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GIRIŞ  

Küçük sanayinin toplumsal yap ıda nas ı l bir yere sahip olduğ unu, 
bu yerin nasıl bir role kar şı lık olduğunu bu ara ştırmada vermeye ça-
lışı lacakt ır. Toplumsal yap ıdaki değ işkenler bak ı m ı ndan nüfus, eko-
nomik durum, kültür ve e ğ itim, dürya görüşü ve sosyal bütünle şme 
bak ımından küçük san afinin toplumsal yap ıdaki yeri ve rolü tart ışı -
lacakt ır. 

I- Nüfus Bak ımından 

Elimizde bugün yeterli istatistiki veri bulunmamakta beraber, 2,5 
milyonu aşkın bir küçük sanayi, ve küçük i ş letmenin bulunduğu tah-
min edilmektedir. 1981 nüfus say ımına göre 50 milyona varan nüfusu-
muz içinde "Esnaf, sanatkâr ve küçük sanayicilerin aileleri ile birlikte 
15 milyon ile tar mdan sonra ikinci en büyük kesimi olu ş turmaktad ı r 
(Ulusoy, 1981, s. 242). 

1984 istatistiklerine göre 1.878.281 Bağ -Kut üye kayd ı  içinde aktif 
esnaf, sanatkâr ve, küçük sanayici say ı sı  821.596, Ticaret ve Sanayi 
odalarına 79.862, Sanayi odas ıra 5096, toplam olarak 906.554 ki ş iye 
ulaşmaktad ır. Bağ -Kur Istatistik Y ı llığı , 1984. Sosyal Sigortalara tabi 
işyeri sayısı  961.743; sigortal ı  say ı s ı  2.439.016'dı r. (SSK, Istatistik 
Yı llığı , 1984, S. 17) Emekli Sandığı 'na kart ı] 1.856.127 ki ş i vardı r. 
(DPT, İstatistik Y ı llığı , 1984, s. 4) 

Alınan bu sonuçlara göre küçük sanayicilerin nüfusumuz içindeki 
yeri (aktif nüfus), diğer orta tabaka mensubu orta s ınıf oranlarına göre 
oldukça önemli yeri olan küçük sanayi, esnaf ve sanatkâr say ıları  var-
dır. Bağ -Kur'a üye olmayanlar ı  da dikkate alacak olursak, sadece ken-
di nüfus varl ıklar bak ımından ülke nüfusu içinde önemli bir orana sa-
hiptir diyebiliriz. Bir de ailedeki fert say ısını  ve işyerindeki çal ış malar 
say ı sı nı  dikkate ald ığı mızda, ortalama 5 rakam ın ı  Bağ -Kur'a üye olan 
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ve olmayan bütün "Esnaf, Sanatkâr ve Küçük Sanayici"lerinin topla-
m ı , tar ımdan sonra gelen en büyük nüfus dilimi oldu ğu ortaya ç ı kacak-
t ı r, Nüfus içindeki yeri oldukça geni ş  bir orana sahip olan "Küçük 
Sanayi, Esnaf ve Sanatkar" ı n gerek aktif nüfus bak ımından gerekse 
verdiğ i pratik eğ itimle aktif nüfusun artmas ını  sağ layan bir role sahip 
olduğu söylenebilir. 

II- Ekonomik Bak ımdan 

Küçük sanayi, s ınai işgücüne geni ş  bir istihdam imkan ı  sağ layan 
ve bütün ülkelerde § ınaî kuruluş lann büyük bir yüzdesini teşkil etmek-
tedir. (Tercan, 1981, 3-230) Toplumun sosyo-ekonomik yap ı sında ş e-
hirleşmenin ve ticaretin ba ş langıç noktas ı , hatta itici gücü olarak esnaf, 
sanatkâr ve küçük sanayicilerin çok önemli rolleri vard ır. (Genç, 1981, 
S. 127) 

Ülkemizde imalat sanayii üretiminde küçük sanayicilerin pay ı  % 
20'yi aşmaktad ı r. Küçük sanayi faaliyetleri sermaye tasarrufunu sa ğ -
lamaktad ır. Eş it ş artlar alt ında küçük sanayi büyük sanayie göre daha 
geniş  istihdam imkan ı  yarat ı r. Bunlara ek olarak küçük te şebbüs yolu 
île sermayelerin derhal verimli bir hale konmas ı  mümkün.dür. I şgücü 
açısından küçük sanayi te şebbüsleri ülke yapısına en uygun olanı  du-
rumundadır. Yönetim aç ısından da büyük sanayie göre giri ş imcisi ken-
di iş inin hem müdürü, hem mühendisi, hem ustas ı  ve hem de ekonomis-
tidir. (Genç, 1981, S. 217) 

Ülkemizde küçük i ş letmelerin istihdam içindeki pay ı  uzun yıllar 
yüzde 50'nin üzerinde olmu ş tur. Ayrıca sınai üretimin de önemli bir 
kısmın ın kaynağı  olmuş tur. Sanayi kesiminde sermaye yo ğun teknolo-
jileri hakim olmas ı  karşı sında, küçük i ş letmelerin üretim içindeki pa-
payının 1973 yı lı  baş larında hala % 21 dolaymda olmas ı  küçümsenecek 
bir durum değ ildir. Sanayinin teknolojik sermaye olarak geli şmesinde 
küçük iş letmelerin bir rolü oldu ğu gerçeğ i inkâr edilemez. Çünkü üre-
timde çe ş itlendirmeye gitme aç ısından küçük iş letmeler daha büyük 
esneklik göstermektedir. (K oparal, 1977, S. 58) Tar ımda modernle ş -
menin sağ lanması  ve sanayile şmeyi gerçekle ş tirmede, büyük sanayie 
geçiş te ara sektör olmak ve emek yo ğun teknolojiler kullanmak sure-
tiyle çok fazla ki ş iye istihdam imkanı  sağ lamak küçük i şletmelerle 
mümkündür. Bu anlamda küçük sanayi, sanayile şmenin, ticaretin ve 
kentleş menin bir motivi ve bir ba ş langıç noktas ı  görevini yerine getir-
mektedir. (Kurtkan, 1962, S. 20) 
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Bir başka bak ımdan nüfusun yo ğunluğu, sermayenin k ı tlığı  ta-
sarruf meylinin ve tarımdaki katma değerin düşüklüğü, kalifiye eleman 
ihtiyacı , iç piyasan ın darlığı , ileri teknikleri uygulaman ın zorluğu ve 
ülkedeki gizli, aç ık iş siz kitlelerin istihdam ı  gibi sebepler ülke ekono-
misinde küçük sanayii faaliyetini zorunlu k ılmaktad ır. Gerçekten ye-
terli geliri olmayan ve hatta i ş siz sayılabilecek k ı r kesimindeki oldukça 
büyük nüfus kitlesini az yat ırım ve transferle bir ba şka sektörde istih-
dam etmek mümkün değ ildir (Koparal, 1977, S. 60). Zamamm ızda eko-
nomik geli şme, ilk dürticü kuvveti tar ımdan almas ı  gereken bir sana-
yileşme hareketi olarak anla şı lmaktadı r. Küçük sanayinin fonksiyonu, 
tarımdan sanayi toplumuna geçi ş i hazı rlayan "ara sektör" olarak kabul 
etmek de mümkündür. (Kurtkan, 1962, s. 21). 

Gelir aç ı sından, orta bir gelire sahip olan küçük sanayiciler ülke 
ekonomisine birçok yönden olumlu katk ıda bulunmaktad ırlar. Kuru-
luşunda çok az bir sermaye ile i şe baş layan küçük sanayiciler, sermaye-
lerinin % 80 oranında kendi öz kaynaklar ına dayanarak i ş lerini kur-
duklarını  belirtmiş lerdir. Bkz., s. 58, çizelge 2'de sermaye yap ı sı . (Öz-
erkmen, 1985, s. 110). Ş ehir alan ında büyük sanayii tamamlayarak ge-
reksiz yat ırım' önlerken, kırsal kesimde i şgücünü değerlendirerek, yöre 
ham madde kaynaklarını  iş leyerek ekonomiye katk ıda bulunmaktad ır. 
Büyük sanayiinin yeti şmiş  eleman ihtiyac ı na cevap vererek büyük sa-
nayinin giriş imci ve vas ıfl ı  eleman ihtiyacını  karşı lamaktad ır. Ekonomik 
yönden sosyal yap ımmdzda orta s ınıflar ın oluşmasında ve gen iş leme-
sinde küçük sanayii çok önemli bir role sahiptir. Ne üst s ınıflara ha-
setler ecek kadar az gelire sahip ne de alt s ınıfları  hor görecek derecede 
aşı rı  bir gelire sahip olmad ığı  için de sosyal yap ıda gelir aç ı sından bir 
denge unsuru olmakta, bu bak ımdan da aşı rı  istekleri olmayan tipik 
orta s ın ıf karakteri ta şı maktad ır. (Koparal, 1977, s. 59). Anket soru-
muza da kendilerini daha çok orta tabakada gördüklerini, di ğer , orta 
sınıflara göre de daha iyi durumda olduklar ın ı  belirtmi ş lerdi. Bkz., 
s. 103, çizelge 27, orta tabakada olman ın ölçüleri. (Özerkmen, 1985, 
s. 111). 

III- C, Kültür ve Eğ itim Bak ım ından 

Küçük sanayicilerin kültürel özellikleri bak ımından çoğunluğunun 
kır kökenli, tar ım-sanayi geçi ş  dönemi insan ının nüfus özelliklerine 
sahip bir kitledir diyebiliriz. Bir yan ı  ile k ırsal (gelenekçi-muhafazakâr) 
yapı  özellikleri gösterirken, di ğer yandan aç ık sanayi toplumu (modern 
yapı) özelliklerini ta şı maktadır. Önceki sosyo-kültürel çevre k ırsal özel- 
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likler ta şı rken, şu andaki sosyo-kültiirel çevre ş ehir alan ında orta s ı -
tuflann tercih etti ğ i ikinci dereceden semtlerle, alt kültür gruplar ının 
oturduğu gecekondu türünden hem k ır hem ş ehir sosyo-kültürel özel-
liklerin bir arada bulundu ğu geçiş  dönemi mahallerinden meydana gel-
mektedir. Bkz., s. 83 (Önceki ve ş u anki sosyo-kültürel çevre) (Özerk-
men, 1985, s. 111). 

Yine ailenin nüfus say ısı  bak ımından modern özellikler gözlenir-
ken ve kadına kararlara az da olsa kat ı lma, yüksek bir oranda eğ itim 
hakkı  tanmırken, kad ının çalış ması  ve kararlara e ş it oranda kat ı lma 
konusunda ho ş  görülü olmadıklarını  ve evlilik biçimlerinin "görücü 
usulü" yönünde çoğunluğu te şkil ettiğ i görülmektedir. Bkz., s. 85-88, 
Aile ve evlilik ş ekilleri. Kadın hakkındaki görü ş leri. (Özerkmen, 1985, 
s. 111). 

Yocukları  için istedikleri e ğ itim ve öğ retim bak ımından çok yük-
sek bir oranda yüksek ö ğ retimi isterlerken, gençlik hakk ındaki yarg ı -
ları  olurnsuzdur. Ama gençli ğe kendini gelktirebilmek ve yeti şıneleri 
için gereken şeyleri veremediklerinin de fark ında olan bir kitledir kü-
çük sanayiciler. Bkz., s. 84 çocuklar ı  için düşündükleri eğ itim. s. 88 
Gençlik hakk ında görüş leri. (Özerkmen, 1985, s. 112) 

Bir ba şka bakımdan küçük sanayiciler eğ ilim, ilgi ve alış kanl ı klar ı  
ile de henüz modern yap ıya ve o hayat ın gereklerine uygun davrana-
mamakta ve kırdan getirdiğ i gelenekçi yapıyı  ş ehir alanında sürdürmek-
tedir. Mesela, bo ş  zamanlar ının çoğunu dinlenerek geçirmekte, ço-
ğunda tatil alış kanlığı  olmadığı , içkinin çok az bir oranda kullan ıldığı , 
yemeğ i bir çoğunun yerde yediğ i ve eğ lenmesini daha çok kendi aile-
siyle yapmayı  tercih eden kapal ı , tutumlu ve muhafazakâr bir tav ır ve 
tutum içindedir. Kötü al ış kanlık olarak nitelenebilecek olan sigara d ı -
şı nda hiçbir alişkanlıklannın olmay ışı , talih- şans oyunlarına itibar et-
meyiş leri, müstehçenliğe (ekranda ve gazetelerde) kar şı  tepkileri, ter-
cih ettikleri müzik türleri ve ali ş -veri ş lerdeki insan ili şkkileri bak ımın-
dan tam bir muhafazakâr tutum içinde olan küçük san ayiciler modern 
bir yap ı  göstermemektedirler. Onlar zaten tar ım-sanayi geçi ş i içinde 
olan toplumun "ara sektörü" durumunda ve gelenekçi bir tutum için-
dedirler. Bu bakımdan sanayi toplumuna geçi ş te kır ile ş ehir değerleri 
arasında ı lık, yumuşak, kesintisiz ve kopukluk yaratmadan geçi ş i, 
sürekliliğ i sağ layan "ara sektör" rolünü oynamaktad ırlar. Ancak ken-
dilerinden sonra gelecek olan ku şaklar, ş ehir alan ındaki etkile ş imler 
sonucu modern yapıya geçilecektir. Bkz., ss. 89-97, E ğ ilim, ilgi ve alış -
kanlıkları . (Özerkmen, 1985. s. 112). 
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Eğ itim bakımından küçük sanayicilerin yeri oldukça dü şük bir 
tahsil derecesi içindedirler. Baba, e ş  ve kendilerinin tahsil derecelerinin 
yoğunla ş tığı  seve ilkokuldur. Eğ itim bakımından küçük sanayiciler, 
çağı n gereklerini yerine getirecek bir eğ itim ve öğ retimden yoksundur-
lar. Onlar meslekleri ile ilgili bilgileri ustalar ından almış  ve kalfa çırak 
basamaklar ından geçerek meslek sahibi olmu ş lardır. Aynı  bilgileri 
kendilerinden sonra gelecek ilkokul sonras ı  nüfusa (ç ırak-kalfa) pra-
tik olarak aktaracaklard ır. Bu bakımdan okullar ın yanında geleneksel 
"usta-kalfa-ç ırak" yüzyüze ili şkileri içinde eğ itim ve öğ retim imkan ı  
bulamamış  nüfusu eğ itme ve üretime kazand ı rma fonksiyonuna sahip-
tirler. Kendi eğ itim seviyesi bak ımından toplum içindeki yerleri dü şük, 
fakat sanayiye nitelikli yeti şmiş  eleman üretmesi bak ımından rolü olum-
ludur. Bu sayede i ş siz kitlelere meslek kazand ırması  bakımından 
sosyal yap ıya kazandrrn ş , orta tabaka insan ı  üretmesi bak ımından rolü, 
bu sosyo-ekonomik yap ı  içinde olumludur. Kadının eğ itilmesinden 
yana olmaları  ve çocuklar ı  için çoğunluğun yüksek eğ itim istemeleri 
yeniye, modern olana ve geli şmeden yana olduklar ını  gösterir. Bkz., 
s. 79 küçük sanayicilerin tahsil durumlar ı . ss. 87-88 kad ı n hakkındaki 
görü ş leri. s. 84 çocuklar ı  için istedikleri eğ itim. ss. 60-61 bilgi düzeyi. 

IV- D, Dünya Görüşü Bakımından 

Küçük sanayicilerin dünya görü ş leri, her türlü a şı rıhğa (dini, si-
yasi, ekonomik, kültürel) kar şı  kapılı , "orta görü ş "ü temsil eden bir 
görüş tür denebilir. Bu iddiay ı  destekleyen kan ıtlar V. bölüm adı  altın 
da incelediğ imiz sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel özellikler ve dünya 
görü ş leri ana ba ş lıklar ı  içinde verildi. Küçük sanayiciler ekonomik 
olarak ne gıpta edecek kadar az. ne de yukardan bakacak kadar çok 
kazanmad ıklarından, bir kere kazanç itibariyle orta bir kazanc ı  göster-
mektedir. Bkz., s. 58-59 sermaye yap ı sı . (Özerkmen, 1985, s. 113). 

SoSyo-kültürel özellikleri bak ımından "muhafazakar-gelenekçi" 
bir yap ı  gösteren ve sosyal de ğ iş im içindeki toplumda süreklili ğ in ku-
rulmas ında küçük sanayicilerin dünya görü ş lerinin rolü vard ır. Sanayi 
içinde büyük sanayi ile rekabet yerine onu tamamlama rolünü üstle-
nerek ve tar ınıdaki fazla nüfusu çekerek, öğ retim imkan ı  bulamamış  
nüfusu eğ iterek e ğ itimi ve sanayii bütünleme rolleri ile toplumun ak-
sayan mekanizmalar ın ı  tamamlamaktad ır. Bkz., ss. 52-53 Sanayinin 
tamamlanmas ında küçük sanayi (Özerkmen, 1985, s. 113). 

Küçük sanayiciler dü şünce , itibariyle birle şmeden ve dayan ış ma-
dan yana bir durumlar ı  olmas ına rağmen, gerek kendi içinde örgütlen- 



270 	 NECMETTİN ÖZERKMEN 

me gerekse diğer sosyal örgütlerle ili şkileri zayıf bir durum göstermek-
tedirler. Bkz., s. 98 sosyal örgütlere kat ılma durumu. Haber kayna ğı  
konusunda resmi ağı za giivendiklerine, gazetelerde i ş  ve ekonomi ko-
nularına önem vermelerine, gazete haberlerine pek güvenmedikleri 
gibi ideolojik tutumlu bas ından kaçmmalarma bak ılacak olursa küçük 
sanayicilerin "apolitik" ve "orta görü ş "ü berimsediklerini ç ıkarabili-
riz. Bkz., ss. 99-100 Haber kaynaklar ı  durumu (Özerkmen, 1985, s. 
113). 

İş te baş arı  konusunda "disiplin, plan ve dürüstlük" ölçüsünü te-
mele almış  bir düşünceye sahipler. Küçük sanayiciler gelenek ve inanç-
larına bağ lıdırlar. Bir tak ım imkânsızlıklara rağmen gelenemin ve dini 
vecibenin gereğ ini imkanları  ölçüsünde yerine getirmeye çal ış an bir 
kitledir. Bkz., s. 100 i şte başarı  konusundaki düşünceleri. ss. 20-1011 
gelenek ve dine bağ lı lı kları  (Özerkmen, 1985, s. 114). 

Küçük sanayiciler birçok olumsuzlu ğa rağmen geleceğe umutla 
bakan, işine bağ lı , çalış kan ve sab ırlı  bir kitledir. Kurulu ş ları  bakımın-
dan da birçok konuda kendi imkanlar ını  seferber etmi ş , kendi kendine 
yetmiş  bir sektördür. Bkz., s. 102-103 ekonomik ve sosyal konularda 
ileriye ait dü şünceleri. Kendi alanlarmda kendilerinin bilgilerini yeter-
li görmemektedirler. Bu bak ımdan öğ renmeye ve geli şmeye aç ıktırlar. 
Kendilerini orta tabakada gören küçük sanayiciler, kar şı  oldukları  ve 
onaylaıdkları  durumlar bak ım ından da tam bir "gelenekçi-muhagaza-
kar" dünya görü şünü yans ı tmaktad ırlar. Ülke ve kendi meseleleri ko-
nusunda bilinçli tespitler yaptığı  kadar, mant ıklı-manalı  çözümler de 
teklif etmektedirler. 13kz., ss. 102-107 ilgili konular (Özerkmen, 1985, 
s. 114). 

Bütün bu aç ılardan bak ıldığı nda küçük sanayicilerin toplumda hem 
tabaka itibariyle hem de görü ş  itibariyle orta bir yer ve toplumda den-
ge, süreklilik ve bütünle ştirici bir role dahip olduklar ın ı  görüyoruz. 

V- Toplumsal Bütiinleşme Bak ım ından 

Sosyal bütünle şme kavram ı , hem ekonomik hem de ekonomik 
olmayan müesseselerin birbirlerini tamamlama ve destekleme duru-
munu açıklayan bir kavramd ır. Sosyal bütilnleşme, fonksiyonel bütün-
leşme ve mana etrafında bütünle ş  olarak iki durum gösterir. Fonksiyo-
nel bütünleşmenin esas ı  iş  bölümüne dayanmaktad ır. Teknik olarak 
iş  bölümü, herhangi bir mamulün imalat an ında çeş itli evrelere bölü-
nerek, farkl ı  şahıslar tarafından yap ı lması  demektir. Yani bir, ham- 
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maddenin veya yaP mamul maddenin çe ş itli ihtisas elemanlar ı  tarafın-
dan değ iş ik isimlere tabi tutularak ve birbirine devredilerek montaj ı  
tamamlanmakta ve mamul veya ara mal meydana getirilmektedir. 
(Eröz, 1973, ss. 160-164). Bu manada küçük sanayide fonksiyonel bir 
bütünleşmeden söz edemeyiz. Sadece belli alanlarda pratik olarak bil-
gi ve beceri edilmi ş  meslek sahiplerinin kendi alanlarmdaki ilkel (ba-
sit) iş  bölümü ve etkinliğ inden söz edebiliriz. Bir ba şka ifade ile "Or-
ganize Sanayi Bölgelerinde" kaporta i ş ini bir iş  yeri, boya, i şini başka 
bir iş  yeri ve motor bak ım iş ini de bir ba şka iş  yeri sağ layarak kendi ara-
larında, farklı  ünitelerde, ayr ı  iş  yerlerinde bir i ş  için bir bütünle şme-
den yada i şbirliğ inden söz edilebilir. Fakat bütün bu i ş  zincirini ayn ı  
iş  yerinde farkl ı  kimselerce yap ı lması  sözkonusu değ ildir. Ancak iş  
bölümünün ortaya ç ıktığı  iş  yerleri makine park ı  fazla olan i ş  yerleri-
dir. Bkz., ss. 59-60 i ş  bölümü (Özerkmen, 1985, s. 115). 

İş  bölümünün gelişmesi, eski usta tipinin yerini patron tipine b ı-
rakması  hızlandırmış , patron olmak için de mutlaka usta olmak gerek-
memiş tir. üreticinin ş ahsına ve maharetine bağ lı  tüketici talepleri ye-
rine kitle üretimine dönük modern sanayi mallar ına, markalara yöne-
linmiştir. (Tuna, 1970, s. 13). Ancak şu an ülkemizde küçük sanayide 
bu tür bir iş  bölümü sözkonusu de ğ ildir. Çalış an işgücü de pratik-tek-
nik bilgi seviyesi ne de eğ itim seviyesi modern bir organizasyonu kal-
dıracak nitelikte değ ildir. Maliyet aç ı sından da nitelikli i şgücünü kal-
dırabilecek bir imkana sahip de ğ ildir. Fonksiyonel bütünle şmeyi hem 
iş letmeler içi hem i ş letmeler aras ı  hem de sektörler aras ı  bütünleşme 
olarak düşünecek olursak; i ş letme içi fonksiyonel bütünle şme yok ama 
iş letmeler aras ı  ve sektörler aras ı  fonksiyonel bütünleşme vardır diye-
biliriz. Meseleye sanayi bütünlü ğü içinde bakacak olursak, ülke gene-
linde küçük sanayinin yerini ve uğ raş  alan ını  büyük sanayiyi tamamla-
ma alan ından seçtiğ ini görüyoruz. Büyük sanayie rakip de ğ il onu bir-
çok alanda tamamlayan ya da büyük sanayinin u ğraş  alanı  duşunda 
faaliyet gösterdi ğ ini anket sonuçlar ı  da vermektedir. Bkz., ss. 52-53 
Sanayinin tamamlanmasmda küçük sanayii yaratan şartlar (Özerk-
men, 1985, s. 116). 

Mana etrafında bütünle şme ise manevi kültür ve de ğerler ortak-
lığı  olarak adland ırı lması  mümkün olan bir bütünle şmedir. Manevi 
değeri ise büyük bir sosyal grubun mensuplar ının kendi idrak ve anla-
yış ları  ile doğ ruluğunu tasdik ettikleri için anla şma halinde olduklar ı  
ve sübjektif olarak da k ıymet takdir ettikleri de ğer hükümleridir (Ku-
rtkan, 1977, s. 7). Aç ıklamadan da anla şı lacağı  gibi bu anlamda bir 
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bütünleşme toplumun bütün sosyal gruplar ını , organizasyonların' ve 
müesseselerini bir mana etrafmda geli ş tirme veya birle ş tirme sözkonu-
sudur. Ziya Gökalp buna "Harsta Birlik" olarak aç ıklamakta ve incele-
mektedir. Hars ı  meydana getiren unsurlar ise "Milletleri millet yapan 
ve diğer milletlerden ay ıran, onlara milli şahsiyet veren dil, din, örf 
ve adetler birliğ i" gibi kültür unsurlar ıdır (Gökalp, 1972, ss. 104-110). 

Sosyal geli şmenin bir önemli yönü olarak sosyal bütünle şme, 
fonksiyonel olarak geli şme göstermesi yan ında, mana etraf ında küçük 
sanayici gruplarm bütünle şmesi daha çok sözkonusudur. Çünkü onlar 
sosyo-kültürel özellikler bak ımmdan "gelenekçi-muhafazakar" k ır 
insanı  ve tarım-sanayi geçi ş  dönemi nüfus özelliklerine sahiptirler. I ş  
letme içi i ş  ilişkileri yüzyüze ili şkiler içinde geçmektedir. Ş ehirde otur-
duğu semt kendisinin önceki sosyo-kültürel çevresinin devam ı  niteliğ in-
dedir. Aile çekirdek aile yap ısı  özellikleri kazanmaya ba şlamas ı na 
rağmen, karar verme mercii erkek ve evlenme şekli görücü usulüdür. 
Eğ ilim, ilgi ve alış kanlıkları  şehirli bir insan ın durumuna uyma ınakta-
dır. Dinlediğ i müzik bakımmdan o hala halk müziğ i, Türk Sanat Mü-
ziğ i ağı rlıklı  müziklerin dışı na ç ı kmamış tır. Aile kurumu, i ş  ilişkileri, 
dinlediğ i müzik ve payla ş tığı  sosyo-kültürel çevre, önceki çevreden bü-
yük çapta farkl ı laşmamış  ve küçük sanayici gruplara bir süreklilik 
verecek niteliktedir. Bkz., ss. 83-97 küçük sanayicileri sosyo-kültürel 
özellikleri (Özerkmen,. 1985, s. 116). 

Gelenek ve dine bağ lılık konusunda dü şünce ve tutumları  "gele-
nekçi-muhafazakar" bir yap ı  göstermektedir. Ekrandaki ve gazeteler-
deki ölçüsüz müstehçenliğe ahlaki olarak tepki duymaktad ırlar. Kendi 
sosyo-kültürel yap ı sma yabanc ı  bütün unsurlara kar şı  bir tavır için-
dedir. Örneğ in, opera, bale, dans, yabanc ı  müzik ve eğ lenceye gençli-
ğ in bozu şan bat ı lı  yanlarına karşı  olduğu kadar onlar talih- şans oyun-
larına, haksız kazanca ve her türlü kötü al ış kanlık ve dejenerasyona 
karşı  tepki içindedirler. Bütün bu durumlar küçük sanayicilerin toplu-
luğun manevi değerlerine, gelenek, görenek ve dinine ba ğ lı liğı nın ve 
kendi kültürü konusundaki hassasiyetinin bir belirtisidir. Bkz., ss. 
97-107 Küçük sanayicilerin dünya görüş leri (Özerkmen, 1985, s. 117). 

Küçük sanayicilerin resmi kurum ve kurulu ş lara ve bunlardan ge-
len haberlere güvenmektedirler. Gazetelerde daha çok ekonomi, tica-
ret ve iş  konuları  ile ilgilenmekte ve politik-Ideolojik tutumlu bas ına 
itibar etmektedir. Bu tutumlar ı  ile onlar s ını f bilinci ile hareket eden 
alt ve üst s ınıflar aras ında denge unsuru olduklar ını  göstermektedirler. 
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Bu bakı mdan sosyal barış a katkıda bulunmakta, s ınıfların kültür ileti-
ş imini sürekli kı larak sosyal bütünleşmeyi sağ lamlaştırmakta ve peki ş -
tirmektedirler. Bkz., ss. 97-107 küçük sanayicilerin dünya görü ş leri 
(Özerkmen, 1985, s. 117) 

SONUÇ 

Nüfus bakı mından 1981 sayımına göre 50 milyonluk nüfusumuz 
içinde aileleriyle birlikte 15 milyon nüfus ile küçük sanayi kesimi ta-
rı mdan sonra ikinci en büyük kesimi olu ş turmakta olduğu söylenebilir. 
Bu kesim gerek aktif nüfus bak ımından gerekse verdi ğ i pratik eğ itim-
le aktif nüfusun artmas ını  sağ layan bir role sahiptir. Ekonomik ba-
kımdan toplumun sosyo-ekonomik yap ı sından kentle şmenin ve tica-
retin ba ş langıç noktas ı , ve itici gücü olarak küçük sanayiciler kendi ya-
ğı yla kavrulan, orta bir gelir seviyesine sahip kesim olarak ekonomik 
bak ımdan toplumsal yapıdaki yeri ve rolleri çok önemlidir. istih-
dam yaratma, imalat sanayi üretimine katk ıları  ve ülke ekonomisine 
birçok bakımdan yaptıkları  olumlu katkılar ı  olduğu birçok araş tır-
macı  tarafından teslim edilmektedir. Kültür ve E ğ itim bakımından bir 
yan ı  ile kı rsal (gelenekçi-muhafazakar), di ğer yandan açık sanayi top-
lumu (modern) özellikleri göstermektedirler. Bu bak ımdan tarım sanayi 
geçi ş i içinde olan geçi ş  sürecini yaşayan ülkemizin "ara sektör" duru-
mundakiler Eğ itim düzeyleri genel olarak dü şük olan bu kesim yine 
kendileri gibi öğ retim fırsatı  bulamam ış  geniş  ve aktif nüfusu pratik 
olarak mesleki e ğ itim verme rolünü üstlenmi ş lerdir. Dünya görüşü 
bak ımından, her türlü a şı rı lığ a (dini, siyasi, ekonomik v.s.) karşı  kapa-
lı , "orta görü ş "ü temsil ettikleri söyleyebiliriz. Bu bak ımdan toplumsal 
yapı da orta bir yer ve toplumda denge, süreklilik ve bütünle ş tirici bir 
role sahip olduklarını ' görüyoruz Son olarak toplumsal bütünle şme 
bak ı mından küçük sanayi mensuplar ı  tipik bir orta s ınıf karakteri 
gösteren "toplumsal, ekonomik, kültürel ve ideolojik" vb. birçok ba-
kımdan toplumsal yap ı  içindeki yer ve rollerinin olumlu oldu ğu söyle-
nebilir. Tart ış ma göstermez bir biçimde denge ve süreklilikten yana 
olduklar ı  bir gerçektir. 
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