ise, uluslararas› göç sürecinin karmafl›klaflmas› ile birlikte yap›sal faktörlerin yan›nda aileler, gruplar ve iliflki a¤lar›n da göç analizine kat›lmas› söz konusu olmufltur.
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Neo-klasik Ekonomi teorisinin makro ve mikro
kuramlar›n›n temel ilkelerini s›ralamak.
Neoklasik Ekonominin Makro kuram›na göre, insanlar›n gidecekleri ülkede kazanmay› umduklar› yüksek ücretler, göç s›ras›nda ödeyecekleri bedellerden daha yüksekse göç gerçekleflir (fayday› maksimize etme). Dolay›s›yla uluslararas› göç
(muhtemelen iç göç de) iflgücü arz ve talebindeki co¤rafi farklar nedeniyle olmaktad›r. Eme¤in
sermayeye göre s›n›rl› oldu¤u ülkelerde yüksek
ücretli; eme¤in sermayeye göre bol oldu¤u ülkelerde ise düflük ücretli bir iflgücü piyasas› vard›r.
Ortaya ç›kan ücret farklar›, çal›flanlar›n ücretlerin
düflük oldu¤u ülkeden yüksek oldu¤u ülkeye
do¤ru hareket etmelerine neden olmaktad›r. Hareketin bir sonucu olarak sermaye bak›m›ndan
yoksul olan ülkede iflgücü arz› düflerken, ücretler yükselir; sermaye zengini ülkede ise iflgücü
arz› artarken ücretler de düfler.
Neoklasik Ekonominin Mikro kuram›na göre ise
göç, rasyonel davranan bireysel aktörlerin, fayda-maliyet hesab› yaparak net getiri beklentisiyle oluflmaktad›r. Buna göre bireyler, sahip olduklar› becerileriyle daha verimli olacaklar› yere hareket ederler. Ancak onlar tercihen yüksek ücret
isterler ve çal›flmak için gitme veya kalman›n bedellerini gözden geçirirler. Ayr›ca, bireyler göç
etmeye karar verirken, göçün maddi bedellerini,
masraflar›n›, yeni bir dil ve kültürü ö¤renme, yeni emek piyasas›na uyum sa¤lama, yeni birilerine uyum ve eski ba¤lar› kesmenin psikolojik bedellerini dikkate almaktad›r.

N
A M A Ç

2

N
A M A Ç

3

Yeni Ekonomi teorisinin temel özellikleri de¤erlendirmek.
Bu teoriye göre göç kararlar› yaln›z bireysel aktörler taraf›ndan al›nmamaktad›r. ‹liflkili insanlar grubunun (genellikle aileler veya hane halklar›n›n) ortak karar›yla sadece beklenen geliri
maksimize etmek için de¤il; riskleri minimize
etmek ve emek piyasalar›ndan baflka piyasalardaki bozukluklar›n k›s›tlamalar›n› çözmek için
de al›nmaktad›r.
‹kiye Bölünmüfl Emek Piyasas› Teorisinin temel
özelliklerini s›ralamak.
‹kiye Bölünmüfl Emek Piyasas› Teorisi’ne göre
uluslararas› emek göçü, büyük ölçüde talebe dayal›d›r ve geliflmifl toplumlardaki iflverenler veya
onlar ad›na hükümetler taraf›ndan bafllat›lm›flt›r.
Göçmen iflçi talebi ekonominin yap›sal gereksinimlerinden do¤ar; ücret teklifleri ve uluslararas›
ücret farklar› emek göçünün oluflmas› için zorunluluk de¤ildir. Göçmen kabul eden toplumlardaki düflük düzeyli ücretler, göçmen iflçilerin
arz› azalsa bile yükselmez. Ücretler, sosyal ve
kurumsal mekanizmalar taraf›ndan yerinde tutulur, arz ve talepteki de¤iflimlere karfl› ba¤›ms›z
de¤ildirler. Göçmen iflçi arz›ndaki art›fla paralel
olarak düflük düzeyli ücretler de düflebilir, düflük
düzeyli ücretlerin daha da düflmesine sosyal ve
kurumsal denetimler engel olmaz. Hükümetlerin
ücretlerde veya istihdam oranlar›ndaki küçük de¤iflimler yaratan politikalarla uluslararas› göçü
etkilemesi zordur. Göçmenler, modern, endüstri
sonras› ekonomilerde yap›sal olarak oluflan bir
emek talebiyle artmaktad›r.
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Dünya Sistemi Teorisinin temel yaklafl›mlar›n›
analiz etmek.
Dünya sistemi teorisi, çevre ülkelerin perspektifinden bakmaktad›r. Günümüzde emek ve sermaye hareketleri merkezden de¤il çevreden kaynaklanmakta, bu çevrenin geliflmesinden çok
yoksullaflmas›na, geri kalmas›na sebep olmaktad›r. Burada alt› çizilen husus sanayileflmifl merkez ve k›rsal çevre aras›ndaki eflitsiz iliflkilerdir.
Ayn› flekilde merkezdeki ülkeler, çevredeki ülkeleri sömürerek kalk›nmakta, çevrenin kalk›nmas› asimetrik ba¤›ml›l›k iliflkileri arac›l›¤›yla engellenmektedir. Bu bak›fl aç›s›ndan göç, merkezin çevre üzerindeki egemenli¤inin bir sonucu
olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Buna göre göç süreci, geçmiflteki sömürgecilik olgusu ile çok yak›ndan ilintilidir. Göç, kapitalist geliflme sürecinde ortaya ç›kan düzensizliklerin ve bozulmalar›n
do¤al bir sonucudur. Dünya sistemi kuram›, uluslararas› göçün giderek geniflleyen küresel piyasan›n siyasal ve ekonomik organizasyonlar›n› izlemekte oldu¤unu ileri sürer. Kapitalist ekonomik iliflkilerin çevre ülkelere nüfuz etmesi, kapitalist olmayan toplumlarda d›flar›ya göçe e¤ilimli
hareketli bir nüfus yaratmaktad›r.
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Göçmen ‹liflkiler A¤› kuram›n›n özelliklerini
aç›klamak.
Bu kurama göre, göçmen iliflki a¤lar›, akrabal›k,
arkadafll›k ve ortak kökenli topluluk ba¤lar› arac›l›¤›yla, kaynak ve hedef alanlardaki; yeni ve
eski göçmenler ile göçmen olmayanlar› ba¤layan
bir kifliler aras› bir topluluktur. Göçmen iliflki a¤lar›, göç hareketinin maliyetini ve risklerini azalt›r ve net getiri beklentisini artt›rmak suretiyle
muhtemelen göçü artt›r›r. Göçmen iliflki a¤ ba¤lant›lar›, yurt d›fl›nda bir ifle ulaflmada kullan›lan
sosyal sermaye biçimini oluflturur. Göçmenlerin
say›s›n›n kritik bir efli¤e ulaflmas› ve a¤lar›n genifllemesi; göçün maliyet ve risklerini azalt›r ki
bu nedenle göç olas›l›¤› artar, a¤lar daha da genifller. Zamanla göç davran›fl›, göç veren toplumun genifl katmanlar›na yay›larak genifller.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Dayand›klar› iktisat modeline ve günün koflullar›na
uygun olarak “bireysel faktörleri” göç analizinin içine
dahil eden kuram afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Neoklasik mikro göç kuram›
b. Göç sistemleri kuram›
c. Dünya sistemi kuram›
d. ‹liflki a¤lar› kuram›
e. Yeni ekonomi kuram›
2. Göç alan ve veren iki ya da daha fazla ülke aras›nda
kurulan makro ve mikro boyuttaki tarihsel, politik ve
sosyal iliflkilerin ve bu iliflkilerin sonucu olarak ortaya
ç›kan yap›n›n, bu ülkeler aras›ndaki göç hareketlerini
kolaylaflt›raca¤›n› öngören kuram afla¤›dakilerden hangisi olabilir?
a. Neoklasik mikro göç kuram›
b. Göç sistemleri kuram›
c. Dünya sistemi kuram›
d. ‹liflki a¤lar› kuram›
e. Yeni ekonomi kuram›
3. Uluslararas› emek göçünün büyük ölçüde geliflmifl
toplumlardaki iflverenlerin veya onlar ad›na hükümetlerin talebiyle bafllat›ld›¤›n› ve göçmen iflçilerin, geliflmifl ekonomilerin ucuz iflgücü piyasas›ndaki ikinci sektörlerindeki vas›fs›z emek ihtiyac›n› karfl›lad›¤›n› iddia
eden yaklafl›m afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Neoklasik mikro göç kuram›
b. Göç sistemleri kuram›
c. ‹kiye bölünmüfl emek piyasas› kuram›
d. ‹liflki a¤lar› kuram›
e. Yeni ekonomi kuram›
4. Göç sürecinin, yeni alanlar›n kapitalist sisteme girmesiyle geleneksel çevre ekonomilerinin bozuldu¤unu,
böylece kapitalizmin globalleflmesinin (pazarlar›n uluslararas›laflmas›) kendili¤inden çevre ülkelerde potansiyel göçmenler yaratt›¤›n› ileri süren yaklafl›m afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Dünya sistemi kuram›
b. Göç sistemleri kuram›
c. ‹kiye bölünmüfl emek piyasas› kuram›
d. ‹liflki a¤lar› kuram›
e. Yeni ekonomi kuram›

5. Göçün, yat›r›m portföyü çerçevesinde ailelerin ald›klar› rasyonel kararlar ve aile stratejisi sonucu oldu¤u ve
ailelerin kendilerinden birinin göç etmesi konusunda
ortak karar ald›¤›; karar› al›rken ferdin emek varl›¤› olarak de¤il ailenin emek varl›¤› olarak de¤erlendirildi¤ini
düflünen kuram afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Neoklasik mikro göç kuram›
b. Göç sistemleri kuram›
c. Dünya sistemi kuram›
d. ‹liflki a¤lar› kuram›
e. Yeni ekonomi kuram›
6. Immannuel Wallerstein’›n 1970’lerde ortaya att›¤› ve
uluslararas› göçün, çevre ülkelerdeki kapitalist alt-üst
olufllar›n bir sonucu oldu¤unu ileri sürdü¤ü kuram hangisidir?
a. Göç sistemleri kuram›
b. Dünya sistemi kuram›
c. ‹liflki a¤lar› kuram›
d. Yeni ekonomi kuram›
e. ‹kiye bölünmüfl piyasa kuram›
7. Uluslararas› göç hareketine kat›lan kiflilerin e¤er yurtd›fl›nda akrabalar›, yak›nlar›, hemflerileri olmas› halinde
daha kolay bir flekilde göç etmeye karar verebileceklerini savunan yaklafl›m afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Göç sistemleri kuram›
b. Dünya sistemi kuram›
c. ‹liflki a¤lar› kuram›
d. Yeni ekonomi kuram›
e. ‹kiye bölünmüfl piyasa kuram›
8. Piore’nin öncülük etti¤i ve uluslararas› göçün daha
çok ucuz emek talebini karfl›lamak üzere geliflmifl ülke
hükümetleri ve firmalar›n›n ald›klar› karar›n sonucu oldu¤unu ileri süren kuram afla¤›lardan hangisidir?
a. Dünya sistemi kuram›
b. ‹liflki a¤lar› kuram›
c. Göç sistemleri kuram›
d. Yeni ekonomi kuram›
e. ‹kiye bölünmüfl piyasa kuram›
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Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
9. Afla¤›dakilerden hangisi iki bölünmüfl emek göçü
kuram›n›n varsay›mlar›ndan biri de¤ildir?
a. Göç hareketleri, büyük ölçüde geliflmifl ülkelerin iflverenleri ya da onlar›n ad›na hareket eden
hükümetler taraf›ndan aç›klanan iflgücü iste¤i
ve istihdam karar›na ba¤l› olarak oluflmaktad›r.
b. Göçmen kabul eden ülkelerdeki düflük düzeyli
ücretler göçmen iflçi say›s›n›n azalmas› ile yükselir.
c. Geliflmifl ülkelerdeki toplumsal ve kurumsal mekanizmalar, vas›fs›z iflgücü olan göçmen iflgücünün ücretlerinin yükselmesini engellemektedir.
d. Göçmenler, günümüz endüstri-sonras› toplumun ayr›lmaz bir parças›d›r.
e. Göçmenlik alan›nda de¤ifliklik yap›lmak isteniyor ve göç azalt›lmak isteniyorsa, bu ancak dünya ekonomisinin yap›s›nda yap›lacak de¤iflikliklerle mümkün olabilir.

1. a
2. b
3. c
4. a
5. e
6. b
7. c
8. e
9. b
10. b

10. Afla¤›dakilerden hangisi iliflkiler a¤› kuram›n›n varsay›mlar›ndan biri de¤ildir?
a. Göçmen a¤lar›, göçmenler ve a¤a yeni kat›lanlar
için yabanc› toplumdaki f›rsatlar ve resmi yap›lanmalar hakk›nda haber kanallar› gibi hizmet
verirler.
b. Göçmenler aras›nda iliflkiler a¤› bir kez kuruldu¤unda, hükümetlerin bunu denetlemesi ve kontrol etmesi oldukça kolayd›r.
c. Göçmenlerin aile birleflmeleri yoluyla bir araya
gelmesini hedefleyen politikalar göçmen iliflki
a¤lar› gittikçe daha da güçlendirmektedir.
d. A¤lar, göçmenleri bazen yeni gittikleri toplumdan yal›t›rlar ve onlar›n kendi yurtlar›yla iliflkilerinin devam›n› sa¤larlar.
e. A¤lar, göçün bafllang›c›n› ve hedef yerini etkileyerek önemli ölçüde kimlerin göçece¤ini belirlerler.

Yan›t›n›z yanl›flsa “Neo-Klasik Mikro Göç Kuram›” konusuna bak›n›z.
Yan›t›n›z yanl›flsa “Göç Sistemleri Kuram›” konusuna bak›n›z.
Yan›t›n›z yanl›flsa “‹kiye Bölünmüfl Emek Piyasas› Kuram›” konusuna bak›n›z.
Yan›t›n›z yanl›flsa “Dünya Sistemi Kuram›” konusuna bak›n›z.
Yan›t›n›z yanl›flsa “Yeni Ekonomi Kuram›” konusuna bak›n›z.
Yan›t›n›z yanl›flsa “Dünya Sistemi Kuram›” konusuna bak›n›z.
Yan›t›n›z yanl›flsa “Göçmen ‹liflki A¤lar› Kuram›” konusuna bak›n›z.
Yan›t›n›z yanl›flsa “‹kiye Bölünmüfl Emek Piyasas› Kuram›” konusuna bak›n›z.
Yan›t›n›z yanl›flsa “‹kiye Bölünmüfl Emek Piyasas› Kuram›” konusuna bak›n›z.
Yan›t›n›z yanl›flsa “Göçmen ‹liflki A¤lar› Kuram›” konusuna bak›n›z.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1
Bu teori s›kl›kla itme-çekme teorisi olarak bilinmektedir. Çünkü bu kuram, göçün nedenleri olarak insanlar›
do¤duklar› yerlerden ayr›lmaya zorlayan itici faktörleri
ve onlar› göç alan belirli ülkelere çeken çekici faktörleri ön plana ç›karmaktad›r. Klasik göçün ilk temsilcisi
olan Ravenstein göçün kurallar›n› ortaya koymufltur.
Bu kurallara göre göç, yerleflim yerlerinin büyüklü¤üne
ve aralar›ndaki mesafeye göre belirlenir. Göçmenler f›rsatlar›n az oldu¤u yerlerden çok oldu¤u yerlere göç
ederler. Ravenstein her göçün temelde bir yap›sal-iktisadi nedeni oldu¤u ve göç edenin buna denk düsen bir
güdüye sahip oldu¤unu ileri sürmüfltür. Gidilecek yerin
seçimi mesafeye göre belirlenir ki göçmenler yak›n yerleri tercih ederler. Göçmenler ihtiyaçlar› karfl›lanmad›¤›nda tekrar göç ederler. Göç ak›mlar› oluflturan genel
nüfusun göçü göçmenleri emen ticaret ve endüstri merkezlerine do¤ru olur. Ravenstein’›n bu modeli ampirik
olaylarla desteklenir. Ancak aç›klay›c› bir teori de¤il, tan›mlay›c› bir modeldir. Göçün neden ortaya ç›kt›¤›na
dair tam bir öngörüde bulunmaz, iç göç ile d›fl göç aras›nda önemli bir ayr›m yapmaz.
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S›ra Sizde 2
Marksist gelenek içinde yer alan kuramc›lar, göçü, sadece itici ve çekici faktörlerle hareket eden bireyler düzeyinde aç›klayan kuramsal yaklafl›mlara karfl› ç›kmakta ve göçün anlam ve dinamiklerini, sermaye birikim
süreçleri ve eflitsiz geliflmenin maddi ve yap›sal süreçleri ile aç›klaman›n önemini belirtmektedirler (Kaygalak,1999: 17). Marksist yaklafl›m “yedek iflgücü ordusu”
kavram› temelinde flekillenmektedir. Bu yaklafl›ma göre, kapital birikim ve kapitalist ekonominin geliflimi için
iflgücünün sürekli yedeklenmesi gerekmektedir. Bu yedeklenme yoluyla iflçilerin pazarl›k güçleri düflürülür ve
iflçi s›n›f› hareketi içinde çat›flma alanlar› yarat›l›r. Bu
çerçeve içinde göçle kente gelen ve iflçileflme sürecinde olan kitlelerin iflgücü pazar›nda bir “yedek iflgücü
ordusu” oluflturdu¤u ileri sürülebilir (‹çduygu
vd.,1998:213) Çünkü bu iflgücü ordusu kapitalist ekonomi içinde ikili bir ifllev görmektedir: ‹lk olarak, sürekli kullanmaya haz›r bir iflgücü potansiyeli yaratmaktad›r. Büyüme ve geniflleme dönemlerinde sanayi üretimine çekilen bu yedek iflgücü, bunal›m dönemlerinde
ise soka¤a at›lmaktad›r. ‹kinci olarak da, bu nüfusun
varl›¤› iflgücü pazar›nda bir rekabet ortam› yaratmakta
ve ücretlerin ve çal›flanlar›n di¤er kazan›mlar›n›n denetim alt›nda tutulmas›na hizmet etmektedir (Kaygalak,1999:17). Marksist Teori, uluslararas› göçün sermaye birikimi ve düzensiz kalk›nma sürecine dayal› dünya kapitalist sisteminin bir görünümü oldu¤u konusunda birleflir. Marksistlere göre iflgücü göçü, fakir ülkelerin zengin ülkelere verdi¤i bir kalk›nma yard›m›d›r
(Castles and Kosack, 1985).
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S›ra Sizde 3
Castles ve Miller’in ifadesiyle (2008: 162) göç endüstrisi, seyahat acenteleri, iflçi simsarlar›, arac›lar, tercümanlar, otel sahipleri, avukatlar, insan kaçakç›lar› vb. gibi
bu endüstriden para kazanan birçok kesimi kapsamaktad›r. Belli bireyler, gruplar veya kurumlar göçmenler
ve siyasal ya da ekonomik kurumlar aras›nda arac› rol
üstlenebilir. Bir “göç endüstri” iflçi bulma örgütleri, avukatlar, acenteler, tercümanlar, kaçakç›lar ve di¤er arac›lar›n birleflmesiyle ortaya ç›kmaktad›r. Bu “arac› yap›lar” göçten beslenen ciddi bir göç endüstrisi oluflmas›n› sa¤lar. Arac› yap›lar, göçmenlere yard›mc› olabilecekleri gibi göçmenleri aldatan, sahte ve sömürücü bir
endüstriye de dönüflebilmektedir. Bu arac›lar özellikle
yasad›¤› göç ya da potansiyel göçmen fazlal›¤› durumunda daha sömürücü bir hale gelmektedir. Göçmenler tüm birikimlerini bu arac› kifli veya kurumlara kapt›rabilir ve geldikleri yabanc› ülkelerden paras›z, kaynaks›z ve iflsiz kalarak zorluklar yaflayabilmektedir. Bir
göç endüstrisinin göçün devam›nda güçlü bir ç›kar grubu olarak ortaya ç›k›fl›, göç hareketini durdurmay› ve
kontrol etmeyi amaçlayan devletlerin çabalar›n› genellikle karmafl›klaflt›rm›flt›r.
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Amaçlar›m›z

N
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N
N

Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Nüfus yap›s›n› oluflturan özellikleri tan›mlayabilecek,
Do¤um süreciyle ilgili terim ve ölçümler hakk›nda bilgi sahibi olabilecek,
Nüfus kuramlar›n› aç›klayabilecek,
Ölüm süreciyle ilgili terim ve ölçümler hakk›nda bilgi sahibi olabilecek,
Göç süreciyle ilgili terim ve ölçümler hakk›nda bilgi sahibi olabilecektir.

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•

Demografi
Nüfus
Do¤um
Do¤urganl›k

•
•
•
•

Ölüm
Morbidite
‹ç göç
D›fl göç

‹çindekiler

‹nsan ve Toplum

Demografi ve Nüfus

• G‹R‹fi
• NÜFUS YAPISINI OLUfiTURAN
ÖZELL‹KLER
• DEMOGRAF‹K SÜREÇLER

Demografi ve Nüfus
G‹R‹fi
Demografi, insan nüfusunu çal›flan bir bilim dal›d›r. ‹nsan nüfusuyla ilgili üç temel
süreci ele al›r: Do¤um, göç ve ölüm. Bu temel süreçlere, demografik süreçler denir. Bir toplumun nüfusta meydana gelen say›sal, yap›sal ve da¤›l›m de¤ifliklikleri
bu temel süreçlerden birinin ya da ikisinin sonucunda oluflur. Bir toplumun nüfusuna dahil olman›n iki yolu vard›r: O toplumda do¤mak ya da göç yoluyla, o toplumda yaflamaya bafllamak. Bir toplumun nüfusundan ayr›lman›n da iki yolu vard›r: Ölmek ya da o toplumdan baflka bir topluma göç etmek. Bu ünitenin konusunu do¤um, ölüm ve göç süreçleri oluflturmaktad›r.

NÜFUS YAPISINI OLUfiTURAN ÖZELL‹KLER
Bir co¤rafi bölgede ve bir zaman dilimi içinde, nüfus yap›s›n› oluflturan temel özellikler, yafl ve cinsiyet gibi biyolojik özelliklerle gelir, e¤itim durumu, medeni durum, etnik/›rk özellikleri gibi sosyo-ekonomik ve kültürel özelliklerden oluflur. Bu
özellikler, tek bafl›na nüfus hareketlerini aç›klamak için yeterli de¤ildir. Di¤er özelliklerle birlikte, nüfus hareketlerindeki de¤iflimlerin anlafl›lmas›n› sa¤larlar.
Demografi biliminin konusu oluflturan nüfus hareketleri, zaman içinde ayn›
co¤rafi bölgede farkl›l›klar gösterir. Söz konusu farkl›l›klar ayn› zaman dilimi içinde farkl› co¤rafi bölgelerde de gözlenir. Bunun nedeni, tan›mlanm›fl bir zaman dilimi içinde ve tan›mlanm›fl bir co¤rafi bölgede yer alan nüfus yap›s›n›n özellikleridir. Nüfus yap›s›n› oluflturan özellikler, biyolojik, sosyo-ekonomik ve kültürel de¤iflkenler olarak s›n›fland›r›labilir. Temel biyolojik özellikler, yafl ve cinsiyettir. Biyolojik de¤iflkenler do¤um, ölüm ve göç süreçlerini etkileyen bafll›ca faktörlerdir.
Ancak, tek bafl›na nüfus hareketlerindeki de¤iflimi aç›klayamazlar. Nüfus hareketlerindeki de¤iflimleri anlayabilmek için bireylerin gelirleri, e¤itim durumlar›, medeni durumlar›, etnik/›rk özellikleri gibi de¤iflkenlerin etkisinin de dikkate al›nmas›
gerekmektedir.

Yafl ve Cinsiyet
Cinsiyet yap›s›, do¤umda belirlenen cinsiyete göre, iki alt kategoriden oluflur: Kad›n ve erkek. Yafl yap›s› ise genellikle befl s›n›f aral›¤›n›n oluflturdu¤u gruplar halinde verilir. Örne¤in, 25-29 yafl grubu, befl s›n›f aral›¤›ndan oluflur: 25,26,27,28,29.
Yafl yap›s›, farkl› s›n›f aral›klar›nda da grupland›r›labilir. Ancak, en yayg›n gözlenen gruplama befl s›n›f aral›¤›ndan oluflur.
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Tablo 6.1
Yafl Grubu ve
Cinsiyete Göre
Nüfus-2010 Türkiye
Kaynak: Türkiye
‹statistik Kurumu.
Adrese dayal› nüfus
kay›t sistemi veri
taban›.
http://report.tuik.gov.
tr. Eriflim tarihi:
09.05.2011

‹nsan ve Toplum

Yafl Grubu

Toplam

Erkek

Kad›n

0-4

6,178,723

3,173,092

3,005,631

5-9

6,131,118

3,148,210

2,982,908

10-14

6,568,741

3,369,995

3,198,746

15-19

6,277,307

3,219,221

3,058,086

20-24

6,267,787

3,200,959

3,066,828

25-29

6,437,922

3,275,153

3,162,769

30-34

6,209,967

3,146,214

3,063,753

35-39

5,566,117

2,798,870

2,767,247

40-44

4,594,723

2,344,747

2,249,976

45-49

4,700,291

2,358,913

2,341,378

50-54

3,706,289

1,871,231

1,835,058

55-59

3,264,313

1,614,971

1,649,342

60-64

2,491,954

1,190,577

1,301,377

65-69

1,807,292

848,726

958,566

70-74

1,420,784

633,016

787,768

75-79

1,118,047

502,175

615,872

80-84

664,301

245,975

418,326

85-89

244,362

83,179

161,183

90+

72,950

17,958

54,992

Toplam

73,722,988

37,043,182

36,679,806

Yukar›da yer alan Tablo-6.1, 2010 y›l›nda, Türkiye’nin cinsiyete ve yafla göre
nüfus yap›s›n› göstermektedir. Bu tabloyu dikkate alarak, Türkiye’nin nüfus yap›s›
hakk›nda neler söyleyebiliriz?
Örne¤in, toplam nüfus dikkate al›nd›¤›nda, 2010 y›l›nda, Türkiye’de erkek nüfusu kad›n nüfusundan daha fazlad›r. Bu durum, yafl ve cinsiyetle ilgili olarak iki
farkl› özelli¤e iflaret eder: Nüfusun genç bir nüfus oldu¤u ve daha fazla say›da erkek do¤du¤u halde kad›nlar›n erkeklerden daha uzun süre yaflad›¤›d›r.
Ham verilere bak›ld›¤›nda, say›lar, bir yafl›n› doldurmam›fl olanlardan 90 ve
üzeri nüfusa kadar olan, toplamda, erkek nüfus say›s›n›n kad›n nüfusundan daha
fazla oldu¤unu göstermektedir. Ancak, say›lar milyonlarla ifade edildi¤inden, daha anlafl›l›r biçimde, nüfus içinde cinsiyet oran›n› hesaplamak için, afla¤›daki formül kullan›l›r:
Cinsiyet Oran› = (Toplam Erkek Say›s› / Toplam Kad›n Say›s›) × 100
Cinsiyet oran› bulunduktan sonra ç›kan sonuç, “Her 100 kad›na düflen erkek
say›s›” olarak verilir. Yukar›daki ifllem yap›l›rsa:
Cinsiyet Oran› = (37,043,182 / 36,679,806) × 100 = 100.9
Türkiye’de, her 100 kad›na, 100.9 erkek düflmektedir. Kural olarak, cinsiyet
oran›n›n yüksek ç›kmas›, nüfusun genç bir nüfus oldu¤unun göstergesidir (Weins-
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tein ve Pillai, 2001:56). Tablo-6.1 esas al›narak oluflturulan Tablo-6.2 incelendi¤inde, cinsiyet oran›ndaki en yüksek de¤ere, 0-4 yafl grubu aras›nda rastlanmaktad›r.
Yafl artt›kça, cinsiyet oranlar›nda düflüfl gözlenmektedir. Ayr›ca, 2010 y›l›nda, Türkiye’de toplam nüfusun üçte birini (%34.11), 19 yafl ve alt› grup oluflturmaktad›r.
Yine, Tablo-6.2’ye göre, cinsiyet oran›nda 55-59 yafl kategorisinden itibaren bir k›r›lma yaflanm›flt›r. 54 yafl›na kadar olan nüfus içinde, erkeklerin say›s› kad›nlardan
daha fazla olmas›na ra¤men; 55 yafl›ndan itibaren kad›n nüfusunun, erkek nüfusundan daha fazla oldu¤u gözlenmifltir.
Yafl Grubu

Yüzde (%)

Kümülatif Yüzde (%)

Cinsiyet Oran›

0-4

8.38

8.38

105.57

5-9

8.31

16.69

105.54

10-14

8.91

25.6

105.35

15-19

8.51

34.11

105.26

20-24

8.50

42.61

101.20

25-29

8.73

51.34

103.55

30-34

8.42

59.76

102.69

35-39

7.56

67.32

101.14

40-44

6.23

73.55

104.21

45-49

6.37

79.92

100.74

50-54

5.03

84.95

101.97

55-59

4.43

89.38

97.91

60-64

3.38

92.76

91.48

65-69

2.46

95.22

88.54

70-74

1.92

97.14

80.34

75-79

1.52

98.66

81.53

80-84

0.90

99.56

58.79

85-89

0.34

99.90

51.60

90+

0.10

100.00

32.65

Yaln›zca, cinsiyet ve yafl gruplar› tablolar›na bakarak yapabilece¤imiz di¤er bir
yorum ise ülkelerin geliflmifllik düzeylerinin göstergelerinden biri olarak kabul edilen, Ba¤›ml›l›k Oran›’n›n hesaplanmas›d›r. Ba¤›ml› nüfusun (14 yafl ve alt› nüfusla
65 yafl ve üzeri nüfusun toplam›) çal›flabilir durumda olan nüfusa oran›na ‘Ba¤›ml›l›k Oran›’ denir.
Ba¤›ml›l›k Oran›= (14 yafl ve alt› nüfus + 65 yafl ve üzeri nüfus / 15-64 yafl aras›
nüfus) × 100
Ba¤›ml›l›k Oran› “Her 100 Çal›flabilir durumda olan kifliye düflen ba¤›ml› say›s›” olarak yorumlan›r. Ba¤›ml›l›k oran›n›n yüksek ç›kmas›, o ülkenin geliflmekte
olan ülkelerden biri oldu¤unun göstergesi olarak kabul edilir.
Do¤urganl›k, ölüm ve göç de yafla ve cinsiyete ba¤l› olarak genellenebilir özellikler göstermektedir. Farkl› dönemlerde ve co¤rafyalarda meydana gelen olaylar

Tablo 6.2
Yafl Grubu ve
Cinsiyete Göre
Yüzde, Kümülatif
Yüzde ve Cinsiyet
Oran› Da¤›l›m›
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nedeniyle, farkl›l›klar gözlenebilir. Ancak, genel e¤ilim flöyledir: Kad›nlar›n do¤urganl›k dönemi, genel olarak, 14-49 yafl aras›nda kabul edilir. Do¤urganl›k, 10’lu
yafllar›n sonlar›na do¤ru t›rman›fla geçer ve en yüksek oldu¤u dönem, 20’li yafllard›r. 40’l› yafllar›n ortalar›na do¤ru, göz ard› edilebilecek derecede azalma gözlenir.
Benzer biçimde, her iki cinsiyet için de çocuk ölümleri ortalama yüksekliktedir.
Gençlik döneminde en düflük düzeyine ulafl›r, orta yafllara do¤ru t›rman›fla geçer
ve di¤er yafllarda h›zlanarak artar. Her yafl grubu için, erkek ölümleri kad›n ölümlerinden daha fazlad›r. Göç de yafla ve cinsiyete göre farkl›l›klar göstermektedir.
En yüksek hareketlilik, 10’lu yafllar›n sonlar› ile 30’lu yafllar›n ortalar› aras›ndad›r.
Erkeklerde daha çok, uzak mesafelere göç görülmekle birlikte, kad›nlar, yak›n mesafeleri tercih etmektedir (Poston ve Bouvier, 2005: 5-7; Yaukey ve Anderton,
2001: 88).
Ülkelerin geliflmifllik düzeyleriyle yafl yap›lar› aras›nda da önemli farkl›l›klar
gözlenmektedir. Farkl›l›klar› çözümleyebilmek için gelifltiren Tablo-6.3, üç temel
karfl›laflt›rmaya dayanmaktad›r: K›talara göre yafl kategorileri, geliflmifllik düzeylerine göre yafl kategorileri ve do¤urganl›k h›zlar›na göre ülkelerin s›n›fland›r›lmalar›. Üçüncü karfl›laflt›rmada, geçifl öncesi ülkelerin do¤urganl›k düzeyinde
önemli düflüfllerin gözlenmedi¤i ülkeler, geçifl ülkelerini do¤urganl›kta orta düzeyde düflüfl gözlendi¤i ülkeler; geçifl sonras› ülkeleri ise do¤urganl›k düzeylerinde büyük düflüfllerin gözlendi¤i ülkeleri temsil etmektedir (Yaukey ve Anderton, 2001: 81).
Tablo-6.3 incelendi¤inde, 15 yafl›ndan küçük nüfusun en yo¤un oldu¤u k›talar
Afrika, Asya’n›n bir k›sm›, Latin Amerika ve Karaipler’dir. Bu k›talarda ba¤›ml›l›k
oran›n›n göreli olarak yüksek olmas›, k›ta baz›nda az geliflmifllik göstergesidir. Avrupa, Kuzey Amerika ve Okyanusya’da, 15 yafl›ndan küçük nüfus azalmakla birlikte, 65 yafl ve üzeri nüfusta art›fl görülmektedir. Bu k›talar, ayn› zamanda, ekonomik aç›dan geliflmifl k›talar olarak bilinmektedir. Ba¤›ml›l›k oranlar›, di¤er k›talara
göre daha düflüktür.
‹kinci temel karfl›laflt›rma, ekonomik geliflmifllik düzeylerine göre s›n›fland›r›lan
ülkelerin yafl gruplar› da¤›l›m›d›r. Tablo-6.3 incelendi¤inde, geliflmekte olan ülkelerde 15 yafl›ndan küçük nüfus yüzdesi geliflmifl ülkelere göre daha yüksektir. Buna karfl›l›k 65 yafl ve üzeri nüfus geliflmifl ülkelerde daha yüksektir. Yukar›da anlat›lan, ölüm h›z›ndaki genel e¤ilim dikkate al›nd›¤›nda, geliflmekte olan ülkelerde
orta yafl ve sonras› h›zlanan ölüm e¤iliminin, ekonomik aç›dan geliflmifl ülkelerde
göreli olarak yavafllad›¤› ve yaflam süresinin uzad›¤› söylenebilir.
Benzer e¤ilimler, do¤urganl›k h›z›na göre yap›lan s›n›fland›rmalarda da görülmektedir. Tablo-6.3’e göre, 15 yafl alt› nüfusun yüksek oldu¤u (di¤er bir deyiflle
do¤urganl›k h›z›nda anlaml› bir düflüflün gözlenmedi¤i) geçifl öncesi ülkelerde, 65
yafl ve üzeri nüfus yüzdesi daha düflüktür. Buna karfl›l›k, geçifl sonras› ülkelerde 15
yafl alt› nüfusun daha düflük; 65 yafl üzeri nüfusun daha yüksek oldu¤u gözlenmektedir.
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15 Yafl Alt›
(%)

15-64 Yafl
(%)

65 Yafl Üstü
(%)

Yafl-Ba¤›ml›l›k
Oran›

Afrika

44,9

52,0

3,0

92.2

Asya (Do¤u ve
Güney Do¤u
hariç)

38,2

57,6

4,2

73.6

Latin Amerika
ve Karaipler

35.7

59.5

4.8

68.0

Do¤u
Güneydo¤u
Asya

28.8

65.4

5.7

52.9

Okyanusya

26.3

64.7

8.9

54.5

Kuzey Amerika

21.6

66.1

12.4

51.4

Avrupa

20.5

66.8

12.7

49.8

Geliflmekte
olan Ülkeler

35.5

60.0

4.5

66.6

Geliflmifl
Ülkeler

21.4

66.4

12.1

50.6

Geçifl Öncesi
Ülkeler

45.8

51.3

2.8

94.8

Geçifl
Dönemindeki
Ülkeler

37.9

57.9

4.2

72.6

Geçifl Sonras›
Ülkeler

24.1

67.0

8.9

49.3

Bölgeler*

SIRA S‹ZDE k›ta olarak
Tablo 6.3 incelendi¤inde hangisi, geçifl öncesi ülkelerin yo¤unlukla bulundu¤u
adland›r›labilir? Neden?

Tablo 6.3
Dünyada Yafl Yap›s›
Özet Ölçümleri,
1990
* 15 yafl alt› yüzde
s›ralamas›na göre
düzenlenmifltir.
Kaynak: Boss v.d,
World Population
Projections 19941995 Edition, 1994.
Yaukey ve Anderton,
2001: 81’den
al›nm›flt›r.

1

D Ü fi Ü N E L ‹ M

Yafl ve cinsiyet yap›s›n›n geliflmifl ve geliflmekte olan ülkelerdeki da¤›l›m›n› inceleyen istatistiklere göre, geliflmekte olan ülkelerde hemen hemen simetrik olan
S O üzerine
R U
yafl ve cinsiyet da¤›l›m›n›n, geliflmifl olan ülkelerde belli bir yafl›n
ulafl›ld›¤›nda, kad›n nüfusunun lehine geliflti¤ini göstermektedir. Yaukey ve Anderton’a
(2001:82) göre, nüfusun yafll› olmas›, geliflmifl ülkelerin bir özelli¤idir.
nüfusun
D ‹ K K AYafll›
T
içindeki da¤›l›m da kad›nlar›n erkeklerden daha uzun yaflad›¤›n› göstermektedir.

Nüfus Yap›s›n› Oluflturan Di¤er De¤iflkenler

SIRA S‹ZDE

N N

Demograflar›n ve sosyal bilimcilerin, toplum yap›s› ve nüfus analizinde kulland›¤›
de¤iflkenler, iki temel s›n›fland›rma alt›nda toplanabilir: Toplumsal
farkl›laflmay›
AMAÇLARIMIZ
ölçen de¤iflkenler ve toplumsal tabakalaflmay› ölçen de¤iflkenler. Bu ünite için,
toplumsal farkl›laflmay› ölçen de¤iflkenlerden, hane yap›s› ve evlilik ile etnisite/›rk,
K ‹ T de¤iflkenlerinin
A P
toplumsal tabakalaflmay› ölçen de¤iflkenlerden de meslek ve gelir
etkisi ele al›nacakt›r.
Haneler, toplumsal birimlerdir. Birlikte yaflarlar, çocuk sahibi olurlar, yer de¤iflT E L E V ‹hanelerin
ZYON
tirirler ve birbirlerinin yaflamas›na yard›mc› olurlar. Bunun anlam›,
toplu

‹NTERNET

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET
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halde do¤um, ölüm ve göç süreçlerini etkilemeleridir. Ayr›ca haneler, ekonomik
üretim birimleri olmaktan ç›ksalar bile, tüketim birimi olarak toplumsal ve ekonomik davran›fllarda bulunmaktad›r. fiirketlerin pazarlama bölümleri, evililik ve boflanma kal›plar›ndaki de¤iflimleri, aile ve hane yap›s›n›n özelliklerini inceleyerek
pazarlama stratejilerini oluflturmaya çal›fl›r. Evlilik ve boflanma istatistikleri, hane
yap›s› hakk›nda önemli bilgiler verir.
Örne¤in, 2006 y›l›nda yap›lan Aile Yap›s› Araflt›rmas›’na göre (www.tuik.gov.tr),
Türkiye’de hane yap›s›n›n %80.7’sini çekirdek aileler, %13’ünü genifl aileler, %6’s›n› tek kiflilik haneler, %0.3’ünü ise ö¤renciler/iflçilerin yaflad›¤› haneler oluflturmaktad›r. 2006 y›l› için kad›n bafl›na düflen çocuk say›s› 2.10 çocuk olarak gözlenmifltir (bkz. Tablo-5, www.tuik.gov.tr). Çocuk say›s› ile ilgili yorumda, neden kad›n bafl›na düflen çocuk say›s› verildi¤i, ilerleyen bölümlerde Toplam Do¤urganl›k
H›z› konusunda anlat›lmaktad›r.
Bireylerin evlilik say›s›na bak›ld›¤›nda, bir kez evlenenler nüfusun %95.7’sini;
iki kez evlenenler %4.0’ünü; üç ya da daha fazla evlenenler ise nüfusun %0.3’ünü
oluflturmaktad›r. ‹lk evlilik yafl›, her iki cinsiyet için de 18-24 yafl kategorisinde
yo¤unlaflmaktad›r. Erkeklerin %58.2’si, kad›nlar›n 58.7’si ilk evliliklerini 18-24 yafllar› aras›nda yapm›flt›r. Ancak bu noktadan sonra ilk evlilik yafllar›nda farkl›l›klar
gözlenmektedir. Örne¤in, kad›nlar için ikinci s›rada yer alan evililik yafl› %31.7 ile
18 yafl alt›nda görülmekle birlikte (bu kategoride erkekler için %6.9 dur), erkeklerin ikinci s›rada yer alan ilk evlilik yafl› 25-29 yafl kategorisinde % 28.2 ile yer almaktad›r (kad›nlar için %7.7 düflmektedir). Her iki cinsiyet için de ilk evlilik yafl›
30 yafl›ndan sonra önemli ölçüde azalmaktad›r. Özetlemek gerekirse, kad›nlar
10’lu yafllardan 24 yafl›na kadar daha yo¤un olarak ilk evililiklerini gerçeklefltirirken, erkekler ilk evlilik yafl› için daha yo¤un olarak 18 yafl›ndan 29 yafl›na kadar
olan süreyi tercih etmektedir.
18 yafl ve üzeri için evlilikte tercih edilen nikah türleri incelendi¤inde, Türkiye genelinde yap›lan evliliklerin %85.9’unu hem resmi hem dini nikah›n yap›ld›¤› evlilikler oluflturmaktad›r. Yaln›zca resmi nikah yapanlar %9.7’yi; yaln›zca dini nikah yapanlar %3.7’yi; nikahs›z beraberlik yaflayanlar ise % 0.6’y› oluflturmaktad›r.
K›r-Kent ayr›m› yap›ld›¤›nda, benzer e¤ilimler gözlenmekle birlikte, k›rsal kesimde
yaln›zca dini nikah yapanlar (%5.1), kentte yaln›zca dini nikah› tercih edenlerden
(%3.6) daha fazlad›r. Ayn› araflt›rmada yer alan istatistiklere göre, bölgeler ve ‹stanbul ayr› olarak de¤erlendirildi¤inde, yaln›zca resmi nikah›n tercih edenlerin (%16.6)
ve nikahs›z beraberlik yaflayanlar›n (%1.1) en yo¤un olarak görüldü¤ü yer ‹stanbul
ilidir. ‹stanbul hariç, bölge baz›nda de¤erlendirildi¤inde yaln›zca resmi nikah› tercih
edildi¤i iki bölge Akdeniz (%13.7) ve Orta Anadolu’dur (%13.6). Yaln›zca dini nikah›n en yo¤un olarak gözlendi¤i bölge, %16.1 ile Güneydo¤u Anadolu’dur.
Akraba evlili¤i yapanlar›n oran›, Türkiye genelinde %20.9’dur. Akraba evlili¤i
oran›, k›rsal kesimde yap›lan evliliklerin %24.6’s›n› oluflturmakta, kentte ise bu
oran %18.8’e düflmektedir. Bölgesel da¤›l›ma göre, en yo¤un olarak akraba evliliklerinin görüldü¤ü bölge, % 40.4 ile Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’dir.
Türkiye genelinde, 2008 y›l›nda boflanma oran› incelendi¤inde, her 1000 evlilikten 1.4’ünün boflanma ile sonuçland›¤› görülmektedir (bkz. Türkiye’de Kaba
Boflanma H›z›, TÜ‹K Boflanma ‹statistikleri. www.tuik.gov.tr) Tablo-6.4 incelendi¤inde ise en yo¤un boflanma oran›, 16 y›l ya da daha uzun süreli evliliklerde
görülmektedir. 2008’de bu oran, 16 y›l ve daha fazla süren evlilikler için % 23.1
olarak gözlenmifltir. Boflanma için eflik noktas›n› oluflturan y›llar, 6-10 ile 16 y›l ve
üzeri süren evliliklerdir.
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%
1
Y›llar Toplam y›ldan
az

Evlilik Süresi
1

2

3

4

5

6.10

11.15

16+

2001

100.0

4.7

9.3

8.0

7.5

6.9

5.9

21.8

14.3

21.4

2002

100.0

4.5

9.4

8.1

7.1

6.8

6.3

21.7

14.2

21.9

2003

100.0

4.5

9.4

8.8

7.3

6.5

6.2

21.3

13.6

22.5

2004

100.0

4.0

9.6

8.7

8.3

6.8

6.0

21.0

13.0

22.7

2005

100.0

4.2

9.3

8.2

7.5

7.0

6.1

21.3

13.5

22.7

2006

100.0

4.2

9.5

8.5

7.5

6.7

6.2

21.8

13.5

22.1

2007

100.0

4.0

9.8

8.2

7.4

6.6

5.9

22.2

13.5

22.5

2008

100.0

3.9

9.7

8.2

7.3

6.7

5.6

21.5

13.9

23.1

Evlilik evrensel olmakla birlikte, ilk evlilik yafl›, ülkelerin geliflmifllik düzeylerine göre farkl›l›k göstermektedir. Geliflmekte olan ülkelerde, geliflmifl ülkelere göre kad›nlarda evlilik daha genç yafllarda görülmektedir. Geliflmekte olan ülkelerde
günümüzde, geliflen e¤ilim evlilik yafl›n›n ertelenmeye bafllad›¤›n› göstermektedir.
Geliflmifl ülkelerde ise (özellikle Bat› Avrupa ve Kuzey Amerika), kad›nlar›n daha
geç yaflta evlendikleri, büyük bir oran›n ise hiç evlenmedikleri gözlenmifltir (Yaukey ve Anderton, 2001: 264-265).
Toplumsal farkl›laflmay› gösteren di¤er önemli de¤iflken, etnisite/›rkt›r. Etnisite/›rk s›n›flamas›, oldukça sorunlu bir aland›r. Örne¤in Koreliler, Çinliler, Japonlar
kendilerini Asya’l› olarak de¤il, Koreli, Çinli ya da Japon olarak tan›mlamaktad›r.
Ten renginin kullan›lmas› da ayn› biçimde sorunlu bir durumdur. Kuzey Amerika’da ›rk kombinasyonunu anlatabilmek için Beyazlar, Hispanik (‹spanyol kökenli) Amerikal›lar, Asyal›lar, Afro-Amerikal›lar ve Yerliler (Indian, Eskimo, Aluets) s›n›fland›rmas› yayg›n olarak kullan›lmaktad›r. Benzer zorluklar, etnik gruplar›n s›n›fland›r›lmas›nda da yaflanmaktad›r. Genel olarak söylenebilecek tek saptama, etnisite/›rk yap›s›n›n toplumsal eflitsizliklerle birlikte gözlendi¤idir.
Birleflik Devletler’de, 1998 y›l›nda nüfusun %72.3’ünü oluflturan Avrupa kökenli beyazlar, en zengin s›n›f› oluflturmaktad›r. Nüfusun %3.6’s›n› oluflturan Asya ve
Pasifik kökenliler (Japonlar v.s), ikinci en yüksek gelir seviyesine sahip grup oldu¤u gözlenmifltir. Ancak, bu grup içinde s›n›fland›r›lan oldukça düflük gelir ortalamas›na sahip Vietnaml›lar da yer almaktad›r (bkz. Tablo-3.4a, Weinstein ve Pillai,
2001:71). Bu eflitsizlik, ›rklar aras›ndaki iflsizlik oranlar›na, çocuk ölüm h›zlar›na,
yoksulluk s›n›r› alt›nda kalan insan say›s›na, e¤itim düzeyine de yans›maktad›r
(bkz.Tablo-3.6, Weinstein ve Pillai, 2001:80). Bir ›rk›n say›sal olarak çoklu¤u, ekonomik gücü elinde bulundurmas› anlam›na gelmemektedir. Örne¤in, Güney Afrika’da beyaz ›rk, az›nl›¤› oluflturmakla birlikte ekonomik gücü elinde bulunduran
gruptur. Ço¤unlu¤u oluflturan Afrika kökenliler ise ekonomik eflitsizli¤in dezavantajlar›n›, toplumsal yaflam›n tüm alanlar›nda yaflamaktad›r.
Toplumsal tabakalaflmay› ölçen iki önemli de¤iflken, meslek ve gelirdir. Toplumsal eflitsizliklerin oluflmas›nda do¤ufltan gelen statü (kiflinin do¤umla birlikte

Tablo 6.4
Evlilik Süresine Göre
Boflanma Oran›
2001-2008
Kaynak: TÜ‹K,
Boflanma
‹statistikleri,
www.tuik.gov.tr
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tafl›d›¤›, ›rk v.s.) gibi özellikleri ile baflar›lm›fl statü (örne¤in kiflinin e¤itim gibi hayattaki baflar›lar›) etkili olmaktad›r. Meslek ve gelir, baflar›lm›fl statüde yer almaktad›r. Yüksek gelir sa¤layan prestijli mesleklerin e¤itime dayand›¤›, e¤itimin ise kiflinin baflar›s›na dayand›¤› varsay›l›r. Oysaki, eflitsizliklerde do¤ufltan gelen statü ile
baflar›lm›fl statü aras›nda yak›n bir iliflki oldu¤u etnisite/›rk, e¤itim, gelir, meslek
da¤›l›m›n›n incelendi¤i nüfus istatistiklerinde gözlenebilir (Weinstein ve Pillai,
2001:81). Dezavantajl› gruplarda do¤an kiflilerin, baflar›lm›fl statü yoluyla yukar›
do¤ru hareketlili¤i, oldukça k›s›tl› kalmaktad›r. Gelir da¤›l›m›nda, ›rklar aras› gözlenen eflitsizlikler, e¤itimde gözlenen eflitsizliklere efllik etmektedir (bkz.Tablo-3.6,
Weinstein ve Pillai, 2001:80).

DEMOGRAF‹K SÜREÇLER
Do¤um, yeni do¤an kiflinin bak›fl›ndan dünyaya geldi¤i zaman› ve yeri tan›mlar.
Do¤urganl›k ise ebeveynlik statüsünü aç›klar. Do¤um süreçlerinde kullan›lan bafll›ca ölçümler, Kaba Do¤um H›z›, Genel Do¤urganl›k H›z›, Yafl Gruplar›na Göre
Do¤urganl›k H›z›, Toplam Do¤urganl›k H›z›’d›r.
Bu bölümde, bir toplumda nüfus büyümesini etkiyen do¤um, ölüm ve göç süreçleri incelenecektir.

Do¤um ve Do¤urganl›k
Demograflar, ayn› süreci anlatmak için farkl› terimler kullan›rlar. Örne¤in do¤um
(birth), yeni do¤an kiflinin bak›fl›ndan olay› tan›mlar. ‹nsanlar yaflamlar›nda yaln›zca bir kere, belli bir zamanda ve belli bir yerde dünyaya gelirler. Do¤urganl›k (fertility), bir ebeveynin, annenin statüsünü tan›mlar. Do¤um gerçekleflti¤inde, ebeveynin statüsü bir puan artar. Her do¤um gerçekleflti¤inde statü puan› bir puan eklenerek artmaya devam eder. Annenin aç›s›ndan, üreme yaflam› boyunca do¤um
pek çok kez gerçekleflebilir. Do¤umla do¤urganl›k aras›ndaki fark, oranlar›n hesaplanmas›nda farkl› nüfus istatistikleri kullanmalar›d›r. Do¤um ölçümü (Kaba Do¤um H›z›), toplum nüfus üzerinden ölçüm yaparken; Do¤urganl›k H›z› (Genel Do¤urganl›k H›z›), do¤urganl›k ça¤›nda olan kad›nlar›n toplam› üzerinden hesaplan›r. Üreme/yenilenme bir nüfusun ya da alt nüfusun, kuflaktan kufla¤a nüfus büyüklü¤ünü sürdürebilme kapasitesidir. Ölçümlerde, yaln›zca do¤umlar› de¤il, yetiflkinlik ça¤›na ermeden ölebilecek olan yeni do¤anlar›n olas›l›¤›n› da hesaba katar (Weinstein ve Pillai, 2001:131).

Kaba Do¤um H›z›
Kaba Do¤um H›z›, bir y›l içinde tüm yafl grubundan annelerin yapt›klar› do¤um
say›s›n›n, genel nüfusa oranlamas›d›r. Hesaplamalarda bir ülkede y›l ortas›na düflen genel nüfus dikkate al›n›r. Her 1000 kifliye düflen oran› gösterir.
Kaba Do¤um H›z›= (Do¤um say›s› / Genel nüfus say›s›) × 1000
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Kaba do¤um h›z›
Crude birth rate
(‰)

Genel do¤urganl›k h›z›
General fertility rate
(‰)

Total fertility rate
(Çocuk say›s›)
(Number of children)

Tablo 6.5
Temel Demografik
Göstergeler

2001 1 321 890

20.3

83.8

2.37

2002 1 226 641

18.6

76.7

2.17

2003 1 193 154

17.8

73.6

2.08

Kaynak: Nüfus ve
Vatandafll›k ‹flleri
Genel Müdürlü¤ü.
www.tuik.gov.tr

2004 1 213 545

17.9

74.0

2.10

2005 1 231 678

18.0

74.3

2.10

2006 1 238 725

17.8

74.1

2.10

2007 1 266 503

18.0

75.1

2.12

2007 1 262 333

17.8

74.2

2.10

Y›l

Do¤um
say›s›

Tablo-6.5 dikkate al›nd›¤›nda, 2008 y›l›nda, Türkiye’de Kaba Do¤um H›z› binde 17.8 olarak gerçekleflmifltir. Di¤er bir deyiflle, her 1000 kifliye düflen do¤um say›s› 17.8’dir. 2001 y›l› ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda Kaba Do¤um H›z›’nda azalma gözlenmektedir.

Genel Do¤urganl›k H›z›
Genel Do¤urganl›k H›z›, do¤urganl›k yafl›na ba¤l› bir ölçümdür. Bir y›l içinde meydana gelen do¤um say›s›n›n, y›l ortas›nda do¤urganl›k yafl›nda olan kad›nlar›n say›s›na oranlamas›yla oluflur. Her 1000 kad›na düflen do¤urganl›k oran›n› gösterir.
Kad›nlar›n do¤urganl›k yafl› olarak 15-49 de¤il, 15-44 yafl aral›¤› kullan›lmaktad›r.
Nedeni, yafl ve cinsiyetle ilgili bölümde aç›kland›¤› gibi, kad›nlarda do¤urganl›¤›n
40’l› yafllar›n ortalar›ndan itibaren göz ard› edilebilecek düzeyde düflük olarak gözlenmesidir.
Genel Do¤urganl›k H›z› = (Do¤um say›s› / 15-44 yafl aras›ndaki kad›n nüfusu)
× 1000
Tablo-6.5 incelendi¤inde Türkiye’de 2001-2008 y›llar› aras›nda, Genel Do¤urganl›k H›z›’nda düflüfl gözlenmektedir. 2001 y›l›nda Genel Do¤urganl›k H›z› binde
83.8, 2008 y›l›nda ise binde 74.2 olarak gerçekleflmifltir.

Yafl Gruplar›na Göre Do¤urganl›k H›z› (YGGDH)
Yafl Gruplar›na Göre Do¤urganl›k H›z›, bir y›l boyunca, bir yafl grubunda yer alan
kad›nlara düflen do¤um say›s›d›r. Y›l ortas›ndaki say› dikkate al›n›r. Her 1000 kad›na düflen do¤um say›s› olarak hesaplan›r.
Yafl Gruplar›na Göre Do¤urganl›k H›z› = (Belli Bir Yafl Grubunun Yapt›¤› Do¤um
Say›s› / Belli Bir Yafl Grubunda Yer Alan Toplam Kad›n Say›s›) × 1000
Örne¤in, 2020 y›l›nda A ülkesinde 20-24 yafl grubunda yer alan kad›nlar›n yapt›¤› do¤um say›s› 20000; y›l ortas› verilerine göre 20-24 yafl grubunda bulunan kad›n say›s› 40000 olarak kabul edilirse, A ülkesinde 2020 y›l›nda 20-24 yafl grubunun YGGDH’s› nedir?
A ülkesi YGGDH = (20000 /40000) × 1000
= 500
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2020 y›l›nda A ülkesinde 20-24 yafl grubunda yer alan her 1000 kad›na düflen
S O R U
do¤um say›s› 500’dür.
D ‹ KGöre
K A T Do¤urganl›k H›z› ve Toplam Do¤urganl›k H›z› hesaplamalar›nda, kaYafl Gruplar›na
d›nlar›n do¤urganl›k yafl› kabul edilen 15-49 yafl aras›ndaki gruplar dikkate al›nmaktad›r.

N N

SIRA S‹ZDE

Toplam Do¤urganl›k H›z›

Toplam Do¤urganl›k H›z›, Yafl Gruplar›na Göre Do¤urganl›k H›z› dikkate al›narak
hesaplan›r.AMAÇLARIMIZ
Tüm yafl gruplar›ndaki do¤urganl›k h›z›n›n a¤›rl›kl› toplam› (weighted
sum) al›narak, yafl grubunun s›n›f aral›¤›n› oluflturan befl ile çarp›l›r.
Örne¤in, A ülkesinde 2020 y›l›nda Yafl Gruplar›na Göre Do¤urganl›k H›z› toplaK ‹ T A P
m›, her 1000 kad›na 414 çocuk olarak bulundu¤unu varsayarsak, bu ülkede Toplam
Do¤urganl›k H›z› (do¤urganl›k ça¤›ndaki kad›n bafl›na düflen çocuk say›s›) nedir?
T E LToplam
E V ‹ Z Y O NDo¤urganl›k H›z› = 414 × 5 = 2070.
A ülkesi

Her 1000 kad›na 2070 çocuk düflmektedir. Elde edilen çocuk say›s› 1000’e bölündü¤ünde:
TERNET
Toplam‹ NDo¤urganl›k
H›z› /Kad›n bafl›na düflen çocuk say›s› = 2070 / 1000 =
2.07’tir. Do¤urganl›k ça¤›ndaki her kad›n bafl›na 2.07 çocuk düflmektedir.
Tablo-6.5’e göre, 2008 y›l›nda, Türkiye’de do¤urganl›k ça¤›ndaki kad›n bafl›na
düflen çocuk say›s›, 2.10 olarak bulunmufltur. 2001 y›l›ndaki 2.37 olarak bulunan
çocuk say›s› ile k›yasland›¤nda az bir düflüfl gerçekleflti¤i gözlenmektedir.

Nüfus Kuramlar›
Nüfus art›fl›n› etkileyen faktörleri aç›klamak için, Malthus, nüfusun kontrol edilmedi¤inde geometrik oranla artarken; yiyecek üretiminin aritmetik oranla artt›¤›n›, bu
nedenle, insan toplumlar›nda nüfus art›fl›n› kontrol edecek mekanizmalar gelifltirildi¤ini; Sadler, do¤urganl›¤›n nüfus yo¤unlu¤uyla ters orant›l› oldu¤unu; Doubleday, beslenme türünün do¤urganl›¤› etkiledi¤ini; Dumont, sosyal damarlar›n yo¤un oldu¤u yerde do¤urganl›¤›n düflük oldu¤unu; Fetter, do¤urganl›kta insan davran›fllar›ndaki iradenin belirleyici oldu¤unu; Nitti, bireyselli¤in yüksek oldu¤u toplumlarda do¤urganl›¤›n düflük oldu¤unu; Brettano, zevke düflkün insano¤lunun,
artan zenginlikle daha farkl› e¤lencelere yöneldi¤i için do¤urganl›¤›n düfltü¤ünü;
Ungern-Sternberg ise ak›lc› zihniyetin toplumun tüm s›n›flar›na hakim olmas›yla
do¤urganl›¤›n düfltü¤ünü savunur.
Bir toplumdaki nüfus büyümesini etkileyen faktörleri aç›klamak için, nüfus kuramlar› gelifltirilmifltir. Nüfus kuramlar› genel olarak, do¤urganl›k kal›plar› üzerinde yo¤unlafl›r. Ölüm ve göç de nüfus büyümesini etkileyen faktörler olmakla birlikte, nüfus kuramlar› temel olarak, do¤urganl›k kal›plar›ndaki de¤iflimlere ve toplumsal s›n›flar›n do¤urganl›k kal›plar›ndaki farkl›l›klar›na odaklan›r. Ayr›ca, bir ülke ya da tan›mlanm›fl bir grup için, do¤urganl›k kal›plar› dikkate al›narak, do¤urganl›kla ilgili belli bir do¤rulukla tahminde bulunur.
Nüfus kuramlar› içinde en ünlüsü, Malthus’un nüfus art›fl›n›n s›n›rlar›yla ilgili
kuram›d›r. Di¤er kuramlar, kendilerini, Malthus’a yak›nl›k ya da uzakl›k derecelerine göre konumland›r›r.
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Nüfus Art›fl›n›n S›n›rlar›
Thomas R. Malthus, 1789 y›l›nda yazd›¤› ‘Nüfus ‹lkesi Üzerine Bir Çal›flma’ adl› kitab›nda, insan›n mükemmelli¤i görüflünü reddederek, kuram›na iki temel önermeyle bafllar:
• Yiyecek insan için zorunludur.
• Cinsler aras›ndaki çekim (tutku) zorunludur ve hemen hemen flu andaki durumunda oldu¤u gibi devam edecektir.
‹nsanl›kla ilgili bu iki kanun, ayn› zamanda, do¤a kanunudur. Bu konuda henüz bir de¤iflime flahit olunmam›flt›r. Kontrol edilmedi¤inde nüfus, geometrik oranla artarken (2, 4, 8, 16, 32, 64 v.s.); yiyecek üretimi, aritmetik oranla (1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 v.s.) artar. Buna göre, nüfusun gücü, yeryüzünün insan için yiyecek üretebilme gücünden daha fazlad›r.
‹nsan için, yiyece¤i zorunlu k›lan do¤a kanunu nedeniyle bu iki eflit olmayan
güç, dengede tutulmal›d›r. Yiyecek temin etme güçlü¤ü nedeniyle nüfus, sürekli
ve güçlü bir flekilde kontrol edilmeyi gerektirir. Bu güçlü¤ün mutlaka bir yerlerde
yaflanmas› ve insanl›¤›n büyük bir k›sm›n›n bu durumdan kat› biçimde mutlaka etkilenmesi gereklidir.
‹nsan ve hayvan krall›klar›nda da do¤a tohumlar›n› saçar ve bu tohumlar›n büyümesi için, alana yay›lmalar› ve beslenmeleri zorunludur. Do¤a kanunundaki zorunluluk, büyüme ve yay›lmay›, belirlenmifl s›n›rlar içinde tutar. Bitkiler ve hayvanlar, bu büyük s›n›rlay›c› kanuna tabidir. ‹nsanlar da ‘akl›n çabas›’yla, bu kanundan
kaçamazlar. Bu kanunun bitkiler ve hayvanlar üzerindeki etkisi, tohumlar›n ziyan
olmas›, hastal›k ya da erken ölümdür. ‹nsanlar üzerindeki etkisiyse, sefalet ve
ahlâk düflkünlü¤üdür. Sefalet bu kanunun mutlak sonucudur. Ahlâk düflkünlü¤ü
ise yüksek olas›l›kl› sonucudur (Malthus, 1926: 16).
Ahlâk düflkünlü¤ünün mutlak zorunlu sonuç olmamas›n›n nedeni ahlak›n, kötülü¤ün her türlü bafltan ç›karmas›na karfl› direnmek zorunda olmas›d›r. Nüfus ve
yiyecek üretimi aras›ndaki eflitsiz güç, daha güçlü bir do¤a kanunu olan güçlerin
dengede tutulmas›yla, insan toplumunun mükemmelli¤ini s›n›rlamaktad›r. ‹nsanlar ak›llar›yla, tüm canl› varl›klar›n tabi oldu¤u bu kanundan kaçamazlar. Tarihin
hiçbir döneminde, hiçbir eflitlik ya da toplumsal düzenleme, bu bask›y› ortadan
kald›ramam›flt›r. Bu durum, herkesin mutlu oldu¤u, kendileri ve aileleri için yiyecek sa¤lamak konusunda endifle etmedi¤i bir insan toplumu idealine, tamamen
karfl›d›r.
Yeryüzünde, davran›fllar›n saf ve basit oldu¤u, yiyece¤in çok bol oldu¤u, erken
evlilikler üzerinde kontrol mekanizmas›n›n bulunmad›¤›, alt s›n›flarda kendileri ve
aileleri için rahatl›k sa¤lama korkusunun olmad›¤›, üst s›n›flar için yaflam flartlar›n›
düflürme korkusunun olmad›¤› bir toplum oldu¤unu varsayal›m. Böyle bir toplumda nüfus, gücünü gösterebilmek için mükemmel bir özgürlük içinde olacakt›r.
Malthus’a göre, evlilik kanunu kurumsallafls›n ya da kurumsallaflmas›n, tek kad›na ba¤lanma, do¤an›n ve ahlak›n kanunu gibi görünmektedir. Yanl›fl seçim sonucu, durumu de¤ifltirme özgürlü¤ünün oldu¤unu varsayal›m. Bu özgürlük ahlâk
düflkünlü¤üne varmad›¤› sürece, nüfusu etkilemeyecektir. Yiyece¤in bol oldu¤u,
eflitli¤in bulundu¤u, davran›fllar›n basit ve saf oldu¤u, ahlaki düflkünlü¤ün olmad›¤› bir toplumun oldu¤unu varsayarsak, nüfusun gücü kontrolsüz kalacak ve insan
türü, tarihin hiçbir döneminde görülmedi¤i biçimde artacakt›r.
Malthus, Birleflik Devletler’de, Avrupa’daki modern devletlerden daha fazla ölçüde yiyecek bollu¤u oldu¤u, yaflam›n saf ve basit, erken evlilikler üzerindeki
kontrolün ise çok az oldu¤unu söyleyerek, böyle bir ortamda kontrolsüz nüfus bü-
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yümesinin nas›l gerçekleflti¤ini anlamaya çal›fl›r. Böyle bir ortamda, nüfusun her 25
y›lda bir, kendini ikiye katlad›¤› görülmüfltür. Di¤er bir deyiflle, nüfus kontrol edilmedi¤inde, her 25 y›lda bir kendini ikiye katlar ya da geometrik oranla artar. Yiyecek üretim, ise aritmetik olarak artar.
Örnek olarak, bir adada yedi milyon kifli yaflad›¤›n› ve yiyecek üretimininde bu
say›y› destekledi¤ini varsayarsak (Malthus, 1926: 24). 25 y›l sonra, insan nüfusu 14
milyon olacakt›r. Yiyecek üretimi de bu art›fla uyacakt›r. Sonraki 25 y›l sonunda insan nüfusu 28 milyon oldu¤unda, yiyecek üretimi 21 milyonu besleyebilecek kadar
artacakt›r. Bir sonraki 25 y›lda nüfus 56 milyon oldu¤unda, yiyecek üretimi, bu nüfusun ancak yar›s›n› besleyebilecek flekilde artacakt›r. Ve ilk yüzy›l›n sonunda, insan nüfusu 112 milyon olurken, yiyecek üretimi ancak 35 milyonu besleyebilecek
kadar olacakt›r. Bunun anlam›, 77 milyon kiflinin yiyecekten mahrum kalmas›d›r.
Malthus, büyük bir göçün yabanc› bir yerde, tan›mayan bir iklimde yaflamak,
kiflinin arkadafllar›ndan, ailesinden, topra¤›ndan kopmak oldu¤unu, bu durumunda büyük bir mutsuzluk anlam›na geldi¤ini, çok az say›da insan›n baflka bir yere
gitmek isteyece¤ini söyler. Bu nedenle, insanlar taraf›ndan, insan nüfusu üzerinde
kontrol uygulanmaktad›r.
Malthus’a göre, nüfusun art›fl›n› kontrol etmek için, insan toplumunda uygulanan bafll›ca iki kontrol mekanizmas› bulunmaktad›r:
1. Ölüm h›z›n› artt›ran pozitif kontrol mekanizmas›
2. Do¤um h›z›n› düflüren önleyici kontrol mekanizmas›
Ölüm h›z›n› artt›ran pozitifi kontrol mekanizmas› açl›k, hastal›k ve savaflt›r. Örne¤in alt s›n›flar›n, çocuklara yeterli besin vermemesi ve dikkat etmemeleri, ölüm
h›z›n› art›ran bir ifllev görür (Malthus, 1926: 63). Do¤um h›z›n› düflüren önleyici
kontrol mekanizmas› ise kürtaj, do¤um kontrolü, evlili¤in ertelenmesi gibi daha
çok burjuvazinin uygulad›¤› kontrol mekanizmas›d›r.
Malthus, 1803’te çal›flmas›n›n ikinci bas›m›nda, üçüncü kontrol mekanizmas›
olarak ahlaki k›s›tlamay› eklemifl ve detayl› olarak aç›klam›flt›r. Önleyici kontrol
mekanizmas›nda yer alan, evlili¤in ileri yafllara ertelenmesi, tek bafl›na nüfusu s›n›rlay›c› olmayacakt›r. Evlili¤in, ayn› zamanda tamamen ahlâki olmas› (gayrimeflru
iliflkinin olmamas›) gerekir; çünkü, evlilik gerçeklefltikten sonra art›k, hiçbir yapay
önleyici mekanizma uygulanmamal›d›r (Glass, 1953: 28).
SIRA S‹ZDE
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Malthus’a göre
SIRA nüfus
S‹ZDE kontrol mekanizmalar›n›n kullan›lmad›¤› toplumlarda gözlenen
mutlak ve göreceli sonuçlar nelerdir?
D Ü fi Ü N E L ‹ M
Yo¤unluk

Kuram›n› oluflturdu¤u çal›flmas›n›n büyük ço¤unlu¤unu, Malthus’un kuram›n› çürütmeye ay›ran,
Sadler’in gelifltirdi¤i nüfus kanunu iki ilkeye dayan›r:
S O RThomas
U
1. Do¤urganl›k nüfus yo¤unlu¤u ile ters orant›l›d›r. Di¤er durumlar sabit tutuldu¤unda, evliliklerin say›s› nüfus yo¤unlu¤una göre de¤iflir. Burada k›s›tlay›c›
D‹KKAT
olan, yaln›zca mekân de¤ildir. Üzerinde yaflanan mekân›n, nüfusu besleme kalitesi
de önemlidir. Örne¤in, da¤l›k yerlerle, buz alt›ndaki yerler, daha verimli topraklaSIRA bölgelerle
S‹ZDE
r›n bulundu¤u
k›yaslanamaz.
2. Do¤urganl›k, ölüm h›z› ile do¤rudan de¤iflir. Di¤er bir deyiflle, do¤urganl›¤›n
yüksek oldu¤u yerde, ölüm h›z› da yüksektir. Sadler, yo¤unluk ilkesinin k›r ile
AMAÇLARIMIZ
kent farkl›l›¤›n› ve üst s›n›flardaki düflük do¤urganl›¤› da aç›klad›¤›n› savunur (Coontz, 1957: 28-29).
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Beslenme Prensibi
Thomas A. Doubleday, bitkiler ve hayvanlar›n üremesi üzerinde beslenmenin yaratt›¤› etkileri inceleyerek, elde edilen sonuçlar›n insan do¤urganl›¤› için de geçerli olabilece¤ini savunur. Bitkilerin çok fazla beslendi¤i zaman, tohum vermediklerini, daha zor çevre flartlar›nda ise daha fazla çiçeklendi¤ini ve yenilendi¤ini gösteren deneylerin, hayvanlar dünyas› için de geçerli oldu¤unu, ne zaman bir tür yok
olma tehlikesiyle karfl›laflsa, do¤urganl›¤›n›n artt›¤›n› söyleyerek söz konusu sonuçlar›, insan toplumuna uyarlar. Doubleday, rahatl›¤›n ve yiyecek bollu¤unun oldu¤u yerde insanlar›n üreme kapasitenin düfltü¤ünü, zor flartlarda ve yiyece¤in az
bulundu¤u yerde ise üreme kapasitenin artt›¤›n›, bu kural›n hem bir ülkedeki hem
de ülkeler aras›ndaki nüfus farkl›l›klar›n› aç›klad›¤›n› savunur. Nüfus yo¤unlu¤unun fazla oldu¤u ülkelerde, et ve flarab›n daha az tüketildi¤ini; örne¤in, ‹skoç Adalar›’nda yaflayanlar›n daha çok bal›kla beslendi¤ini; Hindistan’da ve Çin’de pirinç
ve patates tüketiminin fazla oldu¤unu söyleyerek, kuvvetli besinleri tüketen ülkelerin ve s›n›flar›n, kendilerini üretebilme/yenileyebilme güçlerini zay›flatt›klar›n›
söyler (Coontz, 1957: 43-44).
Sosyal Damarlar: Dumont, Malthus’un nüfus ilkesinin tek olmad›¤›n›, do¤urganl›k kal›plar›ndaki de¤iflimleri aç›klayan iki nüfus ilkesi daha bulundu¤undan
söz eder. Bunlardan ilki, insanlar›n hayvanlar gibi yaflad›¤›, ürettikleri yerine bulduklar›n› yedikleri Malthuscu ilke; ikincisi, Guillard’›n nüfusun oran›n›n otomatik
olarak ‘ekme¤in oldu¤u yerde’ insan›n do¤du¤u ilkesidir. Böyle bir toplumda hayat›n anlam›, emek ve birikim oldu¤unda; do¤um oranlar›n›n mevcut ifl imkânlar›na göre de¤iflti¤ini, böylece, Malthus’un sefalet ve ahlâk düflkünlü¤ü gibi kontrol
mekanizmalar›n›n gereksiz oldu¤u toplumlar bulundu¤unu söyler. Üçüncü ilke ise
Dumont’un önerdi¤i, medeni toplumlar› yöneten ‘Sosyal Damarlar’ ilkesidir (Coontz, 1957: 58-61).
Sosyal Damarlar ilkesi, tüm toplumlarda prestijin toplumsal hiyerarflisi oldu¤unu; de¤erler, toplumdan topluma farkl›l›k gösterse de, her toplumda baz› insanlar›n di¤erlerinden daha prestijli oldu¤unu vurgular. Toplumsal moleküller, parlak
ideallere do¤ru yükselmek için çekilirler. Dumont’a göre, sosyal statüyü yükseltmek için harekete geçirici dürtü, politik güç ya da zenginlik de¤ildir. Bunlar, Sosyal Damarlar terimi alt›nda toplanabilecek olan zevk, zarafet, lüks, gerçe¤e ve adalete duyulan sevgi, hatta genelin iyili¤i ad›na kendini feda edebilmek olan ideallerdir. K›sacas›, Sosyal Damarlar, bir toplum üyesinin, o toplumun de¤erlerine göre sayg›nl›k kazanabilmek için, ortaya ç›kan bireysel dürtülerini anlat›r.
Sosyal Damarlar, tüm medeni toplumlarda görülmekle birlikte, hepsinde eflit derecede ifllemez. En zay›f oldu¤u toplumlar, statü ve kast›n, bireysel geliflime kat› engeller koydu¤u toplumlard›r. Böyle toplumlarda do¤urganl›k, daima yüksektir; çünkü, kiflisel geliflim engellenmifltir. Kiflisel geliflimi engellenen insan, do¤as›ndaki hayvans› dürtülere boyun e¤er. Di¤er taraftan, Sosyal Damarlar’›n en etkili oldu¤u toplumlarda, sosyal hareketlilik yüksektir. Böyle toplumlarda çocuklar, kiflisel geliflimi
engelleyici ya da geciktirici etkide bulundu¤u için, do¤urganl›k oran› da düflüktür.
Dumont, yoksullu¤un ve cehaletin yüksek do¤urganl›k nedeni olmad›¤›n›, tam
aksine, yüksek do¤urganl›¤›n, yoksulluk ve cehalet nedeni oldu¤unu iddia eder.
Benzer biçimde, zenginli¤in düflük do¤urganl›¤a neden olmad›¤›n›, düflük do¤urganl›¤›n da, zenginli¤in de ilerleme iste¤inin genel sonucu oldu¤unu söyler. Kent
merkezlerinde Sosyal Damarlar güçlü oldu¤u için, do¤urganl›k düzeyi düflüktür.
Ancak, kentte her s›n›f ayn› biçimde davranmaz. Proleterya, ilerleme isteklerine
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üretim sistemi taraf›ndan konulan güçlü engeller nedeniyle, yaflam flartlar›n› yükseltmek imkâns›z oldu¤undan say›ca artarlar.
Gönüllülük: Fetter’in (Coontz, 1957:61-64), Gönüllülük yaklafl›m›na göre, hiçbir nüfus ilkesi, tek bafl›na, do¤urganl›k kal›plar›ndaki de¤iflimi aç›klamak için yeterli de¤ildir. Demografik de¤iflimlerde, yiyecek üretiminin s›n›rlar›n›n, nüfus üzerindeki k›s›tlay›c› etkisinin oldu¤unu, ama, insanlar›n ilerleme vas›tas›yla, yaln›zca
fiziksel zorunluluklar nedeniyle, hareket etme durumundan belli bir özgürlü¤e kavufltuklar›n›, böylece insan davran›fllar›nda iradenin belirleyici oldu¤u görüflünü
savunur.
Gönüllülük yaklafl›m›, insan›n üreme davran›fl›n› incelemek için, toplumu s›n›flara bölerek bu s›n›flarda ailenin ifllevini inceler. Fetter, tüketim birimi olarak ailenin tüm s›n›flarda ayn› ifllevi gördü¤ünü; aile gelirinin aile büyüklü¤üne üst s›n›r
koydu¤unu; ancak, bu üst s›n›r›n her zaman gerçek bir s›n›r olmad›¤›n›, aile üyelerinin her zaman için aile gelirini art›rabilece¤ini söyler. Bu durumda, yoksul s›n›flar›n aile büyüklü¤üne s›n›r koymak için daha istekli görünmesi gerekti¤i halde, gerçek durumun tersi oldu¤unu, çünkü daha iyi durumdaki ailelerde açl›k korkusunun
daha fazla oldu¤unu, gönüllü olarak, gelece¤i düflünerek anl›k zevklerini bast›rmay› bildiklerini söyler. Bu s›n›flar›n kendilerinin zengin olmalar›n› sa¤layan basiret ve
öngörü gibi özellikleri, ayn› zamanda aile büyüklüklerini s›n›rlamalar›n› da sa¤lar.
Üretim birimi olarak, ailede çocu¤un ekonomik de¤eri zengin ve yoksul s›n›flarda farkl›d›r. Üst s›n›flarda çocuk aile harcamalar›n›n artmas›na neden olur.
Yoksul s›n›flarda ise aile bütçesine katk›da bulunur. Ayr›ca miras, aile büyüklü¤ü
üzerinde de belirleyicidir. Zengin s›n›flarda babalar, miras çok say›da çocuk aras›nda bölündü¤ünde, çocuklar›n gelecekte sosyal konumlar›n› sürdüremeyeceklerini düflünür. Yoksul s›n›flarda ise devredilecek bir miras bulunmamaktad›r. Fetter,
hane gelirinde h›zl› bir art›fl›n, nüfus büyümesine yol açaca¤›n› kabul etmez, çünkü, ailenin yeni yaflam standartlar›n› sürdürebilmek için aile büyüklü¤ünü s›n›rl›
tutaca¤›n› söyler.
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SIRA
S‹ZDEbirimi olarak ailede çocu¤un ekonomik de¤eri, zengin ve yoksul s›Fetter’e göre,
üretim
n›flarda nas›l bir farkl›l›k göstermektedir?
D Ü fi Ü N E L ‹ M
Artan Bireysellik
Kuram›

Francesco S. Nitti (Coontz, 1957:65-67), bireyselli¤in nüfus büyüklü¤ü üzerindeki
S O R U yeni bir nüfus kuram› ilkesi gelifltirmifltir. Buna göre, bireysellietkisini inceleyen,
¤in güçlü biçimde geliflti¤i, toplumsallaflman›n bireysel aktiviteyi ortadan kald›rmad›¤›, zenginli¤in
D ‹ K K A T bölündü¤ü, eflitsizli¤in sosyal nedeninin iflbirli¤inin daha üst
bir formuyla ortadan kald›r›ld›¤› toplumlarda, do¤um h›z› yiyecek h›z›na eflitlenir
ve demografik evrim, geçmiflte oldu¤u gibi, bir korku ve terör unsuru olmaktan ç›SIRA S‹ZDE
kar. Toplumsal örgütlenme türü, bireyselli¤in en üst düzeye ulaflmas›nda çok
önemli bir yere sahiptir. Mevcut toplum, üst s›n›flar›n bireyselli¤ini bast›r›r ya da
üyelerinin AMAÇLARIMIZ
art›fl›na s›n›r koyar. Yüksek do¤urganl›¤›n oldu¤u alt s›n›flar›n durumlar› ise mevcut toplumsal kurumlardan kaynaklan›r. Yoksulluk, yüksek do¤urganl›¤a neden olur. Proleterya, Dumont’ta görüldü¤ü gibi eylemden d›fllan›r.
Bireyselli¤in
K ‹ T en
A Püst düzeyde gerçekleflmesini sa¤layacak olan toplumsal örgütlenme nas›l olmal›d›r? Nitti’nin ideal toplumunda, ne toplumsal dayan›flmay› yok
edecek derecede yar›flmac›l›k ve egoizm vard›r ne de bireyselli¤i ortadan kald›racak kadar Ttopluluk
bir yap› vard›r. Nitti’nin ideal toplumunda, zenginlik
E L E V ‹ Z Y O merkezli
N
da¤›t›l›r ve sosyal damarlar artar.
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Artan Zenginlik Kuram›
L. Brentano’ya (Coontz, 1957:67-68) göre, insano¤lu zevk düflkünü bir yarat›kt›r.
Zevklerin ise maddi bir temeli vard›r. Yoksul s›n›flar›n alternatif zevkleri, oldukça
s›n›rl›d›r. Örne¤in, maden iflçilerinde görülen yüksek do¤urganl›¤›n nedeni, günlük
yaflamlar›ndan kaynaklan›r. Maddi ve psikolojik olarak zor flartlar alt›nda yaflayan,
günlerini yeralt›nda geçiren maden iflçileri için kitaplar, seyahat, entellektüel merak
ve estetik tatmin kaynaklar› olmaktan uzakt›r. Günefli görmeden eve geç saatlerde
dönen bu insanlar için, y›prat›c› yaflamlar›n›n telafisini afl›r› cinsellik karfl›lar.
Zenginlerde ise durum tamamen farkl›d›r. Evin d›fl›nda, ulaflabilecekleri çok say›da zevk kayna¤› bulunmaktad›r. Ayr›ca, zenginler aras›nda, çocuklara ‘mükemmellefltirilecek yeni bir karakter’ olarak bak›lmaktad›r çünkü, miktar de¤il, kalite
önemlidir. E¤itim ve kariyer için haz›rlama gereklili¤i, çocuklar›n aile üzerindeki
yükünü art›rmaktad›r.
Toplumda, do¤urganl›ktaki genel azalma, teknik, bilimsel, endüstriyel ve ticari
ilerlemenin getirdi¤i yeni zevk kaynaklar›na, daha çok say›da insan›n ulaflabilmesinin sonucudur. Zevk kaynaklar›na ancak, maddi imkân› olanlar ulaflabilece¤inden, erkekler bir seçimle karfl› karfl›ya kal›r. Medeniyetin yeni zevk f›rsatlar›ndan
yararlanabilmek için, ailenin büyüklü¤ünü s›n›rlamak zorunlulu¤u ortaya ç›kar.
Zenginlikte art›fl, do¤urganl›kta art›fl› getirmez. Aileye yeni bir üye gelmesi, toplam
tatminde azalmaya neden olacaksa, erkekler aile say›lar›n› s›n›rl› tutarlar. Yapmak
zorunda olduklar› seçim, ebeveynlikle alternatif zevkler aras›ndad›r.
Brentano, yoksullarda, zevk kaynaklar› aras›nda seçim imkân› olmad›¤›n› söyler. Ancak, yüksek do¤urganl›¤a neden olan, zevk kayna¤›n›n kendisi de¤il, yoksullar›n korunma araçlar›ndan habersiz olmalar›d›r. Di¤er bir deyiflle, yoksullar
aras›nda yüksek do¤urganl›¤a, cehalet neden olmaktad›r.

Do¤urganl›kta Azalma ve Ak›lc›l›k
Roderich von Ungern-Sternberg (Coontz, 1957:69-71), yaln›zca üst s›n›flarda de¤il,
proleterya aras›nda da do¤urganl›ktaki düflüflün nedenini, biyolojik de¤il, tamamen zihinsel oldu¤unu söyler. Avrupa medeniyeti s›n›rlar› içinde, do¤urganl›kta
gözlenen düflüfl, tüm s›n›flar› ayn› biçimde etkileyen, kapitalist mentaliteden kaynaklanmaktad›r. Burjuvazi aras›nda kapitalist mentalitenin geliflmesi, dürtülere
uyan, anl›k davran›fllarda bulunan, zevk e¤ilimli mentaliteyi yok etmeye bafllayarak, ak›lc› bir mentalitenin geliflmesini sa¤lam›flt›r. Böylece bireyler ebeveynlik de
dahil olmak üzere, tüm davran›fllar›n› dikkatle de¤erlendirmeye bafllam›fllard›r. Eski tip burjuvazi, güç tutkusuyla hareket ederken, yeni burjuvazi, ideali kazanmak
ve biriktirmek üzerine kurulmufltur. Ayr›ca, kad›nlar da kapitalist mentaliteden etkilenerek, eflitlik ve ba¤›ms›zl›k aray›fllar›nda erkekleflmeye bafllam›fllard›r. Burjuvazi aras›ndaki, düflük do¤urganl›¤›n nedenleri bunlard›r.
Proleterya aras›nda da durum farkl› de¤ildir. Tar›m toplumundan ç›karak kentlere göç eden çok say›da insan, sosyal durumlar›n› yükseltmek peflindedir. Bu insanlar, afl›r› duygusal olmayan, zihinleri uyanm›fl, geçmiflleriyle ba¤lant›lar›n› kolayl›kla kopararak kent yaflam›na genellikle uyum sa¤layan insanlard›r.
Ungern-Sternberg’e göre, kapitalist mentalite, s›n›flar aç›s›ndan insan
davran›fllar›n›
nas›l
SIRA
S‹ZDE
etkilemifltir?
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Ölüm ve Morbidite
Demografik aç›dan ölüm, nüfusun azalmas›n› anlatan bir süreçtir. Ölüm istatistikleri kadar önemli olan di¤er bir terim, morbiditedir. Sonu ölümle bitecek hastal›klar›, salg›nlar› aç›klamak için kullan›l›r. Bafll›ca ölüm istatistikleri, Kaba Ölüm H›z›,
Yafla Ba¤l› Ölüm H›z›, Nedene Ba¤l› Ölüm H›z› hesaplamalar›d›r.
Ölüm, bireyin fiziksel yok oluflunu tan›mlar. Demografik aç›dan ölüm, fiziksel
yok olufl vas›tas›yla, bir nüfusun azalmas›n› anlatan bir süreçtir. Bireysel ölüm, hastal›klar, kazalar, cinayet vs. olaylar›n sonucu gerçekleflir ve her yafl grubundan insan› hedef alabilir. Ancak, baz› yafl gruplar› di¤erlerine göre daha fazla ölüm riski
tafl›r. Demografide ölüm, genel anlamda kullan›ld›¤›nda, nedene ba¤l› ölümleri ve
yafla ba¤l› ölümleri dikkate almaz. Bu konularla ilgili olarak ayr›ca, yafla ba¤l› ve
nedene ba¤l› ölüm ölçümleri gerekir.
Ölümle de¤iflimli olarak kullan›lmas›na ra¤men; morbidite, daha çok, patalojik
ve anormal bir durumu anlat›r. ‹yileflmesi mümkün olmayan ‘ölümcül’ hastal›klar,
bu kategoride de¤erlendirilir. Bu anlamda morbidite ölçümleri, bir nüfusta ölümcül hastal›k oluflumunu tan›mlamak için kullan›l›r. Daha çok, t›p alan›nda kullan›lan bu ölçümler, demografik aç›dan da ölüme yol açmalar› nedeniyle, toplumdaki
ölüm kal›plar›n›n tan›mlanmas› ve aç›klanmas›nda kullan›l›r.

Morbidite H›z›
Bir hastal›¤›n, ne kadar s›kl›kla meydana geldi¤inin hesaplanmas›nda iki temel
yaklafl›m kullan›r. Belli bir zamanda ya da zaman aral›¤›nda, belli bir hastal›¤a sahip olan bireylerin, nüfus içindeki oran›n› gösteren yayg›nl›k ölçümü ve belli bir
zamanda, genellikle bir y›l içinde bir hastal›kla ilgili yeni teflhis edilmifl vakalar›n
say›s›n› gösteren vaka ölçümüdür. Ölçümlerin nüfusa oranlamas›nda, y›l ortas›ndaki nüfus büyüklü¤ü dikkate al›n›r (Weinstein ve Pillai, 2001:167).
Yayg›nl›k = (Belli bir hastal›¤› olan kifli say›s› / Toplam nüfus say›s›) × 100
Vaka Ölçümü = (Bir y›l içinde yeni teflhis edilmifl belli bir hastal›k say›s› /
Hastal›¤›n görüldü¤ü nüfus say›s›) × 100,000
Vaka ölçümünde, toplam nüfus kullan›labilece¤i gibi, baz› hastal›klar›n cinsiyete ba¤l› olmas› nedeniyle, toplam nüfus içinde, o cinsiyet kategorisinde yer alan
toplam kifli say›s› da kullan›labilir. Örne¤in, prostat kanseri cinsiyete ba¤l› hastal›k
olarak, nüfus içinde yer alan toplam erkek say›s›na oranlanmas› gerekir. Yayg›nl›k
ölçümünde, her 100 kifliye düflen hastal›k oran›, vaka ölçümünde ise her 100,000
kifliye düflen yeni teflhis edilmifl hastal›k oran› verilir.

Kaba Ölüm H›z›
Kaba Ölüm H›z›, bir y›ll›k süre içinde, bir nüfusta meydana gelen ölüm say›s›n›n,
her 1000 yaflayan kifliye düflen oran›d›r. Toplam nüfusun, y›l ortas›ndaki büyüklü¤ü al›n›r.
Kaba Ölüm H›z› = (Ölüm say›s› / Toplam nüfus büyüklü¤ü) × 1000
Kaba Ölüm H›z›, yafla ba¤l› ve nedene ba¤l› ölümleri dikkate almad›¤›ndan, bu
konuda bilgi sahibi olabilmek için, Yafla Ba¤l› Ölüm H›z› ve Nedene Ba¤l› Ölüm
H›z› ayr› ayr› hesaplan›r.
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Yafla Ba¤l› Ölüm H›z›
Yafla Ba¤l› Do¤urganl›k H›z› ölçümünde oldu¤u gibi, Yafla Ba¤l› Ölüm H›z› da bir
y›l içinde, belli bir yafl aral›¤›nda meydana gelen ölüm say›s›n›n, ayn› yafl grubunda yer alan toplam nüfusa oran›d›r. Her 1000 yaflayan kifliye düflen ölüm say›s› olarak yorumlan›r. Toplam nüfus olarak y›l ortas›ndaki say› al›n›r.
Yafla Ba¤l› Ölüm H›z› = (Belli bir yafl grubunda meydana gelen ölüm say›s›
/ Belli bir yafl grubuna düflen toplam kifli say›s›) × 1000
Örne¤in, 2002 y›l›nda, A ülkesinde 25-29 yafllar› aras›nda 2 milyon kifli yaflamaktad›r. Kay›tlara göre, bu y›lda, 25-29 yafllar› aras›nda ölenlerin say›s› 10,000 kiflidir. A ülkesinde, 2002 y›l› için, 25-29 yafl kategorisinde meydana gelen yafla ba¤l› ölüm h›z› nedir?
Yafla Ba¤l› Ölüm H›z› = (10,000 / 2,000,000) × 1000 =5
25-29 yafl kategorisinde yer alan her 1000 kifliye düflen ölüm say›s›, 5’tir.
Çocuk ölümlerinin incelenmesinde, yafla ba¤l› ölüm h›zlar› hesaplanmaktad›r.
Çocuk ölümleri için üç temel kategori kullan›l›r.
• Yeni do¤an: Yaflam›n ilk gününden yirmi sekizinci gününe kadar,
• Bebek: Yaflam›n ilk y›l›n›,
• Çocuk: Yaflam›n ilk y›l›ndan beflinci y›l›na kadar olan zaman› kapsar.
Yeni Do¤an Ölüm H›z› bir y›l içinde yaflam›n›n birinci ve yirmi sekizinci günleri aras›nda ölenlerin say›s›n›n, o y›l içinde meydana gelen do¤um say›s›na oran›d›r.
Yeni Do¤an Ölüm H›z› = (Yeni do¤an ölüm say›s› / Do¤um say›s›) × 1000
Sonuçlar, her 1000 do¤an çocu¤a düflen, yeni do¤an ölüm say›s› olarak yorumlan›r. Yeni do¤an ölüm h›z› hesaplamas›nda, ölen yeni do¤an say›s›, y›l ortas›ndaki de¤er de¤il, bütün bir y›l boyunca meydana gelen ölüm say›s›n› dikkate al›r.
Benzer ölçümler, bebek ve çocuk ölümleri için de yap›l›r.

Nedene Ba¤l› Ölüm H›z›
Nedene Ba¤l› Ölüm H›z› ölçümü, morbidite ölçümleriyle yak›ndan ba¤lant›l›d›r.
Çünkü, hangi gruplar›n ölmekte oldu¤unu, hangi gruplar›n ölüm riskinin en az oldu¤unu bilmek isteriz. Morbidite h›z›nda vaka ölçümü, Nedene Ba¤l› Ölüm H›z›’n›n hesaplanmas›nda kullan›l›r. Örne¤in, bir y›l içinde, cinayet nedeniyle meydana gelen ölüm h›z›n›n hesaplanmas› için, afla¤›daki formül kullan›labilir:
Nedene Ba¤l› Ölüm H›z› = (Cinayet nedeniyle meydana gelen ölüm say›s›
/ Toplam nüfus büyüklü¤ü) × 100,000
2008 y›l›nda, Türkiye’de, Kaba Ölüm H›z›, binde 6,3 olarak hesaplanm›flt›r. Ayn› verilere göre, bebek ölümleri h›z›, binde 14,9 dur. (Nüfus Projeksiyonlar›,
www.tuik.gov.tr)

Göç
Nüfus hareketlerini etkileyen di¤er bir süreç, göçtür. Bafll›ca iç göç, d›fl göç ve zorunlu göç olarak s›n›fland›r›l›r. Göçler, k›sa süreli ya da uzun süreli olabilir. Yafla
ve cinsiyete göre farkl›l›klar gösterir. Bafll›ca göç ölçümleri, Gelen Göç, Giden
Göç, Net Göç, Katk›l› Göç hesaplamalar›d›r.
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Demografik aç›dan gelen göç ve giden göç önemlidir. Çeflitli göç türleri bulunmaktad›r. Bir grup aktivitesi olarak göç, aile üyelerini, arkadafllar›, komflular› belli
bir dini ya da etnik grubu kapsayabilir. Geçici ya da uzun süreli olabilir.
• ‹ç göç: Bir nüfus içinde, alt gruplar›n hareketlili¤idir. Örne¤in, Türkiye’nin
daha az geliflmifl bölgelerinden ‹stanbul, Ankara, ‹zmir gibi metropollere
göç edilmesine iç göç denir.
• D›fl göç: Bir nüfusun, bir ülkeden baflka bir ülkeye hareketini anlat›r. Örne¤in, 1960’l› y›llardan itibaren ekonomik nedenlerden dolay›, Türkiye’den
Bat› Avrupa’ya do¤ru büyük bir hareketlilik yaflanm›flt›r.
• Zorunlu göç: Savafl, do¤al afet ya da bask› nedeniyle, nüfusun, kendi istekleri d›fl›nda, ülkelerinden baflka bir ülkeye hareketlili¤idir.
Kiflisel gönüllülü¤e dayal› iç ve d›fl göçün yönü, geliflmekte olan bölgelerden
geliflmifl bölgelere do¤rudur.

Göç Ölçümleri
Gelen Göç: Bir grup insan›n, bir nüfusun ya da alt nüfusun yerleflti¤i bölgeye,
yerleflmek amac›yla gelmesidir.
Gelen Göç H›z› = (Belli bir zaman diliminde, belli bir bölgeye yerleflmek için
yeni gelenlerin say›s› / Yerleflim yerindeki nüfus) × 1000
Giden Göç: Bir grup insan›n, baflka bir yere yerleflmek için, belirli bir bölgeden gitmesidir.
Giden Göç H›z› = (Belli bir zaman diliminde, belli bir bölgeden yerleflmek için
baflka bir bölgeye yeni gidenlerin say›s› / Yerleflim yerindeki nüfus) × 1000
Net Göç: Belli bir zaman diliminde, bir co¤rafi bölge için, gelen ve giden göç
aras›ndaki fark› verir.
Net Göç = (Gelen göç - Giden göç)/ Toplam nüfus × 1000
Katk›l› (Gross) Göç: Belli bir zaman aral›¤›nda, gelen ve giden göçün toplam›d›r.
Katk›l› Göç H›z› = (Gelen göç say›s› + Giden göç say›s›) / Toplam nüfus × 1000
Ölçümlerde, toplam nüfus için y›l ortas›ndaki say› al›n›r. Yukar›da anlat›ld›¤› gibi, göç hareketleri, yafla ve cinsiyete göre farkl›l›k gösterir. onlu yafllar›n sonlar›na
do¤ru artan hareketlilik, otuzlu yafllar›n ortalar›na kadar devam eder. Bu yafl dönemleri, ayn› zamanda, yeni ailelerin kuruldu¤u; aileyi destekleme sorumlulu¤u
nedeniyle, ekonomik flartlar›n daha iyi oldu¤u yerlerin aray›fl›na girildi¤i dönemlerdir. Göçler, cinsiyete göre de farkl›l›k göstermektedir. Erkekler, daha uzak mesafelere göç etmeyi tercih ederken; kad›nlar, illeri ya da do¤duklar› yere yak›n ülkeleri tercih etmektedir.
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Nüfus yap›s›n› oluflturan özellikleri tan›mlamak.
Bir co¤rafi bölgede ve bir zaman dilimi içinde,
nüfus yap›s›n› oluflturan temel özellikler, yafl ve
cinsiyet gibi biyolojik özelliklerle gelir, e¤itim
durumu, medeni durum, etnik/›rk özellikleri gibi
sosyo-ekonomik ve kültürel özelliklerden oluflur. Bu özellikler tek bafl›na, nüfus hareketlerini
aç›klamak için yeterli de¤ildir. Di¤er özelliklerle
birlikte, nüfus hareketlerindeki de¤iflimlerin anlafl›lmas›n› sa¤larlar.

N
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4
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Do¤um süreciyle ilgili terim ve ölçümler hakk›nda bilgi sahibi olmak.
Do¤um, yeni do¤an kiflinin bak›fl›ndan, dünyaya
geldi¤i zaman ve yeri tan›mlar. Do¤urganl›k ise
ebeveynlik statüsünü aç›klar. Do¤um süreçlerinde kullan›lan bafll›ca ölçümler Kaba Do¤um H›z›, Genel Do¤urganl›k H›z›, Yafl Gruplar›na Göre
Do¤urganl›k H›z›, Toplam Do¤urganl›k H›zd›r.
Nüfus kuramlar›n› aç›klamak.
Nüfus art›fl›n› etkileyen faktörleri aç›klamak için,
Malthus, nüfusun kontrol edilmedi¤inde geometrik oranla artarken, yiyecek üretiminin aritmetik
oranla artt›¤›n›, bu nedenle, insan toplumlar›nda
nüfus art›fl›n› kontrol edecek mekanizmalar gelifltirildi¤ini; Sadler, do¤urganl›¤›n nüfus yo¤unlu¤uyla ters orant›l› oldu¤unu; Doubleday, beslenme türünün do¤urganl›¤› etkiledi¤ini; Dumont, sosyal damarlar›n yo¤un oldu¤u yerde do¤urganl›¤›n düflük oldu¤unu; Fetter, do¤urganl›kta insan davran›fllar›ndaki iradenin belirleyici
oldu¤unu; Nitti, bireyselli¤in yüksek oldu¤u toplumlarda do¤urganl›¤›n düflük oldu¤unu; Brettano, zevke düflkün insano¤lunun, artan zenginlikle daha farkl› e¤lencelere yöneldi¤i için do¤urganl›¤›n düfltü¤ünü; Ungern-Sternberg ise
ak›lc› zihniyetin toplumun tüm s›n›flar›na hakim
olmas›yla, do¤urganl›¤›n düfltü¤ünü savunur.

5

Ölüm süreciyle ilgili terim ve ölçümler hakk›nda
bilgi sahibi olmak.
Demografik aç›dan ölüm, nüfusun azalmas›n› anlatan bir süreçtir. Ölüm istatistikleri kadar önemli olan di¤er bir terim, morbiditedir. Sonu ölümle bitecek hastal›klar›, salg›nlar› aç›klamak için
kullan›l›r. Bafll›ca ölüm istatistikleri Kaba Ölüm
H›z›, Yafla Ba¤l› Ölüm H›z›, Nedene Ba¤l› Ölüm
H›z› hesaplamalar›d›r.
Göç süreciyle ilgili terim ve ölçümler hakk›nda
bilgi sahibi olmak.
Nüfus hareketlerini etkileyen di¤er bir süreç, göçtür. Bafll›ca iç göç, d›fl göç ve zorunlu göç olarak
s›n›fland›r›l›r. Göçler, k›sa süreli ya da uzun süreli olabilir. Yafla ve cinsiyete göre farkl›l›klar
gösterir. Bafll›ca göç ölçümleri, Gelen Göç, Giden Göç, Net Göç, Katk›l› Göç hesaplamalar›d›r.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Afla¤›dakilerden hangisi, belli bir zaman aral›¤›nda
gelen ve giden göçün toplam›n› anlat›r?
a. Katk›l› Göç H›z›
b. Net Göç
c. Gelen Göç
d. Giden Göç
e. ‹ç Göç

6. Afla¤›dakilerden hangisi, beslenme türünün do¤urganl›¤› etkiledi¤ini savunur?
a. Malthus
b. Dumont
c. Fetter
d. Nitti
e. Doubleday

2. Afla¤›dakilerden hangisi, bir grup insan›n, bir nüfus
ya da alt nüfusun yerleflti¤i bölgeye yerleflmek amac›yla gelmesini anlat›r?
a. Giden Göç
b. Gelen Göç
c. Net Göç
d. Katk›l› Göç
e. D›fl Göç

7. Afla¤›dakilerden hangisi, sosyal damarlar›n yo¤un
oldu¤u yerde do¤urganl›¤›n düflük oldu¤unu savunur?
a. Malthus
b. Dumont
c. Fetter
d. Nitti
e. Doubleday

3. Yaflam›n ilk y›l›nda meydana gelen ölümleri anlatmak için, afla¤›dakilerden hangisi kullan›l›r?
a. Yeni do¤an ölümleri
b. Çocuk ölümleri
c. Bebek ölümleri
d. Genç ölümleri
e. Morbidite
4. A ülkesinde, X yafl grubunda yafla Ba¤l› Ölüm H›z›
8,3 olarak belirlenmifltir. Afla¤›dakilerden hangisi, verilen say›n›n yorumlanmas›nda kullan›l›r?
a. X yafl grubundan her 100 yaflayan kifliye düflen
ölüm say›s›
b. X yafl grubundan her 1.000 yaflayan kifliye düflen ölüm say›s›
c. X yafl grubundan her 10.000 yaflayan kifliye düflen ölüm say›s›
d. X yafl grubundan her 100.000 yaflayan kifliye düflen ölüm say›s›
e. X yafl grubundan kifli bafl›na düflen ölüm say›s›
5. Afla¤›dakilerden hangisi, Ungern-Sternberg’e göre,
nüfus azalmas›nda etkili olan faktördür?
a. Beslenme tarz›n›n de¤iflmesi
b. Yiyecek art›fl›
c. Bireyselli¤in art›fl›
d. Kapitalist mentalite
e. Yo¤unluk

8. Afla¤›dakilerden hangisi, bireyselli¤in yüksek oldu¤u
toplumlarda do¤urganl›¤›n düflük oldu¤unu savunur?
a. Malthus
b. Dumont
c. Fetter
d. Nitti
e. Doubleday
9. Afla¤›dakilerden hangisi, bir y›l içinde, tüm yafl grubundan annelerin yapt›klar› do¤um say›s›n›n, genel nüfusa oranlamas›n› verir?
a. Kaba Do¤um H›z›
b. Genel Do¤urganl›k H›z›
c. Yafl Gruplar›na Göre Do¤urganl›k H›z›
d. Toplam Do¤urganl›k H›z›
e. Kad›n Bafl›na Düflen Çocuk Say›s›
10. Tablo 6.3 incelendi¤inde, afla¤›dakilerden hangisi,
geliflmekte olan ülkelere k›yasla, geliflmifl ülkelerin özelliklerini yans›t›r?
a. 15 yafl alt› nüfus fazla, 65 yafl üstü nüfus fazla,
ba¤›ml›l›k oran› yüksektir.
b. 15 yafl alt› nüfus az, 65 yafl üstü nüfus fazla, ba¤›ml›l›k oran› yüksektir.
c. 15 yafl alt› nüfus az, 65 yafl üstü nüfus fazla, ba¤›ml›l›k oran› düflüktür.
d. 15 yafl alt› nüfus fazla, 65 yafl üstü nüfus az, ba¤›ml›l›k oran› düflüktür.
e. 15 yafl alt› nüfus fazla, 65 yafl üstü nüfus fazla,
ba¤›ml›l›k oran› düflüktür.

6. Ünite - Demografi ve Nüfus

“

149

Yaflam›n ‹çinden
Anne ölüm oranlar› do¤uda daha vahim
Do¤umda anne ölüm oranlar› Do¤u ve Güneydo¤u
Anadolu Bölgesi’nde Türkiye ortalamas›n›n çok
üzerinde...
Sa¤l›k ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikas›’n›n (SES)
yapt›¤› araflt›rma, do¤umda anne ölüm oranlar›n›n Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nde Türkiye ortalamas›n›n çok üzerinde oldu¤unu ortaya koyarken, anne
ölüm oran›n›n Do¤u Anadolu’nun en geliflmifl illerinden biri olan Van’da, yüz binde 65,7 olarak saptanmas›n›n “vahim bir durum” oldu¤u belirtildi. Anne ölümlerinin bölgede yüksek olmas›n›n bafll›ca nedenleri aras›nda ise gelir düzeyinin düflüklü¤ü ve e¤itimsizlik yer
ald›.
KESK’e ba¤l› Sa¤l›k ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikas›’n›n (SES) haz›rlad›¤›, 2011 Y›l› Sa¤l›k Raporu yay›mland›. Raporda, do¤umda anne ölüm oranlar›n›n,
2005 y›l›ndan itibaren yüzde 50 oran›nda azalmas›na
ra¤men, Türkiye’deki her 100 bin canl› do¤umda, anne
ölüm oran›n›n hâlâ Avrupa ortalamas›n›n çok üzerinde
oldu¤u belirtildi. Anne ve bebek ölüm oranlar›n›n, sa¤l›k düzeyi aç›s›ndan önemli ölçütler oldu¤unun ifade
edildi¤i raporda, anne ölümlerinin Do¤u Anadolu’nun
en geliflmifl illerinden biri olan Van’da yüz binde 65,7
olarak saptanmas›n›n “vahim bir durum” oldu¤u belirtildi. Anne ölümlerinin bölgede yüksek olmas›n›n bafll›ca nedenleri olarak ise, gelir düzeyinin düflüklü¤ü,
e¤itimsizlik, s›k ve erken yaflta do¤umlar, do¤umun e¤itimli sa¤l›k personeli olmadan uygunsuz koflullarda gerçekleflmesi, anadilde hizmet sunulmamas›, do¤um sonras› bak›m›n yeterli düzeyde al›namamas› maddeleri s›raland›. Raporda, 2008 y›l› verilerine göre, Türkiye’de
anne ölüm oran›n›n yüz bin canl› do¤umda yüzde 19,4;
Güneydo¤u Anadolu’da yüzde 22,6; Ortado¤u Anadolu’da yüzde 26,1 ve Kuzey Do¤u Anadolu’da ise yüzde
22,9 oldu¤u ifade edildi.
-GÜNEYDO⁄U VE DO⁄U ANADOLU’DA KADINLARIN %27’S‹ EVDE DO⁄URUYORRaporda Türkiye geneli, ehil olmayan ebe oran›n›n
%4,3 oldu¤u belirtilirken, bu oran›n Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgeleri’nde yüzde 13,9’a yükseldi¤i
belirlendi. Yine Türkiye genelinde kad›nlar›n yüzde
9,7’sinin evde do¤um yapt›¤› belirlenirken bu rakam›n
Do¤u ve Güney Do¤u’da %27,2 düzeylerine ulaflt›¤›
tespit edildi.
Türkiye’de, bat›da ölen bir bebe¤e karfl›l›k do¤uda 2.7
bebe¤in öldü¤ü belirtilerek, “Yine ehil olmayan, ebe
oran›n›n yüksekli¤i bu bölgedeki sa¤l›k personelinin

eksikli¤i ve sa¤l›k hizmetlerine eriflimde anadilin önemini aç›¤a ç›karmaktad›r. Kifliler, sa¤l›k personeli ile
anadilinde iletiflime geçemedi¤inden dolay› dilini kullan›p derdini anlatabilece¤i kiflileri tercih etmektedir”
denildi.
Y›llar itibar›yla, bebek ölüm h›zlar› incelendi¤inde bir
düflüfl oldu¤u dile getirilen raporda, bebek ölüm h›zlar›n›n do¤udaki yüksek seyrinin, sa¤l›k hizmetine ulafl›m ve hizmetten faydalanma eflitsizli¤inin derinli¤ini
gösterdi¤i savunuldu. Raporda, do¤uda do¤an her 100
bebekten 16,7’sinin 2,5 kilodan az do¤du¤u ifade edilirken, birçok araflt›rman›n çocuk ölümlerinin en az yüzde 50’sinin yetersiz beslenme ile iliflkili oldu¤unu, orta
derecede beslenme yetersizli¤i olan çocuklar›n 4,6 kat
daha fazla ölme riski tafl›d›¤›n› gösterdi¤i belirtildi.
“BEBEKLER‹N DO⁄UMDAN ‹T‹BAREN SA⁄LIK
KONTROLLER‹ YAPILMALI”
Bebeklerin, do¤umdan itibaren sa¤l›k kontrollerinin
yap›lmas›n›n, bebek ölümlerinin önlenmesi bak›m›ndan çok önemli oldu¤u belirtilen raporda, “Do¤um
sonras› bak›m›n, bölgede Türkiye ortalamas›n›n alt›nda olmas›, do¤umun hastane d›fl›nda sa¤l›k personeli
yard›m› olmadan gerçekleflme oran›n›n yüksek olmas›yla da iliflkilidir. Sa¤l›k kuruluflunda do¤um yapma
oran› düflük e¤itim ve refah düzeyine sahip kad›nlarda
yüzde 71 iken, en yüksek e¤itim ve refah düzeyindeki
kad›nlarda bu oran yüzde 100’dür. Yine, refah düzeyi
yüksek hanelerdeki çocuk ölüm oranlar›, refah düzeyi
düflük ailelerdeki çocuk ölümlerinin üçte biridir” ifadeleri kullan›ld›.
Genel Sa¤l›k Sigortas›’n›n, 2008’den bu yana aç›k verdi¤i ve bu durumun, katk› pay› ve cepten ödemeleri art›rd›¤› kaydedilen raporda, “Bu durum, baflta fakir olan
bölge halk› ve tüm Türkiye halklar›n› sa¤l›¤a eriflim ve
sa¤l›k hizmetlerinden faydalanma hususunda etkilemektedir. 10 bin kifliye düflen hastane ve yatak say›lar›na bakt›¤›m›zda Türkiye ortalamas› 26,3 iken, Güney
Do¤u Anadolu 15,5 ileTürkiye’nin en eflitsiz bölgesidir”
denildi. 10 bin kifliye düflen yo¤un bak›m yatak say›s›,
Türkiye’de yüzde 2 iken, Güneydo¤u Anadolu’da bu
rakam 1,4 olarak gerçeklefliyor. Yine Güneydo¤u’yu
Orta Do¤u ve Kuzey Do¤u Anadolu izliyor.
Kaynak: http://bebekvecocuk.milliyet.com.tr/anneolum-oranlari-doguda-daha-vahim/haberpanosu/haberdetay/15.02.2011/1352492/default.htm.
Eriflim tarihi: 1 Haziran 2011
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Okuma Parças›

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›

Thomas Robert Malthus’un Biyografisi
Thomas R. Malthus
(1766-1834)
‹ngiliz nüfusbilimci ve
ekonomi politik teorisyeni. Karamsar kuramlar›yla ünlenen Malthus,
her ne kadar daha çok
“Thomas Malthus” olarak an›lsa da kendisi
“Robert Malthus” olarak
tan›nmay› daha çok tercih etmifltir.

1. a

Hayat›
1766 y›l›nda varl›kl› bir ailenin çocu¤u olarak do¤an
Thomas Robert Malthus, ilk e¤itimini evde ald›. 1784’te
Jesus College, Cambridge’e girdi. Latince ve Yunanca
e¤itimi al›rken, as›l alan› matematikti. 1791 y›l›nda, ayn› okuldan master derecesi ald›, 1797’de ise, bir Anglikan k›r vaizi olarak, ruhban s›n›f›na kat›ld›.
1804 y›l›nda evlendi ve bu evlili¤inden üç çocu¤u oldu.
1805’te ise, ‹ngiltere’nin ilk ekonomi politik profesörü
oldu (East India Company College’da). Kal›tsal olarak
do¤ufltan yar›k damakl›yd› ve bunun verdi¤i utanç ile
1833 y›l›na kadar portresinin yap›lmas›na izin vermedi.
Bu y›lda yap›lan portresinde ise ressam bu deformasyonu zekice gizlemifltir.
Thomas Robert Malthus, 23 Aral›k 1834’de öldü, ‹ngiltere’deki Bath Abbey’e gömüldü.
Kaynak: http://tr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Robert
_Malthus.
Eriflim tarihi: 1 Haziran 2011
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Yan›t›n›z yanl›flsa, “Göç Ölçümleri” konusuna
bak›n›z.
Yan›t›n›z yanl›flsa, “Göç Ölçümleri” konusuna
bak›n›z.
Yan›t›n›z yanl›fls,a “Yafla Ba¤l› Ölüm H›z›” konusuna bak›n›z.
Yan›t›n›z yanl›flsa, “Yafla Ba¤l› Ölüm H›z›” konusuna bak›n›z
Yan›t›n›z yanl›flsa, “Nüfus Kuramlar›” konusuna
bak›n›z.
Yan›t›n›z yanl›flsa, “Nüfus Kuramlar›” konusuna
bak›n›z.
Yan›t›n›z yanl›flsa, “Nüfus Kuramlar›” konusuna
bak›n›z.
Yan›t›n›z yanl›flsa, “Nüfus Kuramlar›” konusuna
bak›n›z.
Yan›t›n›z yanl›flsa, “Do¤um ve Do¤urganl›k”konusuna bak›n›z.
Yan›t›n›z yanl›flsa, “Yafl ve Cinsiyet” konusuna
bak›n›z.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1
Do¤um h›z›nda anlaml› bir düflüflün gözlenmedi¤i ülkeler olan geçifl öncesi ülkelerinde, 15 yafl alt› nüfusunun ve ba¤›ml›l›k oran›n›n yüksek, 65 yafl ve üzeri nüfusun ise en düflük düzeyde oldu¤u bir nüfus yap›s›
gözlenmektedir. Afrika k›tas›, bu ölçütleri di¤er k›talardan daha fazla sa¤lamakta oldu¤undan, geçifl öncesi
ülkelerinin en yo¤un olarak bulundu¤u k›tan›n Afrika
k›tas› oldu¤unu söyleyebiliriz.
S›ra Sizde 2
Nüfus kontrol mekanizmalar›n›n kullan›lmad›¤› toplumlarda, insan nüfusu, yiyecek üretiminden daha h›zl›
artt›¤› için mutlak sonuç sefalet, göreli sonuç ise, ahlâk
düflkünlü¤ü olacakt›r. Malthus’a göre ahlâk düflkünlü¤ünün göreli sonuç olmas›n›n nedeni, ahlak›n her türlü
bafltan ç›karmaya direnmeyi içermesidir.
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Yararlan›lan ve Baflvurulabilcek
Kaynaklar
S›ra Sizde 3
Çocuk, zengin s›n›flarda, aile harcamalar›nda art›fl, mirasta bölünme anlam›na gelirken yoksul s›n›flarda, her
yaflta aile gelirine katk›da bulunan bir birey olarak görülür. Hane gelirinde art›fl, nüfus büyümesine yol açmaz çünkü, aile yeni yaflam standartlar›n› sürdürebilmek için, aile büyüklü¤ünü s›n›rl› tutacakt›r.
S›ra Sizde 4
Burjuvazide, zevk e¤ilimli mentalite yerine, ak›lc› mentalitenin geliflmesini sa¤lam›flt›r. Böylece, insanlar ebeveynlik dahil her davran›fllar›n› dikkatle de¤erlendirmeye bafllam›fllard›r. Proleterya aras›nda da durum farkl›
de¤ildir. Kentlere göç eden çok say›da insan, sosyal durumlar›n› yükseltme peflindedir.

Coontz, S.H. (1957). Population Theories and the
Economic Interpretation. Routledge & Kegan
Paul: London.
Glass, D.V. (1953). Introduction to Malthus. (Der.)
D.V. Glass. Watts: Londra. s. 25-54
Malthus, T.R. (1926). First Essay on Population, 1798.
Macmillan: London.
Poston, D.L. Jr., Leon F. Bouvier. (2010). Population
and Society: An Introduction to Demography.
Cambridge University Press. Cambridge, N. York.
Weinstein, J. & V.K. Pillai. (2001). Demography: The
Science of Population. Allyn and Bacon: Boston,
London.
Yaukey, D. & D.L. Anderton. (2001). Demography:
The Study of Human Population. 2. Bas›m.
Waveland Press, Inc.,: Illinois.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Sa¤l›k sosyolojisinin geliflimini özetleyebilecek,
Sa¤l›¤›n ve hastal›¤›n, biyomedikal ve sosyal modellerini karfl›laflt›rabilecek,
Sa¤l›¤› etkileyen temel faktörleri s›ralayabilecek,
Hasta rolü kavram›n› tan›mlayabilecek,
Medikalizasyon kavram›n› de¤erlendirebilecek,
Ekonomi politikalar› ve sa¤l›k aras›ndaki iliflkiyi de¤erlendirebilecek,
Sa¤l›k eflitsizliklerinin neler oldu¤unu s›ralayabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
• Sa¤l›k
• Hastal›k
• Sa¤l›k Sosyolojisi

• Medikalizayson
• Hasta Rolü
• ‹atrojenez

‹çindekiler

‹nsan ve Toplum

Sa¤l›k, Hastal›k ve
Toplum

• G‹R‹fi
• SA⁄LIK NED‹R?
• SOSYOLOJ‹K YAKLAfiIMLAR
AÇISINDAN SA⁄LIK
• EKONOM‹ POL‹T‹KALARI, NEOL‹BERAL‹ZM VE SA⁄LIK
• SA⁄LI⁄IN VE HASTALI⁄IN
TOPLUMDAK‹ DA⁄ILIMI
• TÜRK‹YE’DE SA⁄LIK

Sa¤l›k, Hastal›k ve Toplum
G‹R‹fi
Sa¤l›k veya hastal›k dendi¤inde, insanlar›n akl›na öncelikle, sosyal bilimler ya da
sosyoloji de¤il de doktorlar, hastaneler ve ilaçlar gelir. Ancak sa¤l›k, sosyolojinin
konular› aras›ndad›r. Hatta sa¤l›k sosyolojisi, günümüzde özellikle Bat› ülkelerinde sosyolojinin en genifl alt dallar›ndan biri haline gelmifltir. Bu ünitede sa¤l›k
sosyolojisinin temel kuram ve kavramlar›n› ele alarak sa¤l›k ve hastal›¤›n toplumsal
yönleri ve toplumla iliflkileri üzerinde duraca¤›z.
Sa¤l›k ve hastal›k sosyolojisi olarak da bilinen sa¤l›k sosyolojisi, sa¤l›¤› bir toplumsal kurum olarak ele al›r ve sa¤l›k, hastal›k gibi kavramlar›n, tamamen biyolojik gerçekliklerin ifadesi de¤il, toplumsal olarak infla edilmifl kavramlar oldu¤unu
varsayar. Sosyologlar için hastal›klar, toplumun örgütlenme biçiminin bir sonucudur (White, 2002:1). Hastal›k, kötü sa¤l›k gibi durumlar di¤er toplumsal eflitsizliklerle iliflkilidir. Örne¤in, yoksul insanlar›n yaflam ömrü, zenginlere oranla daha k›sad›r. Kötü yaflama ve bar›nma koflullar› insanlar›n hastalanmas›na neden olur.
Ekonomik koflullar› ayn› olan insanlar›n bile sa¤l›k düzeyleri toplumsal cinsiyetlerine, ›rk ve etnik durumlar›na, kentte mi köyde mi yaflad›klar›na, hatta e¤itim düzeylerine göre farkl›l›k gösterir.
Sa¤l›k ve hastal›k sosyolojisi; t›bbi bilginin toplumsal inflas›, sa¤l›k ve hastal›¤a
iliflkin s›radan insanlar›n alg›lar›, sa¤l›k ve hastal›k deneyimleri, bedenin toplumsal
ve kültürel yönleri, hastalarla doktor, hemflire gibi sa¤l›k profesyonellerinin etkileflimleri, sa¤l›k ve hastal›¤›n toplumsal yap› içindeki deseni, sa¤l›¤a iliflkin toplumsal eflitsizlikler, formel ve enformel sa¤l›k hizmetlerinin toplumsal örgütlenmesi gibi konular›n analizini içerir.
Sosyoloji ve t›bb›n birçok ortak yönü vard›r. Farkl› yollarla olmakla birlikte, ikisi de insanlarla, bedenle ve toplumun genel refah› ile ilgilenir. Sa¤l›k sosyolojisi terimini ilk olarak, 1894’te, sa¤l›¤› etkileyen toplumsal faktörleri inceledi¤i çal›flmas›nda, Charles McIntyre kullanm›flt›r. Yine de sa¤l›k, klasik ve modern sosyoloji
kuramlar› içinde, çok fazla üzerinde durulan bir konu olmam›flt›r. Klasik sosyoloji
kuramlar› içinde Engels’in, ‹ngiltere’de iflçi s›n›f›n›n yaflam koflullar›yla sa¤l›¤› iliflkilendirdi¤i “‹ngiltere’de iflçi S›n›f›n›n Durumu” adl› çal›flmas› ve Durkheim’›n intihar çal›flmas›, öne ç›kan çal›flmalard›r. Modern sosyoloji içinde de sa¤l›kla ilgili say›labilecek en ünlü çal›flma, Parsons’›n t›p mesle¤ine ve hasta rolüne önemli bir
verdi¤i yer verdi¤i “Sosyal Sistem” adl› eseridir. Sa¤l›k ve hastal›k sosyolojisi alan›nda yap›lan çal›flmalar, ‹kinci Dünya Savafl› sonras›nda art›fl göstermifl ve günü-

Sa¤l›k (ve hastal›k)
sosyolojisi, sa¤l›¤›n ve
hastal›¤›n, toplumda nas›l
üretildi¤ini, nas›l
da¤›t›ld›¤›n›, bu süreçlerin
toplumsal yap›larla olan
iliflkilerini inceler.

Sa¤l›k sosyolojisi’ terimi ilk
olarak, 1894’te Charles
McIntyre taraf›ndan
kullan›lm›flt›r.
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müzde, sa¤l›k ve hastal›k sosyolojisinin, sosyolojinin en genifl alt dallar›ndan biri
haline gelmesini sa¤lam›flt›r.
Sa¤l›k sosyolojisinin geliflimi, üç dönemde incelenebilir (Twaddle, 1992). Bu dönemler (a) t›pta sosyoloji, (b) t›p sosyolojisi ve (c) sa¤l›k ve hastal›k sosyolojiS‹
dönemidir.
(a) T›pta sosyoloji (sociology in medicine) dönemi, sa¤l›kla ilgili sosyolojik çal›flmalar›n 1960’lara kadar olan k›sm›n› kapsar. Bu dönemde, t›bb›n kendi paradigmas› ve bu ünitede de¤inece¤imiz ‘sa¤l›¤›n ve hastal›¤›n biyomedikal
modeli’ bask›nd›r. Sosyoloji, t›p yanl›s›d›r ve ikincil konumdad›r. Bu dönemde yap›lan sa¤l›k sosyolojisi çal›flmalar› t›p kurumunu elefltirmemifl, sadece
t›bb›n sorun olarak gördü¤ü konular› çal›flm›fl, toplumun di¤er kesimleri taraf›ndan sorun olarak görülen konular› ihmal etmifltir (White, 2002: 34).
(b)T›p sosyolojisi (sociology of medicine/medical sociology) dönemi, bu
alanda 1960’lar ve 70’ler boyunca yap›lan çal›flmalar› kapsayan dönemdir.
Bu dönemde yap›lan çal›flmalarda t›p elefltirilmeye bafllanm›fl; modern t›bb›n meflruiyeti, t›p mesle¤inin s›n›rlar› ve t›bbi örgütlerin ifllev ve iflleyiflleri
sosyolojik olarak sorgulanm›fl, sa¤l›¤a ve hastal›¤a iliflkin, t›bbi iktidar›n görüflleri yerine, s›radan insanlar›n yaklafl›mlar›na odaklan›lm›flt›r.
(c) Sa¤l›k ve hastal›k sosyolojisi (sociology of health and illness) dönemi,
1970’lerin sonlar›ndan itibaren bafllayan dönemdir. Bu dönemde yap›lan çal›flmalar e¤itim, din, siyaset gibi di¤er toplumsal kurumlara ve sa¤l›kla bu
kurumlar›n iliflkilerine odaklanarak önceki dönemin s›n›rl›l›klar›n› aflm›flt›r.
Sa¤l›k ve hastal›k sosyolojisi döneminde sosyologlar, genel olarak, sa¤l›¤a
ve hastal›¤a iliflkin biyomedikal modeli sorgulamaya bafllayarak sosyal modeli gelifltirmifl, biyolojik zemin ile kiflilerin sa¤l›¤a ve hastal›¤a iliflkin toplumsal deneyimleri aras›nda tek yönlü bir iliflki olmad›¤›n› göstermifllerdir
(White, 2002:37).

SA⁄LIK NED‹R?

Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün
tan›m›na göre sa¤l›k
fiziksel, zihinsel ve sosyal
aç›lardan tam bir iyilik
halidir.

‘Sa¤l›k’, oldukça kapsaml› bir kavramd›r. Örne¤in, birinin sa¤l›kl› oldu¤unu ifade
etti¤imizde, sadece o s›rada hasta olmad›¤›n› kastetmeyiz. Daha kapsaml› bir iyilik
halini kastederiz. Bu aç›dan hastal›k kavram›n› sa¤l›k kavram›n›n z›t anlaml›s› gibi
düflünmek yanl›fl olacakt›r. Dünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ), sa¤l›¤›n “hastal›¤›n yoklu¤u”na veya özürlülük durumuna indirgenmesine karfl› ç›km›fl ve 1948 y›l›nda sa¤l›k kavram›n› “fiziksel, zihinsel ve sosyal aç›lardan tam bir iyilik hali” (DSÖ,
2006) olarak tan›mlam›flt›r. Sa¤l›k, bu kapsaml› tan›m›na, 20. yüzy›l›n ortalar›ndan
itibaren kavuflmufltur. fiimdi, sa¤l›¤›n bu kapsaml› anlay›fla nas›l kavufltu¤unu ve
bundan önce ne flekilde aç›kland›¤›n› görelim.

Sa¤l›¤›n ve Hastal›¤›n Biyomedikal ve Sosyal Modelleri
21. yüzy›lda sosyoloji, sa¤l›k ve bedenle ilgilenmeye, t›p da toplumsal konularla ilgilenmeye bafllam›flt›r. ‹lgilerdeki bu de¤iflmenin nedeni, toplumsal düzeyde ölüme neden olan hastal›klar›n de¤iflmesiydi. Yaklafl›k olarak 1950’lere kadar, dünya
genelinde insanlar›n ölümüne neden olan hastal›klar enfeksiyonlar, salg›nlar ve
akut hastal›klard›. Ancak, bir yandan yaflam ve çal›flma koflullar›n› iyilefltiren devlet müdahaleleri arac›l›¤›yla toplum sa¤l›¤› konusunda elde edilen kazan›mlar; di¤er yandan da t›bbi teknolojiler sayesinde, bulafl›c› hastal›klar›n kontrol alt›na al›nmas›yla (A¤artan, 2007:45) ölüm nedeni olan en önemli hastal›klar de¤iflti. Daha
önceleri erken yaflta ölen insanlar, daha uzun yaflamaya ve kronik hastal›klara ya-
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kalanmaya bafllad›lar. Böylece, 20. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda, ölüme neden olan en
önemli hastal›klar kanser, kalp, fleker gibi hastal›klar oldu. ‹nsanlar›n en önemli
ölüm nedenlerinin enfeksiyonlar ve akut hastal›klardan kalp hastal›¤›, kanser gibi
kronik hastal›klara do¤ru dönüflmesi epidemiyolojik dönüflüm ya da epidemiyolojik eflik olarak bilinmektedir. Bu kronik hastal›klar, tedavi edilemiyordu. Bu
nedenle, sürekli ilaç tedavileri, alternatif-tamamlay›c› terapiler a¤›rl›k kazanmaya
bafllad› (Nettleton ve Gustafsson 2006:4). Bir yandan bu geliflmeler, bir yandan da
sa¤l›k ve hastal›k sosyolojisi çerçevesinde t›bba yöneltilen elefltiriler, sa¤l›¤a ve
hastal›¤a yönelik anlay›fl› dönüfltürdü. Bu dönüflüm, genel olarak, sa¤l›¤›n ve hastal›¤›n biyomedikal modelinin yerini sosyal modele b›rakmas› olarak ifade edilir.
fiimdi, bu modellerin sa¤l›¤a ve hastal›¤a bak›fllar›na k›saca de¤inelim.
Sa¤l›k ve hastal›¤›n biyomedikal modeli, Bat› t›bb›nda uzun zaman hakimiyetini korumufl olan bir paradigmad›r. Bu model, t›bbi bilginin nesnel ve yans›z oldu¤unu, zihnin ve bedenin birbirinden ayr› oldu¤unu ve bedenin makineler gibi
tamir edilebilecek mekanik bir fley oldu¤unu varsayar. Hastal›klar›n, genellikle parazit, virüs, bakteri ya da gen gibi belirli ve tan›mlanabilir arac›lar yüzünden olufltu¤unu ileri süren doktrini kabul eder ve hastal›klara neden olan sosyal, ekonomik, politik, psikolojik faktörleri görmezden gelir. Bu nedenle t›bbi sorunlar›n ancak ilaçla veya makinelerle, yani teknolojik araçlarla çözülebilece¤ini savunur
(Nettleton ve Gustafsson 2006:2).
Sa¤l›k sosyolojisi, t›pta sosyoloji ve t›p sosyolojisi dönemlerinde biyomedikal
yaklafl›m› verili olarak, sorgulamaks›z›n kabul etmifl ve kendi yaklafl›m› gibi benimsemifltir. Ancak, zamanla geliflen sa¤l›k ve hastal›k sosyolojisi t›bb›, sa¤l›¤› ve
iyilefltirmeyi yorumlaman›n farkl› yollar›n› aramaktad›r. Bu anlay›fl›n büyük k›sm›,
biyomedikal modele yönelik olarak getirilen elefltirilerden do¤mufltur. Biyomedikal model, özetle flu noktalarda elefltirilmifltir:
• Bedeni kifliden izole etmekle, sosyo-çevresel ba¤lam içinde yerlefltirememekle, biyolojik de¤iflimlere odaklanmakla ve hastal›¤›n toplumsal ve ekonomik nedenlerini görmezden gelmekle elefltirilmifltir.
• Tek do¤ru bilgiyi kendisinin üretti¤ini kabul etmekle, sa¤l›k ve hastal›¤›n tan›m›n› sadece t›bb›n yapabilece¤ini, öznel yorumlar›n yersiz oldu¤unu savunmakla elefltirilmifltir. T›bb›n bilimsel yöntemi sayesinde, hastal›klar hakk›ndaki gerçekleri tan›d›¤› varsay›m›na karfl› ç›kan sosyologlar, t›bb›n birincil çal›flma nesnesi olan hastal›klar›n, toplumsal olarak infla edildi¤ini göstermifllerdir. Bu nedenle, hastal›k kategorilerinin, anatomik ifllev bozuklular›n›n tan›m›na ba¤l› eksiksiz kategoriler olmad›¤›, toplumsal nedenlerin sonuçlar› olarak ve yine toplumsal olarak yarat›ld›klar› ileri sürülmüfltür (Nettleton 2006:6-7).
• T›bb›n, tarihi, kendi baflar›lar›yla doluymufl gibi gösterdi¤i ileri sürülmüfl;
halbuki, toplumlar›n art›k daha uzun yaflamas›n›n t›bbi uygulamalardan çok
beslenme, temizlik ve do¤um kontrolü gibi faktörlerden kaynakland›¤› ortaya konmufltur. Hatta, biyomedikal modelin karakterize etti¤i t›bb›n, topluma
faydadan çok zarar verdi¤i ileri sürülmüfl (Illich, 1995) ilaçlar›n yan etkileri
ya da doktorlardan kaynaklanan hatalar nedeniyle, hastal›klar›n nüfus içinde da¤›t›lmas›na katk›da bulundu¤u savunulmufltur.
• Biyomedikal modeli benimseyen t›p, tedavi etti¤i hastalar› ‘bütün’ insanlar
yerine, edilgen nesneler olarak tedavi etme e¤ilimi nedeniyle de elefltirilmifltir. Bu e¤ilim, t›p e¤itiminde kazand›r›lmaktad›r. T›p e¤itimine yeni bafllayan
ö¤rencilere verilen ilk görevler aras›nda, insanlar› parçalara ay›rmak vard›r
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ve elefltirilere göre bu görev, ö¤rencilere çal›flmalar›n›n nesnesinin insan de¤il, beden oldu¤unu ima etmektedir (Nettleton 2006:5). Bu çerçevede, t›bb›n merkezine ‘insan onuru’ kavram›n›n yerlefltirilmesi gerekti¤i, tedavi ve
bak›m›n daha etkili olabilmesi için sa¤l›k görevlilerinin, hastalar›n›n alg›lar›,
duygular› ve düflünceleri konusunda duyarl› olmalar› gerekti¤i savunulmufltur (Horton, 2003).
• Biyomedikal modele yöneltilen bir di¤er elefltiri de, t›p mesle¤inin bilimsel
bilginin s›n›rlar› temelinde de¤il, sosyo-politik mücadelelerin sonucunda ortaya ç›kt›¤› iddias›d›r. Meflru kabul edilen t›bbi bilgilerin ve uygulamalar›n
neler oldu¤una, meslek üyelerinin kesin bilgiye sahip olduklar› do¤al nesneler taraf›ndan de¤il, toplumsal süreçler taraf›ndan karar verilmektedir.
Benzer flekilde, t›p mesle¤i içindeki iflbölümü de toplumsal cinsiyet, ›rk ve
s›n›f gibi kategorilere göre düzenlenmekle elefltirilmifltir. Toplumsal yap›lar
sayesinde iflleyen bu sosyo-politik süreçler, profesyonel t›bbi hakimiyetin
devam etmesini, bu t›bbi hakimiyet de kapitalist ve ataerkil yap›lar›n sürmesini sa¤lamakta ve kurumsal t›bb›n sundu¤u formel sa¤l›k hizmetleri d›fl›ndaki iyilefltirme etkinliklerini bast›rmaktad›r (Nettleton 2006:6-7).
Sa¤l›k ve hastal›k sosyolojisi, hastal›¤›n ve sa¤l›¤›n toplumsal olarak modellendi¤ini, tekrar tekrar belirtmifltir. Sa¤l›k durumu, biyoloji d›fl›ndaki faktörlerin sonucudur, ve tesadüfi olarak oluflmad›¤› kan›tlanm›flt›r. Ölüm ve hastal›k oranlar› ya
da insanlar›n yaflamlar›ndaki de¤iflimler, toplumsal yap›larla iliflkilidir ve cinsiyete,
s›n›fa, ›rka ve yafla göre de¤ifliklik gösterirler. Bu anlamda biyomedikal model,
sa¤l›ktaki toplumsal eflitsizlikleri hesaba katma konusunda baflar›s›z olmufltur
(Nettleton 2006:5). Bu çerçevede, biyomedikal modelin elefltirisinden do¤an sa¤l›¤›n ve hastal›¤›n sosyal modeli, biyomedikal modelin antitezidir. Sosyal modelin
özellikleri, k›saca flu flekilde özetlenebilir:
• T›pta, içsel olan zihin-beden ikili¤ine karfl› ç›kar. Böyle bir ayr›m›n “en iyi
ihtimalle yanl›fl, en kötü ihtimalle ise öldürücü” (Nettleton ve Gustafsson,
2006 :2) oldu¤unu ileri sürer. ‹nsanlar hem bedendirler, hem de bir bedene
sahiptirler, zihin ve beden birbirinden ayr› düflünülmemelidir.
• Fiziksel beden, bireyin bütününden ba¤›ms›z bir flekilde “onar›labilecek” bir
makine de¤ildir. T›p, insan› bir bütün olarak ele almal›d›r (Nettleton ve Gustafsson, 2006:2).
• Sa¤l›k ve hastal›k, sadece biyolojik de¤iflimlerle iliflkili de¤ildir. Daha genifl
sosyal, ekonomik ve politik ba¤lam içerisinde biçimlendirilirler. Örne¤in,
toplumda güce ve k›t kaynaklara daha fazla sahip olanlar, olmayanlara oranla daha uzun yaflamakta ve daha az hastalanmaktad›rlar. Bu nedenle, sa¤l›¤› ve hastal›¤› anlayabilmek için öncelikle, toplumdaki güç iliflkilerini ve
toplumsal eflitsizlikleri kavramam›z gerekir (Nettleton ve Gustafsson, 2006:3).
• Son olarak, t›bbi bilgi, hiçbir flekilde objektif olamaz; bilimsel bilgi de dahil
olmak üzere, bütün bilgiler, içinde üretildikleri ba¤lama ba¤l›d›r. T›p ö¤rencileri, e¤itimlerinde bedeni nas›l “görmeleri” gerekti¤ini ö¤renirler. Bu görme flekli, bedenin “görülebilece¤i” ya da anlafl›labilece¤i çok çeflitli yollardan sadece biridir. (Nettleton ve Gustafsson, 2006: 3) Beden, yani t›bbi uygulamalar›n merkezdeki nesnesi toplumsal olarak infla edilmifltir; ama t›p
onu sadece kendi tan›mlad›¤› aç›dan ele almaktad›r. Bu sonuncu elefltiri çok
önemlidir. Çünkü, sa¤l›k sosyolojisinin kuruluflu, t›bbi bilginin ayr›cal›kl› kabul edilmemesiyle birlikte bafllamaktad›r. Bu aç›dan, sa¤l›k sosyolojisi bilgi
sosyolojisinden do¤mufltur denebilir.
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Sa¤l›¤a iliflkin sosyal modelin kabul edilmesiyle birlikte, sa¤l›k alan›nda ve genel olarak t›pta, büyük çapl› de¤iflimler oldu¤u kabul edilmektedir (Nettleton,
2006:11). Bu dönüflüm sonras›nda, hastal›¤›n sosyal belirleyicileri içinde bireysel
SIRA ve
S‹ZDE
düzeyde sigara içmek, stres ve egzersiz; yap›sal düzeyde iflsizlik
yoksulluk say›lmaya bafllanm›fl ve hastal›¤a verilen kurumsal yan›tlarda da de¤ifliklikler olmufltur (Nettleton ve Gustafsson 2006:4). Afla¤›daki tabloda, bu dönüflümler k›saca
D Ü fi Ü N E L ‹ M
gösterilmektedir.
Hastal›k →
Hastane →

Kronik

Tedavi →

Önleme-koruma

Müdahale →

Görüntüleme

‹yilefltirme →

Bak›m

Hasta →

‹nsan

Kaynak: Nettleton, 2006:11
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Tablo 7.1
O R U
Sa¤l›kta ve St›pta
yaflanan ça¤dafl
dönüflümler

Sa¤l›k
S O R U
Topluluk

Akut →

SIRA S‹ZDE

N N

Sa¤l›k sosyolojisi ile ilgili bir kaynak olarak Zafer Cirhinlio¤lu’nun
K ‹ “Sa¤l›k
T A P Sosyolojisi”
(2010, 2.bs. Ankara: Nobel Yay›n Da¤›t›m) adl› kitab›ndan faydalanabilirsiniz.

Sa¤l›¤›n Toplumsal Belirleyicileri

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

TELEV‹ZYON

Sa¤l›¤› etkileyen çok say›da faktör söz konusudur. Bu faktörler bireylerin, gruplar›n ve toplumlar›n sa¤l›k düzeylerinin birbirinden farkl›laflmas›na neden olmaktad›r. Ancak afla¤›da görülebilece¤i gibi bu farkl›l›k, ço¤u zaman eflitsizlik biçimini
‹SIRA
N T E RS‹ZDE
N E T de kötüleflalmakta, çeflitli aç›lardan eflitsizli¤e maruz kalanlar›n sa¤l›k düzeyleri
mektedir. Sa¤l›k düzeyleri, çok çeflitli de¤iflkenlerle ölçülebilirse de bu konuda en
s›kl›kla baflvurulan ölçütler, do¤umda beklenen ortalama yaflam
D Ü fisüresi,
Ü N E L ‹ M ölüm oran› (mortalite) ve hastalanma oran›d›r (morbidite). Bu oranlar, sa¤l›k alan›nda karfl›lafl›lan eflitsizlikleri yans›tmakta ve sa¤l›¤›n sosyal belirleyenlerinin neler oldu¤u
S O R U
konusunda ›fl›k tutmaktad›rlar.

‹ SIRA
N T E RS‹ZDE
NET

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

Ölüm oran› (mortalite), her y›l 1000 kifli bafl›na yaflanan ölüm say›s›n›n
HastaD ‹ K Koran›d›r.
AT
lanma oran› (morbidite) ise bir nüfustaki hasta insan say›s›n›n, toplam nüfusa oran›d›r.
SIRA S‹ZDE

SIRA S‹ZDE

D‹KKAT

N N

Bireylerin sa¤l›klar›, önemli ölçüde, içinde bulunduklar› toplumsal koflullar taraf›ndan biçimlendirilmektedir (Dahlgren ve Whitehead, 1991:11).
Toplumda, sa¤l›k statüsünde, sa¤l›¤a iliflkin risklerin da¤›l›m›nda
ve sa¤l›k hizAMAÇLARIMIZ
metlerine eriflimde çeflitli eflitsizlikler söz konusudur ve bu eflitsizlikler, bireyler ya
da gruplar aras›nda ölüm ve hastal›k oranlar›nda, ortalama yaflam sürelerinde ve
K ‹ T A P (Graham,
alg›lanan sa¤l›k statülerindeki farkl›l›klarda görünür hale gelmektedir
2007). Bu etkenler, genelden özele do¤ru genel sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel koflullar, beslenme, e¤itim, çevre kirlili¤i, gelir düzeyi, yaflama ve çal›flma koT E L flekilde
E V ‹ Z Y O Nyönetilme,
flullar›, bar›fl ve insan haklar› güvencesi, devlet taraf›ndan iyi bir
temiz su ve hijyenik kanalizasyona eriflim, etkili sa¤l›k hizmetlerine eriflim, iyi bar›nma koflullar›, sosyal ve topluluksal a¤lar, bireysel yaflam tarz› faktörleri, yafl, cinsiyet ve kal›t›msal faktörlerdir (Dahlgren ve Whitehead, 1991:11). fiekil 1’de görül‹NTERNET
dü¤ü gibi yafl, cinsiyet, kal›t›msal faktörler veya beslenme tarz›, hareketsizlik, sigara ya da alkol tüketimi gibi bireysel yaflam tarz› faktörleri, sa¤l›¤› etkilese de top-

SIRA S‹ZDE

Toplumsal eflitsizliklerin bir
sonucu olarak sa¤l›k,
toplumda eflitsiz bir flekilde
AMAÇLARIMIZ
da¤›lmaktad›r.

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET
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lumsal faktörlerin etkisi daha geneldir. Di¤er bir deyiflle sa¤l›¤› etkileyen bireysel
özellikler ne kadar önemli olursa olsun, nüfus genelinde sa¤l›¤› belirleyen genel nedenler bireysel de¤il, çevresel ve toplumsal nedenlerdir (Wilkinson ve Marmot, 1998).
fiekil 7.1
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fiekil 1’de görüldü¤ü gibi, sa¤l›¤› etkileyen faktörlerden baz›lar›, toplumsal faktörlerdir. Sa¤l›k sosyolojisi çerçevesinde, bu faktörlerin, sa¤l›k üzerindeki etkisi ile
ilgili yap›lan çok say›da çal›flma, bireylerin sa¤l›klar›n›n:
• yurttafl› olduklar› ülkenin geliflmifllik düzeyinden,
• yönetim flekli ve sa¤l›k politikas›ndan,
• yaflad›klar› alan›n kentsel mi k›rsal m› oldu¤undan,
• toplumsal s›n›flar›ndan,
• toplumsal cinsiyetlerinden,
• ›rklar› ve etnik gruplar›ndan,
• gelir düzeylerinden,
• çal›flma koflullar›ndan,
• e¤itim düzeylerinden
• ve sosyal statülerinden etkilendi¤ini ortaya koymaktad›r (Gönç-fiavran,
2010:3).
Bu faktörden baz›lar›n›n, sa¤l›¤› ne flekilde etkiledi¤ine Sa¤l›¤›n ve Hastal›¤›n
Toplumdaki Da¤›l›m› konusunda de¤inece¤iz.

SOSYOLOJ‹K YAKLAfiIMLAR AÇISINDAN SA⁄LIK
T›bba iliflkin sosyolojik düflüncelerin temelinde, genel olarak t›bbi bilginin, iyilefltirdi¤i ya da tedavi etti¤i kitleler üzerinde, ba¤›ms›z flekilde toplumsal bir iflleve sahip oldu¤u argüman› yatar. T›p, bilimsel bilgiyi iflçi s›n›f›n› disipline etmek, toplumsal rollere uyulmas›n› sa¤lamak, bireyleri s›n›fland›rmak ve yönetmek, kad›nlar›n kad›ns› rollere uymalar›n› garantilemek için kullan›r. Bununla birlikte, sosyolojideki farkl› yaklafl›mlar sa¤l›¤› farkl› flekillerde incelemektedir. Bu yaklafl›mlar›n
sa¤l›¤› nas›l ele ald›klar›na, hangi yönüne odakland›klar›na ve sa¤l›k sosyolojisi
çerçevesindeki katk›lar›na k›saca de¤inelim.
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‹fllevselci Yaklafl›m
‹fllevselci Yaklafl›m içinde sa¤l›k sosyolojisine en önemli katk›y›, hem t›p mesle¤i
hakk›nda yapt›¤› analizle, hem de “hasta rolü” kavram›yla, Talcott Parsons’›n yapt›¤› söylenebilir.
T›p Mesle¤i: Parsons’a (2005 [1951]) göre ça¤dafl toplum, ‘kapitalist’ olarak nitelendirilmemelidir çünkü, bu toplumun sadece ekonomisi kapitalisttir. Ekonomi
d›fl›ndaki kurumlar ekonomi gibi kâr peflinde koflan ç›kara dayal› kurumlar de¤ildir. Kapitalist olmayan toplum yap›s›n› mümkün k›lan bu toplumsal kurumlar meslekler, özellikle de t›p mesle¤idir. Parsons’a (2005 [1951]:289-292) göre t›p mesle¤i, özgecili¤e ve eti¤e dayal›d›r ve piyasa iliflkilerinin rekabetçili¤ini ve bencilli¤ini k›rma ifllevini üstlenir. Ayr›ca, doktor-hasta iliflkisi de kapitalist ifl iliflkilerinin aksidir. Parsons tedavinin mümkün olabilmesi için de ekonomik olmayan bu iliflki
türünün flart oldu¤unu savunur.
T›bba verdi¤i de¤ere ra¤men Parsons t›bb› elefltirmifl, t›bb›n bilimselli¤ini, hem
sosyal bilimsel aç›dan, hem de t›bb›n kendi paradigmas› aç›s›ndan sorgulam›flt›r
(Gönç-fiavran, 2010:21). Parsons’a göre, iyileflme süreci sadece bir sistem meselesidir. Bu sistem bilim oldu¤u kadar sihir ya da din de olabilir. Önemli olan tedavi
baflar›l› olursa sistemin meflruluk kazanaca¤›; tedavi baflar›s›z olursa sistemin ne oldu¤una ba¤l› olarak bu baflar›s›zl›¤›n bilgi eksikli¤ine, do¤aya ya da fleytana atfedilece¤idir (Parsons, 2005 [1951]: 242-254). Parsons ayr›ca, t›ptaki “placebo” etkisini örnek göstererek t›bb›n, kendi paradigmas› içinde de her zaman bilimsel olmad›¤›n› ortaya koymufl, insanlar›n asl›nda, tedavinin etkisinden çok, iyileflmeyi umduklar› için iyilefltiklerini vurgulam›flt›r. Parsons’›n placebo gibi Bat› t›bb›n›n aç›klayamad›¤› çeflitli noktalar› vurgulamas› ve t›bb›n bilimselli¤i iddialar›n› sorgulamas›, t›bba bilimselli¤i nedeniyle de¤il, dayand›¤› meslek ilkeleri nedeniyle de¤er
verdi¤ini göstermektedir (Gönç-fiavran, 2010:22).
Placebo etkisinin ne oldu¤unu araflt›r›n›z ve Parsons’›n bu etkiyi vurgulayarak
SIRA S‹ZDE t›bb›, kendi paradigmas› içinde nas›l sorgulad›¤›n› aç›klamaya çal›fl›n›z.
D Ü fi Ü N E L ‹ M
Parsons, t›bb›n bilimsellik iddialar›n› bu flekilde sorgulad›ktan
sonra, hasta olman›n, öncelikle biyolojik ya da psikolojik bir durum de¤il, bir toplumsal rol oldu¤u,
S O R U
insanlar›n hastal›klar› hakk›nda seçim yapabildikleri, hastal›¤a bürünebildikleri
sonucuna varm›fl (Parsons, (2005 [1951]:88) ve hasta rolü kavram›n› gelifltirmifltir.
Parsons’a göre sa¤l›k de¤erli bir toplumsal kaynakt›r. Bireysel baflar› da, topD‹KKAT
lumsal düzenin uygun flekilde ifllemesi de sa¤l›¤a dayanmaktad›r. Bu aç›dan, Parsons’a göre hastal›k, normalden sapma durumudur. Çünkü, hastal›k durumunda
SIRAyerine
S‹ZDE getiremez.
birey, normalde (sa¤l›kl›yken) yerine getirmesi gereken rolleri
Bununla birlikte, Parsons’a göre insanlar, toplumsal rollerin yaratt›¤› bask›dan ve
rollerinden kaçmak istediklerinde, gönüllü olarak hasta rolüne
bürünebilirler. ParAMAÇLARIMIZ
sons bunu hasta rolü kavram›yla aç›klamaktad›r:
Hasta Rolü: Parsons, hastal›¤›n fiziksel bir varl›k de¤il, toplumsal bir olgu oldu¤unu savunur. Bireyler, gündelik yaflamda uymalar› beklenen
uymak
K ‹ Tnormlara
A P
istemedikleri ya da genel kültürel ölçütlere ulaflamad›klar› zaman, ‘hasta’ rolüne girerek bu rollerden ve beklentilerden kaçarlar. Hasta rolü, bu role giren kifliye, toplum taraf›ndan verilen tepki üzerinden tan›mlan›r. Yani kifli,T Eancak,
onu
L E V ‹ Z Y Otoplum
N
meflru olarak hasta kabul ederse hasta say›l›r. Hasta rolünün meflru say›lmas› ise
iki koflula ba¤l›d›r. ‹lk olarak, hastan›n hasta rolünün sa¤lad›¤› haklar› en k›sa sü-

Parsons’a göre t›p mesle¤i,
piyasa iliflkilerinin
rekabetçili¤ini ve
bencilli¤ini k›ran, özgeci bir
meslektir.
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Parsons, modern yaflam›n
yaratt›¤› gerilimler yüzünden
insanlar›n toplumsal
rollerinin
sorumluluklar›ndan kaçmak
istediklerini ve bunun için
de “hasta rolüne”
büründüklerini belirtir, ama
çok say›da insan›n bu role
bürünmesi toplumun iflleyifli
aç›s›ndan sak›ncal›d›r, bu
nedenle t›p kimin bu role
girip kimin giremeyece¤ini
kontrol etmelidir.

‹nsan ve Toplum

rede terk etmeyi istemesi gerekir. Di¤er bir deyiflle hasta, iyileflmeyi istemelidir.
‹kinci koflul ise hastan›n, iyileflmek amac›yla doktorla ve ilgili di¤er profesyonellerle iflbirli¤i yapmas› ve onlara itaat etmesidir. Bu koflullar› yerine getiren kifli,
meflru olarak hasta kabul edilir. Bu zorunluluklar› yerine getirerek hasta rolüne giren kifli, bu role girerek iki avantaj elde eder. Bunlardan birincisi kötü sa¤l›¤›ndan
ötürü kiflisel olarak sorumlu tutulmamakt›r. ‹kincisi ise, bu rol içinde oldu¤u sürece normal toplumsal rollerden muaf tutulacak olmas›d›r. (Parsons, (2005 [1951]:294).
Hasta rolü kavram› ile Parsons, insanlar›n gönüllü olarak hasta olmaya karar verebileceklerini yani, sosyal yaflamlar›n›n gerekliliklerinden kaçman›n sapk›n bir yolu
olarak, hasta rolünü benimseyebileceklerini belirtmifl olur. Parsons’a göre, t›bb›n
en önemli ifllevlerinden biri, kimin hasta olarak kabul edilip kimin edilemeyece¤ini belirlemesidir. Çünkü, ona göre, çok fazla say›da insan›n hasta rolüne girmesi,
sosyal sistemin süreklili¤ini tehlikeye sokacakt›r (Parsons, (2005 [1951]:289).
Parsons’›n hem t›p mesle¤ine yönelik analizi, hem de hasta rolü kavram›, çeflitli aç›lardan elefltirilmifltir. Hasta rolüne girme konusunda hastal›¤›n ciddiyeti, s›n›f,
›rk, cinsiyet gibi faktörleri görmezden gelmekle, ayr›ca, toplumsal rollerden muaf
olman›n, toplumsal sorumluluklardan muaf olmak anlam›na gelmedi¤ini görmemekle elefltirilmifltir. Bunun yan›nda, hasta rolünün sadece baz› hastal›klar için geçerli olabilece¤i, kronik hastal›klar için söz konusu olamayaca¤› ileri sürülmüfltür
(Annandale, 1998:11). Parsons’›n t›p mesle¤ine iliflkin analizi de elefltirilmifl, doktorlar›n sadece bilimsel verilere dayanarak karar vermedikleri, kararlar›nda hem
kendi toplumsal geri planlar›ndan, hem de ilaç firmalar›yla olan iliflkilerinden etkilendikleri savunulmufltur.

Marksist Yaklafl›m
Marksist yaklafl›m, sa¤l›k bak›m›n› ve t›bb›, kapitalizmin bir parças› olarak ve kapitalizmle iliflkisi üzerinden aç›klar. Hastal›klar da tedaviler de kapitalist ekonomik
sistemin ürünüdür. Marksist yaklafl›ma göre t›p, kapitalist ekonominin bir parças›d›r ve tedavi aç›s›ndan bir faydas› olmasa da kâr amac›yla teknolojik geliflmeleri
desteklemektedir. Bu yaklafl›ma göre, t›bbi bilgi de kapitalist sistemin verdi¤i zararlar› do¤al ve biyolojik göstererek, hastal›klar›n politik ve ekonomik nedenlerini
gizleyen bir ideolojik araçt›r.
Bu yaklafl›m içinde sa¤l›¤a de¤inen ilk eser, Engels’in ‹ngiltere’de “‹flçi S›n›f›n›n
Durumu” (1844) adl› eseridir. Engels, bu eserde tifo, verem, raflitizm gibi hastal›klar›n, do¤rudan kapitalist üretim koflullar›yla iliflkili oldu¤unu, bu nedenle tek bafl›na t›bbi müdahalenin, bu hastal›klar›n ortadan kald›r›lmas› için yeterli olmayaca¤›n› savunmaktad›r. Engels, hastal›¤a kaderin, önlenemez biyolojik olaylar›n ya da
bireylerin psiko-sosyal özelliklerinin neden oldu¤u yönündeki aç›klamalar› reddetmifltir. Ona göre hastal›k, endüstriyel kapitalist örgütlenme biçiminin, dayatmac›
yönetim tekniklerinin ve kapitalistlerin bar›nma ve yiyecek güvenli¤i pahas›na kâr
peflinde olmalar›n›n sonucudur. Buradan hareketle, hastal›klar›n kötü bar›nma koflullar› ve yoksulluk nedeniyle olufltu¤unu savunan Engels, hastal›klar› bireyi suçlayan bir yaklafl›mla de¤il, toplumsal örgütlenme biçimiyle iliflkilendirerek aç›klar
(Gönç-fiavran, 2010:25).
Marksist yaklafl›ma göre, ça¤dafl kapitalizm içindeki sa¤l›k bak›m› örgütleri
(hastaneler, klinikler), sa¤l›¤› insanlar›n iflgücü piyasas›nda emeklerini satmaya devam edebilmeleri aç›s›ndan ihtiyaç duyulan zindelik durumuna indirger ve hastal›klar› sigara, içki, hareketsizlik gibi bireysel yaflam faktörlerinin sonucu gibi göstererek dikkati toplumsal, politik, ekonomik, mesleksel ve çevresel nedenlerden
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uzaklaflt›r›rlar (Doyal ve Pennell, 1979). Kapitalist t›p, hastal›ktan korunmak için
gerekli önlemleri almak yerine, hastane temelli tedavileri destekleyerek iyileflmeyi
tüketime indirger (Renaud, 1975). T›p mesle¤i, hasta raporlar›n› kontrol edebildi¤i
için, eme¤in ve iflçi s›n›f›n›n kontrolü üzerinde önemli bir yere sahiptir. Kapitalist
t›p, ayr›ca, kad›nlar›n cinsiyete dayal› rollerini meflrulaflt›rarak onlar›, iflçi s›n›f›n›n
sonraki nesillerinin bak›m›ndan sorumlu tutar. Böylece, kad›nlar› ücretsiz ev içi iflçisi olarak kullan›r.
Bu çerçevede, Marksist yaklafl›ma göre, sa¤l›k bak›m› örgütleri üç ideolojik ifllevi yerine getirirler (Navarro, 1976):
• ‹lk olarak, yetersiz de olsa sa¤l›k bak›m› sa¤layarak, temelde toplumsal olan
problemleri bireysel düzeye aktararak statükoyu meflrulaflt›r›rlar.
• ‹kincisi, sa¤l›k bak›m›n›, hastane bak›m› ve ilaç tüketiminden ibaret görerek
kapitalist üretim tarz›n› yeniden üretirler.
• Üçüncüsü, hem sa¤l›k iflçilerinin örgütlenifliyle hem de yaratt›¤› tüketim desenleriyle kapitalist s›n›f yap›s›n› yeniden üretirler.
Marksist yaklafl›m›n temel ilkesi, sa¤l›k hedefi ile kâr hedefi aras›nda bir çeliflki
oldu¤udur.
Günlük yaflam›n parçalar›n›n, piyasada mal olarak sat›lmas› süreci olan metalaflt›rma, sa¤l›k sektöründe giderek artm›fl, sa¤l›k sektöründe, son y›llarda ücretsiz
olarak bireylerin eriflimine aç›k olan alanlar giderek azalm›fl ve sonuçta ‘t›bbi-endüstriyel kompleks’ (Relman, 1980) olarak adland›r›lan yap› ortaya ç›km›flt›r.
Sa¤l›k bak›m›, al›n›p sat›lan bir mal haline geldikçe, yani metalaflt›kça, ‘giriflimci’ ve
‘flirketleflmifl’ t›p geliflmifltir. ‘fiirketleflmifl t›p’, sa¤l›k hizmeti veren kurulufllar›n,
mal piyasas›ndaki di¤er flirketler gibi, sadece kâr amac›na yöneldi¤ini vurgulamak
için kullan›lan bir terimdir. fiirketleflmifl t›p, hastan›n ihtiyaçlar›n› karfl›lamaktan
çok, sa¤l›k hizmeti veren kuruluflun ihtiyaçlar›n› karfl›lamaya önem vermekte, endüstriyel rekabetin yaratt›¤› yöntemler hem herkese sa¤l›k hizmeti verilmemesine,
hem de tedavi olan hastalar›n doktorlar›n›n de¤iflmesi ya da baflka nedenlerle, tedavilerinin yar›da kalmas›na yol açabilmektedir (Battista, 1997).
ÖRNEK
1963 y›l›nda, kimyasal maddeler üreten bir flirket olan Dow Corning, içi silikon
jelle dolu olan gö¤üs implantlar› üretmeye bafllam›flt›r. Bu implantlar, silikon gö¤üs ameliyatlar›nda kullan›lmaktad›r ve bedene zarar vermeyece¤i san›lmaktad›r.
1970’lerden itibaren baz› doktorlar, bu implantlar›n kanamalara yol açt›¤›n› bildirmeye ve ABD Federal ‹laç Ajans›’na (FDA) üretimin durdurulmas› için bask› yapmaya bafllam›fllard›r. Ancak, baz› araflt›rmac›lara göre bu bask›, önemsenmemifltir.
Çünkü, plastik cerrahlar ve üreticiler, FDA’y› silikon implantlar›n›n güvenli oldu¤una ikna etmifllerdir (Annandale 1998:14). 1980’ler ve 1990’lar›n ilk y›llar› boyunca, ço¤u gö¤üs kanseri olan bir milyona yak›n kad›n›n bu implantlardan takt›rd›¤› ve 1994 y›l›na gelindi¤inde on binlerce kad›n›n implantlardan kaynaklanan yaralanmalar rapor etti¤i bilinmektedir. Bu flikâyetler üzerine yap›lan araflt›rmalar,
implantlar›n birçok aç›dan sa¤l›¤a zarar verdi¤ini ve gö¤üs kanserinin erken teflhisini engelledi¤ini, silikon implantlar›n yan etkileri nedeniyle baz› kad›nlar›n öldü¤ünü ve birço¤unun da hayatlar›n› ciddi anlamda etkileyen kronik hastal›klarla
yaflamak zorunda kald›klar›n› göstermifltir (Annandale, 1998:14).
1992 y›l›nda FDA bu silikonlar›n s›n›rl› kullan›m› d›fl›nda genel kullan›m›n› yasaklam›flt›r, ancak Sa¤l›k Bakanl›¤› silikon kullan›m›n›n tamam›n› yasaklamak için
daha çok veriye ihtiyaç duyuldu¤unu savunmufltur. Dow Corning FDA’n›n karar›
do¤rultusunda üretimi durdurmufltur ama hala implantlar›n güvenli oldu¤u konusunda ›srar etmektedir (Annandale 1998:14).

Marksist yaklafl›ma göre
hastal›klar›n nedeni
kapitalist toplum
örgütlenmesidir.

Marksist yaklafl›m›n temel
ilkesi, sa¤l›k hedefi ile kâr
hedefi aras›nda bir çeliflki
oldu¤udur.
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Bununla birlikte, 1997 y›l›nda A.B.D.’de aç›lan bir mahkeme, flirketi silikon ve
sa¤l›k riskleri hakk›nda bilgi saklayarak kad›nlar› bilerek aldatmaktan suçlu bulmufltur. 1980’ler boyunca da bu flirkete çok say›da dava aç›lm›fl, ancak flirket, bulgular›n ve t›bbi kay›tlar›n mahkemece korunarak gizli tutulmas›n› sa¤lam›fl, davac›larla anlaflmalar yaparak sorunu mahkeme d›fl›nda halletmifltir. Ancak, 1988 y›l›nda Mariann Hopkins, bir dava açm›fl ve flirket kendisine davadan vazgeçmesi
için 1,8 milyon dolar teklif etti¤i halde davadan vazgeçmemifltir. Bu davan›n sonunda flirket, doland›r›c›l›k ve kötü niyetten suçlu bulunarak 7,3 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edilmifltir. Bu sonucun üzerine, ma¤dur olanlar taraf›ndan flirketten toplam 4,225 milyon dolar tazminat ödemesini isteyen çeflitli davalar aç›lm›fl ve flirket, 1995 y›l›nda iflas korumas› alt›na al›nm›flt›r (Annandale,
1998:14-15). Verilen örnek, baz› teknolojiler sa¤l›k aç›s›ndan risk tafl›sa da kapitalist flirketler aç›s›ndan, kârl› olmay› sürdürdükleri sürece kullan›ld›¤›n› göstermektedir. Özetle, kapitalizm hem sa¤l›¤› hem de sa¤l›k bak›m›n› ya¤malamaktad›r
(Annandale 1998:15).
Ivan Illich, t›p kurumunun
kendisinin sa¤l›¤a zarar verdi¤ini savunur.
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T›bb›n sa¤l›¤›
ile ilgili ayr›nt›l› bilgiye Ivan Illich’in “Sa¤l›¤›n Gasp›”
K ‹ nas›l
T A kötülefltirdi¤i
P
(Çeviren: Süha Sertabibo¤lu, 1995, ‹stanbul: Ayr›nt› Yay›nlar›) kitab›ndan ulaflabilirsiniz.
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Ivan Illich, Sa¤l›¤›n Gasp› (Medical Nemesis) adl› eserinde (1995 [1975]) t›bb›n,
yarars›z tedavilerle hastalara yarardan çok zarar verdi¤ini, toplumu sa¤l›ks›z k›lan
koflullar› iyilefltirmek yerine kötülefltirdi¤ini ve bireylerin kendi kendilerini iyilefltirme, ac› çekme ya da ölme özgürlüklerini ellerinden ald›¤›n› savunur. Bu durumu klinik, sosyal ve kültürel-simgesel iatrojenez kavramlar› ile aç›klar. ‹atrojenez,
t›bb›n kendisinden, doktorlar›n uygulamalar›ndan ve tedavilerinden kaynaklanan
hastal›klar anlam›na gelmektedir. Illich, her ne kadar son yüzy›lda t›p ilerlese de
difteri, tüberküloz gibi çeflitli hastal›klar›n azalmas›n›n nedeninin t›ptaki geliflmeler
SIRA S‹ZDE
de¤il, toplumun
yaflam flartlar›n›n, beslenme ve bar›nma koflullar›n›n iyileflmesi oldu¤unu savunur.
Illich ölüm ve hastalanma oranlar›ndaki iyileflmenin, t›bbi müdahalelerden çok,
D Ü fi Ü N E L ‹ M
çevresel faktörler sayesinde gerçekleflti¤ini, t›p kurumunun ç›kara dayal› teflhis ve
tedavilerinin yarardan çok zarar sa¤layarak ölüme, hastal›¤a, a¤r›ya ve ac›ya neden
S O R U Illich (1995 [1975]), sa¤l›¤›n, doktorlar›n yanl›fl teflhis ve tedavioldu¤unu belirtir.
leri, afl›r› ilaç yazmalar› ve benzeri müdahalelerle kötülefltirmesini klinik iatrojenez olarak Dadland›r›r.
Sa¤l›k politikalar›n›n, ilaç firmalar› gibi sa¤l›ks›zl›k yaratan
‹KKAT
endüstriyel kurulufllar› desteklemesi ya da devlet bütçelerinin, halk genellikle yararlanamad›¤› halde, a¤›rl›kl› olarak t›bba aktar›lmas› da sa¤l›¤› kötülefltirmektedir.
S‹ZDE
Bu durum,SIRA
sosyal
iatrojenez olarak ifade edilir. Illich ayr›ca, t›bb›n ac›ya ve ölüme karfl› verdikleri tepkileri de engelledi¤ini, bireylerin kendi bedenleri, ac›lar›,
hatta ölümleri
üzerindeki kontrollerinin, t›p taraf›ndan ellerinden al›nd›¤›n› belirtir
AMAÇLARIMIZ
ve bu durumu da kültürel ve simgesel iatrojenez ile ifade eder.
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Marksist yaklafl›m, kapitalist geliflimle birlikte t›bb›n, yaflam süresi ve kalitesinD Üfaydalar›
fi Ü N E L ‹ M ve bireylerin öznel etkilerini görmezden gelmekle, toplumsal
de sa¤lad›¤›
‹
N
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yap›lara gereginden
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Yorumlay›c› Yaklafl›m
Yorumlay›c› Yaklafl›m içinde, Sa¤l›k ve Hastal›k Sosyolojisi’ne en önemli katk›, köklerini fenomenolojiden alan toplumsal inflac›l›k yaklafl›m›ndan gelmifltir. Toplumsal
inflac›l›k yaklafl›m›, t›bbi bilginin toplumsal inflas› üzerinde durmufl, t›bb›n pozitivist
paradigma içinde do¤a bilimi olmas›ndan kaynaklanan ayr›cal›kl› pozisyonunu, elefltirmifl, t›bb›n sosyolojinin inceleme konusu olmas›na büyük bir katk› sa¤lam›flt›r.
Toplumsal inflac›l›k yaklafl›m›n temel argümanlar› özetle üç bafll›kta toplanabilir.

Bedenin ve Hastal›¤›n Toplumsal ‹nflas›
Toplumsal inflac› yaklafl›m, hastal›klar›n basit gerçekler olmad›¤›n›, toplumsal muhakemenin ve toplumsal pratiklerin sonucu oldu¤unu iddia eder. Bu yaklafl›ma
göre beden, bedene iliflkin tan›mlara ba¤l›d›r. Hastal›klar›n gerçekli¤i de sorunludur, örne¤in RSI (Tekrarlanan Zorlama Yaralanmas› ve Tekrarlayan Gerilim Deformasyonu) hastal›¤›, iflverenlere göre iflçilerin zinde olmamas›ndan ve yanl›fl durSIRA S‹ZDE iflin konmalar›ndan; sendikac›lara göre çal›flma koflullar›n›n uygunsuzlu¤undan,
trolünün iflçide olmamas›ndan ve ifllerin a¤›rl›¤›ndan kaynaklanan bir hastal›kt›r.
Psikiyatrlara göre ise tazminat nevrozunun ve/veya histerik sendromlar›n
D Ü fi Ü N E L ‹ M bir biçimidir (White 2002: 19). Yani RSI’nin hastal›k olup olmad›¤›, hatta hastal›k haline
gelip gelmeyece¤i biyolojik faktörlerin de¤il, toplumsal iliflkilerin
ve
S O R sonucudur
U
politik bir konudur (Tesh, 1988). Toplumsal inflac›l›k yaklafl›m› içinde, çeflitli hastal›klar için benzer analizler yap›lm›flt›r. Bu yaklafl›ma göre, bilginin kendisi, infla
D‹KKAT
edilen bir fley oldu¤u için t›bbi inanç sistemi, di¤er inanç sistemlerinden farkl› de¤ildir. ‹çerikleri de uygulamalar› da kültürel ve toplumsald›r.
Bu nedenle, söz
SIRA S‹ZDE
konusu yaklafl›ma göre, di¤er iyilefltirme sistemleri gibi modern t›bb›n sa¤laml›¤›n›n da sorgulanmaks›z›n kabul edilmemesi, bir sosyal ve kültürel sistem olarak inAMAÇLARIMIZ
celenmesi gerekmektedir (Comaroff, 1978:247).

N N
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Sosyal
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‹nflas› ve Hastal›k Anlat›lar›: Meme Kanseri Örne¤i” adl› kitab›nda (2007, Güven Kitabevi)
bulabilirsiniz.
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Resim 7.1

1543, Fabrica

1631, Casserio

1823, Mascogni

Yukar›da verilen anatomi çizimleri t›bb›n farkl› yüzy›llarda, bedeni nas›l gördü¤ünü
yans›tmaktad›r. Dinin bir toplumsal kontrol mekanizmas› olarak gücünü yitirmedi¤i
1500’lerde bedenin iskeleti, ölümle ve mezarla iliflkilendirilerek çizilmektedir. 1600’lerde
çizilen ortadaki resimde ise gebeli¤e iliflkin bilgi verilmekte, ancak beden, bireyin
bütününden de çevresinden de ayr›lmamaktad›r. Son resim ise modern t›bb›n, bedene
yönelik mekanik bak›fl aç›s›n› bütün aç›kl›¤›yla yans›tmaktad›r.
Kaynak: http://www.designboom.com/history/a_m6.html

T›bbi Bilgilerin ve Uygulamalar›n Toplumsal Ba¤lam›
Toplumsal inflac› yaklafl›m, t›bbi bilginin ve t›bbi teknolojinin kullan›l›fl biçiminin
toplumsal iliflkilere ba¤l› olarak de¤iflti¤ini savunur. Bu yaklafl›m içinde yap›lan çeflitli çal›flmalar, çeflitli hastal›klar›n, özellikle de meslek hastal›klar›n›n, hastal›k olarak
kabul edilmesinin asl›nda iflverenler, iflçiler, doktorlar, sigorta flirketleri ve avukatlar
aras›nda yaflanan bir dizi tart›flma ve uzlaflman›n ürünü oldu¤unu göstermektedir.
ÖRNEK
On dokuzuncu yüzy›lda, histeri hastal›¤›n›n, e¤itim görmek ve çal›flmak isteyen
kad›nlar› etiketlemek için nas›l kullan›ld›¤›na (White, 2002:21) bir göz atal›m. On
dokuzuncu yüzy›lla birlikte, ifl bölümüne kat›lma f›rsatlar› geliflip artt›kça kad›nlar,
ö¤retmen ya da hemflire olarak çal›flmak gibi çeflitli yeni f›rsatlara sahip olmufl ve ev
d›fl›nda ücretli ifllerde çal›flmaya bafllam›fllard›r. Di¤er taraftan, ataerki, kad›nlar› geleneksel ev içi rolleriyle s›n›rlamaya çal›flt›¤› için, erkeklerle kad›nlar aras›ndaki kesin farklar› vurgulayan bir t›bbi sistem geliflmifltir. Bu bak›fl aç›s›na göre erkeklerde
beyin, kad›nlarda ise sinir sistemiyle yeniden üretim sistemi, özellikle yumurtal›klar
ve rahim bask›nd›r. Bir insanda ya beyin ya da yeniden üretim sistemi çal›flmakta,
ikisi ayn› anda çal›flamamaktad›r. Bu dönemde kad›n oldu¤u, yani bask›n sistemi
beyin olmad›¤› halde çal›flmaya kalk›flan kad›nlara “histeri” teflhisi konmufl, ücretli
ifllerde çal›flan ya da çal›flmaya kalk›flan kad›nlar›n, biyolojik yeniden üretim zorunluluklar›n› inkâr ederek kendilerini “histeri” riskine att›klar›na inan›lm›flt›r. Ayr›ca,
beyin ve yumurtal›klar ayn› anda geliflemedi¤i için, e¤itim görmenin de kad›nlar›n
hastalanmas›na neden oldu¤u düflünülmüfltür. Dolay›s›yla, histeri hastal›¤› (a) erkeklerin, iflgücüne kat›lmaya çal›flan kad›nlar› s›n›fland›rmalar›n› sa¤lam›fl, (b) toplumsal rollerine ayk›r› davranan kad›nlara aktif ve sald›rgan bir rol yüklemifltir. On
dokuzuncu yüzy›lda baflka hastal›klar için de benzer analizler yap›lm›flt›r.
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Yorumlay›c› yaklafl›m, t›bbi bilginin, bilimin rasyonel ilerleme sürecinden çok,
toplumsal iliflkiler taraf›ndan üretildi¤ini ileri sürer ve bu süreci, t›bbi kozmolojiler
kavram›yla (Jewson, 1976; Armstrong, 2002; Nettleton, 2004) aç›klar. T›bbi kozmoloji, t›bbi bilginin üretilmesindeki toplumsal iliflkilere gömülü, toplumsal etkileflim
biçimleridir. Befl tip t›bbi kozmoloji vard›r (Gönç-fiavran, 2010:36-37).
• Birinci kozmoloji, yatak yan› t›bb›d›r. 1770’lerden 1800’lere kadar süren
bu dönemde hasta, doktorun patronu konumundad›r. Doktorun yapt›klar›n› de¤erlendiren hastan›n kendisidir. Bu nedenle, müflterinin doktor üzerinde önemli bir etkisi vard›r. Doktor, rekabet ortam› içinde di¤er doktorlara
yönelmemesi için müflterisinin kiflisel isteklerini dikkate almaktad›r (Jewson,
1976:233). Bu dönemde t›bbi uygulamalar, doktorlar›n ücretlerini ödeyebilecek derecede zengin olan, küçük bir az›nl›k taraf›ndan kontrol edilmektedir. Bu dönemde hasta, tüm yönleriyle bir bütün olarak görülür. Hastal›k da
sadece bedene de¤il, bütün olarak insana olan bir fley olarak, “hem fiziksel
hem de manevi ö¤eleri içeren insan dengesindeki bir eksiklik” ya da bozulma olarak kabul edilir (White, 2002:121).
• ‹kinci kozmoloji, 1800’lerde hastanelerin do¤ufluyla bafllayan ve 1840’lara
dek devam eden hastane t›bb›d›r (hospital medicine) (Jewson 1976:235).
Bu dönemde, hastanelerin do¤ufluna ba¤l› olarak hasta doktora ba¤›ml› hale gelmifl, doktorlar kendi tasarruflar›nda bulunan fakir bir hasta kitlesine sahip olmufllard›r. T›bbi bilginin kontrolü art›k, hastadan doktora geçmifltir,
hasta doktora itaat etmezse tedavi hakk›n› kaybedecektir (White, 2002:121).
Bu dönemde hastal›k, bireyin bir bütün olarak var oluflundan ayr›l›r, belirli
bir organ›n patolojisi olarak, organik yaralar ve ifllev bozukluklar› olarak görülür. Yatak yan› t›bb›, doktor bireye bir bütün olarak yöneldi¤i için özneyönelimli bir kozmoloji olarak; hastane t›bb› ise doktor hasta bireyin sadece belirli bir fiziksel bölgesine yöneldi¤i için, nesne yönelimli bir kozmoloji olarak tan›mlanabilir (Annandale 1998:6).
• Üçüncü kozmoloji, laboratuvar t›bb› (laboratory medicine) dönemidir. Bu
dönem, 1840’lardan 1870’lere kadar sürer. Bu dönemde t›bbi bilgiyi art›k bilim insanlar›, yani ‘laboratuvardakiler’ kontrol etmektedir. Doktorun da hastan›n da yerini, bilimsel testler alm›flt›r. Bu dönemde art›k hastan›n duygusal varl›¤› tamamen kapsam d›fl›ndad›r. Hasta, analiz edilecek maddi bir
‘fley’ haline gelmifl, hastal›k da doktorlardan çok, biyolog ve kimyac›lar›n
alan›na giren ve laboratuvarda saptanabilecek biyolojik ve kimyasal bir süreç olarak (Jewson 1976:238) görülmeye bafllanm›flt›r.
• Dördüncü kozmoloji, 20. yüzy›lda geliflen gözetim t›bb› (surveillance medicine) dönemidir. Bu dönemde nüfusun sa¤l›kla ilgili bilgileri, anket gibi
tekniklerle toplanmaktad›r. T›bbi bilgi büyük ölçüde sa¤l›¤a yönelik risklere odaklanmakta ve bu risklerden korunmak ad›na, do¤umdan ölüme kadar
insan yaflam›n›n tamam›, medikalize edilmektedir. Bu dönemde hastal›k,
henüz gerçekleflmemifl ama her an gerçekleflebilecek bir potansiyel, bir risk
olarak görülmektedir. Bu risklerden korunmak için, nüfusa ait bilgiler toplanarak nüfus gözetim, denetim ve kontrol alt›nda tutulmaktad›r (Armstrong, 2002).
• Son kozmoloji ise yeni bilgi ve iletiflim teknolojilerinin alg› ve yorumlar›m›z› de¤ifltirdi¤i internet t›bb› (e-scaped medicine) kozmolojisidir (Nettleton,
2004). T›bbi bilgiye art›k internet üzerinden ulafl›lmas›, bir yandan bilginin
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T›bbi kozmolojiler t›bbi
bilginin, bilimin rasyonel
sürecinden çok, toplumsal
iliflkiler taraf›ndan
üretildi¤ini göstermektedir.

T›bbi bilgi bilimin basit,
rasyonel sürecinden çok,
belirli toplumsal iliflkiler
taraf›ndan üretilmektedir
(Annandale, 1998:6).
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farkl› biçim ve yorumlar› nedeniyle t›bba olan güveni azaltmakta, bir yandan da hastalarla doktorlar aras›ndaki iliflkinin niteli¤ini de¤ifltirmektedir.
Bu dönemde, kendi sa¤l›¤› için t›bbi bilgi arayan, önceki kozmolojilere k›yasla kendi bedeni ve sa¤l›¤› hakk›nda çok daha fazla bilgiye sahip olan
“uzman hasta”lar söz konusudur (Nettleton, 2004: 676-677).
Toplumsal inflac›l›k, yukar›da say›lan kozmolojiler çerçevesinde, t›bbi bilginin
ve t›bbi teknolojilerin, bilime dayal›, nesnel ve de¤erden ar›nm›fl uygulamalar olmad›¤›n›, kültürel, ekonomik ve politik faktörler taraf›ndan biçimlendirilen toplumsal iliflkilerin sonucu oldu¤unu savunur. Bu yaklafl›m içinde yap›lan çeflitli çal›flmalar, hastal›klar›n teflhis ve tedavi süreçlerinde ›rkç› ve ayr›mc› uygulamalar oldu¤unu göstermektedir (Gönç-fiavran, 2010:36-37). Toplumsal iliflkilerle hastal›k
aras›nda, iki yönlü bir iliflki vard›r. Bir yandan toplumsal iliflkiler hastal›klar›n yarat›lmas›na katk›da bulunur, di¤er yandan da yans›z oldu¤u kabul edilen hastal›k
dili, toplumsal iliflkilerin do¤as›n› gizlemeye hizmet eder (Taussig, 1980). Böylece
t›p, bir toplumsal kontrol mekanizmas› olarak ifller. T›bb›n, neyin hastal›k kabul
edilip neyin kabul edilmedi¤ini belirlemesini, bir toplumsal kontrol mekanizmas›
olarak ifllemesini sa¤layan ise medikalizasyon sürecidir.

Medikalizasyon (T›plaflt›rma)
Medikalizasyon, t›bb›n
modern toplumda sahip
oldu¤u toplumsal kontrol
mekanizmas› ifllevini
yürütmesini sa¤layan bir
araçt›r.

Sa¤l›k sosyolojisinin en önemli kavramlar›ndan biri, medikalizasyondur. Medikalizasyon (t›plaflt›rma), t›bb›n önceden t›bbi say›lmayan alanlar›n› t›plaflt›rmas› ve önceden t›bbi oldu¤u düflünülmeyen konularda uzman oldu¤unu iddia ederek t›bb›n
kapsam›n› bu alanlar› da içine alacak flekilde geniflletmesi olarak tan›mlanabilir
(Gönç-fiavran,2010:38). Medikalizasyon tezine göre t›p profesyonelleri, günlük yaflam›n ya da toplumsal sorunlar›n ‘normal’ olan yönlerini, t›bbi sorunlar olarak kavramsallaflt›rarak bunlara t›bbi ya da teknik çözümler önermeye e¤ilimlidirler (Nettleton 2006:26).
Medikalizasyon, t›bb›n modern toplumda sahip oldu¤u toplumsal kontrol mekanizmas› ifllevini yürütmesini sa¤layan bir araçt›r. Neyin hastal›k olarak tan›mlanaca¤›na karar verme konusunda doktorlar, s›radan insanlardan çok daha fazla güce sahiptir. Bu durum, s›radan insanlar› t›p profesyonellerine ba¤›ml› k›lmakta, kendi sorunlar›n› çözme becerilerini ellerinden almaktad›r. T›p, bir sorunu ‘hastal›k’ olarak
etiketledi¤i andan itibaren kifli, sa¤l›k profesyonellerinin denetimine girecek ve t›p
uzmanlar› bireyi izleme, müdahale etme ve yarg›lama otoriteleri olacakt›r (Nettleton
2006:26). Böylece t›p, normal ya da düzgün davran›fl›n ne olmas› gerekti¤i konusunda politik de¤erlendirmeler yapmakta ama bunlar›, bilimsel gerçekler gibi sunmaktad›r. Kendi belirledi¤i normlara uymayan bireyleri, ‘hasta’ olarak gösteren t›p,
bireyleri klinik müdahalelerle ‘tedavi’ ederek bu normlara uymaya zorlamaktad›r
(White 2002: 51-52).
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ÖRNEK
Drapetomania hastal›¤› 19. yüzy›lda A.B.D.’de görülen bir ‘hastal›k’t›r (White, 2002:41). Bu hastal›¤a sadece tarlalarda çal›flan siyah köleler yakalan›yordu.
Hastal›¤›n belirtisi ise kölenin tarladan kaçmaya çal›flmas›yd›. Di¤er bir deyiflle,
e¤er bir köle sahibinden, çal›flmak zorunda oldu¤u tarladan kaçmaya çal›fl›rsa,
ona drapetomania teflhisi konuyor ve tedavi ediliyordu. Bu hastal›¤›n tedavisi ise
hasta kölenin her iki aya¤›n›n baflparmaklar›n›n kesilmesiydi. Parmaklar› kesilen
köle art›k koflamad›¤› için tarladan kaçmaya çal›flm›yordu. Bu sayede, iyileflmifl say›l›yordu (White 2002:42). Bu örnekte görüldü¤ü gibi beyazlar›n hakim oldu¤u ve
siyahlara boyun e¤dirdi¤i, ekonomik sistemi kölelik olan ›rkç› bir toplumda, belirli toplumsal ve politik koflullardan ötürü, kölelerin çiftlik sahibinden ya da tarladan kaçmas›, profesyonel tedavi gerektiren gerçek bir hastal›k olarak kabul edilmifl, t›p kitaplar›nda bu hastal›¤›n, sadece doktorlar taraf›ndan teflhis ve tedavi edilebilece¤i belirtilmifltir (Cartwright, 1851’den aktaran White, 2002:41). Drapetomania hastal›¤› hem içinde olufltu¤u toplumun ürünüdür, hem de bu toplumdaki güç
iliflkilerini sa¤lamlaflt›rmaktad›r.
Örne¤in yüzy›llarca, do¤al bir kad›n deneyimi olarak kabul edilen do¤umun
modern t›p taraf›ndan “t›bbi bir sorun” olarak tan›mlanmas›, do¤umun medikalize
edilmesi, yani t›plaflt›r›lmas›d›r. Bu medikalizasyon, hamileli¤in ve do¤umun
kontrolünün, erkeklerin bask›n oldu¤u t›p profesyonellerinin elinde toplanmas›na
ve kad›nlar›n do¤umlar›n› hastanede yapmaya teflvik edilmelerine neden olmufltur. Oysa yap›lan çal›flmalar, kad›nlar›n do¤umu evde yapmalar›n›n enfeksiyon ve
teknolojik müdahale riskini azaltt›¤› için, daha güvenli oldu¤unu göstermektedir
(Tew, 1990). Benzer flekilde t›bb›n eflcinselli¤i, kumarbazl›¤›, alkolizmi, disleksiyi
ya da toplumsal cinsiyet rollerine uymak istememe gibi tepkileri, hastal›k olarak
etiketleyip tedavi etmeye çal›flt›¤›n› gösteren çeflitli çal›flmalar vard›r. K›sacas›, bir
toplumsal kontrol mekanizmas› olarak t›p, medikalizasyon sürecinde normal davran›fl›n ve hastal›¤›n ne oldu¤unu, kendi politik görüflü do¤rultusunda tan›mlar ve
teknoloji üzerindeki hakimiyetini ve yetkisini kullanarak, bireyleri kendi tan›mlad›¤› normlara uymaya zorlar (Gönç-fiavran, 2010:41).
SIRA S‹ZDE
‘Disleksi’, ö¤renme bozuklu¤u olarak da bilinen, belirtileri konuflmada,
okuyup yazmada,
soyut ifllemler yapmada güçlük çekme olan bir ‘hastal›k’t›r. Bu hastal›¤›, medikalizasyon
tezi aç›s›ndan de¤erlendirmeye çal›fl›n›z.

Bir toplumsal kontrol
mekanizmas› olarak t›p,
medikalizayon sayesinde
normal davran›fl› kendi
politik görüflleri
do¤rultusunda tan›mlar ve
teknolojik alandaki
hakimiyeti sayesinde
bireyleri kendi tan›mlad›¤›
bu normlara uymaya zorlar.
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Medikalizasyon sürecinin analizi, son derece önemlidir. Çünkü, baz› toplumsal
O R U
faktörleri t›bbi sorunlar olarak kavramsallaflt›rmak, çok önemliS sonuçlar
do¤urur.
Medikalizasyon intihar, alkolizm ya da uyuflturucu kullan›m› gibi olaylar›, bireyin
sorunu haline getirir, bireyin sorumlulu¤u olarak görür. Bireyleri
bu davran›fllara
D‹KKAT
iten toplumsal, ekonomik ve politik nedenleri gizler. Medikalizasyon süreciyle
daha genel nedenlerden kaynaklanan bu sorunlar›, insanlar›n bireysel sorunlar›
SIRA S‹ZDE
gibi gören t›p, sorunlar› çeflitli t›bbi tedavi ve müdahalelerle iyilefltirmeye çal›fl›r.
Böylece, asl›nda bireysel nedenlerden kaynaklanmayan sorunlara bireysel tedaviler uygular (White, 2002:49).
AMAÇLARIMIZ
Toplumsal inflac›l›k yaklafl›m›, d›fl gerçeklikleri tamamen göz ard› etti¤i için
elefltirilmifl ve t›bb›n bilimsel bilgilerinin ve uygulamalar›n geçerlili¤ini onaylamak
için, topluma kazand›rd›¤› somut faydalar›n yeterli olaca¤› ileri
K sürülmüfltür.
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Post-Yap›salc›l›k

Foucault’ya göre t›p,
bürokratik yönetici devletin
lehine insanlar› hasta, deli,
suçlu, sapk›n gibi çeflitli
kategorilere sokan
normallefltirici bir kurumdur.

Post-yap›salc›l›k içinde, sa¤l›k ve hastal›k sosyolojisine en çok katk›s› olan sosyolog Foucault’dur. Foucault, t›bb›n bilgiyi biçimlendirifli ile ilgilenir. “Klini¤in Do¤uflu” (1973) adl› eserinde, hastal›klar›n bedene bak›fl›n ürünü oldu¤unu, hastan›n
bedenini görme biçimi de¤ifltikçe t›bbi uygulamalar›n yeni biçimlerinin ortaya ç›kt›¤›n› gösterir. Foucault, sa¤l›kla ilgili düflüncelerinde daha çok, hastal›k kategorisinin geliflimine ve t›p mesle¤inin üretilmesine odaklanm›flt›r.
Foucault, modern t›p da dahil olmak üzere birçok akademik disiplinin Avrupa’da kapitalizmin geliflti¤i, nüfusun ve kentleflmenin artt›¤› bir dönemde do¤mas›n›n tesadüfi olmad›¤›n› savunur. Endüstriyel kapitalizmin geliflmesi, nüfusun artmas› ve kentleflmenin h›zlanmas› sonucunda nüfusun kontrolüne yönelik eski biçimler yeterli olamam›fl, yeni iktidar rejimleri geliflmifl ve insanlar say›lmaya, izlenmeye ve incelenmeye bafllanm›flt›r. Foucault, bürokratik toplumlar›n bu flekilde
toplanan bilgiyi, toplumsal planlamalar yapmak için kulland›klar›n› ve bunun sonucunda, modern akademik disiplinler olan modern t›p, kriminoloji, penaloji, psikoloji, sosyoloji ve psikiyatri gibi bilim dallar›n›n do¤du¤unu belirtir. Bu disiplinlerin amac›, nüfusu tahmin ve kontrol etmektir, bu akademik disiplinler, ayn› zamanda, insanlar›n kabul etmeleri gereken davran›fl normlar›n› ve benimsemeleri
gereken yaflam tarzlar›n› oluflturup bu normlar üzerinden insanlara nas›l davranmalar› gerekti¤ini bildiren disiplinlerdir. Bu disiplinlerden, amaçlar› bireylerin davran›fllar›n› tahmin ve kontrol etmek ve devlete bu bireyleri izlemesi ve kontrol etmesi için gerekli bilgiyi sa¤lamak olan meslek gruplar› do¤mufltur. Bu meslek
gruplar› da devlet lehine insanlar› hasta, deli, suçlu, sapk›n gibi çeflitli kategorilere
sokmaya bafllam›flt›r. Bu yeni disiplinler, toplumsal kontrolün bilgisini üretir ve insanlar› deli, ak›ll›, özürlü, sapk›n, suçlu ve hasta gibi kategorilere bölerken kullan›lacak ‘bilimsel’ kriterleri oluflturarak, kendi ürettikleri bu bilginin, insanlar taraf›ndan öznel gerçeklikler olarak içsellefltirmesini ve iktidar›n disipline edici güce
sahip olmas›n› sa¤lar (Foucault (2006 [1967]’den aktaran Gönç-fiavran 2010:46).
K›sacas›, toplum yönetilen bir toplumdur. Bu toplum içinde, mesleki gruplar,
yönetici devletin lehine insanlar› hasta, deli, suçlu, sapk›n gibi çeflitli kategorilere
sokarlar. Foucault’ya göre t›p, yönetici bürokratik devletin bir ürünüdür. T›p, normal davran›fl›n tan›mlanmas› yetkisini kendi kontrolünde tutar ve ‘normale’ uyulmas› için insanlar› zorlamak amac›yla da modern akademik disiplinlerden do¤an
meslek gruplar›n› kullan›r (White 2002:9).

Feminist Teori
Çok genel düzeyde, bütün feministlere göre ataerki, erkek bedenine rasyonellik,
ak›l, sa¤l›k gibi de¤erli say›lan özellikleri atfederek onu yüceltir. Di¤er taraftan
hastal›k, ak›lc› olmayan davran›fllar ve kontrol eksikli¤i gibi özellikleri kad›n bedenine atfederek onu, eksik bir beden olarak infla eder. Sa¤l›k ve hastal›k sosyolojisi aç›s›ndan feminist çal›flmalar›n en önemli ifllevleri, cinsiyet ve toplumsal cinsiyet
aras›ndaki fark› ortaya koyarak kad›n bedenini ikincil olarak infla eden toplumsal
süreci tan›mlamak, elefltirmek ve sa¤l›k alan›nda cinsiyete dayal› eflitsizlikleri analiz etmektir (Gönç-fiavran, 2010:50-51).
Feministler temel olarak, toplumda kad›n ve erkek rollerine ba¤l› flekilde toplumsallaflt›¤›m›z› ve bu rollerin, sa¤l›¤›m›z ve hastal›¤›m›z üzerinde etkili oldu¤unu, t›bb›n da toplumsal cinsiyete dayal› rollere uyum konusunda çok kritik bir pozisyonu oldu¤unu savunurlar. Sermayenin miras› aç›s›ndan, kapitalist toplumda
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çocuklar›n meflruiyetinin sa¤lanmas› gerekir. Bu nedenle, ataerkil kapitalist toplumda, kad›nlar›n yeniden üretim becerilerinin kontrol edilmesi çok önemlidir ve
bu kontrol ifllevini de t›p üstlenmektedir. T›bb›n, kad›nlara yönelik ilgisinin neredeyse tamamen biyolojik yeniden üretim organlar›na ve do¤urganl›klar›na yönelik
olmas›, bundan kaynaklanmaktad›r. Ça¤dafl kapitalizmde t›p mesle¤i, kad›nlar›n
‘özel’ alanda ev içi rollerin meflrulaflt›r›lmas› ifllevini yüklenmifl, do¤urma ve besleme ifllevlerine odaklanarak kad›nlar›n ev içi rollerini, do¤an›n bir ‘gerçe¤i’ gibi
sunmufltur (White 2002:10). Böylece t›p, bir yandan kapitalist s›n›f
SIRA için
S‹ZDEyeni iflçi nesillerinin do¤mas›n› ve beslenmesini minimum maliyetle garantilemifl olur, bir yandan da nüfusta ekonomik aç›dan “kâr getirmeyen” çocuklar›n ve yafll›lar›n bak›D Ü fi Ü N E L ‹ M
m›ndan kad›nlar› sorumlu tutarak devletin “masraflar›n›” azalt›r.
Feminizm, kendi içinde çeflitli kollara ay›r›lmaktad›r. Bunlar içinde radikal feS O R U
minizm, di¤er feminist yaklafl›mlara oranla kad›n sa¤l›¤›na daha çok odaklan›r. Radikal feminist tart›flmalar›n merkezinde beden kavram› ve bedenlerinin erkekler ta‹ K Kdeneyim
AT
raf›ndan kontrol edilmesinin, bütün kad›nlar›n paylaflt›¤› ortakDbir
oldu¤u düflüncesi yer al›r. Radikal feministler, ataerkinin kad›nlar üzerindeki bask›y› temel olarak üreme (biyolojik yeniden üretim) üzerinden kurdu¤unu
ileri sürerler.
SIRA S‹ZDE
Bu nedenle, baz› radikal feministler kad›nlar›n ataerkinin tahakkümünden kurtulmak için teknolojiyi kullanarak üreme ifllevinden kurtulmalar›, yani çocuk do¤urAMAÇLARIMIZ
may› b›rakmalar› gerekti¤ini savunurlar.
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Sa¤l›k ve kad›n aras›ndaki iliflkiye iliflkin bir araflt›rmay› Nurflen Özçelik-Adak’›n
“Sa¤l›k
K ‹ T A P
Sosyolojisi, Kad›n ve Kentleflme” (2002, ‹stanbul: Birey Yay›nlar›) adl› kitab›ndan okuyabilirsiniz.
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Radikal feminizm, biyolojik cinsiyet ve toplumsal cinsiyet aras›ndaki iliflkiyi
vurgulayan ve kad›n bedeninin ay›rt edici özelliklerine olumlu de¤er atfederek erkek bedeninin ataerkil avantaj›n› ortadan kald›rmaya çal›flan ‹bir
(AnN T Eyaklafl›md›r
RNET
nandale ve Clarke, 1996:20). Erkeklerin, kad›nlar› bedenleri üzerinden nas›l kontrol etti¤ini gösteren çeflitli çal›flmalarda, kad›ns›l›¤›n hastal›kla eflanlaml› k›l›nd›¤›,
üremenin kad›nlar›n yaflamdaki tek amaçlar› olarak görüldü¤ü ve “doktorlar›n bafl
a¤r›s›ndan bo¤az a¤r›s›na ve haz›ms›zl›¤a kadar kad›nlar›n neredeyse her türlü flikayetinin arkas›nda rahim ve yumurtal›k bozukluklar› buldu¤u” (Ehrenreich ve
English, 1978:132) ortaya konmufltur. Radikal feminizm, erkek bedenine karfl› kad›n bedenine güçlü bir pozisyon sa¤lamakta ve onu erkek bedenine üstün k›lmaktad›r (Gönç-fiavran, 2010:53).
Radikal feminizmin, t›bba yöneltti¤i elefltirilerden biri de bilimin veSIRA
t›bb›n
ataerkil ve cinS‹ZDE
siyetçi oldu¤u elefltirisidir. Bu elefltiriyi destekleyen argümanlar neler olabilir? Düflününüz.
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Tablo 7.2
Sa¤l›k Sosyolojisinin
Basitlefltirilmifl Bir
Plan›

Hastal›¤›n nedeni

T›p mesle¤inin rolü

Marksist

Çat›flmac› ve sömürücü Kâr etmeyi,
sa¤l›¤›n önüne koyma

‹flçi s›n›f›n›n disiplin alt›na al›n›p kontrol edilmesi ve hastal›¤›n bireyselleflmifl aç›klamalar›n›n üretilmesi

Parsonscu

Birbiriyle iliflkili
Toplumsal roller nedetoplumsal rol ve yap›la- niyle oluflan toplumsal
r›n, uyumlu ve istikrarl› gerginlik
bir bütünü

Toplumsal rollerini sürdürebilmeleri için, bireylerin rehabilite edilmesi

Kaynak: White
2002:7’den
k›salt›larak
uyarlanm›flt›r.

Teori

Foucaultcu

Toplum modeli

Kimsenin bask›n kayna- ‘Hastal›klar’, toplumu ‘Normal’ toplumsal rol-

SIRA S‹ZDE

SIRA S‹ZDE ¤a sahip olmad›¤› bir güç s›n›fland›r›p ayr›flt›rmak lere uyulmas›n› sa¤la-
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iliflkileri a¤›, yönetilen ve kontrol edilmesini
gözetim
daha kolay hale getirD Ü fi Ü N E L ‹ M
mek için kullan›lan etiketlerdir.

S O R U

Feminist
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Epidemiyoloji, hastal›klar›n
‹NTERNET
toplumda görülme s›kl›¤›n›
ve nas›l yay›ld›klar›n›
inceleyen t›p dal›d›r.

S O R U

Kad›nlar›n, ataerki taraf›ndan sömürülüp bask›
alt›nda tutuldu¤u bir
D‹KKAT
toplum
SIRA S‹ZDE

Ataerkil toplumsal rollere uymalar› için kad›nlar›n zorlanmas›; kad›nlar›n, etraflar›ndaki yeniden üretici yaflam
döngüsü etraf›nda medikalizasyonu

mak için bireyleri itaate
zorlama ve bu rolleri içsellefltirdiklerinden
emin olma
Kad›nlar›, kad›ns›l›kla ve
annelikle ilgili ataerkil
normlara uymaya
zorlama
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‹ T A P analizine iliflkin daha farkl› yaklafl›mlar da söz konusudur. Bu koHastal›¤›n veK sa¤l›¤›n
nuda Aytül Kasapo¤lu’nun “Madalyonun ‹ki Yüzü: Hastal›k ve Sa¤l›k” (Ed., 2008,. Phoenix
Yay›nevi) adl› kitab›ndan yararlanabilirsiniz.
TELEV‹ZYON

EKONOM‹ POL‹T‹KALARI, NEO-L‹BERAL‹ZM
VE SA⁄LIK
Endüstri devrimi sonras›nda geliflen endüstriyel iflçi s›n›f›n›n sa¤l›¤›n›n çok kötü ol‹NTERNET
mas›, hem iflgücü potansiyelini hem de savafl dönemlerinde askeri potansiyelini
tehdit etmifltir.
Bu dönemde yap›lan epidemiyolojik çal›flmalar› hastal›klar›n toplumda tesadüfi
olarak yay›lmad›¤›n›, yoksullu¤un yo¤unlaflt›¤› gecekondu mahallelerinde ve endüstriyel ifllerde daha fazla görüldü¤ünü göstermifltir. Bunun üzerine, iflçi ve asker
olarak ihtiyaç duyulan sa¤l›kl› nüfusu yaratabilmek, yani sa¤l›¤› iyilefltirmek için
yaflama ve çal›flma koflullar›n›n iyilefltirilmesi gerekti¤i anlafl›lm›fl ve bireylerin sa¤l›¤›n›n bireylere b›rak›lmamas› gerekti¤i konusunda bir görüfl birli¤ine var›lm›flt›r
(Dussault ve Sheiham, 1982). Bu amaç do¤rultusunda yap›lan devlet reformlar›,
Sosyal Refah Devleti’nin bafllang›c›n› oluflturmufl ve ‹kinci Dünya Savafl› sonras›ndan 1970’lerin sonuna dek, devlet müdahaleleriyle iflçilerin ücretleri de yaflam koflullar› da, sonuç olarak sa¤l›klar› da iyileflmifltir (White 2002:58).
Ancak, 1970’lerin sonlar›ndan itibaren uygulanmaya bafllanan neo-liberal ekonomi politikalar› nedeniyle, sa¤l›k alan›nda elde edilen kazan›mlar›n bir k›sm› kaybedilmifl ve toplum sa¤l›¤› kötüleflmeye bafllam›flt›r. Neo-liberal politikalar iflsizli¤in artmas›na, ücretlerin düflmesine, elektrik, su, ulafl›m hizmetlerinin özellefltiril-
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mesine, devletin küçülerek, e¤itim ve sa¤l›k hizmetlerinden çekilmesine neden olmufltur (Terris, 1998). Bu geliflmelerin, sa¤l›k aç›s›ndan son derece olumsuz sonuçlar› vard›r. Devletlerin küçülmesi, g›da ve su güvenli¤i gibi hayati konularda denetimin zay›flamas›na neden olmufl, içme suyuna ya da yiyeceklere kar›flan kimyasallar gibi nedenlerle, on dokuzuncu yüzy›lda ölümcül olan ve yirminci yüzy›lda ortadan kalkt›¤› düflünülen kolera gibi baz› hastal›klar, yeniden görülmeye ve ölümlere neden olmaya bafllam›flt›r (Longbottom, 1997). Refah›n sa¤l›k üzerindeki etkisi, Rusya’da da kendini göstermifltir. 1990 ve 1995 y›llar› aras›nda, Rusya’da meydana gelen, çok say›daki erken ölümün, eski Sovyetler Birli¤i’nin topluma sa¤lad›¤› sa¤l›k ve refah altyap›s›n›n kaybedilmesinden ve piyasa ekonomisine geçifli s›ras›ndaki ortamdan kaynakland›¤› belirtilmektedir (Bloom ve Canning, 2003:59).
Neo-liberalizm, bir yandan özellefltirme, tafleron çal›flma, atipik istihdam biçimleri ve ifl güvencesinin azalmas› gibi mekanizmalarla, bir yandan da iflsizlik nedeniyle kötü koflullarda yaflay›p çal›flan göçmen iflçilerin say›s›n› art›rarak iflçi sa¤l›¤›n› kötülefltirmektedir. Ayr›ca, kâr amac›n› sa¤l›¤›n önüne geçirerek, ziraat ve hayvanc›l›¤›n ekolojiyi bozacak flekilde endüstrileflmesine neden olmakta, g›da güvenli¤ini azaltmaktad›r. Bunun yan›nda IMF ve Dünya Bankas› gibi kurulufllar›n, sa¤l›k hizmetlerinin sunumu konusundaki dayatmalar› ve sa¤l›k hizmetlerinin özellefltirilmesi, çok say›da insan›n sa¤l›k güvencesinden mahrum kalmas›na ve sa¤l›k
hizmetlerine eriflememesine neden olmaktad›r (Shahmanesh, 2007:315-6).
Toplum sa¤l›¤›, e¤itim düzeyinin yükselmesine, iflsizli¤in kontrol alt›na al›nmas›na, çal›flma koflullar›n›n iyilefltirilmesine, toplumsal d›fllanman›n azalt›lmas›na,
yeterli beslenmeye, yiyecekler üzerinde s›k› denetim uygulanmas›na, ulafl›labilir ve
yeterli koruyucu sa¤l›k hizmetlerine ba¤l›d›r (Wilkinson ve Marmot 1998). Bu faktörlerin tümü, neo-liberal politikalar taraf›ndan tehdit edilmektedir (Beaglehole ve
Bonita, 1997:xiii). Neo-liberalizm, hak kavram›ndan çok, birey ve karfl›l›kl› sorumluluklar kavramlar›n› vurgulamaktad›r. Bu çerçevede neo-liberalizm, bireyleri yurttafltan önce tüketiciler olarak, sa¤l›k bak›m›n› da sat›l›p tüketilecek mallardan biri
olarak (Horton, 2007:3) görmektedir.
Neo-liberal politikalar›n sa¤l›¤› bozucu etkilerine ra¤men, neo-liberal paradigmada, hastal›klara bireylerin kendi davran›fllar›n›n neden oldu¤u savunulmakta ve
hastal›klara neden olan toplumsal ve ekonomik nedenler göz ard› edilmektedir.
Böylece, bireylerin kötü sa¤l›klar›ndan kendilerini sorumlu tutmalar› sa¤lanmaktad›r. Bu nedenle, sa¤l›¤› tehdit eden riskler olarak beslenme tarz›, hareketsizlik gibi çeflitli bireysel davran›fllar vurgulanmakta, bireylerin örne¤in tuz, fleker gibi
‘riskli’ g›dalar› tükettikleri için hastaland›klar› ileri sürülmektedir. Bireysel davran›fllar, her ne kadar önemli olsa da hastal›klar› bireysel davran›fllar›n sonucuymufl gibi gösteren bu bireyci anlay›fl, hastal›¤a neden olan daha genel toplumsal nedenleri ve sa¤l›¤›n toplumsal belirleyicilerini gizlemektedir. Asl›nda toplumsal, ekonomik ya da politik nedenlerden do¤an sonuçlar kiflilerin, bireysel olarak kendilerini suçlamalar›n› sa¤lamak, neo-liberalizmin amaçlar› aç›s›ndan ifllevseldir. Böylece
bir yandan devletin sa¤l›k harcamalar›n› azaltmas› meflrulaflt›r›lacak, bir yandan da
bireylerin sa¤l›k alan›nda kendilerine biçilen tüketici rolünü benimsemeleri h›zland›r›l›p sa¤l›k hizmetlerinin bireysel tüketimi artt›r›lacakt›r.
Günümüzde epidemiyoloji, neo-liberalizmin temel varsay›mlar›n› yans›tacak
flekilde bireysel faktörlere odaklanmakta, toplumsal faktörleri ya hiç dikkate almamakta ya da çok az vurgulamaktad›r. Sigara ve alkol kullan›m›, tuzlu, ya¤l› ya da
flekerli yiyecekler yemek ve hareketsiz bir yaflam tarz›n›n, sa¤l›k üzerinde olumsuz
etkileri vard›r. Ancak hastal›klara neden olan bu davran›fllar, hem hastal›klar›n yegâne nedeni de¤ildir hem de sonuçta, bireylerin kendi kiflisel tercihlerinden çok,
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yap›sal faktörlerden kaynaklanmaktad›r. Sigara, alkol kullan›m› gibi davran›fllar›n
s›n›fsal oldu¤u, örne¤in iflsizlerin sigara, içki içme ve bu konuda ciddi s›n›kt›lar yaflama olas›l›¤›n›n istihdam edilenlere oranla yüksek oldu¤u bilinmektedir (Montgomery ve di¤. 1998). Farkl› toplumsal pozisyonlarda, insanlar›n yaflama flekilleri
farkl›l›k gösterebilir. Düflük toplumsal s›n›flardaki insanlar, sigara, içki içme, daha
çok ya¤, fleker yeme ve daha az egzersiz yapma gibi sa¤l›ks›z davran›fllar gösterirler. Ancak bu davran›fllar›, bireylerin tamamen kiflisel tercihleri olarak görmek yanl›flt›r. Bireylerin bu davran›fllarda bulunmas›n›n en önemli nedenleri bir yandan
kendi iradeleri d›fl›nda toplumsal yap›lar taraf›ndan biçimlendirilen yaflam koflullar›; di¤er yandan da kitle iletiflim araçlar›yla, reklamlarla kendilerine belirli bir yaflam tarz›n›n ve buna ba¤l› ürünlerin dayat›lmas›d›r. Yap›lan çal›flmalar hastal›¤›n
nedeni yaflam taz› olsayd› bile, insanlar›n yaflam tarzlar›n› kendi kendilerine de¤ifltirmelerinin ve içinde bulunduklar› toplumsal koflullardan kendilerini soyutlamalar›n›n neredeyse olanaks›z oldu¤unu göstermektedir (White 2002:61).
Örne¤in Elbek (2010), düflük gelir gruplar›nda yer alanlar›n yüksek gelir gruplar›nda yer alanlara oranla daha s›kl›kla sigara içmelerini flu flekilde aç›klamaktad›r: “Çünkü yoksullar... tütünün zararlar› hakk›nda daha az fark›ndal›¤a sahiptirler,
tütün endüstrisinin politikalar› karfl›s›nda korunmas›z durumdad›rlar. Stres yönetiminde zorluk yaflarlar, maddi yoksunlukla bafla ç›kman›n getirdi¤i güçlüklerle hayatlar›n› sürdürürler ve yaz›k ki kötü giden hayatlar›nda tütün kullan›m›n› kendileri için tek “ödül” olarak tan›mlarlar. Hatta, yap›lan çal›flmalarda, tütün kullananlarda ba¤›ml›l›¤a neden olan kotinin düzeyinin di¤er gruplara oranla yoksullarda daha yüksek oldu¤u gösterilmifltir”.
Neo-liberal dönemde epidemiyoloji, hastal›klar› var olan toplumsal yap›lardan
ba¤›ms›zm›fl gibi de¤erlendirerek, sadece görünen de¤erleriyle ele alarak, hastal›¤›n nedeni olan yoksullu¤u ve eflitsizli¤i üreten ve yeniden üreten toplumsal güçlerin üzerini, sistematik olarak örter.
Epidemiyologlar›n üretti¤i bilgi, oluflturduklar› risk kategorileri, bireylerin gündelik hayatlar›n› büyük ölçüde etkilemektedir. Kitle iletiflim araçlar›yla fliflmanl›¤›n,
hareketsizli¤in, sigara ve alkol kullan›m›n›n içerdi¤i “riskler” iletilir. Böylece bireyler bu risklere karfl› uyar›lm›fl olurlar ve organik g›dalar tüketecekleri, yemekleri
tuzsuz ya da ya¤s›z yiyecekleri, egzersiz yapacaklar›, kulland›klar› her fleyi neredeyse dezenfekte edecekleri bir yaflam tarz› kurmaya çal›fl›rlar. Buna ra¤men risklerden ötürü hastalan›p hastalanmad›klar›n› ö¤renmek için çeflitli testler ve kontroller yapt›r›r, düzenli aral›klarla check-up’lara (kontrol amaçl›, genifl kapsaml›
muayenelere) girerler. Bunun nedeni, riskler kendilerine bildirildi¤i için bunlar›n
yol açaca¤› hastal›klardan kendilerini sorumlu tutmalar›d›r. “Risklerin bu flekilde
epidemiyolojik inflas›, içinde yaflad›¤›m›z neo-liberal toplumun bir parças›d›r. Riskler, bizim sorumlu oldu¤umuz bireysel olaylar olarak infla edilirler” (White,
2002:65).
Böylece t›p, hastal›klar›n daha genel nedenlerini, kötü sa¤l›¤›n yoksullukla, iflsizlikle, gelirle, toplumsal cinsiyetle, hiyerarfliyle, etnik durumla, bölgesel ve e¤itimsel eflitsizliklerle iliflkisini gizlemifl ve bireylerin, kendi kontrollerinde olmayan
koflullardan ötürü kendilerini suçlamalar›n› sa¤lam›fl olur. Bunun, neo-liberal piyasa aç›s›ndan en önemli sonuçlar›, bireylerin giderek büyüyen sa¤l›k sektöründe bu
risklerden korunmak için vitaminler, g›da takviyeleri, yiyecek ve içecekler için ar›t›c› filtreler, check-up’lar sat›n almalar›d›r. Bu durum, hem t›bb›n ekonomik ve politik yaflam ve toplumsal yap›lar taraf›ndan biçimlendirildi¤ini, hem de bu yap›lar›
biçimlendirdi¤ini göstermektedir (White, 2002:65).
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ÖRNEK
- “ABD’nin Arizona eyaletinde, doktorlar›n›n verdi¤i diyeti uygulamayan afl›r› fliflman kiflilerin, 50 dolar para cezas›na çarpt›r›lmas›na
karar veriliyor. Doktorlar›n›n tavsiyelerini göz ard› eden sigara tiryakileri ve diyabet hastalar› da para cezas›na çarpt›r›lacak.”
- “Sa¤l›k sigortas› paketlerinin maliyetinin artmas›yla birlikte, ABD’de
baz› sigorta flirketleri sigara içenlere, içmeyenlere oranla daha yüksek primler ödeme zorunlulu¤unu getiriyor.”
Yukar›da, bas›ndan al›nan baz› haberler bulunmaktad›r. Bu haberler, risklerin
ne derece bireysellefltirilebildi¤ine ve bu risklerin, bireyler aç›s›ndan do¤urdu¤u ekonomik sonuçlara örnek oluflturmaktad›r.
Kaynak: http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/2011/05/110518_fatness.shtml
http://www.fedsmith.com/article/860/smokers-should-pay-more.html

SA⁄LI⁄IN VE HASTALI⁄IN TOPLUMDAK‹ DA⁄ILIMI
Sa¤l›k, toplumda eflit bir flekilde da¤›lmamaktad›r. Sa¤l›¤›n belirleyicileri aras›nda
bulunan çok say›daki toplumsal, ekonomik ve politik faktör, toplumsal aç›dan dezavantajl› durumda olan gruplar›n, sa¤l›k aç›s›ndan da dezavantajl› olmalar›na, daha s›k hastalanmalar›na, sa¤l›k hizmetlerinden daha az yararlanmalar›na ve daha
k›sa yaflamlar sürmelerine neden olmaktad›r. Di¤er bir deyiflle, sa¤l›k eflitsizlikleri
sadece sa¤l›k statüsündeki farkl›l›klar› ifade eden bir kavram de¤ildir. Sa¤l›k eflitsizlikleri “...yoksullar›n, etnik ya da ›rksal az›nl›klar›n, kad›nlar›n ya da sürekli
olarak sosyal dezavantaja veya ayr›mc›l›¤a maruz kalan di¤er gruplar›n daha
avantajl› sosyal gruplara oranla, sistematik olarak, daha kötü sa¤l›¤a sahip olmalar› ve daha fazla sa¤l›k riskine maruz kalmalar›d›r” (Braveman, 2006:167).

Toplumsal S›n›f, Gelir ve Sa¤l›k
SIRA S‹ZDE
Toplumsal s›n›flarla sa¤l›k aras›nda güçlü bir iliflki vard›r (Nettleton,
2006:175). Yap›lan çal›flmalar, bütün yafllardaki erkek ve kad›nlar için, toplumsal s›n›flarla hastal›k aras›nda iliflki oldu¤unu göstermektedir. Alt s›n›flardaki insanlar›n ölüm oranD Ü fi Ü N E L ‹ M
lar› da, hastal›klar›n ço¤u için hastalanma oranlar› da toplumsal sistemin en üstündeki insanlar›n oranlar›ndan çok daha yüksektir. Alt s›n›flardaki insanlar kronik
R U
hastal›klara daha çok yakalanmakta, sa¤l›k hizmetlerine daha azS Oulaflabilmekte,
bu
insanlar›n çocuklar› düflük kilolu do¤makta ve daha k›sa boylu olmaktad›r (Townsend ve Davidson, 1988). Alt s›n›flarda ölüm ve hastal›k oranlar›n›n,
D ‹ K K A T üst s›n›flara
oranla daha yüksek olmas›n›n nedenleri aras›nda yoksulluk, iflsizlik, yetersiz beslenme, eksik istihdam, olumsuz çal›flma koflullar›, sa¤l›¤a zararl› kimyasallara maSIRA S‹ZDE
ruz kalarak yaflamak ya da çal›flmak ve e¤itim olanaklar›n›n k›s›tlanmas› gelmektedir. Her ne kadar, bütün s›n›flarda ortalama ömür süresi artmakta olsa da alt s›n›flarla üst s›n›flar aras›nda, bu konudaki uçurum giderek fazlalaflmaktad›r
AMAÇLARIMIZ (Donkin
vd., 2002).

SIRA S‹ZDE

Yap›lan çal›flmalar alt
s›n›flara mensup olanlar›n
üst s›n›flara mensup
D Üdaha
fi Ü N Ek›sa
L‹M
olanlara oranla
ömürler yaflad›klar›n› ve
daha çok hastaland›klar›n›
göstermektedir.S O R U

Toplumun en alt kesimindeki
erkeklerin 25-65D yafl
‹KKAT
aras›nda ölme oran›, en üst
kesimindekilerin bu yafl
aral›¤›nda ölme oran›ndan
SIRA (Mathers
S‹ZDE
%40 daha fazlad›r
vd 1999:25).

N N

S›n›f ve sa¤l›k aras›ndaki iliflki hakk›nda daha ayr›nt›l› bilgiyi ‹lkerKBelek’in
‹ T A P“S›n›f, Sa¤l›k,
Eflitsizlik” (1998, ‹stanbul: Sorun Yay›nlar›) kitab›ndan ö¤renebilirsiniz.

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P
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S›n›fsal eflitsizliklerle sa¤l›k aras›ndaki iliflkiyi ortaya koyan ve aç›klamaya çal›flan en önemli eserlerden biri, 1982’de yay›nlanan Kara Rapor’dur (Black Report).
Bu raporda, sa¤l›ktaki eflitsizlikleri birbirinden farkl› flekilde aç›klayan dört yaklafl›ma yer verilmifltir. 1990’larda bunlara iki yeni yaklafl›m daha eklenmifltir. Bu yaklafl›mlar aç›s›ndan s›n›f ve sa¤l›k aras›ndaki iliflkinin nas›l aç›kland›¤›na özetle de¤inelim (Nettleton 2006:183; White 2002:84):
(a) Yapayl›k aç›klamalar›: Bu aç›klamalar, istatistiksel araçlara odaklanan ve
bu eflitsizliklerin hastal›k ve s›n›f› kullanmak için kullan›lan ölçüm araçlar›n›n ve
bunlar›n kullan›l›fl fleklinin bir sonucu oldu¤unu, yani yapay, sadece görünürde
olan eflitsizlikler oldu¤unu ileri süren aç›klamalard›r.
(b) Sa¤l›k seçilimi aç›klamalar›: Bu aç›klamalara göre sa¤l›k, ba¤›ms›z de¤iflkendir, toplumsal s›n›f farkl›l›klar› sa¤l›¤› etkilemez. Sa¤l›k durumu, bireylerin toplumsal s›n›flar›n›n farkl›laflmas›na neden olur. Sa¤l›kl› olanlar yukar› do¤ru toplumsal hareketlilik, sa¤l›ks›z olanlar afla¤› do¤ru toplumsal hareketlilik gösterecektirler. Bu aç›dan hastal›klar do¤al veya toplumsal seçilimin sonucudurlar.
(c) Kültürel-davran›flsal aç›klamalar: Bu aç›klamalar sa¤l›¤›n ba¤›ml› de¤iflken oldu¤unu, beslenme tarz›, egzersiz, sigara ve içki içme faktörleri gibi davran›flsal ve kültürel faktörlerin bir sonucu oldu¤unu savunur. Asl›nda bu davran›fllar›n
ço¤u sosyal ve ekonomik pozisyonla iliflkilidir ama bu aç›klamalara göre bu yaflam
tarz› faktörleri, bireylerin kendi kontrollerindeymifl gibi görüldü¤ü için davran›fl›n›
de¤ifltirmenin ve daha sa¤l›kl› bir tutum içine girmenin, bireyin elinde oldu¤u kabul edilir (Nettleton 2006:183).
(d) Materyalist aç›klamalar: Materyalist aç›klamalara göre, s›n›f ve hastal›k
iliflkilidir; hastal›k, üretimin örgütlenme tarz›na ve toplumda yiyeceklerin da¤›t›m›
gibi yap›sal faktörlere ba¤l›d›r. Toplumsal yap›n›n sa¤l›k üzerindeki etkilerini vurgulayan bu yaklafl›m yoksulluk, gelir da¤›l›m›, iflsizlik, bar›nma koflullar›, kirlilik ve
çal›flma koflullar› gibi faktörlerin, sa¤l›k üzerindeki etkisine odaklan›r (Blackburn,
1991). Örne¤in, kötü bar›nma koflullar›yla çeflitli hastal›klar aras›nda bir iliflki vard›r. Yani bar›nma koflullar› kötülefltikçe hastalanma s›kl›¤› artmaktad›r, üstelik sigara içme veya istihdam edilme faktörleri kontrol alt›nda tutuldu¤unda bile, bu
iliflki görülmeye devam etmektedir (Marmot, 2004).
Resim 7.2
Kaynak:
http://www.publicd
omainpictures.net/
hledej.php?hleda=s
hack

Bar›nma koflullar› sa¤l›¤› etkileyen
Sa¤l›kl› beslenmek sadece kiflisel
davran›fla de¤il, ço¤u zaman istihdam en önemli faktörlerden biridir.
statüsü, gelir düzeyi gibi yap›sal
koflullara ba¤l›d›r.

(e) Psiko-sosyal aç›klamalar: Bunlar, sa¤l›¤›n toplumsal deseninin sadece
maddi yoksullukla aç›klanamayaca¤›n› ileri süren, sa¤l›¤› eflitsizlik ve toplumsal
statünün etkiledi¤ini savunan aç›klamalard›r. Örne¤in, Wilkinson’›n yapt›¤› çal›flmaya (1996) göre, uluslar daha zengin oldukça de¤il, ama daha eflitlikçi oldukça
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nüfuslar› daha sa¤l›kl› olmaktad›r. Çal›flma yaflam›nda da ayn› toplumsal s›n›fa
mensup olan astlar›n sa¤l›klar›, üstlerinin sa¤l›klar›ndan daha kötüdür. Yani toplumsal statü, toplumsal s›n›ftan ba¤›m›z olarak sa¤l›¤› etkilemektedir (Wilkinson,
2000:6). Bu aç›klamalara göre, eflitsiz toplumlarda insanlar topluma daha az ba¤l›l›k duyar, kendilerini izole olmufl, sosyal destekten yoksun hissederler ve sa¤l›klar› bu nedenle bozulur. Toplumsal statü aç›s›ndan düflük konumlarda bulunanlar
da kendi çevrelerini kontrol edemediklerini hisseder. Bu nedenle, kendilerine
duyduklar› güven azalarak endifle ve stres düzeyleri yükselir. Statü de genel olarak
sa¤l›¤› bu flekilde etkilemektedir.
(f) Yaflam süreci aç›klamalar›: Bu yaklafl›m, bireyin biyolojik statüsünü, geçmiflteki toplumsal pozisyonunun bir damgas› olarak görür ve sa¤l›k seçilimi argüman›n›n tam aksini yans›t›r (Nettleton 2006:186). ‹nsanlar›n sa¤l›k statülerinin onlar›n sosyal statülerini etkiledi¤ine odaklanmak yerine, zaten toplumsal olarak dezavantajl› olan insanlar›n, genellikle, “dezavantajlar›n birikimi”ne maruz kald›¤›n›
ve sa¤l›klar›n›n da bu nedenle kötü oldu¤unu ileri sürerler.
Toplumsal s›n›f ve sa¤l›k aras›ndaki iliflkinin bir boyutu da iflsizli¤in sa¤l›k üzeSIRA S‹ZDE
rindeki etkisidir. Yap›lan çal›flmalar iflsizli¤in sa¤l›¤› riske att›¤›n›,
erken ölümlere
neden oldu¤unu, sa¤l›k üzerindeki olumsuz etkilerin insanlar iflten ç›kar›labileceklerini hissettiklerinde bafllad›¤›n› göstermektedir (Wilkinson veDMarmot,
1998). Her
Ü fi Ü N E L ‹ M
ne kadar bir ifle sahip olmak, sa¤l›k aç›s›ndan iflsizlikten daha iyi bir durum olsa
da, çal›flma yaflam›n›n örgütlenifli ve niteli¤i de sa¤l›k üzerinde çeflitli etkilere saO R U oldu¤u, iflhiptir. Yap›lan ifl üzerinde özerkli¤e ve kontrole sahip olman›nSönemli
yeri hiyerarflisi içinde düflük pozisyonlarda bulunanlar›n, yüksek pozisyonlarda
SIRA S‹ZDE
bulunanlara oranla sa¤l›klar›n›n daha kötü oldu¤u, çeflitli çal›flmalarla
D ‹ K K A T ortaya konmufltur (Bosma vd., 1998). Sa¤l›k aç›s›ndan, toplumsal s›n›flar aras›ndaki bu farkl›l›¤›n önemli bir k›sm›n› da meslek hastal›klar› oluflturmaktad›r.
D Ü fi ÜYap›lan
N E L ‹ M çal›flmaSIRA S‹ZDE
lar, kansere ba¤l› ölümlerin beflte birinin (Epstein ve Swartz, 1981), kalp damar
hastal›klar›na ba¤l› ölümlerin de üçte birinden fazlas›n›n (Johnson vd., 1996), mesS O R U
leklerle iliflkili oldu¤unu göstermektedir.
AMAÇLARIMIZ

Psiko-sosyal aç›klamalar,
sa¤l›¤›n toplumda
da¤›l›m›n›n sadece maddi
yoksullukla
aç›klanamayaca¤›n›
savunarak eflitsizli¤in ve
toplumsal statünün sa¤l›k
üzerindeki etkisini
vurgularlar.

D ‹ K K Aç›kan
T
Meslek hastal›klar›, iflçilerin yapt›klar› iflten kaynaklanan nedenlerle ortaya
tekrarlayan, sürekli hastal›klard›r. Türkiye’de son zamanlarda kamuoyunun dikkatini
çeken
‘silikoK ‹ T A P
zis’ de kotlar›n silika içeren maddelerle tafllanmas› sonucu oluflan veSIRA
bu ifli
yapan
iflçilerin
S‹ZDE
ölümüne neden olan bir hastal›kt›r. “‹ki kardeflini de silikozisten kaybeden, kendisi de silikozis hastas› olan Lokman ‹ncirli, kendisinin çal›flt›¤› dönemde lazer
teknolojisinin olduTELEV‹ZYON
¤unu ancak, pahal› oldu¤u için iflverenler taraf›ndan tercih edilmedi¤ini
söylüyor.”
AMAÇLARIMIZ
(http://www.kotiscileri.org/s/273/i/_silikozis_.pdf;30.05.2011).
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K‹ N‹T ET Redinebilirsiniz.
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Silikozis hastal›¤› ile ilgili bilgiyi http://www.kotiscileri.org/ adresinden
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Toplumsal Cinsiyet ve Sa¤l›k
Kad›n ve erkeklerin ölüm ve hastalanma oranlar› birbirinden büyük
T E L E V ‹ölçüde
Z Y O N farkl›d›r.
Bu farkl›l›klar, cinsiyet rolleri aras›ndaki etkileflimin, maddi kaynaklara eriflim düzeyinin ve psiko-sosyal stres kaynaklar›n bilefliminin sonucudur. (Mackenbach,
1999:1804). Bunun d›fl›nda, sa¤l›ktaki cinsiyet eflitsizliklerinin birçok boyutu var‹NTERNET
d›r. Bunlara k›saca de¤inmek gerekirse (Gönç-fiavran, 2010:86-101):
• Erkeklerle kad›nlar, biyolojik olarak farkl› olduklar› için, sa¤l›k sistemlerinden beklentileri farkl›d›r. Ancak bu farkl› talepler, adil bir flekilde karfl›lanmamakta, sa¤l›k sistemleri büyük ölçüde erkeklerin ihtiyaçlar›na göre flekillenmektedir (Östlin vd., 2001).

TELEV‹ZYON

‹NTERNET
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Kad›nlar, maddi kaynaklara
eriflseler bile, ataerkil
düzenden kaynaklanan
nedenlerden ötürü, sa¤l›k
bak›m›
alamayabilmektedirler.
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• Küresel olarak, erkeklerin ortalama yaflam süreleri 65, kad›nlar›nki ise 70
olarak kabul edilmektedir (DSÖ, 2009:44). Bununla birlikte, kad›n ve erkeklerin ortalama yaflam süreleri aras›ndaki fark, cinsiyete dayal› eflitsizliklerin
az oldu¤u ülkelerde daha az, cinsiyete dayal› eflitsizliklerin fazla oldu¤u ülkelerde ise daha fazlad›r (Sen, 1992).
• Kad›nlar, dünya genelinde, sa¤l›k sigortas›na eriflim aç›s›ndan dezavantajl›d›rlar. Ücretli bir iflte çal›flmayan kad›nlar, genellikle efllerinin ya da babalar›n›n sosyal güvencesinden yararlanmakta, ücretli bir iflte çal›flan kad›nlar
ise genellikle enformel sektörde, düflük ücretle, ifl güvencesi ve sosyal güvence olmadan çal›flmaktad›rlar (Payne, 2006:81). Böylece, kad›nlar›n sa¤l›klar› hem çal›flma koflullar›n›n kötülü¤ü nedeniyle, hem de sa¤l›k hizmetlerine maddi nedenlerle eriflemedikleri için kötüleflmektedir.
• Geliflmekte olan ülkelerde, kad›nlar›n sa¤l›klar› erkeklere, oranla daha kötüdür (Rahman vd., 1994). Bu eflitsizli¤in bir k›sm›, kad›nlar›n ekonomik ya da
kültürel-ataerkil nedenlerle sa¤l›k hizmetlerinden erkekler kadar faydalanamamalar›ndan kaynaklanmaktad›r. Di¤er bir deyiflle, kad›nlar maddi kaynaklara eriflseler bile tek bafllar›na soka¤a ç›kmalar›n›n, toplu tafl›ma araçlar›na
binmelerinin yasak oldu¤u ya da efllerinin “izin vermedi¤i” durumlarda, sa¤l›k hizmetlerinden faydalanamayabilmektedirler (Gönç-fiavran, 2010: 97-98).
• Birçok çal›flma, sa¤l›k personelinin cinsiyetçi alg›lara sahip olduklar›n›, hasta tercihlerinde ve tedavi süreçlerinde bu alg›n›n etkisi alt›nda kald›klar›n›,
kad›n hastalara erkekler kadar sayg› göstermediklerini, tedavi süreci hakk›nda erkekleri bilgilendirdikleri kadar kad›nlar› bilgilendirmediklerini ve
kad›nlara daha az ilgi gösterip daha özensiz tedaviler uygulad›klar›n› göstermektedir (Arber vd., 2004).

Bölgesel Eflitsizlikler ve Sa¤l›k
Dünya nüfusunun %85’ini oluflturan alt ve orta gelir grubundaki ülkeler, dünyadaki toplam hastal›k yükünün %92’sine sahiptir. Ancak, dünyada sa¤l›k araflt›rmalar›na ve sa¤l›k iyilefltirmelerine yap›lan harcamalar›n sadece %10’u, bu ülkelerdeki
sa¤l›¤› iyilefltirmeyi amaçlamaktad›r (DSÖ, 2002). Geliflmekte olan ülkelerde toplumun sa¤l›¤›, geliflmifl ülkelerden çok daha kötü durumdad›r. Geliflmekte olan ülkelerdeki nüfusun yaklafl›k %80’i kiflisel sa¤l›k hizmetlerine eriflimden yoksundur.
Bebeklerin ve dört yafla kadar olan çocuklar›n ölüm oranlar›, geliflmifl ülkelerdeki
oranlar›n 10 ila 20 kat›d›r ve dünyan›n en yoksul bölgelerinde, bütün çocuklar›n
dörtte biri, yaflamlar›n›n ilk y›l›nda ölmektedirler (Roemer, 1993). Azgeliflmifl ülkelerle geliflmifl ülkeler aras›nda hem ölüm ve hastal›k oranlar›nda, hem bu oranlar›n farkl›laflmas›na neden olan güvenli su ve kanalizasyon gibi kaynaklara eriflimde, hem de kifli bafl›na düflen sa¤l›k personeli ve hastane say›s› gibi sa¤l›k bak›m›yla ilgili faktörlerde büyük farkl›l›k görülmektedir (DSÖ, 2009:83,95).
50-100 milyon aras› kiflinin öldü¤ü tahmin edilen, 1918-19 y›llar› aras›ndaki ‹spanyol Gribi salg›n›ndan beri ilk kez, 2000’lerde, salg›nlar›n toplumu bu derece
tehdit etti¤i belirtilmektedir. Bu salg›nlar›n bafl›nda HIV/AIDS gelmektedir ama
AIDS de, dünya nüfusunu tehdit eden di¤er salg›n hastal›klar da dünyada eflit bir
flekilde görülmemektedir. Salg›nlar Afrika, Asya ve Latin Amerika’n›n yoksul bölgelerinde yaflayanlar› daha çok etkilemektedir. Japonya’da do¤an bir bebe¤in,
yaklafl›k 75 y›l yaflamas› beklenirken Malawi, Nijer ya da Sierra Leone gibi ülkelerde do¤an çocuklar, muhtemelen 30’lu yafllar›n› göremeyeceklerdir (Bloom ve Canning, 2003:48). Dünya genelinde s›tmadan ölen her 10 çocuktan 9’u, AIDS’ten ölen
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her 10 çocuktan 9’u ve ishale ba¤l› hastal›klardan ve zatürreeden ölen bütün çocuklar›n yar›s› Afrika’dad›r (DSÖ, 2009:8).
Yap›lan çal›flmalar, geliflmekte olan ülkelerde ilaçlara eriflimin de zor oldu¤unu
göstermektedir. Bu ülkelerde, devlet sektöründe ilaçlar›n üçte birine, özel sektörde
ise ancak üçte ikisine eriflilebilmektedir ve ilaç fiyatlar› da uluslar aras› referans fiyatlar›n›n %250-650 kat›d›r (DSÖ, 2009:95). Geliflmekte olan ülkelerde ilaçlara eriflim konusunda yaflanan s›k›nt›larda, TRIPS anlaflmas›n›n da önemli bir rolü vard›r.
TRIPS Anlaflmas›
TRIPS (Trade-Related Intellectual Property Rights, Fikri Mülkiyetin Ticari Yönleri) anlaflmas›, 1995 y›l›nda imzalanan ve Dünya Ticaret Örgütü’nün bütün üyeleri için ba¤lay›c› olan bir anlaflmad›r. Bu anlaflma, patentli ilaçlar›n ve ilaçlar›n
hammaddesi olabilecek bitkilerin üretim, sat›fl, ithal ve kullan›m›n› hak (patent)
sahibine veren, böylece geliflmifl ülkelerde üretilen ilaçlar›n geliflmekte olan ülkelerde daha düflük maliyetle üretilip sat›lmas›n› engelleyen fikri haklar› koruma anlaflmas›d›r (Yavafl, 2007). Geliflmifl ülkeler TRIPS’i güçlü bir flekilde desteklemektedir çünkü, patentlerin ço¤u, bu ülkelerin elindedir. Geliflmekte olan ülkeler toplam patentin sadece %0,75’ine sahiptir (Yüksel, 2002). Brezilya ve Hindistan kendi ülkelerinde kendi gereksinimlerini karfl›lamak için TRIPS’e karfl› gelerek eflde¤er (muadil) ilaç üretmeyi yasal k›lm›fl ve ilaçlar› çok daha ucuza mal ederek di¤er geliflmifl ülkelere satm›fllarsa da bu yard›mlaflma iliflkisi, çokuluslu flirketlerin
açt›klar› davalarla engellenmifltir.
Do¤umda beklenen ortalama
yaflam süresi

Ana Ölüm
Oran› (100.000
canl› do¤umda
ölen ana
oran›)
Ortalama

Ülke

Erkek

Kad›n

Afganistan

47

50

48

Çin

72

76

Nijer

57

Baz› hastal›klar›n
tespit edilmifl vaka
say›lar›
S›tma

Tüberküloz

1.400

0,3

38

74

38

0

12

58

57

820

184

41

Ruanda

57

60

59

540

15

76

Bangladefl

64

60

65

340

1,8

51

Somali

51

51

51

12.000

28

57

Pakistan

62

64

63

260

0,6

38

Kenya

58

62

60

530

12

15

Meksika

73

78

76

85

0

0,6

Japonya

80

86

83

6

0

1,4

Finlandiya

77

83

80

8

0

1

Almanya

78

83

80

7

0

0,2

Kanada

79

83

81

12

0

0,2

‹sviçre

80

84

82

10

0

0,2

Danimarka

77

81

79

5

0

0,3

Tablo 7.3
2009 Y›l›nda Baz›
Sa¤l›k Göstergeleri
Aç›s›ndan Çeflitli
Ülkeler
Kaynak: DSÖ, 2011
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‹ngiltere

78

82

80

12

0

0,6

ABD

76

81

79

24

0

0,2

Türkiye

72

77

75

23

0

3,1

Bölgesel eflitsizlikler, ulusal s›n›rlar içinde de görülmektedir. Örne¤in Türkiye’de, tüberkülozun Do¤u, Güneydo¤u ve Karadeniz Bölgesi’nde di¤er bölgelere oranla daha s›k görüldü¤ü (Bilgiç, 1991) ortaya konmufltur. DSÖ verileri (DSÖ,
2005) istisnalar d›fl›nda, tüberküloz görülme s›kl›¤›n›n, sosyal ve ekonomik geliflmifllik s›ralamas›yla neredeyse ayn› oldu¤unu göstermektedir.

Irk, Etnik Durum ve Sa¤l›k
Etnik az›nl›klar›n
sa¤l›klar›n›n, ço¤unlu¤a
oranla daha kötü olmas›n›n
nedeni, genler ya da
biyolojik faktörler de¤il,
toplum kaynaklar›n›n eflitsiz
da¤›l›m›d›r.

Irk ve etnik grup da sa¤l›k eflitsizliklerine neden olmaktad›r. ABD’de yap›lan çeflitli çal›flmalar, siyahlar›n beyazlardan daha k›sa yaflad›klar›n› ve yaflam› tehdit
eden hastal›klara daha fazla yakaland›klar›n› göstermektedir (Heron vd., 2009:10).
Etnik az›nl›klar, genellikle kentlerde mahrumiyet içinde olan bölgelerde, kirlilik
kaynaklar›na yak›n olarak yaflayan, e¤itim ve gelir düzeyleri düflük, iflsizlik oranlar› yüksek gruplard›r. Yap›lan çal›flmalar, etnik gruplar›n sa¤l›klar›n›n, nüfus genelinden daha kötü oldu¤unu göstermektedir. Ancak bu durum, genler gibi biyolojik nedenlerden de¤il, yaflam koflullar›ndan ve toplum kaynaklar›n›n eflitsiz
da¤›t›m›ndan kaynaklanmaktad›r (Gönç-fiavran, 2010:116-118).

E¤itim ve Sa¤l›k
Yap›lan baz› çal›flmalar, sosyal statü ile sa¤l›k aras›ndaki iliflkide e¤itimin gelirden, meslekten ve s›n›ftan daha önemli oldu¤u sonucuna varm›flt›r (Mirowsky ve
Ross, 2005). E¤itim görmek, insanlar›n befleri sermayeye sahip olmalar›n›n temel
bir yoludur. ‹nsan sermayesi (befleri sermaye) teorisi, daha yüksek düzeyde e¤itimin, daha fazla ve daha iyi istihdam f›rsatlar› sa¤lad›¤›n›, daha fazla ekonomik
kayna¤a ve sosyal a¤a ulafl›m› mümkün k›ld›¤›n›, toplumsal hareketlili¤i h›zland›rd›¤›n› ve fazla risk al›nmayan ve daha iyi beslenilen yaflam tarzlar› gelifltirmede etkili oldu¤unu ileri sürmektedir (Ross ve Wu, 1995). Bu sonuçlar›n hepsi, daha iyi sa¤l›k anlam›na gelmektedir. E¤itim ve sa¤l›k statüsü aras›ndaki iliflki hakk›ndaki araflt›rmalar›n ço¤u, e¤itim düzeyi ile sa¤l›k statüsü aras›nda olumlu bir
iliflki oldu¤una, e¤itim görülen süre artt›kça hastal›k ve ölüm oranlar›n›n düfltü¤üne, olumlu sa¤l›k davran›fllar› gösterme s›kl›¤›n›n artt›¤›na iflaret etmektedir
(Gönç-fiavran, 2010:111-4).

TÜRK‹YE’DE SA⁄LIK
Türkiye’de sa¤l›k
hizmetlerinin ticarileflmesi
1950-60 döneminde
bafllam›flt›r.

Türkiye’de nüfusun sa¤l›¤› genel olarak, Cumhuriyet’in kuruluflundan bu yana
önemli ölçüde iyileflmifl, uzun süren savafllar›n ve salg›n hastal›klar›n etkileri zamanla azalm›flt›r. “Türkiye’de sa¤l›k politikalar›, Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda koruyucu sa¤l›k hizmetleri ve salg›n hastal›klarla mücadeleye odaklanm›flt›r. 195060 aras›nda sa¤l›k hizmetleri ticarileflmeye bafllam›fl, koruyucu sa¤l›k hizmetlerinden çok tedavi edici hizmetlere odaklan›lm›fl, buna ek olarak, artan kentleflmenin de etkisiyle sa¤l›k hizmetleri kentlerde yo¤unlaflt›¤› için, sa¤l›kta kentselk›rsal kesim aras›ndaki eflitsizlikler artm›flt›r. 1960’larda sa¤l›k hizmetlerinin sos-
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yallefltirilmesine çal›fl›lm›fl, bu çaba sonucunda özellikle az geliflmifl bölgelerde
çeflitli kazan›mlar sa¤lanm›fl, ancak bu uygulama ulusal bir sa¤l›k sistemi haline
getirilememifltir. 1980’lerden itibaren, neo-liberal ekonomi politikalar›n›n etkisiyle devlet, sa¤l›k hizmetleri sa¤lay›c› rolünden vazgeçmeye bafllam›fl, sa¤l›k hizmetleri yerelleflmeye, özellefltirilmeye, tafleronlaflt›r›lmaya ve metalaflt›r›lmaya
bafllanm›flt›r. 1990’larda küresel düzeyde etkili olan yoksullukla mücadele stratejilerinin bir uzant›s› olarak görülebilecek olan sa¤l›kta reform hareketleri, Türkiye’de de yank› bulmufl, çeflitli hükümetler taraf›ndan Genel Sa¤l›k Sigortas› ve
Aile Hekimli¤i Sistemi kurulmas›na iliflkin kanun tasar›lar› haz›rlanm›fl, ancak bu
tasar›lar yasalaflmam›flt›r. Bu tasar›lar›n yasalaflmas›, 2000’lerde mümkün olmufl,
uluslar aras› kurulufllar›n Türkiye’deki sa¤l›k sistemine yönelik piyasalaflt›rma
vurgusu tafl›yan önerileri do¤rultusunda tasarlanan “Sa¤l›kta Dönüflüm Program›”
çerçevesinde sa¤l›k sistemi neo-liberal ekonomi politikalar›na her aç›dan uygun
hale getirilmifltir” (Gönç-fiavran, 2010: 163-4).
fiekil 7.3
Etkili sa¤l›k
hizmetlerine eriflim,
sa¤l›¤› belirleyen
önemli faktörlerden
biridir.

Türkiye’de tarihsel olarak, sa¤l›k personeli say›s› giderek artm›fl ve sa¤l›k personeli bafl›na düflen kifli say›s› azalm›flt›r. Türkiye, her ne kadar sa¤l›k personeli say›s› aç›s›ndan geliflmifl ülkelerin standartlar›n›n gerisinde olsa da bu say› olmas›
gerekenin çok alt›nda de¤ildir (TTB, 2008:23). Bir bölgedeki sa¤l›k hizmetlerini de¤erlendirirken, bölge genelinde doktor say›s›na bakmak yeterli de¤ildir. Doktorlar›n co¤rafi olarak eflit bir flekilde da¤›l›p da¤›lmad›¤›, toplam doktor say›s›ndan daha önemlidir. Örne¤in, Türkiye’de uzman doktorlar›n yar›s› Ankara, ‹stanbul ve ‹zmir’de bulunmakta, en düflük oranda uzman doktora sahip olan illerin ise en az geliflmifl iller oldu¤u görülmektedir (TTB, 2008:23). Di¤er bir örnek, hastane yata¤› say›s› üzerinden verilebilir. Türkiye’de, illerin yar›s›ndan fazlas› hastane yata¤› bafl›na
düflen doktor say›s› aç›s›ndan OECD ortalamas›n›n üzerindedir. Örne¤in fi›rnak’ta
yüz hastane yata¤› bafl›na 121, Hakkari’de de yüz hastane yata¤› bafl›na yüz on
sekiz doktor düflmektedir. Ancak her bin kifliye düflen hastane yata¤› ortalamas›,
OECD ülkelerinde alt› iken, Türkiye’de 2,7’dir (TTB, 2008:36). Hastane yata¤›na eriflimde zorluklar yaflan›rken hastane yata¤› bafl›na çok hekim düflmesi tek bafl›na
sa¤l›k hizmetlerini de¤erlendirmek için yeterli bir ölçüt de¤ildir. Buradan da anlafl›laca¤› gibi, sa¤l›k eflitsizlikleri sadece sa¤l›k personeli say›s› ile ilgili de¤ildir.
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Türkiye’de sa¤l›¤›n durumunu yans›tan tablo ve rakamlarda en göze çarpan
D ‹ K K Ave
T ekonomik eflitsizlikler baflta olmak üzere, toplumsal eflitsizdurum, bölgesel
liklerin nüfusun sa¤l›k statüsünü etkilemesidir. Türkiye’de co¤rafi bölgeler, ekoSIRA S‹ZDE
nomik, e¤itimsel
ve cinsiyete dayal› eflitsizlik göstergeleri aç›s›ndan ayr›mlaflmaktad›r. Do¤u Anadolu Bölgesi baflta olmak üzere, baz› bölgelerde ekonomik
düzey, e¤itim
durumu ve sa¤l›k göstergeleri çok düflükken, baz› bölgelerde bu
AMAÇLARIMIZ
göstergelerin tümü, oldukça olumlu bir tablo çizmektedir. Bu durum, sa¤l›k statüsü ile sosyal ve ekonomik de¤iflkenler aras›ndaki iliflkiyi ortaya koymas› aç›s›nK ‹ T A P
dan önemlidir.

N N
N

A K A L Eharcamalar›n›n tarihsel geliflimine iliflkin bir analizine Osman ElTürkiye’deki Msa¤l›k
T E L E V ‹ Z Sa¤l›k
Y O N Harcamalar› ve Genel Sa¤l›k Sigortas›: ‘Efsaneler ve Gerçekler”
bek’in “Türkiye’de
adl› makalesinden (2010, Birikim, Say› 228, Sf:83-91) ulaflabilirsiniz.

Dünya Sa¤l›k
(World Health Organization) her y›l yay›nlad›¤› Sa¤l›k Rapo‹ N TÖrgütü’nün
ERNET
ru’na http://www.who.int/whr/2010/en/index.html adresinden ulaflabilirsiniz.
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Sa¤l›k sosyolojisinin geliflimini özetlemek.
Sa¤l›k sosyolojisi terimi ilk olarak, 1894’te kullan›lm›fl olsa da klasik sosyoloji içinde sa¤l›kla ilgili metinler nispeten azd›r. Sa¤l›¤›n sosyolojinin
konusu olmaya bafllamas›, t›pta sosyoloji ile birlikte bafllam›fl, ancak bu dönemde, t›bb›n kendi
paradigmas› olan biyomedikal model, sosyoloji
taraf›ndan da benimsenmifl, sosyolojide kendi disiplini aç›s›ndan özgün ve özerk çal›flmalar yap›lamam›flt›r. Bu dönem, 1960’lara dek sürmüfltür.
1960’larda genel olarak modernitenin, pozitivizmin ve bilimin elefltirilmesi çerçevesinde, t›p da
sosyal bilimlerin merce¤i alt›na al›nm›fl, incelenmifl, sorgulanm›fl ve elefltirilmifltir. 1970’lerden
itibaren ise t›p ve sa¤l›k, di¤er toplumsal kurumlarla iliflkileri içerisinde incelenmifl, biyolojik zemin ile kiflilerin sa¤l›k ve hastal›¤a iliflkin toplumsal deneyimleri aras›nda tek yönlü bir iliflki
olmad›¤› gösterilmifl, biyomedikal model elefltirilerek sosyal model gelifltirilmifltir. Böylece sa¤l›k
ve hastal›k sosyolojisi olarak da bilinen sa¤l›k
sosyolojisi ortaya ç›km›flt›r.
Sa¤l›¤›n ve hastal›¤›n biyomedikal ve sosyal modellerini karfl›laflt›rmak.
Biyomedikal model, Bat› t›bb›nda uzun zaman
hakimiyetini korumufl olan bir paradigmad›r. Bu
model, t›bbi bilginin nesnel ve yans›z oldu¤unu,
zihnin ve bedenin birbirinden ayr› oldu¤unu ve
bedenin, makineler gibi tamir edilebilecek mekanik bir fley oldu¤unu, hastal›klar›n parazit, virüs, bakteri ya da gen gibi arac›lar yüzünden
olufltu¤unu varsayan, indirgemeci bir modeldir.
Hastal›klara neden olan sosyal, ekonomik, politik, psikolojik faktörleri görmezden gelir. Bu nedenle de t›bbi sorunlar›n ilaç veya makinelerle,
yani teknolojik araçlarla çözülebilece¤ini savunur. Biyomedikal model, bedeni kifliden ve çevresinden izole etmekle kalmaz, onu pasif bir nesne, bir organ konumuna indirger. Bireylerin kendi sa¤l›klar›yla ve hastal›klar›yla ilgili düflüncelerini, bilimsel bilgiye dayanmad›¤› için ço¤u zaman yersiz ve gereksiz bulur. Biyomedikal model, bir yandan sosyolojinin modernitenin kurumlar›na ve bilime yöneltti¤i elefltiriler nedeniyle, di¤er yandan 20. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda nü-
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fus yap›s›n›n ve ölüme neden olan temel hastal›klar›n de¤iflmesiyle bir dönüflüm geçirmifl ve
yerini sosyal modele b›rakm›flt›r. Sosyal model
ise t›bbi bilgi de dahil olmak üzere, bütün bilgilerin göreli oldu¤u noktas›ndan yola ç›kan ve bilimsel veya t›bbi bilginin sa¤l›¤a ve hastal›¤a iliflkin tek do¤ru bilgiyi sunan kaynaklar oldu¤unu
kabul etmeyen bir modeldir. Sosyal model, zihinbeden ikili¤ine karfl› ç›kar, t›bb›n insan› bir bütün
olarak de¤erlendirmesi ve t›bbi süreçlerin merkezine insan onuru kavram›n›n konmas› gerekti¤ini
savunur. Bu modele göre hastal›klara neden olan
yegâne faktör mikroplar ya da virüsler de¤ildir.
Sa¤l›k ve hastal›k, sadece biyolojik de¤iflimlerle
iliflkili de¤ildir. Daha genifl sosyal, ekonomik ve
politik ba¤lam taraf›ndan biçimlendirilir ve toplumda eflitsiz bir flekilde da¤›t›l›r. Bu nedenle, sa¤l›¤› da hastal›¤› da anlayabilmemiz için toplumdaki güç iliflkilerini anlamam›z gerekir.
Sa¤l›¤› etkileyen temel faktörleri s›ralamak.
Sa¤l›¤› etkileyen temel faktörler kiflinin genel sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel koflullar›, bireylerin yurttafl› olduklar› ülkenin geliflmifllik düzeyi, yaflad›klar› ülkenin yönetim flekli ve sa¤l›k
politikas›, yaflad›klar› alan›n kentsel mi k›rsal m›
oldu¤u, beslenme, çevre kirlili¤i, toplumsal s›n›flar›, toplumsal cinsiyetleri, ›rklar› ve etnik gruplar›, gelir düzeyleri, e¤itim düzeyleri, sosyal statüleri, bar›fl ve insan haklar› güvencesine sahip
olmalar›, devlet taraf›ndan iyi bir flekilde yönetilmeleri ve politik olarak seslerini duyurabilmeleri, temiz su ve hijyenik kanalizasyona eriflim sa¤layabilmeleri, etkili sa¤l›k hizmetlerine eriflebilmeleri, iyi bar›nma koflullar›, sosyal ve topluluksal a¤lar, bireysel yaflam tarz› faktörleri, yafl, cinsiyet ve kal›t›msal faktörlerdir.
Hasta rolü kavram›n› tan›mlamak.
Parsons, modern yaflam›n yaratt›¤› gerilimler yüzünden, insanlar›n toplumsal rollerinin sorumluluklar›ndan kaçmak istediklerini ve bunun için
de “hasta rolüne” büründüklerini belirtir. Parsons, hastal›¤›n fiziksel bir varl›k de¤il, toplumsal bir olgu oldu¤unu, bireylerin ancak hastal›klar› meflru olarak kabul edildi¤inde hasta olabil-
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diklerini savunur. Bireyler, gündelik yaflamda uymalar› beklenen normlara uymak istemedikleri
zaman, “hasta” rolüne girebilir ve böylece, bu
rollerden kaçabilirler. Ancak, kiflinin hasta rolünün meflru say›lmas› için (a) hastan›n hasta rolünün sa¤lad›¤› haklar› en k›sa sürede terk etmeyi
istemesi (b) hastan›n iyileflmek için sa¤l›k personeline itaat etmesi, onlarla iflbirli¤i yapmas› gerekir. Bu koflullar› yerine getiren kiflinin sahip oldu¤u iki avantajdan ilki kötü sa¤l›¤›ndan ötürü
kiflisel olarak sorumlu tutulmamak ve ikincisi de
bu rol içinde oldu¤u, birey normal toplumsal rollerden muaf tutulmakt›r. Ancak, çok say›da insan›n hasta rolüne girmesi, toplumun devaml›l›¤›
aç›s›ndan risklidir, Bu nedenle doktorlar arac›l›¤›yla t›p kurumu kimlerin bu role girebilece¤ini
belirlemeli ve s›n›rland›rmal›d›r.
Medikalizasyon kavram›n› de¤erlendirmek.
Medikalizasyon (t›plaflt›rma), t›bb›n önceden t›bbi say›lmayan alanlar› t›plaflt›rmas› ve önceden
t›bbî oldu¤u düflünülmeyen konularda uzman
oldu¤unu iddia ederek, t›bb›n kapsam›n› bu alanlar› da içine alacak flekilde geniflletmesidir. Medikalizasyon, t›bb›n modern toplumda sahip oldu¤u toplumsal kontrol mekanizmas› ifllevini yürütmesini sa¤layan araçt›r. T›p, normal ve kabul edilebilir davran›fl›n ne oldu¤unu, kendi politik bak›fl aç›s›na göre tan›mlamakta, medikalizasyon
sürecinde asl›nda, kendi alan›na girmeyen konularda da kendi tan›mlad›¤› bu normlar› dayatmaktad›r. Bir konu, t›bb›n alan›na girdi¤i, hastal›k kabul edildi¤i andan itibaren, bu konuyla ilgili müdahale yetkisi t›bb›n elinde oldu¤u için,
herhangi bir davran›fl› hastal›k olarak etiketledi¤i
takdirde t›p, bu davran›fla klinik olarak müdahale edebilmektedir. T›p böylece toplumsal kontrol
mekanizmas› ifllevi görebilmektedir.
Ekonomi politikalar› ve sa¤l›k aras›ndaki iliflkiyi
de¤erlendirmek.
Gelir da¤›l›m›, iflsizlik, yaflama ve çal›flma koflullar› gibi toplumsal faktörler sa¤l›¤› etkiledi¤i için,
ekonomi politikalar› ile toplum sa¤l›¤› aras›nda
da bir iliflki vard›r. Örne¤in, toplum sa¤l›¤›nda
kaydedilen ilk önemli geliflmeler, yönetimlerin
asker ve iflgücü olarak sa¤l›kl› bir nüfusa olan ihtiyaçlar› karfl›lama amac›ndaki devlet reformlar›
sayesinde elde edilmifltir. Sosyal Refah Devleti
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dönemi boyunca, iflçilerin ücretlerinin yükselmesi, çal›flma koflullar›n›n iyileflmesi, sendikalar›n
güçlenmesi gibi kazan›mlar elde edilmifltir. Bu
kazan›mlar çerçevesinde kendine güvenebilen,
insani koflullarda yaflay›p çal›flan, politik olarak
sesini duyurabilen iflçilerin sa¤l›klar› da iyileflmifltir. Ancak neo-liberal ekonomi politikalar› ile
birlikte, bu kazan›mlar›n büyük k›sm› kaybedilmifltir. Neo-liberal ekonomi politikalar› iflsizli¤in
artmas›na, ücretlerin düflmesine, elektrik, su, ulafl›m hizmetlerinin özellefltirilmesine, devletin küçülmesine, e¤itim ve sa¤l›k hizmetlerinden çekilmesine neden olmufl, bütün bunlar da toplum
sa¤l›¤›n›n kötüleflmesini beraberinde getirmifltir.
Toplum sa¤l›¤›n›n ba¤l› oldu¤u e¤itim düzeyinin
yükselmesi, iflsizli¤in kontrol alt›na al›nmas›, çal›flma koflullar›n›n iyilefltirilmesi, toplumsal d›fllanman›n azalt›lmas›, yeterli beslenme, yiyecekler üzerinde s›k› denetim uygulanmas›, ulafl›labilir ve yeterli koruyucu sa¤l›k hizmetleri gibi faktörler, neo-liberal politikalar taraf›ndan tehdit
edilmektedir. Neo-liberalizm bir yandan sa¤l›¤›
kötülefltirirken, di¤er yandan da hastal›klar› bireysel davran›fllarla iliflkilendirmekte, bireylerin
daha genel toplumsal, ekonomik ve politik nedenlerden ötürü yaflad›klar› sa¤l›k sorunlar›ndan
kendilerini sorumlu tutmalar›na neden olmaktad›r. Böylece, hem devletin sa¤l›k alan›ndaki harcamalar›n› azaltmas›n› meflrulaflt›rmakta hem de
“risk salg›nlar›” ile korkuttu¤u bireylerin metalaflan sa¤l›¤› sat›n almalar›n› sa¤layarak sa¤l›¤› piyasalaflt›rmaktad›r.
Sa¤l›k eflitsizliklerinin neler oldu¤unu s›ralamak.
Sa¤l›k eflitsizlikleri, toplumsal eflitsizliklere maruz
kalan ve çeflitli aç›lardan toplumsal olarak dezavantajl› olanlar›n sistematik olarak daha kötü sa¤l›¤a sahip olmalar›d›r. Bu çerçevede sa¤l›k eflitsizlikleri ekonomik, toplumsal cinsiyete dayal›,
bölgesel, ›rka ve etnik duruma ba¤l› ve e¤itimsel
eflitsizliklerle paralellik göstermektedir. Sonuçta
üst s›n›flar alt s›n›flardan, zenginler yoksullardan,
erkekler kad›nlardan, etnik ço¤unluklar etnik
az›nl›klardan, e¤itim düzeyi yüksek olanlar düflük olanlardan daha iyi sa¤l›¤a sahiptirler.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Afla¤›dakilerden hangisi, sa¤l›¤›n biyomedikal modelinin özelliklerinden biridir?
a. Bireyin zihin ve beden bütünlü¤ü içinde de¤erlendirilmesi.
b. T›bbî bilginin nesnelli¤inin ve yans›zl›¤›n›n elefltirilmesi.
c. T›p mesle¤inin sosyo-politik mücadelelerle flekillendi¤ini ileri sürmesi.
d. T›bbî sorunlar›n sadece t›bbî teknoloji ve müdahalelerle çözülece¤i iddias›.
e. Hastal›klar›n toplumsal olarak infla edildi¤i varsay›m›.

5. Parsons’›n ‘hasta rolü’ kavram›yla ilgili afla¤›da verilen bilgilerden hangisi yanl›flt›r?
a. Hasta rolü, toplumsal rollerine uymak istemeyen bireylerin s›¤›nd›¤› bir roldür.
b. Bireyin hasta oldu¤unu söyleyerek doktora baflvurmas›, hasta rolüne girmesi için yeterlidir.
c. Hasta rolüne giren birey, toplumsal rollerinden
muaf tutulur.
d. Hasta rolüne giren birey, hastal›¤›ndan sorumlu
tutulmaz.
e. Çok say›da insan›n hasta rolüne girmesi, toplumun devaml›l›¤› aç›s›ndan tehlikelidir.

2. Afla¤›dakilerden hangisi sa¤l›¤›n toplumsal belirleyicilerinden biri de¤ildir?
a. Toplumsal s›n›f
b. Toplumsal statü
c. Toplumsal cinsiyet
d. Bireylerin yurttafl› olduklar› ülkenin geliflmifllik
düzeyi
e. Yafl

6. Afla¤›dakilerden hangisi, Marksist yaklafl›m›n t›pla ilgili görüfllerinden biri de¤ildir?
a. T›p, hastal›klar›n toplumsal, ekonomik ve politik nedenlerini gizler.
b. T›p, tedavi aç›s›ndan bir faydas› olmasa da kâr
amac›yla teknolojik geliflmeleri destekler.
c. fiirketleflmifl t›p, çok say›da sa¤l›k kuruluflunun tek çat› alt›nda toplanmas›n› ifade eden
bir terimdir.
d. Hastal›klar›n nedeni, kapitalist toplum örgütlenmesidir.
e. T›p, sa¤l›k bak›m›n› hastane bak›m› ve ilaç tüketiminden ibaret görerek kapitalist üretim tarz›n›
yeniden üretir.

3. Afla¤›daki faktörlerden hangisi, sa¤l›¤› di¤erlerine
göre daha genel düzeyde belirlemektedir?
a. Gelir düzeyi
b. Toplumsal a¤lar
c. Bireysel yaflam tarz› faktörleri
d. Yafl
e. Kal›t›msal faktörler
4. T›p mesle¤inin özgecili¤e, eti¤e dayal› olan, piyasa
iliflkilerinin rekabetçili¤ini, bencilli¤ini k›ran ve kapitalist ifl iliflkisinin aksine ç›kara dayal› olmayan bir meslek
oldu¤unu ileri süren kuramc› hangi yaklafl›m›n temsilcisidir?
a. ‹fllevselci
b. Marksist
c. Yorumlay›c›
d. Post yap›salc›
e. Feminist

7. T›bb›n yarars›z tedavilerle hastalara yarardan çok zarar verdi¤ini savunan ve bunu iatrojenez kavram›yla
aç›klayan düflünür, afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Engels
b. Illich
c. Parsons
d. Foucault
e. Marx
8. “T›bb›n, önceden t›bbi oldu¤u düflünülmeyen konularda uzman oldu¤unu iddia ederek t›bb›n kapsam›n›,
bu alanlar› da içine alacak flekilde geniflletmesi” tan›m›
afla¤›daki kavramlardan hangisine aittir?
a. Klinik iatrojenez
b. Simgesel iatrojenez
c. Epidemiyolojik eflik
d. Metalaflma
e. Medikalizasyon
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Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
9. Türkiye’de sa¤l›k politikalar›n›n geliflimi ile ilgili afla¤›dakilerden hangisi do¤rudur?
a. 1950-60 döneminde, a¤›rl›kl› olarak koruyucu
sa¤l›k hizmetlerine odaklan›lm›flt›r.
b. Cumhuriyetin ilk y›llar›nda, sa¤l›k hizmetlerinin
sosyallefltirilmesine çal›fl›lm›flt›r.
c. Sa¤l›k hizmetlerinin ticarileflmesi, 1980’lerden
sonra gerçekleflmifltir.
d. Sa¤l›kta reform hareketleri, 1990’larda bafllam›flt›r
e. 1950-60 aras›nda sa¤l›k hizmetleri özellefltirilmeye bafllanm›flt›r.

1. d
2. e
3. a
4. a
5. b
6. c
7. b

10. Afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r?
a. Alt s›n›flar›n sa¤l›¤›, üst s›n›flar›nkine oranla daha kötüdür.
b. Nijer’de ortalama yaflam süresi Türkiye’dekinden k›sad›r.
c. Etnik az›nl›klar›n sa¤l›klar›n›n ço¤unlu¤a göre
kötü olmas›n›n nedeni, biyolojik ve genetik faktörler de¤ildir.
d. Geliflmekte olan ülkelerde, erkeklerin sa¤l›¤› kad›nlar›n sa¤l›¤›ndan daha kötüdür.
e. E¤itim düzeyi yükseldikçe sa¤l›k iyileflmektedir.

8. e
9. d
10. d

Yan›t›n›z yanl›flsa, “Sa¤l›k ve Hastal›¤›n Biyolojik ve Sosyal Modelleri” konusuna bak›n›z.
Yan›t›n›z yanl›flsa, “Sa¤l›¤›n Toplumsal Belirleyicileri” konusuna bak›n›z.
Yan›t›n›z yanl›flsa, “Sa¤l›¤›n Toplumsal Belirleyicileri” konusuna bak›n›z.
Yan›t›n›z yanl›flsa, “‹fllevselci Yaklafl›m” konusuna bak›n›z.
Yan›t›n›z yanl›flsa, “‹fllevselci Yaklafl›m” konusuna bak›n›z.
Yan›t›n›z yanl›flsa, “Marksist Yaklafl›m” konusuna bak›n›z.
Yan›t›n›z yanl›flsa, “Marksist Yaklafl›m” konusuna bak›n›z.
Yan›t›n›z yanl›flsa, “Yorumlay›c› Yaklafl›m” konusuna bak›n›z.
Yan›t›n›z yanl›flsa, “Türkiye’de Sa¤l›k” konusuna bak›n›z.
Yan›t›n›z yanl›flsa, “Sa¤l›k ve Hastal›¤›n Toplumda Da¤›l›m›” konusuna bak›n›z.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1
Placebo etkisi, ilaç içmedi¤i halde içti¤ini düflünen insanlar›n sanki gerçekten içmifl gibi iyileflmesi durumuna verilen add›r. Modern t›p bu durumu tam olarak henüz aç›klayamamaktad›r, Parsons da bu duruma t›bbi
tedavilerdeki ‘sihir faktörü’ demektir. Placebo etkisini
bu flekilde de¤erlendirmesi, Parsons’›n t›bb›n bilimselli¤ine yönelik flüphelerini yans›tmaktad›r. Ancak, zaten
Parsons, t›bba bilimsel kesinli¤i nedeniyle de¤il, bir
meslek grubu olarak sahip oldu¤unu düflündü¤ü nitelikler nedeniyle de¤er vermektedir.
S›ra Sizde 2
Hospis, tedavisi mümkün olmayan, ölece¤i kesinleflmifl
olan insanlar›n hayatlar›n›n son dönemlerini, sa¤l›k bak›m› alarak geçirmeleri amac›yla hizmet veren kurumlara verilen add›r. Illich’in aç›s›ndan bakt›¤›m›zda hospislerin kültürel/simgesel iatrojenezin bir parças› oldu¤unu görebiliriz. Çünkü, normal flartlar alt›nda ömrünün sonuna gelmifl ve herhangi bir flekilde iyileflmesi
mümkün olmayan bireyler, ölüme kendi kültürel kal›plar› çerçevesinde yan›t verebilirler. Hospisler, herhangi
bir tedavi ihtimali olmad›¤›, böyle bir umut vermedikleri halde bireylerin yaflamlar›n›n son dakikas›na kadar
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ilaçlara, serumlara ve çeflitli t›bbi cihazlara ba¤l› olarak
yaflad›klar› yerlerdir. T›p, bu tip kurumlarda insanlar›n
elinden kendi istedikleri ya da kültürlerindeki davran›fl
kal›plar›na uygun biçimde ölme hakk›n› alarak, kültürel
aç›dan bir anlama sahip olan ölümü sadece t›p aç›s›ndan anlaml› bir hale indirgemektedir.
S›ra Sizde 3
E¤itim yirminci yüzy›ldan önce daha esnek, çocuklar›n
becerileriyle ilgili ve flimdiki kadar yafla ba¤l› olmayan
bir flekilde sa¤lan›yordu. Üstelik, formel e¤itim kurumlar›nda belirli bir süreden az e¤itim görmüfl olmak, insanlar›n istihdam edilmesini de engellemiyordu. Ancak,
endüstriyel teknoloji gelifltikçe ve beyaz yakal› orta s›n›f büyüdükçe, e¤itimin önemi artt›, iyi koflullarda istihdam edilmek için formel e¤itim flart› aranmaya baflland› ve insanlar çocuklar›n›n okuldaki baflar›lar›n› bir statü kayna¤› olarak görmeye bafllad›lar. Bu çerçeve içinde, çocuklar›n okulda baflar›s›z olmas› hem e¤itimcilerin hem de ebevenylerin baflar›s›zl›¤› gibi görülmeye
baflland›. E¤itimciler, e¤itim sisteminin çocuklar› baflar›s›zl›¤a itti¤ini, bu sistemin de¤iflip iflgücü piyasalar›ndan ayr›lmas› gerekti¤ini savundular. Çünkü e¤itimin ifl
bulmaktan daha fazla anlam tafl›d›¤›n› düflünüyorlard›.
“Di¤er taraftan, okulda baflar›l› olmaman›n bireylerin
kendi hatalar› olmad›¤› gösterilebilirse ne olacakt›r? Ya
bireysel baflar›s›zl›klar›n›n nedeninin kalabal›k s›n›flara
sahip büyük okullar olmad›¤› gösterilebilirse? Ya okulda çocu¤un baflar›s›zl›¤› ebeveynin bir yans›mas› de¤il
de biyolojik faktörlerin, hastal›klar›n bir sonucuysa?”
(White, 2002:50). Bu çözümü, baflar›s›z çocuklar› olan
ebeveynler, ö¤retmenler ve çocuklar›n kendileri büyük
ölçüde kabul ettiler. Böylece çocuklar›n, “özellikle de
profesyonel ebeveyne sahip çocuklar›n baflar›s›zl›klar›,
disleksik olmalar›yla özel bir ö¤renme bozuklu¤una sahip olmalar›yla, ya da dikkat toplama yetersizli¤i hastal›¤›ndan muzdarip olmalar›yla” (White, 2002:50) aç›klanmaya baflland›. Böylece, bu alandaki toplumsal ihtiyaç büyük ölçüde karfl›lanm›fl oldu ve e¤itim sisteminin
de¤iflmesine, çocuklar›n kendi yeteneklerini gelifltirebilecekleri zahmetli alternatif e¤itim süreçlerinin gelifltirilmesine gerek kalmad›. Çünkü, bu durumun e¤itim sisteminin çarp›kl›¤›ndan de¤il, disleksiye neden olan bir
tak›m biyolojik ya da kimyasal faktörlerden kaynakland›¤› kabul edilmiflti. Art›k, geriye kalan sadece, çocuklar›n doktorlar taraf›ndan tedavi edilmesini sa¤lamakt›.
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S›ra Sizde 4
T›p, öncelikle kad›n ve erkek bedenine farkl› de¤erler
atfetti¤i, erkeklere güçlülük, dayan›kl›l›k gibi olumlu
de¤erler; kad›nlara zay›fl›k, narinlik gibi zay›fl›¤› ça¤r›flt›ran de¤erler atfetti¤i için cinsiyetçidir. Ayr›ca, uzun
y›llar t›p alan›nda yap›lan araflt›rmalarda, sadece erkek
örneklemler kullan›ld›¤›, yani veriler sadece erkeklerden topland›¤› halde sonuçlar bütün insanlara genellenmifltir. Bu gibi araflt›rmalar›n sonuçlar›na dayan›larak gelifltirilen ilaç ve tedavilerin kad›nlar›n sa¤l›¤› aç›s›ndan büyük risk oluflturdu¤u ileri sürülmektedir (White, 2002:140).
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Modern ulus-devlet içindeki vatandafll›k anlay›fl›n›n ay›rt edici özelliklerini
tan›mlayabilecek,
Frans›z ve Alman tarz› vatandafll›k biçimlerinin özelliklerini yorumlayabilecek,
Uluslararas› göçle birlikte geliflen “kurumsal ›rkç›l›k” kavram›n› analiz edebilecek,
Eritme potas›, asimilasyon, entegrasyon ve çokkültürlülük kavramlar›n›n anlamlar›n› aç›klayabilecek,
Ulus-devletle tan›mlanan klasik vatandafll›k olgusunun de¤iflmesine ve yeni
vatandafll›k tart›flmalar›n›n ortaya ç›kmas›na yol açan nedenleri s›ralayabilecek.
Yeni vatandafll›k türlerinden ekolojik ve küresel vatandafll›k olgular›n› aç›klayabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•

Vatandafll›k
Ulus-devlet
Asimilasyon ve entegrasyon
Avrupa Birli¤i
Küreselleflme

•
•
•
•
•

Çokkültürlülük
Küresel vatandafll›k
Ekolojik vatandafll›k
Avrupa vatandafll›¤›
Ulus-sonras› vatandafll›k

‹çindekiler
•
•
•
•
‹nsan ve
Toplum

Vatandafll›k,
Ulus-Devlet ve
Küreselleflme

ESK‹ YUNAN’DA VATANDAfiLIK
MODERN ULUS DEVLET VE VATANDAfiLIK
FRANSIZ VE ALMAN TARZI VATANDAfiLIK
ULUS DEVLETTE ‹K‹ S‹YASAL GELENEK:
L‹BERAL VE CUMHUR‹YETÇ‹
VATANDAfiLIK
• GÖÇMENL‹K, VATANDAfiLIK VE
TOPLUMSAL TABAKALAfiMA
• ULUS DEVLET‹N GÖÇMENLERE YÖNEL‹K
POL‹T‹KALARI
• KÜRESELLEfiME ve YEN‹ VATANDAfiLIK
TEOR‹LER‹

Vatandafll›k,
Ulus-Devlet ve
Küreselleflme
ESK‹ YUNAN’DA VATANDAfiLIK
Vatandafll›k, bir siyasi kat›l›m biçimi olarak ilk uygulama imkân›n› Antik Yunan
kent devletlerinde bulmufltur. Antik Yunan’da vatandafl olmak herkese aç›k bir
hak de¤il aksine bir tür imtiyaz sahibi olmak anlam›n› tafl›r. Antik Yunan kentlerinde vatandafll›k sadece erkeklere ve elit bir s›n›fa belli haklar öngören, bunun
d›fl›nda kalan büyük kitleleri d›fllayan bir yap›ya sahip oldu¤u bilinmektedir. Örne¤in, Antik Yunan kentlerindeki vatandafll›k anlay›fl›, kad›nlar, köleler ve belli
bir yafl›n üzerindeki insanlar› vatandafl saymamakta ve sadece belirli bir elit zümreyi kapsamaktad›r. Modern ulus devletler kurulana kadar egemenli¤ini nispeten
sürdürmüfl olan bu Antik Yunan’daki vatandafll›k anlay›fl› bireylerin haklar›n›
toplumsal eflitsizlik üzerine kurmufltu ve bu durum do¤al kabul ediliyordu. Bu
Antik Yunan vatandafll›k anlay›fl›na göre, toplumdaki bireyler eflit olamazlard›,
çünkü bireyleri kuflatan nesnel koflullar olan sosyal s›n›f, soy, cinsiyet, üretim biçimine ba¤l› ekonomik konum, din vb. toplumsal olgular eflitsizli¤in ortaya ç›kt›¤› aidiyetliklerdi. Antik Yunan kentlerinde do¤al kabul edilen toplumdaki eflitsiz iliflkiler de¤ifltirilemezdi. Sonuç olarak, Antik Yunan’daki vatandafll›k anlay›fl›nda önemli olan eflitlik de¤il, birey ile siyasi topluluk aras›ndaki hak ve yükümlülüklerin karfl›l›kl›l›¤› ilkesidir. Bu aflamada imtiyaz ile yükümlülük neredeyse efl
anlaml›yd›. Ortak karar alma sürecine kat›lmak, silah tafl›mak ve askerlik yapmak
hem bir imtiyaz hem de yükümlülüktü. Genel olarak bakt›¤›m›zda, Antik Yunan’da vatandafl olmak herkese aç›k bir hak de¤il, aksine bir tür imtiyaz sahibi
olmak anlam›na geliyordu.

MODERN ULUS DEVLET VE VATANDAfiLIK
Vatandafll›k, ulus devletle s›n›rl› bir siyasal ve co¤rafi toplulu¤un üyesi olarak
bireyin bu üyelikten dolay› sahip oldu¤u statü, hak, sorumluluk ve ç›karlar seti
olarak tan›mlanmaktad›r. Bu anlamda “bir siyasi cemaatin üyesi” olmaya gönderme yapan vatandafll›k prati¤i, bir haklar, ödevler, güçler (kapasiteler) ve ç›karlar
(ilgiler) bütünü olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Tüm özellikleriyle de¤erlendirdi¤imizde vatandafll›¤›n kurucu unsurlar›, ulus devlet s›n›rlar› içerisinde geçerli olmak üzere haklar, kat›l›m ve mensubiyettir. Dolay›s›yla, denilebilir
ki, vatandafll›k, öncelikle modern ulus-devletlerin kendi s›n›rlar› içerisindeki bireylerle olan iliflkilerini tan›mlayan siyasi ve hukuki bir aidiyetlik biçimi olarak
anlafl›lmaktad›r. Yani, vatandafll›k, öncelikle ulus-devlet s›n›rlar› içerisinde türdefl
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(homojen) oldu¤u varsay›lan bir ulusun bir üyesi olmakt›r Örne¤in, Almanya’da
vatandafl olmak öncelikle Almanya diye tarif edilen ulus-devlet s›n›rlar›nda bulunan Alman ulusuna ait bir birey olmak anlam›na gelmektedir. Bu yönüyle vatandafll›k bir nevi, bireyin devlet karfl›s›ndaki konumlan›fl›n› tan›mlayan bir statüdür.
Bununla birlikte, vatandafll›k, bir toplulu¤a aktif kat›l›m yoluyla o toplulu¤u dönüfltürme ve siyasal toplulu¤a üye olma etkinliklerini de içermektedir. Asl›nda,
vatandafll›¤›n bu birbiriyle iliflkili üç hali, bir bireyi içinde bulundu¤u toplumun
üyesi yapacak etkinlik kiplerini tan›mlama yoluyla ayn› zamanda o toplumun
üyesi ol(a)mayanlar› yani d›flarda b›rak›lan bireyleri de tan›mlamaktad›r. Sonuç
olarak, modern ulus-devletteki vatandafll›k ve haklar anlay›fl›, bireyin s›n›rlar›
belli bir ulus-devlet ve homojen bir ulusal gruba olan aidiyeti ölçüsünde haklarla donat›lmas› gerekti¤i yönündeki bir yaklafl›m›n somut ifadesi olarak karfl›m›zda durmaktad›r (Üstel, 1999: 48).
Yurttafll›k kavram› ve haklar›ndan ulus-devlet öncesinde de bahsedilmesine
ra¤men, geleneksel olarak, bu kavram›n ulus-devlete ve kültürel olarak homojen (türdefl) bir ulusa ba¤l›l›k flart›na indirgenmifl oldu¤unu görüyoruz. Her bireyin korunmas›, üye oldu¤u devlet taraf›ndan güvence alt›na al›nmaktad›r. Dolay›s›yla her yurttafl da ba¤l› bulundu¤u devlete karfl› yükümlülüklerini yerine
getirir. Bugünkü yurttafll›k haklar› ve yap›s› önceki yüzy›llardan çok daha farkl›d›r. Özellikle göç, misafir iflçiler ve mülteciler gibi etkenler yurttafll›k kavram›n›n daha karmafl›k ve geliflmifl bir yap›ya sahip olmas›na neden olmufltur. Ayn›
zamanda haklar da, yurttafllar aras›ndaki eflitlik ilkesinin alan› gibi, kad›nlar›, siyahlar› ve eflcinselleri kapsayacak ölçüde geniflletilmifltir (Lemke, 1998:212-218;
Alt›nbafl, 2009: 97).
Feodal dönem ve Antik Yunandaki vatandafll›k anlay›fl›ndan farkl› olarak, Ulusdevlete dayal› modern vatandafll›k, birey-devlet aras›ndaki iliflkileri soya veya kabileye dayal› olarak de¤il, birey temelinde kurgulam›flt›r. Ancak, birey içinde bulundu¤u ulusun kimli¤iyle tan›mlanarak vatandafla dönüfltürülmekteydi. Dolay›s›yla, modern ulus devletler için meflruiyet kayna¤› “ilahi” bir kaynak veya “soy”
olmaktan ç›km›flt›r. Meflruiyetin kayna¤› ulus-devletin içinde yaflayan ve bir kimlik
olarak tan›mlanan “ulus” olmufltur. Bir baflka deyiflle modern vatandafll›k, ulusdevlete siyasal ve yasal üyelik anlam›na gelmektedir ve son iki yüzy›l› aflk›n süredir vatandafll›k ve ulus, birbirinden ayr›lmaz biçimde iç içe geçmifltir. Ulus-devlet, toplumsal farkl›klar›n sosyolojik gerçekli¤i olan bireyi yurttafl olarak kabul ederek “ulus” olarak tan›mlar ve tek kimlik sahibi yapar. Buna göre, bireyin vatandafll›k ve milli kimli¤i d›fl›ndaki mensubu oldu¤u kimliklerin ve aidiyetlerin devletle
iliflkiler a¤›nda bir belirleyicili¤i ve ifllevselli¤i söz konusu de¤ildir.
Bu modern vatandafll›k kavray›fl›nda, toplumsal sözleflmenin, onun parças›
olan bireyler için özgür ve eflit statü sa¤lad›¤› ima edilmektedir. Öte yandan, modern ulus-devlet içinde vatandafllar›n siyasal eflitli¤i, ekonomik ve di¤er eflitsizlik
biçimlerinin ortadan kalkmas› anlam›na gelmemektedir. Dahas›, vatandafllar›n
eflitli¤i vatandafl olmayanlar olarak tan›mlanan ve ulusal toplulu¤un s›n›rlar›nda yaflayan di¤erlerinin eflitsizli¤ine dayanmaktad›r. Ayr›ca, vatandafll›k statüsündeki bireyler sadece bu vatandafl kimlikleriyle iliflkiler a¤›na kat›l›rlar. Bu anlamda ulus-devletin bireyin etnik, dini, cinsel farkl›l›klar›na karfl› da
kör oldu¤u ve onu ulusun eflit bireylerinden biri olarak kabul etti¤i iddia edilmektedir. Vatandafll›¤›n bu konumu ve ifllevi, devlet kuram› aç›s›ndan, tarihi boyutlar› göz önünde bulunduruldu¤unda ulus devleti di¤er devlet modellerinden
ay›ran en baflat olgudur.

8. Ünite -Vatandafll›k, Ulus-Devlet ve Küreselleflme

Modern vatandafll›k kavram›n›n oluflumu, modern ulus-devletin ve dolay›s›yla
modern kapitalizmin geliflimiyle paraleldir. T. H. Marshall, ‹ngiltere örne¤inden
hareketle gelifltirdi¤i yurttafll›k kuram›nda, yurttafll›¤›n sivil, siyasal ve sosyal boyutlardaki geliflimini ortaya koymaktad›r. Marshall’a göre 18. yüzy›l bireylerin hukuksal statüsünü ve sivil haklar›n› temel alan önemli bir sivil haklar geliflimine tan›kl›k etmifltir. Bu haklar bireysel özgürlük, konuflma özgürlü¤ü, düflünce ve inanç
özgürlü¤ü, mülk edinme ve sözleflme yapma özgürlü¤ü ve adalet hakk› gibi hak
ve özgürlüklere iliflkindir. Seçme ve seçilme hakk› ile örgütlenme haklar›n› içeren
siyasal haklar ise 19. yüzy›lda siyasal eflitlik için iflçi s›n›f›n›n verdi¤i mücadelenin
bir sonucu olarak geliflmifltir. Marshall’›n kuram›n›n üçüncü boyutunu oluflturan ve
20. yüzy›lda geniflleyen sosyal haklar ise ekonomik refah ve sosyal güvenlik gibi
haklara sahip olmaktan, ça¤dafl bir birey gibi yaflayabilmek hakk›na dek uzanan
bir haklar dizinidir (Marshall, 2006: 6-7).
Modern vatandafll›¤›n ortaya ç›k›fl›ndaki esas itici güç Frans›z Devrimi’dir.
Zira Frans›z Devrimi’nde sivil toplumun daha genifl kesimleri siyasal ve medeni
haklardan yararlanmaya bafllam›flt›r. Bu süreçte, “ulusal egemenlik” ilkesi, her türlü meflru siyasal iktidar›n ulustan kaynakland›¤›n› ifade ederken, yaln›zca ulusal
toplulu¤un üyeleri siyasal yurttafll›¤› elde edebilmifltir. Dolay›s›yla, yurttafll›¤›n s›n›rlar› da ulus-devletin kendi s›n›rlar›yla özdefllefltirilmifltir (Üstel, 1999: 54, Kubilay, 2010: 140).
Bu anlamda, vatandafll›k kavram›n›n merkezinde modern devletin bireyleri yerel ve ulus-öncesi topluluklara olan ba¤lar›ndan kopartarak kendi tekeline almak
projesi yatmaktad›r. Dolay›s›yla, vatandafll›k yeni bir toplulu¤un (ulus) ve yeni bir
siyasal egemenlik ideolojisinin (milliyetçilik) yarat›lmas›n› da içeren bir süreçtir
(Gülalp, 2007: 13). Bu tan›m, vatandafll›¤› ulus-devlete aidiyet üzerinden kavramaya dayal›d›r. Gerçekten de modern vatandafll›¤› as›l olarak ulus-devlet gerçe¤iyle
iliflkilendirmeden anlamak mümkün de¤ildir (Bendix, 1964: 47).
Modern vatandafll›¤›n bugünkü anlam›, yap›s›, ifllevleri ve kazand›¤› önem aç›s›ndan ulus-devletlerin bir kazan›m› olarak düflünülebilir. Modern vatandafll›k
kavram› bir ulus-devlete üyeli¤i içerir. Bu kavram, Frans›z Devrimi sonras›nda
Avrupa’da beliren çeflitli milliyetçiliklere koflut bir biçimde oluflmufltur. Özünde
biz ve onlar temelli bir anlay›fl olan ve kendisini daha sonra vatandafl ve yabanc›
kavramlar›nda yans›tan düflünce, Frans›z Devrimi sonras›nda ortaya ç›km›flt›r (Kad›o¤lu, 2008: 3). Bunun yan› s›ra, Avrupa’daki modern ulus-devletlerin oluflum
süreci ile modern kapitalizmin kurumsallaflma süreci ve “modern vatandafll›k” kurumlar›n›n ortaya ç›k›fl tarihi paralel süreçler olarak okunabilir
(Göktürk, 2006).
Modern ulus-devlet ideal olarak toprak s›n›rlar› belli olan ve bu s›n›rlar dahilinde meflru yetkilerini kullanan bir oluflumdur. Modern devlette vatandafll›k (yine
ideal olarak) toprak üzerindeki egemenlikle ba¤lant›l›d›r; öyle ki bu topraklar üzerinde yaflayan toplulu¤un üyeleri birincil cemaatlere olan ba¤lar›na bak›lmaks›z›n
türdefl ve eflit kabul edilir. Fakat tarihsel gerçeklik bu normatif ilkelerden çok daha karmafl›kt›r. Ulus devlet, kökenleri 1648’de imzalanan Westfalya Anlaflmas›’nda
bulunabilecek özel tarihi koflullara ba¤l› olarak ortaya ç›km›fl özgül bir siyasal örgütlenme modelidir (Gülalp, 2007: 11). Vatandafll›¤›n Westfalya sonras› süreçteki
tarihsel geliflimi göstermifltir ki vatandafll›k, homojen oldu¤u varsay›lan “hayali cemaat” olan ulus ve devletin s›n›rlar›n›n içinde ve d›fl›nda bu ulusun d›flarda b›rakt›¤› gruplar›n s›n›rlar›na iflaret etmektedir.
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Frans›z Devrimiyle geliflen
vatandafll›k kavram›,
geleneksel toplumun soy,
›rka ve cinsiyete dayal›
tabakalaflmas›na karfl›
ulusun tüm bireylerinin
benzer ve eflit say›ld›¤› bir
ad›m olmufltur.
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Modern ulus-devletler egemenlik alan›ndaki nüfus üzerinde vatandafll›¤a gönderme yaparak kontrol sa¤lama iddias›ndad›r. Genel bir kural olarak (birçok istisnalara ra¤men) vatandafll›k bir statü olarak sürekli, ayr›cal›kl› ve do¤rudan/dolays›z bir durumdur. Devlet do¤umla kazan›lan vatandafll›¤› geri alamamaktad›r (süreklilik); yine kural olarak vatandafll›k ço¤u durumda sadece bir devlet için söz
konusu olmaktad›r (ayr›cal›kl›k); ve baflka hiçbir siyasal kurum, yönetici veya
grubun vatandafl-devlet iliflkilerinde araya girmesi söz konusu olamaz (do¤rudanl›k veya dolays›zl›k) (Halfman, 1998: 522).
Vatandafll›k, ulus-devletin meflruiyet kayna¤› olan ulusun mensuplar›yla olan
iliflki biçimini düzenleyen bir kurumdur. Bu flekilde, bireyin soyut, eflit, özgür, evrensel hak ve hukukuyla içeriklendirilerek di¤er bireylerle eflitlendi¤i varsay›lmaktad›r. Buna göre, bireyin vatandafll›k kimli¤i d›fl›ndaki mensubu oldu¤u di¤er farkl› kimliklerin ve aidiyetlerin devletle iliflkilerinde bir belirleyicili¤i ve ifllevselli¤inin
olmad›¤› kabul edilmektedir. Ulus devlet içindeki tüm vatandafllar›n birbirine
eflit oldu¤u, haklar›n kullan›m› ve sorumluluklar›n paylafl›m›nda eflit ve özgür olduklar› varsay›lmaktad›r. Vatandafll›k statüsündeki bireyler, sadece bu
vatandafll›k kimlikleriyle toplumsal iliflkiler a¤›na kat›l›rlar. Bu olgu, devlet-birey
iliflkisinin tezahür etti¤i belirleyici unsurun yurttafll›k kurumu oldu¤unun bir göstergesidir ve bu ayn› zamanda ulus-devletin meflruiyetini sa¤layan bir durumdur.
Çünkü vatandafllar, devletin yönetimine kat›lacak kiflileri siyasal sürece aktif olarak
kat›larak seçerler. Dolay›s›yla, birey, vatandafll›k vas›tas›yla devletin üyesi olur ve
böylece topluma etkin bir kat›l›m söz konusu olur. Ayn› zamanda, tarihsel olarak
bak›ld›¤›nda, modern vatandafll›k, rasyonel ve özerk oldu¤u, siyasi kat›l›m ve
denetim yetenekleri oldu¤u varsay›lan özgür bireyler ve onlar›n yaratt›¤› siyasi kurumlar üzerinde temellenmifltir (Özkazanç, 2009: 267).
Bir baflka deyiflle, modern vatandafll›k, ulus-devlete siyasal ve yasal üyelik
anlam›na gelmektedir ve son iki yüzy›l› aflk›n süredir vatandafll›k ve ulus, birbirinden ayr›lmaz biçimde iç içe geçmifltir. Yurttafll›¤›n, ulus-devlete üyelik zemininde tan›mlanmas›, vatandafll›k kavram›n›n, ulusu belirleyen ‘dayan›flma’, ‘ortak
kültür’, ‘ulusal bilinç’ vb. unsurlar taraf›ndan s›n›rlanmas›n› getirmifltir (‹çduygu
vd., 1999: 190; aktaran Kubilay, 2010: 140). Sonuç olarak, vatandafll›k ulus-devletle özdefl olarak düflünüldü¤ü için; ulus-devlet elefltirileri genel olarak vatandafll›k
kurumunun ifllevi, kapsam›, yap›s› ve anlam›na yönelik elefltirileri de içinde bar›nd›rmaktad›r.
Brubaker’a (2008: 58) göre, ulus üyeli¤i ile yurttafll›¤›n birbirine ba¤lanmas›,
modern yurttafll›¤› belirleyen bir norm olarak ulusall›k ile ifadesini bulur. Ulusall›k, bir siyasal toplulu¤un ayn› zamanda kültür, dil, adetler ve karakter bak›m›ndan türdefl özellikler göstermesi gereklili¤ine iflaret etmektedir. Bir ulus-devlet ancak bu sayede bir ulusun meflru temsilcisi ve gerçek ifadesi olabilir. Bu ba¤lamda
modern vatandafll›k, ulus-devlet içindeki etnik farkl›l›klar› silen bir kategori olarak ifl görür (Kubilay, 2010: 140). Evrensellik iddias› tafl›yan modern vatandafll›¤›n
eflitlikçi niteli¤i, ulus-devlete üyelik temelinde tan›mlanan vatandafll›k ile liberalizmi birbirine ba¤lar. Ulus-devletin üyeleri olarak yurttafllar›n eflitli¤i liberal devletin
tüm yurttafllar›na eflit mesafede davranmas› gereklili¤ine iliflkin ilkesiyle uyumludur. Ancak, liberal eflitlik anlay›fl›n›n, kimlikleri sivil toplum alan›nda b›rakt›rmas›,
liberalizmin tektiplefltirici etkisi olarak de¤erlendirilmektedir. Bireyleri di¤er etnik, s›n›fsal, cinsiyet, dinsel vb. ba¤l›l›klar›ndan kopararak “ulusal” bir zeminde vatandafl haline getirmeye çal›flan modern vatandafll›k anlay›fl› türdefl ve homojen bir
ulus varsaymaktad›r. Bu anlamda, tektiplefltirici vatandafll›k anlay›fl› herkesi yasa
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ve hukuk önünde eflitmifl gibi düflünmesine ra¤men, uygulamada ortaya ç›kan ayr›mc› uygulamalar nedeniyle “d›fllay›c›” ve “ayr›mc›” olabilmektedir.
Bu anlamda, modern dönemde vatandafll›k, ulus-devlet içinde yaflayan bireyleri belli haklarla donatarak özgür k›larken, bir yandan da disiplin ve kay›t alt›na alarak onlar› s›n›rland›rm›flt›r. Vatandafll›¤a atfedilen haklardan siyasi toplulu¤un bütün mensuplar›n›n yararlanmas› olarak evrensellik ilkesi, bir yandan feodalizm de mevcut olan imtiyaz üreten tahakküm biçimlerini çözüp topluluk mensuplar›n› özgürlefltirirken, beri yandan da bunlar› yeni tahakküm iliflkilerinin içerisine
çekmektedir. Modernlik öncesi tabiiyet iliflkilerinden özgürleflen bireyler, vatandafl
k›l›n›r k›l›nmaz türdefllefltirilerek (benzerlefltirilerek), modernli¤in örgütledi¤i disipliner ya da kontrole dayal› tahakküm a¤lar›n›n içerisine yerlefltirilmektedir (Ye¤en, 2005).
Vatandafll›k genel olarak kültürel ve mekânsal olarak sabitlenmifl bir statü olarak ulus içinde tan›mlanm›fl üyelere aç›k ancak di¤er tüm unsurlara kapat›lm›fl bir
statüdür. David Miller’a (2000: 81) göre, vatandafll›k prati¤i, ulusal siyasi topluluklar›n s›n›rlar›yla çevrili olmal›d›r. Ulus-aflk›n ya da küresel vatandafll›k biçimleri yaratmak hevesinde olanlar›n sahici bir vatandafll›k için gerekli flartlar› anlamaktan uzak oldu¤unu düflünen Miller, bu tür hevesleri ya ütopik olmakla ya da
vatandafll›ktan baflka bir fleyin peflinde olmakla itham etmektedir (Ye¤en 2005: 73).
Vatandafll›k kavram› tarihsel ve kültürel olarak özel bir yere sahiptir. Modern ve
bildi¤imiz anlam›yla Bat› tarz› vatandafll›k eski feodal düzeni y›kan 17. ve 18. yüzy›llar›n siyasal ve entellektüel devrimlerinin sonucu olarak ortaya ç›km›flt›r. Erken
dönemde statülerin bir hiyerarflisini infla etmek ve farkl› yasal ve geleneksel haklar› ifade eden bu kavram yerini, toplumsal sözleflme yoluyla siyasal düzenin kurulmas› fikrine b›rakm›flt›r. Bu modern diyebilece¤imiz yeni vatandafll›k kavray›fl›nda, toplumsal sözleflmenin, onun parças› olan bireyler için özgür ve eflit statü
sa¤lad›¤› varsay›lmaktad›r. Öte yandan, modern ulus-devlet içinde vatandafllar›n hukuksal olarak eflitli¤i, ekonomik ve di¤er eflitsizlik biçimlerinin ortadan kalkmas› anlam›na gelmemektedir.
Dahas›, vatandafllar›n eflitli¤i vatandafl olmayanlar olarak tan›mlanan ve ulusal
toplulu¤un s›n›rlar›nda yaflayan di¤erlerinin eflitsizli¤ine ve d›fllanmas›yla mümkün
olabilmektedir. Glenn’e (2000: 3) göre, vatandafllar eflitli¤i ve vatandafl olmayanlar›n eflitsizli¤i hem söylemsel hem de maddi boyutlar içermektedir. Söylemsel olarak “vatandafl” tan›mland›¤›nda, vatandafll›k için temel nitelikleri eksik olan “vatandafl olmayana” göre konumland›r›ld›¤› için bir anlam kazan›r. Maddi olarak ise, vatandafl›n özerkli¤i ve özgürlü¤ü, özerk olmayan kad›n, köle, çocuk, hizmetçi ve
çal›flanlar›n (ço¤u zaman gönülsüz) eme¤i sayesinde mümkün olabilmektedir.
Gerçekte, Avrupa ulusu prensipte kültürel homojenlik “ideali” etraf›nda geliflmifltir ve bu idealin yerleflmesi ve güçlenmesi devletin yüksek kültürün yay›lmas› üzerindeki kontrolüyle mümkün olmufltur. Modern uluslar ayn› zamanda etnik
ve sivil yap›lard›r. Ulus devlet içinde vatandafll›¤›n etnik veya cumhuriyetçi biçimi ülke içindeki etnik gruplar›n asimilasyonuna dayanmaktad›r.
Sonuç olarak, modern demokratik devletlerde vatandafll›¤›n ikili bir yap›s› vard›r. Birincisi, siyasal toplulu¤un kendi kendini yönetmesine bireyin dahil edilmesini iflaret etmektedir. ‹kincisi, vatandafll›k, hem kültürel pratiklerle
hem de teritoryal (bölgesel) s›n›rla tan›mlanan özel bir ulusal gruba ait olmak
anlam›na gelmektedir. Siyasal vatandafll›k bu anlamda bir ulusa ait olmak kültürel olarak özel ve ayr›ks› bir durumken, siyasal vatandafll›k daha evrenselci
ve içerici bir özelli¤e sahiptir. Ülkedeki herkesin vatandafl oldu¤u varsay›-
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Ulus-devlet içindeki
vatandafll›k, ulusal bir
toplulu¤un üyesi kimli¤iyle
kimin içeride kimin d›flar›da
oldu¤unu belirler.

l›r ancak dünyan›n geri kalan› d›flarda b›rak›lm›flt›r yani yabanc›lar vatandafl olamazlar. Asl›nda bu ikilik, demokratik devletlerin dünyan›n geri kalan›n› nas›l sömürdü¤ünü ve demokrasi ve ayr›mc›l›¤›n neden birbiriyle iliflkili
kavramlar olduklar› hakk›nda baz› çeliflkileri de anlamam›z› sa¤lar (Castles and
Davidson, 2000).
Lister (1998) vatandafll›¤›n s›kl›kla, ait olmad›klar› bir toplulukta kendileri vatandafl olmak istese de tam vatandafl say›lmayan “d›flar›dakilerin” nas›l marjinde
kalmaya zorland›klar› (marjinde olmay› yoksulluk, sosyal bölünme veya ulusdevletlerin iktidar› taraf›ndan flekillendiren bir olgu olarak anlarsak) bir d›fllama
arac› olarak deneyimlendi¤ini göstermektedir. Sonuç olarak, kamusal hak ve
yükümlülüklerle donat›lan vatandafll›k olgusu, ulus-devlet içinde s›n›rland›rd›¤› insanlar› k›smen kapsay›c› k›smen de d›fllay›c› bir içeri¤e sahip olmufltur.
E¤er vatandafll›k evrensel bir karaktere sahipse, vatandafll›¤›n “iyi” topluma
kat›lmak isteyen herkese aç›k olmas› gerekirdi ancak ne ulus-devletler ne de ço¤u insan haklar› kurumu bu “iyi” toplumun bir parças› olan ulusal toplulu¤a dahil olmak isteyen her bireyi ya da göçmeni kabul etmeye haz›rd›r (Halfman,
1998: 514).
Di¤er sosyal sistemlere dahil olma biçimleriyle k›yasland›¤›nda, vatandafll›k
tuhaf bir dahil etme biçimidir. Çünkü ayn› dahil etme süreci hem evrensel hem
de ayr›mc› kriterleri birbirine eklemlemifltir. Vatandafll›k bütün bireylere eflit olarak gönderme yapmaktad›r ancak onlar sadece belli bir ulus-devlete üye olmaktad›r. Bu bak›fl aç›s›ndan vatandafll›k, seçici ve eleyici bir sistemdir çünkü siyasal
sistemin bir üyesi olmak zorunlu olarak toplumdaki di¤er sosyal sistemlere dahil
olmak anlam›na gelmemektedir. Vatandafll›¤›n ayn› zamanda evrenselci oldu¤u
iddia edilir çünkü prensipte bir ulus devlet içindeki herkese bir üyelik sa¤lad›¤›
varsay›lmaktad›r.

Vatandafll›k hem evrensel
hem de ayr›mc› prensipleri
içinde bar›nd›ran tuhaf bir
dahil etme fleklidir. Ulusdevlet içinde herkese üyelik
sa¤lamay› öngördü¤ü için
evrenselcidir ancak bunu
sadece belli bir toprak
s›n›rlar› içinde belli etnik ve
kültürel grubu tan›mlayarak
yapt›¤› için de ayr›mc›,
seçici ve eleyicidir.

FRANSIZ VE ALMAN TARZI VATANDAfiLIK
Vatandafll›k t›pk› milliyetçilik gibi sürekli olarak bir infla olma süreci içindedir. Yasal haklar, siyasal kat›l›m ve üyelik boyutlar› birbirlerini tamamlay›c› ve ama ayn›
zamanda birbirleriyle çat›flan özellikler tafl›maktad›r. Vatandafll›k, Fransa’da uygulanma olana¤› bulan do¤um yeri esas›na (jus soli) göre veya Almanya’da ortaya ç›kan kan-ba¤›na (jus sanguinis) dayal› olarak kazan›labilir veya her ikisinin de dikkate al›nd›¤› bir çerçevede olabilir.
Ulus devlet aç›s›ndan bak›ld›¤›nda karfl›m›za Frans›z ve Alman tarz› iki farkl›
vatandafll›k anlay›fl› ç›kmaktad›r. Fransa’da ulus, devletin kurumsal ve teritoryal çerçevesiyle iliflkili olarak kavranm›fl; ortak kültürün de¤il, siyasal birli¤in vatandafll›¤› oluflturdu¤u düflünülmüfltür. Frans›z vatandafll›k anlay›fl› evrenselci, ak›lc› ve devlet merkezci olmufltur. Alman vatandafll›k anlay›fl› ise,
bunun tam karfl›t› olarak tikelci, organik, farkl›laflmac› ve etnik merkezlidir. Bunun nedeni Almanya’da ulus fikrinin, ulus-devletten önce ortaya ç›karak geliflmesidir. Dolay›s›yla Alman vatandafll›k fikri, siyasal bir nitelik tafl›mam›fl ve soyut vatandafll›k kavray›fl›yla iliflkili olmam›flt›r. Bu anlay›fl do¤rultusunda ulusun, etnokültürel birlik ile olufltu¤u ve siyasal birlik ile ifadesini buldu¤u düflünülmüfltür
(Brubaker, 2008: 67; Kubilay, 2010).
Frans›z Devrimi’nin felsefi öncülerinin ve devrimcilerinin temel düflüncesi,
ulus olarak niteledikleri insan toplulu¤unu siyasi irade oluflumunun aktif özneleri haline getirmekti. Siyasal bir birlik olarak ulusun temel ölçüt olarak al›nd›-
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¤› Frans›z tarz› vatandafll›kta, vatandafl olman›n koflulu etnik olarak bir ›rka ait
olmaktan geçmiyordu. Cumhuriyet’in ilkelerine ba¤l› oldu¤unu bildirmek, vatandafll›¤›n ve daha sonraki biçimsel koflullar›n gerçeklefltirilmesinin önkofluluydu. Ernest Renan’›n ünlü söylevinde dile getirdi¤i gibi, bir ulusun varl›¤›,
her gün yap›lan bir halkoylamas› gibiydi. E¤er Cumhuriyet’in ilkelerini benimseyen insanlar olmazsa, ulus da var olamazd›. Cumhuriyetçi devlet, insanlar›n
ortak siyasi irade oluflturmas›na olanak sa¤layan, insanlar› siyasi bir bütünün
parças› k›lan kurucu unsur olarak anlafl›l›yordu. Yani ulus ad› verilen insan
toplulu¤u, ancak bir devletin varl›¤›nda vücut buluyordu. Bu nedenle devleti
önceleyen bir ulus kavram›, Frans›z Cumhuriyet düflüncesine yabanc›d›r (Göztepe, 2003: 234).
Almanya’da kök salan romantik, etnik ulus anlay›fl›na dayanan vatandafll›k biçiminde ise temel ölçüt ve Alman ulus-devletine üye olman›n tek koflulu etnik
olarak Alman ›rk›na ait olmaktan geçiyordu. Alman ulus anlay›fl›na göre ulus,
devletten önce var olan, devletini arayan, ayn› etnik kökenden gelen insan toplulu¤udur. Bu anlay›flta örne¤in, Alman toplulu¤una ait olanlar, ayn› devlet çat›s› alt›nda bir araya gelemeseler de, Alman olmaya devam edeceklerdir. Alman
vatandafll›¤›, 2000 y›l› Vatandafll›k Kanunu’nun mecliste kabul edilmesine kadar,
soy geçmifli ve kan ba¤›na dayal› bir vatandafll›k anlay›fl› (jus sanguinis) ile tan›mlanm›flt›r. Almanya’da 2000 y›l›nda yap›lan kanuni de¤ifliklikle vatandafll›¤a
geçmenin göçmenler için kolaylaflt›r›lmas› çok önemli bir geliflme olmas›na ra¤men, Alman toplumunun sahip oldu¤u ve tarihsel köklere dayanan etno-kültürel
(ethno-culturalist) vatandafll›k bak›fl aç›s›, toplumdaki kurumsal anlay›fla hala hakim görünmektedir. Bu anlay›fl, vatandafll›¤›, Alman ›rk›na kan ve akrabal›k mensubiyetiyle ölçen bir anlay›flt›r.
Sonuç olarak, Fransa’daki vatandafll›k kavram› devlete siyasal olarak üye
olmay› vurgularken, Almanya’daki vatandafll›k kavram› ise Volk ad› verilen,
soy geçmifli ve kan ba¤› (Alman olmak) temelinde tan›mlanan bir millete dahil
olma düflüncesine koflut olarak geliflti. Böylece, Fransa’daki Cumhuriyetçi vatandafll›k anlay›fl›nda devlete iliflkin özelliklere vurgu yaparken, Almanya’daki
vatandafll›kta ise etnik ba¤lar ile eflanlaml› hale geldi.
Brubaker’e göre Alman modelinde vatandafll›k organik veya etnokültürel, ikincisinde siyasi birlik olarak tan›mlan›r. Yani, Alman modelinde vatandafll›k etnokültürel birlikten oluflmakta ve ›rka mensup olmak vatandafll›¤›n temel göstereni
olmaktad›r (Brubaker, 1998: 139-145). Frans›z vatandafll›¤› modelinde ise ›rk›n bir
önemi yoktur. Frans›z vatandafll›¤› herhangi bir ›rktan de¤il bir siyasi birlikten
meydana gelmifltir. Bu nedenledir ki Alman modelinde baflka ›rklardan insanlar›n
Alman veya Alman vatandafl› olmas› çok zorken, Frans›z modelinde teorik olarak
“Frans›zlaflt›rma” yoluyla Frans›z veya Fransa vatandafl› olmalar› nispeten daha kolayd›r. Çünkü Oomen’in belirtti¤i gibi Frans›zl›k ›rktan öte devletin s›n›rlar› içerisinde belirlenen bir olgudur (Oomen, 1997: 14). Ancak buna ra¤men Frans›zlaflt›rma politikas› yüzünden vatandafll›k için bu model de baz› s›n›rlar koymaktad›r.
Yani her ne kadar Frans›z modelinde ›rk o kadar belirleyici olmasa da, Fransa’da
Frans›z kültürü vatandafll›k haklar›n›n kazan›lmas›nda ›rk gibi s›n›rlay›c› bir ifllev
görmektedir. Buna ra¤men, Frans›z modeli Alman modeline göre daha aç›k uçludur. Alman modeli “jus sanguinis” (kan ba¤›) esas›na dayand›¤› için milliyet ve vatandafll›k aras›nda ayr›m yapmamaktad›r. ‹çduygu’ya göre küresel ça¤a geldi¤imizde Frans›z modeli ulus devlet s›n›rlar› içerisinde kat›l›mc› demokrasinin geliflmesiyle birlikte daha fazla destek görmeye bafllad›. Bunda flüphesiz ulusu ulusal s›n›rlar
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içerisinde gönüllü insanlar›n birli¤i olarak gören Frans›z ayd›nlanmas›n›n büyük
bir etkisi olmufltur (‹çduygu, 2002: 293-294). Genel itibariyle Frans›z modeli günümüz ulus devlet örgütlenmesine daha çok uymaktad›r.
Alman modeli vatandafll›k için Alman ›rk›ndan olmay› flart koflmaktad›r. Bu
nedenle, Alman vatandafl› olman›z için Alman ›rk›ndan olman›z icap etmektedir.
Bu nedenle, göçmenler d›fllanmaktad›r ve hatta Almanya’da do¤anlar bile tam
vatandafll›k haklar›yla donat›lmamaktad›rlar ancak örne¤in Almanya d›fl›nda Do¤u Avrupa’daki Alman ›rk›na mensup göçmenler aradaki kan ba¤›ndan dolay› ülkeye girdikleri anda bu hakk› çok kolay bir flekilde elde etmektedirler. Frans›z
modeli ise tersine Fransa s›n›rlar› içinde yaflayan herkesi vatandafl olarak görme
e¤ilimindedir ama buna ra¤men onlar›n e¤itim yoluyla yeterli miktarda Frans›z
milliyet dozunu almalar› gerekmektedir. Bu nedenle Frans›z modelinin de nihayetinde göçmeni Frans›z yapma peflinde oldu¤u görülmektedir (Miller, 1999 ve
Taguieff, 1998).

ULUS DEVLETTE ‹K‹ S‹YASAL GELENEK:
L‹BERAL VE CUMHUR‹YETÇ‹ VATANDAfiLIK
Frans›z devrimiyle ortaya ç›kan ulus-devlet ve modern vatandafll›k ikilisi, içerisinde sivil, siyasal ve ekonomik haklar› da bar›nd›rmaktad›r. Modern vatandafll›¤›n bireysel boyutu, Avrupa’da on yedinci yüzy›l süresince mahkemeler ve bireysel yasal haklar›n, mutlakiyetçi devletler karfl›s›nda ortaya ç›kmas›yla oluflmaya bafllad›.
Siyasal haklar da on sekizinci ve on dokuzuncu yüzy›llarda modern parlamenter
sistemlere koflut olarak geliflti. Vatandafll›¤›n sosyal boyutu ise yirminci yüzy›la ait
bir olgudur ve refah devleti politikalar›n›n uygulanmaya bafllamas› ile ilintilidir. Vatandafll›k, ulus-devletler içerisinde, her ne kadar her zaman bu s›ralamayla olmasa
da, sivil, siyasal ve sosyal boyutlar›yla evrilmifltir (Kad›o¤lu, 2008: 2).
Modern vatandafll›kla ilgili biri “liberal-bireyci”, di¤eri “yurttafl temelli cumhuriyetçi” olmak üzere iki siyasal gelenek bulunmaktad›r. Liberal vatandafll›k anlay›fl›nda bireyler kamusal düzeyde eflit haklarla donat›lm›flt›r. Cumhuriyetçi vatandafll›kta ise birey, ulusal siyasal toplulu¤un bir parças› olmas› nedeniyle parçalanamaz bir biçimde kamu düzenine aittir. Aralar›ndaki en temel fark, liberal vatandafll›k anlay›fl›n›n “statü”, cumhuriyetçi vatandafll›k anlay›fl›n›n ise “pratik” olarak
vatandafll›k anlay›fl›na dayanmas›d›r.
17. ve 18. yüzy›llarda geliflen liberal bireyci vatandafll›k anlay›fl›nda statüye vurgu yap›lmaktad›r. Statüye vurgu yap›lmas›n›n arkas›nda, haklar›n bireylerin içsel bir parças› olmas› yatmaktad›r. Zira liberal vatandafll›k anlay›fl›na göre,
bireyler toplumu ve devleti önceler. Burada sözü edilen haklar “do¤al” haklar ya
da “insan” haklar›d›r. 17. yüzy›ldan bafllayarak elde edilen haklar temel olarak sivil, siyasal, hukuksal ve dinsel haklard›. Liberal bireyci anlay›flta tüm bu haklar›n, bireylerin dünyada etkin failler olmas›na olanak tan›d›¤› düflünülmektedir.
Çünkü bu haklar bireyleri güçlendirerek, bireylerin eyleme geçmelerini mümkün
k›lar. Bu anlay›flta, bireyler, di¤erlerinin benzer haklar›na sayg› duyma, vergi
ödeme ve ülke savunmas›na kat›lma gibi görevleri olan egemen ve ahlâken
özerk varl›klard›r. Bunun d›fl›nda bireylerin, topluma karfl› hiçbir yükümlülükleri yoktur. Bireylerin egemen ve ahlâken özerkli¤inin anlam›, kamusal alanda
yurttafl statüsünün getirdi¤i haklar› kullan›p kullanmamakta özgür olmalar›, haklar› kullanmamalar›n›n vatandafll›k statüsünde herhangi bir sorun yaratmayaca¤›d›r. Öte yandan liberal vatandafll›k anlay›fl›, vatandafll›¤›n as›l olarak siyasi\hukuki bir aidiyete indirgemektedir. Bu ba¤lamda, modern vatandafll›k, öncelikle,

8. Ünite -Vatandafll›k, Ulus-Devlet ve Küreselleflme

hukuki anlamda bireyin devletle olan iliflkisini belirleyen bir mensubiyet statüsü
olarak ele al›nmaktad›r ve bu anlay›fl vatandafll›¤›n toplumsal içeri¤ini görmezden gelmektedir (Özkazanç, 2009: 253).
Cumhuriyetçi vatandafll›k anlay›fl›nda ise vatandafll›k bir pratik olarak kavramsallaflt›r›lmaktad›r. Pratikte temellenen bu anlay›flta bir görevler söylemi iflbafl›ndad›r. Görevlerin yerine getirilmesi sayesinde, bireyler yurttafl olarak kabul edilir. Bu görevler, yurttafllar›n kendileri gibi yurttafllardan oluflan siyasal bir toplulu¤u tan›mlamak, tesis etmek ve devam ettirmek için yapmas› gereken fleylerle ilgilidir. Bu ba¤lamda, cumhuriyetçi anlay›flta, bireylerin toplumu öncelemedi¤ini aksine, bu anlay›fl›n toplum temelli oldu¤unu belirtmek gerekir. Bireylerin egemen
ve öncelikli olmad›¤› bu anlay›flta, bireylerin zamanlar›, kaynaklar› ve bazen hayatlar› bile talep edilebilir. Bunlar› yerine getirmemek, yurttafl olmay› b›rakmak anlam›na gelir (Oldfield, 2008: 93-99; aktaran, Kubilay, 2010: 141)

GÖÇMENL‹K, VATANDAfiLIK VE TOPLUMSAL
TABAKALAfiMA
‹kinci Dünya Savafl› sonras›nda uluslararas› göç dalgas›, endüstri ülkelerinde yeni bir sorunu, yurttafll›k kurumunun ulus-devlet s›n›rlar› içindeki anlam›n› tekrar sorgulama zorunlulu¤unu ortaya ç›karm›flt›r. Endüstri ülkelerine öncelikle
ekonomik amaçl› olan büyük göç dalgas› sonucu, bu ülkelerin toplumlar›, yurttafllar›n›n yan› s›ra baflka ülkelerin yurttafl› olan büyük bir insan kitlesiyle karfl›
karfl›ya kalm›fllard›r. Marshall’›n teorisindeki haklar s›ralamas› bu yeni durum
karfl›s›nda tersine çevrilmifl ve göçmenlere, temel hak ve özgürlükler ve ekonomik haklar›n tan›n›p tan›nmayaca¤› veya ne kadar›n›n tan›naca¤› ciddi bir tart›flma yaratm›flt›r.
Uluslararas› göç yaz›n› temel olarak egemenlik, vatan ve siyasal üyelik olarak
vatandafll›k kavramlar›n›n mücadelesi ve dönüflümleri üzerine odaklanm›flt›r (Joppke, 1998; Sosyal, 1994). Ulus-devlet anlay›fl›, sadece milliyetçi bir anlat› olarak ifllemez, ayn› zamanda vatandafll›¤›n kan, toprak ve ba¤l›l›k gibi s›n›rlar›n› da iflaret eder. Bu çok basitçe ideolojik bir iflleyifltir. Örne¤in, Omi ve Winant (1994:
76) ulus-devletin do¤al olarak “›rksal” bir özelli¤i oldu¤unu iddia etmektedir
çünkü ulus-devlet ulusal-kültürel pratikler ve kavramlar› do¤al ve rutin haline
getirmektedir.
Baz› durumlarda göçmenler, Costant ve di¤erlerinin (2009) “göçmenlerin etniklefltirilmesi” dedi¤i etnik az›nl›klar konumuna itilirler. Göçmenler bir yandan iflçi,
tüketici ve ebeveynler olarak sivil toplumun bir parças› yap›l›rken, di¤er yandan
ekonomik, kültürel ve siyasal iliflkilere tam bir kat›l›mdan da d›fllanm›fllard›r.
Di¤er taraftan, birçoklar›n›n da tart›flt›¤› gibi “etnik az›nl›k” zorluklardan muaf
bir kategori de¤ildir. Etnisite sabit ve özsel de¤ildir. Genellikle etnisite kavram›,
yafl, cinsiyet, s›n›f bölünmeleri taraf›ndan flekillendirilen çoklu kimlik formlar›n›
dolayl› olarak d›fllamaktad›r.
Göçmenlerin sürekli olarak oturum izni almas› ve o ülkede kal›c› hale gelmeleri, ekonomik nedenler (ücretler ve emek piyasas›nda oluflacak bask›lar), sosyal
nedenler (sosyal hizmetlerdeki taleplerin ve alt-s›n›flar›n artmas›), kültürel nedenler (ulusal kimlik ve kültürle çeliflmeler) veya siyasal nedenler (kamu düzeninin
bozulmas›, d›fl politika ve politik kurumlardaki etkiler) gerekçe gösterilerek göç
alan toplumu ve onun vatandafll›k çerçevesini tehdit etti¤i düflünülmektedir. Buradaki strateji genellikle, göçmenlerin oturum haklar›n›n geçici halde tutulmas› yoluyla k›s›tlanmas› ve aile birleflmelerinin engellenmesi üzerine temellendirilmifltir.
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Bununla birlikte, göçmenleri tamamen d›flarda tutmak isteyen hükümetler, asl›nda
el alt›ndan yasal olmayan emek göçünü de desteklemektedirler. Castles’a göre
(1995: 295) göç edenlerin haklar›n›n neredeyse tamam›n› s›n›rlayan bu tür “ayr›mc› d›fllama” (differential exclusion) sistemine Amerika, güney Avrupa ülkeleri ve
Japonya s›kça baflvurmaktad›r.
Vatandafll›k bugün, öncelikle ulus-devlet içindeki kimliklerle ilgilidir ve sembolik olarak bir dahil etmeye ve d›fllamaya yol açmaktad›r. Bunun maddi sonuçlar›
ise, baz› gruplara karfl› ›rkç›l›k ve ayr›mc›l›¤›n iflaretlenmesi ve yabanc› korkusunun meflrulaflt›r›lmas› olmaktad›r (Koopmans, 1999).
Öte yandan, göçmenlik, ulusal kimlik ve ulus devletin egemenli¤i (sovereignty) kavramlar›yla çeliflmektedir. Bu anlamda vatandafll›k, göçmenlerle ilgili olarak, normatif siyasal teori, asimilasyon, entegrasyon, çok-kültürlülük gibi tart›flmalarda da merkezi bir öneme sahiptir. Bu anlamda haklar ve bir toplulu¤un üyesi
olmak çok-kültürlü tart›flmalar›n içinde merkezi bir yer tutmaktad›r. Bu durum, bireylerin hangi haklara ve ne dereceye kadar sahip olmas› gerekti¤i veya farkl› etnik, dini ve di¤er kültürel gruplara ulus-devlet içinde ne tür haklar verilmesi gerekti¤ini söyler.
Küreselleflen dünyada neo-liberal devletlerin kaç›n›lmaz olarak emek (yüksek
ve düflük yetenekli) göçüne ihtiyaç duydu¤unu ve dolay›s›yla göçmenlerin ve çocuklar›n›n üzerinden kültürel çeflitlilik üretti¤ini söyleyebiliriz. Ancak, temel çeliflki de bu paradoksal durumdan kaynaklanmaktad›r, çünkü bu devletler ayn› zamanda iktidarlar›n bu göçten kaynaklanan kültürel zenginli¤i azaltmak ve göçmenleri “asimile” etmek yoluyla, ulusal birlik veya “hayali cemaat” anlay›fl› içinde sürdürme e¤ilimindedir. Bu koflullar, göç alan devletlerde sürekli bir paradoks üreten ulus-devletin ikili karakterini üretmektedir: ulus devlet, bir yandan
ekonomik ihtiyaçlar aç›s›ndan çok-kültürlü bir toplum olmak durumundayken,
di¤er yandan ulusal egemenlik aç›s›ndan bu çok-kültürlülü¤ü törpülemek aras›nda gidip gelmektedir.
Halfman (1998) göç olgusunun, modern ulus-devlette iki temel problemin kayna¤› oldu¤una iflaret etmektedir: sosyal sistemlerdeki herhangi bir üyelik biçiminden d›fllanma riski ve ulusal olarak tan›mlanan vatandafllar toplulu¤undan d›fllanma
riski. Birinci problem ulus-devletin kuruluflundan beri var olan sosyal refahtan d›fllanmaya iflaret ederken, ikinci problem ulus-devletin göçmen ‘yabanc›’ larla nas›l
ilgilendi¤ine dair olan evrensellik iddias›yla ilgilidir. Birinci problem, Cumhuriyetin
evrensel olarak siyasal alana kat›l›m›n di¤er tüm bireylere geniflletilmesi fikri dolayl› olarak eflitlik prensibinin geniflletilmesini içermektedir. ‹kinci problem, tabiiyete
geçirme ve oturma izni mekanizmalar› arac›l›¤›yla ulusal vatandafll›¤›n keskin d›fllay›c› etkileri azalt›lmaktad›r ya da üzeri örtülmektedir. Tabiiyete geçirilme, siyasal
ba¤l›l›klar› göç ettikleri ülkeye transfer edilmifl olan bir grup yabanc›n›n seçimiyle
gerçeklefltirilmektedir. Oturum izni ise yabanc›lar için kaç›n›lmaz veya istenilir oldu¤u varsay›lan siyasal sisteme dahil olmaktan ziyade, sosyal sistemlere dahil oldu¤unda verilmektedir. Sonuç olarak, ço¤u durumda yabanc›lar veya göçmenler bir
yandan kendi geldikleri ulusun siyasal sistemlerinin üyeleri olarak kalmaya devam
edebilirken yeni göç ettikleri ülkenin ekonomik veya e¤itim sistemlerinin üyeleri
haline gelebilirler (misafir göçmenlik sistemi örne¤inde oldu¤u gibi).
Castles ve Davidson’a (2000) göre, vatandafll›¤›n yasal eflitlik anlay›fl›, ne tek
bafl›na baz› gruplar›n sosyal izolasyonu ve ekonomik dezavantajlar›n üstesinden
gelmesini sa¤lad›¤›n›, ne de ekonomik ve siyasal kurumlarda bir güç olarak bulunmalar›n›n önünü açabilmektedir. Göçmenler aç›s›ndan yasal olarak vatandafl ol-
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mak veya göç edilmifl olan ülkenin tabiiyetine geçmek, az›nl›k ve göçmen üyelerinin sosyal, siyasal ve sivil haklar› kullanmas›n› engelleyebilecek olan tabakalaflma, ayr›mc›l›k ve fliddetten korunmas›n› garanti etmemektedir. Günümüzde göçmenlerin deneyimleri göstermektedir ki yerleflik kurumsal yap›lar bu insanlar›n
topluma gerçek kat›l›m›n› ve tam üyeli¤ini engelleyen pratiklerle ilgilenmemektedir. Hatta bu yerleflik yap›lar, kurumsal ideolojilerin etkili, ayr›mc› kurallar› veya
idari rutin al›flkanl›klar yüzünden böyle ayr›mc› pratikleri devam ettirmek konusunda ifllevsel olabilir (Grillo, 1985). Bu rutin al›flkanl›klar bilinçli olarak ayr›mc›
olmayabilir ama etkileri ve sonuçlar› aç›s›ndan ayr›mc› olabilir. Bu durum tabii ki,
ço¤u etnik az›nl›k üyeleri için haklar›n evrenselci resmi söylemiyle bu haklar›n
gerçek kullan›m› aras›ndaki farklar›n nas›l giderilece¤i meselesinin baya¤› karmafl›k ve genifl bir problem oldu¤unu ortaya koymaktad›r.
Örne¤in, günümüzde bir devletler üstü bir kurum olarak Avrupa Birli¤i, özellikle bünyesinde bulunan üçüncü dünya ülkelerinin göçmenleri için hiyerarflik bir
toplum yap›s›na sahiptir. Örne¤in, Avrupa’da veya dünyan›n herhangi bir yerinde,
ülkeye girifl ve göçmenler üzerindeki s›n›rlamalar kültür veya ›rk üzerinden de¤il
vatandafll›k kavram› üzerinden yap›lmaktad›r ve vatandafll›k konusundaki ayr›mc›
uygulamalar›n etkileri kaç›n›lmaz olarak dolayl› bir hale gelmektedir. Morris’e
(1997) göre vatandafll›k için kriterler Avrupa Birli¤i içerisinde farkl› etnik ve ulusal
topluluklar› farkl› flekilde etkileyecek flekilde entegre edilmektedir. Vize düzenlemeleri, kaynak s›n›rlamalar› ve s›n›r kontrollerinin enformel uygulamalar› fakirleri
ve beyaz olmayanlar› farkl› flekillerde etkilemektedir.
Avrupa Birli¤i ülkelerinde, baz› göçmenler ka¤›t üstünde çeflitli haklara sahip
olmaktad›r ancak bu haklar kullan›lmak istendi¤inde bu kiflilerin büyük zorluklarla karfl›laflabildi¤ini ve zaten verilmifl olan haklara ulaflman›n baz› koflullara ba¤l›
oldu¤unu keflfettiklerini belirtmeliyiz. Erdemir ve Vasta (2007: 9) ‹ngiltere’deki
Türkler üzerinde yapt›klar› çal›flmada kaçak göçmenlerle normal göçmenler aras›ndaki hiyerarflilerin kaçak göçmenleri yasal olmayan (illegal) bir yaflama itti¤ini
iddia etmektedir. Örne¤in, baz› ulustan turistlerin çal›flmak için bireysel çal›flma iznine di¤er kiflilere nazaran daha kolay ulaflabildi¤ini ancak ‹ngiltere’de yaflayan ve
oturma izni biten Afrika ve üçüncü dünya ülke vatandafllar›n›n böyle bir olana¤a
hiç kavuflamad›klar›n›n alt›n› çizmektedir.
Avrupa’da hala uyum sa¤layamayan ve topluma tam bir kat›l›m gösteremeyen
ço¤unlu¤u Müslüman olan, Türk, Fasl›, Cezayirli, Pakistanl› vb. göçmenlerin deneyimleri göstermektedir ki yerleflik kurumsal yap›lar bu insanlar›n topluma gerçek
kat›l›m›n› ve tam üyeli¤ini engelleyen pratiklerle ilgilenmemektedir. Hatta Avrupa
uluslar› içindeki yerleflik yap›lar, kurumsal ideolojilerin etkili, ayr›mc› kurallar› veya idari rutin al›flkanl›klar yüzünden ayr›mc› pratikleri devam ettirmek konusunda
ifllevsel olabilir. Avrupa’daki rutin al›flkanl›klar bilinçli olarak ayr›mc› olmayabilir
ama etkileri ve sonuçlar› aç›s›ndan göçmenler için ayr›mc› olabilir.
Vatandafll›k bütün di¤er çat›flmalar›- s›n›f çat›flmalar›n›; ›rk, etnik köken, cinsiyet, din, dil aç›s›ndan ya da ‘ulus toplum’ d›fl›ndaki baflka herhangi bir toplumsal
ölçütle tan›mlanan gruplar ya da tabakalar aras›ndaki çat›flmalar›- siliyor gibi görünmektedir ya da en az›ndan bulan›klaflt›rmaktad›r (Wallerstein, 2000: 125- 126).
Vatandafll›¤›n, devlet içinde bir flekilde birlefltirici olmas› amaçlanm›flt›. Immanuel
Wallerstein’a göre yine de vatandafll›k kavram› baz› güçlükler yaratm›flt›r. Buradaki önemli olan, bir ülkede yaflayan herkes fiilen entegre edildi¤inde, ‘ulus’ kendini ‘marjinalleri’ yeniden yaratacak flekilde yeniden tan›mlamay›p tan›mlamad›¤›d›r
(Wallerstein, 2000: 126; Bat›, 2010: 15).

199

Göçmenler aç›s›ndan göç
edilmifl olan ülkenin
tabiiyetine geçmek, göçmen
ve çocuklar›n›n sosyal,
siyasal ve sivil haklar›
kullanmas›n›
engelleyebilecek olan
ayr›mc› uygulamalar ve
fliddetten korunmay›
otomatik olarak
sa¤layamamaktad›r.
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Morris’e göre, hiyerarfliye yol açan tabakal› vatandafll›k sisteminde, baz› yurttafllar verilmifl olan haklara ulaflma noktas›nda resmi olmayan engeller ve yoksunluklarla karfl›laflmaktad›r. Baz› haklar yaln›zca kâ¤›t üstünde var olabilir, ancak bu
haklar›n kullan›lmas› söz konusu oldu¤unda, baz› yurttafllar büyük zorluklarla karfl›laflabilir ve bu haklara ulaflmak mümkün olmayabilir.
Bugün Avrupa’da ve di¤er yerlerde vatandafll›k, zengin devletleri fakir göçmenlerden koruyan ve toplumsal kapan›m›n güçlü bir arac› haline gelmifltir. Vatandafll›k ayn› zamanda her bir devletin vatandaflla yabanc› aras›nda meflru ve ideolojik
s›n›r oluflturmas› nedeniyle devletlerin içinde de kapan›ma yol açan bir araçt›r. Sonuç olarak, her devlet belli sorumluluklar› oldu¤u kadar belli hak ve faydalar› muhafaza ederek, kendi yurttafllar› ve yabanc› oturumu olanlar aras›nda bir ayr›m yapar. Çünkü baz› göçmenlerin göçmen statüsünde kalarak ülkede süresiz olarak
kalmalar›na izin verilmesi, ancak onlar› siyasal alan›n d›fl›nda b›rakarak ve toplumsal ve ekonomik hayata ise neredeyse vatandafllarla eflit koflullarda kat›lmalar›n›
sa¤layarak söz konusu olmaktad›r (Jorgensen, 2008).
Ka¤›t üstünde yasal vatandafll›k ya da göç edilen ülkenin tabiiyetine geçilmesi
her zaman yeterli olmamaktad›r. Örne¤in Almanya’da yaflayan Türklerin üçüncü
kuflak çocuklar› do¤ufltan otomatik olarak Alman vatandafll›¤› kazanmalar›na ra¤men, emek piyasas›nda ve e¤itim alan›nda di¤er göçmen gruplar›n çocuklar› veya
Alman yafl›tlar›yla k›yasland›¤›nda, dramatik düzeylerde bir afla¤›ya do¤ru hareketlilik yaflamaktad›rlar. Bu örnek üzerinde düflünmeye devam etti¤imizde görüyoruz
ki, yasal düzeyde Alman vatandafll›¤›na ve tabiiyetine geçmek, tam bir entegrasyon ve Alman dili, kültürü ve de¤erleriyle güçlü bir özdeflleflmeyi gerektirmektedir. Bununla birlikte, emek piyasas› ve e¤itimdeki sosyo-kültürel kabuller ve önyarg›lar bu beklentilerle uyuflmamaktad›r. Asl›nda, ulus devlet mant›¤›n›n bir yans›mas› olarak, Almanya’daki devlet politikalar› ve kurumsal pratikler dahil edici bir
mant›¤› yans›tmamaktad›r.
Genel olarak, ulus-devlet içindeki göçmenler için iki tane önemli eleyici faktörden söz edilebilir: Becerilere göre ayr›mc› uygulamalara tabii olmak ve kültürel özcü anlay›flla karfl›laflmak. Birincisi, gelir düzeyi ve göçmen statüleri aç›s›ndan farkl›laflt›r›lm›fl haklar üzerinden s›n›flama, seçme ve tabakalaflmaya dayanan tabakal›
vatandafll›k sisteminin devam›n› sa¤lamaktad›r. ‹kinci eleyici faktör ise kurumsal
›rkç›l›k anlay›fl›n›n temelini oluflturmaktad›r.
Genel olarak bak›ld›¤›nda göçmenlerin ulus-devlet içindeki konumlar›n› göz önüne ald›¤›m›zda, göç edilen toplumda var olan önyarg› ve kültürel kal›plara dayanan kurumsal ›rkç›l›k (›rkç› idari rutinler ve resmi olmayan iktidar iliflkileri) göçmenlerin ve çocuklar›n›n vatandafll›k haklar›n›
gere¤i gibi kullanmalar›n› engellemektedir. Dahas›, bu kurumsal pratikler,
göçmenlerin ve çocuklar›n›n özel durumlar›n› ve ihtiyaçlar›n› da görmezden gelmektedir. Kurumsal ›rkç›l›k, aç›k ve do¤rudan ›rkç›l›ktan farkl› olarak, göçmen
ve onlar›n çocuklar›n›n e¤itim alan›nda veya ifl piyasas›nda ifl ararken karfl›laflt›klar› sistematik olmayan ama ifllevleri aç›s›ndan göçmen çocuklar›n›n ayr›mc›l›¤›
hissettikleri ve sonuçlar›n› yaflad›klar› bir durum olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.
Örne¤in, göçmen oldu¤u baflvurulardaki isimlerden anlafl›lan göçmen çocuklar›n›n mülakata ça¤r›lmad›klar› ya da mülakata ça¤r›lsa bile reddedilme oranlar›n›n
di¤er eflit durumdaki insanlardan daha yo¤un oldu¤u araflt›rmalarla ortaya konulmufltur (Miera, 2008).
“Kurumsal ›rkç›l›k” kavram› ABD’de 1964 sonras›nda Sivil Haklar Yasas›
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yürürlü¤e girdikten sonra ortaya ç›km›flt›r; çünkü Siyahlar, Beyazlar’la yasal olarak eflit haklara sahip oldu¤u halde, fiilen ayr›mc›l›¤a maruz kalmaktayd› (Somersan, 2004: 72-76). Kurumsal ›rkç›l›k fikri, ›rkç›l›¤›n toplumun yap›lar›na sistematik olarak nüfuz etti¤ini öne sürmektedir. Bu fikre göre polis,
sa¤l›k hizmetleri ve e¤itim sistemi gibi kurumlar›n hepsi belirli gruplar›
kay›r›rken, di¤erlerine ayr›mc›l›k yapmaktad›r (Giddens, 2005: 250). Renk,
kültür veya etnik kökenlerinden dolay› insanlara, bir kurumun gerekli profesyonel hizmeti sa¤lamamas› olarak da tan›mlanabilen kurumsal ›rkç›l›¤›n en çok
kolluk kuvvetleri ve polis taraf›ndan ifllendi¤i söylenebilir. Ayr›ca, bu olgu a¤›r
ceza gibi yarg› organlar›nda da gözlemlenebilmektedir. Örne¤in, flikâyet mekanizmas›n›n gere¤ince ifllememesi veya flikâyetlerin kurumlar taraf›ndan ciddiye
al›nmamas› dolay›s›yla Siyahî ve Asyal› Amerikal›lar›n yaklafl›k 4/3’nün polise ve
yarg›ya güvenmedi¤i belirtilmektedir. Resmi fliddet, gözü dönmüfllük ve hukuksuzluk ya da çifte standartç›l›k vb. olgularla özdefllefltirilen ›rkç›l›¤›n bu türünde
yasalarda aç›kça ayr›mc›l›k olmasa bile ›rkç›l›k yap›labiliyor. Örne¤in polis, sa¤l›k, e¤itim, bürokrasi ve di¤er tüm kamusal kurumlarda belli gruplar› kay›ran, di¤erlerineyse haks›zl›k eden, eflitsizlikler yaratan politika ve stratejiler... Kurumsal
ayr›mc›l›k, etnik ve dini az›nl›k ve göçmenlerin toplumun ço¤unlu¤u için mevcut olan ayn› haklara ve f›rsatlara ulaflmalar›n› engelleyen, kurumlardaki rutin
yaklafl›m ve davran›fl kal›plar›na iflaret etmektedir. Bu kurumsal ayr›mc›l›k aç›ktan veya bilinçsiz bir flekilde gerçekleflebilir. Kurumsal ayr›mc›l›k hem yasal düzenlemelere hem de resmi olmayan sosyal kal›plara dayanmaktad›r. Özellikle
baz› göçmen gruplar› do¤rudan hedefleyen kurumsal pratikler, yasalar, yönetmelikler tarafs›z görünebilir ancak dolayl› etkilere sahiptir (Güllüp›nar, 2010:
591). Kurumsal ›rkç›l›k toplumsal sistem içinde güç farklar›n› sürdürmekte ve yeniden üretmektedir. Kurumsal ›rkç›l›k ise, bir grubun di¤erine göre avantajl› konumunu, iktidar›n› korumak ve meflru k›lmak için yürürlü¤e konan kurumsal politikalard›r. Bu durumda ›rkç›l›k, aç›k veya gizli, kas›tl› veya kas›ts›z olabilir ama
sonuç olarak ortaya ›rkç› sonuçlar ç›kmakta ve bunlar yeniden üretilmektedir.
Avrupa’da ortaya ç›kan “Yeni ›rkç›l›k” kavram›n› araflt›r›n›z?

SIRA S‹ZDE

Abadan-Unat’a (1992: 404) göre Almanya ve Avrupa’da iki çeliflkili yaklafl›m
Ü fi Ü N E L ‹ M
söz konusudur. Birincisi, göçmen bireyler ve çocuklar›, gerekliDnitelikleri
tafl›d›¤›nda birbirleriyle genifl bir toplumsal alanda herkese aç›k ekonomik rekabet içine
O R U toplumsal
özgürce girebilmektedir. ‹kincisi, ço¤ulcu toplumun bir gere¤iS olarak,
taleplerini duyurmak ve gerçeklefltirmek istediklerinde ise dikkatlice bölünmüfl
sosyal ve siyasal alanda farkl› kurumlar›n d›fllay›c› uygulamalar›yla
D ‹ K Kkarfl›laflt›klar›n›
AT
gözlemliyoruz. Bu alanlara kat›l›mlar büyük ölçüde münhas›ran Avrupal› yurttafllara ayr›lm›flt›r. Bu durum kültürel engellerin ne denli kuvvetli oldu¤unu göstermekSIRA S‹ZDE
tedir: Göçmenler veya yurttafllar, taleplerinin önüne dini bir etiket koydu¤unda
Müslüman kimliklerini muhafaza ediyorlar ve entegre olmamakla ve tek yönlü bir
bak›fla sahip olmakla suçlan›yorlar. Ancak bu noktada, göçmenler
ve çocuklar›n›n
AMAÇLARIMIZ
bir bak›ma karfl›laflt›klar› s›n›rlamalar, engeller ve ayr›mc›l›k sonucunda bu rolü oynamaya zorland›klar› söylenebilir.
K ‹ T A P ve asimile
Sonuç olarak, modern vatandafll›¤›n marjinallefltirmek, damgalamak
etmek gibi etkiler yaratt›¤›n› belirten Jan Pakulski’ye göre (1997), bu etkileri gider-
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menin yolu, vatandafl› yeni bir hak setiyle, kültürel haklarla donatmaktan geçmektedir. Kültürel vatandafll›k olarak yap›lan bu öneriye göre, “marjinallefltirmeye karfl› sembolik mevcudiyet ve görünürlük hakk›, damgalamaya karfl› haysiyeti temsil
hakk› ve özümsemeye karfl› sahip olunan kimli¤in propaganda edilmesi ve yaflam
tarz›n›n sürdürülmesi hakk› günümüzde vatandafll›k haklar› aras›na al›nmal›d›r”
(aktaran Ye¤en, 2005: 80).

ULUS DEVLET‹N GÖÇMENLERE YÖNEL‹K
POL‹T‹KALARI
Eritme Potas› (Melting Pot)
Eritme potas›, az›nl›k kültürün hakim kültür egemenli¤indeki çözülmesinden çok;
hakimiyeti oluflturan tüm kültürel yap›lar›n evrim geçirerek, yeni bir kal›p
içinde kar›flmas›n› ve yeniden oluflmas›n› ifade etmektedir. Sosyal bilimler
için eritme potas›, göçmenlerin toplumsal devingenlik için gerekli koflullara kavufltukça orta s›n›f olma yoluyla kültürel farkl›l›klar›n›n emilmesi anlam›na gelmektedir. Amerikan toplumunun özgün yap›s›, söz konusu etkiyi belirgin k›lm›flt›r. Bilindi¤i gibi, tipik bir göç ülkesi olan Amerika 17. yüzy›l›n ortalar›ndan itibaren, dünyan›n afla¤› yukar› tüm bölgelerinden yo¤un göçlere u¤ram›flt›r. Tarihsel deneyimlerde, bu göç edenlerin ortak eylemlerinden yarat›lan bir Amerika ülkesini
idealize etmektedir (Gleason, 1964; 22-24; Bafltürk, 2009: 533-534). Bu kavram
az›nl›¤›n kendi kimli¤inden vazgeçip bask›n toplulu¤un dil ve de¤erlerini kabul etmesine yönelik bireyselci bir stratejidir. Eritme potas›, toplumdaki çeflitli az›nl›k
gruplar›n zaman içinde bir araya gelerek kültürel olarak yeni bir kar›fl›m oluflturmas› sürecidir.
Baz› yazarlar, eritme potas› teriminin asimilasyonu do¤allaflt›rmaya dönük bir
kamuflaj olarak kullan›ld›¤›n› söylemektedir. Amerikan’›n meflhur “eritme potas›
demokrasisi” anlay›fl›n›n asimilasyona do¤all›k z›rh› giydirmeye yönelik bir çaba
oldu¤unu söyleyen Somersan (2004), Amerikan eritme potas› imgesinin gerçekle
tam örtüflmedi¤inin alt›n› çiziyor. Zira Amerika’ya göçen ikinci kuflaklar ne kadar
“Amerikal› olma” kompleksiyle as›llar›n› unutmaya ve unutturmaya çabalasalar da,
üçüncü kuflaklar ›srarla köklerini/as›llar›n› soruflturma e¤ilimindedirler. Az›nl›k durumuna düflürülmüfllerin, egemen elit zümrelerin belirledi¤i üst standartlara ulaflma, benzeflme, yabanc› olmaktan ç›kma çabalar›n›n asimilasyon politikalar›na güç
verdi¤i söylenebilir.

Asimilasyon
Asimilasyon, toplumdaki çeflitli az›nl›k gruplar›n “devlet politikalar›n›n
zorlanmas› yoluyla” kültürel olarak ço¤unlu¤a benzetilmesi süreci olarak
tan›mlanmaktad›r. Devlet politikalar› sonucu olarak gerçekleflen asimilasyon süreci içinde, az›nl›k konumundaki insanlar (ister yerli halklar, isterse sonradan gelen göçmenler olsun) giyim kuflamlar›n›, de¤erlerini, dinlerini, dillerini ve hatta
davran›fl ve tutumlar›n› zaman içinde, egemen ço¤unluklara uyum sa¤layacak flekilde de¤ifltirebilmektedir.
Somersan (2004: 87) “do¤al asimilasyon” yönünde yarg›lar›n bulundu¤unu da
naklederek ancak bunlar›n yan›lt›c› oldu¤unu; oysa kitlelerin asimilasyonu kan›ksamas› durumundan söz edilebilece¤ini ima ediyor. Somersan “zorunlu uyum” terimi üzerinde de durulmas› gerekti¤ini belirtmektedir: “Zorunlu” uyum kavram›
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önemli; çünkü ço¤u siyasetçi ve sosyal bilimci, iflin zorunluluk boyutuna de¤inmemekte veya yeterince vurgulamamaktad›r. Genel olarak bunlar asimilasyonu, “ço¤unluk kültüre bir flekilde uymak”, “uyum sa¤lamak” anlam›nda kullanmaktad›r.
Oysa bu ayr›m› yapmak önemlidir; aksi halde asimilasyonu, entegrasyondan ay›rt
etmek mümkün de¤ildir.

Bütünleflme veya Entegrasyon
Bütünleflme, göçmen veya yerli halklar›n kendi istekleri ile ço¤unluk kültür ve
topluma uyum göstermesi ve ço¤unluk toplumun normlar›n›, de¤er ve düflünce kal›plar›n› benimsemesi olarak tan›mlan›yor. Asimilasyon bask›c› ve sevimsiz bir politika olarak alg›lan›rken, sosyal bilimciler entegrasyonu, farkl› kültürlerin bir toplumda birlikte yaflamas›nda daha olumlu çözümlerden biri olarak görmektedir. Ancak, hakl› olarak bütünleflme/entegrasyon konusunda da kuflkucu olmak mümkündür zira asimilasyonun nerede bitip entegrasyonun nerede bafllad›¤›na dair kesin bir s›n›r çizmek zor görünmektedir.

Çokkültürcülük
Çokkültürcülük özellikle Kanada ve Avustralya gibi devletlerin ülkelerine kabul etmifl olduklar› göçmenleri asimile etmek yerine çok etnikli yap› içinde farkl›l›klar›n› tan›yan bir politika giriflimi olarak çokkültürlülü¤ü resmen bir devlet politikas› haline getirdikleri 70’li y›llardan sonra daha fazla dünya gündemine oturmufltur. Çokkültürcülük tart›flmalar›n temeline bak›ld›¤›nda bu olgunun asl›nda
yirminci yüzy›l›n içinde ortaya ç›kan büyük göç dalgalar› ve çöken sömürge imparatorluklar›n›n ard›nda b›rakt›klar› büyük etnik çeflitlilikle temelden ilgili oldu¤u
görülmektedir. Bu anlamda Avrupa’n›n dünyan›n geri kalan› üzerinde kurmufl oldu¤u kolonyalist egemenli¤inin sona ermesi ve bunun sonucunda sömürgelerin
ba¤›ms›zlaflmas›, sömürge halklar›n›n yerel ve az›nl›k kültürlerine söz hakk› tan›yan süreçlerin ifllemesini kolaylaflt›rm›flt›r (fian, 2005).
Yap›lan son çal›flmalara göre dünyadaki ba¤›ms›z 184 ülke, bünyelerinde 600
yaflayan dil grubu ve 5000 etnik grup ile muazzam bir çeflitlilik içinde bulunmaktad›r. Bu rakamlar bize çok az ülkenin vatandafl›n›n ayn› etnik-ulusal gruba ait olduklar›n› ve çok az›n›n ayn› dili konufltuklar›n ifade etmektedir (Kymlicka, 1998:
25; fian, 2005: 70). Bu kültürler genel olarak kendilerini ço¤unluk kültürü yan›nda
ayr› toplumlar olarak korumak istiyorlar ve ayr› toplumlar olarak varl›klar›n› sürdürmelerini sa¤lamak üzere çeflitli özerklik ya da özyönetim biçimleri talep ediyorlar (Kymlicka, 1998:38). ‹spanya’da Basklar ve Katalanlar, Birleflik Krall›k’ta Kuzey
‹rlandal›lar, Hollanda’da Frizler, ‹skandinav ülkelerinde Laplar bu tip az›nl›klar›n
örneklerini olufltururlar.
Parekh (2000:6) çokkültürlü toplum ve bu olguya yaklafl›mlar konusunda flunlar› söylemektedir: “Çokkültürlü toplum bünyesinde iki veya daha fazla kültürel
toplulu¤u bar›nd›ran bir toplumdur. Çokkültürlü toplum, her biri farkl› biçimler
göstermekle birlikte kültürel çeflitlili¤e iki flekilde tepki verebilir. Ya kültürel çeflitlili¤i olumlu karfl›lar, onu anlamak için merkeze koyar ve onun kendi varl›¤›n› sürdürmek üzere öne sürdü¤ü kültürel taleplere sayg› duyar, ya da bu topluluklar› ço¤unluk kültürü içinde eriterek asimile edebilir. Birinci durumda, yönelim ve etik
olarak çokkültürcü, ikinci durumda ise mono-kültürcü olursunuz. Her iki durumda da çokkültürlü bir toplumda yafl›yorsunuz, ama bunlardan sadece biri çokkültürcüdür. ‘Çokkültürlü toplum’ terimi bir olgu olarak kültürel çeflitlili¤e iflaret eder,
‘çokkültürcü’ terimi bu olguya yönelik normatif bir tepkiyi dile getirir”.

Küreselleflmenin getirdi¤i
toplumsal dönüflümler ve
buna ba¤l› olarak ortaya
ç›kan ço¤ul kimlikler ve ulus
ötesi kurumlar›n artan rolü
sonucu her geçen gün daha
da artan farkl›laflm›fl
kimlikler yaflad›¤›m›z
dünyan›n bir gerçe¤i haline
gelmifltir. ‹flte
çokkültürcülük ve yeni
vatandafll›k tart›flmalar› da
bu zemin üzerinde
yeflermeye bafllam›flt›r.
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Bu anlamda, bir ideoloji ve normatif bir felsefe olarak çokkültürcülük, Kanada, Avustralya ve Amerika gibi ülkelerde kültürel çeflitlili¤in olumlu karfl›lanmas›n› ve yüceltilmesini ifade etmektedir. Çokkültürcüler, farkl› gruplar›n asimilasyonuna ve toplumun homojenlefltirilmesine karfl›d›rlar (Vermeulen & Slijper, 2003:5- 8). Kavram›n farkl› kullan›mlar›n› ay›rt etmek için Türkçe’de, etnik ve kültürel farkl›l›klar› ifade etmek üzere “çokkültürlülük”, çokkültürlü toplumu ve farkl›l›klar› olumlu ve istenilir gören ideolojik ve normatif tavr› ise
“çokkültürcülük” olarak karfl›lamak mümkündür.
Çokkültürcülük kavram› ilk kez 1971 y›l›nda Kanada Hükümeti taraf›ndan ve
bir siyaset biçimini ifade etmek üzere kullan›lm›flt›r. Burada çokkültürcülük politikas›n›n temelini yurttafllar›n eflitli¤i ve kültürel çeflitlili¤in kabul edilmesi
teflkil etmektedir. Bugün, çokkültürcülü¤ün merkezi de¤erleri üç ilkeyle özetlenmektedir (Vermeulen&Slijper, 2003:8-11). Birinci ilke, “kültürel çeflitlili¤in tan›nmas›”d›r. Bu ilke, çokkültürcülü¤ün yetkin kuramc›lar›ndan biri olan Charles
Taylor taraf›ndan “Tan›nma Politikas›” olarak adland›r›lm›flt›r. ‹kinci önemli ilke, “toplumsal eflitlik”tir. Birinci ilkede ifade edilen kültürel ve etnik anlamda
eflit muamele yeterli de¤ildir. Gruplar›n ayn› zamanda sosyal ve ekonomik anlamda da eflit bir konuma sahip olmalar› da istenmektedir. Bu anlamda eflitlik ve tan›nma gibi kavramlar, hukuksal anlamlar›n›n ötesinde toplumsal bir içeri¤e de sahiptir. Üçüncü ve son ilke, “toplumsal bütünleflme”dir. Karfl›t iddialar›n aksine çokkültürcüler, toplumda farkl› gruplar›n gettolar halinde ayr›flmas›na taraf de¤ildirler. Tam tersine onlar eflitlik ve tan›nma temelinde gruplar›n hiç bir engelle
karfl›laflmadan toplumsal bir dayan›flma ve birlik oluflturmalar›n› hedeflemektedirler. Onlara göre toplumda gettolaflmay› ortaya ç›karan sebep, sosyal ve ekonomik
eflitsizliktir, bu ortadan kalk›nca, gettolaflma da kendili¤inden ortadan kalkacakt›r
(Canatan 2009: 82).
Bu ba¤lamda, birbirinden oldukça farkl› bu gruplar›n, kimliklerinden kaynaklanan farkl›l›klar›na sayg› duyulmas›na ve farkl›l›klar›n›n tan›nmas›na yönelik bir
mücadele yürüttü¤ü söylenebilir. Ancak bu mücadelede hedeflenen, bask›n kültürün farkl›l›klar› hofl görmesinden öte bir taleptir. Çünkü farkl›l›klar› hofl görmek hiyerarflik bir anlay›fl› içinde bar›nd›r›r; oysa burada talep edilen sayg› ve tan›nma,
kültürel kimliklerin eflde¤er sayg› esas›na göre de¤erlendirilmesine yöneliktir (Parekh, 2002; Taylor, 2005; Kubilay, 2010).
SIRA S‹ZDE
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Ulus-devlet ve vatandafll›k konusu son yirmi y›ldan beri artan küreselleflme ve kitlesel göçler nedeniyle yo¤un olarak tart›fl›l›r hale gelmifltir. Bu tart›flman›n artmas›S O h›zla
R U artan küreselleflme, modern ulus-devletin yaflad›¤› afl›nman›n
n›n nedenleri,
artmas› ve kapitalizmin de¤iflen dinamikleridir. Say›lar› ve etkinlik alanlar› giderek
artan ulus-üstü
(Avrupa Adalet Divan›, Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi,
D ‹ K Kyap›lar
AT
Uluslararas› Tahkim Yasas› vb.), uluslararas› ifl piyasas›, evrensel insan haklar› örgütleri gibi inisiyatifler, ulusal vatandafllar›n tabi olduklar› modern ulus-devletin s›SIRA S‹ZDE
n›rlar›n› belirsizlefltirmifltir. Bu nedenle, ulus-devletler art›k kendi s›n›rlar› içinde
yaflayan insanlar› mutlak bir iktidar ile yönetmeye muktedir görünmüyorlar. Ayr›ca, AvrupaAMAÇLARIMIZ
Birli¤i geçen yüzy›l›m›za damgas›n› vuran ulus devlet anlay›fl›n› de¤ifltirmifltir. Ulus-üstü bu yap›da vatandafll›k, etnisite ve ulus gibi aidiyetlerin anlam›
giderek de¤iflmektedir (Bakan ve Akyol, 2010).

N N

K ‹ T A P

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

TELEV‹ZYON

8. Ünite -Vatandafll›k, Ulus-Devlet ve Küreselleflme

Ulusall›¤›n ve devlet yap›lar›n›n s›n›rlar›n›, güç ve kapasitelerini aflan bir flekilde küresel anlamda entegrasyonu tamamlanm›fl, tek bir pazara dönüflmüfl ve tek
bir mekan haline gelmifl küresel dünya anlay›fl› ulusall›¤›n ve ulus-devlete dayal›
vatandafll›¤›n taht›n› parçalam›fl olmaktad›r. Dünya Ticaret Örgütü, Birleflmifl Milletler, Dünya Bankas› kararlar›; uluslararas› kurulufllar›n raporlar› ya da derecelendirme kurulufllar›n›n reytingleri, Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi’nin kararlar›, küresel sivil toplumun oluflturdu¤u a¤lar vb. ulus-ötesili¤in ve devletlerüstü bir alan›n etkinli¤inin kan›tlar› haline gelmifltir. Sonuç olarak, küreselleflme, ulus-devletin belli bafll› özelliklerinin tümünü de¤ifltirmeye ya da en
az›ndan tehdit etmeye bafllam›flt›r.
Ayr›ca, en önemlisi, uluslararas› göçün ülkelerde yaratt›¤› etnik farkl›l›klar ve
küreselleflmeyle birlikte ço¤alan ve artan kimlik ve farkl›l›klar, homojen bir kültür
ve tek bir ulus veya etnisite anlay›fl›na dayanan ulus-devlet vatandafll›¤› düflüncesini tehdit etmektedir. 20. yüzy›l›n sonuna do¤ru ulus-devletlerin büyük ço¤unlu¤u, ekonomik, kültürel, siyasal ve toplumsal alanlarda ortaya ç›kan uluslararas›
ba¤lant›lar›n yayg›nl›k kazanmas›n›n ve ulusal s›n›rlar› aflan büyük çaptaki göç hareketlerinin etkisi alt›nda kalm›flt›r. ‹lk kez Avrupa’da ortaya ç›kan ve amac›; etnik,
kültürel ve dilsel farkl›l›klar› bir potada eriterek ortak bir tarih, dil ve kültüre dayal› bir ulus yaratmak olan ulus-devlet projesi, bugün ciddi bir meydan okumayla
karfl› karfl›yad›r. Bazen “çokkültürlülük” bazen de “çokkültürcülük” olarak adland›r›lan bu meydan okuma, özü itibariyle toplumda her türlü tekdüzelik, birlik ve
ortakl›¤› bozan “çeflitlilik” olgusuna vurgu yapmaktad›r.
Ulus-devlete dayal› olan ve homojen bir ulusla tan›mlanan klasik vatandafll›k
anlay›fl›n›n aç›kça de¤iflmeye bafllamas›n› sa¤layan ve yeni vatandafll›k biçimlerinin tart›fl›lmaya bafllanmas›n›n nedenlerine bakt›¤›m›zda flu geliflmeler karfl›m›za
ç›kmaktad›r:
1. Sömürgecili¤in sonuna gelinmesine ba¤l› olarak yükselen kitlesel göç;
uluslararas› göçle birlikte ulusal devletlerdeki nüfus çokkültürlü ve çok etnikli bir yap›ya kavuflmufltur.
2. Uluslararas› göçün son döneminde göçenlerin e¤itim seviyesi yüksek
dolay›s›yla asimilasyona dirençli kesimlerden oluflmas›.
3. Ulus-üstü örgütlerin yükselifli; çokuluslu flirketler ve devletlerüstü kurulufllar ulus-devletin “özerkli¤ini” s›n›rland›rmakta ve ulus-devletin ekonomik
siyasal ve toplumsal alanda almak istedi¤i kararlar›n önüne geçmektedir. Bu
anlamda, Ulus-devlet sistemi seçilmifl parlamentolar›n yetkileri “devletlerüstü” kurulufllara devredildi¤i ölçüde zay›flamaktad›r. Uluslararas› örgütlerin
etkinlikleri ve say›s›n›n artmas› ulus-devletin baz› alanlarda geriye çekilmesine yol açm›flt›r.
4. Liberal ve eflitlikçi de¤erlerin ulus-devletin d›fllay›c› pratikleriyle gerilim içinde olmas›.
5. ‹nsan haklar›n›n uluslararas› hukukun bir enstrüman› haline gelmifltir.
6. Kiflilerin ya da gruplar›n otantik kültürlerini devam ettirme haklar›
meflruluk kazanm›flt›r.
7. Ulus-devletin türdefllefltirme yetene¤inin zay›flamas›; Uluslararas› göçle birlikte homojen olmayan nüfuslar›n artt›¤› yerlerde “ulus ile yurttafl” aras›ndaki ba¤ çözülmektedir. Birey, ulus-devletleri de aflan çoklu ve farkl›
ba¤l›l›k ve sadakat iliflkilerine girmektedir.
8. Genel olarak ulus-devlet ve ulus mant›¤›n› aflan Avrupa Birli¤i gibi bölgesel entegrasyon süreçleri ortaya ç›km›flt›r.
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9. S›n›rlar›n denetimi, mallar›n, fikirlerin, göçmenlerin, s›¤›nmac›lar›n ak›n› ve
zorlamas› nedeniyle gevflemektedir.
10. ‹letiflim teknolojisi ve sosyal medyan›n h›zla geliflmesi ulus-devlet s›n›rlar›n›n co¤rafi olarak öneminin azalmas›na ve insanlar›n ulus-devletin s›n›rlay›c›l›¤› olmadan da iletiflim kurmalar›na yol açm›flt›r.
Bilindi¤i üzere dünya genelinde büyük bir göç hareketi vard›r. Bunun sonucunda ço¤u toplumun etnik kompozisyonu ciddi bir flekilde de¤iflmektedir. Çünkü göçle birlikte dünya nüfusu melezleflme dedi¤imiz çokkültürlü bir harmanlamaya do¤ru gitmektedir. Bu nedenle, örne¤in Almanya’da oldu¤u gibi vatandafll›k
tan›m›n› tek bir ›rka veya homojen bir ulusa dayand›rmak eskisi gibi kolay görünmemektedir.
Ulus devlet zay›flama sürecine girdi¤i için vatandafll›¤›n küresel bir zemine
do¤ru kayd›¤›n› söyleyebiliriz. Bunda yukar›daki geliflmelerin büyük bir rolü olmufltur.
Ayr›ca, Sovyet Komünizmi’nin da¤›lmas›ndan sonra küresel kapitalizm bütün
dünyay› etkilemeye bafllad›. Küresel ça¤da ulusal/yerel ekonomiler, küresel kapitalizme eklemlenmifl ve ulus devletler küresel sisteme ba¤›ml› hale gelmifllerdir.
Sonuç olarak, ulus devletler uluslararas› alanda ve hatta yerel ba¤lamda ekonomik
güçlerini kaybettiler. Bunun yan›nda, ilk önce Avrupa Ekonomik Toplulu¤u (AET),
daha sonra Gümrük Birli¤i ve en sonunda da Avrupa Birli¤i (AB) formuna dönüflen
örgütlemeyi dikkate al›rsak, uluslararas› yap›lanma ve ekonominin ulus devletleri
ne kadar zay›flatt›¤›n› ve dolay›s›yla küresel ça¤da vatandafll›¤›n nas›l bir boyut kazand›¤›n› görmüfl oluruz. Ulus-üstü organizasyonlar›n ortaya ç›kmas›yla beraber
ulus devletler büyük oranda güç kaybetmifltir. Bu ulus-üstü organizasyonlardan
AB’yi örnek verirsek flunu ifade edebiliriz: Birçok ulus devletin AB çat›s› alt›nda bir
araya gelmeleri ulusa dayal› vatandafll›k, bütün üye ülkelerin kimliklerini bar›nd›ran ve böylece farkl› etnik kökenlerden, dinlerden, ›rklardan vs. insanlar› kucaklayan anayasal/Avrupa vatandafll›¤›na do¤ru evirildi¤ini göstermektedir. Ayn› flekilde Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi’nin (A‹HM) kararlar›na ba¤l› olmakla ve Avrupa Parlamentosu’nda (AP) temsil edilmekle birlikte üye ülkelerin ulusal s›n›rlar›n›n d›fl›na ç›karak Avrupa sath›na yay›ld›klar›n› görmekteyiz. Böylece ulusal vatandafll›klar eski önemlerini kaybetmifltir.
Küresel bir köye dönüflen dünyam›zda insanlar›n daha demokratik sistemler alt›nda daha evrensel kimlikler/kapsay›c› vatandafll›klar aray›fl›nda olduklar› söylenebilir. Örne¤in, bir federal sistem alt›nda farkl›l›klar› bar›nd›ran çok-kültürlü vatandafll›k, kültürel asimilasyonist düflüncelerin yerini almay› hedeflemektedir. Dahas›, ekolojik biyosferdeki bütün canl›lara sayg› duymay› gerektiren bir anlay›fl›n
geliflmesine neden oldu. Anayasal vatandafll›k, ayn› anayasa çat›s› alt›ndaki farkl›l›klar› haklar› ve statüleriyle birlikte kucaklamaya çal›flmaktad›r. Bütün bu yeni vatandafll›k biçimleri, geleneksel vatandafll›¤›n sosyal statü ve ulusal yönleriyle birlikte daha evrensel bir biçime do¤ru yöneldi¤ini göstermektedir.
Ulus devletin dayanmakta oldu¤u “ulusal birlik” veya vatandafll›k kavram› ortadan kalkmamakla birlikte, küreselleflme, ulus-afl›r› a¤lar, sosyal medya ve uluslararas› göçler sayesinde, sosyal bilimlerin yeni yeni irdelemeye bafllad›klar› yeni vatandafll›k ba¤lar› ve oluflumlar ortaya ç›kmaktad›r. ‹nsanlar›n, sosyal, siyasal ve
ekonomik nedenlerle yüksek düzeyde yer de¤ifltirmeleri, yeni gelinen toplumda
çokkültürlü bir yap› oluflturmaktad›r. Ayr›ca bu hareketliliklerle birlikte oluflturulan sosyal a¤lar toplumbilimcilerin “ulus-ötesi topluluklar dedi¤i (transnational
communities) olguyu oluflturmaktad›r.
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Küreselleflme, göçler ve uluslararas› kurumlar›n etkinli¤inin artmas›, modern
vatandafll›k haklar›n›n ötesinde yeni haklar›n dâhil edilmesine yönelik taleplerin
ortaya ç›kmas›na neden olmufltur. Bu taleplerin karfl›lanmas› ba¤lam›nda, Avrupa
vatandafll›¤›, çokkültürlü vatandafll›k, anayasal vatandafll›k, küresel vatandafll›k, ekolojik vatandafll›k ve ulus-sonras› vatandafll›k gibi yeni vatandafll›k
tipleri tart›fl›lmaya bafllanmaktad›r.

Küresel Vatandafll›k
Küreselleflmeyle birlikte mekân eski önemini kaybetti ve mesafeler daralmaya bafllad›. Çünkü kitle iletiflim araçlar›, yüksek teknoloji ve h›z›n yol açt›¤› zaman-mekân daralmas›yla bir anlamda mekân/boyut kayb› yaflanmakta ve mesafeler küçülmektedir. Örne¤in Urry’in vurgulad›¤› gibi fiber-optik kablolar, jet uçaklar, görsel
iflitsel aktar›m, dijital TV, internet, uydu, kredi kartlar›, fakslar, cep telefonlar›, h›zl› trenler vs. mekân›n önemini kaybetmesine ve dolay›s›yla vatandafll›¤›n ulusal/co¤rafi boyutunun afl›nd›r›lmas›na yol açmaktad›r (Urry, 1998: 10). Günümüzde s›n›r tan›mayan bir göç ak›n› vard›r. K›sacas›, herhangi bir ulus devletin tek bafl›na klasik vatandafll›k tan›m›yla birlikte bununla bafla ç›kmas› çok zordur. Çünkü
küresel ça¤da ulus devletler geliflme trendini sürdürebilmek için evrensel de¤erlere ait olan farkl›l›klar›n haklar›n› belirlemek zorundad›rlar. Ulusal vatandafll›k bu
trendi yakalamakta baflar›s›z oldu¤undan dolay›, küresel vatandafll›k yeni geliflmelerle birlikte bir alternatif olarak ortaya ç›kmaktad›r. Bu yönüyle küresel vatandafll›k ulus devletin geleneksel s›n›rlar›n›n d›fl›nda vatandafll›¤›n geliflti¤ini gösteren
yeni bir formüldür. Küresel ›s›nma gibi dünyay› tehdit eden tehlikeler nedeniyle
insan neslinin bir yok olufla do¤ru gidebilece¤i yönünde gittikçe daha fazla bir duyarl›l›k oluflmaktad›r. Bu nedenle, insan neslinin yaflamas› için küresel vatandafll›k
siyasi tercihlerini ekolojik duyarl›l›¤› da göz önünde bulundurarak yapmaktad›r.
Bunu yapmakla küresel vatandafll›k böylece dünya çap›nda hâlihaz›rdaki davran›fl
biçimini dönüfltürmektedir (Esendemir, 2008).
Vatandafll›¤›n ulusal s›n›rlar›n d›fl›nda alg›lanmas› gerekti¤ini gösteren noktalar› vurgulad›ktan sonra Falk’›n bu konudaki yaklafl›m›na bakmakta yarar vard›r. Birincisi, Falk’a göre küresel vatandafll›k ruhu yay›lmaya bafllam›flt›r (Falk,
1994: 133). Böylece belirli bir co¤rafyaya körü körüne ba¤l›l›k art›k yoktur. Bu nedenle, küresel vatandafll›¤›n birinci adresi uluslararas› ba¤lamd›r. Bu ba¤lamda
fikirler yeni küresel geliflmeler ›fl›¤›nda oluflmaktad›r.
‹kincisi, Falk’a göre küresel vatandafll›k ekonomik güçlerin küreselleflmesiyle irtibatl› olarak evrensel bir kimli¤in oluflmas›nda büyük bir rol oynamaktad›r. Falk’›n anlay›fl›nda bu kimli¤in büyük bir önemi vard›r. Örne¤in,
ona göre dünya bir nevi ekonomik elitler etraf›nda örgütlenmeye bafllam›flt›r ki bu
elitler hedef ve tecrübelerini paylaflmakta, ortak paydalarda buluflmakta ve kendilerini daha özgür hissetmektedirler. Belirli bir co¤rafyadan ba¤›ms›z hareket etmektedirler (Falk, 1994: 135). Bu anlamda küresel vatandafll›¤›n ikinci adresi küresel elitlerdir. Küresel vatandafll›¤›n gelifltirilmesi yak›n gelecekte bugün bir
az›nl›¤› teflkil eden söz konusu küresel elitlerin artmas›na ve dolay›s›yla bu vatandafll›k kipinin kapsam›n›n geniflletilmesine yol açacakt›r.
Üçüncüsü, küresel vatandafll›k, özellikle çevre ve ekonomiye odaklanmaktad›r. Falk’a göre bu düflünce “Ortak Gelece¤imiz” diye adland›r›lan Brudtland Komisyonu’nun raporunda ifllenmifltir. Bu rapor, insano¤lunun yeryüzündeki
ortak kaderi üzerinde durmaktad›r. Rapor, ortak küresel problemler, yeflil alanlar›n azalmas›, küresel ›s›nma neticesinde oluflan iklim de¤ifliklikleri, enerji sorunla-

207

208

‹nsan ve Toplum

r› vs. gibi konular› ele alm›flt›r (Falk, 1994: 135, 136). Tabii ki bütün bunlar›n üstesinden gelmek için uluslararas› bir iflbirli¤ine ihtiyac›m›z vard›r. Küresel sorunlara karfl› uluslararas› birliktelikler sa¤layarak mücadele etmek küresel vatandafll›¤›n üçüncü temelini oluflturmaktad›r.
Dördüncü olarak küresel vatandafll›¤›, bölgesel siyasi birlikteliklerin
oluflmas›na ba¤layabiliriz. AB bu bölgesel birlikteliklerin en çok bilinenidir.
Çünkü AB bir yandan bölgesel bir gücü temsil ederken, öte yandan da ulus ötesi
bir yap› sunmaktad›r (Falk, 1994: 136). O ayn› zamanda insan haklar› gibi evrensel de¤erleri uygulamaya geçiren bir devletleraras› sistemi iflletir. Bu yönüyle küresel vatandafll›¤›n baflka bir zemini de farkl› ülkeleri ayn› platformda bir araya
getiren bölgesel siyasi iradedir.
Son olarak, küresel vatandafll›k 1980’lerde sosyal hareketlere yol açan
uluslararas› aktivizmle de iliflkilendirilebilir. Örne¤in, Uluslararas› Af Örgütü ve Greenpeace herhangi bir ülkeyle veya bölgeyle s›n›rland›r›lamayan uluslararas› mücadele oluflumlar›d›r (Falk, 1994: 138). Bu oluflumlar dünyam›z›n yeni yeni karfl›laflmakta oldu¤u sorunlar›n çözümü için hassasiyet gelifltirmektedir. ‹flte
küresel vatandafll›¤›n son zemini de bu küresel duyarl›l›kt›r. Görüldü¤ü üzere
küresel vatandafll›k küresel geliflmelere ba¤l› oldu¤u kadar küreyi tehdit eden sorunlara da dayan›r. Klasik vatandafll›k tan›m›n›n eskisi gibi ra¤bet görmeyip gelifltirilmesi gerekti¤ini ifade eder. Dünyan›n yeni sorunlar›n› dikkate alan yeni bir alternatif sunar. Bu yaklafl›m, belirli bir bölgenin sorumlulu¤undan öte kürenin sorumlulu¤unu bireye yüklemektedir (Esendemir, 2008).

Ekolojik Vatandafll›k
Baz› ciddi ekolojik
problemler küremizi tehdit
edecek boyuta ulaflt›. Bu da
dünya vatandafllar›na
s›n›rlar ötesi bir sorumluluk
yükledi. Böylece
vatandafll›¤›n ulusal
s›n›rlar›n d›fl›nda
tan›mlanmas› ihtiyac›
do¤mufl oldu.

Günümüz küresel ça¤›nda çevreyle ilgili sorunlar bütün canl›lar› tehdit etmeye
bafllam›flt›r. Bu nedenle, yerküreyi bu ciddi tehditlere karfl› korumak için do¤aya
karfl› hassasiyet artmaktad›r. ‹nsanla ayn› kaderi paylaflan di¤er canl› varl›klara karfl› da bir ilgi olufltu. Bu durumu aç›klamak için Van Steenbergen taraf›ndan vatandafll›¤›n art›k klasik boyutta kalmamas› gerekti¤ini gösteren ekolojik vatandafll›k formülü gelifltirildi.
Van Steenbergen bu yeni vatandafll›¤›n çerçevesini flu üç noktayla belirlemeye çal›flmaktad›r. Van Steenbergen’e göre ekolojik vatandafll›k kapsay›c›d›r. Çünkü sadece insan haklar›n› esas alan vatandafll›k tan›mlamalar›na art› olarak, hayvan haklar›n› da savunmaktad›r (Van Steenbergen, 1994: 143). Ekolojik vatandafll›k do¤adaki bütün canl›lar› da dikkate alarak kapsam›n› geniflletmektedir. Bu anlamda, vatandafll›¤›n tarihsel geliflimi göz önünde bulunduruldu¤unda
ekolojik vatandafll›k gelifltirilen formüller içerisinde en kapsay›c› olanlardan biridir.
Antik Yunan’da sadece özgür insanlar›n vatandafl say›l›p kad›nlar›n, kölelerin ve
yabanc›lar›n bu kapsama al›nmad›¤› düflünülürse günümüzde bu formülle hangi
aflamaya gelindi¤i daha net bir flekilde görülebilecektir (Van Steenbergen, 1994:
144). Ekolojik vatandafll›k do¤aya karfl› insan›n sorumluluklar› üzerinde
durmaktad›r. Van Steenbergen’e göre günümüzde birçok çevre örgütünün bulunmas› ekolojik vatandafll›kta insanlar›n sadece topluma karfl› görevlerinin de¤il,
ayn› zamanda do¤aya karfl› sorumluluklar›n›n da oldu¤unu göstermektedir (Van
Steenbergen, 1994: 143; Esendemir, 2008). Görüldü¤ü üzere ekolojik vatandafll›kta “sorumluluk” kavram› çok önemlidir. Eskiden sadece topluma dolays›yla insana karfl› sorumluluk ön planda tutuluyordu, gelifltirilen ekolojik vatandafll›kta ise
sorumluluk alan› do¤ay› da içine alacak flekilde geniflletilmifltir. Ekolojik vatandafll›k küresel ekolojik haklar› tan›mlar. Van Steenbergen’e göre, hayvan hak-
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lar›n› ekolojik haklara bir örnek olarak verebiliriz. Bu yönüyle ekolojik vatandafll›k, Marshall’›n sivil, siyasi ve sosyal hak kümelerine ilavede bulunarak vatandafll›¤› geniflletir (Van Steenbergen, 1994: 144). Ekolojik vatandafll›k, yerküreyi yaflama
alan› olarak görmektedir. Bu nedenle, küresel vatandafll›k bütün canl› varl›klar›
dünya vatandafllar› çerçevesinde de¤erlendirmektedir (Van Steenbergen, 1994:
150). Ancak günümüzde vatandafll›¤›n insan âleminin d›fl›na nas›l ç›kart›laca¤› hâlâ tart›flma konusudur. Van Steenbergen buna, sosyal sorumluluk bilincinin gelifltirilmesiyle çözüm aramaktad›r. Burada ayn› zamanda kat›l›m sorunu vard›r. Biyosferdeki her canl›n›n kat›l›m› sa¤lanmasa da insanlar›n yeryüzünü bir yaflama alan›
olarak görüp sorumluluk ve dikkatlerini art›rmalar›yla birlikte bu sorun k›smen afl›labilecektir (Van Steenbergen, 1994: 151). Görüldü¤ü gibi Van Steenbergen’in
ekolojik vatandafll›k tan›m›, di¤er tan›mlardan farkl› olarak bütün canl›
varl›klar› kapsamaktad›r.

Ulus-Sonras› (Post-National) Vatandafll›k
Soysal’a (1994) göre geleneksel vatandafll›¤›n ulusal boyutunun de¤iflmesine yol
açan dört önemli geliflme vard›r:
1. Avrupa’da So¤uk Savafl sonras› yaflanan büyük göç dalgas›, iflgücü piyasas›n› ulusal s›n›rlar›n d›fl›na tafl›rd›. Bu da Avrupa ülkelerinin hâlihaz›rdaki ulusal ve etnik yap›lar›n daha karmafl›k olmas›na yol açt›.
2. 1945’ten sonra sömürgelerin ba¤›ms›zl›¤›na, uluslararas› alanda önem kazanmalar›na yol açt›. Bu nedenle, söz konusu ülkelerin insanlar› evrensel
haklar›n› talep etmede daha duyarl› bir hale geldiler. Bunun sonucu olarak da
birçok kültür ve kimlik sosyal alana ve vatandafll›k kapsam›na al›nm›fl oldu.
3. AB gibi farkl› göçmenleri bar›nd›ran idari yap›lar toplumda sosyal hareketlili¤i sa¤layarak yeni aidiyet biçimlerinin oluflmas›na f›rsat tan›d›lar. Burada
AB vatandafll›¤›n› örnek olarak verebiliriz. Böylece, haklar art›k zorunlu olarak bir ulus devletle özdefllefltirilmek zorunda de¤ildir.
4. Küresel söylem yay›ld› ve bireysel haklar›n araçlar› gelifltirildi. Bu haklar yasal
bir zeminde dünya düzeyinde insan haklar› vurgusuyla dillendirilmektedir (Soysal, 1994: 19). Soysal’›n ulus sonras› (post-national) dedi¤i bu yeni vatandafll›k
kipi, klasik vatandafll›k tan›m›ndan flu noktalarda ayr›lmaktad›r. Birinci geliflme,
Soysal’›n yaklafl›m›nda vatandafll›¤›n ulusal/co¤rafi yönüne iflaret eder. Ona göre ulus sonras› vatandafll›¤›n s›n›rlar› çok de¤iflkendir. Örne¤in Almanya’daki
Türk göçmenlerin kamusal kurumlara müdahil olmalar› için Berlin’e ba¤l› bulunmalar› gerekmiyor. fiöyle ki Türkiyeli iflçiler bir yandan Türkiye Cumhuriyeti vatandafl›yken öte yandan Almanya’da insan haklar› söylemini kullanarak türban hakk›n› veya anadilde e¤itim hakk›n› savunabilmektedir. Bu da tabii ki belirli bir yere mensubiyetle tan›mlanan vatandafll›k tan›m›na uymamaktad›r.
En az›ndan flimdilik göçün, vatandafll›¤›n ulus ötesi bir zeminde yeniden tan›mlanmas› gerekti¤i fikrini güçlendirdi¤ini söyleyebiliriz. Mesela, göçmenler gittikleri
ülkede haklar›n› hangi temele dayanarak arama yoluna gideceklerdir? Göç ettikleri ülkenin yasal s›n›rlamalar›ndan kurtulmak için evrensel insan haklar› bir ç›k›fl
olabilir mi? Bu sorulara bir yan›t bulmak için Soysal’›n teorisi üzerinde durulabilir.
Küresel ça¤da haklar›n çeflitlenmesine ve evrensel bir boyut kazanmas›na flahit
oluyoruz. Bu anlamda Avrupa özelinde insan haklar› kavram›n›n esas al›nmas› geleneksel vatandafll›¤›n haklar konusunda sadece ulus-devlet çerçevesiyle s›n›rl›
kalmad›¤›n› göstermektedir. Çünkü evrensel insan haklar› kavramsallaflt›rmas›,
herhangi bir s›n›f›n veya ulusun di¤erinden üstün göstermektedir.
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Küresel ve ekolojik
vatandafll›kta görüldü¤ü
gibi geleneksel vatandafll›k
yeni geliflmeler veya
sorunlar nedeniyle
co¤rafi/ulusal aç›dan
de¤iflmeye bafllam›flt›r.
Çünkü vatandafll›¤›n ulusal
ve co¤rafi s›n›rlar›n ötesinde
tan›mland›¤› bir
döneminden geçiyoruz.
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Burada iflaret edilen, bir ulus-devletin üyeli¤i nedeni ile o ulus-devlete karfl› duyulmas› gereken yükümlülüklerin s›n›rlanmas› ve ayn› zamanda “yaln›zca insan olmaktan kaynakl›” sorumluluklar›n ve yükümlülüklerin karfl›l›kl› öne ç›kar›lmas›d›r.
Bu çerçevede bak›ld›¤›nda, bu süreç, bireyi ulus-devlete karfl› duydu¤u ba¤l›l›ktan
soyutlayarak, özgürlefltirici bir ö¤eyi de içinde bar›nd›rmaktad›r (Göktürk, 2002).
Ulus-sonras› yurttafll›k anlay›fl›, haklar›n sosyal statü, etnik köken, renk, inanç,
cinsiyet gibi özelliklere bak›lmaks›z›n evrensel insan haklar› çerçevesinde tüm insanl›¤a yayg›nlaflt›r›lmas› gere¤inin kavramsal boyutunu teflkil eden insan haklar›
doktrininden yola ç›kmaktad›r (Üstel, 1999: 48).
Yasemin Nuh Soysal (1994) bu durumu ulus-sonras› yurttafll›k olarak analiz etmektedir. Ulus-sonras› yurttafll›k yaklafl›m›na göre;
1. Yurttafll›k kavram›nda devlet-toprak ba¤l›l›¤› kopmaktad›r. Günümüzde birey bir devletin yurttafll›¤›n› tafl›rken, di¤er bir ülkenin hak ve ayr›cal›klar›ndan yararlanabilmektedir. Bu durum “çifte vatandafll›k” uygulamas›n›n
yayg›nl›k kazanmas›yla daha da geniflletmektedir. Bugün Avrupa’da ‹sveç,
Hollanda ve Belçika çifte vatandafll›k statüsünü kabul etmifl bulunuyor.
2. Yurttafll›¤›n temeli ve meflruluk nedeni de de¤iflmifltir. Klasik modelde, bireysel haklar ulus-devletin s›n›rlar› içinde yaflamak ve ona ba¤l› olmakla kazan›lmaktayd›. Ulus-sonras› yurttafll›k modelinde ise bireylerin yurttafll›k statüsü, sadece ba¤l› olduklar› uyrukluk statüsü ile
kalmamakta, bireyler ve özellikle de göçmenler insan haklar› ve evrensel haklardan kaynaklanan hak ve ayr›cal›klardan da yararlanmaktad›r. Uluslararas› antlaflmalar, sözleflmeler ulus-devletin kararlar›n›n
aflarak geçerlilik kazanmaktad›r. Böylece evrensel insan haklar›ndan yararlanan birey ulus-devlet yurttafll›¤›n› aflan bir statüye sahip olabilmektedir.

Çokkültürlü Vatandafll›k

Çokkültürlü vatandafll›k,
haklar›n ve taleplerin
küresel ça¤da nas›l
çeflitlendi¤ini ortaya
koymaktad›r. Az›nl›k
haklar›n› bu ba¤lamda
de¤erlendirebiliriz.

Küreselleflmeyle birlikte daha çok gündeme gelen ve ulusal az›nl›k haklar›n› temel
alan ve Kymlicka’n›n formüle etti¤i çok-kültürlü vatandafll›k Kanada özelinde az›nl›k haklar›n›n liberal bir teorisini ortaya atmaktad›r. Kanada’n›n neden seçildi¤ine
gelince ülkenin çok-kültürlü yap›s›n›n bunda büyük bir rol oynad›¤›n› söyleyebiliriz. Amac›n›n farkl› az›nl›k gruplar›n› ayn› çat› alt›nda ve ayn› haklarla bir arada tutmak oldu¤unu söyleyebiliriz. Hatta Kymlicka bir ad›m daha ileri giderek otoriter
devlete karfl› az›nl›klar›n özgürlü¤ünü savunur. Ona göre az›nl›klar›n kültürlerini
yaflatmak için özgür olmalar› gerekmektedir. O, ayn› zamanda devletin bask›c› ve
asimile edici yönelimine karfl›d›r. Ona göre az›nl›k gruplar›n yak›n gelecekte yok
olaca¤›n› söylemek mümkün de¤ildir. Örne¤in, her ne kadar onlar›n kahramanlar›, mitolojileri ve âdetleri de¤iflse de, onlar kendi do¤al yap›lar›n› korumaktad›rlar.
Ona göre dayatmac› politikalar sorunlar› içinden ç›k›lmaz hale getirdi¤inden dolay› bunlar›n tam olarak çözülebilmesi için federal bir yap› gerekmektedir. Quebec’teki gibi az›nl›k gruplar›n›n haklar›n› garantiye almak için herkesin temsil edilebilece¤i bir platform oluflturmak önemlidir (Kymlicka, 1998: 16).
Kymlicka çok-kültürlü vatandafll›¤› farkl›l›klara yer veren bir platform
olarak formüle etmektedir. Bu nedenle, çok-kültürlü vatandafll›k tek kültürle özdefllefltirilemez. Tersine farkl› taleplerine ra¤men onlar›n kendi farkl›l›klar›n›n d›fl›na ç›kabileceklerini ortaya koyar. Baflka bir deyiflle, e¤er çok-kültürlü vatandafll›k tek kültürle özdefllefltirilseydi, gerçek anlamda herkes için
ortak bir alan oluflturulamazd›. Her geçen gün artan sosyal farkl›l›klar›n
birlik ve bütünlü¤ünü sa¤layaca¤›na onlar› d›fllaman›n ve tek kültüre indir-
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gemenin bir arac› olurdu. Bu nedenle, çok-kültürlü vatandafll›k insanlar›n
farkl›l›klar›n›n d›fl›na ç›kabildikleri ve ortak menfaatlerini düflündükleri
bir platform oluflturmaktad›r (Kymlicka, 1998: 193). Kymlicka’n›n bu vatandafll›k tan›m› günümüz çok-kültürlü yap›s›na uygundur çünkü dünyam›z göç ça¤›n›
yaflamaktad›r. Bu da “melezleflme”nin yan› s›ra ço¤u ülkede çok-kültürlü bir yap›n›n oluflmas›na neden olmaktad›r. ‹flte çok-kültürlü vatandafll›k bu yeni geliflmeleri dikkate alarak formüle edilmifltir.
Will Kymlicka önce çokuluslu devletlerle çoketnikli ve çokkültürlü devletleri
birbirinden ay›rarak, birinciler için ‘’özyönetim haklar›’’, ikinciler için ise grup fark›na dayal› haklar ve ‘’özel temsil haklar›’’ tan›nmas›n›n gerekli oldu¤unu aç›kl›yor.
Ama ona göre, bu haklar az›nl›k gruplar›n› ço¤unlu¤u oluflturan toplumun karar
ve eylemlerinden korurken, grup iç kifli ya da zümrelerin ellerine iç k›s›tlamalar
koymalar› için kullanabilecekleri bir silah vermemelidir. Liberal görüfl, “az›nl›k
içinde özgürlük ve az›nl›k ile ço¤unluk aras›nda eflitlik” ten yanad›r. Az›nl›klar›n
özgürlük istekleri ayr›l›k de¤il, ço¤unlukla kimliklerini koruyarak yan yana durma
talebidir. Özgürlük ve eflitlik ortak yurttafll›k duygular›n› zay›flatmaz, tam tersine
pekifltirir.
Kymlicka’n›n çokkültürlü toplum projesini dayand›rd›¤› çokkültürlü yurttafll›k
fikri flu haklardan oluflmaktad›r:1- Özyönetim haklar›, 2-Çoketniklilik haklar›, 3Özel temsil haklar›. Özyönetim haklar› daha çok ulusal az›nl›klar›n yararlanaca¤› türden haklar olup, siyasal yap› olarak federalizm bu haklar için en uygun sistemi oluflturmaktad›r. Federalizm, e¤er ulusal az›nl›k, federal alt birimin birinde
ço¤unlu¤u oluflturuyorsa bir özyönetim biçimi olarak ifle yarar. Kanada’daki Quebec buna güzel bir örnek teflkil ederken, ABD’nin hiçbir eyaleti bir özyönetim hakk›n› içermemektedir. Kymlicka’n›n çokkültürlü yurttafll›k tan›mlamas›nda ikinci
hak grubunu oluflturan çoketniklik hakk› da bir ülkeye farkl› toplumlardan göç
yoluyla gelmifl olan unsurlar› içermektedir. Bu haklar, etnik gruplara ve dini az›nl›klara, egemen toplumun ekonomik ve politik kurumlar›nda baflar›lar›n› engellemeden, kültürel özgünlüklerini ifade etme ve bundan gurur duymakta yard›mc› olmay› amaçlamaktad›r. Özyönetim haklar›nda oldu¤u gibi çoketniklik haklar› da
geçici de¤ildir, çünkü korunmakta olan kültürel farkl›l›klar ortadan kald›r›lmas› gereken unsurlar de¤ildir. Kymlicka’n›n son olarak at›fta bulundu¤u hak grubu olan
özel temsil haklar› ise etnik nitelikte olmayan di¤er gruplar›n toplum içinde eflitsiz konumlar›n›n telafisine yönelik bir hak alan› oluflturmaktad›r (Kymlicka,
1998:65- 68; fian, 2005: 85).

Avrupa Vatandafll›¤›
Avrupa vatandafll›¤›, klasik vatandafll›¤›n›n hem co¤rafi/ulusal hem de statü boyutuyla nas›l bir de¤iflim yaflad›¤›n› göstermektedir. Avrupa vatandafll›¤› teorik olarak
üye ülkelerin kendi ulusal/co¤rafi farkl›l›klar›n›n d›fl›na ç›kabilecekleri yeni bir platform sunmaktad›r. Öte yandan Avrupa kendini hukukun koruyucusu olarak görmektedir. Baflka bir deyiflle, Avrupa’n›n co¤rafi bir s›n›r de¤il hukuksal bir çerçeve olmaya do¤ru bir yönelimi vard›r. Bu nedenle, Avrupa vatandafll›¤› düzenleyici hukuk ile Birlik içinde bireyin statüsünü belirlemektedir. Avrupa vatandafll›¤›,
uluslararas› hukuk güvencesi alt›nda insan haklar› gibi evrensel de¤erler etraf›nda
üye ülkelerin birleflmesiyle ancak aktif hale gelmektedir (Esendemir, 2008: 57)
Avrupa Birli¤i günümüzün en büyük uluslararas› örgütlenmesidir. Gün geçtikçe de daha fazla güç kazanmaktad›r. Özellikle günümüzde ciddi küresel sorunlar›n ortaya ç›kmas› bu tür yap›lar›n ortaya ç›kmas›n› gerekli k›lmaktad›r. Avrupa va-
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tandafll›¤›n›n co¤rafi aç›l›m›n› iki farkl› yönde yapt›¤›n› söyleyebiliriz. Birincisi, AB
fikri baz› Avrupa ülkeleri aras›nda ortak pazar olarak bilinen devletleraras›/uluslararas› ekonomik iliflkiler sonucunda ortaya ç›kt›. Bu anlamda devletleraras› ekonomik faaliyetler Avrupa ulus devletlerinin ulusal/co¤rafi yönünü törpülemede büyük bir rol oynad›. Siyaset ve kültür alan›ndaki geliflmeler de bunu daha ileri bir
boyuta tafl›d›. Dahas›, önümüzdeki y›llarda flayet AB Türkiye’yi de içine alacak flekilde genifllerse, devletleraras› ekonomik iliflkiler sonucunda Avrupa ideallerinin
daha genifl bir platformda uygulanmas› imkân› do¤acakt›r. Avrupa vatandafll›¤› söz
konusu ekonomik iliflkilerle birlikte üye ülkelere daha çok hitap edecek hale gelmifltir. Çünkü uluslararas› temelin oluflmas›yla birlikte üye ülkeler co¤rafi/ulusal
ba¤lar›na ikinci derecede önem vermeye bafllam›fllard›r (Esendemir, 2008: 58)
Avrupa vatandafll›¤›, ulus-devletin d›fl›nda ve ötesinde bir vatandafll›k yarat›lmas›n› amaçlayan ilk ve tek deneyimdir. 1 Kas›m 1993 tarihinde yürürlü¤e giren
Maastricht Antlaflmas› ile yasallaflan Avrupa yurttafll›¤› politikas›, bir Avrupa
kimli¤i yarat›lmas› yolundaki en önemli ad›m olarak kabul edilmifltir. Maastricht
Antlaflmas›’nda “üye ülke vatandafllar›n›n haklar›n›n ve ç›karlar›n›n korunmas›n›
sa¤lamlaflt›rmak üzere AB yurttafll›¤› getirilmektedir” fleklinde bir madde bulunmaktad›r. AB’nin resmî kaynaklar›na göre, Avrupa yurttafll›¤›n›n önemi, AB üyesi
olan ülke vatandafllar›n›n tamam›na tan›d›¤› hak ve görevlerle, siyasi hayata kat›l›m hakk›n›n kabul edilmifl olmas›d›r. Bu politika ile amaçlanan, farkl› ülkelerin
farkl› vatandafllar› aras›ndaki ba¤› güçlendirmek ve böylelikle bir Avrupa kamuoyu, nihayetinde de bir Avrupa kimli¤i yaratmakt›r. Çünkü herhangi bir AB üyesi ülkenin vatandafl› “Avrupa vatandafl›” say›lmaktad›r.
Avrupa yurttafll›¤› ilkesi ile Avrupa vatandafllar›na tan›nan haklar incelendi¤inde, insanlar›n kendilerini “Avrupal›” hissetmelerini sa¤lamaya yönelik bir içerik
oluflturuldu¤u görülmektedir. fiüphesiz en önemlisi, insanlar›n AB s›n›rlar› içinde
serbest dolafl›m hakk›na sahip olmalar›d›r. ‹kinci olarak, baflka bir ülkede ikamet etse bile, ülkenin vatandafllar› ile ayn› flartlar alt›nda belediye seçimlerine kat›lma hakk› verilmektedir. Böylece insanlardaki “yabanc› ülke” kavram› de¤ifltirilmeye ve yerine “bir baflka Avrupa ülkesi” anlay›fl› getirilmeye çal›fl›lmaktad›r. Avrupa Parlamentosu seçimlerine, gerek seçmen gerek aday olarak kat›labilme hakk›, halklar›n kendilerini vatandafl hissetmeleri amac› yolundaki önemli ad›mlardan
biridir. “Yabanc› ülke” anlay›fl›n› de¤ifltirmeye yönelik bir di¤er madde ise bir AB
ülkesi vatandafl›n›n üçüncü bir ülkede, kendi ülkesinin temsilcili¤i bulunmad›¤›
takdirde, herhangi bir baflka AB üyesi ülkenin temsilcili¤inden yard›m isteyebilecek olmas›d›r. Son olarak, Avrupa vatandafllar›na, Avrupa Parlamentosu’na dilekçe
verme ve Avrupa Toplulu¤u’nun herhangi bir kurumu taraf›ndan haks›zl›¤a u¤rad›¤› düflüncesi ya da kötü yönetim iddias› ile Ombudsman’a baflvurma haklar› tan›nmas›d›r (Alt›nbafl, 2009)
Avrupa yurttafll›¤› alan›nda Maastricht Antlaflmas› ile at›lan ilk ad›mdan sonra,
1997 tarihli Amsterdam Antlaflmas› ile bu ilke biraz daha gelifltirilmifltir. Amsterdam Antlaflmas› ile tan›nan haklardan en önemlisi, AB kurumlar›na herhangi bir
resmî Avrupa dili ile yap›lan baflvuruda ayn› dilde cevap almakt›r. Maastricht Antlaflmas›’nda göz ard› edilmifl olan “dil” meselesi kimlik oluflturman›n önemli parçalar›ndan biri olarak, Amsterdam Antlaflmas›’nda Avrupa yurttafll›¤› ilkesine eklenmifltir. Belirli flartlar alt›nda Parlamento, Konsey ve Komisyon gibi kurumlar›n belgelerine ulaflabilme hakk›, daha çok fleffafl›k ilkesi göz önünde bulundurularak
kabul edilmifltir. Amsterdam Antlaflmas›’na ayr›ca “cinsiyet, ›rk, din, yafl, bedensel
özür, cinsel tercih gibi nedenlerden dolay› ayr›mc›l›k yap›lmamas›” esas› ile birlik-
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te “AB yurttafllar› aras›nda uyruklar› nedeniyle ayr›mc›l›k yap›lmamas›” maddeleri
de eklenmifltir. Böylece Avrupa yurttafllar› aras›nda eflitlik oldu¤u ilkesi benimsetilmeye çal›fl›lm›flt›r. Avrupa yurttafll›¤›n›n sadece antlaflmalar üzerinde kalmay›p
hayata da geçirilebilmesi için AB kurumlar› taraf›ndan çeflitli faaliyetler düzenlenmektedir. Örne¤in AB e¤itim programlar›, sadece Avrupa yurttafll›¤› ilkesinin yerlefltirilmesi amac›n› de¤il, ayn› zamanda üye ülke halklar›na Avrupa bütünleflmesinin ö¤retilmesi ve Avrupa politikalar›n›n destek bulmas›n›n sa¤lanmas› amaçlar›n›
da tafl›maktad›r. Bu çerçevede ö¤renci ve e¤itmenlerin di¤er AB üyesi ülkeleri e¤itim amaçl› olarak dolaflabilmeleri önemli bir katk› olarak düflünülmektedir. E¤itim
projeleri ile insanlar birbirleri ile iletiflim kurmaktad›rlar (Ollikainen, 2000:6-22).
“Akademik hareketlilik” kiflilerin sosyalleflme yoluyla kendilerini Avrupal› olarak
hissetmeleri için tasarlanm›flt›r. Kiflilerin bir baflka AB üyesi ülkede bulunmalar›n›n
kendi kültürleriyle bir karfl›laflt›rma yapmalar›na olanak tan›mas› ve böylece “Avrupa ortak kültürel miras›” n›n fark›na varmalar› beklenmektedir.
Lizbon Anlaflmas›nda, AB üyelerinin vatandafllar›n›n “ayn› zamanda” AB vatandafl› da olduklar› ileri sürülmektedir. Böylece “Avrupa yurttafll›¤› ulusal yurttafll›klar›n bir tarafa b›rak›lmas› anlam›na gelmemektedir” düflüncesi geçerlili¤ini korumaktad›r. Anayasan›n reddedilen tasla¤›nda ise, kiflinin isterse ulusal vatandafll›¤›n› b›rakarak sadece AB vatandafll›¤›n› kullanabilece¤i belirtilmifltir. Ortaya at›lan
çifte vatandafll›k sistemi ile ilgili bir çeliflki bulunmaktad›r. Asl›nda kiflinin, AB yurttafll›¤›na hak kazanmas›, yurttafl› oldu¤u ülkenin AB üyesi olmas› ile gerçekleflmektedir. Çünkü AB yurttafll›¤›, ulusal yurttafll›¤›n varl›¤›na ba¤l›d›r (Shore, 2000:
79). Bu nedenle iki yurttafll›¤›n nas›l birbirinden ayr›laca¤› tart›fl›lmal›d›r. Öte yandan, AB üyesi ülkelerde yaflayan, ancak farkl› ülkelerin vatandafllar› olan “yabanc›lar” ya da “göçmenler” konusunda herhangi bir öneri yap›lmam›flt›r. Bu durumda
Avrupa yurttafll›¤› ilkesi kendi içinde de bir d›fllay›c›l›k unsuru bar›nd›rmaktad›r.
Avrupa yurttafll›¤› politikas› ile tasarlanan, ulusal kimliklerin bir tarafa b›rak›lmas› de¤ildir. Bireylerin birden fazla kimli¤e sahip olduklar› düflünülerek, kültürel
düzeyde ulusal kimliklerini korumalar›, siyasi düzeyde Avrupa kimli¤ini kabul etmeleri beklenmektedir. Bu durumda herhangi bir kimli¤in telafisi gerekli olmad›¤›
gibi, sadece bir kimlik daha eklenmektedir. Ancak siyasi kimli¤in, halk›n bütünleflme sürecini benimsemesini sa¤layacak kadar yeterli ve güçlü olmamas›, yani
AB’nin bir halka ve bir devlete sahip olmamas› önemli bir sorundur. Bu ba¤lamda, post-ulusal yurttafll›k kavram› Avrupa yurttafll›¤› ilkesinin son aflamas› olarak
karfl›m›za ç›kabilecektir. Çünkü ilk haliyle Avrupa yurttafll›¤› ilkesi, toprak parças›
ile s›n›rland›r›lm›fl vatandafll›k anlay›fl›n›n ötesini hedeflemektedir.
Maastricht Antlaflmas› öncesinde, Avrupa yurttafll›¤› ilkesi konusundaki ilk tart›flmalara iki temel unsur neden olmufltur. ‹lki iç pazar oluflumunun tamamlanmas› üzerine ortaya ç›kan yeni haklar›n tan›nmas›d›r (Welsh, 1993:27). Avrupa Toplulu¤u s›n›rlar›n›n içinde tek bir pazar yarat›lmas› ile mal, sermaye ve hizmetin yan› s›ra kiflilerin de serbest dolafl›m› söz konusu olmufl ve üye ülkeler aras›ndaki artan ticari iliflkiler nedeniyle baz› prosedürlerin kolaylaflt›r›lmas› gerekmifltir. Böylece Topluluk üyesi ülkelerin vatandafllar›n›n aras›nda herhangi bir ay›r›m yap›lmamas› ve baflka üye ülkelerde de, kendi ülkelerinde olduklar› gibi hareket edebilmelerini sa¤lamaya yönelik yenilikler getirilmesi tart›fl›lm›flt›r. Avrupa yurttafll›¤›n›n
erken dönemde gündeme geliflinin bir di¤er sebebi ise bütünleflmeyi ekonomik
alan›n d›fl›na ç›kararak, sosyal, kültürel ve siyasi bir boyut kazand›rma amac›na yönelik olarak Topluluk vatandafllar›n› Topluluk d›fl› insanlardan ay›rma gereklili¤inin hissedilmesi olmufltur.
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Avrupa bütünleflmesi sürecinin Avrupa halklar›n›n d›fl›nda ve üstünde gerçekleflti¤i, Avrupa eliti taraf›ndan uzun zamandan beri bilinmektedir. Avrupal›lar›n AB
konusundaki bilgi eksikli¤i ve ilgisizli¤i bir tarafa, halk›n sadece kâr gayeli bir pazar olarak görüldü¤ü ve öncelikle ifladamlar›n› ilgilendirdi¤i de çokça tart›fl›lmaktad›r. Maastricht Antlaflmas› ile Avrupa Yurttafll›¤› ilkesinin kurumsallaflmas› da, zaman zaman kâr gayesi çerçevesinde de¤erlendirilmektedir. Martiniello’ya göre, Avrupa yurttafll›¤› ilkesi ile amaçlanan, Avrupa’n›n siyasi ve sosyal bütünleflmesini
de¤il, iç pazar›n sorunsuz iflleyiflini sa¤lamakt›r (Martiniello, 1997:36).
Avrupa politikalar›n›n halktan kopuk bir flekilde gerçeklefltirilmesi insanlar›n
Avrupa Toplulu¤u’na olan deste¤inin azalmas›na neden olmufltur. Avrupa politikalar›na olan ilgisizlik, halk›n Avrupa Parlamentosu seçimlerine düflük kat›l›m› ile
kendisini göstermektedir. Halk›n Avrupa politikalar›n›n d›fl›nda kalmas›n›n bir sorun oldu¤unu fark eden Avrupa bürokratlar›, 1980’lerin ortas›ndan itibaren bütünleflme sürecini halka anlatmaya ve “sevdirmeye” çal›flmaktad›rlar. “Halk›n Avrupa’s›” ya da “Vatandafl›n Avrupa’s›” gibi projeler, Avrupa pasaportlar› ve pullar gibi simgeler bu hedefe yönelik faaliyetlerdir (Ollikainen, 2000:6). Daha sonra kabul
edilen Avrupa yurttafll›¤› ilkesi ve bir dizi krize neden olan anayasa projesi de, yine halklar›n Avrupa politikalar›na daha fazla ilgi göstermesi için planlanm›flt›r (Alt›nbafl, 2009: 98).
Avrupa yurttafll›¤› ilkesi temelde Avrupa’daki bütünleflme sürecinin Avrupal›
halklardan kopuk ve onlardan ba¤›ms›z olarak, bürokratlar ve politikac›lar taraf›ndan tasarland›¤› ve halk›n geliflmelerden haberdar olmad›¤› fleklinde beliren durumu ortadan kald›rma amac›yla tasarlanm›flt›r. Avrupa bütünleflmesi projesinin babas› Jean Monnet’nin, “biz bir devletler koalisyonu kurmuyoruz, insanlar› birlefltiriyoruz” fleklindeki sözleri, bugün gelinen noktan›n asl›nda bafllang›çta hedeflenenden farkl› oldu¤unu göstermektedir.
Ancak, Avrupa bütünleflmesinin yar›m yüzy›ll›k tarihine ra¤men, bütünleflmeye
yönelik ad›mlar hep elitler düzeyinde gerçeklefltirilmifltir. Yap›lan kamuoyu yoklamalar›nda halk›n küçük bir az›nl›¤›n›n kendini “Avrupal›” hissediyor olmas›, “Avrupa kimli¤i” eksikli¤inin varl›¤›n› gündeme getirmifltir.
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Modern ulus-devlet içindeki vatandafll›k anlay›fl›n›n ay›rt edici özelliklerini tan›mlamak.
Antik Yunan ve feodal dönemden farkl› olarak,
Ulus-devlete dayal› modern vatandafll›k, bireydevlet aras›ndaki iliflkileri soya veya kabileye dayal› olarak de¤il, birey temelinde kurgulam›flt›r.
Ancak, birey içinde bulundu¤u ulusun kimli¤iyle tan›mlanarak vatandafla dönüfltürülmekteydi. Dolay›s›yla, modern ulus devletler için
meflruiyet kayna¤› “ilahi” bir kaynak veya “soy”
olmaktan ç›km›flt›r. Meflruiyetin kayna¤› ulusdevletin içinde yaflayan ve bir kimlik olarak tan›mlanan “ulus” olmufltur. Vatandafll›¤›n kurucu unsurlar› ulus devlet s›n›rlar› içerisinde geçerli olmak üzere haklar, kat›l›m ve
mensubiyettir. Dolay›s›yla, denilebilir ki, vatandafll›k, öncelikle modern ulus-devletlerin kendi s›n›rlar› içerisindeki bireylerle olan iliflkilerini
tan›mlayan siyasi ve hukuki bir aidiyetlik biçimi
olarak anlafl›lmaktad›r. Yani, vatandafll›k, öncelikle ulus-devlet s›n›rlar› içerisinde türdefl (homojen) oldu¤u varsay›lan bir ulusun bir üyesi olmakt›r. Bu yönüyle vatandafll›k bir nevi, bireyin
devlet karfl›s›ndaki konumlan›fl›n› tan›mlayan bir
statüdür.
Frans›z ve Alman tarz› vatandafll›k biçimlerinin
özelliklerini yorumlamak.
Alman ulus-devletine üye olman›n tek koflulu Alman ›rk›na kan ba¤›yla ba¤l› olmaktan geçmektedir. Alman ulus anlay›fl›na göre vatandafl, ayn›
etnik kökenden gelen insan toplulu¤udur. Buna
göre sonradan Alman olunmaz ancak Alman do¤ulabilir. Bu anlay›flta örne¤in, Alman toplulu¤una ait olanlar, ayn› devlet çat›s› alt›nda bir araya
gelemeseler de, Alman olmaya devam edeceklerdir. Frans›z modeli ise tersine Fransa s›n›rlar›
içinde yaflayan herkesi vatandafl olarak görme
e¤ilimindedir. Fransa’daki vatandafll›k kavram›
devlete siyasal olarak üye olmay› vurgularken, Almanya’daki vatandafll›k kavram› ise
Volk ad› verilen, soy geçmifli ve kan ba¤› (Alman olmak) temelinde tan›mlanmaktad›r. Frans›z vatandafll›¤› modelinde ise ›rk›n bir önemi
yoktur. Frans›z vatandafll›¤› herhangi bir ›rktan
de¤il bir siyasi birlikten meydana gelmifltir. Bu

nedenledir ki Alman modelinde baflka ›rklardan
insanlar›n Alman veya Alman vatandafl› olmas›
çok zorken, Frans›z modelinde teorik olarak
“Frans›zlaflt›rma” yoluyla Frans›z veya Fransa vatandafl› olmalar› nispeten daha kolayd›r.
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Uluslararas› göçle birlikte geliflen “kurumsal ›rkç›l›k” kavramlar›n› analiz etmek.
Kurumsal ›rç›l›k, etnik ve dini az›nl›k ve göçmenlerin toplumun ço¤unlu¤u için mevcut olan ayn›
haklara ve f›rsatlara ulaflmalar›n› engelleyen, kurumlardaki rutin yaklafl›m ve davran›fl kal›plar›na
iflaret etmektedir. Bu kurumsal ›rkç›l›k aç›ktan
veya bilinçsiz bir flekilde gerçekleflebilir. Kurumsal ›rkç›l›k hem yasal düzenlemelere hem de resmi olmayan sosyal kal›plara dayanmaktad›r.
Özellikle baz› göçmen gruplar› do¤rudan hedefleyen kurumsal pratikler, yasalar, yönetmelikler
tarafs›z görünebilir ancak dolayl› olarak eflitsiz
etkilere sahiptir. Kurumsal ›rkç›l›k toplumsal sistem içinde güç farklar›n› sürdürmekte ve yeniden üretmektedir.
Eritme potas›, asimilasyon, entegrasyon ve çokkültürlülük kavramlar›n›n anlamlar›n› aç›klamak.
ABD için kullan›lan Eritme potas› kavram›,
az›nl›k kültürün hakim kültür egemenli¤indeki
çözülmesinden çok; hakimiyeti oluflturan tüm
kültürel yap›lar›n evrim geçirerek, yeni bir kal›p
içinde kar›flmas›n› ve yeniden oluflmas›n› tan›mlanmaktad›r. Asimilasyon toplumdaki çeflitli
az›nl›k gruplar›n “devlet politikalar›n›n zorlanmas› yoluyla” kültürel olarak ço¤unlu¤a benzetilmesi süreci olarak tan›mlan›rken, bütünleflme
veya entegrasyon ise, göçmen veya yerli halklar›n kendi istekleri ile ço¤unluk kültür ve topluma uyum göstermesi ve ço¤unluk toplumun
normlar›n›, de¤er ve düflünce kal›plar›n› benimsemesi” olarak tan›mlan›yor. Çokkültürcülük
kavram› ilk kez 1971 y›l›nda Kanada Hükümeti
taraf›ndan ve bir siyaset biçimini ifade etmek üzere kullan›lm›flt›r. Burada çokkültürcülük politikas› asimilasyonu redderek yurttafllar›n eflitli¤i ve
kültürel çeflitlili¤in kabul etmektedir.
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Ulus-devletle tan›mlanan klasik vatandafll›k olgusunun de¤iflmesine ve yeni vatandafll›k tart›flmalar›n›n ortaya ç›kmas›na yol açan nedenleri
s›ralamak.
Yeni vatandafll›k biçimlerinin ortaya ç›kmas›n›n
nedenleri küresel geliflmeler, ulus-üstü örgütlerin ulus-devletler karfl›s›nda güçlenmesi ve uluslararas› göçün yaratt›¤› çok kültürlü toplumlar›n
ortaya ç›kmas›d›r. ‹nsan haklar›n›n uluslararas›
hukukun bir enstrüman› haline gelmesi, kiflilerin
ya da gruplar›n otantik kültürlerini devam ettirme haklar› meflruluk kazanmas›, ulus-devletin
türdefllefltirme yetene¤inin zay›flamas›, uluslararas› göçle birlikte homojen olmayan nüfuslar›n
artt›¤› yerlerde “ulus ile yurttafl” aras›ndaki ba¤›n
çözülmesi, ulus-devlet ve ulus mant›¤›n› aflan Avrupa Birli¤i gibi bölgesel entegrasyon vb. süreçler yeni vatandafll›k biçimlerinin ortaya ç›kmas›n›n nedenleri aras›ndad›r. Örne¤in, uluslararas›
kitlesel göç, küreselleflen sermaye ve bilgi co¤rafi s›n›rlar› tan›nmaz bir boyuta getirmifltir. Öte
yandan co¤rafya da eski önemini kaybetti. Bundan hep belirli bir co¤rafyayla tan›mlanan vatandafll›¤›n yeniden tan›mlanma ihtiyac› do¤du.

N
A M A Ç

6

Küreselleflmeyle birlikte oluflan yeni vatandafll›k
türlerinden ekolojik ve küresel vatandafll›k olgular›n› aç›klamak.
Küresel vatandafll›k ve ekolojik vatandafll›k, vatandafll›¤›n ulusal boyutuyla nas›l de¤iflime u¤rad›¤›n› göstermektedir. Küresel vatandafll›k yeni
küresel de¤iflmeler ve geliflmeler üzerinde dururken, ekolojik vatandafll›k kürenin sorumlulu¤una
sahip bir dünya vatandafll›¤› gelifltirmek için ekolojik problemleri dikkate almaktad›r. Dahas›, küresel vatandafll›k kültürel, sosyal ve siyasi farkl›l›klar› bar›nd›rmaya çal›fl›rken, ekolojik vatandafll›k biyosferdeki bütün varl›klar› kapsamaya çal›flmaktad›r. Küresel vatandafll›¤›n icras› için uluslararas› ba¤lam, küresel elitler, uluslararas› iflbirli¤i
ve uluslararas› aktivizm çok önemlidir.

8. Ünite -Vatandafll›k, Ulus-Devlet ve Küreselleflme
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Kendimizi S›nayal›m
1. Toplumdaki bireylerin eflit olamayacaklar›n›, çünkü
bireyleri kuflatan nesnel koflullar olan sosyal s›n›f, soy,
cinsiyet, üretim biçimine ba¤l› ekonomik konum, din
vb. toplumsal olgular›n eflitsizli¤in do¤al ve de¤ifltirilemez oldu¤unu düflünen vatandafll›k anlay›fl› hangi döneme aittir?
a. Antik Yunan
b. Modern ulus-devlet
c. Küresel dönem
d. Frans›z Devrimi
e. Postfordist dönem

4. ‹ngiltere örne¤inden hareketle gelifltirdi¤i yurttafll›k
kuram›nda, yurttafll›¤›n sivil, siyasal ve sosyal boyutlardaki geliflimini ortaya koyan; vatandafll›k haklar›n›n 18.
yüzy›lda sivil haklara, 19. yüzy›lda siyasal haklara ve
20. yüzy›lda ise sosyal haklara do¤ru geniflledi¤ini iddia eden kuramc› afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Turner
b. Renan
c. Bauböck
d. Marshall
e. Brubaker

2. Afla¤›dakilerden hangisi modern ulus devlet vatandafll›k anlay›fl›yla ilgili olarak söylenemez?
a. Vatandafll›k, ulus devletle s›n›rl› bir siyasal ve
co¤rafi toplulu¤un üyesi olmakt›r.
b. “Bir siyasi cemaatin üyesi” olmaya gönderme yapan vatandafll›k prati¤i, bir haklar, ödevler, güçler (kapasiteler) ve ç›karlar (ilgiler) bütünüdür.
c. Vatandafll›¤›n kurucu unsurlar› ulus devlet s›n›rlar› içerisinde geçerli olmak üzere haklar, kat›l›m ve mensubiyettir.
d. Vatandafll›k, öncelikle modern ulus-devletlerin
kendi s›n›rlar› içerisindeki bireylerle olan iliflkilerini tan›mlayan siyasi ve hukuki bir aidiyetlik
biçimi olarak anlafl›lmaktad›r.
e. Vatandafll›k, öncelikle dünya ölçe¤inde herkesle eflit statüde olmak anlam›na gelmektedir.

5. Etnik ve dini az›nl›k ve göçmenlerin toplumun ço¤unlu¤u için mevcut olan ayn› haklara ve f›rsatlara ulaflmalar›n› engelleyen, kurumlardaki rutin ayr›mc› yaklafl›m ve davran›fl kal›plar›na iflaret eden ve özellikle baz› göçmen gruplar› do¤rudan hedefleyen (tarafs›z gibi
görünen) uygulamadaki ayr›mc› pratikler, yasalar, yönetmelikler afla¤›daki hangi kavramla aç›klanmaktad›r?
a. Çokkültürcülük
b. Kurumsal ›rkç›l›k
c. Eritme potas›
d. Yeni-ayr›mc›l›k
e. Entegrasyon

3. Meflruiyetin kayna¤›n›n devletin içinde yaflayan ve
bir kimlik olarak tan›mlanan “homojen bir topluluk” oldu¤unu ve vatandafll›¤›n siyasal ve yasal üyelik anlam›na geldi¤ini ve son iki yüzy›l› aflk›n süredir vatandafll›k
ve homojen bir toplulu¤un bir devletin s›n›rlar› içinde
birbirinden ayr›lmaz biçimde iç içe geçti¤ini varsayan
vatandafll›k yaklafl›m› afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Antik Yunan vatandafll›¤›
b. Feodal dönem vatandafll›¤›
c. Ulus-devlet vatandafll›¤›
d. Küresel vatandafll›k
e. Ekolojik vatandafll›k

6. Toplumdaki çeflitli az›nl›k gruplar›n “devlet politikalar›n›n zorlanmas› yoluyla” kültürel olarak ço¤unlu¤a
benzetilmesi süreci olarak tan›mlanan olgu afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Çokkültürcülük
b. Eritme potas›
c. Asimilasyon
d. Entegrasyon
e. Merkezi bütünleflme
7. Ulus-devletine üye olman›n tek koflulu bir ›rka kan
ba¤›yla ba¤l› olmaktan geçti¤ini, vatandafll›k kazanman›n tek yolunun do¤ufltan ve kan ba¤› (jus sanguinis)
yoluyla oldu¤unu ve sonrada kazan›lamayaca¤›n› iddia
eden vatandafll›k tipi afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Alman
b. Frans›z
c. Liberal
d. Cumhuriyetçi
e. Geleneksel
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8. Yeni uluslararas› de¤iflmeler ve geliflmeler üzerinde
duran; kültürel, sosyal ve siyasi farkl›l›klar› bar›nd›rmaya çal›flan ve vatandafll›¤›n icras› için uluslararas› ba¤lam, küresel elitler, uluslararas› iflbirli¤i ve uluslararas›
aktivizmi ön planda tutan yeni vatandafll›k yaklafl›m›
afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Ekolojik
b. Çokkültürlü
c. Ulus-sonras›
d. Anayasal
e. Küresel

1. a

9. ‹lk kez 1971 y›l›nda Kanada Hükümeti taraf›ndan ve
bir siyaset biçimini ifade etmek üzere kullan›lan, asimilasyonu redderek yurttafllar›n eflitli¤i ve kültürel çeflitlili¤in kabul eden devlet ve vatandafll›k politikas› afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Entegrasyon
b. Mono-kültüralizm
c. Çokkültürcülük
d. Yeni ›rkç›l›k
e. Sosyal demokrasi

7. a

10. Yasemin Nuh Soysal’›n ilk kez gündeme getirdi¤i ve insan haklar›n›n ulus-devlet üzerindeki egemenli¤inin vatandafll›¤›n yeni bir biçimine yol açt›¤›n› söyledi¤i yeni vatandafll›k yaklafl›m› afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Küresel vatandafll›k
b. Ekolojik vatandafll›k
c. Ulusal vatandafll›k
d. Ulus-sonras› vatandafll›k
e. Çokkültürlü vatandafll›k

2. e
3. c
4. d
5. b
6. c

8. e
9. c
10. d

Yan›t›n›z yanl›flsa “Eski Yunan’da Vatandafll›k”
konusuna bak›n›z.
Yan›t›n›z yanl›flsa “Modern Ulus Devlet ve Vatandafll›k” konusuna bak›n›z.
Yan›t›n›z yanl›flsa “Modern Ulus Devlet ve Vatandafll›k” konusuna bak›n›z.
Yan›t›n›z yanl›flsa “Modern Ulus Devlet ve Vatandafll›k” konusuna bak›n›z.
Yan›t›n›z yanl›flsa “Göçmenlik, Vatandafll›k ve
Toplumsal Tabakalaflma” konular›na bak›n›z.
Yan›t›n›z yanl›flsa “Ulus Devletin Göçmenlere
Yönelik Politikalar›” konusuna bak›n›z.
Yan›t›n›z yanl›flsa “Frans›z ve Alman Tarz› Vatandafll›k” konusuna bak›n›z.
Yan›t›n›z yanl›flsa “Küresel Vatandafll›k” konusuna bak›n›z.
Yan›t›n›z yanl›flsa “Çokkültürcülük” konusuna
bak›n›z.
Yan›t›n›z yanl›flsa “Ulus-sonras› Vatandafll›k” konusuna bak›n›z.
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S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1
“Yeni ›rkç›l›k” kavram› ise ilk kez 1981’de Martin Barker taraf›ndan Franz Fanon gibi kiflilerden esinlenerek
kullan›lm›flt›r. Yeni ›rkç›l›kta biyoloji ve ›rk yerine kültürel farklar merkezdedir. Yeni ›rkç› anlay›flta, “biyolojik aç›dan afla¤›l›k” de¤il, “kültürel farkl›l›klar” vurgulan›r. Afla¤›l›k ya da üstünlük iddialar› ço¤unluk kültürünün üstün oldu¤u varsay›larak ço¤unluk kültürünün
standartlar›na göre belirlenmektedir. Asimilasyon ve
ötekilefltirme yeni ›rkç›l›¤›n tezahürü olarak görülebilir.
Kapsaml› kültürel farklara dayal› ›rkç›l›klar›n bugün oldukça yay›ld›¤›n› söyleyebiliriz ve bunun politik bir boyutu da bulunmaktad›r. fiayet bir bireyin ya da grubun
do¤al ya da biyolojik nitelikleri ile zihinsel ya da ahlaki özellikleri aras›nda bir iliflki oldu¤u düflüncesi, tarihsel olarak ›rkç›l›¤› karakterize ediyorsa, günümüzde bu
konuda de¤iflen tek fley sadece art›k sözde biyolojik
afla¤›l›k ve eflitsizlik yerine kültürel olarak ötekilefltirmektir. Asl›nda, ulusal, etnik ve dini gruplar› ve az›nl›klar› izole etmeyi, ayr› tutmay› ve toplum d›fl›na itmeyi
amaçlayan sald›r›lar, afla¤›lamalar ve kültür arac›l›¤›yla
sadece yönü de¤ifltirilen ayr›mc› ve çok daha örtülü bir
tutum hala varl›¤›n› sürdürmektedir (Wieviorka 1992; Taguieff 1995). Biyolojik tabiat üzerine kurulu eski ›rkç›l›¤›n yerini kültürel üstünlü¤ü vurgulayan bir bak›fl aç›s›n›n vurguland›¤› yeni ›rkç›l›k alm›flt›r (Liwerant, 2003: 9).

S›ra Sizde 2
Ça¤dafl siyaset teorisinde temelde liberal ve cemaatçi/komüniteryan olmak üzere iki farkl› çokkültürlülük
ve yurttafll›k modelinden söz edebilmek mümkündür.
Bunlardan ilki kökeni John Locke, Thomas Hobbes,
Montesquieu, Vico ve Herder gibi düflünürlere dayanan
ve günümüzde J. Rawls, J. Raz, Kymlicka gibi düflünürler taraf›ndan temsil edilen Liberal sözleflmeci çokkültürlülük ve yurttafll›k modeli, öteki de günümüzde Charles Taylor ve Michael Walzer, Alasdair MacIntyre gibi
kuramc›lar taraf›ndan seslendirilen cemaatçi / komüniteryanist yaklafl›m›d›r. Liberal gelenek içinde oluflturulmufl olan bireysel haklar çerçevesinde çeflitlili¤i savunan ve bireyi bir yurttafl kimli¤i çerçevesinde haklara
kavuflturan yaklafl›m ile cemaati, haklar›n temeline oturtan cemaatçilik (communitarianism) yaklafl›m› birbirleri ile rekabet içinde geliflimlerini sürdürmektedirler.
Son y›llarda çokkültürlülük tart›flmalar›nda Kymlicka ile
birlikte ad›ndan en fazla söz edilen bir di¤er Kanada’l›
da Charles Taylor’dur. Taylor’un gelifltirmeye çal›flt›¤›
farkl›l›k ve çokkültürlülük politikas›na iliflkin temel düflünceleri Tan›nma Politikas› adl› çal›flmas›nda somutlaflmaktad›r. Bu politikan›n ortaya koymufl oldu¤u ço¤ulculuk anlay›fl›, farkl› yaflam pratiklerinden oluflan
kültürel farkl›l›klar›n siyasal düzeyde tan›nmas› ve eflit
ölçüde sayg›de¤er kabul edilmesi esas›na dayanmaktad›r. Farkl› olana katlanmay› ve ona hoflgörü ve toleransla karfl›l›k verilmesi anlay›fl›na dayanan ve bir kültürün hiyerarflik üstünlü¤üne dayal› anlay›fla karfl› Taylor, kültürel kimliklerin eflde¤er sayg› esas›na göre de¤erlendirilmesi gerekti¤ine iflaret etmektedir. K›sacas›
Taylor için çokkültürlülü¤ün en temel aya¤› farkl› kültürel kimliklerin “tan›nmas›” esas›na dayanmaktad›r
(Köker, 1996: 13).
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