
 

   ÖZET 

Sosyoloji, multidisipliner bir alanı ifade 

etmesi açısından incelenmesi gereken felsefik bir 

bilim dalıdır. Toplumsal yaşamın ayrılmaz 

bütünlüğü çerçevesinde şekillen siyasi, ekonomik 

ve sosyolojik hayat; aslında insanların birarada 

yaşamaları için oluşturan toplumsal bir 

sözleşmenin ürünüdür. Bu sebeple Hobbes ve 

Montesquiou’nin toplumsal sözleşmesinin bu 

yönde hala uygulandığını söylemek yanlış olmaz. 

Küresel sistem ile oluşan bilgi ve ticari ağ 

sayesinde gelişmeye zorunlu kılınmış toplumsal 

zeminin ayak seslerinin bu anlamda duyulması, 

toplumsal bir sözleşmeye yeni eklenen maddeleri 

ön plana atma çabasını ifade etmektedir.  

Revize edilmiş sosyal hayatın; eğitim, ekonomi, 

siyasal kültür ve coğrafi etkenlere bağlı şekil 

aldığını bilmek, değişimin seyrine yön 

vermektedir. Çalışmanın ana hatları ile bölüm 

bölüm toplumsal yapıya olan etkisinin neler 

olduğu ele alındığında gelişmiş eğitim sistemi ve 

kültürel yapının bu alana etkisinin daha fazla 

olduğu savı ön plana çıkmaktadır. Çalışmanın ana 

hipotezi oluşan sosyolojik krizlerin, paradigma 

değişikliklerine ayak uyduramaması görüşü 

üzerine şekillenmiştir. Tarihsel, betimsel ve 

karşılaştırmalı araştırma tekniklerinden 

faydalanılarak yapılan analizde, öneri ve çözüm 

noktaları sunularak sosyolojik bütünlüğün 

parazitleşmemesi adına bilgi aktarımı yapılmıştır. 
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GİRİŞ 

İnsanlar varolduğu günden bu yana gerek 

güvenlik gerekse aidiyet hissiyatından ötürü bir 

arada yaşama ihtiyacı içinde hissetmişlerdir. 

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde belirtildiği 

üzere fizyolojik ihtiyaçlardan sonra güvenlik 

ihtiyacının hissedilmesi bu konudaki ihtiyaç 

düzeyine vurgu yapmaktadır.   

Ortak mirasa ve kültürel yapıya sahip olma 

ve toplumsal yapının vazgeçilmezliği karşımıza 

çıkmaktadır. Tüm bunlar ele alındığında siyasal 

yapıdan hukuki yapıya, bilimsel hayatın 

gelişiminden sosyo kültürel yapının değişimine 

kadar bir çok alanda Türkiye’de değişimi 

incelemek mümkündür. Ancak bunlar 

incelendiğinde ülkede etkili olan ekonomik ve 

teknolojik yapının bu değişimde daha çok rol 

oynadığı görülmektedir. Sosyal yapıların bile bu 

doğrultuda değişkenlik gösterdiği sistemde esas 

kurgu toplumsal hayatın incelenmesi üzerinden 

ele alınmış ve geçmişten günümüze kültürel 

öğelere değinilerek karşılaştırmalı bir analiz 

yapılmıştır. Böylelikle 21. Yüzyılda şekillenen 

sosyolojik yapının sac ayağını oluşturan 

başlıklarla ana konuya açıklık getirmekte kolaylık 

sağlanmış olacaktır. Bu çerçevede sosyolojik 

yapıyı etkileyen bileşenlerin başlıklar halinde 

incelenerek değişimin yönü belirlenmeye 

çalışılmıştır.

 

 

 

 



 

Toplumsal Değişme Bağlamında Genel Bir 

Değerlendirme 

Toplumsal değişim, genel manada toplumu 

toplum yapan esas unsurların farklı zamanlarda, 

farklı boyutlarda,  ve farklı görünümlerde 

meydana gelen değişmedir. Ancak değişmenin 

esas yönü sosyal yapıyı oluşturan kültür, din, 

ekonomi, teknoloji gibi alanlarda ortaya çıkan 

farklılaşmalardır. Özellikle bazı araştırmacılar 

vasıtasıyla aktarılan ve adına  “modernleşme” 

denilen toplumsal devinim, genel olarak kültürel 

ve geleneksel alanlarda değiştirmektedir (Çelik, 

2000: 31) 

Türkiye tarihinde cumhuriyetle birlikte yeni bir 

hayata geçen halk, Osmanlı izlerinin ön planda 

olduğu tek prototipte bir yapıyı esas almaktaydı. 

Ancak Atatürk’ün getirdiği ilkeler ve bu yönde 

yapılan çalışmalarla batılılaşma yönünde keskin 

bir dönüm noktasında girilmiş oldu. Tarihsel 

süreçte yapılan savaşlar, değişen dünya ve 

küreselleşen yapıyla birlikte mekan ve zaman 

kısıtının ikinci plana itildiği evrensel bir bütünü 

oluşmuştur. Jenerasyonlar arası keskin farkların 

dönemsel yenilik anlayışı, tam da bu noktada 

ülkelerin ihtiyaç duyduğu güncellemenin 

elzemiyetine vurgu yapmaktadır.  

Batı toplumlarında sanayileşme ile birlikte evrilen 

ancak kırılmayan bir sürece girildiği 

görülmektedir. Sanayileşen toplumların coğrafik 

kısıtlamaların olmadığı yeni bir etkileşim sürecine 

girmesi toplumsal konuda homojen yapının da 

değişmesine sebep olmuştur. Eğitim için yapılan 

bölgeler ve kıtalar arası yer değişimi, yapılan 

teknolojinin ithalat ve ihraacatı, turizm sektörünün 

çalılığı vb birçok unsurun sosyolojik yapının 

değişiminde rol oynadığı bilinmektedir. 

“Gelecek bugünün doğrusal bir uzantısı 

olmayacaksa, yarını görebilmek ve daha iyi bir 

yaşam planlayabilmek için, bu değişim sürecinde 

ortaya çıkan değerleri iyi anlamak ve gelecek için 

alınacak önlemleri bu değerler çerçevesinde 

gözden geçirmek gerekmektedir. 20. yüzyıldan 21. 

yüzyıla aktarılan değerler arasında, özellikle 

eğitimle ilişkileri açısından; küreselleşme, çok 

dilli ve çok kültürlü olma, hayat boyunca eğitim, 

çok kanallı eğitim, koşullandırma, öğretme yerine 

öğrenme veya öğrenen merkezli eğitim üzerinde 

dikkatle düşünülmesi gereken konulardır. Bunlara 

ek olarak, aslında yeni olmayan ama değişen 

koşullar nedeniyle biçim değiştirerek gelecekte de 

insan yaşamını etkilemeyi sürdürecek olan üç 

temel kavramın; ekonomi, nüfus ve demokrasinin 

de yeni yüzyılın değişen özellikleri açısından  

irdelenmesinde yarar vardır.” (Oğuz, Oktay ve 

Ayhan, 2010:5) 

Küreselleşmenin Sosyolojik Yapıya Etkisi 

 Küreselleşme, çok yönlü bir başkalaşım, 

bir yönü ile de çok yönlü devresel bir modernizm, 

ve bunun ortaya çıkaracağı zenginlikleri gösteren 

bir terimdir. Etkileşim için ise durum hayatımıza 

her alanda giren, her bakımdan hayatı 

kolaylaştıran bir araç olması sebebiyle küresel 

düzene ivme kazandıran etkileşim ağını ifade 

etmektedir. Küreselleşme, ortak düşünce yapıları, 

ortak algoritmalar ve ortak bir dilin konuşulduğu 

evrensel bir tekliktir.  Bu durum bazı ülkeler için  

 

 

 



 

kolaylıkla sindirilebilecek değişim ortamı 

hazırlasa da bazı gelenekselci ülkelerin bakış 

açıları daha soyut kalabilir.  ( Oğuz vd, 2010:6) 

Evrensel olarak bütünleşmeyi, karışmayı ifade 

eden küreselleşme kavramı ayrışmış, tekil 

sosyolojik yapıları birleştiren bir görev 

üstlenmiştir. Bu sayede ülkeler arası alışverişin de 

olduğu mecburi bütünleşme; eğitim, hukuk, 

ekonomi gibi birçok konuya etki ederek bazen 

taklidi bazen de özgün değişimlerin oluşmasına 

sağlayacaktır. Nitekim Medeni Hukukun 

İsveç’ten, Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 

Almanya’dan alınması gibi birçok hukuk dalı 

farklı ülkelerin yasaları esas alınarak inşaa 

edilmiştir. Küresel olarak etkileşim içinde 

bulunulması ve şekillenen dünya düzenini 

birbirine bağlayan bu özellik birçok bakımdan 

pozitif ve negatif etkileri ile de dünya sisteminde 

yer edinmiştir. 

“Türkiye’de toplumsal değişimle ilgili çalışmalar 

temelde modernleşme problematiği ekseninde 

ortaya çıkmışlardır. Klasik sosyolojide ve 

modernleşme kuramlarında sorulduğu biçimiyle 

“Türkiye neden modernleşemedi?” şeklindeki bir 

soru bu çalışmalara esas ruhunu vermektedir. 

Sorunun bu olumsuz karakteri tüm tarihsel 

sürecin Arlı’nın Şerif Mardin’i değerlendirirken 

ifade ettiği gibi bir yokluklar sosyolojisinin ortaya 

çıkmasına neden olmuştur. Türk sosyolojisindeki 

değişimle ilgili çalışmaların büyük oranda 

kuramsal temellerini Batı sosyolojisinden alan 

çalışmalar olduğunu söylemek gerekir. Ayrıca 

çalışmaların kaleme alındıkları dönemlerin 

siyasal ortamları da bu açıklamalar üzerinde 

hayli etkili olmaktadır.” ( Sunar, 2014:114) 

 

21. Yüzyılda Postmodern Yapı Ve Modernleşen 

Sosyal Sistem 

Toplum üzerine yaptığı çalışmalarıyla bilinen 

Marx Weber ve Durkheim’ın değişim bağlamında 

sosyolojik yapıyı da ele aldığı bilinmektedir. 

Toplumsal değişimde kaçınılmaz bir değişimin 

söz konusu olduğu ekolojik bir döngüye benzer 

bir yapı içerisinde olduğu üzerinde durmuşlardır. 

Böylesine yıllarca süren çalışmalara ev sahipliği 

yapan sosyolojik düzenin kime ve neye göre 

değiştiği veya hangi sistemlerden kopma bir 

bütünün parçası olduğu bilinmemektedir. Bunun 

esas nedeni de sosyal bir bilim olmasından ileri 

gelmektedir. Deneysel çalışma ürününe konu 

olmayan, ancak olay örgüsü üzerinden çıkarımlar 

yapılan bu kavramda genellemeler üzerinden 

çalışmalar şekil bulmuştur. Ancak özele 

uygulanması noktasında doğruluk teşkil etmeyen 

ve küresel sisteme entegre olmuş toplumsal düzen 

üzerinden yapılan olumlamaların doğrulanma 

seçeneği ne yazık ki çok zordur.  

Dolayısıyla değişim, sosyal , siyasal, kültürel 

alanda bir çok değişimi nitelediğinden bunu 

zorundalık olarak anlamak yanlış olmaz. Ayrıca 

değişim, sosyologlara  göre kendini tekrar eden bir 

süreçtir. Genel olarak bakıldığında medeniyetlerin 

doğması, gelişmesi ve yıkılması da birbirine 

benzerlikleri olan kısır bir döngüyü 

oluşturmaktadır. (Apalı, 2016: 398)

 

 

 



 

“Toplumların zaman içerisinde bir medeniyet 

haline gelmeleri belirli aşamalardan geçmeleri 

neticesinde mümkün olmuştur. “Dünya ölçüsünde 

toplumlar, önce geleneksellikten “modern sanayi 

toplumu”, sonra da “sanayileşme sonrası” veya 

“ötesi” denilen yepyeni bir “ultra-modern” veya 

“post-modern” yahut bir başka adlandırma ile 

“bilgi toplumu” ya da “iletişim toplumu” şeklinde 

adlandırılan yeni bir tipe yönelmiş bulunuyorlar 

ve böylece modernleşmenin ve hatta post-

modernizmin beraberinde sürüklediği değişim 

olgusu ve mecburiyetleri dünya ölçüsünde her 

geçen gün yeni bilimsel ve teknolojik buluşlar ve 

gelişmeler, bunların beraberinde getirdiği 

oluşum, değişme ve gelişmelerle sürekli ivme 

kazanmaktadır” (Günay, 2011; 24-34) 

  21. Yüzyıl ürünü olan post modernizm ve 

“post” kelimesinin ardına gelen diğer kavramlar 

da değişen dünyaya ayak uydurma çabası 

sebebiyle ortaya çıkmıştır. Post modernizmin 

sosyolojik yapı üzerindeki etkisi oldukça yenidir. 

Hala değişim ve gelişim içinde olan, teknolojik 

yapı ile gelişmeye elverişli “sosyal kültür” 

kelimesi de bu sistemin oluşturduğu yegane 

kavram olarak hayatımıza girmiştir. Sosyal 

kültürel yapıyı çok kültürlülükle sentezlemiş olan 

Celalleddin Yanık’a göre post modernizmin 

“kültürel farklılık” vurgusu, kökleşen demokrasi 

anlayışı gibi içerikler çok kültürlülük ikilemesini 

terorik olarak ele almamıza neden olmuştur. 

Kavramsal olarak bakıldığında çok kültürlülük 

çok görüşlü bakış açılarına kaynaklık etse de, 

teorik anlamda alt yapısını oluşturabilecek farklı 

unsurlara sahiptir. Bu unsurlardan en önemlisi 

post modernizm bağlamında ele alınan değişim 

vetiresidir. ( Yanık, 2011:164) Önemin 

büyüklüğüne yapılan vurgu, sosyal yapıyı he 

bakımdan etkileyecek sürece de dikkat 

çekmektedir. Böylelikle siyasal yapıda ortaya 

çıkan ve sosyal alana taşınan bu süreçte post 

modernizmin getirdikleri tek başına bir çalışma 

alanı oluşturmuştur.  

Toplumsal Yapı Ve Din 

 Dünya genelinde din olgusu ülkeden 

ülkeye bölgeden bölgeye değişiklik gösteren 

karakteristik bir öğeyi ifade etmektedir. Bu öğenin 

bu denli önemli olmasında dinin, kimliği oluşturan 

bir unsur olarak nitelenmesidir. Günümüz din 

savaşlarının ve radikal dinciliğin meydana 

getirdiği dönüşüm, aslında yeni gelecek olan dini 

başkalaşıma ihtiyaç duyulmaasıdır. ( Yılmaz, 

2012) 

“Bir toplumdaki hacim ve kesiflik dini, ekonomik, 

hukuki ve siyasi kurum ve durumlara etki yapar. 

Hacim ve kesifliğin artmasıyla dini düşünüş ve 

inanışlar değişir. Mesela, islâmiyet hacim ve 

kesiflik bakımından genişleyince çeşitli mezhep, 

fırka ve öğretiler (doktrinler) ortaya çıktı. 

Hıristiyanlığın hacim ve kesifliği artınca çeşitli 

ulusal kiliseler kuruldu. Buna karşılık totemcilik 

hacim ve kesifliği çok az bir din olduğundan onda 

farklı inanışlar yoktur. Bir totem üyesi neye 

inanıyorsa ötekiler de aynı şeye inanırlar. Hacim 

ve kesifliğin artması ayrımlaşma ve iş bölümünü 

arttırır.”  ( Taplamacıoplu, 1969:11,12)  Özellikle 

Osmanlı dini yapısının vurgusu ile geleneksel 

değerlere bağlılığı esas alan Türk kültüründe, dini 

değerler toplumsal alt yapıyı oluşturmaktadır. 

 

 

 



 

Siyaset ve hukukun dahi böylesine iç içe olması, 

toplumsal yapının yönetim ve idaresinde etkili 

olduğunun da göstergesidir. Toplumsal alt tabanı 

etkileyen kararların halk üzerinde uygulama 

biçimleri, algıda kabul ettiren sistemsel bir 

formasyon olduğuna işaret etmektedir. Algıya 

yerleşen dini değerleri esas alan halk için durum, 

itaat etme içgüdüsünün kuvvetlenmesine sebep 

olmaktadır. Dönemin şartları göz önünde 

bulundurulduğunda sorgulama yetisinin ön planda 

olmadığı, kabullenici bir durumda olan halkın 

karşılaştırma yapması da olanaksızdır. Hal böyle 

olunca, devletin tüm birimlerine sirayet eden ve 

kanun niteliği taşıyan dini vecibelerin kontrolünde 

toplumsal yapı alt tabanının gelişmesini beklemek 

söz konusu değildir. Din alimlerinin ortak 

değerlerin savunucu olduğu ve yönetim 

birimlerinde görev aldığı düşünüldüğünde 

sosyolojik yapının tek prototipte bir gövdeyi 

oluşturduğu görülmektedir. 

“21. yüzyılın başındaki İslam dünyası son derece 

dağınık ve çeşitli ekonomik, ideolojik ve sosyal 

sıkıntılar içerisinde birbirine karşı siyasi 

eğilimlere sahiptir. Sanıldığının aksine en büyük 

Müslüman nüfus yoğunluğu Arap Yarımadası'nda 

değil Güney ve Güneydoğu Asya'da (Endonezya, 

Malezya, Bangladeş, Pakistan ve Hindistan'da) 

bulunmaktadır. Arap dünyasındaki 22 ülkede 300 

milyon kişi yaşamaktadır. BM'de en az % 86'lık 

bir Müslüman nüfusa sahip 32 üye ve Müslüman 

nüfus oranı % 66 ile 85 arasında değişen 9 ülke 

ile beraber toplam 41 Müslüman ülke vardır. 

Doğum oranlarının yüksek olması İslam'ı şu anda 

en hızlı büyüyen din yapmaktadır ve bu nüfus 

ileride daha da gençleşecektir” ( Sait, 2012) 

21. Yüzyılın küreselleşmesin de etkisiyle 

bu kadar iç içe olması ve karmaşık dini yapının 

ideolojik çerçeveleri adlandıran bir unsur olması 

ülkelerarası bölünmelerin de odak noktası 

olmasına sebebiyet vermiştir. Toplumun dini ön 

yargılara göre bölge bölge, ülke ülke 

konumlandırdığı siyasal ve sosyal sistemde 

ayrıştırıcı bir durum gözlere çarpmaktadır. Bu 

tutum uluslararası sistemde olduğu kadar 

sosyolojik yaşantının yön değiştirmesine de yol 

açmıştır. Ontolojik çalışmaların temelinde yer alan 

ve hala adlandırılamayan karmaşık bir bütün 

parçası olmak, 21. Yüzyıl dünyasında 

yadsınamayacak bir gerçeği ifade etmektedir. 

Taklit edilen bilimsel, siyasal gerçekler gibi taklit 

edilen toplumsal yaşamın bu denli karmaşık 

ortamda belirleyici bir özellik olmasına dikkat 

çekmektedir. Teknoloji çağını ifade eden bu 

dönem, belirleyici özellikleri olmayan ancak 

geleneksel değerlerini de korumaya çalışan 

bütünleyici bir yapının muhafazasını 

gerektirmektedir. Dünyanın her bölgesine 

karmaşık sosyolojik yapılara rağmen ayırt edici ( 

ayrıştırıcı)  unsur olan dini öğelerin, 21. Yüzyılda 

da hız kesmeksizin önemini artırdığını 

göstermektedir.  

Kentleşmenin Sosyolojik Yapı Üzerindeki 

Etkisi 

  İnsanlık tarihinde genel olarak iki çeşit 

yaşama tarzı vardır. Bunlardan ilki “Göçebe 

Yaşam Tarzı” , diğeri ise “Yerleşik Yaşam Tarzı” 

dır. Yerleşik toplumlar yönetim, geçim kaynağı 

gibi birçok alanda farklılık arz etmektedir. Aşiret, 

boy, köy gibi yapılanmalar; bunlardan sadece bir 

kaçıdır. Bu toplumsal nitelikler kendi içinde de

 

 



 

farklılıklara ayrılmakta ve yüzıllardır bütünlüğünü 

korumaktadır. Yerleşik hayata geçilmesiyle 

birlikte geçim kaynağının, yerleşme düzenin, 

yönetim yapısında gerçekleşen değişim 

gereksinimi doğduğunda küçük site yapıları teker 

teker modernleşmeye başlamış ve bu moderniteye 

ayak uydurmuştur (Alptekin, 2002:1) Geleneksel 

şehir mi modern şehir mi sorusu üzerine 

şekillenen ve hali hazırda iki şehirleşme tarzını da 

yaşayan biz 21. Yüzyıl insanları için oturmuş 

sistemsel bir yapı yoktur. Şehir ve köy hayatı 

ayrımında sosyal yaşamın keskin çizgileri gözle 

görülür niteliktedir. Bu sebeple yaşama tarzlarının 

bulunulan mekânsal sitemler üzerine inşaası, kent 

ve köy ayrımında sosyolojik yaşamında 

ayrılmasına neden olmuştur. İş, okul, kültürel 

değerler bağlamında kentin kozmopolit yapısı,  

köydeki geleneksel değerlere bağlılığı içine alan 

bütüncül bir kavramı ifade etmektedir. Yaşanılan 

yerdeki kişi sayısının artması ve kültürel olarak 

heterojen bir yapı oluşturması ile güvensiz, insan 

ilişkilerinde duyarsız bir iletişim belirdiğine göre 

kentsel yaşamın sosyolojik yapısı üzerindeki etkisi 

oldukça önemlidir.  

Alptekin sosyolojik yaşamda kent vurgusu 

üzerinde yaptığı çalışmalarda şehir sosyolojisi 

kavramı üzerinde durarak derinliğin boyutuna 

dikkat çekmiştir. Öyle ki ona göre şehir 

sosyolojisi “ Geleneksel toplumların, geleneksel 

yerleşim birimlerinden farklı bir yaşam merkezi ve 

farklı bir toplumsal yapıyı ihtiva eden, 

kapitalizmin ve modernitenin getirdiği modern 

şehirdeki fiziki dokunun ve beşeri bileşimin 

insanlar arası ilişkileri nasıl yapılandırdığını ve 

fert ve toplumsal gurupların toplumla olan 

ilişkilerini nasıl düzenlediğini, sonuçta bütün bu 

kompleks yapının nasıl bir toplum ortaya koyduğu 

ve nasıl bir yaşam tarzı sunduğunu anlamaya 

çalışan, bu yaşamın problemlerini anlamayı 

kendine hedef edinen, genel sosyolojik teorileri 

şehir ortamında pratiğe uygulayan sosyolojinin 

bir alt disiplinidir.” ( Alptekin, 2002:5,6)  

21. Yüzyılda Eğitim 

Dijitalleşme ve küreselleşmeye bağlı 

olarak modern eğitim sistemlerine duyulan 

gereksinimin şiddeti ve algı değişmiştir. 

Sosyolojik yapının ontolojik kırılması her alanda 

olduğu gibi eğitim hayatına da yansımıştır. 

Böylelikle ortaya çıkan ve uyulması gerek 

sistemsel hareketlenmeler de eğitimin ne denli 

gerekli olduğunu ortaya çıkarmıştır. Özellikle 

gelişen teknoloji sebebiyle eğitimin ve ülkesel 

çapta eğitim unsurunun gelişmesi ayırt edici bir 

unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. 

21. yüzyıl okuryazarlığı; belli bir metinden 

alınan taslağın zihinde işlenerek yeni bir çıktı 

olarak materyallere işlenmenin ötesinde olduğu 

günümüz dünyasında oldukça belirgindir. Büyük 

ve kağıt kokusuyla dolu olan bir kütüphaneden 

cepte taşınabilir disklere doğru olan yolculuğun, 

okuma ve yazma alışkanlıklarını da buna göre 

şekillendirmesi elbette olağandır. Özellikle 

internetin yayılması ve bilginin sınırsızlığı 

düşünüldüğüne bu alan daha da geniş kitlelere 

yayılmasına sebep olmaktadır. Böylelikle eğitimin 

evlere hatta ceplere kadar sığdığı bir dünyada okur 

yazarlık oranının artması ve buna bağlı olarak 

teknoloji ve ekonominin gelişmesi de peşi sıra 

ülkesel başarıyı getirmektedir. Bu çerçevede ele 

alınan bazı OECD ülkeleri ele alınarak Hamarat 

tarafından sınıflandırılmaya tabi tutulmuştur. 

 

 



 

 
(Hamarat, 2019:11-18). 

Hamarat tarafından ele alınan ve ülkeleri 

karşılaştırma suretiyle eğitim seviyelerinin 

incelenmesi  yönündeki çalışmada belirtilen 

harfler bazı içerikleri simgelemek suretiyle 

oluşturulmuştur. Harflerin simgelediği içerikler 

şöyledir: 

A: Yaratıcılı /İnovasyon  B: Eleştirel Düşünme                          

C: Problem çözme           D: Karar Verme                                   

E: İletişim                        F: İşbirliği                                             

G: Okuryazarlık             H: Araştırma ve İnceleme 

I: Medya Okuryazarlığı 

J: Dijital Vatandaşlık K: BT Uygulamaları ve 

Kavramları 

L: Esneklik ve Uyum M: Girişimcilik ve Öz 

yönelim 

N: Üretkenlik                O: Liderlik ve Sorumluluk 

Tablo incelendiğinde bazı ülkelerde 

müfredat değişimi söz konusu iken bazı ülkelerde 

gelenekselci oturmuş bir düzen vardır. Bazı 

ülkelerde öğretmen eğitimi yokken bazı ülkelerde 

vardır. Ancak genel olarak incelendiğinde değişen 

dünya düzenine entegrasyonun gelişmiş ülkelerde 

daha fazla geçirgenlik gösterdiği görülmektedir.  

Türkiye’de eğitim sistemi temel 

alındığında değişen müfredatların sayısına 

bakıldığında hala oturmuş bir a yapının 

olmadığını görmekteyiz. Osmanlı tarihinden 

başlayarak yapılan yenileşme hareketleri olarak 

ülkenin eğitim kalitesi artırılmaya çalışılmıştır. II 

Mahmut ile başlayan ve 1824 tarihinde eğitimin 

zorunlu haline getirilmesi, eğitimin birçok sınıfa 

inmesine olanak sağlamıştır. Ancak buna rağmen 

başarılı olamayışın toplumsal değerler ve 

yıkılmakta olan bir Osmanlı için beklenmedik bir 

sonuç olmadığı görülmektedir. Tanzimat 

döneminde (1869) ilk üniversitenin açılması ile 

yüksek öğrenimi esas alan bir eğitim sistemi 

benimsenmiştir. Cumhuriyetin kurulması sonrası 

sıfırdan kurulmaya çalışılan bir devletin yükünün 

yanında Atatürk’ün eğitim önceliği sayesinde 

birçok reform hareketleri yapılmıştır. Birçok 

devlete karşı yenilmiş ve yeniden ayaklanmaya 

çalışan milli bir ruhun ancak eğitimle 

yükselebileceğine dair olan görüş, bu alanda 

birçok yeniliğin gelmesini sağlamıştır. 

Eğitimin toplumsal yaşama etkisi ele 

alınmak istenirse alt tabanını eğitimi esas alan 

bütüncül kavramların ön planda olduğunu 

söylemek yanlış olmaz. Eğitim ile algının birbiri 

 



 

ile etkileşim içinde olduğu bilinmekle birlikte 

benimsetilmek istenen sosyal değer eğitim yoluyla 

kişiye aktarılabilmektedir. Sosyal sınıf farklarında 

eğitim sınıfını esas alan ayrıştırıcı politikaların 

olmadığı ancak genelde eğitimli kesimin yönetici 

olduğu söz konusu olunca, halkın eğitime olan 

verdiği değer daha da artmaktadır. Yapılan 

araştırmalara göre ise ülkenin gelişmişlik düzenin 

birbiri ile ilintili ve doğru orantılı kavramlar 

olduğu ele alınarak ekonomik ve bilimsel alanda 

yükselmenin eğitimli bir toplumda oluşabileceğine 

dair görüşler ele alınmıştır. (Bilgiseven, 1992; 

Ereş, 2005:167) 

TÜBİTAK araştırmasına göre; kürsel 

değişim ve gelişim ele alındığında en çok 

etkilenen alan eğitim felsefesinin olduğu 

yönündedir. Liberal düzenin oturmaya 

başlamasından sonra bireyci bir felsefenin 

geliştiği savunularak eşitlikçi, özgürlükçü bir 

yapının oluştuğu dile getirilmektedir. Bu 

çerçevede eğitimi disipline eden gücün sosyolojik 

alt tabana şekil vermesini esas alana ana kavram 

küreselleşmeni verdiği revize bir sistemdir. 

(TÜBİTAK, 2004) 

Ekonomik Yaşam Ve Sosyolojik Yapıya Etkisi 

İnsanoğlu varolduğundan bu yana tüketim 

ve üretimi içine alan döngüsel bir hareketliliği 

benimsemiştir. Üretim toplumundan tüketim 

toplumuna geçiş yapan 21. Yüzyıl dünyası için 

ekonomik etkenler ülke sistemlerine oldukça etki 

etmektedir. Ekonominin iyi olduğu toplumlarda 

sosyolojik yapının daha sakin ve durağan olduğu 

görülmektedir. Ekonominin insan ilişkilerini 

etkileyen gücünün böylesi etkili olması, 

ekonomiye öncelik verilmesi konusundaki 

elzemiyeti de gözler önüne süermektedir. 

Psikolojik hayata yansıyan ve halkın içiçe olduğu 

toplumsal bir yapıda gerçekleşen ekonomik bir 

krizde uluslararası alanda yaşanan zor durumdan 

ziyade içişlerinde sıkıntı yaşayan halkın 

haykırışları siyasi birimleri harekete 

geçirmektedir. Böylelikle yaşanan krizlerde, kriz 

yönetiminin ve insanı idare edebilme kabiliyetinin 

karar alıcılarda olduğu görülmektedir.  

“Ekonomi Sosyolojisi” söylemi ilk kez 

1879’da Jevons tarafından dile getirilmiştir. 

Sosyolojik çalışmalardan bazıları olan  Weber’in 

Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, 

Durkheim’ın Toplumsal İş bölümü gibi yapıtlar, 

bu alandaki felsefi ve kuramsal al yapının 

oluşmasına katkı sağlamıştır. Ayrıca Adam 

Smith’in Ulsuların Zenginliği adlı çalışması 

sosyolojik ve ekonomik yönü ağır basan 

bütünleşmiş bir sistemin olduğuna vurgu 

yapmaktadır. (Bozkurt ve Güneş, 2011: 101) 

Türkiye’de ise yapılan çalışmalar arasında Ziya 

Gökalp’in çalışmalarında ele aldığı “milli iktisat” 

başlığı altındaki değerlendirmeleri, Ziyaeddin 

Fahri Fındıkoğlu’nun “İktisat Sosyolojisi 

Bakımından Sosyalizm”i  , Hilmi Ziya Ülken’in 

“İktisat Zihniyeti” adlı çalışmaları mevcuttur.  

Günümüzde ise bu durum başlık olarak ele 

alınmış “ iktisat sosyolojisi” alanında yüköğrenim 

ve lisans üstü öğrenim çapında açılan bölümlerle 

kuramsallaştırılmıştır. (Çağlak, 2013:102) 

SONUÇ VE ÖNERİ 

Çalışmanın karakteristik özelliği olan 

sosyolojik yapının değişkenliği, her alanda evrim-

 

 



 

leşmeyi zorunlu kılan bir çalışma alanıdır. 

Normlaşan düzene rağmen evrensel bütünlük 

çerçevesinde mecbur kılınan değişme gereksinimi, 

sosyal bir bütün olan insanın da değişmesini ifade 

etmektedir. İnsanın değişmesi demek; mimari 

yapıların, kültürel değerlerin, teknolojinin, 

tekstilin ve bunun gibi bir çok alanın değişmesi 

demektir. İnsan merkezli bir bilim olan 

sosyolojinin çevresel faktörlere göre değil, 

çevrenin ve çevreye dair olan her obje ve imgenin 

değişmesini ifade etmektedir. 

Kronolojik olarak bakıldığında, ülkelerin 

ve toplumsal yapıların sürekli bir devinim 

geçirdiği görülmektedir. Durum böyle iken 

oluşacak her kitlesel dönüşümde insanın çağa ve 

sisteme ayak uydurması kaçınılmaz bir son olarak 

görülmektedir. Ülkelerin her alanda karşılaştırma 

yapılarak bir kategoride sınıflandırma çabası da 

bunu ifade etmektedir. Her ülkenin yol haritasının 

“sosyal kültürüne” göre şekil aldığı ve milli 

unsurların bu evrede devreye girdiği 

göülmektedir. Birarada olma ve güven 

duygusunun eseri olan bu toplumsal bağ ile 

değişen kitle, arkasından gelen güruhu da 

etkilemekte; hatta yolunu çizmektedir. İçinde 

bulunulan siyasi, sosyal ve ekonomik ve kültürel 

bağların birbirinin mütemmim cüzü olarak 

değerlendirildiğinde bu unsurları ayrı ayrı ele 

almak da yanlış olacaktır.  

Sosyolojik değerler ele alındığında çalışır 

örgütlü bir yapı, tek başına değil toplumsal bir 

hareketlenme ile başarılı olacaktır. Ancak bunu 

yaparken istşkrarlı yönetim, istikrarlı müfredat ve 

yasalar sürece katkı sağlayacak temel bileşenler 

olacaktır. 21. Yüzyılda asimetrik ve çarpık 

toplumsal yapıları sebebiyle “batı tipi sosyolojik 

yapılar” oluşmaktadır. Gelişen ve değişen dünya 

düzenine ayak uyduruken evveliyatın ve 

ekseriyetin değerleri korunarak teknolojik ve 

ekonomik liberalleşme ile sosyal hayatın gelişim 

ve mutluluğu elde edilmelidir.  
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