
Amaçlar›m›z
Bu üniteyi çal›flt›ktan sonra;

toplumsal tabakalaflma kavram›n›, tabakalaflma sistemlerinin toplumlarda
oluflum sürecini ve farkl›l›klar› dikkate alarak tan›mlayacak,
toplumsal tabakalaflma sistemiyle ilgili yaklafl›mlar› karfl›laflt›rarak incele-
yecek ve tart›flabilecek,
Toplumsal Hareketlilik , Toplumsal De¤iflme ve Modernleflme kavramlar›n› olufl-
turan etkenleri ve aralar›ndaki farkl›l›klar› tart›flarak tan›mlayabileceksiniz.
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1912 y›l›n›n 10 Nisan’›nda Titanic isimli transatlantik gemi, Kuzey Atlantik’ten
New York’a gitmek üzere Southampton r›ht›m›ndan yola ç›km›flt›. Yeni endüstri-
yel ça¤›n övünç kayna¤› olan Titanic, baz› yolcular›n bugün bile hayal edemeye-
ce¤i bir lüks yaflayabildi¤i, 2 300 yolcu tafl›yan muhteflem bir gemi idi. Di¤er ta-
raftan, geminin ambar›n› dolduran yoksul göçmenler, A.B.D.'nde daha iyi bir ya-
flam umuduyla yolculuk ediyorlard›.

Yolculu¤a ç›k›ld›ktan iki gün sonra, mürettebat bölgede buzda¤lar› oldu¤u yo-
lunda radyo sinyalleri ald›; fakat bu durum pek dikkate al›nmad›. Daha sonra va-
kit gece yar›s›n› gösterdi¤i s›rada, gemi bat› yönüne do¤ru sessizce yavafl yavafl yol
al›rken, geminin tam karfl›s›nda karanl›k okyanus sular›n›n içinden yükselen bü-
yük bir buzda¤› büyük bir flaflk›nl›k yaratt›. Birkaç dakika içerisinde, Titanic nere-
deyse geminin kendisi kadar büyük olan bu dev buzda¤› ile çarp›flt›. Çarp›flmada
o dev gemi sanki dev bir konserve kutusundan baflka bir fley de¤ilmifl gibiydi. 

Okyanus sular›, geminin alt k›s›mlar›n› k›sa sürede bast› ve 25 dakika içerisin-
de yolcular cankurtaran sandallar›na hücum etti. Cankurtaran sandallar›ndaki
yolcular, güverteye tutunmaya çal›flan yüzlerce çaresiz yolcunun gemi Atlantik’in
dondurucu sular›na gömülmeden önceki son dakikalar›n› sessizce izlemek zo-
runda kald›.

1 600’den fazla kiflinin trajik biçimde hayat›n› kaybetmesi, dünya çap›nda yan-
k› yaratt›. Geriye dönüp bu korkunç kazaya sosyolojik bir gözle bakt›¤›m›zda, baz›
yolcular›n di¤erlerinden daha fazla hayatta kalma flans›n›n oldu¤unu görürüz. 

O dönemde, cankurtaran sandallar›na ilk önce kad›nlar ve çocuklar bindiril-
miflti, böylece ölenlerin % 80’i erkekti. Sosyal s›n›f olgusu da önemli bir etkendi.
Birinci s›n›f bileti olan yolcular›n % 60’tan fazlas› kurtar›lm›flt›; çünkü onlar her
fleyden önce uyar›lar›n kolayca duyulabildi¤i ve cankurtaran botlar›na ulafl›la-
bildi¤i daha üst k›s›mlarda yolculuk ediyorlard›. ‹kinci s›n›f yolcular›n yaln›zca
% 36’s› hayat›n› kurtarabilirken, geminin alt k›s›mlar›nda yolculuk eden üçüncü
s›n›f yolcular›n ancak % 24’ü bo¤ulmaktan kaçabilmiflti. Titanic facias›nda, s›n›f
olgusu yolculuk kalitesinden de öte bir anlam tafl›yordu; bu dosdo¤ru bir ölüm
kal›m meselesiydi.

Kaynak: MACIONIS, John J. and Ken PLUMMER, Sociology a global introduction, Prentice Hall, 1998.

Bu ünitede ele al›nacak konular› daha iyi anlayabilmeniz için toplum, toplumsal yap› gibi
konular› ö¤renmifl olman›z gerekir. 
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G‹R‹fi
Her toplum, üyelerine onlar›n sahip olduklar› özelliklere göre davran›r. Örne¤in,
yafll›larla gençlerin, kad›n ve erkeklerin durumlar› farkl›l›k tafl›r. Dolay›s›yla top-
lumda farkl› bir muamele görürler. Bu ayr›m baflka alanlar için de geçerlidir. Ör-
ne¤in, baz› toplumlar üyelerini; sahip olduklar› renk, dini inanç, e¤itim düzeyleri,
fiziksel güçleri aç›s›ndan da ay›rarak onlar› farkl›laflt›rmaktad›r. 

‹flte sosyolojide bu ayr›ma sosyal eflitsizlik denmektedir. Di¤er bir deyimle bir
toplumda yaflayan insanlar›n mevcut sosyal ödüller olan, zenginli¤e, güce ve
prestije ulaflma düzeylerindeki farkl›l›klar bu eflitsizlikleri ortaya ç›karmaktad›r. 

Hemen her toplumda bu faktörlerin adil bir biçimde da¤›lmad›¤›n› görmekte-
yiz. Kimi insanlar›n daha zengin, kimilerinin daha fakir, kimilerinin daha sayg›n,
kimilerinin daha güçlü oldu¤unu görüyoruz. Toplumun bu flekilde bir iktidar ve
prestij hiyerarflisi oluflturacak biçimde s›n›flara ya da katmanlara ayr›lmas› tüm ta-
rih boyunca sosyologlar›n ilgisini çekmifltir. 

Atalar›m›z›n küçük gruplar halinde yaflay›p avc›l›k ve toplay›c›l›kla geçindi¤i
dönemlerde, sosyal eflitsizlikler çok yo¤un de¤ildi. Bir kiflinin di¤erlerinden üs-
tünlü¤ünü sa¤layan fley, belki onun avlanmadaki ustal›¤›, niflanc›l›¤› ve ak›ll› olu-
fluna ba¤lan›yordu. Ancak, toplumlar kalabal›klaflt›kça, karmafl›klaflt›kça bireyler
aras›ndaki farkl›l›klar artmaya ve statü farkl› kriterlere ba¤lanmaya bafllam›flt›r. 

Dolay›s›yla bir toplumun içersinde yaflayan insanlar aras›nda çeflitli kategoriler
oluflmufltur. Genelde bu gruplara katman ya da "strata" denilmektedir. Bu katman-
lar, kendi katmanlar›ndaki insanlarla kendilerini eflit olarak görmekte, ancak daha
alt ya da üstteki katmanlarla farkl›l›k tafl›maktad›rlar. Böyle bir eflitsizlik toplumsal
yap›da varl›¤›n› sürdürmekte, hatta nesilden nesile aktar›lmaktad›r. 

Dolay›s›yla güç ve zenginli¤e baz› insanlar daha dünyaya gelmeden sahip ol-
makta, do¤duktan sonra da bu gücü kullanarak kendinden sonrakilere aktarmak-
tad›r. Bu güçle ya da zenginlikle do¤mayan ya da sahip olmayan insanlar ise da-
ha afla¤› tabakadan insanlar olarak nitelendirilmektedir. Dolay›s›yla baz› insanlar
toplumda daha imtiyazl› olarak yer almakta, baz› insanlar ise toplumsal ödüllere
ulaflabilmek için büyük bir çaba sarfetmek durumunda kalmaktad›rlar. 

‹flte bu yap›sal eflitsizlikler ve farkl›laflmalar toplumsal tabakalaflmay› olufltur-
maktad›r. Ancak insan toplumlar› sadece farkl›laflm›fl yap›lar de¤ildir. Ayn› zaman-
da farkl›laflm›fl etkinlikleri ve rolleri de¤erlendiren, onlara farkl› de¤erler kazand›-
ran dinamik sistemlerdir. Bu de¤erlendirme daha yüksek, daha alçak, daha iyi ve-
ya kötü olabilir.

‹flte bu farkl›laflmalar ve de¤erlendirmeler, toplumsal tabakalaflman›n temelle-
rini oluflturmaktad›r. Böylece toplumsal tabakalaflma, toplum içinde arzulanan ve
nadir olarak bulunan ödüllere, kaynaklara ve imtiyazlara ulaflma çabas›d›r. Ça¤›-
m›zda bütün üyelerin eflit oldu¤u toplumlara rastlamak çok zordur. Aksine mo-
dern toplumlar insanlar›n tabakalaflm›fl bir yap›da bulundu¤u oluflumlard›r. ‹flte
sosyologlar›n görevi bu olguyu aç›klamak, nedenlerini araflt›rmak, tabakalaflman›n
insanlar üzerindeki etkilerini incelemektir.
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TABAKALAfiMA S‹STEMLER‹
Tabakalaflma sistemleri bir toplumdan, di¤er bir topluma o toplumlar›n ne dere-
ce aç›k ya da kapal› olduklar›na ba¤l› olarak farkl›l›k tafl›r. ‹flte bu do¤rultuda ta-
bakalaflma sistemleri kapal›, aç›k ve yar› aç›k sistemler olarak üçe ayr›l›r. Kapal›
sistemler olan kast ve kölelik sisteminde katmanlar aras›ndaki s›n›rlar çok kesin
ve belirgindir. ‹nsanlar hangi kast ya da katmanda do¤arlarsa, yaflam boyu bu
kast›n üyesi olarak bulunmak durumundad›rlar. Yani bireylerin statülerini de¤ifl-
tirme olana¤› yoktur, köle do¤an kifli, köle olarak yaflant›s›n› sürdürür ve ölür.

Aç›k sistem olan s›n›f sisteminde ise, birey içinde bulundu¤u pozisyonu her
zaman de¤ifltirme olana¤›na sahiptir. Di¤er bir deyimle katmanlar aras›ndaki s›n›r-
lar çok esnektir ve insanlar›n statülerini de¤ifltirme f›rsatlar› mevcuttur. Kifli orta
halli bir memur çocu¤u olarak dünyaya gelir; ancak baflar›lar› ve tan›nan f›rsatla-
r› de¤erlendirebilmesiyle çok yüksek pozisyonlara gelebilir. fiimdi bu sistemleri
incelemeye çal›flal›m.

Kölelik ve Kast Sistemi
Köle; "Hukuka ve göreneklere göre bir baflkas›n›n mal› say›lan, hiç bir hakka sa-
hip olmayan bir mal" olarak tan›mlan›r. Eflitsizli¤in en afl›r› biçimidir. Burada kö-
le sahibi, emrindeki köleye her istedi¤ini yapabilir ve bu davran›fl›ndan dolay› hiç
kimseye hesap verme durumunda de¤ildir. Köleleri birbirine ba¤layan ve koruyan
hukuki bir temel yoktur.

Köleler kendi aralar›nda evlenebilirler; ancak köle sahibi kölenin ailesini iste-
di¤i an da¤›tabilir. Köleler vatandafll›k hak ve hürriyetlerine sahip de¤ildir. Genel-
de köleli¤in ›rkç›l›¤a dayand›¤› söylense de bu do¤ru de¤ildir. Genelde köleli¤in
üç temel nedene dayand›¤› savunulur. Bunlardan birincisi, insan›n bir kimseye
olan borcudur. Baz› kültürlerde borcunu ödemeyen kimse borç ald›¤› bireyin kö-
lesi olur. ‹kinci neden bir suç ifllemek veya kanuna karfl› gelmektir. Yani, suç ifl-
leyen insan› öldürmek yerine, ölen kiflinin ailesine esir olarak verilir ve cezas›n›
bu aileye hizmet ederek geçirir. Bu h›rs›zl›kta da benzer biçimde uygulan›r. Üçün-
cü neden ise savaflta esir düflmektir. Bir grup insan bir yeri iflgal ederse, yenik dü-
flen insanlar yenenlerin kölesi olur.

Tarihte bu nedenle ilk esirler kad›nlar olmufllard›r. Modern ça¤dan önce, bir
kabile bir di¤er kabileyi basarsa önce erkekleri öldürür ve kad›nlar› köle olarak
kabilesine götürürdü. Kad›nlar cinsel nedenlerle kullan›l›r veya kabilede ilave bir
iflgücü olarak hizmet ederlerdi. 

Köleli¤in bugün mevcut olup olmad›¤›na iliflkin tart›flmalar daha hala sürüp
gitmektedir. Baz› araflt›rmac›lar, Sudan ve Moritanya gibi ülkelerde hâlâ daha
bunun var oldu¤unu savunmaktad›rlar (Jacobs, 1995). Yani köyleri bas›lan evle-
ri y›k›lan ailelerin çocuklar› birkaç dolar karfl›l›¤› sat›lmakta veya birkaç tavuk
ile de¤ifltirilebilmektedir. 

Kad›nlar ise daha yüksek ücretle seks için kullan›lmak veya iflte çal›flt›r›lmak
amac›yla sat›lmaktad›rlar. Her ne kadar bu ülkelerin baflkanlar› bunlar› inkar etse
de baz› televizyon programlar›nda kad›nlar›n ve çocuklar›n zincire vurulmufl hal-
deki durumlar› gösterilmektedir.

Kast ise kapal› bir toplumsal tabakalaflma sistemi olup bireyler kast içindeki
statülerine do¤umlar›yla sahip olmaktad›rlar ve bu statü yaflam boyu ayn› kalmak-
tad›r. Bu nedenle kast üyeleri edinilmifl bir statüye sahiptirler ve bu statülerini de-
¤ifltirme olanaklar› yoktur. Böylece birey kendi çabalar›yla kontrol etme olana¤›
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olmad›¤› bir kast›n içinde do¤makta ve bu pozisyonu yaflam boyu sürdürmekte-
dir. Bu nedenle bireyin pozisyonu ailesinin pozisyonunun ayn›s› olmaktad›r. Kast
sisteminde kar›fl›kl›lar› önlemek için grup içi evlenmeler (endogami) sözkonusu-
dur. Yani ayn› sosyal kategorideki insanlar›n birbirleriyle evlenmesine izin verilir.
Kastlar aras›nda evlenmeler kesinlikle yasakt›r. Bu flekilde mevcut kastlar›n safl›¤›
sa¤lanmaktad›r. 

Kast sistemi eskiden çok yayg›n olmakla birlikte ça¤›m›zda giderek azalmakta-
d›r. Ça¤›m›zda Kuzey Afrika'da, Orta Do¤u ve Asya'da izlerine rastlanmaktad›r.
1981 Birleflmifl Milletler raporlar›na göre say›lar› toplam befl yüzbin kadard›r. Ça-
¤›m›zda en yayg›n olan› Hindistan'da mevcut olan sistemdir. Hindistan'daki kast
sisteminde flu ana kastlar vard›r. 

• Brahmanlar: Rahipler
• Kiflatriyalar: Soylu Savaflç›, Prens ve Prensesler
• Vaiflyalar: Tüccarlar, ‹fladamlar› ve Çiftçiler
• Sudralar: Köle ve ‹flsizler, hünersiz kifliler
• Dokunulmazlar ve kast d›fl› kimseler: Toplumdaki en kötü ve kirli ifl-

leri yapanlar
Hindistan'daki bu sistem 1949'da hukuki aç›dan ortadan kald›r›lm›fl olmas›na

ra¤men, tar›m kesimlerinde hala daha mevcudiyetini sürdürmekte ve milyonlarca
insan›n yaflam›n› etkilemektedir. Hindistan'daki kast sistemi dinsel bir dogmaya
dayal›d›r. Yukar›da belirtilen kastlar›n alt›nda, alt kastlar olarak nitelenen "Jatiler"
mevcuttur. Jati bir ölçüde bir meslek grubunu oluflturmaktad›r. Kast sistemini di-
¤er tabakalaflma sistemlerinden ay›ran iki özellik:

• Dinsel bir temele dayal› olmas›,
• Kast üyelerinin statü süreklili¤i bulunmas›d›r.
Bu kat› sistem de¤iflmeyen kal›t›msal eflitsizlikler yaratarak Hindistan'da bir-

lefltirici bir fonksiyon görmesi gerekirken tersine bir fonksiyon görmüfl, çeflitli
din ve soy kümeleri aras›ndaki z›tl›klar› artt›rarak, mevcut durumu içinden ç›k›l-
maz bir hale getirmifltir. Bu nedenle özellikle kentsel alanlarda art›k b›rak›lm›fl
bir sistemdir.

Yak›n zamana kadar Güney Afrika'da da kast sistemine benzer bir sistem mev-
cuttu. Hollanda kökenli ve kendilerini Afrikaner diye adland›ran bir grup, hükü-
meti polis ve askeri teflkilat› elinde tutup "Apartheid" denilen bir ›rk ayr›mc›l›¤› ya-
ratm›flt›r. Kanunlara göre dört farkl› ›rk mevcuttu. Avrupal›lar (Beyazlar), Afrikal›-
lar (Siyahlar), Renkliler (Kar›fl›k ›rklar) ve Asyal›lar. Her grubun yaflad›¤›, çal›flt›¤›
yer ve gidece¤i okul daha önceden belirlenmiflti.

Hatta, denize girebilecekleri yer, film seyredecekleri sinemalar bile farkl›yd›.
Y›llar süren mücadeleler sonucunda bu kast sistemi y›k›lm›flt›r. Her ne kadar ar-
t›k siyahlar geçifl izni tafl›masalar, kamu yarar›na olan yerler herkese aç›k olma-
s›na ra¤men, hâlâ daha durum beyazlar›n üstünlü¤üne dayal›d›r, siyahlar daha
zor flartlarda yaflamaktad›rlar. 1994'te siyahi lider Nelson Mandela'n›n seçimi ka-
zan›p bafla geçmesine ra¤men, beyazlar toplumsal kurumlarda üstünlüklerini
sürdürmektedirler.

Köle ne demektir? Güney Afrika'daki sistem sizce kast sistemine benzerlik gösteriyor mu,
neden?
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Zümreler
Zümre biçimi tabakalaflma, kast ve kölelik sisteminden biraz daha aç›k bir sistem-
dir. Bu sistem Avrupa'da feodal ça¤da ortaya ç›km›fl ve geliflmifltir. Bu sistemin
baz› görüntülerini Arabistan'da ve Güney Amerika'da aristokrasinin kal›t›mla geç-
ti¤i yerlerde hâlâ daha görebilmekteyiz. Zümreler yasaya dayan›r ve hukuksal bir
sistemdir.

Yasa eflit olmayan zümreler oluflturur ve onlar›n varl›¤›n› korur. Zümrelerin
toplumda yerine getirdikleri baz› görevler vard›r. En temel dört görevi ise; politik,
askeri, dini ve ticaridir.

Feodal ça¤da Avrupa'da egemen olan flu zümreleri görüyoruz:
Kraliyet ailesi, (Hanedanlar),
Soylular,
Özgür yurttafllar,
Serfler,
Köleler.
Bu sistemde rahipler de soylular içinde yer alm›flt›r. 
Kral ailesi bu sistemde son derece önemlidir. Çünkü bu aile lütuf ve ihsanla-

r›yla tüm tabakalaflma sistemini belirleyebilir. Kral ayr›ca, sosyal hareketlili¤in de
temelidir. Bireyleri soylu, soylular› ayr›cal›ks›z insanlar yapabilir. S›radan kimsele-
re toprak verebilir ya da geri alabilir. Kral ülkenin temsilcisi, ayn› zamanda bafl-
komutand›r. Orduyu toplar, örgütler ve yönetir. 

Soylular ise büyük itibar› olan aristokratik ailelerdir. Zamanla savafl s›ras›nda
süvariler önem kazan›nca soylular, atl› flövalyeler olarak ortaya ç›kt›lar. Kral; or-
dusuna güç katan, savafllarda baflar› gösteren flövalyelere, kendilerinin ve askerle-
rinin masraf›n› karfl›lamak amac›yla bir yasal mukavele ile toprak verdi. Buna "t›-
mar" denirdi. Bunlar önce askeri hizmet karfl›l›¤› verilirken, sonradan idari hizmet-
ler ya da resmi görevler karfl›l›¤› olarak da ihsan edildi. 

Bu topraklar› alan soylular, topra¤›n› daha küçük bölümlere ay›rarak baflkala-
r›na hizmet karfl›l›¤› verebiliyorlard›. Bu hizmet k›smen ekonomik, k›smen de as-
keri idi. Toprak sahibi ayn› zamanda o topra¤›n üstünde yaflayan köylüleri de
besliyordu. Bu flekilde üreticiler yani köylüler (topra¤a ba¤l› yaflayanlar), toprak-
la birlikte sat›l›yor ya da de¤ifl tokufl ediliyordu. Bunlardan bir k›sm› serf durum-
da idi, hür de¤ildi. Bir k›sm› ise yar› hür bir durumda fakat yaflamlar› topra¤a ba¤-
l› idi. Tüccar ve zenaatkarla ise topra¤a ba¤l› olmaks›z›n kasabalarda yaflarlard›.
Kasabalar, ilk kurulufllar›nda korunmak amac›yla soylular›n yaflad›klar› kale ve fla-
tolar›n yan›na kurulmufllard›. Daha sonralar› ticaret ve mesleklerin geliflmesi ile ilk
meslek kurulufllar› olan loncalar kurulmufltur. Loncalar böylece, iflçi, meslek, dini
organizasyonlar›n birleflimi sonucu ortaya ç›km›fllard›r. Tüccar ve zenaatkarlar
loncalar› ya yasal olarak kapal› ya da çeflitli yollarla girifli zorlaflt›r›lm›fl, babadan
o¤ula geçen meslek üyelerinin örgütleriydi. Bu kapal› sosyal sistemde yine bir ha-
reketlilik sözkonusuydu. Zenginleflen tüccarlar, krala sa¤lad›klar› mali yard›mlar
karfl›l›¤›nda soyluluk ünvanlar› sat›n alabilirlerdi. 

Kiliselerin de kendi içlerinde bir hiyerarflik yap›lar› vard›r. Keflifllik, rahibelik,
rahiplik, piskoposluk, papal›k gibi. Bunlar›n evlenmeleri yasaklanm›fl olup, ken-
dini dine vermifl kimselerdir. Bu kimseler toplumsal katmanlar aras›nda üst soylu-
lar grubuna dahildirler.

Zümreler bu özelliklerini 18.yy'a kadar sürdürüp ve 150 y›l içinde ortadan kay-
bolmufllard›r. Sistem toplumsal koflullara ayak uyduramad›¤› için zamanla ça¤d›fl›
kalm›flt›r.
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S›n›f ve Statü Sistemi
Buraya kadar inceledi¤imiz kölelik, kast ve zümre sistemleri ekonomileri tar›ma
dayanan toplumlar için, zaman içerisinde görülmüfl tabakalaflma biçimleridir. Bu
toplumlar dinin, geleneklerin toplumu flekillendirmede a¤›r bast›¤› hatta tabaka-
laflmay› da do¤rudan etkiledi¤i bir yap›ya sahiptirler. Buna karfl›n s›n›f sistemi, en-
düstriyel toplumlar›n karakteristik gruplar›d›r. Burada din ve geleneklerden çok
makinalaflma, üretim araçlar›na sahiplik ve teknoloji önem kazanmaktad›r. Top-
lumsal s›n›f, endüstriyel toplumlarda defacto (yasal ya da dinsel tan›mlamay› ge-
rektirmeyen), kapal› de¤il, nispeten aç›k gruplard›r.

Bu sistemin en önemli özelli¤i insanlar›n hareketlili¤ine izin vermesidir. Di¤er
bir deyimle insanlar, üyesi olduklar› s›n›fsal gruplar içinde her zaman yükselme
veya düflme olas›l›¤›na sahiptirler. S›n›flar› ay›ran s›n›rlar kesinlikle kat› de¤ildir.
‹nsanlar›n s›n›f içinde veya toplum içindeki durumlar›n› yükseltebilme flans› ald›-
¤› e¤itime veya çal›flmas›na ba¤l›d›r. Ancak yine de baz› flartlarda aile temeli veya
ailenin sosyo ekonomik durumu çocu¤un ilerlemesinde veya ilerleyememesinde
bir etken olabilmektedir. Do¤duklar›nda iyi bir aile temeline sahip olanlar mevcut
sosyal basamaklar› daha çabuk t›rmanabilirlerken, do¤ufltan böyle bir flansa sahip
olmayanlar›n bu merdivenleri h›zl› t›rmanabilme flans› çok fazla olmamaktad›r.

S›n›f kavram› insanlar›n toplum ve ekonomik pozisyonlar›na göre ister bu po-
zisyonun bilincinde olsun ister olmas›n bölünmeleridir. Statü ise toplumdaki bir
bölünmeyi temsil etmez, birçok faktör taraf›ndan belirlenen bir pozisyonu içerir.
Ancak bu faktörler sadece ekonomi ile k›s›tl› de¤ildir. 

Sanayi toplumlar›nda toplumsal tabakalaflma durumu, toplumsal s›n›flar›n ya-
n›s›ra, statü gruplar›n›n varl›¤› ile karmafl›k bir görünüm kazanm›flt›r. Bu iki olgu
aras›ndaki iliflkiyi ilk gören Max Weber olmufltur. Weber s›n›flar›n üretim, mal ve
hizmetlerin elde edilmesiyle ilgilerine göre tabakaland›¤›n›, statü gruplar›n›n ise
belirli bir yaflam biçimi (hayat tarz›) ile ifade edilen tüketimlerinin ilkelerine göre
tabakaland›¤›n› söylemektedir.
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Buraya kadar tarih boyunca hemen her toplumda, bireyler aras›nda çeflitli eflit-
sizliklerin oldu¤unu gördük. Her toplumda belirli toplumsal roller ve bu farkl› rol-
lere atfedilen farkl› ödüller (gelir, prestij, otorite) vard›r. Baz› roller yönetilmeyi
baz›lar› da yönetmeyi gerektirir. Bireyler aras›nda gelir farkl›l›klar› da bulunabilir.
Her toplum, o toplumda karfl›lanan fonksiyonlar›n bedelini farkl› ücret ve barem
sistemi ile ödeyebilir. Bazen de bu roller farkl› sayg›nl›klara yol açabilir. Örne¤in,
doktor ve temizlik iflçisinin rolleri gibi.

Toplum içindeki bireyler iflgal ettikleri mevkilere göre derecelenmekte ve de-
¤erlendirilmektedirler. Bu mevkileri de onlara belirli bir sayg›nl›k, kuvvet kazan-
d›rmaktad›r. Ancak, insanlar sadece belirli bir gelir ölçütüne dayanarak bir top-
lumsal s›n›f›n oluflmas›na neden olamazlar. Örne¤in; bankac›, doktor, mimar, pro-
fesör, bakan gibi farkl› gelir gruplar›n› bir toplumsal grup k›lacak, ortak düflünce
ve eylem oluflturabilecek bir s›n›f olarak düflünemeyiz.

Çünkü, bir toplumsal s›n›ftan söz edebilmek için, gerçek toplumsal gruplar›n
bir makro grup oluflturmalar› ve bu grubun birlik ve bütünlü¤ünün çeflitli yollar-
la ispatlanmas› gerekir. 

Görüldü¤ü gibi s›n›f aç›k bir tabakalaflma sistemidir ve ekonomik temele da-
yal›d›r. Dolay›s›yla toplumun bireyleri ekonomik gelirlerini yükselttikleri biçimde
ve oranda farkl› s›n›flara üye olmaktad›rlar. Bu sistemde katmanlar aras›ndaki s›-
n›rlar ve ba¤lar çok daha esnektir.

Bireyin statüsü aile üyelerinin gelirlerine ba¤l› olarak yükselip alçalmaktad›r.
Bunun yan› s›ra farkl› s›n›flara üye olanlar›n evlenmelerini yasaklayan bir yasa da
mevcut de¤ildir. Bu nedenle bir s›n›fa üye olmak bir ölçüde kazan›lm›fl bir statü-
dür. Burada birey bir ölçüde statüsünü kontrol etme olana¤›na sahip olmaktad›r. 

Ça¤›m›zda hemen her toplumda, birbirinden az çok farkl› olsa da bir s›n›f sis-
temi mevcuttur. Örne¤in, tar›ma dayal› toplumlarda genelde iki tür s›n›ftan söz
edilmektedir. Bunlardan birincisi topra¤›n sahibi ve zengin olan küçük bir s›n›f,
ikincisi ise çok büyük ve fakir olan köylü s›n›f›d›r. Endüstriyel toplumlarda ise üç-
lü bir s›n›f sistemi mevcuttur. Küçük ve zengin bir üst s›n›f, orta büyüklükte ge-
nelde profesyonel ve beyaz yakal› iflçilerden oluflan bir orta s›n›f, son olarak da
hünersiz ya da yar› hünerli iflsizlerden oluflan ve mavi yakal› olarak da tan›mla-
nan bir iflçi veya emekçi s›n›f›.

Toplumsal s›n›flar maddi ve kendili¤inden oluflan gerçeklerdir. O halde bir
toplumun üretim sürecinde belirli ve benzer bir rol oynayan ve afla¤› yukar› ayn›
benzer iliflkileri yaflayan insanlar bütünü olarak toplumsal gerçekler, toplumsal s›-
n›flar› oluflturmaktad›rlar.

S›n›f ve statü ayr›m› kim taraf›ndan yap›lm›flt›r?

TOPLUMSAL TABAKALAfiMA KURAMLARI
Bu konu üzerinde durulmas› gereken iki kuram bulunmaktad›r. Bunlardan birin-
cisi Karl Marx'›n çat›flma modeli ve s›n›flar›n ortaya ç›k›fl› ile ilgili öne sürdü¤ü
model, di¤eri de A.B.D. deki toplum bilimcilerin ortaya att›¤› Fonksiyonalist veya
Görevselci modeldir.
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Marx ve Çat›flma Modeli
S›n›f kavram› ilk defa Marx taraf›ndan ortaya at›lmamakla beraber, kendisi bu
kavram›n endüstriyel toplumlardaki önemine de¤inmifl ve dikkatleri çekmifltir.
Marx kuram›n› 1800'lerin ‹ngiltere'sinde endüstrileflmenin en ileri oldu¤u bir ül-
kede gelifltirmifltir.

Marx toplumsal s›n›flardan s›k s›k ve çok söz etmesine ra¤men zaman zaman
tutars›z tan›mlamalar da yapm›flt›r. Marx için s›n›f, bir makro grubun üretim süre-
cinde belirgin bir mevkii iflgal etmesi demektir. Böylece bir s›n›f›n varl›¤›n› belir-
ten özellik, onun üretim sürecindeki mevkii veya pozisyonudur.

Marx'tan toplumsal s›n›flar›n tan›m›n› s›n›f mücadelesinden ba¤›ms›z olarak ele
almak pek mümkün de¤ildir. Di¤er bir deyiflle Marx'a göre tarih, s›n›flararas› bir
mücadeledir. Toplumsal s›n›flar da bu mücadelede yer alan en belirgin ve büyük
bir role sahip aktörlerdir.

Toplumsal de¤iflme ise Marx'a göre üretim araçlar›na sahip olan grupla (bur-
juvazi) sahip olmayan grubun çat›flmas› sonucu ortaya ç›kan bir olgudur. Marx'a
göre iflçi s›n›f›, eme¤in kullan›m de¤eri ve piyasa (de¤iflim) de¤eri aras›ndaki fark
olarak tan›mlanan art› de¤eri üretir. Burjuvazi ise bu de¤ere sahip ç›kar. Burjuva-
zi üretim araçlar›na sahip oldu¤u için bu de¤eri elinde tutmaktad›r. Böylece Marx'a
göre toplumdaki haks›zl›klar özel mülkiyete dayan›r.

‹nsanlar ilk ça¤larda tar›mla u¤rafl›rlarken topra¤a kimse sahip olmad›¤› için
kimse kimseyi sömürmemekteydi. Ancak, Marx özel mülkiyetin ortaya ç›kmas›yla
köle sahipleri köleleri, asiller asil olmayanlar› ve köylüleri, kapitalizmle birlikte de
burjuvazi, çal›flan emekçileri veya kendi deyimiyle proletaryay› sömürmeye baflla-
d›. Böylece üretim araçlar›na sahip olan katmanla, olmayanlar aras›nda bir müca-
dele do¤du. Ancak, bu iki s›n›f aras›ndaki iliflki sabit de¤il, dinamik bir iliflkidir. 

Çünkü, s›n›flar aras›ndaki iliflkiler gelifltikçe bir yandan sermaye birikir, di¤er
yandan çal›flanlar ancak kar›nlar›n› doyuracak miktarda -hatta bazen daha az- pa-
ra kazand›klar› için fakirleflirler. Bu fakirleflme süreci içinde sömürücü varl›k bur-
juvazi, sömürdü¤ü büyük kitlelerle karfl› karfl›ya gelir. Toplumdaki haks›zl›klar
artt›¤› için sistem bir noktada çatlar ve Marx'›n devrim olarak nitelendirdi¤i olay
meydana gelir. Di¤er bir deyimle s›n›f çat›flmas›n›n giderek artmas› sonucu siste-
min çatlamas› devrimi do¤urur. Devrim sonunda herkes iflçi s›n›f›na dahil olaca¤›
için Marx zamanla, s›n›fs›z topluma ulaflaca¤›n› söyler.

Marx'a göre burjuvazi ve proleteryan›n ç›karlar› birbirine tamam›yla z›tt›r. Eko-
nomik üretimi elinde bulunduranlar (fabrikalar ve büyük çiftlikler) karlar›n› mak-
simize etmek çabas›ndad›rlar. Buna karfl›n iflçiler ise ücretlerini ve di¤er yan ge-
lirlerini artt›rma mücadelesi içindedirler. Ancak kapitalistlerin elinde tuttuklar›
ekonomik güç, onlara bir tak›m politik etkinliklere kat›lma hatta mevcut politika-
y› de¤ifltirme olana¤› vermektedir. Bu nedenle proleteryan›n ortaya att›¤› bir ta-
k›m organize tepkileri giderebilme olana¤›na sahiptirler.

Ancak iflçiler organize bir gücü oluflturamamalar›na, hatta bir s›n›f olduklar›n›n
bilincinde olmamalar›na ra¤men, zamanla bir s›n›f üyeli¤i oluflturabilmektedirler.
Marx buna s›n›f bilinci demektedir. Böylece s›n›f bilinci ile iflçi s›n›f›, burjuvazi ile
olan iliflkilerinin fark›na varmakta ve buna uygun davran›fllar gelifltirme çabas›na
girmektedir. Bütün bu çabalar sonucunda ise amaç, s›n›fs›z bir topluma ulaflmak-
t›r. Bu da ancak proleteryan›n bilinçlenip bir ordu kurup, mevcut sistemi y›k›p,
özel mülkiyeti ortadan kald›rmas›yla mümkün olacakt›r.

Marx'a göre toplumlar›n tarihi, s›n›flar aras›ndaki mücadeleler tarihidir. Top-
lumsal s›n›flarda devirlerinin ekonomik iliflkilerinin ürünüdürler. Böylece Marx ta-
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rihte her zaman bir toplumun ekonomik yap›s›n›n (alt yap›n›n), üst yap›y› ve üst
yap›sal kurumlar› oluflturdu¤unu ispatlamaya çal›fl›r.

Marx s›n›flar aras› mücadelenin temel nedeni olarak, üretim araçlar› üzerinde-
ki özel mülkiyeti gösterir. Bu modele göre tarihi aç›dan iki önemli s›n›f, burjuva
ve proleteryad›r. Ancak Marx toplumda di¤er gruplar›n ve mesleklerin oldu¤unun
da fark›ndad›r. Zenaatkar, serbest meslek elemanlar›, memurlar, teknik adamlar
gibi. Ancak bu sistem içerisinde anlaml› olan iki iliflki vard›r: Üretim araçlar›na sa-
hip olanlar; bir baflkas› için çal›flan veya eme¤ini kiralayanlar.

Marx'a göre toplumsal gruplar giderek önemlerini kaybedecek ve iki s›n›ftan
biriyle bütünleflecektir. ‹ki büyük grup böylece, önce ekonomik daha sonra da
zorunla olarak siyasal mücadelenin temel ögeleri olarak belireceklerdir. Ancak,
Marx'›n di¤er meslek gruplar›n›n soyutlayarak önerdi¤i ikili s›n›fsal yap›, bugün
art›k bir orta s›n›f gerçe¤i ile karfl› karfl›yad›r. Ancak, bunlar›n üretim sürecinde
nas›l bir yer kapsad›klar›, art› de¤erlerin paylafl›lmas›na kat›l›p kat›lmad›klar› ya da
aksine emeklerini satma durumunda olup olmad›klar› tart›flma konusudur.

Orta s›n›f gerçe¤i nedeniyle Marx'›n sözünü etti¤i bu ikili yap›n›n geçerlili¤i
zay›flam›flt›r. Çünkü, mühendislerin, büro memurlar›n›n, zenaatkarlar›n yani sana-
yide daha fazla iflgücü istihdam eden hizmet sektöründe bulunanlar›n, üretim sü-
recindeki mevkilerinin hangi ölçütlere göre belirlenece¤ini, Marx'a göre aç›kla-
mak mümkün de¤ildir. Marx'›n önerdi¤i iki katman›n aras›na bir üçüncü toplum-
sal unsur kar›flm›fl bulunmaktad›r.

Marx'›n görüfllerini, ça¤›m›za tam anlam›yla uygulamam›z pek olas› gözükme-
mektedir. Her fleyden önce Marx görüfllerini endüstrileflmenin bafllang›ç dönem-
lerinde, endüstriyel koflullar›n en a¤›r oldu¤u bir ça¤da kaleme alm›flt›r. Dolay›s›y-
la içinde bulundu¤u flartlar, düflüncelerini de yo¤un bir biçimde etkilemifltir. Art›k
insanlar onsekizinci yüzy›l›n o a¤›r koflullar›nda yaflamamaktad›rlar. Sömüren ve
sömürülen iliflkisi o ça¤larda oldu¤u gibi de¤ildir. 

Yukar›da da belirtildi¤i gibi art›k gittikçe geniflleyen bir orta s›n›f, yeni yeni
mesleklerin ortaya ç›k›fl› Marx'›n fikirleriyle uyum içinde de¤ildir. Tarih içersinde-
ki birçok yeni geliflmeler, insanl›k yolunda at›lm›fl birçok yeni at›l›mlar sözkonu-
sudur. Özellikle, ücret, emeklilik hakk›, sosyal güvenlik, k›dem ve sendikalaflma
yolunda çok olumlu geliflmeler meydana gelmifltir. Art›k, iflçi s›n›f›n›n yo¤un bir
biçimde ezilmesi sözkonusu de¤ildir. 

Günümüzde insanlar baflkalar› için olduklar› kadar kendileri için de çal›flmak-
ta, kendi açt›klar› flirketlerde hizmet vermektedirler. Bugün birçok mavi yakal› en-
düstri iflçisi ya da ustabafl›s› beyaz yakal› memur s›n›f›ndan çok daha fazla ücret
alabilmektedir. Bu nedenle Marx'›n ortaya att›¤› radikal fikirleri, ça¤dafl topluma
uygun hale getirecek bir tak›m çabalara ihtiyaç vard›r.

Marx toplumsal de¤iflmeyi nas›l aç›klamaktad›r? Marksist kuram toplumsal tabakalaflma-
y› aç›klamada neden yetersiz kalmaktad›r?

Dahrendorf ve Marx
Dahrendorf, Marx'›n s›n›f kuram›n› de¤ifltirmeye çal›flan ve ona önemli katk›larda
bulunmufl bir Alman toplumbilimcisidir. Kendi sosyolojisinin temel amac›, Marx'›
ve kuram›n› elefltirmek olan Dahrendorf, Marx'›n çat›flmalar sosyolojisine yapt›¤›
dört katk›y› flu flekilde s›ralar:

• Marx, her toplumda çat›flmalar›n süreklili¤ini ortaya koymufltur.
• Çat›flmalar›n zorunlu olarak iki grubu z›tlaflt›rd›¤›n› söylemifltir.
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• Çat›flmalar›n tarihin hareketlendiricisi oldu¤unu anlam›flt›r. 
• Toplumsal de¤iflmeyi s›n›f mücadelesi veya çat›flmas› ile aç›klam›flt›r.
Dahrendorf kendi s›n›f kuram›n› otorite temeline göre analiz etmeye çal›flm›fl-

t›r. Kendisi toplumsal çat›flmalar›n yap›sal kayna¤›n›n üretim araçlar›n›n mülkiye-
tinin eflit olmayan da¤›l›m›nda de¤il, otoritenin eflit olmayan da¤›l›m›nda görür. 

Dahrendorf otoriteyi Weber'den esinlenerek tan›mlar. Weber'e göre otorite
"özgür bir içeri¤e sahip bir düzenin, belirli bir insan grubunun itaat etmesini sa¤-
layabilme olas›l›¤›d›r". Bu tan›mla, otorite iktidardan ay›rt edilmektedir. Dahren-
dorf, otorite da¤›l›m› olamayan bir organizasyonun temel ögesinin otorite olmas›,
toplumlardaki çat›flman›n varl›¤›n›n bir kan›t›d›r demektedir. 

Yine toplumsal yap›daki çat›flman›n süreklili¤i çat›flman›n yap›sal ökeni ile aç›k-
lan›r. Dahrendorf, Robinson ve Kelly'nin deyimleriyle otoriteyi iki bölümlü bir fle-
kilde incelemekte ve otoriteye sahip olan (yöneten bir s›n›f) ile otoriteye sahip ol-
mayan (otoriteye boyun e¤enler) aras›nda bir mücadele oldu¤unu belirtmektedir.

Otoriteye sahip olanlar, (yöneten s›n›f) Marx'›n kapitalist s›n›f›na benzer ve sa-
hip olduklar› pozisyon ve mevkileri ellerinde tutmak isterler. Boyun e¤enler ya da
otoriteye sahip olmayanlar ise ikinci s›n›f ezilenlerden meydana geldi¤inden otorite
iliflkisini de¤ifltirmek amac›ndad›rlar. Dahrendorf'a göre emredenlerle boyun e¤en-
lerin ç›karlar› karfl›t ç›karlard›r. Ç›karlar çat›flmas› iki grubu karfl› karfl›ya getirir. Em-
redenler düzeni de¤ifltirmemek, boyun e¤enler ise de¤ifltirmek amac›yla mücadele
ederler. Dahrendorf bilinçlenme üzerine de önemli katk›larda bulunmufltur. 

Marx ve Dahrendorf s›n›f bilinçlenmesi konusunda ayn› fleyleri söylememekle
beraber aralar›nda benzerlik vard›r. Dahrendorf'a göre yönetilenler kendi ç›karla-
r›n›n bilincinde ve fark›nda de¤illerdir. Dahrendorf bunlara "gizli ç›karlar" der.
Yönetilenlerin bunun fark›nda olmad›klar›n› da söyler. Dahrendorf bu grubun ar-
t›k ç›karlar›n› bilmesini ve aç›klamas›n› ister.

Böylece, bu grubun bilinçlenece¤ini, ç›karlar›n› koruyaca¤›n› ve toplumdaki
otorite iliflkilerini de¤ifltirmek için çaba gösterece¤ini belirtir. Ancak, bu çaba ihti-
lal yaratmak gibi bir çaba de¤ildir. Di¤er bir deyimle Dahrendorf, çözümü Marx'da
oldu¤u gibi bir ihtilale dayand›rmaz. Marx, s›n›f çat›flmas›n›n kaç›n›lmaz olarak
devrimle sonuçlanaca¤›n› sanm›flt›r. Oysa, Dahrendorf'a göre s›n›f mücadelesi
devrimden baflka sonuçlarla da gerçekleflebilir. Örne¤in, egemen s›n›flar›n yeni fi-
kirler kazanmas› sonucu devrim etkenleri ortadan kalkabilir.

Marx'taki s›n›f bilinci ile Dahrendorf'daki ç›karlar›n ortaya konulmas› fikri hep
alt s›n›flar›n rahats›zl›¤› nedeniyledir. Bu olgu çal›flanlar›n düflük mevkilerini yük-
seltmek amac›yla yapt›klar› giriflimleri ve hareketleri ifade eder. Dahrendorf'un
analizleri Marx'›nki kadar köktenci olmamakla beraber bilinçlenme olgusu her iki-
sinde de ortakt›r.

Dahrendorf hangi noktalarda Marx'dan ayr›lmaktad›r?

Fonksiyonalist (Görevselci) Yaklafl›m
Bu model Kingsley Davis ve Wilbert Moore taraf›ndan ileri sürülmüfltür. Bu gö-
rüfl insanlar›n nas›l ve ne biçimde tabakalaflt›¤›n›, fonksiyonel bir yaklafl›mla
aç›klamaya çal›fl›r. Tabakalaflman›n toplumun devam›n›n varl›¤›n›n korunabilme-
si için zorunlu oldu¤unu ileri sürer. Di¤er bir deyiflle tabakalaflma, fonksiyonel
bir zorunluluktur.
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Fonksiyonalist yaklafl›m, 
tabakalaflman›n toplumun
devam›n›n varl›¤›n›n 
korunabilmesi için zorunlu
oldu¤unu ileri sürer.



Fonksiyonalistler, toplumu birbirine ba¤l› ç›karlarla birleflmifl tabakalardan olu-
flan, en önemli mevkilerin en vas›fl› ve yetenekli olanlarca iflgal edilmifl oldu¤u,
eflitsizli¤in tüm toplumsal sistemin iflleyiflinde fonksiyonel bir sorun teflkil etti¤i,
bütünleflmifl bir sistem olarak düflünür. Davis ve Moore her toplumda o toplumun
devaml›l›¤› için yerine getirilmesi gereken görevler oldu¤unu belirtirler. Önemli
olan bu önemli mevkilere en kalifiye ve yetenekli olan insanlar›n gelmesidir.

Toplumda insanlar› güdüleyici bir etmen, insanlara verilen ödüllerdir. Toplum
hayat›nda, varl›klar›n ve ödüllerin eflitsiz olarak da¤›t›lm›fl olmas›, toplumsal iflbö-
lümünde yer alan mevkilerin ve rollerin etkili bir biçimde yap›lmas›n› ve uygulan-
mas›n› engeller. ‹flte bu ödüller toplumsal düzenin bir parças›d›rlar ve bu ödüller
sosyal tabakalaflmay› belirlerler. Böylece, ortaya ç›kan eflitsizlik toplumda en ye-
tenekli ve kabiliyetli olanlar›n önemli mevkileri elde edebilmesi için ortaya bilinç-
sizce at›lan bir tür icatt›r. Böylece toplumda rekabet unsuruyla en yetiflkin ve ye-
tenekli olanlar daha iyi mevkileri elde etmek için ve bu rolleri en iyi flekilde ba-
flarabilmek için mücadele edecekler ve bunun sonucunda da toplum en iyi kifli-
ler taraf›ndan yönetilecektir.

Burada her toplumun -ister basit ister geliflmifl bir toplum olsun- insanlar› sa-
hip olduklar› mevki, sayg›nl›k ve otorite dolay›s›yla farkl›laflt›rmakta oldu¤unu
söyleyebiliriz. "Böylece her toplumda kurumsallaflm›fl eflitsizlikler oldu¤unu gör-
mekteyiz." Fonksiyonalist kuram böylece toplumda önemli iflleri yapan, sorumlu-
luklar› yerine getiren insanlar›n en iyi biçimde ödüllendirilmesini do¤al karfl›lar. 

Örne¤in, doktorlar›n, avukatlar›n yöneticilerin sahip olduklar› sorumluluklar
ve mevkilerinin önemi nedeniyle en iyi biçimde ödüllenip onurland›r›lmas› do¤al-
d›r. Buna karfl›n, yetenek gerektirmeyen iflleri yapan, sorumlulu¤u az olan kimse-
ler ise daha az biçimde ödüllendirilirler. Böylece fonksiyonalist kuram bir toplum-
da etkin bir biçimde iflleyecekse, önemli rolleri uygulayan kimselere ek bir tak›m
ödüller verilmesi gere¤ini do¤al karfl›lar. 

Görüldü¤ü gibi fonksiyonalist yaklafl›m toplumun devaml›l›¤› için baz› fonksi-
yonlar›n yerine getirilmesini öngörür. ‹flte tabakalaflma olgusunun toplumun de-
vaml›l›¤›nda yerine getirdi¤i bir tak›m fonksiyonlar mevcuttur. Bu nedenle taba-
kalaflma toplumsal bir zorunluluktur. 

Davis ve Moore'a göre, her toplumun önemli bir sorunu üyelerinin belirli po-
zisyonlara yerlefltirmektir. Bu yerlefltirme iflleminin tamamlanmas›yla belirli mev-
kilere gelen insanlar›n belirli sorumluluklar› olacakt›r. Baz› pozisyonlar›n yerine
getirilmesi sorumlulu¤u di¤erlerine göre daha zordur. Özellikle toplumun deva-
m›yla ilgili pozisyonlara gelen kiflilerin çok daha yetenekli ve kalifiye olmas› ge-
rekir. Baz› pozisyonlar ise daha kolay doldurulabilecek, daha yeteneksiz kiflilere
göredir. Bu nedenle baz› önemli pozisyonlardaki insanlar›n e¤itimleri ve yetenekle-
ri dolay›s›yla daha fazla ödüllendirilmesi gerekti¤ini savunur. ‹flte bu kuram bu top-
lumsal ödüllerin eflit olmayan bir biçimdeki da¤›l›m›n› bu nedenle do¤al görür ve
bunun toplumun devam›nda fonksiyonel oldu¤unu savunur. Bunun sonucunda
oluflan toplumsal tabakalaflma art›k kaç›n›lmazd›r.

Baz› ülkelerde örne¤in Amerika Birleflik Devletleri'nde bu tür bir aç›klama çok
popüler olup kabul görürken, zaman içerisinde kurama çeflitli elefltiriler gelmifl ve
flüpheyle bak›lmaya bafllanm›flt›r. Özellikle (Tumin 1953, 1963; Buckly 1958;
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Wrong 1959) böyle bir tabakalaflma sisteminin pratikte geçerli olmad›¤›n› savun-
mufllard›r. Çünkü toplum içerisinde hiç de önemli rol oynamayan örne¤in film y›l-
d›zlar›n›n, sporcular›n toplum içersinde çok önemli roller üstlenen insanlardan
(örne¤in baflbakandan ya da bir bakandan) çok daha fazla ödüllendirildiklerini
öne sürmüfllerdir. Ayn› flekilde ailesi zengin olan insanlar›n tabakalaflmada edinil-
mifl bir tak›m statülerle hayata bafllad›klar›n›, çok yetenekli olmasalar bile önemli
mevkilere geldiklerini savunmufllard›r. 

Ayr›ca Melvin Tumin "Hayatta birçok iyi gelir ve statü sa¤layan ifller, toplumun
varl›¤›n› sürdürebilmesi için, zorunlu olan ifller ya da meslekler de¤ildir." demek-
tedir. Hemen her toplumda çok iyi gelir getiren ifller vard›r; ancak o ifl toplumun
devaml›l›¤› için zorunlu olmayabilir. Dolay›s›yla eflitsizlikler bir toplumun devam›
için zorunlu bir olgu de¤ildir, tezini öne sürer. Tumin'e göre baz› meslekler zevk-
le yerine getirilir. Örne¤in; avukatl›k, doktorluk, ö¤retim üyeli¤i gibi meslekleri
sadece ekonomik ödüller için yap›lmazlar. ‹nsanlar baz› meslekleri hoflland›klar›
ve zevk ald›klar› için de yaparlar. Bu insanlar için ekonomik ödüller çok önemli
olmayabilir. Hatta insanlar az para kazanacaklar›n› bilseler de baz› mesleklere gir-
mek için mücadele edebilirler.

Tumin, baz› meslek elemanlar›n›n ender bulunmas› nedeniyle bunlara ayr›cal›k
verilmesini do¤rulayan görüfle de karfl› ç›kar. Tumin, toplumlar›n ço¤unun sahip
olduklar› yetenekli insan gücünü bilmediklerini iddia etmektedir. Hatta birçok, be-
lirli bir potansiyele sahip insan›n da kendi yetenekleri d›fl›nda daha az gelir getiren
ifllerde çal›flt›¤›n› ileri sürmektedir. Örne¤in, kad›nlar›n beyin cerrah› olmalar›, yine
baz› ülkelerde az›nl›k gruplar›n›n yüksek ö¤retim organlar›na girmeleri engellen-
mektedir demektir. Böylece Tumin'e göre eflitsizlik ender bulunan eleman ya da
yetenekli insan gücü azl›¤›ndan kaynaklanmamaktad›r. 

Bu sonuca göre Davis ve Moore toplumda tabakalaflman›n nas›l oldu¤unu aç›k-
lamaya çal›fl›rken, Tumin tabakalaflman›n bu biçimiyle uygun olmad›¤›n› gösterme-
ye çal›flmaktad›r.

Tumin ayr›ca e¤er tabakalaflma Davis ve Moore modelindeki gibi iflleyecekse
toplumun bir meritokrasiye dönüflece¤ini savunur. Meritokrasi toplum içerisinde
her bireyin veya pozisyonun geçerli bir tak›m ödüllere dayal› olmas›d›r. Bu du-
rumda bireyin yetenekleri, kimin üniversiteye devam edece¤ini tayin eden tek
faktör olacakt›r. Ancak gerçekte üniversiteye kimin gidece¤ini tayin ederken aile-
nin geliri olacakt›r.

Geliri yüksek olan ailelerin çocuklar› okuyacak, di¤erleri bu tür bir f›rsata sa-
hip olmayacakt›r. Ayn› flekilde bir tak›m insanlar çal›flma hayat›nda çok çal›flma-
lar› ve yetenekleri ile yükselirlerken, di¤erleri sahip olduklar›, kendilerine mirasla
geçen para ve güç yolu ile çaba harcamadan bu yerlere geleceklerdir. Hatta er-
kekler kad›nlar›n üzerinde bir güce sahip olacaklar› için bu tart›flma yetenek ve
beceri sözcü¤ünü tam olarak aç›klayamamaktad›r. Bu nedenle bir toplumda güce
sahip olmay›, her zaman geçerli bir tak›m faktörlerle yani yeteneklerle aç›klamak
pek geçerli olmamaktad›r.

fiimdi her iki grubun düflüncelerini bir tablo ile göstermeye çal›flal›m. 

Toplumsal  Tabakalaflma Kuramlar › 139



Sizce Tumin'in fonksiyonalist modele olan elefltirisi ça¤›m›z toplumu için geçerli midir?

Max Weber ve Toplumsal Tabakalaflma
Ça¤›m›z toplumbilimcileri ve günlük yaflamda birçok insan, tabakalaflmay› Marx
ve yine bir Alman toplumbilimcisi olan Max Weber'in fikirlerini birlefltirerek aç›k-
lamaya çal›flmaktad›r.

Weber, Marx'›n baz› aç›klamalar›n› örne¤in, s›n›f olgusunun oluflumunda eko-
nomik pozisyonlar›n önemini kabul etmekte ancak, her fleyi sadece ekonomiye
dayanarak aç›klaman›n yetersiz oldu¤unu vurgulamaktad›r. Di¤er bir deyiflle,
Marx'›n ekonomik mevkiler üzerinde çok durdu¤unu belirtmektedir.

Weber, ekonomi kadar, insanlar›n sahip olduklar› güç ve sayg›nl›¤›n da öne-
mine de¤inmekte, hatta bu iki olgunun farkl› bir tabakalaflma sistemi yaratt›¤›n›
ileri sürmektedir. Weber, aç›k ve tam belirgin olmayan üç tabakalaflma tipi öner-
mektedir. Bunlar; ekonomik gücün farkl›l›¤›na dayanan toplumsal s›n›flar hiyerar-
flisi, insanlar›n sahip olduklar› statülerin çeflitlili¤i veya benzerli¤iyle ortaya ç›kan
toplumsal statüler hiyerarflisi, ve insanlar›n bürokratik pozisyonlar›n›n farkl›l›¤› so-
nucu ortaya ç›kan siyasal güçler hiyerarflisidir. 

Görüldü¤ü gibi Weber, Marx'dan daha ayr›nt›l› ve çok yönlü bir tabakalaflma
sistemi ileri sürmektedir. Böylece tek bir kelimeden oluflan s›n›f kavram›n› birbi-
riyle iliflkili ancak bir anlamda da farkl› üç element'e ay›rmaktad›r. Birincisi eko-
nomik statü ile ilgili olan zenginlik; ikinci politik statü ile ilgili olan güç; üçüncü-
sü ise sosyal statü ile ilgili olan prestij veya sayg›nl›kt›r.
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Davis ve Moore Modeli
- Baz› meslekler di¤erlerinden yetenek ve e¤itim aç›s›ndan farkl›l›k tafl›r. Bu nedenle top-

lumsal yaflamda belirli mesleklerin önemi di¤erlerinden fazlad›r.
- Bu meslekleri de belirli say›da yetenekli insanlar yerine getirir.
- Belirli fedakarl›¤› gerektirir.
- ‹nsanlar› bu önemli mevkilere getirebilmek için onlar›n daha iyi ödüllendirilmesi gerekir.
- Bu ödüller onlara sa¤lanan zenginlik, sayg›nl›k, daha iyi bir yaflam düzeyidir.
- Farkl› mesleklere verilen farkl› ödüller toplumda eflitsizli¤i yaratmakta ve tabakalaflma ol-

gusunu ortaya ç›karmaktad›r.
- Toplumsal eflitsizlik ise toplumun süreklili¤inin sa¤lanmas› için fonksiyonel bir zorunluluk-

tur ve toplumlar› olumlu yönde etkiler.

Tumin'in Modeli
- Tabakalaflma için insanlar›n yerine getirdikleri görevler, yapt›klar› ifller hedef de¤ildir.

Önemli olan toplumun bu ifllere verdi¤i de¤erdir.
- Toplumdeki bütün yetenekli insanlar› belirlemek hemen hemen imkans›zd›r. Baz› insanlar

çok yetenekli olduklar› halde hiç beceri gerektirmeyen ifllerde çal›flmaktad›rlar.
- Yüksek mevki sahiplerinin bu mevkilere gelebilmek için yapt›klar› fedakarl›klar, ald›klar›

ödüller karfl›s›nda önemsiz kal›r.
- Di¤er güdülemeler örne¤in, insanlar›n bir mesle¤i uygularken elde ettikleri zevk ve mut-

luluk da en az parasal ödüllendirmeler kadar önemlidir ve insanlar› teflvik edebilir.
- Tabakalaflma kendi kendini devam ettirme özelli¤ine sahip bir toplumsal olgudur. Di¤er-

lerine göre daha avantajl› mevkilerde olanlar, bunlar› devam ettirebilirler.
- Eflitsizlik toplumda düflmanl›klar›n, flüpheciliklerin ve çat›flmalar›n ortaya ç›kmas›na ve art-

mas›na neden olur.

Tablo 8.1: Davis-
Moore Modellerinin
Karfl›laflt›r›lmas›

Weber, ekonomi kadar, 
insanlar›n sahip olduklar›
güç ve sayg›nl›¤›n da 
önemine de¤inerek, bu iki 
olgunun farkl› bir 
tabakalaflma sistemi 
yaratt›¤›n› ileri sürer.



‹flte bu nedenle bir kamyon floförünün, bir lise müdüründen daha yüksek bir
s›n›fa m› yoksa düflük bir s›n›fa m› dahil oldu¤una karar verirken bu üç boyutu
göze almak durumunday›z.

Bu durumda kamyon floförü daha fazla gelire sahip oldu¤u için daha zengin,
buna karfl›n bir lise müdürünün daha az gelirle ancak daha çok güce ve sayg›nl›-
¤a sahip oldu¤unu söyleyebiliriz. Bu nedenle zenginlik, güç ve prestij birbirinden
ayr› oldu¤u gibi pratikte çok yak›nen birbirleriyle iliflki içinde olan kavramlard›r.
Bu nedenle biri di¤erinin yerine kolayca geçebilmektedir. Özellikle zenginlik kav-
ram›na bakt›¤›m›z zaman, bu kavram her ikisini de kapsayabildi¤i gibi, ayr› ayr›
olarak da nitelenebilir. Çünkü, zengin olan insan gücü ve sayg›nl›¤› sat›n alabilir. 

Günümüzde ABD'de Kanada'da ve di¤er baz› endüstriyel toplumlarda insanla-
r›n mesleklerine göre sahip olduklar› statüleri gösteren çeflitli kamuoyu yoklama-
lar› yap›lm›flt›r. Bu yoklama ve s›n›fland›rmalarda en çok prestije sahip üç grup
doktor, üniversite profesörü ve hakimlik olarak saptanm›flt›r.

Günümüzde Weber'den esinlenen birçok sosyolog, insanlar›n toplumsal pozis-
yonlar›n› onlar›n genel sosyo-ekonomik statüsüyle (SES) de¤erlendirmektedir. Bu
kavram içerisinde birçok karmafl›k faktör olan bireyin geliri, mesle¤i, e¤itim süre-
si, kald›¤› veya oturdu¤u yer gibi kriterler yer almaktad›r. Böylece sosyo-ekono-
mik statü kavram›yla bir toplum içersinde yaflayan bireylerin sosyal pozisyonlar›-
n› tayin etmek veya karfl›laflt›rmak daha olas› olmaktad›r. 

Weber, s›n›f kavram›n› kaça ay›rmaktad›r?

Bir Sentez ve Lenski'nin Kuram›
Gerhard Lenski (1966) ne çat›flma ne de fonksiyonalist kuram›n toplumsal taba-
kalaflman›n analizinde etkili olamad›¤›n› savunarak, her iki yaklafl›mdan da esin-
lenerek kendi kuram›n› gelifltirmifltir. Böylece Lenski her iki modelin baz› görüfl-
lerini alarak neden baz› toplumlar›n daha çok tabakalaflt›¤›n›, baz›lar›n›n ise daha
az katmanlaflt›¤›n› aç›klamaya çal›flm›flt›r. 

Lenski yap›sal fonksiyonel yaklafl›ma göre, insanlar›n daha çok kendilerine
hizmet ettiklerini savunarak, insanlar›n daha çok kendi içinde bulunduklar› gru-
bun tercihlerini göz önüne alarak seçim yapt›klar›n› savunmufltur. Buna karfl›n ça-
t›flma kuramc›lar› ise insanlar›n aile ç›karlar›n›n üstünde bir seçimle daha çok için-
de bulunduklar› s›n›f›n tercihlerini göz önüne ald›klar›n› savunmaktad›r. Bu du-
rumda Lenski, yap›sal fonksiyonalist kuramc›lar›n yan›nda yer alarak, insanlar›n
grup tercihlerinin veya kendi tercihlerini ön planda yer ald›¤›n› savunur. Di¤er bir
deyimle s›n›f tercihinin ikinci planda oldu¤u görüflündedir.

Öte yandan Lenski çat›flma kuramc›lar›n›n gözlemlerine dayanarak birey ve
gruplar›n toplumdaki nadir ve k›ymetli olan kaynaklar› elde etmede birbirleriy-
le devaml› bir mücadele içinde olduklar› görüflünü desteklemektedir. Dolay›-
s›yla bir toplum içinde yaflayan insanlar bu kaynaklara ulaflmak için bir müca-
dele vermektedirler. Bu nedenle kaynak da¤›l›m› Davis ve Moore modeline gö-
re gerçekleflmemektedir.

Lenski'ye göre evrende bir tarihsel geliflim olan sosyo-kültürel bir evrim
sözkonusudur. Bu nedenle toplumlar, yap›lar ve kültürler gittikçe karmafl›k bir
yap›ya do¤ru gitmektedir. Lenski bu fikirden hareketle toplumlar›n tabakalaflma-
s›n› onlar›n sahip olduklar› art› de¤ere göre gerçekleflti¤ini savunmaktad›r.

Örne¤in, avc›l›k ve toplay›c›l›kla geçinen toplumlarda art› de¤er olmad›¤› için
tabakalaflma da yoktu. ‹nsanlar›n birinin di¤erinden daha zengin olmas› gibi bir
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durum sözkonusu de¤ildi. Çobanl›kla geçinen toplumlarda art› de¤er çok az ol-
du¤u için s›n›rl› bir tabakalaflma mevcuttu. Ancak, zenginlik belirli say›da ailenin
elindeydi. Tar›m toplumlar›nda ise art› de¤er olufltu ve durum de¤iflmeye bafllad›.
Kat› bir tabakalaflma sonucu zenginlik ve güç kal›t›msal hale geldi, toprak sahip-
li¤i ve aristokrasi, kral taraf›ndan belirlenmeye bafllad›. 

Endüstriyel toplumlarda ise zenginlikler s›n›rs›z bir hale geldi. Özellikle en-
düstri devriminin bafllang›ç dönemlerinde fakir ve zengin aras›nda büyük bir uçu-
rum do¤du. K›rsal kesimin tar›m iflçisi, kente gelerek kentteki iflgücünü oluflturdu
ve son derece ilkel bir yaflam tarz› geliflti.

Endüstrinin ilerlemesiyle geliflen sanayi toplumunda ise art› de¤er artmas›na
karfl›n adaletsizlikler azalmaya bafllad›. O halde bunun nedeni nas›l aç›klanabilir-
di? Bunun nedeni endüstrileflmeye ba¤l› olarak aç›klanmaktayd›. Çünkü, endüst-
rileflme daha çok ifl yaratmakta ve bu ifller daha iyi e¤itilmifl, beceri gerektiren, ha-
reketli bir iflgücüne gereksinim duymaktayd›.

Bunun sonucunda toplumsal mobilite ile alt s›n›flar, küçülmeye buna karfl›n
orta s›n›f genifllemeye bafllad›. Bu geliflen daha çok e¤itilmifl orta s›n›f›n talepleri
sonucunda hükümetler daha demokratik tutumlar tak›nmaya, yeni sosyal güven-
lik programlar› gelifltirmeye ve yeni gelir vergisi sistemiyle de afl›r› zenginlik ya da
fakirli¤i s›n›rlama çabas›na girifltiler. 

Bu nedenle Lenski, gelecek dönemde endüstriyel toplumlarda eflitli¤in artaca-
¤›na inanmakta ve savunmaktad›r. Hatta endüstri sonras› toplumlarda bu olgunun
daha da h›zlanaca¤›n› öne sürmüfltür. Ancak, hem ülkemizde hem de di¤er gelifl-
mifl ülkelerde s›n›flar aras›ndaki belirgin ayr›l›klar henüz ortadan kalkm›fl de¤ildir.

Görüldü¤ü gibi Lenski, her iki kuramdan da yararlanmakla birlikte kat› bir gö-
rüfle sahip de¤ildir. Aksine, kuram esnek bir yap›, k›sa ve tutarl› bilimsel tart›flma-
lar› içerdi¤inden daha güvenilir olarak bulunmufltur. 

Gerçekten de dünyadaki geliflmifl ülkelerde özellikle A.B.D.'de güç ve zengin-
li¤i geliflmemifl ülkelere k›yasla daha adil da¤›t›ld›¤›n› görmekteyiz. Öte yandan
Lenski'nin analizi çat›flma kuramc›lar›n›n flu anda geçerli olan tabakalaflma siste-
mine getirdi¤i elefltirilere bir destek olarak gözükmektedir. Özellikle zengin ve fa-
kir ülkeler aras›ndaki mesafe Endüstri Devriminin ortaya ç›k›fl›ndan bu yana git-
tikçe büyümektedir. Di¤er bir deyimle zengin ülkelerin ald›¤› pay yükselirken ge-
liflmekte olan fakir ülkelerin dünya ekonomisinden ald›¤› pay giderek düflmekte-
dir (Lenski ve Lenski 1982).

Lenski, tabakalaflmay› hangi kavrama ba¤l› olarak aç›klamaktad›r?

GLOBAL TABAKALAfiMA VE DÜNYANIN ÜÇ GEL‹fi‹M
SÜREC‹
Bu bölümün bafl›nda da belirtildi¤i gibi, bir toplum içinde yaflayan insanlar güce,
prestije veya mal mülk sahipli¤ine dayal› tabakalaflmaktad›r. Bu da¤›l›m dünya
devletleri içinde geçerli olabilmektedir. 1980'li y›llara gelinceye kadar dünya ülke-
leri üç grupta incelenmekteydi. Bunlar; "Birinci Dünya" ülkeleri yani endüstrilefl-
mifl kapitalist ülkeler, "‹kinci Dünya" ülkeleri ki bunlar Komünist veya Demirper-
de gerisindeki ülkeler olarak biliniyordu ve "Üçüncü Dünya" ülkeleriydi. Üçüncü
Dünya ülkeleri bu iki kategori aras›nda yer alan ve hiçbirine tam olarak uymayan
ülkelerdi.

1989 y›l›nda Sovyetler Birli¤inin da¤›lmas›yla birlikte art›k bu tür bir ay›r›m
geçersizleflti. Bunun yerine alternatif bir s›n›fland›rma gelifltirildi. Bu s›n›fland›r-
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maya göre dünya ülkeleri geliflmifl, geliflmekte olan ve geliflmemifl ülkeler olarak
üçe ayr›lm›flt›. Bu ayr›mda da geliflmifllik, geliflmekte olan ve geliflmemifllik süre-
ci tam olarak belirgin de¤ildi. Bu ayr›m neye göre yap›lmaktayd›, kesin çizgiler-
le belirtilmemiflti.

Dünyada bu ayr›m› daha belirgin ve aç›k bir hale getirmek amac›yla baz› ya-
zarlar, dünya ülkelerini "Yüksek düzeyde endüstrileflmifl", "Endüstrileflmekte olan"
ve "En az endüstrileflmifl" ülkeler olarak s›n›fland›rd›lar. (Henslin. 1997). Bu taba-
kalaflma da üç temele dayanmaktayd›: Mal ve mülk sahipli¤i (zenginlik), güç ve
prestij. Yüksek düzeyde endüstrileflmifl ülkelerde mal mülk sahipli¤i yani zengin-
lik çok yüksek düzeydedir. Güç ise uluslararas› iliflkiler yoluyla elde edilmekte,
prestij ise bu ülkelerin liderlerinin dünyan›n geliflimi ve insanl›¤a olan katk›lar›y-
la aç›klanmaktad›r.

Yüksek düzeyde endüstrileflmifl ülkeler aras›nda, Amerika, Kanada, ‹ngiltere,
Fransa, Almanya, ‹sviçre gibi ülkeler yer al›rken, Asyada Japonya, Avustralya ve
Yeni Zelanda Okyanus ülkeleri aras›nda yüksek düzeyde geliflmifllikleriyle yer al-
maktad›r. Bu ülkeler dünyan›n % 31'ini iflgal etmekte ve nüfus olarakta dünya nü-
fusunun % 16's›n› oluflturmaktad›rlar. Zenginlik çoktur, fakirleri bile daha uzun ve
iyi flartlarda yaflamaktad›rlar.

Buna karfl›n endüstrileflmekte olan ülkeler aras›nda geçmiflin Sovyetler Birli¤i
ile Do¤u Avrupa ülkeleri say›lmaktad›r. Ancak bu ayr›m da çok yumuflak olarak ni-
telendirilmekte ve elefltiriye u¤ramaktad›r. Bu ülkeler kara parças› olarak dünyan›n
% 20'sini olufltururken, dünya nüfusunun % 16's›na sahiptirler. Bu ülkelerin insan-
lar›, geliflmifl ülkelere k›yasla daha düflük gelire ve yaflam standartlar›na sahiptirler.
Ancak, az endüstrileflmifl ülkelerin nüfuslar›ndan da daha iyi durumdad›rlar.

Endüstrileflmemifl veya çok az endüstrileflmifl ülkeler ise dünyan›n % 49'unu ifl-
gal ederken, dünya nüfusunun da % 68'ini oluflturmaktad›rlar. Bu ülkeler tar›mla
u¤raflmakta ve köylerde yaflamaktad›rlar. Bu ülkelerin insanlar› senede 1000 do-
lardan az bir gelirle yaflama mücadelesi vermekte, evlerinde su, elektrik, kanali-
zasyon hizmetleri yok denecek kadar az bulunmaktad›r. Nüfus art›fl h›zlar› fazla,
ancak ölüm oranlar› t›bbi hizmetlerin geliflmifl olmas› nedeniyle yüksek de¤ildir.
Di¤er bir deyimle do¤urganl›k yüksek, ölüm oran› düflüktür. Bu da nüfus patla-
malar›na yol açmaktad›r. Böylece bu ülkelerin geliflmifl ülkeler ile aralar›ndaki
farklar, geliflmemifl ülkelerin aleyhine olacak bir flekilde artmaktad›r.

Dünyada bu tür ülkelerin d›fl›nda, endüstrileflmemifl ancak petrol aç›s›ndan
zengin olan ülkeler de bulunmaktad›r. Bu ülkeler petrol satarak zenginleflmekte,
böylece endüstrileflmifl ülkelerin standartlar›na kavuflmaktad›rlar. Bu flekilde gelifl-
mifl hastanelere, elektrik, su ve kanalizasyon hizmetlerine sahip olmaktad›rlar. Ay-
r›ca, elektronik bankac›l›k sektöründeki geliflmeleriyle de önemli bir yere gelmek-
tedirler. Kuveyt, Katar gibi ülkeler bunlar›n aras›nda yer almaktad›rlar.

Görüldü¤ü gibi sadece toplum içindeki bireyler aras›nda de¤il, ülkeler aras›n-
da da tabakalaflma, zenginlik, güç ve prestij aç›s›ndan var olmakta ve ülkeleri
farkl› farkl› konumlara getirebilmektedir. Bu farkl› konumlardaki ülkelerin dünya
üzerindeki yerleri ve güçleri de bu duruma ba¤l› olarak de¤iflmektedir. Ancak, ya-
k›n zamanda ön plana ç›kan globalleflme veya küreselleflme kavram› bu farkl›l›k-
lar›n giderilmesine bir ölçüde katk›da bulunabilecek bir de¤er olarak görülebilir.

Sizce toplumlar aras› bu tür bir tabakalaflma bir anlam tafl›r? Bunun de¤ifltirebilmek ül-
kelerin elinde midir tart›fl›n›z.
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TOPLUMSAL HAREKETL‹L‹K
Her tabakalaflma sisteminde en önemli soru bireylerin statü de¤iflimlerine ne de-
rece katk›da bulundu¤udur. ‹nsanlar›n farkl› toplumsal düzeylerdeki veya mevki-
lerdeki hareketine toplumsal hareketlilik veya mobilite denir. Bu hareketlilik ya-
tay ya da dikey olabilir. Yani bireylerin statüleri yukar› do¤ru yükseliyorsa dikey,
ayn› kal›p belirli bir ifl yerinde benzer mevkiler aras›nda de¤ifliyorsa yatay hare-
ketlilik sözkonusudur. Yatay hareketlilik hem co¤rafi hem de meslekler aras›nda
belirgin bir gelir, prestij fark› içermeyen mobiliteyi kapsar.

Sosyologlar iki tür hareketlilikten daha söz etmektedirler. Bunlar: - De¤iflebilir
hareketlilik. (Exchange mobility) - Yap›sal hareketliliktir (Structural mobility).

De¤iflebilir ya da de¤ifltirilebilir hareketlilik, insanlar›n çeflitli hiyerarflik kade-
melerindeki yerlerinin de¤iflmesiyle ortaya ç›kan statü farkl›laflmalar›n› içerir. Ör-
ne¤in, yüksek mevkilere gelmifl birisinin yeteneksizli¤inin anlafl›lmas›yla statüsü-
nün düflürülerek daha alt düzeyde bir ifl verilmesi ya da daha düflük bir mevkide
çal›flan yetenekli birisinin üst mevkilere getirilmesi gibi. Bu tür hareketlilik toplu-
mun yap›s›n›n ne kadar aç›k ya da kapal› olmas›na ba¤l› olarak de¤iflir. Kapal› sis-
temlerde bu tür bir hareketlilik çok az olurken, aç›k toplumsal sistemlerde daha
yo¤undur.

‹kinci tür hareketlilik olan yap›sal hareketlilik ise, ekonomik yap›n›n de¤iflme-
siyle ortaya ç›kan insanlar›n statü farkl›laflmalar›n› kapsar. Örne¤in, ekonomik
durgunluk dönemlerinde insanlar›n gelirlerinin düflmesi ve iflçi ç›kar›mlar›yla bir-
likte hareketlilik, düflme e¤ilimi gösterir. Üniversite mezunlar› ne kadar yetenekli
olsalar bile iyi bir ifl bulamazlar. Taksi floförlü¤ü gibi vas›flar›n›n çok alt›nda iflle-
re raz› olabilirler. 

Ekonomik geliflmenin h›zl› oldu¤u dönemlerde ise tersi bir durum sözkonusu-
dur. Çok yetenekli olmayan üniversite mezunlar› bile, çok iyi ifller bulup önemli
mevkilere gelebilir. Bu tür hareketlilik, flartlara göre de¤iflir. Statik ekonomilerde
çok az bir yap›sal hareketlilik mevcutken, ekonomik de¤iflimlerin h›zl› oldu¤u
toplumlarda hareketlilik daha yüksek orandad›r.

Modern toplumlarda en yayg›n olarak görülen yap›sal hareketliliktir. Ancak
dünyan›n en geliflmifl ülkelerinde bile, genellikle insanlar ailelerinin içinde bulun-
du¤u s›n›fta yer alarak, yaflamlar›n› sürdürürler (Lipset ve Bendix, 1959). 

Toplumsal tabakalaflma ve hareketlilik aras›ndaki iliflki nas›l aç›klanabilir?

TOPLUMSAL DE⁄‹fiME
Bugün toplumsal yaflam› tan›mlayabilecek bir karakteristik ararsan›z, akl›n›za ge-
lebilecek tek kavram, h›zl› sosyal de¤iflmedir. Ünlü Yunan filozofu Herakleitos
her fleyin de¤iflti¤ini savunmaktad›r. Bu gerçek insan hayat›ndaki her olguyla ya-
k›ndan iliflkilidir. Örne¤in, organizman›n do¤umundan ölümüne, kiflilik geliflimi-
ne, atomun parçalanmas›na de¤in her fley yo¤un bir de¤iflme temposu içindedir. 

Bireyler gibi içinde yaflad›¤›m›z toplumlar da de¤iflirler. Daha önce sözü edil-
di¤i gibi insanlar avc›l›k ve toplay›c›l›k toplumundan tar›m toplumuna, tar›mdan
endüstri toplumuna, daha sonra da süper endüstriyel toplum olma aflamalar›n› ge-
çirmifllerdir. De¤iflme her toplumun temel bir karakteristi¤idir ve devaml›l›k gös-
terir. Bu nedenle her toplumun kültürü, gelecek nesillere aynen aktar›lmaz. Ba-
zen yavafl, bazen h›zl› de¤iflmelerle gelecek nesillere aktar›lan kültür, birey ve
toplumun kendisinde farkl›laflmalara neden olur. 
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De¤iflme h›z› toplumdan topluma de¤ifliklik gösterir. Geleneksel toplumlarda
de¤iflme daha yavafl bir flekilde olurken, endüstriyel toplumlarda daha h›zl› bir bi-
çimde gerçekleflir. Dünyada tamamiyle statik bir toplum yoktur. Ça¤dafl toplum-
larda de¤iflme kuramsal, normsal ve gündelik bir olgu haline gelmifltir. De¤iflme
baz› toplumsal sorunlara çözüm getirirken, beraberinde bir tak›m sorunlar da ya-
ratabilir. Bu nedenle baz› toplumlar, de¤iflmeye direnç göstermektedirler.

Dünyam›zdaki gerçekten h›zl› olan toplumsal de¤iflmeler bir anda gerçeklefl-
memifltir. Her de¤iflmeyi yaratan bir tak›m güçler, binlerce y›l önce bafllayan bir
tak›m etkilerle karfl›m›za ç›km›fl ve her de¤iflme di¤er de¤iflmelerin ortaya ç›kma-
s›na neden oluflturmufltur. Binlerce y›l önce bafllayan ilk geliflme, tar›m›n ve hay-
vanc›l›¤›n evcillefltirilmesiyle olmufltur.

Yukar›da da de¤indi¤imiz gibi toplay›c› toplumlar, zamanla "pastoral" bir top-
lum daha sonra tar›m öncesi toplum haline gelmifller ve tar›mda kara saban›n bu-
lunmas›yla dünyada ikinci devrim gerçekleflmifltir. Tar›m devrimi dedi¤imiz bu
aflamada tar›m toplumlar› kendine özgü karakteristikleri ile de¤iflmenin h›z›n› art-
t›rm›fllard›r. Daha sonra geliflen politik ve ekonomik olaylar sonucunda dünya En-
düstri Devrimini yaflam›flt›r. Art›k buhar gücünün bulunmas› ve bunun endüstride
insan ve hayvan gücünün yerini almas›, dünya da üçüncü devrim aflamas› olarak
nitelendirilmifltir. 

Günümüzde dördüncü devrimi yafl›yoruz ve bunun etkilerini hem sosyal hem
de endüstriyel yaflamda izleyebiliyoruz. Bu devrim mikro devrelerin keflfedilme-
siyle ortaya ç›kan elektronik devrimidir. Giderek yayg›nlaflan ve yaflam alan›m›z›n
her yönünü etkileyen bu devrimin, flimdilik t›pk› bir buzulda¤› gibi üstte görülen
k›sm›n› inceleyebiliyoruz. Ancak buzul da¤›n›n alt›ndaki büyük kütle gibi, elekt-
roni¤in yol açt›¤› olumsuzluklar da giderek büyüyerek karfl›m›za ç›kmaktad›r.

Toplumsal de¤iflme tan›m›n› dikkate alarak günümüz Türkiye'sinde yaflanan de¤iflimleri
tart›fl›n›z.

De¤iflme en basit olarak toplumun kültürünün, yap›s›n›n ve toplumsal dav-
ran›fllar›n›n zaman içinde farkl›laflmas›d›r. De¤iflme bir anlamda toplumsal yap›-
n›n farkl›laflmas›d›r. Toplumun yap›s›, toplumsal kurumlar›n belirledi¤i toplum-
sal iliflkilerden meydana geldi¤ine göre, de¤iflme bu iliflkilerin de¤iflmesi ya da
farkl›laflmas›d›r.

Hiçbir toplum de¤iflmeyi önleyemez. Ancak baz› toplumlar de¤iflmeye daha
dirençlidirler. Ancak; de¤iflmenin oran›, do¤as› ve yönü toplumdan topluma fark-
l›l›k tafl›r. Örne¤in, ABD'de toplumunun yap›s› son iki yüzy›l içinde bir tar›m top-
lumundan, süper endüstriyel bir toplum haline gelirken, ayn› dönemde Güney
Amerika'da ormanlarda yaflayan Pigmeler hiçbir de¤iflme geçirmemifllerdir. Bu de-
¤iflme neden gerçekleflememifltir? Neden medeniyet önce Hindistan'da geliflmifl,
ondan çok sonra Avrupaya yay›lm›flt›r? Endüstri Devrimi neden Avrupa'da önce
bafllam›fl Hindistan'da bafllamam›flt›r? Gelecekte toplumlar›n de¤iflmesi ne yönde
olacakt›r? Bu önemli sorular, sosyolojinin kendisi kadar eskidir. Bütün 19. ve 20.
yy. sosyologlar›n›n toplumsal de¤iflme konusunda çal›flmalar yapt›¤›n›, ancak ha-
la daha bu sorunlar›n tam olarak cevaplar›n›n verilemedi¤ini de biliyoruz.

Toplumsal de¤iflme konusu neden birçok sorunlar ortaya ç›karmaktad›r. Bu-
nun bir nedeni de¤iflmenin sadece geçmiflte ve flimdiki zamanda olmad›¤›, gele-
cekte de de¤iflmelerin devam edece¤idir. Ancak gelecekte neler olabilece¤ini, ke-
sin olarak tahmin etmek çok zordur.
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‹kinci bir neden ise, toplumsal de¤iflmede etken olan bir de¤il birçok faktörün
oluflu ve toplumsal de¤iflmenin bu faktörlerin karmafl›k bir etkileflimiyle gerçekle-
flece¤idir. Bu faktörler, çevresel, teknolojik, politik, dini, ekonomik olabilir. Bu
nedenle toplumsal de¤iflmenin nedenini do¤ru olarak belirlemek çok zordur.
Çünkü tarihi yeniden yaflaman›n imkan› olmad›¤› gibi bu faktörleri bir laboratu-
var ortam›nda da inceleyemeyiz. Her toplum kendine özgü oldu¤u için, bir top-
lumu örnek olarak al›p bu de¤iflmeleri o topluma uyarlayarak da inceleyemeyiz.
Ancak, yine de sosyologlar›n de¤iflme konusundaki fikirleri ve çal›flmalar› birçok
konuyu ayd›nlatacak niteliktedir.

TOPLUMSAL DE⁄‹fiMEN‹N TEMEL SAYILTILARI
Toplumsal de¤iflme bir grubun, organizasyonun, toplulu¤un ya da toplumun bir
biçimden di¤er bir biçime geçifl sürecidir. Bu geçifl ya da transfer çok basitten kar-
mafl›¤a, çok ilkel bir biçimden çok geliflmifl bir biçime do¤ru olabilir. Sosyal bi-
limciler bu transferi çok ayr›nt›l› bir biçimde araflt›r›p analiz etmektedir.

Bütün de¤iflmelerde ilk bafllang›ç noktas›, genellikle basit kültürel de¤erlerin
a¤›rl›k tafl›d›¤›, geleneksel iliflkilerin hakim oldu¤u, insanlar›n kendilerinin d›fl›nda
olan kuvvetler taraf›ndan yürütüldü¤ü basit bir toplum modelidir.

Bu basit toplum modeline baban›n ya da ailedeki ebeveynlerin birisinin mes-
le¤i ve statüsü o toplumda yaflayan insanlar›n yaflam biçimlerini tayin eden önem-
li bir faktördür. ‹nsanlar böyle bir toplumda, belirli pozisyonlara sahip olarak do-
¤arlar. Do¤duklar›nda sahip olduklar› bu pozisyonlar›n› da ölünceye kadar de¤ifl-
meksizin muhafaza ederler.

Burada bireylerin bu pozisyonlar›n› korumada önemli olan etmen, feodal top-
lumun, inanç ve de¤erler sistemidir. ‹nsanlar neden bu pozisyonda do¤duklar›n›
ve neden ölünceye kadar bu mevkide kalacaklar›n› düflünmezler. Çünkü inanç
sistemi bu tür bir soruyu yasaklar. Kendilerinden öncekiler de bunu benimsemifl
oldu¤u için bu sistem do¤al kabul edilir.

Onsekizinci yüzy›l›n bafllar›nda Endüstri Devrimi ile birlikte bu sistem de¤ifl-
meye, yaflam biçimi ve insanlar›n yapt›klar› ifller farkl›laflmaya bafllam›flt›r. ‹nsan-
lar tar›ma dayal› ifllerden fabrikalara gelmeye ve bu yüzy›l›n kötü koflullar›na sa-
hip bu tip yerlerde çal›flmaya ve Avrupa'n›n büyük flehirlerine do¤ru bir ak›ma
bafllam›fllard›r.

Teknolojinin ve politik olaylar›n geliflmesi art›k geçmiflin izlerini silmeye yeni
bir toplum biçimi ve yaflant›s›n›n ortaya ç›kmas›na neden olmufltur. Art›k, insan-
lar aras›ndaki iliflkiler ekonomik faktörler taraf›ndan tayin edilmeye, ikincil iliflki-
ler hakim olmaya bafllam›flt›r. Di¤er bir deyimle para ve menfaat insanlar› ve ilifl-
kilerini etkileyen temel faktörler olmufltur. ‹flte bu geliflim süreci sosyal bilimciler
taraf›ndan izlenmeye ve baz› sorular›n ortaya at›lmas›na neden olmufltur. Örne¤in,
"Toplumdaki bu de¤iflmenin sebebi nedir ve de¤iflimin yönünü farkl›laflt›rmak
mümkün müdür? Bu sorulara verilen cevaplar flu noktalara dikkatleri çekiyordu.
Toplumsal flartlar, yeni keflifler ve icatlar, kültürel de¤erler. ‹flte toplumsal de¤ifl-
meyi etkileyen üç önemli faktör bu olgularda aranm›flt›r. Baflka bir de¤iflmenin
nedeni toplumsal bir uyumsuzlu¤a dayal›yd›.

Yenilikler ve de¤iflmelerin nedeni bu toplumsal bozuklu¤un ortaya ç›kard›¤›
sonuçlard›r. ‹flte bu uyumsuzlu¤u düzeltmek için gösterilen çabalar sonucu de¤ifl-
meler meydana gelmekteydi. Bu görüfllerin d›fl›nda baz› toplumbilimciler, toplum-
lar›n basitten karmafl›¤a, küçükten büyü¤e ve daha kötüden iyiye do¤ru giden bir
geliflme ve de¤iflme içinde oluflunu incelemeye ve araflt›rmaya bafllad›lar.
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Toplumsal de¤iflme konusundaki düflünürlerin bu yönlendirici çal›flmalar› ise
baz› gerekli say›lt›lara dayanmaktayd›. Bu say›lt›lar› befl temel bafll›k alt›nda top-
lamak mümkündür.

Bunlar;
• De¤iflme do¤al bir olgudur,
• De¤iflmenin önüne geçilemez,
• De¤iflme süreklidir,
• De¤iflme gereklidir,
• De¤iflme benzerlikler gösterir.
fiimdi bu say›lt›lar› k›saca aç›klamaya çal›flal›m:

De¤iflme Do¤al Bir Olgudur
Hemen bütün toplum modellerinde ve bu konularda çal›flanlar toplumsal de¤ifl-
meyi do¤al karfl›lamaktad›rlar. Örne¤in, Comte ve Marx tarihin çok baflar›l› de¤ifl-
me örnekleriyle dolu oldu¤unu vurgulamaktad›r. Nispet'te geçmiflin, flimdi içinde
yaflad›¤›m›z zaman›n ve gelece¤in birbiriyle iliflkili bir biçimde tek bir yöne do¤-
ru hareket etti¤ini vurgulamaktad›r.

De¤iflme Kaç›n›lmazd›r
De¤iflmenin kaç›n›lmaz olufluyla anlat›lan, her fleyin irade d›fl›nda de¤iflti¤idir. So-
rokin içinde yaflan›lan toplumun yap›s›n›n o toplumun gelecekte ne tür bir de¤i-
flikli¤e sahne olaca¤›n›n göstergesi oldu¤unu ileri sürmektedir. Örne¤in barbar ve
vahfli bir toplumun gelecekte askeri bir toplum biçimi olma yolunda geliflece¤i
belirtilmektedir. Ayn› flekilde ferdiyetçi bir toplum, gelecekte "Kendi iflini kendin
yap" prensibiyle hareket edecek ve bu görüfl aç›s›ndan evliliklerin temel yaklafl›-
m› da bireylerin mutlulu¤u olacakt›r. Her toplumsal kurum; de¤iflme nedenlerini,
ihtiyaçlar›n› kendi içerisinde tafl›maktad›r. Di¤er bir deyiflle, de¤iflimin nedeni o
toplumsal kurumun kendisidir. 

De¤iflme Süreklidir
Süreklilik ile aç›klanmaya çal›flan, her toplumun geçmiflte geçirdi¤i aflamalar›n,
onu geliflmenin belirli bir noktas›na do¤ru yaklaflt›rma oldu¤udur. Antropologlar
medeniyetin do¤uflunu belirli aflamalara göre aç›klamaktad›rlar. Örne¤in; Tafl
Devri, Demir Devri, Helenistik Ça¤, Karanl›k Ça¤ denilen Feodal Ça¤ ve Endüstri
Devrimi gibi.

Comte, her toplumun üç aflamal› bir geliflim döneminden geçmesi gerekti¤ini
savunur ve bunlar› da: Teolojik, Metafizik ve Pozitivist (bilim) ça¤› olarak nitelen-
dirir. ABD'de bir ekonomist olan W. Rostow ise endüstri öncesi dönemden, tek-
nolojinin çok ileri gitti¤i bir ekonomik döneme ulaflabilmek için toplumun alt›
aflamal› bir geliflimden geçece¤ini ileri sürer. Bu alt› aflamay› ise flu flekilde s›ralar: 

• Geleneksel toplum,
• Geçici haz›rlay›c› flartlar,
• Geçifl dönemi,
• Olgunlu¤a do¤ru ilerleme,
• Afl›r› tüketim dönemi,
• Kalite için araflt›rma dönemi gibi...
Görüldü¤ü gibi  toplumsal de¤iflme çeflitli sosyologlara göre devam eden

süreçtir.
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De¤iflme Gereklidir
Ondokuzuncu yüzy›lda temel ve yayg›n olan bir görüfle göre de¤iflme, toplumla-
r› daha iyi bir yaflama do¤ru götürür. Herbert Spencer de¤iflmeyi "faydal› bir zo-
runluk" olarak tan›mlar. Bu görüfle karfl› ç›kanlar olmakla beraber, elefltiriler daha
çok de¤iflmenin yöntemi üzerinde olmufltur. De¤iflmenin amac› olarak nitelenen
geliflme ve ilerleme ise, hemen o ça¤daki bütün sosyal bilimcilerce do¤ru olarak
kabul edilmifltir. Comte, Durkheim ve Marx, toplumun geliflmesi için bilime veri-
len de¤er üzerinde durmufllar ve daha iyi bir yaflam›n ancak bilimsel geliflmeyle
mümkün olabilece¤ini söylemifllerdir. 

Hatta, tarihinde içinde yaflan›lan toplumsal koflullar› gelifltirmede bir itici güç
oldu¤u görüflünü paylaflm›fllard›r. Bugün de birçok insan teknolojinin ve bilimin
çeflitli sorunlara çözümler getirecek olgu oldu¤u konusunda birleflmifllerdir. Örne-
¤in, afl›r› sigara içmeden, birçok hastal›¤a kadar (kanser gibi) herfleyin çözümü bi-
lime ve bilimsel araflt›rmalar›n geliflmesine dayanmaktad›r. Bu nedenle de¤iflme,
yeni umutlar getirece¤i için zorunluluktur. 

De¤iflme Benzerlik Gösterir
"Tarih kendini tekrarlar" sözü bu say›lt›y› aç›klamak için belki de en anlaml› cüm-
ledir. Bu konu, geçmiflteki bir çok sosyal bilimciye göre tekrarlanan bir süreçtir.
Comte ve Marx'a göre birçok ülke benzer aflamalardan geçerek bu noktaya gel-
mifllerdir. Bu düflünürlere göre medeniyetin do¤uflu, hemen her ülkede yag›n ve
benzer bir biçimde olmufltur.

Ancak, yak›n zamanlarda bu görüflün karfl›s›na ç›kan, yeni bir model olarak
her toplumun farkl› geliflim biçimleri oldu¤unu vurgulayan bir yaklafl›m da çok
yayg›nlaflmaktad›r. Buna göre her toplumun geliflmesi bir ‹ngiltere ve ABD örne-
¤ine benzemez. Bat› ülkelerinde oldu¤u gibi Do¤u Bloku ülkelerinin de geliflme-
leri ve de¤iflmeleri farkl›l›k tafl›r. Her toplum kendi toplumsal ve kültürel yap›s›-
n›n mümkün k›ld›¤› bir geliflim çabas› içindedir ve birbirinden daha farkl›d›r. Gö-
rüldü¤ü gibi sosyologlar toplumsal de¤iflme konusunda ortak bir yol bulma çaba-
s› içindedirler.

Toplumsal de¤iflim sürecinde yaflanan benzerlik ve farkl›l›klar, nereden kaynaklanmaktad›r? 

TOPLUMSAL DE⁄‹fiMEY‹ YARATAN ETMENLER
Bu etmenler iç ve d›fl olmak üzere ikiye ayr›lmaktard›r. D›fl etmenler olarak dört
faktörü sayabiliriz. Bunlar:

• Co¤rafi ya da çevresel etmenler,
• ‹stila,
• Kültürel temas,
• Yay›lmad›r.
‹ç kaynaklar ise; keflif ve icatlar, nüfus hareketleridir. 
fiimdi d›fl kaynaklar› s›ras›yla inceliyelim.

Çevresel Etmenler
Do¤ada meydana gelen deprem, su bask›n›, iklim de¤iflimi, salg›n hastal›klar çev-
re ve nüfus aras›ndaki dengeyi bozarak, iliflkileri de¤ifltirir. Di¤er bir faktör ise in-
sanlar›n, do¤ay› ve denizleri tahrip edecek biçimde kötü kullanmalar›d›r.

Kötü kullan›m do¤an›n dengesini bozarak, insanlar› açl›¤a terk edebilir. Bu
da insanlar›n göç etmelerine neden olur. Ayn› flekilde tropik ya¤mur ormanlar›-
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n›n yak›larak tahribi dünyadaki karbondioksit oran›n› artt›rarak, yeryüzünde ›s›
art›fl›na neden olabilir. Bu da gelecek için bir di¤er soruna neden oluflturur. Ar-
tan ›s›yla kutuplardaki buzlar eriyip k›talar su alt›nda kalabilir. ‹flte bu da de¤ifl-
meleri yarat›r.

‹stila
‹nsanlar›n yaflad›¤› bir bölgenin baflka gruplar taraf›ndan, ekonomik amaçlar do¤-
rultusunda istila edilmesi de di¤er bir de¤iflim kayna¤›d›r. E¤er o toplumun insan-
lar› bölgelerinde yaflamaya devam ettikleri takdirde, istilac› güçler kendi kültürle-
rini ve toplumsal organizasyonlar›n› bu insanlara benimsetmek amac›yla türlü yol-
lara baflvurabilir ve çeflitli güç kaynaklar›n› kullanabilirler. Örne¤in Avrupal› ülke-
lerin Asya ve Afrika'da olan kolonilerinde, koloni sahibi ülkeler konuflma dili ola-
rak kendi ülkelerinin dilini bu ülkelere bask› sonucu empoze etmifllerdir. Ayn› fle-
kilde, kendi resmi e¤itim sistemleri din ve inançlar›n› da toplumlara benimsetme-
ye çal›flabilirler. E¤er bu gruplar bu tür de¤iflikliklere direnç göstererek baflka yer-
lere gidecek olursa, yine birtak›m de¤iflmelere sahne olabilirler. Örne¤in, Filipin-
ler'de yaflayan insanlar ormanlar›n yok edilmesi sonucunda, ormanlar›n çok de-
rinliklerinde yaflamaya mahkum edilmifllerdir.

Kültürel Temas
Di¤er bir toplumsal de¤iflme kayna¤› ise bir toplumun üyelerinin di¤er bir kültü-
rün üyeleriyle olan temas›d›r. Örne¤in, avc›l›k ve hayvanc›l›kla u¤raflan toplumlar
bu faaliyetleri s›ras›nda baflka bir toplumun üyeleriyle ticaret amac›yla karfl› karfl›-
ya gelebilir ve temas kurabilirler. Bu temaslar sonucu iki grubun üyeleri aras›nda
evlilikler olabilir. Böylece farkl› iki kültürün üyeleri di¤erlerinden, hayatta kalma-
n›n ve yaflamlar›n› sürdürmenin daha de¤iflik yollar›n› ö¤renirler. Böylece yeni
bilgiler, teknikler ö¤renirler. Bu toplumsal de¤iflmeyi h›zland›r›r.

Yay›lma
Yay›lma, kültür elemanlar›n›n toplumdan topluma temas sonucu yay›lmas›d›r. An-
cak, kültürün bütün ö¤eleri di¤er bir toplum taraf›ndan ayn› ölçüde kabul gör-
mez. Genelde teknoloji en çabuk kabul gören ve benimsenen bir kültür ürünü-
dür. Çünkü insanlar gözlemleri sonucu yeni bir teknolojinin di¤erinden üstünlü-
¤ünü görerek bunu benimseyebilirler. Kültürün, manevi ö¤eleri olarak nitelenen,
de¤er ve inançlar ise genellikle daha zor benimsenirler. 

Kültürel yay›lma görüflüne göre kültür ö¤eleri zorunlu olmakla beraber genel-
likle yavafl yay›l›rlar. Bu yay›lma ile bir yenilik ya da bulufl komflu alanlara geçer
ve devam ederek dünyaya yay›l›r. Bu olay t›pk› bir havuza tafl at›ld›¤›nda dalga-
lar›n giderek geniflleyip yay›lmas›na benzer. Herhangi bir kültürün bir kurumun-
da meydana gelen de¤iflme, zamanla o kültürün bütün ö¤elerini etkiler. 

Ça¤›m›zda güncel bir de¤iflme olan endüstrileflme süreci, geliflmifl ülkelerden
az geliflmifl ülkelere yay›lma ya da difüzyon yoluyla geçmektedir. Yay›lma sadece
fizik araç ve gereçlerle ya da kültürün maddi ö¤elerinde de¤il, manevi ö¤elerin-
de de olur. Yani idealler, de¤er ve normlar da yay›larak benimsenebilir. Aile plan-
lamas› bunun tipik bir örne¤idir.

Aile planlamas› fikri ve teknikleri baflta bat›dan ç›km›fl ancak daha sonra
dünyan›n di¤er geliflmekte olan ülkelerinde de benimsenmifltir. Ancak norm ve
de¤erlerin benimsenmesi, maddi kültür ö¤elerinden daha güç ve zaman al›c›
olur. Böylece insanl›¤› etkileyen çok önemli keflifler ve yenilikler kültürlerin
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kurmufl olduklar› etkileflim sayesinde ortaya ç›kmakta ve yay›lmaktad›r. Bunlara
örnek olarak alfabenin bulunmas›n›, say›lar›n kullan›lmas›n›, pusula ve bilgisa-
yarlar› verebiliriz.

‹ç Kaynaklar
Toplumsal de¤iflmeye etki eden iç kaynaklar keflif ve icatlar, nüfus hareketleridir. 

Keflifler ve ‹catlar
De¤iflmenin iç kaynaklar› toplumun üyeleri taraf›ndan getirilen daha önce o kül-
tür içinde mevcut olup ancak bilinmeyen kültür ö¤eleridir. Keflif var olan ancak
insanlar taraf›ndan bilinmeyen, aç›klanmayan bir olay›n bilinmesi, bulunmas› de-
mektir. Örne¤in yeni bir k›tan›n keflfi, atmosferi oluflturan maddelerin keflfi, izafi-
yet kuram›n›n bulunmas› gibi. Bulunan keflif, toplumun üyelerince paylafl›l›rsa,
toplumun kültürel yap›s›n›n bir parças›n›n ve bilgi bütününü olufltururlar. Ayn›
zamanda da toplumsal de¤iflmenin bir kayna¤› olurlar. Örne¤in Tibet'lilerin eski
yöneticileri tekerle¤i bilmelerine ra¤men, toplumsal de¤iflme yarat›r diye bu keflfi
1000 y›l ülkelerine sokmam›fllard›r. Keflif böylece ancak kullan›ma sunuldu¤u za-
man toplumsal de¤iflmede bir faktör haline gelir.

Di¤er bir iç etken ise icatlard›r. ‹cat bilinen fleyleri kullanarak, mevcut bilgi ya-
p›s›yla yeni fleyler bulma ve ortaya ç›karmad›r. Örne¤in, konserve açaca¤›, sigara,
mikro dalga f›r›n›, transistor gibi. Bütün icatlar daha önceki var olan bilgiye keflif-
lere dayal› olarak ortaya ç›kar. T›pk›, demirden çelik elde edilmesinde oldu¤u gi-
bi. Demir bilinen bir maddedir, ancak çelik bu maddenin belirli ›s› ifllemleri sonu-
cu ve belirli katk› maddeleriyle elde edilir. Bir toplumda yeniliklerin ve bilginin
artmas›, yeni fleylerin icat edilmesini h›zland›r›r. Böylece her yenilik, di¤er yeni
fleylerin ortaya ç›kmas›n› h›zland›r›r ve de¤iflime ortam sa¤lar.

Nüfus Hareketleri
Bir toplumun nüfus yap›s›nda meydana gelen de¤iflmeler de toplumsal yaflam› et-
kiler ya da de¤ifltirir. Örne¤in, nüfus art›fl› h›z›n›n çok yavafl olmas›, toplumun or-
tadan kalkmas›na neden oldu¤u gibi afl›r› nüfus art›fl› da kaynak tüketimini h›z-
land›rarak do¤al kaynaklar›n tükenmesine ya da açl›¤a neden olabilir. Nüfus ha-
reketlerini etkileyen baflka bir sonuç da göçler ya da istilalard›r. Yani ülke kay-
naklar› biten toplumlar ya göç ederler ya da di¤er bir topluma sald›rarak geniflle-
meye çal›fl›rlar. Günümüzde nüfusun azalmas› de¤il de, nüfusun art›fl› çeflitli so-
runlar yaratmaktad›r. Örne¤in açl›k, k›tl›k, savafllar gibi. Bütün bunlar toplumsal
de¤iflmeleri yarat›rlar.

Teknoloji ve Toplumsal De¤iflme
Teknoloji iki tür anlam ifade eder. Birincisi alet veya kullan›lan fley anlam›ndad›r.
‹kincisi bu aletlerin yap›m› için gerekli olan beceri ve süreçleri ifade eder. Genifl
anlamdaki kullan›l›fl biçimine göre örne¤in bir tarak veya bilgisayarlar teknolojiyi
ifade eder. ‹kinci anlam› ise bilgisayar›n toplum ve insanlar için kabul görüp be-
nimsenmesine kadar olan bir süreci içerir. Di¤er bir deyimle teknolojiyi, insan ye-
teneklerini suni yollarla gelifltirmedir. Bütün insan gruplar› zaman içerisinde bir
teknoloji kullanm›fllard›r. Ça¤›m›z postmodern toplum yap›s›nda, bilgiyi analiz et-
memizden, iletiflime hatta seyahat etmemize kadar yaflam›n her alan›nda teknolo-
jinin ürünlerinden faydalan›p yeteneklerimizi gelifltirebilmekteyiz.
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Toplumsal de¤iflmede önemli bir kaynak teknolojidir. Çevremize bir göz att›-
¤›m›z zaman teknolojinin yaratt›¤› de¤iflimleri kolayl›kla görebiliriz. Örne¤in oto-
mobiller, gemiler, uçaklar, mutfak eflyalar›, televizyon önemli birer teknolojik de-
¤iflme kayna¤›d›rlar. Teknoloji insan›n do¤ay› denetlemesini olanakl› k›ld›¤› gibi
insan iliflkilerini de etkiler. Teknoloji de¤iflmenin itici gücüdür. Teknolojik icatlar
toplumdaki bilgi birikiminin geliflimine ba¤l› olarak ortaya ç›karlar. Bu nedenle
geliflmifl toplumlarda teknolojik ilerlemeler daha h›zl› bir biçimde gerçekleflir. Mo-
dern dünyada de¤iflmeler çabuk benimsenir, toplum geliflmelere aç›kt›r ve geç-
miflten çok gelecek önem tafl›r. Bir kufla¤›n di¤er bir kufla¤a devretti¤i kültür
ürünleri her zaman farkl›l›k tafl›r. Hatta baz› sosyologlara göre, teknolojinin top-
lum üzerindeki etkileri o kadar çok önem tafl›r ki buna teknolojik determinizm ad›
verilir.

Teknoloji toplumu befl yönden etkileyerek de¤ifltirebilir. Bunlar:
• Mevcut teknolojinin de¤iflimi,
• Toplumsal organizasyonlar›n de¤iflimi,
• ‹deolojik de¤iflimler, 
• De¤erlerin de¤iflimi,
• Toplumsal iliflkilerin de¤iflimidir.
Birinci olarak teknoloji mevcut teknolojiyi farkl›laflt›r›r. Örne¤in, art›k numara

çevirerek kulland›¤›m›z telefonlar ortadan kalkm›fl yerine tufllu telefonlar daha
sonrada cep telefonlar› alm›flt›r. ‹kinci olarak teknoloji organizasyonlar›n yap›s›n›
de¤ifltirmifltir. Di¤er bir deyiflle her fleyin el ile yap›ld›¤› bir örgüt yap›s›ndan, For-
dist teknoloji ile her bireyin iflin bir parças›n› ihtisaslaflarak yapt›¤› bir örgüt
yap›s›na, daha sonra ise her parçan›n insanlar taraf›ndan gelifltirilen robotlarca
üretildi¤i modern örgüt yap›lar›na gelinmifltir.

Üçüncü olarak teknoloji ideolojileri y›km›fl, yeni ideolojilerin geliflmesine neden
olmufltur. Marx fabrika sisteminin iflçiler üzerinde yabanc›laflma yarataca¤›n› ve
zamanla bireyin yapt›¤› iflin anlam›n› bilmedi¤i için iflinden kopaca¤›n› savunmufl-
tur. Ancak zamanla, yeni teknolojiler yeni ideolojilerin geliflmesine neden olmufl-
lard›r. Kapitalizmi savunanlar, insanlardaki kâr düflüncesinin önemini ve bunu art-
t›rmak için gösterilmesi gereken çabay› savunmufllard›r. Ça¤›m›zda çal›flan›n birey-
sel haklar› ve özgürlükleri, toplu sözleflme sürecine kat›lmalar›, hatta fabrikan›n
yönetimine kat›larak de¤iflime olan katk›lar› sözkonusudur.

Dördüncü olarak teknoloji insanlar›n de¤er sistemlerini etkilemektedir. Tek-
nolojilerin de¤iflimi ile birey yeni de¤erleri benimsemektedir. Art›k, bir insan›n
kürk bir palto giymesi hofl karfl›lanmamakta, hayvanlar› korumaya, do¤ay› koru-
maya iliflkin de¤erler ön plana geçmektedir. Teknolojinin do¤ay› sömürdü¤ü ve
kirletti¤i günler art›k geride kalm›flt›r. Yeni temiz teknolojiler yaratma düflüncesi
yeni de¤erlerin oluflumunu h›zland›rmaktad›r. 

Son olarak teknoloji toplum içindeki sosyal iliflkileri de¤ifltirmifltir. Baban›n ve
annenin evden uzakta uzun saatler çal›flarak vakit geçirmesi, aile mutlulu¤unu et-
kilemifl ve boflanma oranlar›n› artt›rm›flt›r. Aile üyeleri aras›ndaki iliflkinin giderek
azalmas›, efller ve çocuklar aras›ndaki ba¤l›l›klar› azaltm›fl ve çocuklar› aile d›fl›n-
daki etkinliklere yöneltmifltir. Bu da baba otoritesinin giderek azalmas›na neden
olmufltur. Görüldü¤ü gibi teknoloji daha sonraki bölümlerde de görece¤imiz gibi
olumlu sonuçlar yan›nda olumsuz de¤iflmelere de neden olan bir faktördür.

Teknolojik geliflmeler Türkiye toplum hayat›nda hangi noktalarda de¤iflim h›z›n› art›r-
m›flt›r? Tart›fl›n›z.
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TOPLUMSAL DE⁄‹fiME VE MODERNLEfiME
Sosyoloji aç›s›ndan toplumun yap›s›n› oluflturan toplumsal iliflkiler a¤›n›n ve bun-
lar› belirleyen kuramlar›n de¤iflmesi toplumsal de¤iflmenin en önemli etkenidir.
Bu de¤iflmeler zamanla birey ve gruplar›n davran›fllar›na yans›rlar. Böylece zaman
içerisinde bireysel ve toplumsal davran›fllarda farkl›laflmalar meydana gelir. Gün-
lük dilde kullan›lan modernleflme, yenileflme, ça¤dafllaflma, ilerleme, kalk›nma,
geliflme gibi deyimlerle sosyolojik de¤iflme aras›nda belirgin farkl›l›klar vard›r.
Toplumsal de¤iflme bir de¤er yarg›s› tafl›maz. Buna karfl›l›k kalk›nma ve ilerleme
gibi kavramlar belirli bir amaca yönelik olarak bir de¤er yarg›s› tafl›rlar. Bu yüz-
den sosyolojik de¤iflmeden farkl›d›rlar. Geliflme, kalk›nma, ilerleme gibi terimler
ise ekonomi ile ilgili terimlerdir ve ekonomik baz› ölçülere göre de¤iflmenin yön
ve niteli¤ini k›smi bir flekilde belirleyebilmektedir.

Modernleflme kavram›, genellikle azgeliflmifl ülkelerin modern, toplumsal,
siyasal ve kültürel bak›mdan sanayileflmifl ülkeler modelini benimsemeleri ve on-
lara benzeme sürecidir. Di¤er bir deyimle modernleflme, geri kalm›fl toplumlar›n
zaman›m›zda geliflmesinin son noktas›na gelmifl olan toplumlara yetiflmesi demek-
tir. Bu niteli¤inden dolay› modernleflme büyük ölçüde ve programl› bir de¤iflme
gerektirir. Çünkü eriflilecek hedef bellidir. Bu hedefe nas›l var›laca¤›, toplumun
modernlefltirilmesi yöntemleri de oldukça aç›kt›r. Modernleflme süreci ile ilgili
olarak son otuz y›l içerisinde toplumbilimciler taraf›ndan birçok çal›flma yap›l-
d›¤›n› görüyoruz. Özellikle "Üçüncü Dünya Ülkeleri" olarak adland›r›lan gelifl-
mekte olan ülkelerin dünya üzerindeki önemi artt›kça dikkatler bu ülkeler üzerin-
de toplanmaya bafllam›flt›r.

Modernleflme toplumlar›n endüstri öncesi bir aflamadan tar›m toplumu, daha
sonra da endüstri toplumu olma sürecini içerir. Eisenstadt'a göre sosyo-kültürel
de¤iflme ile ilgili olan modernleflmenin iki önemli yönü vard›r. Bunlar: 

• Mobilite (hareketlilik) süreci: Toplumdaki ekonomik, sosyal ve psikolojik
kal›plar›n önemini yitirmesi, zay›flamas› ve toplumsallaflma kal›plar›n›n or-
taya ç›k›p bunlar›n kabul görmesi,

• Sosyal farkl›laflma: ‹nsanlar›n toplumda belirli uzmanl›k rollerini ö¤ren-
meleri ve benimsemeleridir.

Modernleflme süreci üç temel kavram ile yak›ndan iliflkilidir. Bunlar laiklik, en-
düstrileflme ve kentleflmedir. Laik devlette kifliler, din ve vicdan hürriyetine sahip-
tirler. Laik devlet, fertlerin bu hürriyetlerini korur. Dini inançlara devletin kar›fl-
mas› düflünülemez. Laik devlette devletin politik yap›s›n›, hükümet ve iradenin ifl-
leyiflini, toplumun yaflay›fl›n› düzenleyen kurallar›, dini prensipler de¤il; ak›l, man-
t›k, ihtiyaç ve yaflam›n gerçekleri tayin eder. Laiklik bu yönü ile din ile devlet ifl-
lerinin ayr›lmas›, dinini devlet idaresine kar›flt›r›lmamas›d›r (Türkiye Cumhuriyeti
1982 Anayasas›, Madde 24).

Kentleflme ve endüstrileflme ise birbiri ile yak›ndan iliflkili olan kavramlard›r.
Daha öncede de¤inildi¤i gibi toplumun modernleflme süreci bu iki faktörün or-
taya ç›k›fl h›z›na ba¤l› olarak olumlu veya olumsuz olarak etkilenebilir.

Tablo 8.2. Geleneksel ve modern toplumlar›n karfl›laflt›rmal› bir tipolojisini
göstermektedir.
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Geleneksel
Karakteristlikler Geleneksel Toplum Modern Toplum

Toplumsal De¤iflme H›z› Yavafl H›zl›

Grup Büyüklü¤ü Küçük Büyük

Dini Ba¤l›l›klar› Daha çok Daha az

Resmi E¤itim Sistemleri Yok Var

Yerleflim Yeri K›rsal Kentsel

Aile Büyüklü¤ü Genifl Küçük

Bebek Ölümleri Yüksek Düflük

Yaflam Süresi K›sa Uzun

Sa¤l›k Hizmetleri Evde Bak›m Hastane Bak›m›

Toplumsal Yönetim Geçmifle Gelece¤e

Ekonomik ‹liflkiler

Endüstrileflme Süreci Endüstrileflmemifl H›zl› Endüstrileflme

Teknoloji Basit Geliflmifl

Eme¤in ‹flbölümü Basit Geliflmifl

Ekonomik Sektör Birincil Sektör (Tar›m) Üçüncül Sektör (Hizmet)

Gelir Düzeyi Düflük Yüksek

Malk-mülk Sahipli¤i Az Çok

Sosyal ‹liflkiler

Örgüt Yap›lar› Cemaat Cemiyet

Aile Yap›s› Genifl Çekirdek

Yafll›lara Sayg› Daha çok Daha az

Toplumsal Tabakalaflma Kat› ve Keskin Daha Aç›k

Statü Biçimleri Daha Çok Edinilmifl Daha Çok Kazan›lm›fl

Kad›n Erkek Eflitli¤i Daha az Daha çok

Toplumsal Normlar

Gerçeklik, Yaflam ve

Ahlaki Normlar Daha kesin Relativistik

Toplumsal Kontrol ‹nformal Formal

Farkl›l›klara Karfl› Gösterilen

Tolerans Daha az Daha çok

Tablo 8.2: Geleneksel
ve Modern
Toplumlar›n
Karfl›laflt›rmal› Bir
Tipolojisi

Kaynak : J.M.Henslin,
Sociology,
3.Edition, Allyn and
Bacon, 1997. s.612



Özet
Toplumsal tabakalaflma kavram›n›, tabakalaflma sis-
temlerinin toplumlarda oluflum sürecini ve farkl›-
l›klar› dikkate alarak tan›mlamak.
Hemen her toplumda tabakalaflman›n varl›¤›n› gör-
mekteyiz. Yani insanlar› derecelendiren bir siste-
min bulundu¤unu ve bu sistem içerisinde baz› in-
sanlar›n daha fazla bir güç ve zenginli¤e sahip, ba-
z›lar›n›n ise bunlara yeterli ölçüde sahip bulunma-
d›klar›n› biliyoruz. Dünyada farkl› biçimlerde orta-
ya ç›kan tabakalaflma sistemleri bulunur. Bunlar-
dan, kölelik, kast, zümre kapal› sistemler; s›n›f ve
statü ise aç›k sistemlerdir. Kölelik art›k dünyada az
rastlanan bir zorla çal›flt›rma sistemidir. Kast ise ha-
la daha Hindistan'da geçerlidir. Hindistan'da dört
ana kast bulunur. Her kast›n yapaca¤› ifller afla¤›
yukar› belirlidir. Zümre ise Avrupa'da feodal ça¤da
ortaya ç›km›fl bir sistemdir. Bunlar yasaya dayan›r
ve hukuksald›r.
S›n›f sistemi ise endüstriyel toplumun karakteristik
gruplar›d›r. Toplum konusunda son derece farkl›
görüfller mevcuttur. Toplum içinde bireyler iflgal
ettikleri mevkilere göre derecelenip örgütlenmifl-
lerdir. Toplumsal s›n›f (katman) kavram› üzerinde
tam ve kesin bir tan›m vermek çok güçtür. Top-
lumsal s›n›flar maddi ve kendili¤inden oluflan ger-
çeklerdir. O halde bir toplumun üretim sürecinde
belirli ve benzer bir rol oynayan ve afla¤› yukar›
benzer iliflkileri yaflayan insanlar bütünü olarak
toplumsal gerçekler, toplumsal s›n›flar› (katmanla-
r›) meydana getirir.

Toplumsal tabakalaflma sistemiyle ilgili yaklafl›m-
lar› karfl›laflt›rarak inceleme ve tart›flma olana¤›
yaratmak.
Toplumsal s›n›flar konusunda özellikle iki kuram
göze çarpar. Birincisi Karl Marx'›n çat›flma kura-
m›, di¤eri ise Kingsley Davis ve Wilbert E. Moore
taraf›ndan ortaya at›lan görevselci yaklafl›md›r.
Marx için s›n›f bir makro grubun üretim sürecin-
de belirgin bir mevkii iflgal etmesidir. Marx'a gö-
re toplumlar›n tarihi s›n›flar aras›ndaki mücadele-
ler tarihidir ve s›n›flarda devirlerinin ekonomik
iliflkilerinin ürünüdürler.
Davis ve Moore ise modellerinde tabakalaflman›n
fonksiyonel bir zorunluluk oldu¤unu savunurlar.
Bu kuram her toplumda o toplumun devaml›l›¤›
için yerine getirilmesi gereken görevler oldu¤unu
belirtir. Önemli olan bu mevkilere en kalifiye ve
yetenekli olanlar›n gelmesidir. ‹nsanlara yapt›klar›
ifller karfl›l›¤›nda verilen ödüller çok önem tafl›r.
Toplumda rekabet unsuruyla en yetiflkin ve en ye-
tenekli olanlar daha iyi mevkileri elde etmek için

mücadele edecekler ve bunun sonucunda da top-
lum en iyi kifliler taraf›ndan yönetilecektir. Ancak,
hakl› olarak Marx'›n kuram›na oldu¤u gibi bu ku-
ramada çeflitli elefltiriler getirilmifltir.
Her iki kuram›n belirli yaklafl›mlar›n› alarak ortaya
att›¤› kuramla ilgiyi çeken bir di¤er bilim adam› ise
Gerhard Lenski'dir.

Toplumsal Hareketlilik, Toplumsal De¤iflme ve Mo-
dernleflme kavramlar›n› oluflturan etkenleri ve ara-
lar›ndaki farkl›l›klar› tart›flarak tan›mlamak.
De¤iflme her toplumun temel bir karakteristi¤idir.
Toplumsal kültürlerini gelecek nesillere de¤ifltire-
rek aktar›rlar. De¤iflme h›z› toplumdan topluma
farkl› bir h›z ve karakter tafl›r. Geleneksel toplum-
larda de¤iflme yavafl, endüstriyel toplumlarda ise
h›zl›d›r.    Toplumsal de¤iflme konusundaki düflü-
nürlerin ileri sürdükleri baz› say›lt›lar bulunmakta-
d›r. Bunlar:
• De¤iflme do¤ald›r,
• De¤iflmenin önüne geçilmez,
• De¤iflme süreklilik gösterir,
• De¤iflme gereklidir,
• De¤iflme benzerlikler gösterir fleklindedir.
Toplumsal de¤iflme kaynaklar› da iç ve d›fl olmak
üzere ikiye ayr›l›r.
D›fl kaynaklar:
• Çevresel De¤iflme,
• ‹stila,
• Kültürel temas,
• Yay›lmalar.
‹ç kaynaklar ise:
• Keflifler ve icatlar,
• Nüfus hareketleri
olarak ikiye ayr›l›r.
De¤iflmede çok önemli bir di¤er kaynak ise tekno-
lojidir. Teknolojinin toplumlar›n de¤iflmesine befl
tür etkisi bulunmaktad›r. Günlük dilde kullan›lan
modernleflme, yenileflme, ça¤dafllaflma, ilerleme,
kalk›nma gibi deyimlerle, sosyolojik de¤iflme ara-
s›nda belirgin farkl›l›klar vard›r. Toplumsal de¤ifl-
me bir de¤er yarg›s› tafl›maz. Buna karfl›l›k kalk›n-
ma ve ilerleme bir amaca yönelik olarak bir de¤er
yarg›s› tafl›rlar. Toplumsal de¤iflmeye karfl› olan
güçler de vard›r. Bunlar›n ço¤u geçmifle ba¤l› olan
toplumlard›r.
Toplumsal de¤iflme konusunda unutulmamas› ge-
reken nokta ülkelerin de¤iflme süreçleri bak›m›n-
dan baz› benzerlikler göstermesine karfl›n, her ül-
kenin kendi kültürüne özgü bir de¤iflme sürecini
benimsemesidir. Yirminci yüzy›l›n en önemli so-
runlar›ndan biri bu de¤iflme olgusunun h›z›d›r.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Afla¤›dakilerden hangisi tabakalaflma sistemlerinden
biri olan kast sisteminin genel özelli¤idir?

a. Geleneklere, göreneklere dayal› olmas›
b. Sayg›ya dayal› olmas›
c. Ekonomik farkl›laflmaya ve dine dayal› olmas›
d. S›n›f mücadelesine dayal› olmas›
e. De¤iflime dayal› olmas›

2. Toplumsal tabakalaflmada, Marx'›n kuram›na göre s›-
n›flar aras› mücadelenin temel nedeni afla¤›dakilerden
hangisidir?

a. Yetenekli iflgücünün azl›¤›
b. Tüketim sürecinin artmas›
c. Otorite iliflkilerinin zay›flamas›
d. Üretim araçlar› üzerindeki özel mülkiyet
e. Fakir ve zengin aras›ndaki farkl›l›¤›n artmas›

3. Afla¤›dakilerden hangisi Davis ve Moore modeline ge-
tirilen elefltirilerden biri de¤ildir?

a. Eflitsizlikler toplumda düflmanl›k ve çat›flmalar›n
artmas›na neden olur.

b. Yüksek mevkilerdeki insanlar›n yapt›klar› fedakar-
l›klar, ald›klar›   ödüller karfl›s›nda önemsiz kal›r.

c. Toplumdaki her mesle¤i belirli say›da yetenekli
insan yerine getirir.

d. Toplumdaki yetenekli insanlar› belirlemek çok
zordur.

e. Tabakalaflmada önemli olan toplumun görevlere
verdi¤i de¤erdir.

4. Afla¤›dakilerden hangisi toplumsal de¤iflme konusun-
da öne  sürülen hipotezlerden biri de¤ildir?

a. De¤iflme do¤ald›r.
b. De¤iflme gereklidir.
c. De¤iflme kaç›n›lmazd›r.
d. De¤iflme süreklidir.
e. De¤iflme farkl›l›klar gösterir.

5. Afla¤›dakilerden hangisi toplumsal de¤iflmeyi yaratan
d›fl etmenlerden biri de¤ildir?

a. ‹stila
b. Keflif ve icatlar
c. Yay›lma
d. Kültürel temas
e. Çevresel etmenler 

6. Afla¤›dakilerden hangisi yüksek düzeyde endüstrilefl-
mifl ülkelerin özelliklerinden biri de¤ildir?

a. ‹leri teknoloji
b. Güçlü para ekonomisi
c. Güçlü liderlik
d. Yüksek nüfus art›fl oran›
e. Artan zenginlik

7. Afla¤›dakilerden hangisi Lenski'nin öne sürdü¤ü kura-
m›n temel özelliklerinden biridir?

a. Evrende sosyo kültürel bir evrimin söz konusu
olmas›

b. Tabakalaflman›n  mal  sahipli¤i,  güç  ve  prestije
dayal› olmas›

c. S›n›f kavram›n›n üç elemente ayr›lmas›
d. Tabakalaflman›n fonksiyonel bir zorunluluk olmas›
e. Baz› mesleklere ayr›cal›k verilmesinin yanl›fl olmas›

8. Karasaban›n bulunmas› devrimin kaç›nc› aflamas›d›r?
a. Birinci
b. Dördüncü
c. Üçüncü
d. ‹kinci
e. Beflinci

9. ‹nsanlar›n yaflad›¤› bölgenin baflka gruplar taraf›ndan
ele geçirilmesi, toplumsal de¤iflme yaratan etmenlerden
hangisine örnektir?

a. Kültürel temas
b. ‹stila
c. Yay›lma
d. Çevresel etmenler
e. Teknoloji

10.  ‹nsanlar›n gelir ve prestij fark› içermeyen (farkl› top-
lumsal düzeylerdeki) hareketlili¤ine ne ad verilir?

a. Düfley mobilite
b. Yatay mobilite
c. Yap›sal mobilite
d. De¤iflebilir mobilite
e. ‹ç mobilite

Kendimizi S›nayal›m 155



Yaflam›n ‹çinden
Küreselleflen Yoksulluk
Dünya nüfusunun yar›s›n›n, bir baflka deyiflle yaklafl›m 3
milyar kiflinin günde 2 dolardan daha az, nüfusun beflte
birini oluflturan yaklafl›k 1.2 milyar kiflinin ise 1 dolardan
daha az gelirle yaflad›¤› bildirildi. Buna karfl›l›k dünya
nüfusunun yüzde onu (600 milyon kifli) ise mal ve hiz-
metlerin yüzde yetmiflini üretip, dünya toplam gelirinin
yüzde yetmiflini al›yor. D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›'n›n, Dün-
ya Bankas› verileri ve Dünya Kalk›nma Raporuna daya-
narak haz›rlad›¤› Küreselleflme, Büyüme ve Gelir Da¤›l›-
m› konulu çal›flmaya göre günde 2 dolardan daha az ge-
lirle yaflayan dünya nüfusunun yüzde ellisini oluflturan 3
milyar insan›n dünya üretimindeki pay› yüzde alt› dola-
y›nda gerçeklefliyor.
Afganistan'da günlük 44 cent, Etyopya ve Kongo Demok-
ratik Cumhuriyeti'nde ise 27 cent gelir elde ediliyor. Tür-
kiye'de ise en zengin yüzde befllik nüfusun kifli bafl›na
milli geliri 10.172 dolar. En yoksul yüzde beflte ise 396
dolar seviyesinde. Türkiye'de gelir da¤›l›m›na iliflkin yü-
rütülen bir araflt›rma sonuçlar›na göre kentsel Türkiye'de
en üstteki hanelerin y›ll›k kullan›labilir geliri 18 bin 678
dolar seviyesindeyken, en alt yüzde yirmideki kesimin
kullan›labilir geliri y›lda 2.216 dolarda kal›yor.

22 Ekim 2001 Radikal Gazetesi
Dünya ve ülkemizdeki gelir da¤›l›m›na iliflkin olarak ve-
rilen bu rakamlar nas›l bir toplumsal soruna iflaret etmek-
tedir. Sizce bu sorunu çözümlemenin yollar› nelerdir?

Biraz Daha Düflünelim
1. Toplumsal tabakalaflma kavram›n› tabakalaflma sis-

temlerinin toplumlarda oluflum sürecini ve farkl›l›kla-
r› dikkate alarak tan›mlay›n›z.

2. Toplumsal tabakalaflma sistemiyle ilgili olarak  Marx
ile Davis ve Moore'›n  yaklafl›mlar› karfl›laflt›r›n›z.

3. Toplumsal de¤iflmenin temel say›lt›lar› nelerdir?
4. Toplumsal Hareketlilik, Toplumsal De¤iflme ve Mo-

dernleflme kavramlar›n› oluflturan etkenleri  tan›mla-
yarak, aralar›ndaki farkl›l›klar› tart›fl›n›z.
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Yan›t Anahtar›
1. c Yan›t›n›z yanl›fl ise Tabakalaflma Sistemleri ve

Kölelik Kast Sistemi bölümünü tekrar okuyunuz.
2. d Yan›t›n›z yanl›fl ise Mark ve Çat›flma Modeli

bölümünü tekrar okuyunuz.
3.  c Yan›t›n›z yanl›fl ise Fonksiyonalist Yaklafl›m

bölümünü tekrar okuyunuz.
4. e Yan›t›n›z yanl›fl ise Toplumsal De¤iflme

bölümünü tekrar okuyunuz.
5. b Yan›t›n›z yanl›fl ise Toplumsal De¤iflmenin

Temel Say›lt›lar› bölümünü tekrar okuyunuz.
6. d Yan›t›n›z yanl›fl ise Toplumsal De¤iflme ve

Modernleflme bölümünü tekrar okuyunuz.
7. a Yan›t›n›z yanl›fl ise Bir Sentez ve Lenski'nin

Kuram› bölümünü tekrar okuyunuz.
8. d Yan›t›n›z yanl›fl ise Global Tabakalaflma

bölümünü tekrar okuyunuz.
9. b Yan›t›n›z yanl›fl ise Toplumsal De¤iflme Yaratan

Etmenler bölümünü tekrar okuyunuz.
10. b Yan›t›n›z yanl›fl ise Toplumsal Hareketlilik

bölümünü tekrar okuyunuz.
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