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Önsöz 

 

SanayileĢmenin eğitim kurumuna etkisini incelediğimiz bu çalıĢmada, 

Sanayi Devrimi‟nin getirdiği yeniliklerin genel olarak toplumsal yapıyı ve özel 

olarak eğitim kurumunu ne ölçüde etkilediğini ve günümüz bilgi toplumunun 

oluĢumuna ne Ģekilde hizmet ettiğini gözler önüne sermeye çalıĢtık.  Eğitim, 

toplumsal yapıyı oluĢturan, farklı iĢlevlere sahip fakat birbiriyle etkileĢen en önemli 

unsurlardan biridir. Eğitim, hem teorik olarak hem de uygulama boyutuyla toplumsal 

yapıyı etkileme gücüne sahiptir. Bu öneminden ötürü tezimi bu konuya ayırdım. 

 

Bu tez, yoğun bir çaba sonucunda gerçekleĢti. Bu çabaya birçok değerli 

insanın katkısı oldu. Tezin konusunun belirlenmesi, ciddi bir okuma sürecinin 

sonunda gerçekleĢti. Bu süre boyunca destek ve katkılardan ötürü kıymetli hocam ve 

tez danıĢmanım Prof. Dr. Abdullah Korkmaz‟a, tez çalıĢmam süresince kaynaklarını 

paylaĢan Yrd. Doç. Dr. Bahadır Köksalan'a, araĢtırma yöntem ve teknikleriyle ilgili 

yardımları nedeniyle eĢim Yrd. Doç. Dr. Süleyman Aydın'a ve tez çalıĢmam 

süresince sağladığı katkılardan dolayı arkadaĢım ArĢ. Gör. Mustafa Solmaz'a 

teĢekkürlerimi sunarım.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 

 

Özet 

SanayileĢme, Batı dünyasının tarımsal bir sistemden büyük ölçüde endüstriyel bir 

sisteme geçiĢini betimleyen bir süreçtir. Bu süreç, fabrikaların ve endüstriyel 

mesleklerin ve kapitalist sistemin ortaya çıkıĢı,  düĢük ücretlerle çalıĢtırılan iĢçiler, 

bilimsel ve teknolojik bilginin ön plana çıkması, kitlesel göç, kentleĢme ve dinsel 

değerlerin aĢınması gibi birçok olumlu ve olumsuz geliĢmeyi bünyesinde barındırır. 

Toplumsal yapının en önemli unsurlarından biri olan eğitim, sanayileĢme sürecinde 

köklü değiĢimlere maruz kalmıĢ, antik ve ortaçağ dönemlerine özgü karakterini 

kaybetmiĢtir. Bunun nedeni, sanayileĢme sürecinde bilimsel ve teknolojik bilginin ön 

plana çıkması, uzmanlık isteyen mesleklerin ortaya çıkması, meslek edinme 

ölçütlerinin değiĢmesi, toplumsal statülerin mesleklere göre Ģekillenmesi, endüstriyel 

sistem ve kapitalizme yönelik sosyalist tepkiler ve baĢka birçok kargaĢa ve 

düzensizliklerdir. Bu tez, sanayileĢmenin eğitim kurumu üzerindeki etkilerini 

incelemekte ve bilgi toplumunun ortaya çıkıĢ hikâyesini değerlendirerek eğitim 

kurumunun gelecekte nasıl Ģekilleneceğinin ipuçlarını vermeye çalıĢmaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: SanayileĢme, Sanayi Devrimi, Eğitim, Sosyal Yapı, Sosyal 

Hareketlilik, Kültür. 
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Abstract 

 

Industrialization is process which represents the transition of the Western world from 

an agricultural to an industrial system. This process involves many positive and 

negative developments such as the emergence of factories and industrial professions, 

the capitalist system, workers that are employed with low charges, massive 

immigrations, urbanization and corrosion of religious values. The institution of 

education, the most important elements of sociological structure, has been exposed to 

various changes in this process and lost its ancient and medieval characteristic. This 

result was the consequence of the prominence of scientific and technological 

knowledge, emergence of the professions that required expertness, changes in criteria 

for being eligible for any profession, changes in one's social status due to one's 

profession, socialist reactions towards the Industrial system and capitalism and many 

other irregularities in the society. This study examines the multi directional 

influences of Industrialization on the institution of education from the time of 

Industrial Revolution to the present time, and evaluates the emergence of knowledge 

society and envisions what functions the institution of education might have in the 

future.  

 

Key Words: Industrialization, Industrial Revolution, Education, Social Structure, 

Social Mobility, Culture. 
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GĠRĠġ 
 

Sosyo-ekonomik geliĢme sürecinde toplumlar farklı geliĢme aĢamaları 

geçirmiĢlerdir. Ġnsanlık tarihinde iz bırakan bu aĢamalardan birincisi, insanları ilkel 

yaĢamdan toprağa ve yerleĢik düzene bağlayan tarım toplumu; ikincisi, tarım 

toplumundan kitlesel üretimin, tüketimin ve eğitimin önemli olduğu sanayi toplumu; 

üçüncüsü ise, kitlesel refahın, bilginin ve nitelikli insan sermayesinin önem 

kazandığı bilgi toplumu aĢamasıdır. 

Toplum, tarihsel geliĢim içinde, kültürün ve uygarlığın somutlaĢtığı ve bu 

niteliğiyle de bireylerden farklı gerçekliği olan önemli bir bütünlüktür. Bu toplumsal 

bütünlüğü inceleyen bilim dalı ise sosyolojidir. Sosyoloji biliminin geçmiĢi oldukça 

yakın bir zamana dayanır. 19. yüzyıl, sosyolojinin ortaya çıktığı bir dönemdir. 

Sosyoloji, toplum yapısını, insan iliĢkilerini ve bu iliĢkilerin sosyal boyutunu inceler. 

Bu yapı içinde toplumsal kurumlar, toplumsal gruplar, baĢka bir anlatımla nüfus ve 

yerleĢim birimleri ve biçimleri Ģekillenir. Toplumsal yapılar özellik ve niteliklerine 

göre çok çeĢitlilik gösterirler. Fakat sonuçta tüm bunlar, temel yapı içinde yer alırlar. 

Dolayısıyla bir toplumsal yapı, toplumun tüm parçalarından ve birimlerinden oluĢur. 

Sosyal yapı, bir düzeni ve ahengi ifade eder. 

Sosyal yapı, birbirinden farklı iĢlevleri olan ancak birbirleriyle etkileĢim 

halinde bulunan farklı sosyal kurumlardan oluĢur. Eğitim kurumu da sosyal yapıyı 

oluĢturan ve onu etkileyen önemli kurumlardan biridir. Çünkü eğitim kurumunda 

meydana gelen her türlü değiĢme ve geliĢme, doğrudan veya dolaylı olarak sosyal 

yapıyı etkilemektedir. 

Günümüzde bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin hızlı geliĢmesiyle birlikte 

eğitim, her zamankinden daha fazla önem kazanmıĢtır. Eğitim sosyolojisi alanında 

yapılan çalıĢmalar, bilginin her Ģeyden daha büyük bir güç ve değer taĢıdığını, buna 

paralel olarak da eğitim ve bilginin öneminin daha çok arttığını göstermektedir. 

Eğitimin sosyal hayattaki yeri, sosyal hareketlilik, fırsat eĢitliği, sosyal refah 

ve tabakalaĢma sistemine olan etkisi nedeniyle önemlidir. Diğer bir ifadeyle sosyal 

yapıyı oluĢturan hemen her unsurla yakından iliĢkilidir. Bu nedenle, eğitim sistemi 

sosyolojinin önemli problem alanlarından birisidir. 



2 

 

Ortaya çıkıĢı, geliĢim süreci ve sonuçlarıyla tüm dünyayı etkileyen ve 

yeniden Ģekillendiren Sanayi Devrimi, sosyal yaĢamın her alanına nüfuz eden, etkisi 

günümüzde de devam eden önemli bir dönüm noktasıdır. Modern toplumlarının 

temeli, Sanayi Devrimi‟yle atılmıĢtır. Sosyal yapıyı, onun içerisindeki insanları ve 

bunların oluĢturduğu iliĢkileri inceleyen sosyoloji açısından, yeni bir toplumsal yapı 

oluĢturması nedeniyle sanayileĢme, önemli bir inceleme alanıdır. XVIII. yüzyılda ilk 

olarak Ġngiltere‟de baĢlayan, daha sonra diğer Avrupa ülkelerine yayılan Sanayi 

Devrimi, etkileri bakımından tüm dünyayı sarsan ciddi bir olaydır. Bu devrimin 

baĢlamasında ilk önemli etken, buhar gücünün sanayide uygulanmasıdır. Sanayi 

Devrimi, Avrupa'nın, kapalı toplum yapısından kurtulmasını sağlayan en mühim 

değiĢim sürecini temsil eder. 

Sanayi Devriminin toplum hayatına getirdiği en kayda değer değiĢiklik, 

üretim-tüketim iliĢkilerinin çok büyük oranda farklılaĢması olmuĢtur. Bu 

farklılaĢmayla insanlar, toprağa bağımlı yaĢamdan büyük ölçüde vazgeçerek büyük 

kent merkezlerinde sanayi ya da sanayiye bağlı dallarda çalıĢarak yaĢamlarını 

sürdürmeye baĢlamıĢlardır. Böylece modern Ģehirler kurulmaya baĢlanmıĢ, iĢbölümü 

ve uzmanlaĢma artmıĢ, toplumların sınıf yapısı farklılaĢmıĢ, iĢgücünün niteliği 

değiĢmiĢtir. ĠĢbölümü ve uzmanlaĢmanın artması meslek sistemini de etkilemiĢ, bazı 

meslekler yok olmuĢ, bazıları ise ciddi Ģekilde değiĢmiĢtir. Ayrıca yeni üretim tarzı 

ve teknikleri, yeni mesleklerin doğuĢuna ortam hazırlamıĢtır. Tüm bu geliĢmeler ise, 

eğitimin önemini artırmıĢ ve eğitim artık meslek edinmenin temel koĢulu olmuĢtur.   

Ġnsanın bireysel ve toplumsal kimliğinin oluĢumunda ve sosyo-ekonomik 

hayatın Ģekillenmesinde birincil derecede ehemmiyet arz eden eğitim, tarihsel süreçte 

çeĢitli Ģekillerde yapılanması ve insanlığın geliĢim süreci üzerine olan etkilerinden 

dolayı canlılığını her zaman korumuĢtur. Ancak sanayileĢmeyle birlikte eğitim, 

toplumsal yaĢam alanında önemli bir rol oynamaya baĢlamıĢtır. Artık fertlerin, 

toplum içindeki konumları, meslekleri, saygınlıkları vb.nin belirlenmesinde, almıĢ 

oldukları eğitim seviyesi temel kriter olarak karĢımıza çıkmaktadır.  

Bilgi çağı ya da bilgi toplumu aĢamasına ulaĢıldığına iliĢkin nitelemeler, 

eğitimin ve bilginin değerini vurgulamaktadır. Eğitimi gerektiren meslekler ve 

konumlar artmaktadır. Eğitim kurumları, mesleki eğitim vererek bireylere tarım, 

endüstri ve hizmet alanlarıyla iliĢkili bilgi birikimi ve bilimsel geliĢmeleri öğretmeyi 
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hedeflemektedir. Meslek edinme açısından eğitim, her geçen gün daha fazla önem 

kazanmakta, eğitim gerektiren meslekler, özellikle de üniversite eğitimini gerektiren 

meslekler bireylerin gelecek yaĢama dair beklentilerini Ģekillendirmektedir. Bu da 

eğitim yoluyla bireylerin orta ya da üst düzey profesyonel ve yönetimsel konumlara 

geçerek sosyal hareketliliği, bilhassa da dikey sosyal hareketliliği 

gerçekleĢtirmelerine yol açmaktadır. Bireysel ve toplumsal yaĢam açısından merkezi 

konumda bulunan meslek ve meslek edinmenin en önemli yolu olan eğitim, böylece 

sosyal hareketliliğin motor gücünü oluĢturmakta ve toplumların yeniden 

Ģekillenmelerine yardımcı olmaktadır. 

Bu tezde, sanayileĢmenin eğitim kurumuna etkisini incelememizin en önemli 

nedeni, modern toplumların temellerinin atıldığı tarihsel bir dönüm noktası olarak 

görülen sanayileĢmenin, etkisini en çok hissettirdiği alanlardan birinin eğitim 

kurumu olması ve bu etkinin günümüzde devam ediyor olmasıdır.  En geniĢ 

anlamıyla eğitim, toplumların varlıklarını sürdürmelerinin koĢulu olan kazanımların 

ve değerlerin özümlenerek toplum bilincine yerleĢmesinin ve kültüre dönüĢerek 

kuĢaktan kuĢağa aktarılmasının temel aracıdır.  

Sanayi Devrimi‟yle baĢlayan ve günümüzde geliĢimini devam ettiren bilgi 

ve iletiĢim teknolojilerindeki icatlar ve bilginin en büyük güç ve değer olarak kabul 

edilmesiyle birlikte eğitim günümüzde büyük bir önem kazanmıĢ durumdadır. 

Toplumsal yapının bütün unsurlarıyla etkileĢen eğitim kurumu, Sanayi Devrimi‟nin 

yarattığı etkiler sonucunda hem teorik içeriği hem de uygulama içeriği açısından yeni 

biçimler almıĢ; bireysel, toplumsal kimlikleri ve ekonomik yaĢamı yeniden 

ĢekillendirmiĢtir. Sanayi öncesi toplumlarda ekonomi açısından çok gerekli 

görülmeyen eğitim, sanayi sonrası toplumlarda ekonomi kurumunun gereksinim 

duyduğu nitelikli iĢgücünü temin etmesi nedeniyle mühim bir unsur haline gelmiĢtir. 

Özellikle iĢ bölümü ve uzmanlaĢmanın artması ve yeni pek çok mesleğin ortaya 

çıkması, eğitimi birey ve toplum açısından zorunlu kılmıĢtır.  Kısaca, sanayileĢme 

sürecinde eğitim, hem meslek dallarının çoğalmasına bağlı olarak mesleki 

uzmanlaĢmaya hizmet eden bir kuruma dönüĢmüĢ,  hem meslek edinme ölçütlerinin 

değiĢimine bağlı olarak bireylerin toplumsal statü ve saygınlık kazanma biçimlerini 

değiĢtirmiĢ, hem de fırsat eĢitliğine imkân tanıyarak demokratikleĢme süreçlerine 

katkıda bulunmuĢtur.   
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Bu çalıĢma, iki bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölüm, sanayileĢmenin 

tarihsel sürecini, ikinci bölümde ise, sanayileĢmenin eğitim kurumuna etkisini 

tartıĢtık. Birinci bölümde, Sanayi Devrimi‟ne ortam hazırlayan; Rönesans ve Reform 

hareketleri, Metot Çağı, Aydınlanma Çağı, Fransız Devrimi ile Sanayi Devrimi‟nin 

ortaya çıkıĢı ve geliĢme süreci değerlendirilmiĢtir. Ayrıca sosyal yapı ve unsurları ile 

sanayileĢmenin sosyal yapıyı nasıl etkilediği incelenmiĢtir. 

 Ġkinci bölümde, eğitim kurumunun yapısı, eğitimin amaçları, fonksiyonları, 

sanayi öncesi dönemlerde eğitim uygulamaları, Ortaçağa özgü geleneksel toplum 

yapısı, sanayileĢme-eğitim iliĢkisi, iĢgücü-eğitim iliĢkisi, kalkınma açısından 

eğitimin önemi,  sanayileĢmenin meslekler üzerindeki etkisi ve sanayileĢme 

sürecinde eğitim ve sosyal hareketlilik iliĢkisi değerlendirilmiĢtir.  

Sonuç bölümünde ise, insanlığın bilgi çağı ya da bilgi toplumu aĢamasına 

ulaĢmıĢ olduğunu temellendiren söylemlerin, eğitim değerinin en üst düzeyde takdir 

edildiği bir döneme ulaĢmıĢ olduğumuza delalet ettiği ve bunun sanayileĢme sonrası 

geliĢmelerin ve teknolojik bilginin değerinin anlaĢılmasının bir sonucu olduğu 

vurgulanmıĢtır.  Ayrıca günümüzde eğitimin, meslek edinmede üstlenmiĢ olduğu 

kritik rol değerlendirilmiĢ, eğitim gerektiren mesleklerin bireylerin gelecek yaĢama 

dair beklentilerini Ģekillendirmeye devam ettiği saptaması yapılmıĢtır. Son olarak, 

bireylerin eğitim yoluyla sınıf atladıkları, bunun da kademeli bir Ģekilde toplumsal 

hareketliliği artırdığı, hareketlilik sonucunda bireysel ve toplumsal kimliklerin evrim 

geçirmekte olduğu, dolayısıyla "eğitimin geleceği ne olmalıdır?" sorusunun 

canlılığını koruduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.  
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1. BÖLÜM 

 
 

1.SANAYĠLEġMENĠN TARĠHSEL SÜRECĠ 

 
1.1.SANAYĠ DEVRĠMĠNE ORTAM HAZIRLAYAN GELĠġMELER 

 

1.1.1.Rönesans ve Reform hareketleri 

 

Rönesans, antik Yunan ve Roma baĢarılarını yeniden canlandırma isteğinin 

egemen olduğu,  15.yüzyılda baĢlayan ve bütün Avrupa'yı etkisi altına alan, 

16.yüzyılda Roma Katolik Kilisesi'nde devrim yaparak Protestanlığın kurulmasını 

sağlayan Reform hareketlerini beraberinde getiren bir süreçtir.  Reform hareketleri, 

bir yanda güzel sanatlarda Ġlk Çağ örneklerinin benimsemesi, birey ve bireysel 

geliĢimin ön plana çıkarılması, diğer yandan din adamlarının siyaset ve dünya 

iĢleriyle fazla uğraĢan Katolik kilisesine tepki duymasının bir sonucu olarak ortaya 

çıkmıĢtır.  Reform, halkçı bir eğilimle dinin aslî kaynaklarını, Ġsa'da gözüken saf 

Hıristiyanlığı yeniden benimsemek suretiyle skolastik anlayıĢa hümanist karakterdeki 

Rönesans'la birlikte karĢı koymuĢ ve eğitim ve öğretim üzerinde etkili olmuĢtur.
1
 

Rönesans döneminde ortaya çıkan hümanist eğilim, spekülatif ve kuramsal 

felsefenin pratik yararsızlığına tepki olarak insan varlığına yönelen yaratıcı ve çok 

yönlü bir anlayıĢtır. Bu anlayıĢa dayalı eğitim idealinin amacı, her yönden geliĢmiĢ 

ve yetkinleĢmiĢ insanı yaratmaktır. Hümanist anlayıĢ, eğitimin merkezine Tanrı ya 

da kilise dogmalarını değil, bizzat insanın kendisini koyarak bireyciliği eğitim 

alanına taĢımıĢtır. Bunun sonucunda, öğretimde mantık oyunları yapmanın ötesine 

gitmeyen Ortaçağa özgü geleneksel otoriter eğitim anlayıĢı, yerini bireycilikten güç 

alan yeni liberal eğitim anlayıĢına, bilimsel verilere dayalı düĢünce tarzına bırakmaya 

baĢlamıĢtır. 
2
 

Rönesans ve Reform süreçlerinin eğitim üzerindeki etkilerini tam olarak 

değerlendirebilmek için Ortaçağ düĢünürlerinin 17.yüzyılda yaĢayan haleflerine 

miras bırakmıĢ oldukları spekülatif problemlerin doğasını tanımak gerekir.  

Rönesans, spekülatif felsefe sorunları yerine insan varlığına ve toplumsal durumlara 

                                                 
1
 Parkinson, G.H.R, Renaissance and Seventeenth Century Rationalism, Routledge,  London and       

   Newyork, 1993, s. 7. 
2
 Aytaç, Kemal, Avrupa Eğitim Tarihi, Doğu Batı Yayınları, Ankara, 2009, s. 96. 
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duyarlılık gösteren hümanist düĢünürlerin pratik aklı ön plana çıkarmalarıyla 

yakından bağlantılıdır. Ortaçağda yaĢamıĢ olanlar, Platon ve Yeni-Platoncu 

gelenekten, duyular üstü bir gerçeklik inancını ve o gerçekliğe nasıl eriĢileceğini 

betimleyen bir kozmolojiyi miras olarak almıĢlardı.
3
 Bu geleneği izleyenler nezdinde 

tecrübe için eriĢilemez olan Tanrı, ruh, ölümsüzlük gibi soyut gerçeklikler yalnızca 

akla dayalı spekülasyonla bilinebilirdi.  Dolayısıyla, ampirik araĢtırmalar dünyayla 

ilgili kusurlu bilgi üretirken akıl, duyular üstü gerçeklik alanına eriĢme üstün 

meziyetine sahipti.  Böyle bir anlayıĢ Ortaçağ insanının metafizik soruları 

yanıtlamasını kolaylaĢtırmaktaydı.  Yahudilik, Hıristiyanlık ve Ġslam gibi önemli 

Akdeniz dinlerinin her biri, ya Platon ve Aristoteles'in öğretilerini özümsemiĢ ya da 

dünyanın doğası ve dünyadaki yerimiz konusunda en az onlar kadar ikna edici bir 

alternatif sunmaya çalıĢmıĢlardır.  Ortaçağın sonlarına değin Yeni-Platoncu ve 

Aristotelesçi öğretilerin Hıristiyan teologlar tarafından tek tanrıcı din çerçevesine 

yerleĢtirilerek tam bir skolastik anlayıĢın temellendirilmesi ve akabinde klasik bilim 

ve ahlakın iman dogmalarıyla uzlaĢtırılması, Rönesans'ı tetikleyen ve hızlandıran en 

önemli unsurlardan biri olmuĢtur.
4
 

Rönesans'ın hümanist karakteri her ne kadar Kilisenin eğitim üzerindeki 

hâkimiyetine son vermiĢ olsa da eğitim ve öğretim uygulamaları aristokratik 

karakterinden kolayca kurtulamamıĢ, okullarda genel eğitim ve öğretim beklentilerini 

karĢılamaktan daha çok edebiyatçıların ve sanatçıların beklentilerini karĢılayan, halk 

tabakalarının eğitimine tamamen yabancı, hatta onların beklentileriyle tamamen tezat 

oluĢturan uygulamalar Ģeklinde tezahür etmiĢtir. 
5
 

Bu nedenle skolastik eğitim anlayıĢına karĢı geliĢtirilen tepkiler, yalnızca 

Rönesans'ın hümanist anlayıĢına indirgenemez.  Skolastik eğitim anlayıĢının ilk 

düĢmanı kuĢkusuz hümanizm anlayıĢı olmuĢtur.  Bununla birlikte, skolastik eğitimin 

tamamen itibar kaybetmesi, entelektüel otoriteyi, kilise mensuplarının elinden alıp 

saray mensuplarının ve edebiyatçıların eline teslim etme doğrultusundaki devrimler, 

teolojik dogmanın kliĢeleĢmiĢ kabulüne düĢman bilimsel araĢtırma ruhunun kademeli 

                                                 
3
 Scruton, Roger, A Short History of Modern Philosophy From Descartes to Wittgenstein, Second  

  Edition, Routledge, Londan and Newyork, 1995, s. 16. 
4
 A.g.e., 1-16. 

5
 Aytaç, a.g.e.,s. 95-96. 
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bir Ģekilde üstünlük kazanması, okulların verimliliğiyle ilgili artan eleĢtiriler gibi 

olgularla ilgilidir.  

 

             1.1.2.Aydınlanma Çağı 

                    

18. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar geçen süre aydınlanma dönemi olarak 

betimlenebilir. BaĢlangıcı aslında 17. yüzyılda metod çağı olarak adlandırdığımız 

geliĢmelerdir. Aydınlanma döneminde eğitimin amacı, çocuğu öteki dünyadan çok, 

bu dünyaya hazırlamaktır. Ġyimser görüĢe sahip aydınlanma dönemi eğitimcileri 

akılcı düĢünceye bağlıdırlar. Bu dönemin ilk önemli eğitimcileri J. J. Rousseau, H. 

Peztalozzi, Ġ. Kant gibi eğitimcilerdir. Bu dönem eğitimcileri ile birlikte eğitim 

kurumu, bilimsel bir nitelik kazanmaya baĢlamıĢtır. Çünkü bu düĢünürlerle birlikte 

çocuğun ve öğrenmenin doğası, araĢtırılmaya baĢlanmıĢ; deneme okulları kurulmuĢ 

ve öğrenmeye dönük yeni teoriler ortaya atılmıĢtır.
6
 

Platon ve onun öğrencisi Aristoteles, 17.yüzyıla değin özellikle teoloji için 

rasyonel dayanak arayan din adamlarını derinden etkilemiĢ ve tüm Ortaçağ boyunca 

anlaĢmazlıkların çözümü için baĢvurulan iki isim olmuĢtur. Platon, dünyanın 

doğruluğunun sıradan duyu algısına açık olmadığını, yalnızca akla açık olduğunu; 

akla dayalı doğruların zorunlu, ölümsüz ve deney öncesi (apriori) olduğunu, akıl 

sayesinde tecrübenin sağladığı bulanık ve kusurlu bilgiden kurtularak Tanrı'yı ve 

dünyayı oldukları Ģekliyle anlayabileceğimizi savunmuĢtur.  Aristoteles, Arap 

ilahiyatçılarının süzgecinden geçerek Avrupalı düĢünürler arasında tanınmaya 

baĢladıkça,  metafizik soruların yeni yanıt kaynağı olarak görülmeye baĢlamıĢ ve 

Hıristiyan Teslis öğretisini pekiĢtirme amacıyla kullanılmıĢtır. Aristoteles ile Platon 

arasında tümellerin doğasına dair eski metafizik tartıĢma,  dünyanın ne ölçüde akıl 

yoluyla bilinebilir olduğunu açıklığa kavuĢturma doğrultusunda tüm ortaçağ 

düĢüncesinin merkezinde yer almıĢtır. Tümellerin doğasıyla ilgili tartıĢma, ortaçağın 

sonlarına doğru sonradan deneycilik ve akılcılık olarak bilinecek akımların 

doğmasına ve nihayet 17.yüzyılda Fransız düĢünürü Réne Descartes'da kesin 

ifadesini bulan metodolojik yaklaĢımın ortaya çıkmasına hizmet etmiĢtir. 

                                                 
6
 Uygun, Selçuk, “Eğitimin Tarihsel Temelleri”, Eğitim Bilimine GiriĢ, Ed.: Figen EreĢ, Maya    

   Akademi Yayınları, Ankara, 2007, s.166-167. 
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17.yüzyılda özellikle Fransız düĢünürü Descartes ve Ġngiliz filozofu Francis 

Bacon sayesinde felsefenin yöntemi köklü bir değiĢime maruz kalmıĢtır.  Her iki 

düĢünür de geleneksel otoriteye ve geleneksel otoritenin kontrolünde yürütülen 

eğitim uygulamalarına karĢı çıkmıĢ ve felsefi doğruyu aramada doğru yöntemin ne 

olması gerektiği üzerine odaklanmıĢlardır. Bacon, daha çok Ortaçağa özgü düĢünce 

tarzının yıkıcısı, Descartes ise, modern çağın kurucusu olarak görülür. Descartes, 

tıpkı Platon gibi aklı, Ģeylerin ne olduklarını belirlemede tek otorite olarak görmüĢ ve 

bilgiyi akılda temellendirmeye çalıĢmıĢtır.  Bu yüzden eğitim uygulamaları açısından 

teknolojik ve pratik aklı ön plana çıkaran Bacon'ın etkisinin daha fazla olduğu 

söylenebilir.  

17.yüzyıl bir taraftan geleneksel yapı ve dogmaların sorgulanarak da olsa 

varlıklarını sürdürdükleri, diğer yandan pratik ve teknolojik aklın öneminin 

keĢfedildiği bir dönemi temsil eder. Kilisenin değiĢmez gerçeklikler olarak sunduğu 

her Ģeyin yeni bilgi metotlarıyla irdelendiği bir dönemin baĢlaması, eğitimde yeni bir 

dönemini kapılarını aralamıĢ, ilk defa eğitim ve öğretimin planlı bir biçimde 

uygulanması gerektiği görüĢü ortaya atılmıĢtır. Bu yönden ele alındığında, 17.yüzyıl, 

tıpkı 18.yüzyıl gibi bir eğitim çağı olarak görülebilir.  Bu çağda uzun süreli 

eğitimden daha çok kaliteli eğitimin önemi fark edilmiĢ ve dolayısıyla öğretim 

metotlarının geliĢtirilmesi doğrultusunda talepler ortaya çıkmaya baĢlamıĢtır.
7
 Bu 

yönde insanın genel tabiatından hareket edilerek bütün dersler ve dallarla sıkı iliĢki 

içerisinde olan bir didaktik “genel öğretim metodu” geliĢtirilmek istenmiĢtir.  

Geleneksel eğitimin amacı kadar yapılma biçimi de ciddi bir Ģekilde sorgulanır 

olmuĢtur. Ratke, Comenius, Locke, Fenelon gibi pedagoglar eğitim bilimine yönelik 

farklı görüĢler ileri sürmüĢlerdir.
8
 

17.yüzyıl felsefesi, Descartes, Thomas Hobbes ve John Locke gibi 

düĢünürlerin akla dayalı rasyonel çalıĢmalarıyla bağlantılıdır ve daha çok akla dayalı 

soyut fikir sistemleri kurma üzerine odaklanmıĢtır. Aydınlanmayla bağlantılı daha 

sonraki düĢünürler ise, aklı reddetmemekle birlikte fikirlerini daha çok gerçek 

dünyadan çıkarma ve orada test etme eğiliminde olmuĢlardır. Bir baĢka deyiĢle, 

Aydınlanmacılar, bir yandan deneysel araĢtırma ile aklı birleĢtirmek, diğer yandan 

                                                 
7
 Aytaç, a.g.e., s. 133.  

8
 Uygun, a.g.e., s.165.  
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toplumsal dünyaya yön vermek istemiĢlerdir.  Onlar, akıl ve deneysel araĢtırmayla 

insanın evreni anlayabileceğine ve kontrol edebileceğine inanmıĢlardır. Onlara göre, 

fiziksel dünyaya doğa yasaları egemen olduğu gibi toplumsal dünyaya da doğal 

yasalar egemendir.  Dolayısıyla akıl ve araĢtırma yoluyla toplumsal yasalar 

keĢfedilebilir ve böylece daha rasyonel bir dünya yaratılabilir.  Aydınlanmacılar, 

geleneksel değerleri ve kuramları incelediklerinde, genellikle onların mantıksız, 

insan doğasına ters ve insana özgü büyüme ve geliĢmeyi engelleyici olduğunu 

keĢfetmiĢ oldukları için, eğitimde pratik değiĢikliklerin gerekliliği üzerine 

odaklanmıĢlardır.
9
 

Aklın özgürce kullanılmasını garanti eden bir cesaret ve kararlılığı yaratma, 

aydınlanmanın temel ilkesidir. Bu dönemde bilgi, en büyük kuvvet olarak görüldüğü 

için doğaüstü her Ģey reddedilmiĢ; mutluluk, bu dünyada gerçekleĢecek bir hedef 

olarak sunulmuĢ ve eğitici, bireyin kendini mutlu etmeyi öğrenmesine katkıda 

bulunan kiĢi olarak görülmüĢtür.
10

 Böylece sanayi toplumunun düĢünsel temelini 

oluĢturan Aydınlanma felsefesi, eğitimle ilgili uygulamalarda değiĢimlerin temelini 

hazırlamıĢtır.  

Aydınlanmacılar, insanlarda kötü olarak nitelendirilen özelliklerin yanlıĢ 

eğitimden kaynaklandığına inanmıĢlardır. Örneğin, Locke‟a göre bilginin temeli 

yaĢantıdır. Ġnsan zihni boĢ bir levha, “tabula-rasa” gibidir. Ancak yaĢantılar ile 

doldurulur. O, zihnin geliĢtirilmesinin, çocuklara çeĢitli yaĢantılar kazandırabilen bir 

öğretim sistemi ile mümkün olabileceğini söylemiĢtir. KiĢiler arasındaki bireysel 

ayrılıklar nedeni ile “özel eğitimin” gerekliliğini savunmuĢtur; Chalotais eğitimin 

"ulusal ve laik" olması gerektiğini, Jean-Jacques Rousseau ise insanın doğuĢtan iyi 

olduğunu ve çocuğun fizyolojik ve psikolojik tabiatının tanınarak eğitimin ona uygun 

biçimde düzenlenmesi gerektiğini savunmuĢtur.
11

 Rousseau‟ya göre, geleneksel 

eğitimin yanlıĢlığı, doğal insanı değil belirli bir vatandaĢ olarak görülen insanı 

eğitmeye çalıĢmasıdır. Oysa eğitimin amacı, doğal insanı yaratmak olmalıdır.
12

 Öte 

yandan, Auguste Comte ve Herbert Spencer, olgucu eğitim modelini, Karl Marx ise 

                                                 
9
 Ritzer, George, Sociological Theory, Eight Edition, McGraw-Hill, 2010, s. 9. 

10
 A.g.e., s.157. 

11
 Uygun, a.g.e., 166-167. 

12
 Aytaç, a.g.e., s.180. 
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eğitimle üretimin kendisinde birleĢtirildiği politeknik eğitim modelini 

savunmuĢlardır.   

Aydınlanmanın en önemli düĢünürlerinden Immanuel Kant‟a göre bireysel 

eğitim, insanlık eğitiminin bir parçasıdır.  Çocuklar, yalnızca içinde bulundukları 

zaman için değil, insan neslinin müstakbel iyiliği doğrultusunda, müstakbel insanlık 

fikrine uygun olarak eğitilmelidirler.
13

 Fichte‟ye göre, eğitim, çocuğa tüm 

yeteneklerinin hâkimi ve ustası olması için imkân vermektir.
14

  

Aydınlanmanın en önemli programı, halkın eğitim ve öğretimi olmuĢtur.  

Aydınlanma felsefesi, en çok Fransa'da geniĢ kitlelere ulaĢtığı için bu ülkede eğitim 

ve öğretim uygulamalarında kapsamlı değiĢiklikler görülür. 18.Yüzyılda geliĢmeye 

baĢlayan “Ansiklopedicilik akımı”, bunun tezahürlerinden yalnızca bir tanesidir. 

Ansiklopedicilerin baĢında gelen Denis Diderot‟ya göre, bütün halk tabakalarının 

genel bir eğitim ve öğretimden geçirilmesi gerekir.  Diderot‟nun okul sistemi, üçlü 

bir hiyerarĢiyi içerir: Ġlkokul ya da Halk Okulları, Liseler ya da Sanat Okulları, 

Fakülte ya da Yüksek Okullar (Tıp, Hukuk ve Teoloji). Bunların yanında ekonomik 

ve sosyal hayatın çeĢitli alanları için geniĢ kapsamlı mesleki ve teknik okullar 

öngörülür. Bütün bu okullar, Diderot‟ya göre, devlete bağlı olup onun kontrolü 

altında olmalıdır. Diderot‟nun çizdiği eğitim reformu planında, ilkokullarda çocuklar 

okuma, yazma, hesap ve din dersleri yanında ahlaki ve politik sorunlar üzerinde 

olduğu gibi çeĢitli meslekler için gerekli olan bilgileri alırlar. Liseler, hem 

yükseköğretime hazırlar hem de belirli meslekler için zorunlu olan teorik bilgileri 

verirler.
15

 

 

              1.1.3.Fransız Devrimi  

 

Fransız Devrimi, Fransa'da 1789 yılında halk ve burjuva denilen, orta 

tabakanın kral'a, asillere ve ruhban sınıfına karĢı ayaklanmasıyla baĢlayan ve siyasi 

ve sosyal sonuçları bakımından tüm dünyayı etkileyen tarihi dönüm noktalarından 

biri olarak kabul edilmektedir. Fransız Devrimi‟nin yaĢanmasına ortam hazırlayan 

                                                 
13

 A.g.e., s. 228. 
14

 A.g.e., 232. 
15

 Aytaç, a.g.e., s. 170-173. 
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geliĢmeler genellikle, sosyal, fikri ve ekonomik sebepler olmak üzere üç kısımda ele 

alınmaktadır. 

Sosyal sebepler; ihtilal patlak vermeden önce Fransız toplumu eĢitsizlik 

üzerine kurulmuĢ sosyal bir yapıya sahiptir. Halk, birbirinden farklı hak ve 

imtiyazlara sahip bulunan asiller, ruhban ve halk sınıfı olmak üzere üç sınıfa 

ayrılmıĢtır. Bu üç sınıfın üstünde de ülkeyi yöneten kral ve ailesi bulunmaktadır. En 

geniĢ ayrıcalıklara asiller sınıfı sahiptir. GeniĢ topraklara sahip olan asiller, bu 

topraklarda köylüleri çalıĢtırırlar ve gelirlerin çok büyük bir kısmını kendileri 

alırlardı. Köylünün toprağı asillerindi. Bu nedenle köylü toprağından yeteri kadar 

yararlanamazdı. Ruhban sınıfı da tıpkı asiller gibi geniĢ topraklara sahiptir. Ayrıca bu 

iki sınıf pek çok vergiden de muaftır. Halk sınıfı ise bankacılar, tüccarlar ve 

sanayiciler gibi zengin kimselerden meydana gelen Büyük Burjuvazi ile memur, 

doktor, avukat gibi aydınlardan meydana gelen Küçük Burjuvazi ve nihayet 

köylülerden oluĢmaktadır. Halk sınıfının içindeki bu bölünme, sadece sosyal 

farklılaĢmadan ibaret olup, ayrıcalıkları bakımından aralarında bir fark yoktur. Her 

türlü ayrıcalıktan yoksundur ve bütün vergileri bu sınıf ödemektedir.
16

 Neticede 

Fransız toplumunda görülen bu eĢitsizlikler ve ayrıcalıklar devrimin yaĢanmasını 

kolaylaĢtırmıĢtır. 

Fikri sebepler; Fransız Devrimi‟nin fikri temelleri, Machiavelli, Locke, 

Voltaire, Montesquieu, Rousseau, gibi devrimden önceki yüzyıllarda yaĢmıĢ olan 

birçok aydın ve filozof tarafından atılmıĢtır. Örneğin Voltaire, fikir, söz ve basın 

hürriyeti için bütün Ģahsiyetini ortaya atarak asalete karĢı fikrin hakkını savunarak, 

kilisenin zulmüne uğrayanlara, devlet tarafından haksız yere öldürülenlere sahip 

çıkmıĢ, özellikle de kiliseye karĢı gelerek ihtilalin zemini hazırlamıĢtır. 
17

 Yine 

Rousseau ise Sosyal Sözleşme adlı eserinde, insanlar için bir “doğa hali” mevcut 

olduğunu ve bu halin insanlar için bir mutluluk ve fazilet hali olduğunu söyleyerek, 

hâlihazır toplumun siyasal düzenine karĢı güveni sarsmıĢ ve üyeleri arasında siyasal 

eĢitliğin bulunduğu bir toplumun, yani demokrasinin savunmasını yapmıĢtır. Fransız 

Devriminin gerçekleĢmesine katkıda bulunan düĢünürlerin çoğunun eserleri, mevcut 

                                                 
16

 Armaoğlu, Fahir, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2003, s.33. 
17

 Aster, Ernest von, Fransız Ġhtilali’nin Siyasi ve Sosyal Fikirleri, Phoenix Yayınevi,  Ankara,  

    2004, s.28. 
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düzenin doğru ve adil olmadığını, mevcut düzenden daha iyi bir toplum düzeninin de 

mevcut olabileceğini göstermiĢtir. Bu aydınlar, özellikle küçük burjuvazi tarafından 

okunup tanınmıĢtır.
18

 

Ekonomik sebepler; Fransız toplumundaki sosyal dengesizlik, ekonomik 

dengesizliğe de yol açmıĢtır. GeliĢen sanayi dolayısıyla büyük burjuva zenginleĢmiĢ 

ve hak talep etmeye baĢlamıĢtır. Asillerin ve rahiplerin hiç vergi vermemelerine 

karĢılık köylüler, mahsullerinin büyük bir kısmını vergi olarak vermektedirler. 

Ayrıca sarayın israfları, Fransa‟nın 18.yüzyıl boyunca girdiği savaĢlar, devletin 

ekonomik durumunun daha da bozulmasına yol açmıĢ, bu da halktan alınan 

vergilerin artırılmasına yol açmıĢtır. Ayrıca Fransa‟nın ekonomik durumu ile sosyal 

yapısı bir çeliĢki içinde bulunmaktadır. 18.yüzyılda özellikle sanayi alanında 

meydana gelen geliĢme ve inkılaplar, Fransa‟yı da etkilemiĢtir. Üretim artmıĢ, tüccar 

ve sanayici zenginleĢmiĢ ve bir kapitalist sınıf teĢekkül etmiĢtir. Fakat Fransa‟nın 

ayrıcalıklı sınıflar sistemi, sermaye sahipleri ve zenginlerin, kuvvetleri oranında, 

siyasal ve sosyal hayata katılmasına ve etki yapmasına imkan vermemektedir. 

Ekonomik bakımdan ağırlık burjuvaziye geçtiği halde sosyal düzen, yapay bir 

Ģekilde, etkinlik ve iktidarı, toplumun en dar kesimi olan asiller ve ruhbana 

vermektedir.
19

 Böylece siyasi ve hukuki haklar elde etmek isteyen ve ağır 

vergilerden kurtulmak isteyen halk sınıfı ayaklanmıĢ ve Fransız Devrimi‟ni 

gerçekleĢtirmiĢtir.  

Fransız Devrimi toplumdaki eĢitsizlikleri ve ayrıcalıkları kaldıran ve eski 

toplumdaki aristokratik ve feodal kurumlardan kaynaklanan her Ģeyi, bu kurumlara 

bağlı olan, izini taĢıyan her Ģeyi yok etmiĢtir.
20

 Bu devrimle birlikte, asillerin tüm 

ayrıcalıkları kaldırılmıĢ ve feodal sistemin varlığına son verilmiĢtir. 28 Ağustos 

1789‟da yayınlanan “Ġnsan Hakları Beyannamesiyle”, bütün vatandaĢların hukukça 

eĢit oldukları, herkesten eĢit vergi alınmasını ve her vatandaĢa bütün memuriyet ve 

rütbelerin eĢit olarak açık olduğu kabul edilmiĢtir. Kilisenin de ayrıcalığı kaldırılmıĢ 

ve bütün mallarına devlet tarafından el konulmuĢtur.
21

   

                                                 
18

 Armaoğlu, a.g.e., s.35.  
19

 A.g.e., s.36. 
20

 Tocqueville, Alexis, “Fransız Ġhtilali‟nin Özgün Yönü Neydi?”, Batı’ya Yöne Veren Metinler,  

    Der. Alev Alatlı, Melisa Matbaacılık, 2010, s.1380. 
21

 Armaoğlu, a.g.e., s.39-40. 
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Fransa'nın 18.yüzyılda içine düĢtüğü toplumsal, siyasal ve ekonomik 

bunalımlar, Fransız Devriminin çıkmasının en önemli nedenleridir. Ancak, Fransız 

Ġhtilâli'nin gündeme getirdiği özgürlük, eĢitlik, kardeĢlik, milliyetçilik gibi kavramlar 

tüm dünyayı etkilemiĢtir. 

Fransız Devrimi, genellikle bireyciliğin büyük zaferi olarak kabul edilir. 17. 

ve 18.yüzyıl boyunca çeĢitli düĢünürler tarafından ortaya konan bireycilik, 

geleneksel topluma özgü topluluk içi bağların ve bağımlılık iliĢkilerinin yıkılması ve 

aynı zamanda siyasal iktidarın karĢısında bireysel bir özerklik alanının tanınması 

düĢüncelerini içerir.  Bu düĢüncelerin ulaĢtığı nokta ise, devletin kraliyet mallarının 

yönetimi olmaktan çıkıp, ortak iyiliğin ve çıkarın gözetildiği kamusal alana 

dönüĢmesidir. Fransız Devrimi, yüzeysel olarak değerlendirilirse, bireycilik 

projesinin gerçeklik kazanması olarak görülebilir. Çünkü Fransız Devrim, bireylere 

hiçbir özerk alan tanımayan mutlak monarĢiden kopuĢu ifade eder. Bu, siyasal 

yapının ve feodal hukuk sisteminin sona ermesi, bireyin önünde yeni ufukların 

açılması demektir. Böylece geleneksel bağımlılık iliĢkilerinden kurtulan birey, doğal 

haklara sahip özgür bir varlık olarak belirir. 18.yüzyıl filozoflarının dile getirdikleri 

modern doğal hukuk anlayıĢı doğrultusunda kaleme alınan “1789 Ġnsan ve YurttaĢ 

Hakları Bildirisi”, ayrıcalıklar ve eĢitsizlikler üzerine kurulu eski rejimin yıkılıĢı ve 

aklıyla kendine yeten insanın ortaya çıkıĢının bir belgesi niteliğindedir.
22

 Bir baĢka 

deyiĢle, Fransız Devrimi, burjuvazinin, krallara, soylulara ve rahiplere karĢı, onların 

yasal ayrıcalıklarını kaldıran ve herkese özgürlük ve yasa önünde eĢitlik isteyen 

isyanı niteliğindedir; hem burjuvazinin ekonomik gücünün siyasal güç ve toplumsal 

saygınlıkla donatılmasını sağlamıĢ hem de feodal sisteme bağlı eğitim 

uygulamalarının dönüĢüm geçirmesine neden olmuĢtur.
23

 

Fransız Devrimi‟nin eğitime getirdiği en önemli katkı, demokratikleĢme 

ilkesidir. Fransız Devrimi öncesinde Fransa‟sının okul sistemi, zümreseldir ve din 

odaklıdır. GeniĢ halk tabakalarının çocukları için zorunlu bir eğitim söz konusu 

değildir.  Fakat Fransız Devrimi‟nin sloganını oluĢturan insan hakları, özgürlük, 

eĢitlik ve kardeĢlik gibi kavramlar, onun temelinde yer almaktadır ve bunların 

                                                 
22

 Ağaoğulları, Mehmet Ali, "Fransız Devriminde Birey-Devlet ĠliĢkisi", Ankara Üniversitesi   

    Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt XLIV, Sayı: 3-4, 1989, s. 195. 
23

 ErgüneĢ,Yalçın, "Eğitimin Sosyolojik Temelleri", Eğitim Bilimine GiriĢ, Ed.: Nevin Saylan, Anı  

    Yayıncılık, Ankara, 2009, s. 96. 
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gerçekleĢtirilebilmesi, zümresel bir eğitimle değil, geniĢ kapsamlı bir genel eğitimle 

olanaklı olabilir. Dolayısıyla herkes, sosyal ve ekonomik kökenine bakılmaksızın 

eğitim ve öğretimde eĢit haklara sahip olmak zorundadır.  Bu, eğitimin yeniden 

yorumlanmasına ve eğitimin toplumdaki belli sınıf ve tabakalara özgü bir ayrıcalık 

olmaktan çıkıp tüm toplum tabakalarında yaygınlaĢmasına yol açmıĢtır.
24

 

 

            1.1.4.Sanayi Devrimi 

 

Sanayi Devrimi, Britanya‟da 18.yüzyılın ikinci yarısından 19.yüzyılın ilk 

yarısına kadar olan dönemde gerçekleĢen hızlı toplumsal, iktisadi, demografik ve 

teknolojik değiĢiklikleri anlatmak üzere kullanılan bir terimdir.
25

 SanayileĢme 

olgusu, doğal kaynakların dönüĢtürülmesi ile yakından iliĢkilidir. Doğayı en üstün 

kazanç sağlayacak Ģekilde dönüĢtürmesi, Sanayi Devrimini diğer değiĢim 

süreçlerinden ayıran en önemli özelliktir.
26

 

Devrim (revolution) kelimesi, bir toplumun yıkımı (devriliĢi) anlamında ilk 

kez Ġngiliz dilinde 1688'de kullanılmıĢtır. Bununla birlikte, iktisatçı Adolphe Blanqui 

(1798–1854) Sanayi Devrimi ifadesini hem bu anlamda hem de bunun karĢıtı olan, 

„yeniden inĢa‟ anlamında kullanır. Tarihçi Arnold Toynbee (1889–1975)‟nin 

ölümünden sonra öğrencileri tarafından yayınlanan “Sanayi Devrimi Üzerine 

Dersler” inin 1884 tarihli baskısından önce bu terimin tarihçiler arasında standart bir 

Ģekilde kullanılmıĢ olduğu görülmektedir. 
27

 

Endüstri veya sanayi kelimesi ise, bir Ģeyi yapmak ve üretmek anlamındadır.  

Ġnsanların fıtratları gereği, sahip oldukları özelliklerinden birisi, ihtiyaçlarını 

gidermek için alet kullanmaları ve iĢ yapmalarıdır. Ġnsanın endüstriyel özelliği, onun 

medeniyet, kültür ve bayındırlık üretmesinde, birinci derecede etkili olmuĢtur. 

Ġnsanoğlu, endüstriyel özelliği ile kendini diğer canlılara ve coğrafik Ģartlara karĢı 

koruyabilmiĢtir. Ġnsanın yırtıcı hayvanlar gibi avını avlayacak bir pençesi yoktur. 

Kendini aĢırı soğuğa ve sıcağa karĢı koruyacak bir derisi veya kılı da yoktur. Ancak 

                                                 
24

 Aytaç, a.g.e., s. 198.  
25

 Marshall, Gordon, Sosyoloji Sözlüğü, (Çev.: Osman Akınhay ve Derya Kömürcü), Bilim  ve Sanat  

    Yayınları, Ankara, 2003, s. 632. 
26

 Güzel, Serkan, ÇalıĢma Sosyolojisi, Modern ĠĢgücünün OluĢumu, Literatürk Yayınları,  

    Ġstanbul, 2008, s. 87. 
27

 Braudel, Fernand, Maddi Medeniyet ve Kapitalizm, (Çev.: Mustafa Özel), Ağaç Yayınları,  

   Ġstanbul, 1991, s. 201. 
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insanın düĢünme ve alet kullanma özelliği, insanın diğer canlılarda bulunmayan bir 

yeteneğidir. Yine bu özelliğiyle insan, her çeĢit doğal kuvveti ve olumsuzluğu kendi 

çıkarına kullanabilmiĢtir. Ġnsanın sırf çalıĢma ve endüstriyel özelliğinin esas alınarak 

değerlendirmeye tabi tutulması, endüstri devriminden sonra baĢlamıĢtır. Ġnsanlık 

tarihi içinde üretim, tüketim ve bölüĢüm konuları, hiçbir zaman endüstri 

toplumlarında olduğu kadar yoğun olarak tartıĢılan ideolojik bir değer olmamıĢtır. 

Daha önceki dönemlerde, çalıĢmak, üretmek ve ticaret yapmak, insanların sadece 

fizyolojik ve sosyal ihtiyaçlarını karĢılamak için yapmaları gereken bir faaliyet 

olarak değerlendirilmiĢtir.
28

 

Çok büyük etkileri olan Sanayi Devrimi‟nin tam olarak ne zaman baĢladığı 

kesin olarak bilinmemektedir. Bugünkü anlamda bir sanayinin doğuĢu genelde 

18.yüzyılla baĢlatılır ve bir bütün olarak 19.yüzyıl Avrupa‟sının bir ürünü olarak 

görülür.
29

 Tarihin sürekliliğini esas alan John Nef, Sanayi Devrimi‟nin,  18.yüzyılın 

sonunda ve 19.yüzyılın baĢında Ġngiltere'de aniden ortaya çıkmadığını, 16.yüzyılın 

ortalarına kadar geri götürülebilecek bir ön aĢamaya sahip olduğunu öne sürer. Nef‟e 

göre, endüstriyi mümkün kılan ve Ģimdi bile varlığını koruyan düĢünsel yenilikler, 

1570–1660 yılları arasında vuku bulmuĢtur. Bu erken çağdaki düĢünce hareketleri, 

1800'lerden itibaren iĢ gücünün, nakliyatın ve haberleĢmenin makineleĢmesine yol 

açan ilmi keĢiflere zemin hazırlamıĢtır.
30

 Ġlk sanayi inkılabının asıl temeli, 

16.yüzyılın sonu ve 17.yüzyılın baĢlarında, özellikle Büyük Britanya'da, sanayi 

teĢebbüsünün büyük oranda ucuz mal istihsaline yönelmesinde yatar.  

Birçok düĢünür, Sanayi Devrimi‟nin bir çırpıda ortaya çıkan bir süreç 

olmadığını, kademeli ve yavaĢ seyreden bir süreç olduğunu;  yalnızca belirli imalat 

dallarını ve belirli üretim araçlarını etkilemiĢ ve yalnızca bölgesel geliĢmeler 

göstermiĢ olduğunu kabul etmiĢlerdir
31

; hatta daha da geniĢ bir bakıĢı içinde 

değerlendirilirse, Avrupalıların tüm eski tecrübeleri, doğu medeniyetleriyle ve 

                                                 
28

 Duran, Hacı, Endüstri Çağının Dinamikleri, DeğiĢim Yayınları, Ġstanbul, 2002, s. 14-15.  
29

 Atalay, BeĢir, SanayileĢme ve Sosyal DeğiĢme, Kırıkkale AraĢtırması, Devlet Planlama TeĢkilatı  

    Yayınları, Ankara, 1982, s. 20. 
30

 Nef, John, SanayileĢmenin Kültür Temelleri, (Çev.: Erol Güngör), Kalem Yayınları, Ġstanbul,  

    1980, s. 92. 
31

 Kennedy, Paul, Büyük Güçlerin YükseliĢ ve ÇöküĢleri, (Çev.:BirtaneKaranakçı),  Türkiye ĠĢ  

    Bankası Kültür Yayınları, Ġstanbul, 2001. 
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eskiçağla olan temasları da dâhil olmak üzere, tarihte geçen tüm hadiseler 

sanayileĢmenin ön aĢaması olarak görülebilir. 
32

 

Neticede, Sanayi Devrimi, karmaĢık bir süreçtir. Görülebilir değiĢimlerini 

kısa vadeli olayların peĢ peĢe meydana gelmesiyle ortaya koyan bir devrimdir; fakat 

aynı zamanda farklı ve sakin adımlarla ilerleyen, bazen neredeyse hiç fark edilmeyen 

uzun vadeli bir süreçtir.
33

 Sanayi Çağının 1800–1900 yılları arasını ele alan Freyer, 

bu yüzyıl içinde meydana gelen teknik ilerlemeleri altı sanayi dalgası Ģeklinde 

betimler.
34

 Freyer‟e göre, Ġlk sanayi dalgasını, dokuma sanayii temsil eder. Bu 

dalgadaki en önemli buluĢ James Watt'ın buhar makinesini icat etmesidir. Buhar 

makinesi sayesinde dokuma fabrikası bugünkü Ģekliyle, sırf makineye dayalı bir 

iĢletme olarak kurulmuĢtur. Ġkinci sanayi dalgası, demir-çelik dönemiyle temsil 

edilir.  Tüm sanayi çağı içinde demir sanayisinin özel bir anlam ve önemi vardır. 

Demir sanayiinin en önemli özelliği, tüm öteki sanayilerin üstün aracı olan 

makineleri imal etmesidir. Üçüncü dalgayı, ulaĢtırma çağı temsil eder.  UlaĢtırmanın 

makineleĢmesiyle birlikte yaĢam düzeninde eskiden bulunmayan sürat kavramı 

hayata girmiĢ ve hammaddeler dünyanın her köĢesinden sanayi merkezlerine ve 

buralarda imalat sürecinden geçtikten sonra dünyanın dört bir yanına süratle 

gönderilmeye baĢlanmıĢtır. Dördüncü dalgayı, 19.yüzyılın ortalarına doğru yükselen 

Kimya çağı temsil eder. Bu aĢamada, Justus Leibig'in "suni gübreleme usulüne", 

rasyonel tarımın doğuĢuna yol açan, ayrıca bütün modern besi maddelerin 

endüstrisinin temelini oluĢturan buluĢlar yer alır. BeĢinci dalga,  19.yüzyılın son 

çeyreğinde kuvvetli akım tekniğine geçiĢle baĢlayan elektrik sanayisiyle temsil edilir. 

Bu yeni endüstri, kendisinden önceki endüstrileri temelden değiĢtirmiĢ, itme yahut 

iĢletme gücü olan buhar gücünün yerini elektrik almıĢ ve elektrik sayesinde taĢıma 

ve ulaĢtırma yeni boyutlar kazanmıĢtır.  Altıncı dalga, benzin motorunun icadıyla 

temsil edilir. Benzin motorunun icadıyla 1889‟da Paris‟te ilk otomobil sergisi 

açılmıĢ, 1894'de ilk uluslararası otomobil yarıĢı yapılmıĢ ve 1903‟te "Henry Ford 

Company" kurulmuĢtur. Freyer, bugünkü duruma bakarak bu altı sanayi dalgasına 

atom gücüyle temsil edilen bir yedinci dalganın eklenmesi gerektiğini belirtmiĢtir. 

                                                 
32

 Nef, a.g.e., s. 67. 
33

 Braudel, a.g.e., s. 203.  
34

 Türkdoğan, Orhan, Türk Sanayi Toplumu, TimaĢ Yayınları, Ġstanbul, 2009, s. 45-47. 
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Öte yandan sanayileĢme sürecini, toplumların geçirmiĢ ya da geçirmekte 

olduğu ekonomik geliĢme evrelerine göre açıklayan W.W. Rostow, Sanayi 

Devrimini uzun bir süreçten çok ani ve hızlı bir değiĢim olarak görmüĢ ve onu 1783–

1802 arasına sıkıĢtıran bir kuram geliĢtirmiĢtir. Bu kurama göre Sanayi Devrimi, beĢ 

geliĢme aĢamasından oluĢur.
35

  Bunlar:  

1) Geleneksel Toplum:  Geleneğe dayalı, sınırlı üretim fonksiyonları içinde 

geliĢmeye çalıĢan bir bünyeye sahip toplumdur. Henüz, insanların tabiatı sistemli bir 

Ģekilde üretim amacıyla kullanmadıkları Newton öncesi bir dönemdir. Bununla 

birlikte, geleneksel toplumun, statik olduğunu ve onda hiçbir verimliliğin olmadığını 

söyleyemeyiz. Ekilebilir alanlar geniĢleyebilir; bazı teknik icatlar ticarete, sanayiye 

ve ziraata girebilir. Üretim, sulama faaliyetinin ıslahı veya yeni bir ürünün keĢfi ve 

yayılması sayesinde artabilir.  Fakat modern ilim ve teknikten ileri gelen imkânların 

sistemli bir Ģekilde kullanılması söz konusu değildir.  Geleneksel toplumlar 

arasındaki ticaret sahası ve hacmi, siyasi ve sosyal karıĢıklıklar, merkezi idarenin 

yeterlilik derecesi, yolların elveriĢliliği gibi faktörlere bağlı olarak azalır veya 

çoğalır. Nüfus sadece ürün alma devrelerine göre değil, fakat savaĢlara ve bulaĢıcı 

hastalıklara göre düĢer veya yükselir. ÇeĢitli derecelerde fabrikalar vardır; fakat 

üretim seviyesi, modern ilmin, tekniğin ve modern ilim zihniyetinin alınmayıĢı 

yüzünden hep sınırlıdır. Genel itibariyle bu cemiyetler, üretimin sınırlı olması 

yüzünden, kaynaklarının çok büyük bir kısmını ziraata ayırmak 

mecburiyetindedirler. Zirai sistemde, aile ve kan bağları, sosyal organizasyonlarda 

büyük bir rol oynar.  

2) GeçiĢ AĢamasındaki Toplumlar:  Bu aĢamada yer alan toplumlar, modern 

ilmin meyvelerinden faydalanmak, gerilikten kurtulmak ve geliĢmenin 

imkânlarından istifade etmek üzere gerekli koĢulları karĢılamaya çabalayan 

toplumlardır. Ortaçağ'ın yıkılmasındaki bütün faktörler, Batı Avrupa‟da bu Ģartların 

yaratılmasında etkili olmuĢtur. 17.yüzyılın sonunda ve 18.yüzyılın baĢında Batı 

Avrupa'da modern buluĢlarının ziraat ve sanayide kullanılmasına baĢlanmıĢtı. 

Coğrafi durumu, tabii kaynakları, ticaret imkânları, sosyal ve iktisadi yapısı 

                                                 
35

 Rostow, Walt W, , Ġktisadi GeliĢmenin Merhaleleri, (Çev.:Erol Güngör), Türkiye Ticaret  Odaları,  

    Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Matbaası, Ankara, 1966, s. 4-10. 
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bakımından en müsait olan Ġngiltere, bu hazırlıkları tam manasıyla tamamlayan ilk 

devlet olmuĢtur. 

Öte yandan, ekonomik geliĢmenin, milli Ģeref, özel menfaat, genel refah veya 

yeni nesillere daha iyi bir hayat tarzı hazırlamak gibi iyi sayılan baĢka amaçlar için 

kaçınılmaz olduğu fikri, geçiĢ aĢamasındaki toplumları güdüleyen bir unsur 

olmuĢtur.  Eğitim ve öğretim, modern iktisadi faaliyetin ihtiyaçlarını karĢılamak 

üzere geniĢletilmiĢ olduğu için yeni müteĢebbisler, sermayeyi hareketlendiren 

bankalar ve farklı kuruluĢlar ortaya çıkmaya baĢlamıĢ ve özellikle nakliyat, 

haberleĢme ve hammaddeye yatırım artmıĢ,  iç ve dıĢ ticaretin ufukları geniĢlemiĢtir.   

3) Harekete Geçme AĢamasındaki Toplumlar:  Bu aĢama, düzgün bir 

geliĢmeye karĢı çıkan engellerin ve direnmelerin tamamen ortadan kaldırıldığı bir 

aĢamadır. Ekonomik geliĢmesini gerçekleĢtiren kuvvetler,  bu aĢamada topluma 

egemen olmuĢlardır.  Kârın tekrar yatırıma sarf edilmesi halinde menfaatin 

geometrik artıĢ göstereceği fikri, hem bireylerde hem de kurumlarda yankı bulmaya 

baĢlamıĢtır.  

Ġngiltere'de ve dünyanın Ġngilizler tarafından iskân edilen diğer zengin 

memleketlerde harekete geçmeyi teĢvik eden asıl kuvvet teknoloji olmuĢtur. 

GeliĢmenin baĢlaması, sadece sermaye birikimini, ziraat ve sanayideki teknolojik 

geliĢmeyi değil, aynı zamanda ekonomik çağdaĢlaĢmayı önemli gören bir siyasi 

grubun iktidara geçmesiyle olmuĢtur. Harekete geçme aĢamasında yeni sanayi kolları 

süratle geliĢmiĢ ve bunların meydana getirdiği hâsılatın büyük kısmı yeniden 

yatırıma aktarılmıĢtır. Yeni müteĢebbis sınıf, git gide büyümüĢ ve özel sektöre büyük 

sermaye aktarımında bulunmuĢtur.  Ekonomik faaliyetlerde doğal kaynaklardan ve 

üretim yöntemlerinden maksimum düzeyde yararlanma söz konusu olmuĢtur. 

Ġngiltere'de harekete geçme aĢaması, 1783‟den sonraki yirmi yıl içine, Fransa'da ve 

Amerika'da 1860'dan önceki yıllara, Almanya'da 19.yüzyılın üçüncü çeyreğine,  

Japonya'da aynı yüzyılın son çeyreğine, Rusya ve Kanada'da 1914'den önceki çeyrek 

asra, Hindistan ve Çin'de bu merhalenin baĢlangıcını 1950 civarına yerleĢtirilebilir.  

4) Olgunluğa GidiĢ AĢamasındaki Toplumlar: Harekete geçme aĢamasından 

sonra düzenli bir Ģekilde geliĢmeye baĢlayan ekonomik faaliyet, modern teknolojinin 

her alana yayılmasına paralel olarak uzun ve kuvvetli bir ilerleme devresine 

girmiĢtir.  Milli gelirin  % 10 – 20 kadarı, devamlı bir Ģekilde yatırıma aktarıldığı için 
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gelir artıĢı nüfus artıĢından daha fazladır. Teknik geliĢtikçe ekonomik düzen 

değiĢmekte ve dolayısıyla yeni sanayi kollarında yükseliĢ ve eskilerinde düĢüĢ 

görülür. Ekonomi, uluslararası ekonomide yer edinmeye baĢlar, daha önceden ithal 

edilen ürünler artık ülkelerin kendileri tarafından imal edilir, yeni ithal gereksinimleri 

artıĢ gösterir ve bunları dengelemek üzere yeni ihraç malları üretilir. Toplum bütün 

bunları modern bir üretim mekanizmasının gereklerine göre düzenler, yeni kıymetleri 

ve müesseseleri eskilerin geliĢmeyi geciktiremeyeceği Ģekilde güçlendirmeye çalıĢır.   

5) Kitle Tüketim AĢamasındaki Toplumlar: Bu aĢamada yer alan toplumlarda, 

belli baĢlı sektörler zamanla tüketim malları ve hizmetler üretmeye yönelmiĢlerdir. 

20.yüzyılda toplumlar olgunlaĢtıkça,  kiĢi baĢına düĢen reel gelir, birçok kiĢinin, 

gıda, mesken ve giyecek gibi temel ihtiyaçlar ötesinde kontrol gücü kazanacağı 

ölçüde yükselmiĢ ve iĢgücü bünyesindeki değiĢimlerden ötürü toplam nüfusa oranla 

Ģehir nüfusunda ve kalifiye iĢçi sayısında artıĢlar olmuĢtur.  

Avrupa‟da geliĢen ilk endüstriyel teknoloji, üretimde insan, hayvan, rüzgâr 

veya su gücü yerine buhar gücü kullanımını amaçlıyordu. Buhara iĢ yaptırabilmek 

uzun yıllar almıĢtır.  Buhar makinesi ilk olarak madenlerdeki suyu boĢaltmak için 

kullanılmıĢ, daha sonra dokuma tezgâhını çalıĢtırdığı iplik fabrikasında 

kullanılmıĢtır.
36

 Böylece sanayinin üretimini kısıtlayan engeller ortadan kalkmıĢ,  

yeni üretim sistemi ve büyük ölçekli fabrika sistemi mümkün hale gelmiĢ, bu ise 

kitlesel pazarlamaya elveriĢli yeni ürünlerin ortaya çıkmasına neden olmuĢtur.
37

 Öte 

yandan hızla artan pamuklu tekstil imalatı ve ticareti, Sanayi Devriminin ilk önemli 

meyveleri olmuĢ, bunu 19.yüzyılın baĢlarında metale dayalı sanayi dalgası izlemiĢtir. 

Demiryolları ve saç gemi inĢaatı ile baĢlayan ve kendi baĢına önemli bir ekonomik 

büyüme temeli oluĢturan bu geliĢmeleri, yeni makinaların icadı izlemiĢtir.  19.yüzyıl 

sonlarına doğru Sanayi Devrimi Avrupa‟nın diğer ülkelerine ve Kuzey Amerika'ya 

sıçramıĢ, otomobilden elektriğe uzanan buluĢ ve uygulamalarla büyük bir ekonomik 

atılıma neden olmuĢtur.
38

 

                                                 
36

 Özilgen, Mustafa, EndüstrileĢme Sürecinde Bilgi Birikiminin Öyküsü, ArkadaĢ Yayınevi,  

    Ankara, 2008, s. 104. 
37

 Deane, Phyllis, Ġlk Sanayi Ġnkılabı, (Çev.: T. Güran), Türk Tarih Kurumu Basımevi,  Ankara,  

    1994. 
38

 Yenal, Oktay, Ulusların Zenginliği ve Uygarlığı, Türkiye ĠĢ Bankası Kültür Yayınları,  Ankara,  

    1999, s. 29. 
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Teknolojinin geliĢmesi, bireysel baĢarılarla değil, çok sayıda araĢtırmacının 

iĢbirliği ve kimi zaman kıran kırana rekabeti sonucunda elde edilmiĢtir.  Örneğin 

buhar makinası, 17.yüzyıldan itibaren çok sayıda giriĢimcinin, çeĢitli kaynaklardan 

gelen fikirleri birleĢtirmesinin bir sonucu olarak icat edilmiĢ ve her bir buhar 

makinesi tasarımını daha geliĢmiĢ yeni tasarımlar izlemiĢtir.
39

 Watt‟ın buhar 

makinesini icat etmesinde, 17.yüzyıl baĢında, kömür sanayiinin ortaya çıkardığı su 

problemine pratik bir çare bulmak üzere baĢarısız, fakat sıra dıĢı gayretler ortaya 

koyan ismi unutulmuĢ bir takım mucitlerin katkıları olmuĢtur. 
40

 

Buhar gücünün, dokuma alanında sonra madencilik alanında da kullanılması, 

üç önemli sonucun ortaya çıkmasına neden olmuĢtur.  Bunlardan birincisi, demir ve 

kömür sayesinde teknolojik imkânların organik maddelerle sınırlı olmasına son 

vermiĢ olmasıdır.  Bu aĢamadan sonra endüstriler, havyan gücüne ya da fabrika 

büyüklüğüne bağımlı olmaktan kurtulmuĢtur.  Ġkincisi, üretimin mekanize bir yapıya 

kavuĢması, üretimi sınırlandırıcı nitelikte olan insan emeğine duyulan gereksinimin 

azalmasıdır. Üçüncüsü ise, mal üretiminin bilimle birleĢmesinin bir sonucu olarak 

geleneklerden kaynaklanan tüm engellerin ortadan kalkması ve özgür aklın 

egemenliği altına girmiĢ olmasıdır.
41

 

Böylece fabrikalar, Sanayi Devrimi‟yle Ģekillenirken, devrimin toplumsal 

etkileri de somutluk kazanmaya baĢlamıĢ ve dolayısıyla fabrikaların etkisi,  sadece 

üretim süreci ile sınırlı kalmamıĢ, toplumsal değiĢimi de kapsayacak kadar geniĢ bir 

alana yayılmıĢtır.
42

 Öte yandan, demir-çelik sanayii, yatırım ürünlerini ürettiği için, 

diğer sanayi kollarındaki büyümeye kılavuzluk etmiĢ ve dolayısıyla demir yolları, 

buharlı deniz ulaĢımı, buhar makineleri ve silah sanayii, demir-çelik alanındaki 

talepleri artırmıĢtır.
43

 Bugün bile ekonomik durgunluktan kurtulmanın imkânlarını 

arayan geri kalmıĢ ülkeler, demir-çelik sanayiinin kuruluĢunu ilk adım olarak 

görmektedirler.
44

 

Sanayi Devrimi ve sonraki süreçte, Batı toplumlarının hızlı ve etkili bir 

Ģekilde baĢarıya ulaĢmasında en çok yeniliklerin payı olmuĢtur. Bu yenilikler, 

                                                 
39

 Özilgen, a.g.e., s. 150.  
40

 Nef, a.g.e., s. 80.  
41

 Duran, a.g.e., s. 176.  
42

 Güzel, a.g.e., s. 88.  
43

 Duran, a.g.e., s. 180.  
44

 Deane, a.g.e., s.103.  
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20.yüzyılın ikinci yarısında karĢılaĢtığımız tek bir ekonomik ve siyasi dünyanın 

temelini oluĢtururlar. 
45

 Bu dönemde buluĢlardan çok yenilikler, ekonomik geliĢmeyi 

kamçılamıĢtır. Yenilikler, patent yasası ile birlikte teĢvik edilmiĢtir. Patent kanunu, 

imtiyazlı kiĢilerin belli alanlardaki tekeline son vermiĢ, bilginin aletlere, ürünlere ve 

süreçlere uygulanmasını teĢvik etmiĢtir. Mucitlerin ödüllendirilmesi ve onlara 

bilgilerinin karĢılığında ürünlerden pay verilmesi, bir mekanik keĢifler yüzyılı 

baĢlatmakla kalmamıĢ; aynı zamanda kalfa-çırak iliĢkisine dayalı olarak varlığını 

devam ettirmiĢ olan birçok zanaatın göz önüne çıkmasına neden olmuĢtur. Birçok 

sanat hakkında bilgiler yayınlanmıĢ; bilgi ve sanat, herkesin kendi yeteneği 

ölçüsünde yararlandığı bir nesneye dönüĢmüĢtür.
46

 Neticede, enerji üretiminin 

artmasına paralel olarak, teknik araĢtırmalara ayrılan zaman ve olanaklar artmıĢ, yeni 

enerji kaynakları keĢfedilmiĢ, GüneĢ'ten, denizlerin gelgit hareketlerinden, yer altı 

ısısından enerji elde etmenin yolları bulunmuĢ, enerjinin dönüĢtürülmesindeki 

kayıplar azaltılmıĢ, verimliliği artırmanın yolları keĢfedilmiĢ, artırılmıĢ, buhar 

lokomotifin yerini dizel lokomotif, dizel lokomotifin yerini ise elektrikli lokomotif 

almıĢtır.
47

 

 

        1.2. SANAYĠLEġME VE SOSYAL YAPI 
 

              1.2.1.Sosyal Yapı 

 

Toplum, bireylerin yaĢamlarının her alanına nüfuz etmesi, onları her yönden 

etkilemesi bakımından dünyayı kuĢatan atmosfere benzetilebilir. Toplum, bir yandan 

bireylerin yaĢam alanını sınırlandırırken diğer yandan da onları eğitmek suretiyle 

aralarındaki düzen ve iĢleyiĢi belirler. Toplumu oluĢturan bireyler kendi aralarında 

değiĢik iliĢki biçimleri geliĢtirirler; dolayısıyla sosyal yapı, bir toplumdaki bireylerin, 

grupların, kurumların kendi aralarında düzenlenmiĢ toplumsal iliĢkilerinin bir 

bütünüdür.  

Sosyal yapı kavramı, sosyoloji literatüründe yer alan birçok kavram gibi 

üzerinde mutabakat sağlanamamıĢ kavramlar arasındadır.  Sosyal yapı terimini ilk 

                                                 
45

 Nef, a.g.e., s. 81.  
46

 Drucker, Peter, Kapitalist Ötesi Toplum, (Çev.: Belkıs Çorkaçı), Ġnkılap Yayınları,  Ġstanbul,  

    1994, s. 46. 
47

 Güvenç, Bozkurt, Ġnsan ve Kültür, Remzi Kitabevi, Ġstanbul, 1999, s. 187.  
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kullanan sosyologlardan biri olan Herbert Spencer, onu açıklamak için biyolojik 

benzetmeler kullanmıĢtır. Durkheim da bu kavrama tam manasıyla açıklık 

getirmemiĢtir.
48

 Durkheim, Radcliffe-Brown ve Spencer, sosyal yapıyı organizmaya 

benzetmiĢlerdir.
49

  Sosyal yapıyı organizmaya benzeten bir baĢka düĢünür 

Duverger‟a göre, "toplumsal yapı, tıpkı bir bedenin yapısında olduğu gibi bir 

topluluğun (global toplum ya da grup) parçalarının kendi aralarındaki düzenleniĢ 

tarzıdır".
50

 

M. Ginsberg, toplumsal yapıyı, toplumu oluĢturan temel grupların ve 

kurumların meydana getirdiği bir kompleks olarak görür.
51

 Yine Firth‟e göre, bir 

topluluğun sosyal yapısı insanların teĢkil ettikleri farklı tiplerden zümreleri ve 

onların içinde yer aldıkları kurumları içerip ifade eder.
52

 Blau da, sosyal yapıyı izah 

ederken yapıyı oluĢturan parçaları ve bunlar arasındaki iliĢkileri dikkate alır.  Blau‟a 

göre toplumsal yapı kavramı, onu oluĢturan parçalar ve bunların arasındaki iliĢkilerin 

basit ve somut tanımlamalarıyla baĢlar. Parçalar insan grupları veya sınıflarıdır, 

kadınlar ve erkekler, etnik gruplar veya sosyo-ekonomik tabaka gibi insanların 

değiĢik grup ve tabakalarındaki konumlarıdır. Parçaların kendi içinde olduğu kadar, 

parçalar arası bağlantılar da insanların değiĢik gruplar ve tabakalar içindeki 

toplumsal iliĢkileridir. Kendi içinde olduğu kadar birbirleri arasında olan bu 

bağlantılar, insanların toplumsal etkileĢimlerinde ve iletiĢimlerinde anlam bulan 

iliĢkilerdir. 
53

 Radcliffe-Brown'a göre, sosyal yapı, insanları birbirine bağlayan bütün 

iliĢkilerdir. Bu iliĢkilerin yapısı, fonksiyon ve örgütlenmesi incelendiğinde sosyal 

yapı ortaya çıkar.
54

 

Nadel‟e göre, toplum yapısına somut nüfustan ve davranıĢlardan, bireylerin 

karĢılıklı rol oynama kapasitelerinden elde edilen iliĢki Ģebekesi ya da kalıbından 

varıyoruz. Gerth ve Mills, hem rol hem de kuruma vurgu yapmıĢlardır.  Onlara göre, 
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 Korkmaz, Abdullah, DeğiĢme ve FarklılaĢma, Doğu Kütüphanesi, Ġstanbul, 2006, s. 18. 
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rol ve kurum, sosyal yapının tanımlanmasındaki temel kavramlardır. Rol, kurum 

kavramını oluĢturmakta, kurum ise sosyal yapı kavramını oluĢturmada birimdir.
55

 

Dolayısıyla, sosyal kurumlar roller bütünü, sosyal yapı da kurumlar bütünüdür. Bu 

durumda sosyal yapının kurucu unsurları kurumlar olsa da temelde roller 

bulunmaktadır.
56

 

Erkal‟a göre, sosyal yapı çeĢitli sınırlamaların sistematik Ģeklidir. Bu sistemli 

Ģekil içinde normal dıĢı sapmalar fark edilebilir ve farklı tamamlayıcı unsurlar 

muhafaza edilir. Yapıyı oluĢturan unsurlar arasında sınırlar vardır. Ancak, bu sınırlar 

fonksiyonel olarak bütünü tamamlayıcı parçaların ayrı ayrı özelliklerini 

göstermekten öte bir değer taĢımaz. Sınırlar dahilinde kalan parçaların ayrı ayrı 

önemleri vardır. Bunların varlıklarının anlaĢılabilirliği onları bütünden bağımsız 

düĢünmemizi engeller.
57

 

Nirun‟un sosyal yapı tanımı yukarıda vermiĢ olduğumuz tanımlardan biraz 

farklılık gösterir. Nirun‟a göre, sosyal yapı, sosyal çevre içinde fertlerin birlikte 

yaĢamasına bağlı olan ve esas unsurlarını insanların oluĢturduğu bir bütündür.  Bu 

yapı, kültür muhtevası sayesinde, baĢka bir deyimle kültür müesseseleri, kültürün 

manevi ve maddi unsurlarıyla bireyler arasındaki iliĢkileri tayin ve tanzim eden bir 

kontrol organizasyonudur. Sosyal yapının kontrol organizasyonu, yapı içinde 

yerleĢmiĢ bireylerin enerjilerine yön verir, yaĢayıĢı ve davranıĢları organize eder ve 

sosyal bütünleĢmeyi sağlar. 
58

 Nirun Sosyal yapı ile sosyal bünye kavramları 

arasında fark olduğunu iddia etmiĢ, bu iki kavramın birbirinden farklı özelliklere 

sahip olduğunu belirtmiĢtir. Nirun‟a göre, sosyal yapı daha çok toplumun Ģekli ile 

ilgili bir kavramdır. Sosyal bünye ise, toplumun fonksiyonel örgüsüdür. BaĢka bir 

deyiĢle, sosyal yapı toplumun statik yönünü, sosyal bünye ise onun dinamik yönünü 

ifade eder. Sosyal bünyede cereyan eden sosyal oluĢum sosyal dinamiğin nedenidir 

ve o, sosyal yapıdaki sosyal değiĢmeyi hedefler.
59

 

Eröz‟e göre ise, cemiyet, bir sosyal sistem teĢkil eder. Her sosyal sistem, 

ikinci derecede (tali) sistemlerden meydana gelir. Her tali sistem, bütünlük (sosyal 
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sistem) içinde, bütünün devam ve muhafazasına yarayan fonksiyon ifa eder.
60

 Sosyal 

yapıyı, bir “sosyal sistem” olarak inceleyen Parsons ve Merton, sosyal münasebetleri, 

müesseseleĢmiĢ sosyal aksiyon vetiresi içinde kültür değerleri ve normlarla 

yapılaĢmıĢ olarak görmekle, Durkheim ve Max Weber‟e yaklaĢmaktadırlar. Kısacası 

Parsons ve Merton, bünyeden “sosyal sistem”i anlamaktadır.
61

 

Sosyal yapı, birbirinden farklı fonksiyonları olan unsurlardan meydana 

gelmektedir. Sosyal yapıyı oluĢturan her unsur yerine getirdikleri fonksiyon ve 

varlıkları itibariyle yapıyı tamamlayıcı bir nitelik taĢır. Unsurlardan bağımsız bir yapı 

düĢünülemez. Toplumların geçirdikleri tarihi geliĢme seyri düzensizliğe fazla 

müsaade etmez. Ġstikrarsız dönemler ve buhranlar toplum hayatının iniĢli çıkıĢlı 

konjonktürünün sadece bir bölümüdür. Asıl önemli parçası ise, istikrar ve sosyal 

dengeler veya bunlara yaklaĢma dönemleridir. Ġster reaksiyoner, ister inkılapçı nitelik 

bir toplumda ağır bassın her ayrı yapı da ergeç istikrar ve dengeye kavuĢmayı 

gerektirecektir.
62

 

“Yapısal-Fonksiyonel Modele” göre yapıyı meydana getiren unsurlar ve 

bunların fonksiyonları sayesinde sosyal sistem iĢlemektedir. Toplumun zamanla 

sosyal yapısında karmaĢık özelliklerin görülmesi, yapıya yeni unsurların ve tabiatıyle 

fonksiyonların ilave edilmesini gerektirmektedir. Yapının karmaĢıklaĢma ve değiĢme 

yoluna girmesi halinde bu değiĢmeye paralel fonksiyonları yerine getirebilecek ve 

sistemi ahenkli bir bütün Ģeklinde iĢletebilecek unsurlara yapının kavuĢması 

gerekmektedir. Stanley‟e göre, yapıyı oluĢturan unsurlar ve fonksiyonlar beĢ ayrı 

açıdan düĢünülebilir:
63

 

1) “Fert” yapıyı tamamlayıcı nitelik taĢır 

2) Bir “sosyal grup” aynı görevi yerine getirebilir 

3) Nüfusun fiziki yapı özellikleri (yerleĢme, iskan, barınma) morfolojik bir 

tamlaĢma Ģeklinde ele alınabilir 

4) Sosyal rolleri gerektiren farklı faaliyet dalları sistemli tamlaĢmaya yol 

açabilir. 
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5) Yapıyı kültürel tamamlayıcılar olarak paylaĢılan ve fertten ferde intikal 

eden normlar değer hükümleri, inançlar yapıyı meydana getirirler. 

Bir bütün olarak toplumun iĢleyiĢi, sosyal yapıyı oluĢturan unsurların 

iĢlevlerini sağlıklı bir Ģekilde yerine getirmesine bağlıdır; diğer taraftan bu unsurların 

iĢlevlerini gerçekleĢtirebilmesi de sosyal yapının iĢleyiĢine bağlıdır. Yani sosyal yapı 

ve unsurları arasında ve unsurların kendi aralarında karĢılıklı etkileĢim söz 

konusudur. Sosyal yapıyı oluĢturan unsurlar; sosyal aksiyon ve karĢılıklı etkileĢim, 

otorite ve itaat, normlar, toplumsal statü ve roller, sosyal kurumlar Ģeklinde 

sıralanabilir.  

Sosyal aksiyon, baĢkalarının varlığını dikkate alan ve bundan etkilenen 

harekettir. Sosyal davranıĢ diğer insanlardan bağımsız düĢünülemez; hatta birey 

kendini baĢkalarının değerlendirmelerine göre ayarlar; o, diğer insanlarla iliĢkilerinin 

bir ürünüdür. Parsons, sosyal sistemin, bireylerin birbirlerine yönelik aksiyonlarından 

oluĢtuğunu söylemektedir. Ġnsanların birbirlerine karĢı hareketleri sosyal etkileĢimi 

doğurur. Ġnsanlar arasında sosyal etkileĢimin olabilmesi için ortak semboller ve 

karĢılıklı beklentilerin olması gerekmektedir. Beklentiler sistemin istikrarlı olması 

sonucunu doğurur. Ġnsanlar arası etkileĢim, adeta bir sosyal mübadele gibidir. 

Blau‟ya göre sosyal mübadele de, birbirlerine bağımlılık duyan birbirlerine ihtiyacı 

olan iliĢkiler söz konusudur.
64

 

Sosyal yapıyı meydana getiren önemli etmenlerden bir baĢkası da otorite ve 

itâatır. Ġnsanların topluluklar halinde yaĢamalarının birçok fizikî ve psikolojik 

nedenleri vardır. Ġtaat, gerek korku veya korunma arzusundan gerek alıĢkanlık, 

uysallık gibi nedenlerden olsun, grupların oluĢmasında esastır. Otorite, bir kimsenin 

baĢka birçok kimseleri etki altına almasıdır Otorite geçicidir; eğer sürekli olursa 

hâkimiyet meydana gelir.
65

 Sosyoloji tarihinde, özellikle Weber'in hâkimiyet 

tipolojisi çok önemlidir. Weber bir egemenlik iliĢkisinin dayanabileceği üç ideal 

otorite tipi belirler. Bunlar: geleneksel, karizmatik ve hukuki otoritelerdir. 

Geleneksel otorite, uzunca süredir varlığını sürdüren kurallar ve güçlere duyulan 

inanca dayanır. En temel geleneksel egemenlik türlerinde, yönetenler otoritelerini 
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uygulamakta kullanabilecekleri uzman idari kadrolara sahip değillerdir.
66

 ÇeĢitli 

sülâle ve ailelerin yüzyıllar boyu süren iktidarları böyle bir hâkimiyete dayanır. Aklî 

(rasyonel) otoritede hak ve hukuk kuralları esastır; hâkimiyetin temeli yazılı hukukî 

prensiplerdir. Herkesin yetki ve sorumlulukları sınırlandırılmıĢtır, iktidar iliĢkileri 

çok karmaĢıktır ve gayri Ģahsidir.
67

 Karizmatik otorite, tanımı gereği, sıra dıĢı bir 

tiptir. Weber, karizmayı, sıra dıĢı olduğu ve doğaüstü, insanüstü veya en azından 

özellikle özel güçler veya niteliklerin bahĢedildiği düĢünülen bir bireysel kiĢiliğin 

kesin bir niteliği olarak tanımlar.
68

 Karizmatik hâkimiyet sevgi, saygı, bağlılık ve 

güvene dayanır; burada lider toplumun önderi, rehberidir; toplumu istediği yöne 

sürükleyebilecek sonsuz bir kudreti vardır. En eski otorite tipi, karizmatiktir, bunu 

geleneksel tip takip eder. YaĢadığımız yüzyılda ise, en yaygın otorite tipi rasyonel 

otoritedir. Ancak çağımızda da sık sık karizmatik otoriteye ve karizmatik liderlere 

rastlanmaktadır.
69

 

Sosyal yapıyı Ģekillendiren bir baĢka faktör ise sosyal normlardır. Sosyal 

norm, sosyal bir düzen içinde yaĢayan insanın tutumlarına ve davranıĢlarına etki 

eden kural ve ölçülerdir. Genellikle insan hürriyetini sınırlayan emir ve yasaklar 

Ģeklinde ifade edilir. Sosyal normlar ve norm sistemleri, sosyal yapıdaki iliĢkiler 

ağını düzenleyip devamlılığını sağlayan mekanizmalar olarak hizmet ederler.
70

 

Sosyal normlar, insanlara bir toplumun üyesi olarak yaĢama imkânı sağlarlar. 

Toplumun ürünü olan sosyal normlar, en baĢta ortak dil, ortak inançlar, ortak anlam 

vermelerle mümkündür. Ġnsanlar arasındaki iletiĢim ve uyumlu davranıĢlar tamamen 

toplum kurallarına uymakla mümkün olmaktadır. R.Bierstadt, "norm"u, katıldığımız 

sosyal durumlarda hareketlerimizi yöneten kurallar, uymamız gereken toplumsal 

beklentiler olarak tanımlıyor. Parsons da normu, sosyal yapının baĢlıca özelliği, 

eylem kalıpları olarak anlıyor. Blau'ya göre de bireylerin davranıĢ alanını sınırlayan 

normatif standartlar sosyal hayatın temelidir. Normlar bir taraftan toplum zararına 

bencil hareketleri önlemekte, bir taraftan da hak ve görevleri belirleyerek insanların 

gerilimsiz bir hayat yaĢamalarını sağlamaktadır. Sosyal yapıyı düzenleyen normlar 
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informel ve formel olabilirler. Ġnformel normlar küçük gruplarda, bireyin hayatının 

tümünü kuĢatan, genelde açıkça ifade edilmeyen kurallardır. Formel normlar ise, 

yazılı veya sözlü olarak ifade edilebilirler; bunlar sosyal hayatın çeĢitli yönlerini 

kuĢatırlar.
71

 

Statü, fertlerin ve sosyal grupların, toplum içindeki konumlarıdır. Fertler, çok 

çeĢitli gruplar içinde bulunabilir. Toplumun iĢlevselliği fertler ve gruplar arasındaki 

karĢılıklı davranıĢ kalıplarının varlığına bağlıdır. Bu gibi davranıĢ kalıplarındaki 

pozisyonlar statü olarak bilinir. Statü kavramı, kültür kavramına benzer, çift anlamla 

kullanılmıĢtır. Statü, soyut olarak, belirli bir düzendeki konumdur. Statü, ferdin 

meĢguliyetinin dıĢında hak ve sorumlulukların toplamıdır. Bundan dolayı bu hak ve 

sorumluluklar, ortalama fert bakımından ifade edilir. Bu hak ve sorumlukları elde 

eden, onların gereklerini yerine getiren insanlar ve statüler arasında ayrım yapmak 

oldukça zordur. Fert ve ferdin elde ettiği statü arasındaki iliĢki, bir otomobilin 

sürücüsü ve sürücünün otomobildeki yeri gibidir. Toplumda belirli bir yer yani statü 

elde etmek isteyen fertlerin sosyal statüye nasıl sahip olacağını inceleyen sosyal 

bilimciler, sosyal statünün iki usulde belirlendiğini ileri sürmüĢlerdir. Atfedilen statü, 

toplumun ferde uyguladığı değerlendirme kriterlerinin varlığına iĢaret eder. Fertlerin 

nitelikleri ya da özellikleri dikkate alınmaksızın kararlaĢtırılmıĢ olan statülerdir. 

Ferdin kendi statüsü üzerinde yapacağı bir Ģey yoktur. Ferdin kontrolü dıĢında olan 

bu özellikler atfedilen statü içinde yer alır. 
72

 Bunun en açık örneği “soy”, “aile” 

kısacası “kan bağı”na dayanan statülerdir. BaĢarılan statü ise tamamen kiĢinin kendi 

yeteneği gayretleri doğrultusunda elde edebildiği statüdür. Yani Birey tarafından sarf 

edilmiĢ çabalara göre, toplum bir değer biçmekte ve bunun sonunda ona toplumsal 

bir statü vermektedir. Burada birey kendi emeği, baĢarısı ve yeteneği ile bir yere 

gelmektedir.
73

 

Sosyal rol konusunda ise değiĢik tanımlara rastlanmaktadır. „Rol, belli bir 

toplumsal statüye iliĢkin olarak beklenen davranıĢlar‟, „belli bir toplumsal statüdeki 

kiĢiden beklenen iĢlemlerle onu gerçek edinimlerinin toplamı‟ vb. Ģekilde 
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tanımlanmaktadır.
74

 Korkmaz‟a göre rol, belli bir statünün dinamik boyutunu 

gösterir. Fert bir statüye atandığında veya iĢgal ettiğinde, o statünün gerektirdiği hak 

ve sorumlulukları yerine getirmesi onun rol performansıdır. Rol ve statü ayrılmazdır, 

onlar arasında ayrım yapmak yalnızca tasvir amaçlı akademik endiĢelerle yapılan bir 

iĢtir. Statüsüz rol, rolü olmayan statü olamaz.
75

 Parsons, rolü, bireyin kiĢiliği ile 

sosyal yapı arasındaki birleĢme noktaları olarak tanımlamaktadır. Merton ise sosyal 

yapının temel özelliğinin bir rol grubu ("role-set") olduğunu, bir sosyal statüdeki 

kiĢilerin rol iliĢkilerinin birbirlerini tamamlaması gerektiğini söyler. Sosyal hayatta 

birey, daracık bir zaman ve mekân içinde birbirlerinden çok farklı rolleri oynamak, 

girdiği statülere göre rollerini değiĢtirmek zorunda kalır ki, bu arada birçok rol 

çatıĢmalarının içine de düĢebilir.
76

 Bir baba çocuğunun karĢısında babalık rolünü, 

eĢinin karĢısında eĢ rolünü, anne babasının karĢısında evlat rolünü, öğrencilerinin 

karĢısında öğretmenlik rolünü, vb. rolleri yaĢamı boyunca göstermek zorundadır. 

Genelde toplum bu rollerden birisine daha çok önem vermekte ve kiĢiyi toplumda 

diğer insanlardan ayırırken bir rol daha fazla ön plana çıkmaktadır. ĠĢte ön plana 

çıkan bu role “kilit rol” denir. 
77

  

Sosyolojik açıdan kurum,  bir kiĢi veya grup değildir. Kurum, kültürün bir 

parçasıdır ve insanların yaĢam tarzlarının kalıplaĢmıĢ bir boyutudur. OluĢturulmuĢ 

fonksiyon usulleri olarak ifade edilen kurumlar, H.E.Barnes tarafından insani 

ihtiyaçları karĢılamak için gerekli faaliyetleri insan cemiyetinin, onlar vasıtası ile 

teĢkilatlandırdığı, yönlendirdiği ve icra ettiği sosyal bünye ve mekanizmalar olarak 

tanımlanmaktadır.
78

 Kurtkan‟a göre, bir menfaat birliği meydana getiren fertlerin, bu 

menfaat birliğini yürütebilmek, fonksiyonlarını ifa eder hale getirebilmek üzere tesis 

ettikleri veya tesis edilmiĢ olarak buldukları usullere kurum (müessese) denir. 
79

  

Kurumlar, sosyal yapının tanımlanmasında öne çıkan unsurlardan biridir. 

Özellikle, yapısal iĢlevselcilik bakıĢ açısından, kurumun iĢgal ettiği yer önemlidir; 

zira kurum, henüz baĢlangıçta tanımlamanın merkezinde yer almaktadır.  Bu 
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çerçevede yapı, göreceli durağan ve kalıplaĢmıĢ sosyal birimler dizisini veya göreceli 

kalıcı kalıplar sistemini anlatır. Aile, din, eğitim veya yönetim gibi sosyal kurumlar, 

sosyal yapı veya sistemlerin örnekleridir. Her biri belli kalıplara göre birbirleriyle 

bağlantılı parçalardan oluĢmaktadır. Sonuçta toplum, ihtiyaçlarını karĢılamak için 

etkileĢimde bulunan ve ortak bir kültürü paylasan çok sayıda insanın oluĢturduğu bir 

iliĢkiler ağıdır. Bu iliĢkiler ağı ise kurumsal bir çerçevede yürütülmek zorundadır. Bu 

açıdan kurum "bir toplumu oluĢturan bireylerin ihtiyaçlarını karĢılamak amacıyla 

oluĢturulan, o toplumun üyelerinin onayladığı, algı ve tanım birliği sağladığı, statü, 

rol ve iliĢki yapısıdır." 
80

  Bu nedenle, bir toplumun üyesi, iliĢkilerini ve rolünü temel 

kurumlar çerçevesinde oynamak zorundadır. Kurumlar, toplumdaki düzeni ve 

sürekliliği sağlayan temel mekanizmalardır. Bu mekanizmaların kendi içinde ve 

dıĢında kurdukları fonksiyonel iliĢkiler ağının bir düzen ve istikrar içerisinde 

sürdürülmesi hem kurum hem de toplum açısından önemlidir. 

Kurumları belirleyen, onlara tanıtıcı özelliklerini veren temel unsur, 

bulundukları toplumun nesnel koĢullarıdır. Kurumlar bu koĢulları pekiĢtirmek ve 

güçlendirmek amacıyla toplum tarafından biçimlendirilirler. Nitekim, teokratik bir 

siyasal kurum ile laik eğitim kurumunun veya bir kapitalist ekonomik kurum ile 

feodal düzene dayalı bir hukuk kurumunun bir arada bulunamayacağı açıktır.
81

 

Nitekim, sanayi toplumları da kendi koĢullarına uygun olacak Ģekilde kurumları 

yeniden ĢekillendirmiĢlerdir.  

Kurumlar arası iliĢkide zaman ve mekâna bağlı olarak, herhangi bir kurum, 

diğerleri üzerindeki etki alanının geniĢ olmasına bağlı olarak diğerleri üzerinde 

baskın rol oynayabilir.  Eksen kurum olarak adlandırabileceğimiz böyle bir kurum, 

bünyenin kalbi durumundadır. Tarihi süreç içerisinde ve farklı toplumlarda, sosyal 

yapının iĢlemesinde baskın rol oynayan eksen kurumlar farklıdır. Örneğin, Batı 

Ortaçağ‟ında din kurumu, diğer kurumlar üzerinde bir belirleyicilik özelliğine 

sahiptir. Dinin eksen kurum olması, sanayileĢme süreci ile son bulmuĢ ve yerini 

ekonomi kurumuna bırakmıĢtır. Bu dönemde ve günümüzde ekonomi, insan 

hayatının neredeyse tamamına yönelik etkiye sahiptir. 
82
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Ancak eksen kurum dahi olsa toplumdaki hiç bir kurum, tek basına fazla bir 

anlam ifade etmez. Sosyal yapı içerisinde kurumlar, karĢılıklı bağımlılığa dayalı bir 

ağ oluĢtururlar.  Bu karĢılıklı bağımlılığın bir sonucu olarak kurumlar sürekli olarak 

birbirlerinden etkilenir ve birbirlerini tamamlarlar. Bu açıdan sanayi toplumlarında 

ekonomi kurumu eksen olmasına rağmen diğer kurumlarla etkileĢim içerisinde olmak 

durumundadır. Örneğin eğitim kurumu, ekonomi kurumunun ihtiyaç duyduğu yönde 

yapılanmıĢ ve onu tamamlamıĢtır. Aynı Ģekilde ekonomi kurumu da eğitim 

kurumunun geliĢmesine katkıda bulunmuĢtur. Benzer Ģekilde aile kurumu sanayi 

toplumlarına özgü bir Ģeklide yeniden yapılanmıĢtır. Geleneksel toplumların geniĢ 

aile tipi, çocukların eğitimi için yeterli iken sanayi toplumlarında ortaya çıkan 

çekirdek aile tipi, eğitim konusunda yetersiz kalmıĢ ve bu görevi eğitim kurumları 

üstlenmiĢtir. Bu da aile ve eğitim kurumları arasında karĢılıklı etkileĢimi 

doğurmuĢtur.   

Ġnsanların ihtiyaç ve beklentilerini karĢılamak amacıyla oluĢan yapılar olarak 

kurumlar da değiĢime ve dönüĢüme açıktırlar ve açık olmak zorundadırlar. Örneğin, 

sanayi öncesi toplumlarda görülen kurumsal yapı, sanayi sonrası toplumlarda ortaya 

çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde değiĢmiĢ ve yeni bir kurumsal yapı doğmuĢtur. Diğer 

bir deyiĢle sanayi öncesi toplumlar ile sanayi sonrası toplumlarda kurumsal yapı 

farklılık göstermektedir. Sanayi öncesi toplumlarda kurumlar arası iliĢkiler daha çok 

birbirinin içine geçmiĢ, ayırt edilmesi mümkün olmayan “bütünde bölünme” iken, 

sanayi sonrası toplumlarda, özellikle iĢbölümü ve uzmanlaĢma ve kiĢinin sosyal 

hayatının parçalara bölünmesi süreci ile birlikte, kurumlarda da bölünme 

görülmektedir. Bu süreçle birlikte her kurumun faaliyet sahasının çizgileri daha 

belirgin hale gelmiĢtir. Buradaki yapı “bölünmüĢlükte bütünleĢme” olarak ifade 

edilebilir. Bu ikincisinde kurumların faaliyet sahaları birbirini tamamlamakta ve 

bunların birbirleriyle uyumlu olarak bir araya gelmeleri kurumsal yapıyı 

oluĢturmaktadır.
83

 Örneğin, sanayi öncesi toplumlarda aile, ekonomi, eğitim gibi 

kurumlar bir bütünlük gösterirken, sanayi sonrası toplumlarda bu kurumlar faaliyet 

sahası açısından ayrılmıĢ fakat birbirlerini tamamlayan bir bütünlük kazanmıĢlardır. 
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Dolayısıyla toplumsal yapı içinde kurumlar, yapının oluĢumu, iĢleyiĢi, devamı ve 

geliĢimi açısından kaçınılmaz unsurlar olarak karĢımıza çıkmaktadırlar.  

 

 

             1.2.2.SanayileĢmenin Sosyal Yapıya Etkisi 

 

Ġnsanlık tarihinin ilk evrelerinden günümüze kadar üç temel toplum tipi 

ortaya çıkmıĢtır. Bunlar, geleneksel toplum, modern toplum (sanayi toplumu) ve 

post-modern toplumdur. Bu toplumların her birinin kendine has bir değerler sistemi 

oluĢturduklarını görmekteyiz. Toplumları birbirinden farklı kılan Ģey, her toplumun 

ait olduğu dönemde sahip olduğu kendine özgü değerler sistemidir. Örneğin, 

geleneksel toplum, yüz yüze iliĢkilerin egemen olduğu toplumdur. Toplumsal 

değerler ve alıĢkanlıkların baskın olduğu böyle bir toplumda akrabalık önemli bir 

etkendir. Tarıma dayalı ekonomi akrabalık baĢta olmak üzere sık dokulu toplumsal 

iliĢkiler düzeneğinin önemli nedenleri arasındadır. Ekonominin tarımsal düzlemde 

geliĢen kendine yeter yapısı, toplumun baĢka toplumlara ihtiyaç duymayan kapalı 

yapısını oluĢturur. Bu yüzden geleneksel toplumlara “kapalı toplum” da denilir. Ġtaat, 

sadakat ve himaye kapalı toplumun en önemli ve geçerli toplumsal değerleridir. Ġtaat 

ve sadakatle toplumun yüce menfaatlerine boyun eğen bireyler bu konuda 

gösterdikleri baĢarı ölçüsünde otoriteden himaye görürler. 
84

 

17.yüzyılda Avrupa ülkelerinde baĢlayan felsefi uyanıĢ, tarımda, zanaatta ve 

ticarette gerçekleĢtirilen geliĢmelerle ve 19.yüzyılda yoğunlaĢan yeni sanayi buluĢ ve 

yöntemleri ile de desteklenince, önceki bin yıllara göre çok ayrı nitelikte yeni bir 

dönemi baĢlatmıĢtır. Büyük değiĢim ve atılımları içinde barındıran bu dönem, tarım 

üretimi ve tarım ürünlerinin ticareti üzerine kurulmuĢ ve binlerce yıldır ekonomik 

büyümesi çok yavaĢ bir tempoya oturmuĢ bir düzenden, yeni tekniklerle Ģahlanan 

sanayi üretiminin biçimlendirdiği bir yaĢama, sanayi toplumuna geçiĢi sağlamıĢtır. 

85
Endüstriyel geliĢmelerin sonucu ile ortaya çıkan sanayi toplumunda, üretim 

sisteminin teknolojik geliĢmeler temelinde değiĢmesine bağlı olarak üretim araçları 
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toplumu ve toplumsal yapıyı ve dolayısıyla üretim iliĢkilerinin niteliğini ve 

felsefesini değiĢtirmiĢtir. 
86

 

Sanayi toplumları kendi aralarında tasnif edilirken, her birine has yapı 

değiĢkenlerinin, kültür kalıplarının, gelenek ve adetlerin farklı kurumsallaĢmaları da 

göz önünde tutulmalıdır.  Sanayi toplumu, medeniyet seviyesi, teknolojik geliĢme 

gibi özelliklere ve soyut kriterlere göre yapılan bir genellemedir. Somut olarak her 

sanayi toplumu, kendi milli niteliğinin farklı sosyal sistemini korumaktadır. Siyasi 

sistemi farklı toplumların, "sanayi toplumu" kapsamında düĢünülmesi bu açıdan 

olanaklı olmaktadır.  Batılı demokratik sanayi toplumları gibi otoriter ve totaliter 

rejimli sosyalist ülkeler de (örneğin Rusya) sanayi toplumudur. 
87

 

Sanayi Devrimi daha önce benzeri olmayan büyük bir toplumsal dönüĢüme 

neden olmuĢtur. Ġlkin iplik eğirme makineleri bir iğ yerine birçok iği birden 

çalıĢtıracak hale gelmiĢ, dokuma tezgâhlarında otomatikleĢme gözlenmiĢtir. Aynı 

zamanda bu gibi makineler, el ve ayak yerine su ve buhar gücü ile çalıĢtırılmaya 

baĢlanmıĢtır. Böylece evlerde iĢletilen küçük tezgâhlar yerlerini fabrikalara 

bırakmıĢtır. Bu Ģekilde adına sanayileĢme denilen süreç,  birçok yenilenme ve 

icatlarla birlikte Batı‟nın çehresini değiĢtirmeye baĢlamıĢ; hızlı ve yaygın dağılım,  

toplumsal sorunlara, toplumsal bunalımlara ve buhranlara neden olmuĢtur ve uzun 

yıllar bilim adamları ve siyasilerin öncelikli gündemlerini oluĢturmuĢtur. 
88

 Böylece 

Avrupa ve daha sonra Amerika‟nın aydın kadrosu, bir yandan hızlı sanayileĢmenin 

doğurduğu sosyal sorunları çözmeye çalıĢırken diğer yandan da yeni toplu yaĢam 

modelleri geliĢtirmiĢler ve böylece zenginleĢme ile uygarlaĢma paralel biçimde 

ilerlemeye baĢlamıĢtır.
89

 

Özellikle, Batı Avrupa‟da birkaç yüzyıldan beri oluĢmakta olan zihni 

geliĢmenin sonucu sayılan büyük Sanayi Devrimi, sadece makine tekniğinin ortaya 

konmasıyla ve geliĢtirilmesiyle değil, ortaya çıkan ekonomik yaĢayıĢ ve çalıĢma 

Ģekli, toplum ve kültür yapısında meydana gelen köklü değiĢimlerle de ilgilidir.
90

 

Diğer bir ifadeyle, Sanayi Devrimi‟nden bu yana gerçekleĢtirilen ekonomik ve 
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toplumsal geliĢmenin temelinde teknoloji ve bilim kadar önemli yer iĢgal eden bir 

diğer öge, yeni toplumsal örgütlenmenin ortaya çıkıĢıdır; zira değiĢen iĢ hayatı,  

sosyal yapının sanayi tipi organizasyonlarla farklı bağlamlarda etkileĢimine neden 

olmuĢtur. Sonuçta sanayileĢmeyle birlikte ortaya çıkan yeni yapının ana 

unsurlarından biri, yeni bir sosyal tabaka olarak tezahür eden iĢçi sınıfıdır.
91

Bu yeni 

sosyal tabakada, sosyal statü, sosyal rol, ve gelecekle ilgili beklentiler, üretim veya 

sermaye iliĢkilerine göre ĢekillenmiĢtir. Bu sosyal yapıda, sosyal sınıflar, meslek 

kuruluĢları, bürokratik kurumlar, sendikalar, sosyal birimler ve ideolojik sosyal 

hareketler, sermaye, üretim, tüketim ve bölüĢüm gibi konuları tartıĢmıĢlardır.  Zaten 

bu sosyal kategoriler, üretim ve endüstri Ģartlarının ürünüdürler. Aile, din, ahlak, 

siyaset, eğitim ve diğer sosyal kurumlar; sermaye, üretim, tüketim ve paylaĢım 

ölçütlerine bağlı olarak, yeni ve daha önceki rollerinden farklı bir vazife 

yüklenmiĢlerdir.
92

 Bu ekonomik ve sosyal dönüĢüm, iĢgücünün nitelikleri konusunda 

da bir takım değiĢikliklere neden olmuĢtur. Geleneksel dönemde iĢgücü, özellik 

itibariyle bu günkü gibi çoğulcu bir farklılaĢmaya uğramadığı gibi sayı ve oran 

olarak da azdı. SanayileĢme ile birlikte vasıfsız iĢçiye olan talep azalırken, farklı 

vasıftaki iĢçiye olan talep artmıĢtır. Farklı vasıfta ve farklı sektörde çalıĢan iĢçilerin 

yanı sıra, hizmet sektörü olarak ifade edilen alanda çalıĢanlar da artmıĢtır. 
93

Bu 

dönemde siyasi, sosyal ve ekonomik geliĢmelere bağlı olarak köylülerin vasıfsız iĢçi, 

küçük esnafında yarı vasıflı iĢçi olarak fabrikalara geçtiğini ve böylece fabrikaların 

kurumsallaĢmalarını sağladıklarını görüyoruz.
94

 Sanayi Devrimi, bir yandan fabrika 

üretiminin ön plana çıkmasıyla birlikte, mekanik üretimden geçimini sağlamakta 

zorlanan zanaatkârların, diğer yandan kırsal bölgelerde iĢsiz kalan tarım iĢçilerinin, 

bu yeni iĢgücü pazarının içerisine çekilmesine neden olmuĢtur.
95

 Yani sanayileĢme, 

vasıflı ve yarı vasıflı iĢgücünü, zanaat hayatından, vasıfsız iĢgücünü de kırsal 

bölgelerden kentlere akın edenlerden sağlayarak yepyeni bir iĢçi sınıfının ortaya 

çıkmasını sağlamıĢtır. Böylece sanayi toplumunun baĢlangıçtaki iki sınıflı toplum 

yapısı bozulmuĢ, onun yerine çoklu bir sınıf yapısı oluĢmuĢtur. 

                                                 
91

 Atalay, a.g.e.,s. 24.  
92

 Duran, a.g.e.,s. 13. 
93

 Erkal, a.g.e.,s. 303.  
94

 Atalay, a.g.e.,s. 23.  
95

 Güzel, a.g.e.,s. 50-51. 



34 

 

Toplumların hızlı bir Ģekilde sanayileĢmeye baĢlaması, üretim tekniklerindeki 

geliĢmeye paralel olarak büyük ve modern kentlerin doğuĢuna da ortam hazırlamıĢtır.  

Kentlerde, iĢbölümü ve uzmanlaĢma, toplumları, kapalı toplumdan açık topluma, 

geleneksel toplumdan modern topluma dönüĢtüren bir unsur olmuĢtur. Bu anlamda 

kent, sanayileĢmenin ürünüdür. Sanat, kültür ve eğitim merkezleri; boĢ zaman 

etkinlikleri için düzenlenmiĢ sosyal ortamlar, iĢbölümünün yaĢamı kolaylaĢtırma 

adına ürettiği fiziksel mekânlar, yerleĢim yerlerinin ortak yaĢama uygun tasarımı, 

modern kentin karakteristik unsurları olmuĢtur.  

SanayileĢme, bir yandan üretim tarzının yarattığı fabrikalaĢma ve ĢehirleĢme 

sürecini geliĢtirirken, bir yandan da üretilen mal türünü ve tüketici yaĢamını 

etkilemiĢ; otomobil, televizyon, yapı malzemesi gibi tüketim malları, bütün dünyada 

giderek birbirine benzeyen Ģehir, hatta köy ortamları doğurmuĢtur.  Dünyanın her 

yerinde değilse bile biraz varlıklı bölgelerde süpermarketler, benzin istasyonları, 

oteller birbirine benzemekte, birbirinden çok uzak yerlerde aynı biçimde giysiler, 

aynı yiyecekler tüketilmekte,  aynı müzikler dinlenmekte ve aynı televizyon dizileri 

seyredilmektedir. Dolayısıyla eskiden olduğu gibi teknoloji mi alınmalı yoksa kültür 

de taklit edilmeli mi tartıĢması çoktan geride kalmıĢ durumdadır. 
96

 

Özetle, sanayileĢme süreci, dünyanın hemen her ülkesinde toplumsal yapıyla 

birlikte değerler sistemini değiĢime maruz bırakan bir yeniden yapılanmayı 

beraberinde getirmiĢtir. 17. ve 18.yüzyıllarda Avrupa da düĢünce sisteminin köklü 

değiĢimler geçirmesi, sorgulamadan kabullenme alıĢkanlığının terk edilmesi, 

sistematik soruĢturmayı, olayları veya kavramları nedenleri ve sonuçlarıyla 

sorgulama, izleme, irdeleme ve mümkünse deney yaparak araĢtırma alıĢkanlığını 

güçlendirmiĢtir. Bu yeni düĢünce tarzı, bilimsel buluĢlara ve yaĢamın her alanında 

büyük geliĢmelere yol açmıĢtır.
97

 Bilimde eleĢtirel akılcılık ve deneysel yöntemlerin 

geliĢmesi, insanoğlunun doğayı kullanmasında gittikçe geniĢleyen olanaklar 

yaratmıĢ; sanayi ve tarım kesimlerinde uygulanan yeni teknikler, üretimde büyük 

verim artıĢlarına yol açmıĢ; sermaye birikimi hızlanmıĢ; halkın maddi refahı hızla 

yükselmiĢtir.  Bütün bu geliĢmeler, yeni sosyal ve siyasal sorunların ortaya 

çıkmasına neden olan etkiler doğurmuĢ, bunlara karĢı yeni çözümler üretilmiĢ ve 
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sonuçta geçmiĢin ayrıcalıklı düzeni zayıflamıĢ, bu toplumsal yapının yerini 

çoğunluğu Ģehirli, ulusal bilince sahip bir nüfusun siyaset ve bürokrasisi farklı, 

geçimi sanayi ve finansa dayalı düzeni almaya baĢlamıĢtır. 
98
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2.BÖLÜM 

 

2.SANAYĠLEġMENĠN EĞĠTĠM KURUMUNA ETKĠSĠ 

 
      2.1.SANAYĠ ÖNCESĠ DÖNEMLER VE EĞĠTĠM 
 

              2.1.1.Antik Toplum 

 

Antik uygarlıkların eğitim hedeflerine ve içeriklerine bakıldığında,  bunların 

toplumların siyasal, ekonomik, coğrafi ve kültürel yapılarına göre biçimlendiği 

görülür. Hepsinin eğitimlerinde vurgulanan ortak noktalar, anne babaya, bilginlere ve 

yaĢlılara, devlete saygı ve itaat, yalan söylememe, hırsızlık yapmama, öteki insanlara 

kötülük yapmama gibi davranıĢ ve tutumlardır. Okullarda ise bunların yanı sıra 

matematik, edebiyat, müzik, beden eğitimi, astronomi baĢta olmak üzere birçok ders 

verilmiĢtir. Eski Çin eğitiminde dini inançların, örf ve adetlerin büyük etkisi vardır.  

Eğitim ağırlıklı olarak erkeklere yöneliktir. Okuma yazma, aritmetik, müzik, dans ve 

spor, eğitim programının bel kemiğini oluĢturur. Çin eğitiminde Lao Tse ve 

Konfüçyüs‟ün düĢünceleri etkili olmuĢtur. Konfüçyüs‟e göre, eğitimin amacı 

“erdemli” insan yetiĢtirmektir. Çin‟de anne babaya, erkeklere, yaĢlılara ve devlete 

saygı ve itaat öğretilmiĢtir. Hint toplumunun eğitiminde dini inançların etkisi 

büyüktür. Hint toplumunda egemen olan felsefî iki din (öğreti) vardır. Bunlar 

Brahmanizm ve Budizm‟dir.
99

  

Antik Yunan'da eğitimi, büyük ölçüde insanların ait oldukları sınıflar tayin 

etmekteydi. Bir öğretmenden eğitim almak için seçkinler sınıfından olmak gerekirdi. 

Din adamları, askerler ve yöneticilerden oluĢan aristokratlar ile köylü ve köleler, 

farklı türden eğitime tabi tutulmaktaydı. Aristokrat tabakaların eğitimi,  savaĢ 

becerisi karĢısında güzel konuĢma becerisi, bedensel eğitim karĢısında zihinsel 

eğitim ve jimnastik eğitimi karĢısında müzik eğitimi Ģeklindeki ikili beceri 

dallarından oluĢmaktaydı.  Bu unsurların uyumlu birliktelikleri, güzel olanla iyi olanı 

birleĢtirmeyi amaçlamaktaydı. Köylülere, resmi bir eğitim verilmez, aile ya da usta-

çırak iliĢkisine dayalı bir yöntemle yetiĢtirilirlerdi. Zengin aileden de olsalar kız 
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çocuklarının üst düzey eğitim görmelerine izin verilmezdi. Antik Yunan 

düĢünürlerinin eğitime bakıĢı ve eğitim hakkındaki görüĢleri de farklılık gösterir. 

Sofistler, eğitimi halka yaygınlaĢtırmayı amaçlamıĢlardır.  Onlar, yaĢam 

mücadelesinde baĢarılı olabilmek için mantıklı düĢünmenin ve ikna edici söz 

söylemenin önemine inanıyorlardı. Bu yüzden de öğretim sistemlerinin merkezine 

"güzel konuĢma" (retorik)'yı oturtmuĢlardı. 
100

 BaĢlangıçta Sofistlerle birlikte hareket 

eden fakat daha sonra onları eleĢtiren Sokrates ise,  sorunları ahlaksal temelde 

çözmeye çalıĢmıĢtır. Sokrates, aslında herkesin her Ģeyi bildiği düĢüncesindedir; 

ancak kiĢi bildiklerinin farkında değildir. Sokrates “bilgiyi doğurtma” adını verdiği 

bir yöntemle ustaca sorular sorarak, kiĢiye bilmediğini sandığı bilgileri 

söyletmekteydi.  Öte yandan Platon, öncelikli olarak "düĢünce"nin eğitilmesi üzerine 

odaklanmıĢtı. Ona göre, eğitimin amacı, insanı, yüksek değerlere göre 

biçimlendirerek, devlete hizmetkâr kılmaktı. Bu amaçla eğitimin, karakter eğitimi, 

beden eğitimi, estetik eğitimi, mesleki eğitim ve felsefi eğitim olmak üzere çeĢitli 

aĢamalar halinde verilmesi gerektiğini düĢünüyordu.
101

 Aristo‟ya göre ise, eğitimin 

amacı,  çocukları yararlı ve ileri görüĢlü yurttaĢ yapmaktır. Fikir ve zihin eğitimi 

öğretimle; ahlâk eğitimini ise alıĢkanlıkla sağlamak gerekir.
102

 

Helenistik Dönem (M.Ö. 300-M.S. 30)'de de eğitim konusu daha çok ahlaksal 

olgunlaĢma idealiyle özdeĢleĢtirilmiĢtir. Stoacı okula göre, mutluluğun kaynağı 

bilgeliktir. Bilgelik ise teorik ve pratik erdemle kazanılır. Teorik erdem, eĢyanın 

mahiyeti üzerinde doğru bilgi edinmektir. Pratik erdem ise akla uygun davranmaktır. 

Bu iki erdem, birbirine bağlıdır.  Epikürcü okul ise, devlet ya da din uğruna değil 

bireysel ahlakı geliĢtirme uğruna bir eğitim modeli önermiĢtir. 
103

 

Eski Romalılarda, eğitim tamamen aileye bırakılmıĢtır.  Sıkı ataerkil düzene 

ve kuvvetli aile kültürüne sahip Romalılarda aile, kutsal bir varlık olarak görülmekte 

ve eğitimde en güçlü unsur olarak öne çıkmaktadır. Eğitimin amacı, iyi vatandaĢ 

yetiĢtirmektir. Erkek çocuklar, annenin bakımına ihtiyaç kalmadığı yaĢtan itibaren, 

babalarının yanında tarla çalıĢmalarına, pazar yerlerine, bayramlara, diğer resmi ve 

özel törenlere götürülür; kızlar ise evde annenin yanında ev iĢlerini öğrenirdi. Daha 
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sonra erkek çocuklar bir ustanın yanına verilirdi. Bu usta, erkek çocukları, mesleki 

yönden kendi çocukları gibi yetiĢtirirdi. Bu tip bir eğitim, herhangi bir özel kurum ve 

teoriye gerek görülmeden yürütülürdü.
104

 

 

              2.1.2.Geleneksel Toplum 

 

Ortaçağ toplumları, geleneklerin kendini yoğun olarak hissettirdiği tarım 

toplumları oldukları için geleneksel toplumlar olarak nitelendirilirler. Bu 

toplumlarda, temel üretim etkeni topraktır ve ekonomi, takas ekonomisine dayanır. 

Kurum olarak din, merkezde yer alır ve yasaları, toplumsal kuralları, ahlakı, değerleri 

ve düĢünüĢü belirler. Orta Çağın en popüler okulları kilisenin yönetimindeki 

Manastır okullarıdır. Bu dönemde, eğitimin amacı, dinsel öğretileri bilen ve yaĢayan 

bireyler yetiĢtirmektir.
105

 Bu nedenle düĢünce sistemi gibi eğitim sistemi de skolastik 

karaktere sahiptir. Bu yönüyle Ortaçağ, kendinden önceki ve sonraki devirlerden 

tümüyle farklıdır. 
106

 

Bu dönemin eğitiminde, bilgiler, yetiĢkinlerce kuĢaktan kuĢağa aktarılan 

öğretilerden oluĢur. Toprağın iĢlenmesi ve ürünlerle ilgili bilgiler yüzyıllarca 

değiĢmediğinden araĢtırma yapmaya gerek yoktur. GeçmiĢin bilgi ve becerilerini 

yeni kuĢaklara aktarmak, baba mesleğinin inceliklerini öğretmek, eğitimin asıl 

amacını oluĢturmaktadır. Geleneksel toplumların değiĢmeyen, dıĢa kapalı yapısından 

dolayı, geçmiĢteki bilgi ve becerilerin aktarımı, çoğu kez yeterli olmakta, bu nedenle 

eğitime olan talep genel olarak düĢük bir düzeydedir. Bu toplum tipinde aile ve 

dinsel kurumlar, geleneksel değerlerin genç kuĢaklara aktarılmasında ve eğitimde 

baĢroldedir. Feodal düzende sınırlı sayıdaki üretimi denetleyen seçkinler dıĢında, 

toplumun bilgi ve becerilerini biçimsel olarak belli bir kurumda simgelerle, yazı ve 

okuma ile öğretmeye gereksinim duyulmaz. Köylü kitlesi ve zanaatkârlar, iĢ 

yaparken aynı zamanda pratik olarak bilgi ve becerilerini çocuklarına ve çıraklarına 

öğretirler. Kültür, sanat, edebiyat ve değerlerin öğretimi de yine yaĢlıların sözlü 

aktarımına dayanır.
107

 Sadece elit grup, belirli bir örgün eğitimden yararlanmaktadır. 
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Feodal kentlerdeki okullar, dinle çok yakından iliĢkilidir. Dolayısıyla örgün eğitim, 

temel olarak dinsel bilginin açıklanması Ģeklindedir. 
108

 

Ortaçağın sonuna doğru bilgi ve beceri birikiminin niteliği ve niceliği 

değiĢmiĢtir. Toprağı ekip biçmek, madenleri iĢleyip araç gerece dönüĢtürmek, ticaret 

yapmak daha farklı, daha bilimsel, daha karmaĢık bilgiler ve beceriler gerektirmiĢtir. 

Bunları öğrenebilmek için kendi alanında usta olan kiĢilerin yardımına gereksinim 

duyulmuĢtur. Bunun bir sonucu olarak iĢyerinde usta-çırak iliĢkisine dayalı bir eğitim 

biçimi ortaya çıkmıĢtır. Bu eğitim biçimi evrim geçirerek zamanla kurumsallaĢmıĢ, 

usta, öğretmene; çırak, öğrenciye; iĢyeri de okula dönüĢmüĢtür. 
109

 

 

 
2.2.SOSYOLOJĠK AÇIDAN EĞĠTĠM KURUMU 

 

Eğitim, insanlık tarihinin her döneminde her toplumda var olan bir olgudur.  

Eğitim yoluyla kazandırılan bilgi, beceri ve yeterlilikler, bunları kazandırma 

biçimleri, yöntemleri ve amaçları ve eğitimle ilgili beklentiler, toplumdan topluma 

farklılık gösterir; değiĢmeyen Ģey, toplum üyelerinin eğitilmesi gereğidir. Bir baĢka 

deyiĢle eğitime ihtiyaç duymayan bir toplum düĢünülemez; zira gençlerin gelecekteki 

rollerine hazırlanması, bir toplum açısından en önemli konulardan biridir.   

Eğitim kavramıyla ilgili pek çok tanım yapılmıĢtır.  Tanımlar, genelde 

eğitimin zihinsel, yeteneksel ve toplumsal bir geliĢme olduğu üzerine 

odaklanmaktadır. En geniĢ anlamda eğitim,  tabiatın, sosyal kurumların ve baĢka 

insanların zekâmız ve irademiz üzerindeki etkileridir.
110

 Ziya Gökalp'e göre, eğitim 

bir toplumda yetiĢmiĢ neslin henüz yetiĢmeye baĢlayan nesle fikirlerini ve hislerini 

aktarması
111

; Tezcan'a göre ise, bireylerin, yaĢadıkları toplumda,  yeteneklerini, 

tutumlarını ve olumlu değer taĢıyan davranıĢ biçimlerini geliĢtirdikleri süreçler 

toplamıdır.
112
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Sosyolojik açıdan eğitim, bireyin toplumsallaĢmasını ve bireysel geliĢimini, 

ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda en yüksek düzeye çıkarmak için düzenlenmiĢ, 

kontrollü bir çevredeki toplumsal süreçtir.
113

Eğitim, bireyin içinde bulunduğu 

toplumu benimsemesi, toplumu oluĢturan diğer bireylerle uyum sağlaması, toplumla 

bütünleĢmesi açısından kaçınılmazdır.  Bir sosyalleĢme süreci olarak karĢımıza çıkan 

eğitim, aynı zamanda okullar ve diğer eğitim-öğretim kurumları tarafından organize 

edildiği için bir toplumsal olgu olarak karĢımıza çıkmaktadır. Durkheim, toplumsal 

kurumları "kolektif duyguların kristalize olmuĢ Ģekli" ve eğitimi, bireylerin 

sosyalleĢtirilmesi sürecini içine alan bir toplumsal kurum olduğunu belirtir.
114

 

Eğitim sürecinin bir ucunda hayata henüz bedensel, ruhsal, toplumsal ve 

moral olarak hazır olmayan kuĢaklar (çocuk ve gençler), diğer ucunda ise yetiĢkinler 

bulunmaktadır. Bu nedenle eğitim, bir anlamda bu iki ucun birbirine karĢı 

sorumlulukları çevresinde yetiĢkinleri, yetiĢmekte olan kuĢaklar karĢısında yükümlü 

kılan toplumsal bir olaydır. Bu çerçevede eğitim, genç kuĢaklara yetiĢkinlerin 

yaĢayan ya da geçmiĢte kalan kültürlerini aktarma süreci olarak ortaya çıkmaktadır. 

Kültürün yaĢayan boyutu, mevcut değer ve davranıĢ biçimlerinin öğretilmesi, 

benimsetilmesidir. Kısaca eğitim, yetiĢkin kuĢakların yetiĢmekte olan kuĢakları 

toplumsal hayata hazırlama sürecidir.
115

 

 

2.2.1.Eğitimin amaçları 

            Eğitimin genel amacı, bir toplumun üyelerine kültürel değerlerini aktararak 

sürekliliğini sağlamak olarak ifade edilebilir. Bununla birlikte, daha geniĢ anlamda 

eğitim, bir hayatta kalabilme koĢulu olarak görülebilir. Ġlkel toplumlarda eğitimin 

amacı, bireylere, hayatta kalmalarına, tehlikeler karĢısında kendilerine korumalarına 

yardım edecek davranıĢları kazandırmaktır.  

Eğitim faaliyetleri, her toplumda ve her dönemde farklı görünümler altında 

ortaya çıktığı için çeĢitli düĢünürler kendi felsefi inançları temelinde eğitimin 

amacını farklı yorumlamıĢlardır.  Kant'a göre, eğitimin amacı, insanları 

mükemmellik özelliğiyle donatmak; James Mill'a göre insanı, kendisi ve baĢkaları 
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için bir mutluluk vasıtası haline getirmek, Spencer'e göre, en iyi hayat Ģartlarını 

temin etmek
116

; Weber'e göre toplumsal yapıda ulaĢacakları yere ulaĢmalarını 

sağlamak için kiĢileri ve grupları hazırlamak
117

; Karl Mannheim'a göre ise, birlikte 

yaĢayan insanların daha baĢarılı yaĢamalarını sağlamak için onlara yardımcı 

olmaktır.
118

 

Eğitimin amaçları belirlenirken bir yandan bireyin ilgileri, yetenekleri, 

gereksinimleri, bedensel ve zihinsel geliĢim düzeyleri, diğer yandan da bireyin içinde 

yaĢadığı doğal ve toplumsal çevre, toplumun sosyal, siyasal, ekonomik 

gereksinmeleri dikkate alınır.
119

 Bu nedenle, genelde eğitimin kendini yetiĢtirmek, 

çevresine faydalı olmak, sürekli geliĢmek, mutlu ve müreffeh yaĢamak gibi bireysel 

amaçları yanında,  bireyleri sosyalleĢtirmek, iyi vatandaĢ yetiĢtirmek,  üretici bireyler 

yetiĢtirmek,  toplumun bütünlüğünü sağlamak,  toplumsal menfaatleri bireysel 

menfaatlerin üstünde tutmak, milli kültüre sahip çıkmak ve geliĢtirmek, geliĢmeci 

zihniyete sahip bireyler yetiĢtirmek gibi toplumsal amaçları vardır.  Bununla birlikte 

eğitimin tüm toplumlar için ortak özelliklerinden de söz edilir. Bunlar:
120

 

1) Bireysel özellikleri geliĢtirmek  

2) Bireyi toplumla bütünleĢtirmek 

3) Eğitim yoluyla istenilen davranıĢ değiĢiklikleri gerçekleĢtirmek 

4) Toplumsal bütünlüğü sağlamak 

5) Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlara cevap vermek 

6) Toplumsal değiĢmeye ve kalkınmaya uygunluğun sağlanması 

7) Toplumsal değiĢme ve geliĢmeyi hızlandırmak 

8) Kendi içinde tutarlılık ve eğitimde süreklilik ilkesine uygunluğun 

sağlanması 

9) Demokratik ideallere uygunluğun sağlanması 

10) Toplumsal refahın artırılması.  
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Eğitimin kendisi, toplumların yapılarına ve gereksinimlerine göre 

Ģekillendiği için bu ortak amaçların uygulanma biçimleri farklılık gösterir. Böylece, 

eğitimin amacı, uygulanıĢ Ģekline bağlı olarak her çağ ve bölgede farklılık gösterir. 

Dönemlere göre eğitim, dini, siyasi, askeri, ekonomik ve günümüzde olduğu gibi 

iletiĢimsel ve teknolojik bir karaktere bürünebilmektedir. Bu karakteristik yapıyı 

belirleyen unsurlar her hangi bir toplum ya da çağda aynı var olabilir, fakat etkisi 

itibariyle bunlardan bir tanesi daha öne çıkabilir.  Örneğin, Ortaçağ Avrupa‟sında 

eğitim, kilisenin tekelindedir ve din ağırlıklıdır. 18.yüzyıldan sonra, özellikle Sanayi 

Devrimi‟yle birlikte eğitim, ekonomik geliĢmelerden kaynaklı ihtiyacın doğurduğu 

önemli bir toplumsal kurum olarak ortaya çıkmaktadır. Bu durum, ülkeler ve bölgeler 

için de geçerlidir. Nitekim muhafazakâr, devrimci ve reaksiyoner toplum tiplerindeki 

eğitim, ziraat ve sanayiye dayalı toplumlardaki eğitimle aynı değildir. 
121

 

 

 

              2.2.2.Eğitimin fonksiyonları 

 

Toplumsal açıdan bakıldığında eğitimin fonksiyonu demek, onun toplumda 

gördüğü iĢ demektir. Eğitimin fonksiyonlarını belirleyen Ģey, toplumun yapısı, 

ihtiyaçları ve amaçlarıdır. Eğitim, bir yandan toplumsal sistem ve düzeni oluĢturan 

kural ve prensiplerin etkin olmasına katkıda bulunurken diğer yandan da bunların 

değiĢmesinde etkili olur.
122

 

Fonksiyon, hedeflenen amaca ulaĢma çabasıdır. Eğitim, bir yandan aile, okul 

ve sınıf gibi dar bir çerçevede, diğer yandan sosyal bir kurum olması nedeniyle geniĢ 

bir çerçevede çeĢitli fonksiyonlara sahiptir. Toplumsal bir kurum olarak eğitim,  din, 

siyaset, ekonomi gibi diğer toplumsal kurumlarla karĢılıklı iliĢki içindedir, 

dolayısıyla fonksiyonlarını bu iliĢkiler bağlamında değerlendirmek gerekir.  Eğitimin 

belli baĢlı fonksiyonları, kültür birikimi ve nakli, sosyalleĢtirme, yenilikçi bireyler 

yetiĢtirme, eğitimde fırsat ve imkân eĢitliği yaratma, siyasallaĢtırma ve ekonomiyle 

uyumlu kılmadır.   
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              2.2.2.1.Kültür birikimi ve nakli 

 

Her eğitim sistemi, bulunduğu toplumun kültür unsurlarının önemli bir 

koruyucusu ve taĢıyıcısıdır.  Kültür, içerdiği unsurlar, biriktirilip korunursa, yeni 

yetiĢen nesillere aktarılırsa yaĢayabilir. Kültürün yaĢatılması, eğitimin asli 

görevidir.
123

 Gökalp'e göre, eğitim, "halkın kültürünün bireysel vicdanlarda canlı 

melekeler haline getirilmesidir".
124

 Bu yönüyle değerlendirildiğinde eğitim, ulusal 

kültürün genç kuĢaklara aktarılması ve çağdaĢ koĢullar altında bir toplumun varlığını 

sürdürebilmesi için zorunlu toplumsal değiĢmeleri baĢlatabilecek yaratıcı kiĢilerin 

yetiĢtirilmesiyle
125

 de iliĢkilidir. Dolayısıyla eğitim, sadece kültür nakli değil, aynı 

zamanda çağdaĢ dünyaya uyum sağlayacak ve çağdaĢlaĢma doğrultusunda toplumsal 

değiĢimi gerçekleĢtirecek bireyler yetiĢtirme iĢlevine de sahiptir. 

 

 

              2.2.2.2.SosyalleĢtirme 

 

SosyalleĢme, çeĢitli çevresel etkiler yoluyla kiĢinin bir takım tutum ve 

davranıĢları öğrenip benimsemesi ve çevresiyle uyumlu hale gelmesidir.
126

 

SosyalleĢtirme ise, doğal halde seyreden sosyalleĢme sürecini planlı, programlı ve 

amaca uygun Ģekilde yürütmektir.
127

 SosyalleĢme, insanın içinde bulunduğu 

toplumla uyumlu olma çabası olduğu için eğitim, bir özel sosyalleĢtirme Ģekli olarak 

düĢünülebilir. Gökalp‟a göre, "fertlerin cemiyeti benimsemesi, yani sosyalleĢmesi, 

cemiyetin bekası için gereklidir. Bir cemiyet, fertlerine lisanını, ahlakını, estetik 

zevkini, ilmi mantığını, teknik vetirelerini aĢılamazsa yaĢayamaz".
128

 Diğer taraftan, 

kültürel değerler, sosyalleĢme süreci içinde aktarıldığı için eğitimin sosyalleĢtirme 

iĢlevi kültür aktarımına da hizmet eder.  

ÇağdaĢ toplumlar yeni kuĢakları, toplum üyeliğine hazırlama iĢini tesadüflere 

bırakmak istemezler. Bu nedenle, çağdaĢ toplumlarda çocuğun sosyalleĢtirilmesi 
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büyük ölçüde okullara bırakılmıĢtır. Ailede baĢlayan sosyalleĢme sürecinin, esas 

itibariyle okulda devam ettiği kabul edilir. Hatta terimi ilk kullanan sosyolog olan 

Emile Durkheim, okulun ve eğitimin bir anlamda sosyalleĢmeden meydana gelmesi 

gerektiğini; yani eğitimin ilk ve en önemli iĢlevinin toplumun yeni veya genç 

üyelerini sosyalleĢtirmek olduğunu söylemiĢtir.
129

 Fakat toplumsal geleceğin 

kontrolü, yalnızca okullarda değildir; tüm kurumlar ve hatta bireyler sosyalleĢtirme 

sürecinin bir parçasıdır.  Aile, okul, arkadaĢ grupları, medya, iĢ çevresi bunlardan 

bazılarıdır. Okul, bir özelliğiyle sosyalleĢtirme sürecinde yer alan diğer kurum ve 

bireylerden ayrılır. Daha açık bir deyiĢle, diğer kurumlar resmi olmayan eğitim 

yoluyla çocukların sosyalleĢmelerine katkıda bulunurken okul resmi eğitim yoluyla 

bunu gerçekleĢtirir. Yani okul, planlı programlı ve amaçlı bir sosyalleĢtirme 

kurumudur.
130

 

 

  2.2.2.3.Yenilikçi bireyler yetiĢtirme 

DeğiĢen ve geliĢen toplumlarda, bilimsel buluĢlar ve yeniliklerle birlikte 

insanların ihtiyaçları da değiĢmektedir. Ġhtiyaçları değiĢen insanlar, tutum ve 

davranıĢlarını bu yeni ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden yapılandırırlar; fakat 

yenilikler, her toplumda aynı biçim ve hızda kabul görmez. Örneğin, muhafazakâr 

toplumlarda yenilikler dirençle karĢılaĢırken modern toplumlarda daha hızlı bir 

Ģekilde kabul görürler. Eğitimin temel fonksiyonlarından biri de yenilikleri kolay 

benimseyen bireyler yetiĢtirmektir: "Eğitim sistemi, yenilikçi elemanları sağlar ve 

asgari uyuĢmazlıklarla gerekli değiĢmelerin cereyanını gerçekleĢtirir. Yenilikçi 

elemanlar daha çok okullar yoluyla sağlanır. Bunun için eğitim sisteminin kendini 

yeniliğe uydurması gerekir."
131

 Günümüzde yaĢanan hızlı teknolojik değiĢme ve 

geliĢmeler, eğitimin önemi daha da arttırmaktadır. Özellikle "son yıllarda bilginin 

pratiğe aktarılması, her gün yeni buluĢlarla insan hayatını yeniden düzenlemekte, 

adeta her sabah yeni bir toplumsal düzen kurulmaktadır."
132

 YaĢanan bu hızlı 
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teknolojik ve bilimsel değiĢmelere ve yeniliklere bireyler ancak eğitim yoluyla uyum 

sağlayabilmekte ve eğitim sayesinde bu değiĢime bilinçli olarak katılabilmektedirler.  

 

              2.2.2.4.Eğitimde fırsat ve imkân eĢitliğinin yaratılması 

 

Eğitimde fırsat eĢitliği, genel anlamda, her bireyin belirli seviyede eğitim ve 

öğretimden yararlanabilmesi demektir. Eğitimde fırsat eĢitliğinin yaratılabilmesi, 

baĢta ekonomi olmak üzere bazı imkânların sağlanmasına bağlıdır. Nitekim 

eğitimdeki fırsat eĢitsizliği, her zaman eğitim ve öğretim ögelerinin eksik olmasından 

değil, kimi zaman coğrafi, demografik, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel unsurların 

uygun olmayan koĢullarından kaynaklanır.
133

Az geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan 

ülkelerde bu tür olumsuz dıĢsal koĢullar fazla olduğu için fırsat eĢitliğinin yaratılması 

çok zordur.  

Fırsat eĢitliği kavramı, genellikle Nobel ödüllü Hint ekonomist Amartya 

Sen'in özgürlük ve yetenekle ilgili görüĢleriyle iliĢkilendirilir. Ona göre, bir 

toplumun her bir üyesi, değer verdiği Ģeyi yapma ve yaĢamını sürdürmede eĢit fırsata 

sahip olmalıdır.
134

 Özü itibariyle fırsat eĢitliği, her bireyin, değer vermede bir 

gerekçeye sahip olduğu amaçlarını izlemesine ve tercihler yapmasına imkân tanıma 

üzerine odaklanır.
135

 Fırsat eĢitliğinin, süreç yönü (sınırlandırmaların ve engellerin 

ortadan kaldırılması) ve yetenek yönü  (özgürlüklerden yararlanma kapasitesi) olmak 

üzere iki yönü vardır.  Genel anlamda fırsat eĢitliğinden söz edildiğinde neyin 

eĢitlenmesi gerektiğini belirlemek zordur. Herkesin değer verdiği yaĢam türünü 

tanımlama ve ölçme olanaklı olmadığı için,  önemli olan, her bireyin değer vermede 

bir gerekçeye sahip olduğu yaĢam türünü kovalama hakkına sahip olmasıdır. Amaç, 

hangi yaĢam türüne en çok değer verilmesi gerektiği üzerinde tüm bireylerin uzlaĢtığı 

bir anlaĢmaya varmak ve her bireyin o amaç doğrultusunda nasıl yürüyebileceğini 

belirlemek değildir. Tersine, amaç, her bireyin, sürmek istediği yaĢamla ilgili 

tercihler yapma fırsatına ve sorumluluğuna sahip olmasını sağlamaktır. Bu Ģekilde 

anlaĢılan bir fırsat eĢitliği görüĢü,  bir iyi hayat anlayıĢından söz etmez, bunun yerine 
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bireylerin kendi iyi hayat görüĢlerini izlemelerini mümkün kılan koĢulları onlar adına 

hazırlama düĢüncesini içerir. 
136

 

Fırsatların süreç yönü, yani sınırlandırmaların ve engellerin ortadan 

kaldırılması, tek baĢına fırsat eĢitliğini sağlamak için yeterli değildir. Yetenekleri, 

dezavantajları ya da geçmiĢleri göz önünde bulundurulduğunda, eylemde 

bulunamayacak bireylerin var olduğu bir toplumda eylemde bulunma özgürlüğü 

(örneğin, yürüme engellilerin oldukça yüksek olduğu bir okulda futbol ve basketbol 

sahalarını kullanmanın serbest bırakılması)  iĢlevsel bir anlam taĢımayacaktır.  

Dolayısıyla gerçek fırsat eĢitliği "bireylerin yeteneklerini hesaba katan bir eĢitleme 

anlayıĢı sayesinde" gerçekleĢtirilebilir. 
137

Okuma yazma bilen insan sayısının çok 

düĢük olduğu bir toplumda, yalnızca okuryazarlar için istihdam alanları yaratmak 

fırsat eĢitliği yaratma açısından yeterli olmayacaktır. Fırsat eĢitliğini yaratma, 

eğitimin fonksiyonlarından biridir.  Eğitim, fırsat eĢitliği sağlamayı güvence altına 

almak zorundadır; bu da fırsat eĢitliğinin süreç yönünden daha çok yetenek yönüyle 

ilgilidir. Eğitim kurumları, bireylerin yaĢamda istediklerine ulaĢmalarını engelleyen 

Ģeyleri ortadan kaldırdığı gibi amaçlarını gerçekleĢtirmelerine yardımcı olacak 

yeteneklerini de hesaba katmak ve geliĢtirmek zorundadır 

 

              2.2.2.5. SiyasallaĢtırma 

 

Bir eğitim sistemi,  toplumun politikasıyla uyumlu olmalıdır. Bir devlet her 

Ģeyden önce siyasi sınırları dâhilindeki birlik ve beraberliği korumak ister. Birlik ve 

beraberlik ekonomik, kültürel ve siyasi sahalardaki bütünlükle sağlanabilir. Bu 

bütünlüğün sağlanabilmesi ise, ancak iyi bir eğitimle mümkündür.   Herbert H. 

Hyman‟a göre, bireyler siyasal tutumlarını, yaĢantılarının çok erken bir döneminde 

ve bir bütün olarak öğrendiğinde, yaĢamlarının sonraki aĢamalarında da bu tutumlara 

sadık kalmaktadırlar. Bu nedenle toplumun üyeleri daha küçük yaĢlarda verilen 

eğitimle devletlerin uyguladıkları siyasal düzen doğrultusunda yetiĢtirilmektedir. 
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Burada güdülen amaç, çocuklara yerleĢik kültürü ve özellikle de otorite, iktidar, 

hiyerarĢi olaylarının temelinde yatan değerleri iletmektir.
138

  

Eğitimin siyasal açıdan iki temel iĢlevi vardır: birincisi, mevcut siyasal 

sisteme sadakati sağlamak, ikincisi ise, siyasal sistemde idari görevleri yapacak elit 

zümreyi seçmektir.
139

 Birinci iĢlev açısından, toplumdaki siyasal rejimin ya da 

sistemin niteliği ne olursa olsun, her siyasal rejim, yönetimde kalabilme çabasında, 

eğitimden yararlanmak ister. Rejime inanan ve içten bağlanan bireyler yetiĢtirmede, 

eğitim bir araç olarak kullanır. Siyasal güçlerin eğitim konusundaki belirgin 

duyarlılıklarının temelinde bu beklenti yatmaktadır. Bu bakımdan eğitimin siyasal 

iĢlevinin bir boyutunu, bağlı olduğu toplumdaki siyasal rejime bağlı bireylerin 

yetiĢtirilmesi oluĢturmaktadır. Böyle bir eğitim ise, siyasal sosyalleĢtirme olarak 

nitelendirilmektedir. Ġkinci iĢlev ise, ülken yönetimini üstelenecek yönetici ve lider 

kadroların yetiĢtirilmesi açısından önemlidir. Her toplum kendi insanları tarafından 

yönetilir. Bunun aksi düĢünülemez. Bu bir toplumsal zorunluluktur ve bu açıdan 

eğitim kurumlarına büyük bir görev düĢmektedir.
140

 

Günümüz toplumların pek çoğunda uygulanan demokratik sistemle eğitim 

arasında sıkı bir iliĢki olduğu ve insanları daha çok eğitim görmüĢ ülkelerin, daha 

demokratik bir yaĢam biçimine sahip oldukları belirtilmektedir. Örneğin daha fazla 

eğitim görmüĢ kiĢilerin oy verme yönelimlerinin daha az eğitim görmüĢlere göre 

daha çok olduğu görülmüĢtür. ÇağdaĢ eğitim felsefecilerinden Dewey de felsefesini 

gerçek bir demokraside eğitime olan gereksinim çerçevesinde oluĢturmuĢtur. Dewey, 

özellikle Demokrasi ve Eğitim isimli kitabında, bir demokrasi eğer varlığını 

sürdürmek istiyorsa ülkedeki eğitim sistemi, toplum ve toplumsal gelenekler 

konusunda belli bilgileri öğretmek zorunda ve yurttaĢların hem hoĢlandıkları hem de 

kendi ülkelerinin yönetimine katılabilecekleri niteliklerle donatılmaları gerektiğini 

belirtmektedir.
141

 

Eğitimin ekonomik alanda ki en önemli fonksiyonu, ekonomik faaliyetlerle 

uyum sağlayan ve ekonomiye katkıda bulunan bireyler yetiĢtirmektir. Eğitim, bilgi 
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birikimini artırarak, bilginin kullanılacağı alanları ve kullanım yollarını göstererek 

ekonomik geliĢmeyi etkiler.
142

 Ekonomik kalkınma ve büyüme, her zaman kalifiye 

eleman gerektirir.  Eğitimin ekonomik geliĢmedeki rolü, ekonomik seferberliği 

mümkün kılacak niteliklere sahip insanları yetiĢtirmektir.  Eğitimsiz ekonomik bir 

kalkınma düĢünülemez.
143

 Eğitim, üretim ve tüketim alıĢkanlıklarını da yapılandırır. 

Eğitimin kendisi bir tüketim olsa da bilinçli üretim ve tüketim iĢlevine, bir baĢka 

deyiĢle ekonomik iĢleve sahiptir.
144

 Eğitim sistemi, ekonominin gereksinimleriyle 

uyumlu iĢgücünü sağlarken ve tüketicilere gereksinim duyacakları bilgileri verirken 

hem niteliksel hem de niceliksel yönü kullanmalıdır. Eğitim sistemi, endüstriyel 

niteliklerle donanmıĢ insan gücünün yetiĢtirilmesinde kendine düĢen görevi yerine 

getirmek durumundadır. Eğitim alanında son zamanlarda görülen bazı geliĢmelerin 

ekonomi için son derece yararlı olduğu görülmektedir.
145

 

 

2.3. SANAYĠLEġME ĠLE EĞĠTĠM ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ 
 

SanayileĢme, sadece teknolojik ve ekonomik bir olay değil, aynı zamanda 

toplumun tüm kurumlarını değiĢtiren ve dönüĢtüren bir olgudur. SanayileĢmeyle 

birlikte değiĢime uğrayan kurumlardan biri de, eğitim kurumudur. Sanayi 

Devrimi‟yle birlikte sosyal ve ekonomik sorunların toplum hayatında önem 

kazanması ve bu sorunlara çözüm bulma isteği, eğitimin temel hedeflerinde köklü ve 

kalıcı değiĢiklikler meydana getirmiĢtir.  Sanayi Devrimi öncesinde birey, bütün 

rollerini aile ya da usta-çırak iliĢkileri yoluyla öğrenirken, Sanayi Devrimi‟yle 

birlikte ortaya çıkan “kapitalist üretim tarzı”, bu eğitim biçiminin yetersiz kaldığını 

gözler önüne sermiĢtir. GeliĢmiĢ makinelerin kullanıldığı fabrikalardaki üretim, 

farklı meslek ve niteliklere sahip insanların bir arada çalıĢmalarını gerektirmiĢtir. 

Bilginin üretimde kullanılması, üretimi gerçekleĢtirecek insanın daha fazla bilgiye 

sahip olmasını zorunlu kılmıĢtır. Kısaca sanayileĢme, farklı bilgi, beceri ve 
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yeterlilikleri gerekli kılmıĢtır. Bu bilgi ve beceriler ise ancak eğitim ya da okullaĢma 

ile sağlanabilirdi. Bu yüzden eğitim, sanayi toplumunun itici gücü olmuĢtur.
146

 

EndüstrileĢme çağı, “kitlesellik” olgusunun kendini hemen her alanda 

hissettirdiği bir dönem olarak kabul edilir.  Kitlesel üretim, kitlesel göç gibi kitlesel 

eğitim de bu dönemin en önemli sonuçlarından biridir. Kitlesellik, çalıĢma hayatının 

ihtiyaçları doğrultusunda bir yeniden yapılanma gerektirdiği için eğitimin kapsamı, 

bu yeniden yapılanmayı temin edecek nitelikte değiĢmek zorunda kalmıĢtır.  

SanayileĢme ve eğitim arasındaki iliĢki, çift yönlü bir iliĢkidir. Eğitim, 

sanayileĢmeyle birlikte üretim mekânlarında yürütülen bir etkinlik olmaya 

baĢlamıĢtır. Sanayi Devrimi‟nin baĢlarında bilgi ustadan çırağa aktarılarak yayılmıĢ 

olsa da, vakti geldiğinde gereksinim duyulan alanlarda bilgi birikimini yaymak ve 

çırakları eğitmek için okullar açılmıĢtır. Modern anlamdaki eğitim kurumları bu 

Ģekilde oluĢmaya baĢlamıĢtır. 
147

 

Ġnsanların eğitilmesine duyulan gereksinim, kendiliğinden ortaya çıkan bir 

süreç olmamıĢtır.  Eğitim ve eğitilme gereksinimini belirleyen temel unsur, ulusların 

ne tür bir toplum düzeninde yaĢadıkları ile bağlantılıdır.  Bugün hala tarım toplumu 

aĢamasında olsaydık, hiç kimse, eğitme ve eğitilme yönünde Ģimdi olduğu kadar 

büyük taleplerde bulunuyor olmazdı. 
148

 Tarım toplumlarında ekonomik faaliyetler, 

eğitime gereksinim duyulmadan babadan oğula aktarılarak ya da usta-çırak iliĢkisi 

yoluyla yürütülmekteydi. SanayileĢmeyle birlikte iĢ bölümü ve uzmanlaĢmanın 

artması, mesleklerin çeĢitlenmesi, ekonomik faaliyetlerin yürütülmesinde eğitimi 

zorunlu hale getirmiĢtir.  Bir baĢka deyiĢle, sanayi toplum düzeninde eğitim, 

ekonomik yapıyı ve buna paralel olarak toplumsal yapıyı Ģekillendiren en önemli 

etken olarak karĢımıza çıkmaktadır.  

Sanayi Devrimi‟nin ilk yıllarındaki üniversiteler, ekonomi alanındaki 

ihtiyaçlar doğrultusunda kurulmuĢtur. 19.yüzyılda ekonominin temel itici 

güçlerinden biri hala tarım olduğu için çiftçileri eğiterek tarımsal geliri artırmak, 

ülkelerin temel hedefleri arasındaydı.
149

 1810'da ilk gerçek modern üniversite olarak 
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kabul edilen Berlin Üniversitesi'ni kuran Wilhelm vonHumboldt, daha önceki 

yüzyıllarda ayrık olan eğitim ve araĢtırma uygulamalarını üniversite bünyesinde 

birleĢtirmiĢtir. Humboldt'a göre, üniversite, sırf devlet memuru yetiĢtirmenin zemini 

olmaktan daha fazla bir Ģeydir, ulusun kiĢiliğinin geliĢtirilmesinde icra edecek 

önemli bir role sahiptir. Fakat bunu yapabilmesi için üniversite, devletin kendisine 

bağımsızlık garanti etmesine gereksinim duymaktadır.  Bu bağımsızlığa karĢılık 

olarak üniversite, devlete ahlaksal ve ruhsal bir temel sağlayacak ve dolayısıyla 

kilise'nin yerini alacaktır. Humbolt‟a göre, üniversitenin misyonu, aydın, manevi ve 

ahlaksal geliĢmeye götürecek bir araç olarak bilimi geliĢtirmektir.
150

 Bu model 

üzerinde geliĢen Batı üniversiteleri, eğitim fonksiyonları yanında araĢtırma, açık ve 

özgür düĢünce, deney ve kültür geliĢim merkezleri olarak Batı uygarlığının 

geliĢmesine hizmet etmiĢlerdir.
151

 Böylece ekonomik geliĢmenin öncüsü olarak 

görülen araĢtırma üniversiteleri, en önemli eğitim kurumu olarak sanayi toplumunun 

temel taĢlarından birini oluĢturmuĢtur.  

Bir ülkenin kalkınması için gerekli olan mesleklerin en iyi biçimde 

yürütülmesini sağlayacak yapıcı ve yaratıcı insan gücünün yetiĢtirilmesinde, 

yükseköğretim kurumlarının önemi her zaman çok büyük olmuĢtur.  Üniversiteler, 

geliĢmiĢ ülkelerde geliĢmenin sürekliliğini sağlayan temel bilgi bankalarıdır ve her 

ülke rakipleriyle rekabet edebilmek için sürekli yeni bilgiye gereksinim duymakta, 

ileri teknoloji kullanan endüstriler kurmakta ve böyle bir rekabet ortamında ise 

araĢtırma üniversiteleri yaĢamsal bir önem taĢımaktadır. 

Sanayi Devrimi‟ne kadar aile üyelerinin sorumluluğu, kapalı bir sorumluluk 

alanıdır. Kendisi için üreten ve tüketen bireyler bu amaç çevresinde ailelerine karĢı 

zorunlu ödevlerle yükümlü idiler. Dolayısıyla çocuklar geleneksel ve kapalı bir 

ekonomik birimin doğal bir parçası olma dıĢında farklı bilgi ve beceriye yönelmezdi. 

Sanayi Devrimi, bu olguyu kökünden değiĢtirmiĢtir.  Fabrika ve yeni iĢ alanları, 

çocukları bu kapalı ekonomiden uzaklaĢtırarak kentlere çekmiĢtir. Aileler 
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parçalanmıĢ, çekirdek aile olgusu ortaya çıkmıĢtır.  Aile ekonomik üretim 

etkinlikleriyle birlikte refah ve koruyucu iĢlevlerini kaybetmeye baĢlamıĢtır. 
152

 

SanayileĢmeyle birlikte eğitim, yoksulluktan kurtulmanın bir aracı olarak da 

karĢımıza çıkmaktadır. Sanayi toplumlarında eğitim, her hangi bir mesleğe giriĢ 

kapısı olarak görüldüğü için, gelir seviyesi düĢük olan aileler, çocuklarını okutarak 

bir meslek sahibi olmalarını sağlamaya çalıĢmıĢlardır.  Bu nedenle, eğitim ve 

öğretimin esas amacı, yalnızca akıl yönünden mükemmelleĢtirmek değil, insanları 

maddi sefaletlerden kurtarmak ve manevi ve beĢeri yönden bağımsız kılmaktır.
153

 

ġayet eğitime yapılan yatırımlar artırılırsa, kiĢilerin üreticiliklerinin artacağı ve 

ekonomiye geri bildirim sağlayacakları, ekonomik geliĢmeyi hızlandıracakları ve 

böylece ekonomik gelirlerin daha adil dağıtımını gerçekleĢecekleri düĢünülmüĢtür.
154

 

Günümüzde eğitimin bireylerin ve ülkelerin refah düzeyini artırma, eĢitsizlikleri 

ortadan kaldırma, daha demokratik siyasal tutumların benimsenmesi gibi yararlar 

sağladığı düĢünülmektedir. 
155

 

 

  2.3.1. ĠĢgücü ve Eğitim 

BaĢarılı bir ekonomik kalkınmanın kaçınılmaz koĢulu, geniĢleyen, akıcı ve 

uyumlu bir iĢgücünün varlığıdır.
156

 Sanayi Devrimi uzun, yoğun, düzenli ve hünerli 

çalıĢan bir iĢgücü sayesinde gerçekleĢmiĢtir. Sanayi hareketinden önce günlük 

ihtiyaçları karĢılamak için yapılan çalıĢma, aile bireyleri ile birlikte yapılan bir 

faaliyetti. Yapılan iĢler ölçülere indirgenmiĢ bir bilgi birikimini gerektirmediği için 

iĢgücünün eğitimi diye bir sorun yoktu.
157

 

Sanayi toplumunda ise ekonomik üretim için uygun özelliklere sahip bireyleri 

yetiĢtirmekten sorumlu kurum, eğitimdir. Bir baĢka ifadeyle eğitim kurumu, 

toplumun sahip olduğu insan havuzu ile ekonominin gereksinim duyduğu insan 

gücünü nitelik ve nicelik açısından eĢitlemeye, dengelemeye çalıĢan kurumdur.
158
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Bunda eğitimin baĢarıya ulaĢabilmesi için, bir yandan eğitim kurumlarını yeniden 

yapılandırılmak, diğer yandan eğitimi kitleselleĢtirmek zorundadır. Bu yüzden, 

eğitim kurumlarını yaygınlaĢtırmak suretiyle nitelikli insan gücü yaratmayı 

hedefleyen kitlesel eğitim, sanayi toplumunun temel amacı olmuĢtur.  BaĢlangıçta, 

sanayi toplumuyla birlikte kültür ve düĢüncede meydana gelen değiĢimler eğitim 

kurumlarının fazla üzerinde durmadıkları bir konu olsa da daha sonra sanayi 

toplumunun yarattığı değiĢime uyum sağlayacak bireyleri kulluktan kurtarıp 

bireyselleĢtirmek istediklerinde baĢvurdukları bir alan olmuĢtur.
159

 

Geleneksel tarım toplumlarında çocuklar, küçük yaĢlarda tarım alanlarında 

çalıĢmak veya zanaat öğrenmek zorundaydı. Bu da çocukların çok küçük yaĢlarda 

yetiĢkin ve iĢ yaĢamına katılması anlamına geliyordu.  SanayileĢme,  ergenlik 

döneminin özel bir eğitim, beceri ve performans geliĢtirme dönemi olarak kabul 

edilmesiyle birlikte çocukların kısa bir zamanda yetiĢkin yaĢama katılma Ģeklindeki 

toplumsal geleneği ortadan kaldıran bir süreç olmuĢtur.
160

 

Sanayi toplumu, yapısı gereği nitelikli insan gücüne ihtiyaç duyduğu için 

eğitim, insan gücü yetiĢtirirken kaçınılmaz olarak ekonominin taleplerini göz önünde 

bulundurmak zorunda kalmıĢtır. Bu nedenle, sanayi toplumu, bir yandan ekonominin 

talep ettiği alanlarda, talep ettiği sayıda ve talep ettiği niteliklere sahip insan gücü 

yetiĢtirirken bir yandan da öğrencileri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda iĢ alanlarına 

ve mesleklere yönlendirmiĢtir. Öğrenci, eğilimli ve yetenekli olduğu bir mesleğe 

yönlendirilirse, meslek hayatına atıldığında daha baĢarılı olacağı için daha kaliteli 

mal ve hizmet üreteceği ve dolayısıyla ekonomik ve toplumsal kalkınmaya daha 

fazla katkıda bulunacağı düĢünülmüĢtür.
161

 Böylece eğitim kurumları, üretime destek 

sağlayan iĢ gücünü geliĢtirme ve üretimde daha verimli kılma doğrultusunda faaliyet 

göstermiĢlerdir.  

Ülkelerin geliĢmiĢlik ölçütlerinden birisi, eğitim düzeyidir. Bir ülkenin eğitim 

düzeyi, o ülkenin sahip olduğu yetiĢmiĢ insan gücünü ifade eder. Bireysel refahı ve 

kiĢi baĢına düĢen geliri artırmak için sosyal ve ekonomik amaçlı yatırımlar kadar ve 

hatta daha büyük ölçüde eğitim ve ekonomiyi buluĢturan unsur, makroekonomik 
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kalkınma hedeflerini gerçekleĢtirme doğrultusunda iĢ gücü kalitesini artırmaktır. Bir 

baĢka deyiĢle, eğitim, farklı alanlarda farklı özelliklere sahip yetiĢmiĢ insan gücünü 

sağlayan unsudur.
162

 Bugün bilgiyle donatılmıĢ insan, baĢlı baĢına ekonomik bir güç 

olarak görülür ve eğitim düzeyi baĢka ölçütlerden daha önemli bir hal almıĢtır. Bu 

nedenle,  hızlı kalkınma isteğinde olan her ülke, insan gücü kaynaklarını yetiĢtirmek, 

çoğaltmak ve iyi yönetmek zorundadır. 
163

 

Eğitim ile verimlilik arasında bir iliĢki vardır. Eğitim düzeyi yüksek insan 

gücü ile eğitim düzeyi düĢük insan gücü arasında üretkenlik noktasında büyük fark 

vardır.  Eğitim düzeyi yüksek insan gücü, daha üretkendir.  Ġster sanayi, ister tarım 

isterse hizmet sektöründe olsun eğitimli insan daha verimlidir; daha az emek, daha az 

zaman harcamasına rağmen daha çok ve daha kaliteli mal ve hizmet üretir.
164

 Bir 

baĢka deyiĢle, yatırımların "verimliliği", eğitim ve bilgiye tabidir.
165

 

Eğitimin ihtiyaç duyduğu nitelikli iĢ gücü, resmi ve gayri resmi eğitim 

yanında teknolojik geliĢmelerle de iliĢkilidir. Teknoloji, iĢgücüne nitelik kazandırır; 

nitelikli iĢ gücü de hem teknolojik geliĢmeyi destekler hem de ekonomik kalkınmayı 

hızlandırır. Günümüz toplumları,  geliĢmiĢ teknoloji kullanabilen ve yaratabilen 

iĢgücünü, üniversiteler yoluyla temin etmekteler. Teknoloji yaratmak veya yeni 

teknolojilere uyum sağlamak,  genellikle yüksek nitelikli, üniversite mezunu 

insanlardan beklenir. Bu kiĢiler iĢletmelerde ya da araĢtırma enstitülerinde araĢtırma 

ve geliĢtirme (AR-GE) uygulamaları gerçekleĢtirerek yeni bilgiler üretirler; yeni 

bilgiler ise, ekonomide taĢma etkisi yaratarak kalkınmayı hızlandırabilir.
166

 

SanayileĢmeyle birlikte ortaya çıkan nitelikli iĢ gücü ihtiyacını karĢılamak 

için büyük sanayi ve ticaret kuruluĢları da faaliyet göstermiĢlerdir. Günümüz 

düĢünürlerinden Frederick Harbison‟a
167

göre büyük sınai ve ticari teĢebbüsler, 

nitelikli iĢ gücünü yaratan mükemmel faktörlerdir; çünkü bu kuruluĢlar ihtiyaç 

duydukları nitelikli insan gücünü bizzat bireyleri kendileri eğiterek veya ülkenin 
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eğitim sistemine katkıda bulunarak temin etmektedirler.  Örneğin; Suudi 

Arabistan‟daki, Ġran‟daki, Kuveyt‟teki petrol Ģirketleri ile Libya ve Güney 

Amerika‟daki maden Ģirketleri, ĢaĢılacak derecede kısa zamanlar içinde ustabaĢı, 

zanaatkâr ve az oranda olsa da orta ve üst derecelerde idareciler yetiĢtirmiĢlerdir. 

Eğitim, hem bir tüketim malıdır hem de insana yatırım olması bakımından bir 

üretim unsurudur. Tüketim malıdır, çünkü pratik kullanılabilirliğinden bağımsız 

olarak istenir ve talep edilir; bir üretim unsurudur, çünkü yaratıcı beceri ve davranıĢ 

biçimlerinin ortaya çıkmasını sağlar.  Az geliĢmiĢ ülkelerin iĢ gücünü nitelikli hale 

getiren ve verimliliği artıran eğitim modellerini daha çok benimseme eğiliminde 

olmalarının nedeni budur.
168

 

Nitelikli eğitim, iĢgücü kalitesini ve verimliliği artırır; bu da hem bireysel 

gelirde hem de ulusal gelirde artıĢa neden olur.  Eğitim düzeyi ve gelir seviyesi 

arasında karĢılıklı bir iliĢkinin varlığını gösteren çalıĢmalar vardır. Eğitim düzeyi 

yüksek kimseler, gelir seviyesi yüksek iĢlerde çalıĢmak istediği gibi gelir seviyesi 

yüksek iĢler de yüksek eğitim gerektirmektedir. Bununla birlikte, özellikle az 

geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerde, yaygın iĢsizlik dolayısıyla, bireyler, eğitim 

seviyelerine uygun iĢ imkânı bulamadıkları gibi eğitim düzeylerine uygun gelire de 

kavuĢamazlar. Bu durumda, eğitim seviyesi yüksek bireyler, daha büyük ölçüde 

iĢsizlikle karĢı karĢıya kalmaktadırlar.
169

 

Ġktisadi yapının genel kabul görmüĢ üç temel üretim faktörü, toprak, sermaye 

ve emektir.  Sanayi toplumlarında emek hepsinden daha önemlidir.  Yeterli sermaye 

ve kaynakları olmasına rağmen, kalkınmada baĢarılı olamayan Suriye, Irak, Lübnan 

gibi bazı Arap ülkelerinin geri kalmıĢlıklarının asıl nedeni, eğitim düzeyinin çok 

düĢük olmasıdır.  Benzer Ģekilde, bazı zengin Ortadoğu ülkelerinin geliĢmiĢ ülke 

olarak görülmemesinin nedeni, nitelikli insan gücüne yeterli düzeyde sahip 

olmamalarıdır.  Yeterli sermayeye sahip olan bir ülke fabrika kurabilir, baraj vs. 

yaptırabilir, ancak fabrikayı çalıĢtıracak, iĢletecek ve elde edilen ürünü pazarlayacak 

olan, nitelikli iĢgücü, yani eğitimli insanlardır. Bu nedenle sanayi toplumlarında, 

eğitimli ya da nitelikli insan gücü büyük bir öneme sahiptir. 

                                                 
168

 Han, Ergül ve Kaya, A. AyĢe, Kalkınma Ekonomisi Teori ve Politika, Birlik Ofset,  EskiĢehir,   

      2002, s. 130. 
169

 Erkal, a.g.e.,s. 107. 



55 

 

 

              2.3.2.Kalkınma Açısından Eğitimin Önemi 

 

Eğitim-geliĢmiĢlik iliĢkisine ilk değinen ekonomistlerden biri olan Adam 

Smith, 1776 yılında yazdığı Milletlerin Zenginliği adlı yapıtında, çok fazla emek ve 

zaman harcanarak eğitilen bir insanı, pahalı bir makineyle karĢılaĢtırmıĢtır. Ardından 

ekonomistler, eğitimin ekonomiye katkısı olup olmadığı sorusunu bırakıp bu katkının 

boyutuyla ilgilenmeye baĢlamıĢlardır.
170

 

Her ülke, ekonomik yönden kalkınmak ve geliĢmiĢ toplumlar düzeyine 

çıkmak ister.  Bunun için, mal ve hizmet üretiminde nitelik ve niceliği ve dolayısıyla 

toplumsal refah düzeyini artırmak zorundadır.
171

 Mal ve hizmet üretiminde nitelik ve 

niceliğin ve toplumsal refah düzeyinin artırılması, ancak eğitimle mümkün olabilir.  

Bir baĢka deyiĢle eğitim, mal ve hizmet üretiminde nitelik ve niceliği artırdığı ölçüde 

toplumsal refah düzeyini de artırır.  Bu nedenle eğitim sisteminin, ekonomik 

kalkınmayı hızlandıracak nitelikte olması gerekir.  Eğitimin ekonomik kalkınmayı 

hızlandıracak nitelikte olması demek, bireylerin eğitim kurumlarında çağdaĢ 

teknolojiye uygun bilgi ve becerilerle donatılması, her düzeyde ve her alanda 

kalkınmanın gerektirdiği nitelik ve sayıda insan gücünün yetiĢtirilmesidir.
172

 

KalkınmıĢ toplumların en ayırt edici özelliği, verimli iĢ gücüne sahip 

olmalarıdır. Buna bağlı olarak kalkınmıĢ toplumlar, daha çok ve daha kaliteli mal ve 

hizmet üretirler.  Bu toplumlarda kiĢi baĢına düĢen milli gelir düzeyi oldukça 

yüksektir, dolayısıyla toplumsal refah da yüksektir.
173

 KalkınmıĢ toplumları 

tanımlayan verimli iĢ gücü, kaliteli mal ve hizmet üretimi ve tüketimi, yüksek gelir 

düzeyi ve yüksek toplumsal refah gibi durumların hepsi eğitimle kazanılabilen 

toplumsal özelliklerdir. GeliĢmiĢ ülkelerinin kalkınma süreçlerini araĢtıran 

iktisatçılar, bu ülkelerin hızlı geliĢmelerinin arkasında eğitim ve araĢtırma için 

yapılan büyük harcamaları görmektedirler.
174

 

Bununla birlikte ekonomik kalkınma ile ekonomik büyümeyi birbirinden 

ayırmak gerekir.  Ekonomik kalkınma, sadece üretimin ve kiĢi baĢına düĢen milli 
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gelirin artırılmasından ibaret değildir; ekonomik ve sosyo-kültürel yapının 

değiĢtirilmesini de kapsar.
175

 Eğitim,  ulusal ekonomide milli geliri artırmak suretiyle 

ekonomik büyümeyi; iĢ gücü niteliğini ve verimliliğini artırmak suretiyle adil gelir 

dağılımını; teknolojik değiĢim ve rekabet gücü yaratmak ve refah düzeyini artırmak 

suretiyle de ekonomik kalkınmayı teĢvik eder.
176

 Bu nedenle eğitim, ekonomik 

kalkınma sürecinin en önemli kaynaklarından biridir.  Eğitimin ekonomik kalkınma 

sürecini etkileyen diğer unsurlardan farkı, sürece yalnızca ekonomik değil toplumsal 

boyutlar açısından da yön verebilmesidir.
177

 Kısaca eğitim, kalkınma için gerekli 

bilgi ve beceriye sahip insan gücü yetiĢtirme, kalkınma için mevcut zihinsel yapıyı 

değiĢtirme ve bilgi üretecek teknolojiyi geliĢtirme yollarıyla kalkınmaya destek 

olur.
178

 

Günümüzde eğitim, önemli bir yatırım olarak görülür. Klasik iktisatçılar, 

eğitime yapılan harcamaların gelecekte fayda sağlayacak bir yatırım biçimi olarak 

kabul edilebileceğini ileri sürmüĢlerdir.
179

 Bununla birlikte, eğitim,  hem en karlı, 

hem en pahalı, hem sonucu en geç alınan hem de iyi yönetilemediğinde zararı en 

fazla olabilecek bir yatırım Ģeklidir.
180

 Eğitim yatırımlarını diğer yatırımlardan ayıran 

Ģey, sonuçlarının uzun vadede alınmasıdır.  

GeliĢmekte olan ülkeler, toplumsal ve ekonomik kalkınmaya verdikleri önem 

ölçüsünde sorunlarının üstesinden gelmektedirler; ancak en baĢta kalkınma palanları 

yapacak kiĢileri yetiĢtirmedikçe ve bu palanların baĢarıya ulaĢması için halkta iĢ 

birliği ruhu oluĢturmadıkça, hiçbir kalkınma çabası baĢarılı bir Ģekilde 

sonuçlanmayacaktır. Eğitim, bireylerin ilgi ve meraklarını harekete geçirerek 

görüĢlerinde esneklik sağlar ve kalkınma planlarına iĢtirak etmelerini kolaylaĢtırır. 

Dolayısıyla eğitim, ülkenin kalkınmasında baĢlı baĢına önemli bir etken olarak 

karĢımıza çıkmaktadır.
181

 

Sonuç olarak, günümüzde ülkelerin zenginlikleri, en baĢta eğitilmiĢ insan 

gücü zenginliğiyle ölçülmektedir.  Kalkınma, üretim için gerekli olan yeni ve 
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teknolojik bilgiye sahip olmaya bağlıdır; fakat yeni bilgi ve teknolojiyi üretecek olan 

da eğitimli ve nitelikli iĢ gücüdür. Bu nedenle kalkınmanın temelinde nitelikli iĢ gücü 

vardır.  Nitelikli iĢ gücü, geliĢmekte olan ülkelerde üretimin ve dolayısıyla 

kalkınmanın en önemli güvencesidir.  

 

 

             2.4. SANAYĠLEġMENĠN MESLEK ÜZERĠNE ETĠKĠSĠ 
 

Meslek, baĢta bireylerin toplumsal konumlarını ve toplumsal yapının 

iĢleyiĢini belirlemek suretiyle toplumsal yaĢamı çeĢitli Ģekillerde etkileyen bir 

olgudur.  Meslek sayesinde birey, toplumsal statü elde eder, çeĢitli gereksinimlerini 

karĢılar ve kamusal alanda kendisini ifade edebilme imkânına sahip olur. Meslek, 

daha çok, geçim için yürütülen etkinlikler bütününü çağrıĢtırmakla birlikte, çok 

boyutlu bir toplumsal olgu olarak çok fazla iĢleve sahiptir
182

 Meslekler, değiĢen ve 

geliĢen sosyo-ekonomik koĢullara bağlı olarak ortaya çıkarlar ve çalıĢma koĢulları ve 

sağladıkları toplumsal prestij gibi avantaj ya da dezavantajlarına bağlı olarak çok ya 

da az tercih edilirler.
183

 

Sanayi Devrimi‟nden önce, kız ve erkek çocuklar, gelecekteki mesleklerini 

aile büyüklerini izleyerek öğrenmekteydiler. Fakat günümüzde çocuklar, genel 

olarak farklı endüstri alanlarını ve meslekleri bünyesinde barındıran kentlerde 

yaĢamaktadırlar. Bu koĢullarda aile, eski iĢlevini yerine getiremez hale gelmiĢtir; 

çünkü çoğu aile, ne belli bir meslek için zorunlu olan özel eğitimi ne de çocuğun 

yeteneklerini ve eğilimlerini pekiĢtirecek bir eğitimi verme imkânına sahiptir.  Bu 

yüzden günümüzde bu iĢlevleri, eğitim kurumu gerçekleĢtirmektedir. 

Buhar teknolojisinin geliĢtirildiği dönemlerde üniversiteye giden zenginlerin 

öncelikli amacı, toplumsal statü elde etmekti. Eğitim dinsel grupların kontrolünde 

olduğu için üniversiteler üretime yönelik bilgiden daha çok doğru uğruna doğruyu 

araĢtıran kurumlar olma özelliğine sahipti; üretim ve teknolojik geliĢme için gerekli 

olan bilgi ise, daha çok usta-çırak iliĢkileriyle öğretilmekteydi.   Sistematik bilgi 

birikiminin çok az olduğu bu dönemde,  bireylerin eğitimi ile geliĢtirilmek istenen 
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teknoloji arasında doğrudan bir bağlantı yoktu. Ünlü ustaların çocukları, babalarının 

yanında çıraklık yaparak meslek öğrenmekteydiler.  

Avrupa‟da bazı ailelerde babaların ilk doğan oğullarına kendi adlarını 

vermeleri, çocuklarına bilgi birikiminin ötesinde ünlerini de vermelerini sağlıyordu. 

Örneğin, 1779 yılında Ġngiltere‟de Shropshire‟de yapılan Endüstri Devrimi‟nin 

sembollerinden Demirköprü‟nün yapımcısı, demirci ustası Abraham Darby, aynı adı 

taĢıyıp aynı iĢi yapan üçüncü kuĢak demirci ustasıydı. Bu durumda meslek bilgisi, 

babadan oğula ve akrabadan akrabaya geçerek aile içinde kalıyor, katlanarak 

çoğalıyordu.
184

 Teknik uzmanlaĢmanın olmadığı bu dönemlerde, eğitim yoluyla 

uzmanlaĢma olgusu henüz mevcut değildi. Mesleklere giriĢ ve çıkıĢlar, uyulması 

zorunlu esaslara tabiydi.  Nitekim ülkemizde Tanzimat‟ın ilanından sonra ortadan 

kalkan ve Cumhuriyetin ilk dönemlerinde kurulmak istenmiĢ ise de yaĢamayan 

Lonca sistemi buna bir örnektir. Sanat ve ticaretin ahlak kaidelerine bağlı olarak, 

bazı küçük sanat ve ticaret dallarındaki bu teĢkilatlanma örneğinde, bir mesleğe 

girmek isteyen kimse, gedik usulüne uygun, gedik açılması halinde mesleğe 

girebiliyordu. Mesleki kademeler arasındaki geçiĢler, belirli sürelerle çalıĢmak 

koĢuluna bağlıydı.
185

 Bu mesleki yapılanma, sanayileĢmeyle birlikte tamamen 

değiĢmiĢtir. ĠĢbölümü ve uzmanlaĢmanın artması, yeni mesleklerin ortaya çıkması ve 

eski mesleklerin farklılaĢması, toplumsal yapıda önemli sonuçlar doğurmuĢtur. 

Bunlar, zamandan tasarruf, iĢlerin nicelik ve niteliğinin değiĢmesiyle sınırlı 

kalmamıĢtır. ĠĢbölümünün artması ve mesleklerin farklılaĢması, akabinde toplumun 

farklılaĢmasını, toplumsal hareketliliğin artmasını, statülerin ve mükâfatların 

kazanım ve dağılım koĢullarını değiĢimini getirmiĢtir.  Bu değiĢiklikler, babadan 

oğula meslek verasetini ve bunun resmi ve gayri resmi normlarla kurumsallaĢmasını 

ve dolayısıyla mesleklere giriĢi düzenleyen normatif engelleri ortadan kaldırmıĢtır.
186

 

Toplumsal tabaka sisteminde statülerin niteliklere göre kazanılmadığı dönem, 

sanayi öncesi dönemdir.  Sanayi toplumunda üretim, teknolojinin yoğun olarak 

kullanılmasını gerektirmiĢtir.  Üretimde iĢlem hacminin artması, üretim süreçlerinde 

uzmanlaĢma ve örgütlenme ihtiyacını doğurmuĢtur.  Bu durum, bir yandan nitelikli 
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iĢçiye duyulan talebi artırmıĢ bir yandan da üretim ve hizmetler konusunda üst düzey 

eğitim görmüĢ uzmanların ve yeni mesleklerin ortaya çıkmasını sağlamıĢtır. 

187
SanayileĢmeyle birlikte, iĢbölümü ve uzmanlaĢmanın artması, mesleklerin önemini 

artırmıĢ ve meslekler, sanayi toplumunda sınıfsal yapıyı belirleyen en önemli 

unsurlar haline gelmiĢtir. Bu nedenle günümüzde toplumsal sınıflar, bireylerin 

mesleklere göre tasnif edilmesinden ibarettir. AraĢtırmalar, aynı meslek grubuna 

giren insanların yaĢam biçimlerinin de benzer olduğunu göstermektedir.
188

 Bir baĢka 

ifadeyle,  meslek yönüyle benzerlik gösteren bireyler, aynı statü, sınıf ve tabaka 

içinde değerlendirilmektedirler. 
189

 

Günümüzde meslekler, nicelik ve nitelik açısından oldukça karmaĢık bir 

durum sergilemektedirler. Mesleklerin karmaĢıklaĢması, eğitime olan ihtiyacı 

artırmıĢtır.  Bu nedenle, meslek edinmenin en önemli aracı olan eğitim, günümüz 

toplumlarının temelini oluĢturmaktadır.  

Toplumsal yapının kurucu unsurlarında ve genel değerler sisteminde 

meydana gelen değiĢmeler, iĢ ideolojisinde olduğu gibi mesleklerin ve meslek 

gruplarının değer ve itibarlarında da değiĢimler doğurmuĢtur.
190

 ĠĢ yaĢamındaki 

değer ve itibarların değiĢmesi, yeni statülerin ortaya çıkmasını sağlamıĢtır.  Örneğin, 

iĢyerlerinde ve fabrikalarda, mal sahibi, yönetici, yüksek teknik eleman gibi üst sınıfı 

oluĢturan üst statüler belirlenmiĢtir.  Orta seviyede, teknik elemanlar, beyaz yakalı 

iĢçiler ve ustabaĢıları vardır. Alt seviyede ise, vasıflı, yarı vasıflı ve vasıfsız iĢçiler 

yer alır ve bunların hepsinin yaĢam tarzı birbirinden farklıdır.  

Ġçinde bulunduğumuz yüzyılın baĢlangıcından bu yana, tüm endüstrileĢmiĢ 

ülkelerde meslek sistemi önemli değiĢikliklere uğramıĢtır. 1900‟lerde istihdam edilen 

nüfusun %73‟ü elle yapılan (mavi yakalı) iĢlerde çalıĢmaktaydı. Bunların %28‟i 

vasıflı, %35‟i yarı vasıflı ve %10‟u düz iĢçiydi. Uzmanlık (beyaz yakalı) ve diploma 

gerektiren iĢler nispeten sayıca azdı. Yüzyılın yarısında ise, elle yapılan iĢlerde 

çalıĢan iĢçiler, toplam istihdam edilen iĢçilerin üçte ikisinden daha azdı ve elle 

yapılmayan iĢlerin sayısında ise artıĢ olmuĢtu. ĠĢgücündeki bu değiĢiklikler bugünde 

devam etmekle birlikte, bir tür dengeye ulaĢmıĢtır. 1990 yılında yapılan iĢgücü 
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araĢtırmaları, elle yapılan iĢlerde çalıĢan erkeklerin %50, kadınların ise %33‟ten 

fazla olduğunu göstermektedir. 
191

 Meslek sisteminin bu denli değiĢmesinde, temel 

eğitim yanında mesleki ve teknik eğitimin öneminin artmıĢ olmasının etkisi 

büyüktür.  Genel eğitim, kalkınmanın baĢlangıç evrelerinde bir altyapı oluĢtursa da, 

sanayileĢmeye baĢlayan toplumlarda mesleki ve teknik eğitim önem kazanır. Bunun 

böyle olması doğaldır, çünkü ekonomik kalkınmayı tetikleyen sanayinin 

kurulmasında, geliĢtirilmesinde, gereken yeniliklerin yapılmasında ve teknolojinin 

ilerlemesinde yararlanılan eğitim, genel eğitim değil mesleki ve teknik eğitimdir. 
192

 

Temel eğitim yanında mesleki eğitimin de hızlı bir Ģekilde artması ve 

yayılması, günümüz sanayi toplumlarının teknik insan gücüne duydukları ihtiyacı 

artırmıĢ, bu da ülkelerin sanayi atılımlarını önemli ölçüde etkilemiĢtir.
193

 

SanayileĢmeyle birlikte önem kazanmaya ve yayılmaya baĢlayan mesleki ve teknik 

eğitim, meslek sistemi içerisindeki rol ve statüleri yeniden ĢekillendirmiĢtir. 

Meslek, günümüzde en önemli toplumsal hareketlilik kanallarından biridir.  

Bireyler kendileri için uygun mesleği seçerek toplumsal bir konum elde edebilmekte 

veya konumlarını değiĢtirebilmektedirler. Meslek bir bakıma toplumsal bir statüdür 

ve toplumsal statüler, "atfedilen statü" ve "baĢarılan statü" olmak üzere iki Ģekilde 

belirlenmektedir.
194

 Buna bağlı olarak meslek edinmenin de atfedilen ve baĢarılan 

olmak üzere iki Ģekli vardır. GeçmiĢte daha yaygın olan atfedilen meslekler, 

günümüzde giderek önemsizleĢmeye baĢlamıĢ, buna karĢılık kazanılan meslekler ön 

plana çıkmıĢtır.  Bunun temel nedeni, örgün eğitimi gerektiren mesleklerin sayısının 

oldukça artmıĢ olmasıdır.  Hızlı teknolojik geliĢmeler ve toplumsal değiĢmeler, bilgi 

ve eğitime olan ihtiyacı artırmıĢ, bu da giderek çoğalan bir meslekler yelpazesini 

ortaya çıkarmıĢtır.  Örgün ve yaygın eğitim, yani halk eğitim merkezleri, liseler, 

teknik liseler, yüksekokullar ve üniversiteler yeni mesleklere elaman yetiĢtirmede 

kilit roller oynamaya baĢlamıĢlardır.
195

 Bu geliĢmeler, geleneksel statü edinme 
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yollarını büyük ölçüde kapatmıĢ ve toplumsal hareketliliği yeni bağlamına 

oturtmuĢtur.
196

 

SanayileĢme ile toplumun dıĢa kapalı, geleneksel yapısı kırılmıĢ, her alanda 

hızlı bir değiĢim ve dönüĢüm gerçekleĢmiĢtir. Toplumun dıĢa açılımı, babanın bilgi 

ve becerisinin yetersiz kalmasına, yeni mesleklerin ortaya çıkmasına, var olan 

mesleklerin nicelik ve niteliklerinin değiĢmesine neden olmuĢ ve dolayısıyla aile ve 

din kurumlarının sağlayamayacağı bilgi ve becerileri geliĢtirmenin alternatif Ģekli 

olan eğitime yöneliĢi sağlamıĢtır.  

Günümüzde, iĢ ve çalıĢma, kendi baĢına bir değer olarak görülmektedir.  ĠĢ ve 

çalıĢma, bir araç-değer olmaktan çıkmıĢ ve büyük ölçüde bir amaç-değer olarak 

görülmektedir. Bu nedenle günümüz insanı, iĢini ve mesleğini geçmiĢ insanlara 

kıyasla daha bilinçli ve akılcı bir biçimde seçmekte ve değerlendirmektedir. 

Toplumun giderek karmaĢıklaĢması ve sanayileĢmenin daha çok yaygınlaĢmasına 

bağlı olarak, ekonomik değerlerin öncelik kazanması, iĢ ve mesleğin daha çok bir 

geçim yolu olarak görülmesi eğilimini nispeten güçlendirmiĢ olsa da günümüz 

insanının mesleğini yalnızca bir geçim yolu olarak gördüğü söylenemez. 
197

 

Günümüzde meslekler, bireyin toplum içerisindeki konumunu belirleyen ve 

hayatının her alanında etkili olan temel bir öge durumundadır.  

 

 

      2.5. SANAYĠLEġME SÜRECĠNDE EĞĠTĠM VE SOSYAL   

                   HAREKETLĠLĠK ĠLĠġKĠSĠ 
 

              2.5.1.Sosyal Hareketlilik 

Toplum içinde insan, diğer insanlar ve gruplarla sürekli sosyal iliĢkiler 

kurarak yaĢamını devam ettirmektedir ve bu iliĢkiler toplumsal alandaki hareketler 

sayesinde gerçekleĢmektedir. Yani toplum sürekli bir hareketlilik halindedir. Kısaca 

toplum, insanların oluĢturduğu sosyal iliĢkiler ve hareketler alanıdır, diyebiliriz. 

Sosyal hareketlilik bir toplumun tabakaları arasındaki akıĢtır. Yani toplumun 

dinamik yönüdür. Sosyal hareketlilik, sosyal değiĢme süreci içinde bireylerin ve 

grupların bulundukları coğrafyaları, mesleklerini ve ait oldukları toplumsal sınıflarını 
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değiĢtirmek suretiyle sergilediği hareketliliktir.
198

 Bir baĢka deyiĢle, sosyal 

hareketlilik, bireylerin bir toplumsal tabakadan diğerine, bir meslekten bir baĢka 

mesleğe ve bir coğrafyadan bir baĢka -coğrafyaya geçebilme olanağıdır. 
199

“Sosyal 

hareketlilik, toplumun tabakalar arasındaki sirkülasyonudur. Sirkülasyon fertlerin 

tabakalar arasındaki iniĢ çıkıĢ hareketleridir.” 
200

 Yine bir baĢka tanıma göre “Sosyal 

yapı içindeki bireylerin ve zümrelerin, sosyal yapı içindeki yerlerini değiĢtirmelerine 

sosyal hareketlilik ("sociale mobility") denir. Bireyler bir zümre veya tabaka içindeki 

yerlerini değiĢtirebilirler veya bir zümreden çıkıp baĢka bir sosyal tabakaya 

katılabilirler.”
201

 Sosyal hareketliliğe sosyal değiĢme ve toplumu oluĢturan gruplar 

arasındaki çatıĢmalar açısından baktığımızda toplumları yönetenler ve yönetilenler 

olarak, mal ve hizmete sahip olanlarla olmayanlar olarak veya toplumdaki egemen 

sınıflar ve egemen olmayan sınıf Ģeklinde bir ayrıma tabi tutabiliriz. Bu durumda 

“toplumun üst kesiminde olanlar, sosyal, ekonomik, siyasal, kültürel vb. 

olanaklardan en fazla yararlananlardır. Bu olanaklardan yararlanma oranlarına göre 

insanları üst üste koyarak bir piramit elde edebiliriz. Bu görüĢ açısından toplumun 

yapısı piramide benzer. Bu piramit içinde bulunan insanlar devamlı yukarıya doğru 

tırmanmak isterler. Çünkü ne denli üst basamaklara tırmanırlarsa, o denli 

olanaklardan yararlanırlar. Bu tırmanıĢta bazıları baĢarısızlığa uğrarlar ve alt 

basamaklara düĢerler. Ġnsanların üst basamaklara yükselmesi ya da daha alt 

basamaklara düĢmesi sosyal dikey hareketliliktir.
202

 

Sosyal hareketliliğe yol açan nedenlerden bazıları, zirai mesleklerdeki 

azalma, okuryazarlık ve kiĢi baĢına düĢen gelirdeki artıĢ, ĢehirleĢme, ikametlerin 

değiĢmesiyle birlikte kitle araçlarının artan etkinliği, tüketim mallarının değiĢmesi ve 

makineli üretimin yaygınlaĢmasıdır. 
203

 Sosyal hareketlilik, bir toplumun geliĢmiĢlik 

düzeyi ve yapısına bağlı olarak azalır ya da çoğalır.  Sanayi Devrimi sonrasındaki 

toplumlarında yoğun bir sosyal hareketlilik yaĢanırken,  Sanayi Devrimi öncesindeki 

geleneksel toplumlarda yok denecek kadar az görülmektedir.  Öte yandan 

Ģehirlerdeki sosyal hareketlilik, köylerdekine oranla oldukça fazladır.  Sosyal 
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hareketlilik,  toplumsal yapı, toplumsal değiĢim ve teknolojik geliĢme, karmaĢık 

bağımlılık iliĢkileri gibi farklı değiĢkenlere bağlı olarak ortaya çıkan toplumsal bir 

olgudur.
204

 Yani GeliĢen ekonomiye ve eĢitlikçi bir hukuka sahip bütün modern 

cemiyetlerde nisbeten önemli bir hareketlilik görülüyor.
205

 

Sosyal hareketlilik tipleri çeĢitli Ģekillerde gruplandırılmaktadır. Bazı 

düĢünürler coğrafî göç ve nüfus hareketlerini sosyal hareketlilikten ayırır ve fiziksel 

hareketlilik olarak ele alırlar. Bu durum, bazı düĢünürlerce de sosyal hayat alanındaki 

yatay hareketlilik ve sosyal yapıdaki yatay hareketlilik olarak ele alınmaktadır. 

Örneğin, Tezcan sosyal hareketliliği toplumsal hareketlilik ve fiziksel hareketlilik 

olarak gruplandırır. Ona göre fiziksel hareketlilik, genellikle göç olarak adlandırılır. 

Yani coğrafi hareketliliktir. Fiziksel hareketlilik yani coğrafi göç gönüllü ya da 

zorunlu olabilir. Gönüllü göçlerin sebepleri çeĢitlidir. Örneğin köyden kente iĢ 

bulmak için gelmek, göçebelerin daha iyi geçim sağlayacakları bölgelere gidiĢleri 

gibi ekonomik sebeplerin yanında, siyasal baskılardan kaçınmak, ırksal ayrımlardan 

kurtulmak, dinsel özgürlük elde etmek gibi bireysel sebepler de söz konusu olabilir. 

Zorunlu göçler ise, istenmeyen yabancı kimselerin bir ülkeden kovulması, toplama 

kamplarına sürülme, suçların tardediliĢi gibi sebeplerle olabilir. Sosyal hareketlilik 

ise göç olayının dıĢında kalan ve toplumsal alanda aynı düzeydeki veya farklı 

düzeylerdeki yer değiĢtirme olayıdır.
206

 

Nirun ise, sosyal hareketliliği, sosyal hayat alanında ve sosyal yapıda olmak 

üzere iki kısımda inceler. Coğrafi göçleri ve nüfus hareketlerini sosyal hayat 

alanındaki hareketler olarak ele alır. Bunların dıĢında kalanları ise sosyal yapı 

hareketleri olarak ele alır. Nirun‟a göre sosyal hayat alanında cereyan eden yatay 

hareketlilik hallerinden ayrı olarak sosyal yapı içinde meydana gelen yatay 

hareketlilik Ģekli de vardır. Sosyal hayat alanı içindeki yatay hareketlilik fertler ve 

sosyal grupların, zümrelerin yer değiĢtirmesi, yani göç etmesi olayıdır. Oysa sosyal 

yapı içinde meydana gelen hareketlilik ise, fertlerin bir mesleki zümreden diğer bir 

mesleki zümreye geçmesi, yani meslek değiĢtirmesi olayıdır.
207

 Kurktan ise sosyal 

hareketliliği üç grupta ele alır. Ona göre sosyal hareketlilik mesleki hareketlilik (yani 
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meslek değiĢtirme hareketleri), yatay (veya coğrafi), ve dikey (veya tabaka 

değiĢtirme ile ilgili) sosyal hareketlilikler Ģeklinde oluĢabilmektedir.
208

 

Ancak tüm bu gruplandırmalara rağmen göç veya nüfus hareketliliği sosyal 

hareketlilikten ayrı ele alınamaz. Çünkü göç veya nüfus hareketliliği her Ģeyden 

önce, toplum içinde veya toplumlar arasında gerçekleĢtiğinden sosyal bir olgudur. 

Yani toplumsal yaĢamdan soyutlanıp sadece fiziksel bir hareketlilik olarak 

görülemez. Göç veya nüfus hareketliliği, bireysel ya da grupsal yer değiĢtirmenin 

ötesinde, toplumsal yapıda neden olduğu değiĢmeler, bu değiĢmelerin toplum 

içindeki yansımaları, göçü zorunlu kılan faktörler ve göçün sonuçları açısından 

değerlendirilmelidir. Ayrıca göçe neden olan faktörler ve göç olgusunun sonuçları, 

hem göç veren hem göç alan ülkeler bakımından önem taĢımaktadır. Sonuçta göç 

veya nüfus hareketlilikleri siyasi, ekonomik, toplumsal, kültürel vb. pek çok etkileri 

olan sosyal bir olgudur. Bu nedenlerden dolayı göç veya nüfus hareketliliklerini bizi 

sosyal hareketlilikten ayarı olarak değil sosyal hareketlilik tipilerinden olan yatay 

hareketlilik içerisinde inceleyeceğiz. 

Sosyal hareketlilik, genel olarak yatay ve dikey hareketlilik olmak üzere iki 

baĢlıkta ele alınmaktadır. Her iki hareketlilik türü de bireylerin hayatlarında önemli 

değiĢiklikler doğurur.  Yatay hareketlilik, bir yerden baĢka bir yere göç etme, aynı 

düzeydeki bir meslekten diğerine geçme olarak anlaĢılır.  Yatay hareketlilikte tabaka 

ya da sınıf değiĢtirme söz konusu değildir, bireyler kendi tabakaları ve sınıfları 

içerisinde hareket ederler.  Dolayısıyla yatay hareketlilik, "aynı toplumsal düzeyde 

kalmak Ģartıyla bir benzer grup ya da durumdan diğerine doğru ileri geri hareketi 

ifade eder." 
209

 Yatay hareketlilik, toplumsal malların kontrolü ve kazanımında bir 

değiĢim içermez, dolayısıyla bireyin toplumsal ya da ekonomik durumunda düĢme ya 

da yükselme olmaz. Örneğin,  bir Ģehirde öğretmenlik yapan birinin tayinle baĢka bir 

Ģehre öğretmen olarak atanması yatay bir hareketliliktir.
210

Bütün toplumlar üst üste 

oluĢan tabakalardan meydana gelmezler; bazı toplumlar yan yana oluĢan 

tabakalardan meydana gelirler. Yatay hareketin, yan yana duran tabakalar arasındaki 

geçiĢ olduğu da söylenebilir. Her birey, Ģansını aynı seviyedeki bir baĢka meslek 
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içinde ya da bir baĢka mekânda denemek için harekette bulunabilir. Yatay 

hareketliliğin basit ve çarpıcı örnekleri, göçler, nüfus ve iĢ gücü hareketleridir.
211

 

Görüldüğü gibi yatay hareketlilikte ferdin veya zümrenin statüsünde ve gelir 

seviyesinde her hangi bir değiĢiklik olmamaktadır. Sadece fiziksel veya sosyal 

anlamda yer değiĢikliği yaĢanmaktadır. Yani Tezcan‟ın da belirttiği gibi aynı seri 

içinde tip farklılığı olan birimlere geçiĢi ifade eden bir hareketliliktir. Örneğin bir 

ortaokul müdürünün bir firmaya satıĢ müdürü oluĢu gibi bu tip hareketlilikte statü 

değiĢmesi söz konusu değildir.
212

 Ayrıca bazı durumlarda yatay hareketlilik ferdin 

daha üst düzeylere yükselebilme isteğinden de doğmaktadır. Ġnsanlar özellikle dikey 

hareketliliğin gerçekleĢmesini sağlayacak kanalların bulunmadığı yerlerden göç 

edebilmektedir. Örneğin “dikey hareketlilik yapmak isteyen insanlar bir mesleki 

yetiĢtirilmeye katılmak amacıyla okul merkezlerine doğru göç ederek”
213

 bir yatay 

hareketlilik gerçekleĢtirmektedir. 

Dikey toplumsal hareketlilik, bireylerin ya da grupların kendi tabakalarından 

ya da sınıflarından baĢka tabakalara ya da sınıflara geçiĢini ifade eder.  Bu nedenle 

dikey hareketlilik, "birey ve zümrelerin halen iĢgal ettikleri sosyal konumlarından 

farklı sosyal konumlara hareket etmelerini ifade eder."
214

 Genellikle tüm sosyal 

yapılarda üst tabakalar çok küçük bir yer kaplar ve alt tabakalardan beslenirler. Üst 

tabakaların alt tabakalardan beslenebilmesi, dikey hareketlilik sayesinde olur.  Bu 

nedenle orta sınıfın gözükmesini sağlaması açısından en önemli olan sosyal 

hareketlilik tipi, dikey hareketliliktir ve kalabalık grupların alt tabakadan orta 

tabakaya doğru yükselmeleri Ģeklinde ortaya çıkmıĢtır.
215

 

Dikey hareketlilik yukarıya doğru ve aĢağıya doğru olmak üzere iki yönde 

gerçekleĢir. Hareket yönleri de dikkate alınarak dikey hareketlilik, farklı tabakalar ve 

statüler arasında yukarıya ve aĢağıya doğru gerçekleĢen bir akıĢtır Ģeklinde yeniden 

tanımlanabilir. Dikey hareketlilik, bireylerin, grupların ya da toplumların sosyal 

mallar üzerindeki kontrolünün bir seviyeden diğerine doğru hareket etmesini ve 

değiĢmesini içerir.  Sosyal mallar üzerindeki kontrolde bir kayıp söz konusu ise 
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dikey hareketlilik aĢağıya doğrudur, bir kazanım söz konusu ise dikey hareketlilik 

yukarıya doğrudur.
216

 Yukarıya doğru dikey hareketliliğe, bir memurun belli bir 

zaman sonra müdür olmasını, bir köylü çocuğunun doktor, mühendis ya da subay 

olmasını örnek olarak verebiliriz. AĢağıya doğru hareketliliğe ise bir fabrika 

sahibinin iflas ederek baĢkasının yanında ücretli olarak çalıĢmaya baĢlamasını veya 

bir müdürün, müdürlük görevinden alınarak sıradan bir memur olarak atanmasını 

örnek olarak verebiliriz.  

Dikey hareketliliği neden olan pek çok faktör vardır. Bunların en belirgin 

olanlarını Ģöyle sıralayabiliriz; göç politikası ve uygulamaları, farklı doğurganlık 

oranları, ayrım gözetmenin ortadan kalkıĢı ve insancıl düĢüncelerin egemen olması, 

sanayileĢmenin ortaya çıkması ve geliĢmesi, fırsat eĢitliğinin gerçekleĢtirilmesi, 

bireysel rekabet olanağının ortaya çıkması, mesleklerin statüsünde ki değiĢmeler, 

miras yoluyla edinilen toplumsal konumlardaki değiĢmeler.
217

 Ayrıca saydığımız bu 

faktörler özellikle günümüz toplumlarında dikey sosyal hareketliliğin neden bu kadar 

yoğun yaĢandığını da göstermektedir. 

 

           2.5.2.SanayileĢme Sürecinde Eğitim ve Sosyal Hareketlilik 

Sosyal hareketlilik ile eğitim arasında çift yönlü bir iliĢki söz konusudur.  

Eğitim, toplumsal yapı ile arasındaki derin iliĢkiden ötürü hem yatay hareketliliği 

hem dikey hareketliliği yönetir ve bu sayede toplumu Ģekillendirir. Sosyal 

hareketliliğin "seçme, ayıklama, varlığını devam ettirme gibi tabii seleksiyonunda 

esas görevi eğitim yüklenir."
218

 KuĢkusuz eğitimden baĢka hareketlilik kanalları da 

vardır. Ancak eğitim, bu kanalları oluĢturan kurumları da etkilediği için ayrı bir 

önem taĢır.  

SanayileĢme sürecinde eğitim, meslek ve sosyal hareketlilik üçlüsü arasında 

karĢılıklı etkileĢim söz konusudur. SanayileĢmeyle birlikte meslek sisteminde 

meydana gelen değiĢmeler ve geliĢmeler, eğitimi zorunlu kılmıĢ; eğitim ise sosyal 

hareketliliği tetiklemiĢtir. SanayileĢme, öncelikli olarak meslek sistemini değiĢtirmiĢ, 

kimi meslekler sanayileĢmeyle birlikte ortadan kalkmıĢ, kimi meslekler ise ciddi 
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düzeyde değiĢmiĢtir. Ayrıca yeni üretim araç ve teknikleri, pek çok yeni mesleğin 

ortaya çıkmasına neden olmuĢtur. Meslek yelpazesinin bu denli geniĢlemesi ve 

değiĢmesi, mesleklerin babadan oğula geçmesini veya ustadan çırağa aktarılarak 

öğrenilmesini zorlaĢtırmıĢtır. Böylece meslek edinmede ailenin ve yakın çevrenin 

bilgisi ve eğitimi yetersiz kalmıĢ ve bu ihtiyacın karĢılanabilmesi için bir baĢka 

kuruma gereksinim duyulmuĢtur. Meslek edinme ihtiyacının karĢılanması görevini, 

eğitim kurumu üstlenmiĢtir. Eğitim kurumu, artık bireyi bilgi ve becerileri 

doğrultusunda yönlendirerek meslek sahibi olmasını sağlamaya baĢlamıĢtır. 

„Okul‟ teriminin kökeni, boĢ zaman ya da kendine gelme anlamına gelen 

Yunanca bir sözcüktür. Sanayi öncesi toplumlarda okula gitme, yalnızca bunu 

gerçekleĢtirecek kadar zaman ve parası olan pek az kiĢi için olanaklı olmuĢtur. 

Bilgilerini kutsal metinleri okuyup yorumlamak için kullanan dinsel önderler ya da 

rahipler,  genelde okuma yazma bilen tek gruptu.  Bu dönemde çocuklar olağan 

olarak, çok küçük yaĢlarda ev içinde, çiftlikte ya da zanaat iĢlerinde yardımcı olarak 

kullanılmaktaydı, bu yüzden eğitim onların gündelik yaĢamında bir iĢe 

yaramıyordu.
219

 

Eğitim yoluyla üretilen bilginin ve eğitimli kiĢilerin sanayiye katkısının 

önemi,  kimya endüstrisi ile anlaĢılırlık kazanmıĢtır. KarmaĢık yapıdaki ilaçların 

geliĢtirilmesi, atölyede ustadan çırağa iletilemeyecek kadar moleküler düzeyde bilgi 

gerektiriyordu.
220

 Bilgi ve eğitimin kimya sanayiindeki öneminin anlaĢılmasının 

ardından diğer sanayi dallarında da hızlı bir Ģekilde eğitimli insan arayıĢı ortaya 

çıkmıĢ ve böylece eğitim önem ve yoğunluk kazanmaya ve meslek edinmenin ölçütü 

olmaya baĢlamıĢtır.  Bu nedenle, sanayi toplumunun eğitim sistemi, farklı meslek 

kollarında farklı yetenek ve özelliklere sahip insanlar yetiĢtirmek suretiyle ekonomik 

kalkınmanın gerektirdiği insan gücünü karĢılamaya çalıĢmıĢtır.
221

 Eğitim, sanayi 

kapitalizminin gereksinimlerine bir yanıt niteliğindedir ve okullar sanayi 

giriĢimlerinin zorunlu kıldığı teknik ve toplumsal becerileri sağlamaya 

çalıĢmaktadır.
222
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Eğitim ve meslek sisteminde meydana gelen değiĢimler, toplumsal yapıyı da 

değiĢtirmiĢtir. Geleneksel toplumların tabakalaĢma sistemi, Sanayi Devrimi‟yle 

birlikte değiĢmiĢ ve yeniden ĢekillenmiĢtir.  Örneğin, sanayi öncesi dönemde 

doğuĢtan ya da eğitimden faydalanmadan imtiyazlı bir Ģekilde elde edilen statüler 

kaldırılmıĢ, modern iĢbölümü ortaya çıkmıĢtır. Ġnsanların tabiat üzerindeki 

hâkimiyetlerinin, iptidai araç gereç ve geri teknoloji ile zayıf olduğu dönemlerde, 

üretim yetersizliği ve mübadele imkânsızlığı ile tüketici kitlelerinin ortaya çıkmamıĢ 

olması, bireyleri uzmanlaĢmaya ve iĢ bölümüne götürecek koĢullar yaratmamıĢtı.
223

 

SanayileĢmeyle birlikte ortaya çıkan iĢbölümü ve uzmanlaĢma, eğitim ve mesleklerin 

önemini artırmıĢ, eğitim ve meslek arasındaki karĢılıklı iliĢki ise, tabakalaĢma 

sistemini belirleyen temel unsur olmuĢtur.  

Modern sanayi ile kitle üretimine geçilmiĢ, teknik uzmanlaĢma artmıĢ ve 

bireyler gittikçe artan miktarda eğitim gereksinimi duymaya baĢlamıĢ ve bunun 

sonucunda toplumsal tabakalaĢma ile mesleki tabakalaĢma arasındaki bir yarık 

oluĢmaya baĢlamıĢ,  salt sosyal tabakaya göre meslek ve statü elde etmek gittikçe zor 

olmaya baĢlamıĢtır. Bu geliĢme, eğitimde fırsat eĢitliğine doğru bir hamleyi 

beraberinde getirmiĢtir. Zayıf olan tabakalar arası geçiĢler, güçlenmiĢtir.  

 Sosyal yapıların karmaĢık bir hal aldığı sanayi toplumlarında nüfusun hızlı 

bir Ģekilde artması, Ģehir merkezlerinin doğması, bu merkezlerde modern sanayinin 

kurulması, ileri teknolojinin uygulanması, geleneğe dayalı bilgi naklinin sonunu 

getirmiĢtir. El sanatlarından ve küçük sanayiden büyük sanayiye doğru geçildikçe ve 

üretim tekniği, ileri ve fonksiyonel bölünmeyi zorunlu hale getirdikçe eğitime dayalı 

teknik uzmanlaĢma kaçınılmaz olmuĢtur.  Eğitim, artık mesleki tabakalaĢmayı 

belirleyen unsur olmuĢtur.  Ġptidai iĢ bölümünde, mesleki tabakalaĢmayı sosyal 

tabakalaĢma piramidinde bireylerin sahip oldukları statü belirlerken modern iĢ 

bölümünün bulunduğu sanayi toplumlarında, mesleki tabakalaĢmayı büyük ölçüde 

eğitim belirlemeye baĢlamıĢtır.
224

 Böylece bireylerin düĢük ya da yüksek gelir sahibi 

olup olmayacaklarını da belirlemeye baĢlamıĢtır.
225

 

                                                 
223

 Erkal, a.g.e.,s. 184.  
224

 A.g.e.,s. 184-185.  
225

Teyfur, a.g.e.,s. 144.  



69 

 

Bir toplumda eğitim, toplumsal geliĢme, siyasal geliĢme ve ekonomik 

geliĢme karĢılıklı etkileĢen unsurlardır.  Nitelikli eğitim, ekonomik kalkınmaya, 

ekonomik kalkınma ise, toplumsal ya da siyasal geliĢmelere neden olur.
226

 Eğitim 

ihtiyacını karĢılayan toplumlarda, sosyal hareketlilik artar. Sosyal gruplar arasında 

görülen iliĢkiler ve grupların iç dinamiğini oluĢturan sosyal hareketlilikler, sanayi 

toplumlarının en belirgin özelliklerindendir.
227

 

Sosyal hareketlilik, bireylerin ve grupların statüler arasındaki giriĢ çıkıĢ 

süreci olarak tanımlanmaktadır.
228

 Geleneksel yapıların çözülmesi, hızlı ve yoğun bir 

toplumsal hareketlilik yaratır. Bu hareketlilik hem coğrafi mekânda cereyan eden 

eĢya hareketliliğini hem de toplumsal alanda cereyan eden yatay ve dikey 

hareketliliği içerir.  Böylece sanayileĢme, insanları istediği bölgelere çekmek ve 

ihtiyaç duyduğu mesleklere yönlendirmek için gereksinim duyduğu toplumsal 

esnekliğe kavuĢur.
229

 Sosyal hareketlilik, sanayi toplumlarının kopmaz bir 

özelliğidir. Günümüzde, hiçbir sosyal tabaka, sosyal grup ya da sosyal sınıf, bir 

nesilden daha fazla değiĢmeden kalamaz. Her neslin hareketlilik çizgisi, öncekinden 

farklıdır. Bu farklı haraketlilik çizgilerini oluĢturan değiĢkenler, eğitim ve öğretim 

görme (genellikle, babalarına göre çocukların daha çok eğitim görmeleri) ve mesleki 

yapıdaki farklılaĢmadır.
230

 Günümüzdeki sosyal hareketliliğin en önemli aracı, 

bireylerin toplumdaki statülerini kendilerine kazandıran eğitimdir. Hangi sınıftan 

olursa olsun bireyler, eğitim fırsatlarından eĢit bir Ģekilde faydalanabilmektedirler. 

Eğitim fırsatlarından faydalanabilen birey, zekâsı ve kiĢisel yetenekleri sayesinde bir 

statü elde edebilmekte ya da istediği her hangi bir statüye geçebilmekte, yani sosyal 

hareketlilik imkânı bulabilmektedir.  

Eğitim, eğitimden faydalananların sosyal tabakalaĢma piramidinde yukarı 

doğru hareketlilik yoluyla elde edecekleri statü sayesinde meslek sahibi olmalarına 

da zemin hazırlamaktadır.
231

 Bu nedenle mesleki açıdan belirli vasıflara sahip olmayı 
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temin etmenin en kestirme yolu eğitimdir. Bu nedenle geliĢmekte olan ülkelerde 

sıkça eğitim alanında reformlar yapılmaktadır.
232

 

Ekonomik büyüme ve teknolojideki ilerlemeler, sosyal hayatın her safhasına 

girdikçe, bireylerin eğitime duydukları ihtiyaç da artmakta ve eğitim yoluyla 

hareketlilik gerçekleĢmektedir. Eğitimi, sosyal mobilite aracı olarak ele alıp ve 

eğitim ile sosyal mobilite arasındaki iliĢkiye temas ederken, üstünde durulması 

gereken önemli bir nokta, eğitimin fonksiyonel ve sembolik değeridir. Doğrudan bir 

gayeye varmak için eğitimden istifade edilirse, eğitimin fonksiyonel değerinden 

bahsetmiĢ oluruz. Öğrenimleri sonunda bireyler, kendilerini bekleyen kazanılmıĢ 

statüye kavuĢtuklarında görmüĢ oldukları eğitimin değeri, "fonksiyonel eğitim 

değeri"dir.  ġayet eğitimden sosyal mobilite aracı olarak faydalanma söz konusu ise 

ve kazanılan statü sembolik olarak taĢınırsa, eğitimin sembolik değerinden bahsetmiĢ 

oluruz. Bir bireyin öğrenimi sonunda elde ettiği statüden faydalanmaması ve bu 

sahada faaliyet göstermemesi halinde “eğitimin sembolik değeri” ortaya çıkmaktadır.  

Sanayi toplumlarında, bireylerin daha fazla öğrenim görmeleri, bir mobilitedir; ancak 

daha fazla öğrenim görme, bireye toplumda bir statü sağlamadığında, eğitimin 

mobilite açısından her zaman yeterli olmadığı görülür.  Bununla birlikte, fırsat 

eĢitliğinin de gerçekleĢmesi gerekir.  Fırsat eĢitliğinin sağlandığı ülkeler geliĢmiĢ 

demokrasi ile yönetilen ve teknolojide ilerlemiĢ ülkelerdir. Statü için bireyden daha 

yüksek bir öğrenim talep eden ülkeler, geliĢmiĢ ülkelerdir. Bu bakımdan, geliĢmiĢ, 

sanayileĢmiĢ ülkelerdeki eğitim sistemi ile bireylerin hareketlilikleri arasında yakın 

iliĢki vardır.
233

 

DeğiĢen meslek sistemine ve nitelikli eğitime paralel olarak hızlı nüfus artıĢı 

da sosyal hareketliliğe neden olmaktadır. Nüfusun artıĢı, kalifiye iĢlerin mutlak 

sayısında artıĢa yol açmakta, iktisadi geliĢme de mesleklerin bütününe nispetle yüzde 

olarak artmaktadır. Nüfus artıĢı ve iktisadi geliĢme, nesiller arasında yükselme 

Ģanslarını artırmaya yardım etmektedir. Aynı Ģekilde, yüksek tabakalarda doğum 

hızının az, buna karĢılık alt tabakalarda yüksek olması da yukarı doğru hareketliliğe 

müsait bir durum yaratmaktadır.
234

 Toplumun üst tabakalarındaki insan gücü 
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kaynakları, sanayi toplumunun ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü karĢılamada 

yetersiz kaldığı için, bu ihtiyaç, alt tabakalardan karĢılanmaya baĢlanmıĢtır. Bunun 

sonucu olarak daha önce belirli bir sınıfın tekelinde bulunan eğitim, sanayileĢmenin 

taleplerini karĢılamak amacıyla geniĢ halk kitlelerine açık hale gelmiĢtir. Böylece 

bireyler alt tabakalardan yukarıya doğru geçiĢ imkânı bulmuĢlardır.  

Sanayi toplumlarında yaĢanan sosyal hareketlilik tipi, çoğunlukla dikey 

hareketlilik olsa da yatay hareketlilik de yoğun bir Ģekilde görülmektedir. 

Toplumların geliĢmesi, iĢbölümü ve uzmanlaĢma arasında karĢılıklı nedensellik 

iliĢkisinden söz edilebilir. Yeni mesleklerin ortaya çıkması, iĢbölümü ve uzmanlaĢma 

dikey hareketliliğe yol açtığı gibi, var olan mesleklerin değiĢmesi ve yeni dallara 

ayrılması da yatay hareketliliğe neden olmuĢtur. Bu durum, meslekler arasındaki 

sınırların belirsizleĢmesine yol açmıĢtır.
235

 

SanayileĢmeyle birlikte, tarım toplumlarına özgü "tüketilecek kadarını 

üretme" Ģeklindeki ekonomik anlayıĢ ortadan kalkmıĢ, insanlar tüketebileceklerinden 

fazlasını üretmeye baĢlamıĢ,  kitlesel üretime geçilmiĢ ve dolayısıyla fabrikalaĢma ve 

üretim araçları önem kazanmaya baĢlamıĢtır. Üretim araçlarının kullanımı, iĢ bölümü 

ve uzmanlaĢmayı beraberinde getirmiĢ; iĢ bölümü ve uzmanlaĢma meslek 

sistemindeki değiĢimi beraberinde getirmiĢ ve farklı meslekler ortaya çıkmaya 

baĢlamıĢtır.  Ortaya çıkan bu yeni meslek ve uzmanlık alanları eğitimi, yaĢamın 

kaçınılmaz ve kopmaz bir parçası haline getirmiĢtir.  Eğitim kurumu, meslek 

edinmenin temel bir unsuru olunca eğitim ve meslek arasındaki iliĢki sosyal 

hareketliliği doğurmuĢtur. Bu nedenle, modern sanayi toplumlarında eğitim-meslek 

iliĢkisi, tabakalar arası geçiĢi belirlemiĢ;  sosyal hareketliliğin arttığı bu toplumlarda 

eğitim yoluyla edinilen meslekler zenginliğin ve asaletin yerini almıĢ, bireyler 

toplumsal statülerini, aldıkları eğitime paralel bir Ģekilde kazanmaya baĢlamıĢtır.   
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SONUÇ 

 
Sanayi Devrimi, tıpkı diğer kurumlarda olduğu gibi eğitiminde değiĢmesine, 

yeniden Ģekillenmesine neden olmuĢtur. Sanayi öncesi toplumlarda eğitimin amacı 

iyi bir vatandaĢ, iyi bir savaĢçı, kiliseye bağlı ve dindar insanlar yetiĢtirmek iken; 

Sanayi Devrimi ve sonrasında eğitimin amacı ise her yönden, özellikle de ekonomik 

yönden geliĢmiĢ bireyler yetiĢtirmek olmuĢtur.  

Eskinden eğitim sadece aristokrasi ve din adamlarının tekelindeyken 

sanayileĢmeyle birlikte eğitim kitlesel bir özellik kazanmıĢtır. Artık toplumun her 

kesimi, eğitim imkânlarından faydalanmaya baĢlamıĢtır. Ayrıca eğitimin bugünkü 

anlamda kurumsal bir yapı kazanması yine bu döneme rastlamaktadır. Sanayi 

Devrimi‟nden öncede üniversiteler ve okullar kurulmuĢtur. Ancak bunlar din kurumu 

yani kilise ve aile kurumunun etkinlikleri Ģeklinde faaliyet göstermiĢtir. Bu okullar 

bir nevi ekonomik anlamda geçim derdi olmayan soylulara ve din adamlarına hitap 

ediyordu. Aristokratların çocukları bu okullarda daha çok din, matematik, astroloji, 

müzik gibi günlük yaĢamda ihtiyaç duyulmayan alanlarda ve din adamı ve yönetici 

olabilmek için eğitim alıyorlardı. Bu dönemin okulları daha çok toplumun üst 

tabakasına hitap eden, zenginliğin ve gösteriĢin birer aracı konumunda idiler. Büyük 

bir çoğunluğu oluĢturan alt tabakalarda ise, çocukların okullarda eğitim görmesi söz 

konusu değildir. Bu kesimlerde eğitim daha çok aile içerisinde tarımsal faaliyetlere 

yönelik olarak verilmektedir. Dolayısıyla çocukların eğitilmesi görevi ailelere 

yüklenmiĢtir. Sadece tarımsal faaliyetler değil, aynı zamanda aileler, günlük ve 

toplumsal yaĢam içinde çocuklarını yetiĢtirme iĢlevlerini yüklenmiĢlerdir. Tarım 

dıĢındaki alanlarda, zanaat gerektiren iĢlerde ise eğitim, usta-çırak eğitimi Ģeklinde 

yürütülmektedir; çocuk küçük yaĢlarda babasının veya bir ustanın yanında çalıĢmaya 

baĢlamakta ve iĢin inceliklerini bu Ģekilde öğrenmektedir. Burada teorik eğitimden 

ziyade pratik eğitim öne çıkmaktadır. Bu durum erkek çocuklar için geçerlidir. Kız 

çocukları ise tarlada ya da evde, annelerine ev iĢlerinde yardımcı olmaktadırlar. Bu 

Ģekilde anneleri tarafından hayata hazırlanmaktadırlar.  

Sanayi öncesi toplumlarda eğitimin hedefi bir nevi kul yetiĢtirmek olmuĢtur. 

Söz konusu toplumlarda eğitim, topluma, tanrıya, aileye, gelenek ve göreneklere itaat 

eden, eğitimli kullar yetiĢtirme amacını taĢımaktaydı. Oysa sanayi toplumunda 
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eğitim, bireyselliği öne çıkarmıĢ eğitimli kullar yerine, eğitimli bireyler yetiĢtirme 

hedefine yönelmiĢtir. Hem antik toplumlarda hem de geleneksel toplumlarda 

eğitimin odak noktası birey olmamıĢtır. Aksine eğitim, felsefe, din ve gelenek 

üçgeninde faaliyet göstermiĢtir. SanayileĢmeyle birlikte ise, eğitimin temeline birey 

yerleĢtirilmiĢ ve bireysel eğitim önem kazanmaya baĢlamıĢtır.  

SanayileĢme öncesi toplumlarda bilgi, kutsal bir özellik taĢımaktaydı. Bilgiye 

ulaĢmanın yolu olan eğitimde bilginin bu özelliğinden nasiplenmiĢ kutsal bir özelliğe 

bürünmüĢtü. Örneğin,  Antik toplumlarda bilmek felsefi bir nitelik taĢımaktaydı. Bu 

dönemlerdeki düĢünürler insanın varlığını anlamlı kılmak, evrenin sırrını çözmek, 

tanrıya ulaĢabilmek ve varlığını kanıtlamak gibi gayelerle eğitim görme ihtiyacı 

duymaktaydı. Bu nedenle eğitim, felsefi açıdan kutsal bir özelliğe sahipti. Geleneksel 

toplumlarda ise, eğitim kilisenin de etkisiyle dini bir kisveye bürünmüĢ, kiliseye ve 

tanrıya bağlı, tanrının bahĢettiği mertebelere ulaĢmak ve dindar bireyler yetiĢtirmek 

eğitimin temel amacını oluĢturmuĢtur. Bilgi bu dönemlerde hiçbir zaman bir üretim 

aracı veya sermaye olmamıĢtır. Diğer bir ifadeyle bilgi, ekonomik kaygılardan dolayı 

elde edilmesi gereken bir meta değildir. Aynı Ģekilde, bilgiye giden yol olarak eğitim 

de, ekonomik nedenlerden dolayı gerçekleĢtirilen bir faaliyet değildir. Oysa 

sanayileĢmeyle birlikte eğitimin bu özelliği değiĢmiĢ ve eğitim artık ekonominin 

motor gücünü oluĢturan bir unsur olarak ortaya çıkmıĢtır.   

Sanayi Devrimi, ekonomide meydana gelen ve diğer tüm kurumları da etkisi 

altına alan, sosyal yapıda köklü değiĢmelere neden olan bir süreçtir. Sanayi 

Devrim‟inden önce ekonomi, bireylerin ve toplumların yaĢamında önemli bir 

fonksiyona sahip değildi. Fakat bugün ekonomi, yaĢamın en önemli fonksiyonu 

haline gelmiĢtir. Eskiden aile, din gibi önemli olan kurumlar artık önemini 

kaybetmiĢ; bunların yerini ekonomi kurumu almıĢtır. Ekonomiye paralel eğitim 

kurumu da sanayi toplumlarının en temel kurumlarından biri haline gelmiĢtir. Artık 

eğitim, ekonominin ihtiyaçları yönünde faaliyet göstermeye baĢlamıĢtır.  

SanayileĢmeyle birlikte bilim ve tekniğin geliĢmesi, karmaĢıklaĢması, 

iĢbölümü ve uzmanlaĢmanın artması, meslek sisteminin değiĢmesi ve yeni 

mesleklerin ortaya çıkması, bilgiyi ve eğitimi çok önemli bir hale getirmiĢtir. Bilgi 

ve eğitimin eski kutsallığı kaybolmuĢ fakat önemi artmıĢtır. SanayileĢmeyle birlikte 

bilimin, üretim araç ve tekniklerinin geliĢmesi ve karmaĢıklaĢması, ekonomik 
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faaliyetlerin yürütülmesinde eskiden olduğu gibi bilginin özelliklede mesleki bilginin 

kalıtsal olarak aktarılmasını imkânsızlaĢtırmıĢtır. Bu da eğitimin kurumsallaĢmasına 

neden olmuĢtur. Eğitim kurumu artık sanayi toplumunun ihtiyaç duyduğu, yeni 

üretim araçlarını kullanabilen, yeni teknolojiler yaratabilen nitelikli iĢgücünü 

karĢılayan bir kurum olmuĢtur. Bu amaç doğrultusunda eğitim, tek bir zümrenin 

ayrıcalığı olmaktan çıkarılmıĢ, bütün bireyleri kapsayan kitle eğitimine geçilmiĢtir. 

Kitle eğitimi sayesinde sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iĢgücü temin edilmiĢ ve 

üretimde büyük bir artıĢ sağlanmıĢtır. Maddi üretim, bireysel ve toplumsal refaha 

ulaĢmanın yegâne aracı kabul edildiğinden, eğitimde felsefe ve teolojiye olan ilgi 

azalmıĢ, ekonomiye ve teknolojiye olan ilgi ise artmıĢtır. Soyut düĢünce yerini somut 

verilerin değerlendirilmesiyle ulaĢılacak maddi hedeflere bırakmıĢtır. 

Eğitim görme gereksinimi, toplumsal yaĢam biçiminin belirlediği bir olgudur. 

Tarım toplumundan sanayi toplumuna, sanayi toplumundan da bilgi toplumuna 

doğru geçiĢte eğitim düzeyinin sürekli olarak yükselmesi, toplumların sosyo-

ekonomik sistemlerinin gereksinim duyduğu nitelikli iĢ gücüne olan talebin 

artmasına bağlıdır. Örneğin; ekonomisi avcılık ve toplayıcılığa bağlı toplumlarda 

ekonominin temel öğesi beden gücüdür. Bu toplumlarda birey, kendisi ve toplum 

yaĢamı için gerekli bilgi, beceri ve davranıĢları ailesi ile yakın çevresi içinde öğrenir. 

Bu toplumlarda bireyin eğitilme görevini aile üstlenmiĢtir. Ekonomisi tarıma dayalı 

toplumlarda, avcı-toplayıcı toplumlardaki beden gücünün yanında hayvan gücüde 

kullanılmaya baĢlanmıĢ ve insanların doğadan yararlanmalarını sağlayan basit 

teknoloji geliĢmeye baĢlamıĢtır. Böylece zanaatkârlar ortaya çıkmıĢ, toplumun 

gereksinimi olan zanaatkârların yetiĢtirilmesi ise, usta-çırak iliĢkisi Ģeklinde 

gerçekleĢtirilmiĢtir. EndüstrileĢme ile birlikte, ekonomik sistemde, tarım iĢçisinin 

yerini fabrika iĢçisi almıĢ; uzmanlaĢma ihtiyacının ortaya çıkması, nitelikli 

iĢgücünün önemini arttırmıĢ, bu da ilk ve orta dereceli okulların yanısıra 

yüksekokulların ve üniversitelerinde geliĢmesini zorunlu kılmıĢtır. Kısaca 

sanayileĢme ile beraber yeni meslekler ortaya çıkmıĢ, bu mesleklere eleman 

yetiĢtiren eğitim kurumları yaygınlaĢmıĢtır.  Endüstri sonrası toplumlarda ise, her 

açıdan kendini geliĢtirmiĢ vasıflı insan gücü ile teknolojik geliĢmelere katkıda 

bulunacak beyin gücüne ihtiyaç duyulmuĢtur. Bu durum lisansüstü eğitimin önemini 

artırmıĢtır. Kısaca, ekonomik faaliyetlerin ve buna bağlı olarak bu faaliyetleri 
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gerçekleĢtirecek insan gücünün niteliğinin değiĢmesi, eğitim kurumlarının geliĢmesi 

ve değiĢmesine neden olmuĢtur. Ancak bu iliĢki tek yönlü değildir. Eğitim kurumları 

da yetiĢtirdiği insan gücü ile ekonominin geliĢmesine önemli katkılarda 

bulunmaktadır.   

Günümüzde eğitim artık öğrencilere toplumun kültürel birikimini aktararak 

onları sosyalleĢtirmekle yetinmemekte, onları ekonomik açıdan güçlü kılacak, iĢ ve 

meslek sağlamaktadır. Eğitim yoluyla meslek edinen bireyler, dikey sosyal 

hareketlilik yapabilmekte ve eğitim ve özel bilgi gerektiren profesyonel ve 

yönetimsel konumlara ulaĢabilmektedirler. Eğitim ve özel bilgi gerektiren konumlara 

ulaĢabilen bireyler, aynı zamanda önemli bir ekonomik güce de ulaĢabilmektedirler. 

Diğer bir ifadeyle, bilgi ve eğitim, baĢlı baĢına ekonomik bir güç olarak 

görülmektedir. Bugün en kalkınmıĢ ülkelerin aynı zamanda en güçlü ülkeler olması 

bunu kanıtlar niteliktedir. Bu ülkeler, onları güçlü kılacak olan bilgiye ulaĢabilmek 

için eğitime çok ciddi yatırımlar yapmaktadırlar. Nihayetinde bu ülkelerde eğitim 

seviyesi, hem niceliksel hem de niteliksel açıdan çok yüksektir.  

Toplumların tarihsel geliĢim süreçlerine bakıldığında, eğitim, hem amaç hem 

de yöntem açısından değiĢiklik göstermektedir. Ancak en önemli değiĢiklik 

sanayileĢmeyle yaĢanmıĢtır. Eğitim bu dönemde, öncekinden çok farklı bir geliĢme 

çizgisi izlemiĢ, sanayileĢmeyle birlikte kutsal olma özelliğini yitirmiĢtir. Eğitim 

manevi hedeflerden maddi hedeflere doğru yön değiĢtirmiĢtir. Eskiden günlük 

yaĢamda ihtiyaç duyulmayan eğitim, artık günlük yaĢamın vazgeçilmez bir parçası 

haline gelmiĢtir. Bugün artık bireylerin ve toplumların sosyo-geliĢmiĢlik düzeyleri 

eğitim düzeyleriyle bir paralellik göstermektedir.   
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