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ZÝHNÝYET, GÝRÝÞÝMCÝLÝK VE
KOBÝ-SOSYOLOJÝ ÝLÝÞKÝSÝ
Dr. Osman Þimþek*

Kobi'ler toplumlarýn sanayi hayatýnda, genellikle o toplumlarýn kültür hayatýndan baðýmsýz olarak ele alýnmaktadýr. Bunun en açýk nedeni olarak da, Kobi'lerin, Batý
kapitalist-liberalist iktisat ve iþletme bilgisi çerçevesinde ele alýnýp ona göre yorumlanmasýndan kaynaklanmaktadýr. Çünkü kapitalist-liberalist iktisat anlayýþý, pozitivist
dünya görüþüne göre kurgulanmaktadýr. Pozitivist dünya görüþü ise insan-kültür bileþimini, kendi sisteminde dikkate almayý gerekli görmemektedir. Bundan dolayý küreselleþme ve hâkim Batý liberalist iktisat ve iþletmecilik bilgisi çerçevesinde Kobi deðerlendirmeleri, dünyanýn her toplumundaki Kobi'lere ayný bakýþ açýsý ve ayný iktisat ve
iþletmecilik bilgisi ile ele almaya yönelik bir standartlaþmayý zorlamakta olduðu gözlenmektedir. Bu kapitalist-liberalist dayatmacý Kobi sanayi ve giriþimcilik zihniyeti, her bir
toplumun birbirlerinden ayrý toplumsal kültür taþýdýklarý gerçeðini ihmal ettiðinden,
Kobi'lerinde buna yönelik sosyolojik muhtevasýný görmezden gelmesi hatta onu yok
saymasý, kendi bilimsel felsefi anlayýþýndan kaynaklanmaktadýr. Çünkü kapitalist-liberalist iktisat sisteminin pozitivist felsefi kökenden beslenmesi itibariyle temel amacý;
toplumlarýn özgün iktisatlarýna yönelmelerini engellemek olduðu gibi buna ilaveten
toplumlarýn ve bireylerin, "ekonomizm" deyiminden hareketle adeta onlarýn "cüzdan"
(consumismo) ihtiyaçlarýný dikkate almayan tüketim için tüketime tapma düþüncesini
meþrulaþtýrma gayreti içinde(Amin 1991:28) olmasýdýr. Bu durum, bir yandan çaðdaþ
dünya medeniyetinin bunalýmýný oluþturduðu gibi, öte yandan dünya üzerinde
medeniyet kurmuþ Türk toplumunun da özgün sanayi ve giriþimcilik zihniyetini Batýya
baðýmlý kýlmaya zýmnen zorlamaktadýr. Bu ve buna baðlý geliþen çeþitli nedenlerden
dolayý bu incelemede, konuya özgün bir çýkýþ saðlamaya yönelik bir katký saðlanmasý
amacýyla, Kobi'lerin toplumlarýn kültür ve zihniyet dünyalarýna baðlý olarak geliþmesinin
sosyolojik çözümlenmesi ortaya konulacaktýr. Böylece Kobi konusu sadece reel sanayi
olgusunun bir parçasý deðil, ayný zamanda toplumsal kültürün zihniyet dünyasýna baðlý
bir üretim kurumu olduðu açýklanmaya çalýþýlacaktýr. Bundan dolayý Kobi'lerin bu özelliðinden hareketle, Kobi-Sosyoloji, Kobi-toplumsal kültür ve zihniyet dünyasý iliþkisinin
analizi, Kobilere bakýþý daha derinlikli kýlmasý yanýnda var olan sorunlarý aþmada da
faydalý çözümlemeler üretebilecek bir nitelik taþýyacaðý düþünülmektedir.
1.1. Zihniyet Kavramý ve Toplumsal Zihniyet-Kobi Ýliþkisi
Zihniyet, bir toplumsal grubun örtük referans sistemidir (Muchielli1991:7).
Zihniyet bir düþüncenin, toplumsal davranýþlarda örf ve adetlerle birlikte görülmesidir.
Buna göre zihniyet, bir yandan toplumdaki bütün kesimlerin davranýþlarýný, öte yandan
da toplumdaki dünya görüþüne ve buna dayalý davranýþlardaki ilkeleri yani gizli ahlaký
kavramaktýr (Muchielli 1991: 17). Yine bir baþka tanýmýna göre zihniyet, toplumsal
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yapýdaki bütün kesimlerin sahip olduklarý deðer yargýlarý, tercihleri ve eðilimlerinin hepsini belli bir bakýþ açýsýndan hareketle açýklayan bütünlükçü bir yaklaþýmdýr (Ülgener
1983: 19). Bu yönüyle zihniyet, insanýn davranýþ kalýbýný ait olduðu kültürün iktisadi ve
diðer toplumsal deðer yargýlarýna göre belirlendiðini ifade etmektedir.
Zihniyet, kendi içinde bir "dünya görüþü"nü taþýmasý özelliði nedeniyle, toplumsal çevreyi oluþturan olgulara karþý tutumlar -tavýr alýþlar- üretmektedir. Zihniyetin bu
tavýr aldýrýcý etkisinden dolayý onu, toplumsal faaliyetlere dönüþmüþ davranýþlar olarak
da ifade etmeyi mümkün kýlmaktadýr(Mucchielli 1991: 18). Toplumlardaki bütün
deðiþim olgularýný en geniþ bir þekilde anlayabilmek için zihniyetlerin ve bunlardaki
deðiþmelerin incelenmesi gerekmektedir. Çünkü zihniyet deðiþmeleri incelenmeden
deðiþimin olduðu toplumsal yapýdaki teknik, ekonomik, örgütsel ve yaþama ile ilgili
konulardaki deðiþmeleri incelemek oldukça güç gözükmektedir. Dolayýsýyla her türdeki deðiþiklik çok faktörlü etmenlere (Örneðin ekonomik, demografik, teknolojik, siyasal,
toplumsal, kültürel konulardaki deðiþmelere) baðlandýðý ifade ediliyor olsa da gerçekte zihniyet deðiþimi, her türdeki deðiþimin "gerekli koþulu" olma özelliðini taþýmaktadýr
(Mucchielli 1991: 59). Bir "dünya görüþü"nün taþýyýcýsý olan zihniyet, gerçeðin bilimsel
olarak açýklanmasýnýn da en esaslý yollarýndan birini ortaya koymaktadýr. Bu yönüyle
de zihniyette "kendine göre" anlama ve bilme ihtiyacýna, ayrýntýlý olarak yanýt verme
niteliði bulunmaktadýr.
Bir toplumsal yapýda herhangi bir olgu belirdiðinde, toplumsal aktörler o olguda
kendi zihniyet özelliklerinden dolayý deðiþik þeyleri görmeleri mümkündür. Örneðin bir
iþletmede iþyeri sahibinin zihniyetine göre iþyerindeki çalýþmada özgürlüðün ihlali
olarak görülen bir þey, sendika ve sendikacýlarýn zihniyeti açýsýndan iþçilerin haklarýný
korumak olarak (Mucchielli 1991: 22) görülebilmektedir. Böylesi bir durumda toplumsal
yapýdaki gerçeði yakalayabilmek için toplumsal gruplar arasýndaki "kendine göre"
görme ve buna dayalý zihniyetleri karþýlaþtýrmalý olarak deðerlendirmek saðlýklý toplumsal çözümlemeyi mümkün kýlmaktadýr.
Zihniyeti, yalnýzca içe dönük bir his ve duygu dünyasýndan hareketle ele almak
yeterli deðildir. Çünkü bir toplumsal yapýdaki bütün toplumsal motif ve deðerlerin
tamamý, toplumsal tabandaki gerçek bir yapýnýn elle tutulur gözle görülür türden bir
davranýþ temeline baðlýdýr (Ülgener 1983: 20). Bundan dolayý iç örgüyü meydana
getiren unsurlarýn gerçek bir yapýda nesnel(maddi) bir davranýþ temeline dayanýyor
olmasý, bu toplumsal yapýya uygun yaþama tarzýnýn ortaya çýkmasýna yol açmaktadýr.
Söz konusu yaþama tarzýnýn bazý toplumsal normlar ile kendini ifade ediyor olmasý ise,
konunun zihniyet yönünü oluþturmaktadýr. Böylece zihniyet, toplumdaki tavýr ve
davranýþlarýn özünde ve yapýsýnda var olan bir olgu olarak belirtilir.
Zihniyete sadece içe dönüklük yönü ile yaklaþýlmayýp, ona toplumsal gerçekliðin deðiþen þartlarý çerçevesinde; içe dönüklük olgusuna ilaveten nesnel (maddi)
toplumsal gerçeklere dayalý konjonktürel dinamik bir olgu olarak yaklaþýlmasý, en
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gerçekçi bakýþ açýsýna sahip olma olarak belirtmek (Þimþek 2004: 60) mümkündür.
Böylece zihniyeti besleyip büyüten ve onu meydana getiren toplumsal sebepleri, tek
bir grupta belirtmek mümkün görülmemektedir(Ülgener 2006:7).
Zihniyet bir toplumsal grubun çevresindeki kültürün içerdiði norm ve deðerlerin
benimsenmesi ile oluþan ortak bir referans sistemi olarak belirtildiðinde (Mucchielli
1991: 21), onu belirleyen bu ortak sistemi oluþturan normlar, deðerler, tercihler ve eðilimlerin de toplumsal zihniyet çözümlemesinde dikkate alýnmasýnýn gerekliliði bulunmaktadýr. Bunlarý dikkate alarak yapýlabilecek bir zihniyet çözümlemesi, bir toplumsal
yapýdaki eþyaya, üretime, sanayiye, mübadeleye, gelir elde etmeye, giriþimciliðe, sermaye oluþturmaya karþý takýnýlan tavýra, yerli ve yabancý toplumsal çevreye ne türlü bir
bakýþ açýsý ile bakýlmasý gerektiðine yönelik çeþitli sosyolojik içerikli sorularý, en kapsamlý ve gerçeðe uygun olarak cevaplayabilmektedir. Ayrýca zihniyetin bütünlükçü
yönü; geleceðe, uzak ve yakýna ne tür bir mesafe bilinci içinde yaklaþýlmasýný
belirleyen bakýþ ve davranýþlara, içten gelen eðilim ve deðer hükümlerinin söz, deyim
ve telkinlerinin etkisi ile bakabilmekten oluþmaktadýr (Ülgener 1983: 19).
Bir toplumsal yapý hangi çað (zaman) da bulunursa bulunsun bu toplumsal
yapýdaki zihniyetin kapsamýnda, deðiþik davranýþ tipleri bulunmaktadýr. Söz konusu
toplumsal yapý içinde ayrý toplumsal gruplarýn, zümrelerin ve sýnýflarýn farklý yaþama
tarzlarýndan dolayý oluþan bu tipler dikkate alýnmadýkça, toplumsal yapýnýn zihniyetinin
tam olarak ortaya konmasý mümkün görülmemektedir (Ülgener 1983: 29).
Bundan dolayý hem bir toplumsal yapý içindeki farklý toplumsal grup, zümre ve
sýnýflarýn hem de farklý sosyo-kültürel sistem olan toplumsal yapýlardaki zihniyetleri tam
olarak anlayabilmek ve yorumlayabilmek için öncelikle bunlarýn birbirlerine göre farklýlýk taþýyan yönlerini ve ortak yönlerini dikkate almak gerekir.
Zihniyetin kapsamýný belirleyen temel iki kriter olan "ortak özellikler" ve "farklýlýklar", zaman ve çevre þartlarýndan dolayý oluþan farklýlýklarýn ortak bir zihniyetten
söz edilmesine engel olmadýðý (Ülgener 1991: 29-30) gibi yine geriye ve ileriye doðru
farklarýn var olmasý da, zihniyetlerin özgünlünden ya da birlikteliðinden bir þeyi kaybettirmemektedir.
Zihniyetin kapsamý kavramýný incelememiz açýsýndan ele aldýðýmýzda, toplumsal yapýlarda görülen giriþimcilik zihniyeti, sermaye birikimi zihniyeti vs. gibi sosyal
geliþmeyi belirleyen pek çok maddi temelli etmenin, eþzamanlýlýk içinde farklý sosyokültürel yapýlarda ortak yanlarý ve farklýlýklarý bulunmaktadýr. Buna göre bir toplumsal
yapýdaki giriþimci tipinin baþka toplumsal yapýlardaki giriþimci tiplerine hem benzeyen,
hem de onlardan farklý olan yönlerinin bulunduðu söylenebilir. Giriþimcinin sahip
olduðu kültürel nosyon, bir yandan giriþimcinin madde-madde ve madde-insan iliþkisindeki zihniyetinin oluþmasýný etkilerken, öte yandan da sahip olunan kültürün, giriþimci-toplum iliþkisinde giriþimcinin sosyal eylemine yansýr. Bu geliþen iliþkide giriþim66
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cinin kültüründen dolayý sahip olduðu özgünlüðün oldukça fazla etkili olduðu belirtilebilinir.
Herhangi bir sosyo-kültürel yapýnýn kültürünü taþýyan giriþimci, bir baþka
toplumdaki sermaye biriktirme yollarýndan farklý olabilecek türdeki sermaye birikimi
oluþturma yöntemini kullanabilir. Burada giriþimci insanýn deðer, tutum, tavýrlardan
oluþan özgün zihniyet dünyasý, kendisinin sermaye birikimine tavýr alýþýna da etki eden
önemli bir faktör durumundadýr. Çünkü bu zihinsel inþaya dayalý (soyut-mana) zihniyetin, toplumsal eyleme dönüþmesi sonucunda somut (akli) olarak ortaya iki boyutluluðun etki gücüne dayalý bir tablo sunulmuþ olmaktadýr.(Þimþek 2004: 82). Böylece
Türk KOBÝ giriþimcisi tek boyutlu insan -madde iliþkisine kendi kültür kodlarýndan
hareket ederek insan-madde ve insan-mana etkileþimine dayalý dinamik bir yaklaþýmý
ortaya koyabilmiþtir. Bunu sonucunda Türk KOBÝ giriþimcisi insan-madde iliþkisi ile
dünyeviliði ve insan-mana ile de kendi geleneksel kültürüne(semaviliðe) dayalý zihniyet
anlayýþýný ayný anda ortaya koymaya yönelmiþtir.
Günümüzde Batý'daki antroposentrik giriþimci (Þimþek 2005:132), insanmadde iliþkisi ve burjuva-proletarya hasýmlýðýna (antagonizmine) dayalý zýtlaþmayý
besleyen tek yönlü pozitivist felsefi içerikli liberalist merkezli insan-madde iliþkisi ile
uðraþmaktadýr. Buna karþýn hýzla geliþen Türk KOBÝ giriþimcisi de, insan-madde ve
insan-mana iliþkisinden hareketle, giriþimci ile iþçi kesimi arasýnda uyumlu dengeli bir
iliþkiyi kurarak, deðerlere dayalý iki yönlü yeni aktif yaklaþýmý ile sanayi ihtilalini gerçekleþtiren Batý Avrupa giriþimcisinden rövanþý alabileceði ihtimalini ortaya
koymaktadýr.(Þimþek 2004:103 -104). Bu yönüyle de Türk KOBÝ giriþimciliði; dinamik,
cesaretli, üretken ve maddi dünya ile mana dünyasýný ayný zihni potada ele alabilme
kabiliyetine sahip, deðerleri ile barýþýk ve kültürel köklerinin bilgisini de çaðdaþ yoruma
tabi tutan bir sanayi anlayýþý ve giriþimci tablosu çizmektedir.
1.2. Sosyolojik Açýdan "Kobi" ve "Ýnsan" unsuru Ýliþkisi
Sosyolog, bir toplumsal yapýyý oluþturan kültürün iç özelliklerini anlamaya
yeterince nüfuz edemediði zaman tek boyutlu bir yaklaþým ile kültürün dýþtan
görüþüne(ampiristik) bakarak daha çok maddeci ya da sadece manaya yönelik bir
kültür olduðu kanaatine sahip olabilir. Oysa sadece maddi amaçlara yönelik olarak
görünen tutum ve davranýþlar, manaya yükseliþin bir aracý olarak kullanýlýyorsa, dýþlanmýþ maddi amaç, araç ve kalýplarýn içinde bulunan manaya yönelik bir özün bulunduðunu ifade etmektedir(Bilgiseven 1994: 136).
Bu konu ile ilgili olarak Sorokin, toplumdaki madde ve mana özelliklerinin o
toplumun sosyo-kültürel sistemi üzerindeki etkisinin inceleme alanýný þöyle belirler:
Ýdeolojik kültür
=
Davranýþsal Kültür
=
Maddi(Nesnel) Kültür =

Anlamlar, Deðerler, Normlar
Etkileþim Toplumsal Sistemleri (Ýnsan)
Araçlar ve Çevre
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Ýdeolojik kültürü oluþturan anlamlar, deðerler ve normlar yani "krallar", "patrikler", "generaller," "bilginler", "iþçiler", "giriþimciler", "suçlular", "kahramanlar",
"ermiþler", v.b. diye bir kategorik ayrýmdan söz edilmesinden çok bunlar ve benzeri binlerce "anlamlar", biyolojik organizmanýn üzerine toplumsal kültür ve zihniyet dünyasýnca veya biyolojik organizma veya yalnýzca fizik nesnelerince deðil, bunlardan daha çok
"düþünce sahibi insan kiþileri" ya da madde dýþý anlamlarýn, deðerlerin ve normlarýn
taþýyýcýlarý olan birey ya da toplumsal gruplarca ismi konur. Bundan dolayý, zihnin ve
onun fizik ya/yada biyolojik özellikleri yapýsýna ilave edilen anlamlarýn bir "cisimleþmesi" veya "nesneleþmesi" sonucu ortaya çýkaran herhangi bir olgu, tanýmýnýn doðal
sonucu olarak bir toplumsal-kültürel olgu olma özelliðini taþýr. Böylece bu anlamlar,
deðerler ve normlar üç unsurdan oluþur. Yani;
yaþanýlan zaman içinde (örneðin günümüzde) bütün taþýyýcýlarýyla anlamlar
deðerler ve normlar toplamý,
ii- henüz maddi taþýyýcýlar vasýtasýyla nesneleþmemiþ(maddeleþmemiþ) ama
insanlýkça bilinen madde-dýþý anlamlar, deðerler ve normlar toplamý
iii- geçmiþteki ve günümüzdeki düþünce sahibi bireylerin ve toplumsal gruplarýn
anlam, deðerler ve normlar toplamýdýr.
i-

Böylece bu birbirlerinden ayrýlmasý mümkün olmayan toplamlar, insanlýðýn
maddi dünyalarýnýn( fizik ve biyolojik dünyalarýnýn) üstüne konulmuþ olan bir toplumsal
kültür ve zihniyet dünyasýný oluþturur(Sorokin 1972:166-167). Bunun sonucunda da bu
üç bileþenin birleþmesi ile meydana gelen sosyo-kültürel sistem oluþmaktadýr. Bu üç
bileþenden birinin eksik olmasý durumunda sosyo-kültürellik ortadan kalkmaktadýr.
Örneðin anlamlar ve deðerler dikkate alýnmadan yapýlan bir sosyo-kültürel inceleme,
"sosyo-kültürel" olma vasfýný kaybeder. O, sadece bir fiziksel veya biyolojik bir
fenomen haline dönüþür. Yine araç bileþimi sosyo-kültürel analizde eksik býrakýldýðý
takdirde, anlamlar ve deðerler sýrf anlam sistemleri olarak kaldýklarýndan dolayý gerçek
toplumsal hayat içinde bulunmazlar. Dolayýsýyla bu yönden dolayý araç bileþeni ihmal
edildiði takdirde sosyolojik çözümlemeye konu olamazlar.
Sorokin insaný maddi ve manevi yönlerinin her ikisinden oluþan bir varlýk olarak
görmektedir. Sorokin'e göre insanýn maddi yönü onun bedeninin fiziki güç ve enerjisine, manevi yönü ise akýl ve anlayýþýnýn ifadesidir. Ýnsanýn manevi yönü onun sahip
olduðu manalarý oluþtururken maddi yönü ise anlamlarýn cisimlenmesinden oluþur ve
anlamlara bir form kazandýrýr. Böylece, Sorokin, insaný, üzerindeki bu iki boyutun
karþýlýklý etkileþimi veya bütünlüðü içinde anlaþýlmasýnýn gereklerini belirtir. Böylece
Sorokin sosyolojisi insaný iki boyutuyla ele alarak, onun toplumsal gerekliði tam olarak
anlayabilmesinin çözümlemede bu iki yönlü özelliðinin kullanýlma gücüne baðlý olduðu
belirtilebilinir. Bundan dolayý Ýnsan bileþenin eksikliði durumunda Sorokin'inin ifadesiyle sistem bir "mumya"ya dönüþmektedir (Þimþek 2003: 331-334). Gerçekçi bir
sosyo-kültürel inceleme, ancak bütün bu sosyo-kültürel çözümleme araçlarýnýn birbirleri ile tam bir bütünselliði çerçevesinde söz konusu olmaktadýr.
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2.1. Toplumsal Kültür, Giriþimci ve KOBÝ Ýliþkisine
Sosyolojik Yaklaþým
Giriþimci insan olgusu, ekonomik deðerlerin oluþturulmasýnda en önemli üretim
faktörüdür. Giriþimci sürekli piyasalarý gözleyip talep boþluklarý yakalayan, yeni talepler
oluþturan, talepteki deðiþmeleri zamanýnda fark ederek gerekli uyumu saðlayan, kaynaklarý toplayýp yatýrýmlarý gerçekleþtiren, rekabetten kaçmayan, tersine rekabeti varlýðýn temel þartlarýndan biri olarak kabul eden, riske girmekten ve sorumluluk üstlenmekten çekinmeyen, atak ve icat edici kiþiler olarak kabul edilir. Yoksa kar etmek için
her þeyi mubah gören, vergi kaçýrarak, tekelcilik yapan, tüketiciyi aldatarak kazanç
elde eden kiþinin gerçek giriþimci ile iliþkisi yoktur.(Müftüoðlu 2002: 15).Zaten sosyolojik anlamda bir toplumun inþa ettiði insan ve giriþimcisinin o toplumun kültür sistemini
de taþýyor olmasý gerekmektedir. Bu tür bir giriþimci ait olduðu toplumun deðerler sistemini, ahlak ve zihniyet dünyasýný kendi toplumsal eylemine taþýyarak giriþimcilik
faaliyetlerini bu zihni, kültürel anlam ve deðerler çerçevesinde geliþtirir. Öte yandan
böylece toplumlarýn kültürlerinin de birbirlerinden "benzerlikleri" ve "farklýlýklarý" olduðu
için, söz konusu farklýlýklar, toplumlarýn özgün insanýnýn davranýþ ve eylemlerini kültür
ve zihniyete baðlý olarak ortaya koyar. Bu sosyal realiteyi ihmal etmek veya göz ardý
etmek, örneðin topumdaki giriþimcilik, sanayicilik, eðitimcilik v.s. gibi konularý hem bilimsel ve akla uygunluk açýsýndan, hemde kültür ve zihniyet dünyasý açýsýndan hatalý
analizlere ve yanlýþ yönlendirmelere neden olabilecektir. Bunu önlemek ya da olumsuz
etkisini en aza indirmek için sosyal realite kavramý oldukça önem taþýmaktadýr. Çünkü
sosyoloji bilimi açýsýndan toplumlar kurumlardan oluþmaktadýr. Bu kurumlar (din,
ekonomi, siyaset, aile, eðitim) her toplumda vardýr(Fichter 2004:144). Ancak bunlarýn
içeriði toplumdan topluma deðiþtiði için farklý insan-toplum -eþya iliþkisi ve algýlayýþý
ortaya çýkmaktadýr. Bu nedenle her toplumun sanayi, üretim, giriþimcilik, giriþimci ve
üretim süreci (prosesi) birbirlerine bazý konularda benzerlikler taþýsalar da aslýnda üretimlerine, sanayi anlayýþlarýna, giriþimcilerine ve giriþimcilik iliþkilerine farklý, özgün
anlamýný veren temel olgu, toplumsal zihniyet dünyalarýdýr. Toplumsal yapýlarda bulunan bu kurumlar, farklý kültür ve zihniyet içeriðine sahip olduklarýndan ayrý ayrý deðerler ve bunun inþa ettiði birey kiþiliðini ortaya koymaktadýrlar. Bundan dolayý toplumsal
yapýlarda birey -toplum, birey-üretim, birey-toplumsal grup iliþkileri hep farklýlýk taþýdýklarýndan, zihniyet içeriði açýsýndan birbirlerine benzemeyen sosyal eylemleri de ortaya
koymaktadýrlar. Bu yönüyle toplumsal deðerlerin ve anlamlarýn toplumdaki nesnel
davranýþlarý belirlemede temel önceliði bulunmaktadýr. Örneðin Türk sosyo-kültür sisteminde toplumsal üretim ve çalýþma iliþkileri baðlamýnda giriþimci kesimin (sermaye
sahibi, iþveren) iþçinin hakkýný, iþçinin alnýndaki teri kurumadan vermesi yani iþçinin
hak ettiði ücretini kesintiye uðratmaksýzýn tam olarak ve hemencecik vermesini gerekli ve zorunlu görür. Ücretini bu iþ ahlaký zihniyeti ölçüleri içinde alan iþçi, hem iþini huzurla
ve güvenle yapabilmekte ve hem de yüksek bir motivasyonla vazifesini gönüllü bir þekilde yerine getirir. Böylece toplumsal iþ ahlaký zihniyeti, yüksek bir dayanýþma duygusunu
ve o da beraberinde toplumsal barýþý gönüllü olarak saðlamayý meydana getirmektedir.
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Diðer tarafdan Batý materyalist zihin kurgulu kapitalist-liberalist toplumda ise bu
durum, Türk toplumunun üretim ve çalýþma iliþkilerinin zihniyet ve kültür dünyasýndan
oldukça farklý yapýsallýklar içermektedir. Ayný üretim iliþkisi Batý liberalist toplumun üretim zihniyetinde çatýþma, monotonluk, iþe yabancýlaþma ve iþçinin kendi hakkýný ilk
zamanlarda koruyamamasý nedeniyle sendika yolu ile hakkýnýn almak zorunda
kalmasý durumunu ortaya çýkarmýþtýr. Yani Batý liberalist giriþim hayatý bir güven
bunalýmýný beraberinde taþýmýþtýr. Bu geliþme ise toplumda üretim iþini gerçekleþtiren
tekelci zihniyet içeriði taþýyan liberalist giriþimci ile iþçi arasýndaki baðlarýn zayýflamasýný ve dolayýsýyla da çatýþma kültürü ve bireyin atomizasyonunu ortaya çýkarýcý etkileri güçlendirmiþtir.
Türk sosyo-kültür sisteminin özgün kültür-zihniyet anlayýþý çerçevesinde tekelcilik, iktisadi bir konu olmaktan çok toplumun önemli bir kesiminin hakkýnýn gasp
edilmesi olarak görülen sosyolojik muhtevalý bir kavramdýr.
Buradan hareketle Türk toplumunda tekelcilik konusu, sadece üretim ve iktisat
konusu olarak görülmeyip o, toplumun deðer ve ahlaký açýsýndan ele alýnmýþ ve Türk
sosyo-kültür dünyasýnýn zihniyet anlayýþýna göre sosyolojik etkisinin iktisadi etkisinden
oldukça fazla öneminin bulunduðuna dikkat çekilmiþtir. Özgün Türk toplumunda,
toplumun gelir daðýlýmýný bozmayý önleyici anti tekelci bir zihniyete dayalý diðergam
iktisat anlayýþý ve pozitif rekabet muhtevalý üretim iliþkisinin içeriði, hep kendi kültür ve
zihniyet dünyasýnýn temellerinden kaynaklanan ahlak-iktisat etkileþimine dayalý olan
bir üretimini gerçekleþtirme içeriði bulunmaktadýr. Oysa Batý medeniyeti, 18.yüzyýl
aydýnlanma felsefesinden ruhunu alan materyalist pozitivist düþünce(Cevizci 2002:11)
ile beslenen liberalist kültür ve zihniyet dünyasýnda, insan insanýn kurdudur temelli iktisat anlayýþýn da tekelci ekonomik zihniyetin geliþtiricisi olarak kabul edilir. Yine bu iktisat (klasik iktisat ) Ülgener'e göre temelde toplumsal anlamlarýn(manevi) yönlendirdiði
zihniyet dünyasýnýn ekonomik davranýþ üzerindeki etkisini hiçlediðinden, insan bu iktisat anlayýþýna göre yalnýzca iktisadi olma ilkesinden hareket eden soyut bir homo economicusdýr(Sayar 1998:231). Bu yapýda acýmasýz rekabet ve gelir daðýlýmýnýn bozulduðu ve bunun sonucunda toplumuna yabancýlaþan, yalnýzlaþan a-sosyal insan ve
onun bu zihniyet içeriði ile ortaya koyduðu birey-toplum iliþkisini güçlendirdiði görülür.
Bu iktisat merkezli ahlak-iktisat iliþkisi, çatýþma ve toplumsal barýþýn bozulmasýný
geliþtirdiði gibi ayný zamanda sadece ekonomik ve siyasal gücü elinde bulunduran az
sayýda bir hegemonik elit kesimin etkin olduðu bir toplum yapýsýný beslemektedir. Söz
konusu durum, Batý toplumunun üretim, giriþimcilik, iktisat ve iþçi iliþkilerini sadece
nesnel kültür açýsýndan ele aldýðý görülmektedir. Böylece Batý medeniyeti pozitivist liberal felsefeye dayalý madde merkezli tekelci siyasal dayatmalarýn rasyonalite adý altýnda meþrulaþtýrmaya çalýþtýðýndan, hem dünyadaki sosyal barýþý, hem de Türk toplumu
gibi dünyada medeniyet kurmuþ toplumlarýn siyasi, iktisadi ve sosyolojik yapýlarýný bu
iktisat felsefesi çerçevesinde oluþturma gayretindedir. Böylece hedef toplumlarýn
özgün iktisat bilgisi üretmesini ve kaynaklarýný etkin kullanmasýný, giriþimcisinin özgünlüðünü ve var olan özgün sanayi kültürüne olan inancýný yitirmesine yönelik bilinçli
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sosyal -psikolojik çeþitli araçlarla (aydýn ihaneti, liberalist iktisat dýþý bir dünya olamayacaðý yönünde tek yanlý bilgi ve yayýn üretme, Türk toplumun iktisat anlayýþýný aydýnlanma dönemi ve Batý sanayi devriminden baþlatma, v.s. gibi telkinler) bunu saðlamaya çalýþmaktadýr.
Bütün bu sanayi - giriþimcilik -KOBÝ- kültür etkileþimine yönelik bilgi kirlenmesinin aþýlmasý için zihniyet-KOBÝ-sosyoloji özgün bakýþ açýsýnýn geliþtirilmesi gerekmektedir. Bunun içinde Türk KOBÝ giriþimciliðini bu temel noktadan hareket etmeye
yönlendirmekle, bu kurumun yapýsal sorunlarýný çözmeye yönelik bakýþ açýsýnýn
üretilmesi için anlamlý ve kalýcý çözümler ancak sunulabilmiþ olunacaktýr. Aksi takdirde
toplumun kültür ve zihniyet içeriðine uygun olmayan ithalci üretim-sanayi-giriþimcilik
anlayýþýnýn Türk KOBÝ' lerinde yerleþik bir mantýk halini almasý, sorunlarýn aþýlamamasýndaki en önemli etken faktörü taþýmýþ olacaktýr. Bu noktada, mevcut Türk KOBÝ'
lerinin sorunlarýný aþmak için sosyolojik temalý yaklaþýmlara öncelik verilmesi gerekmektedir. Ancak bundan sonra buradan elde edilen verilerle maddi olgularý da dikkate
alarak, çözümlemeye giriþilmesinin, Türk sanayinin kendi sorunlarýný aþmak için,
gerçekçi bir planlama ortaya koymasý mümkün olmaktadýr. Bu aþamadan sonra ise iktisat ve siyasal içerikli çözümlemelere geçilmesinin, takip edilmesi gereken temel bir
strateji olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Türk KOBÝ' lerinin günümüze deðin sorunlarýný
aþamamalarýnýn en önemli faktörlerinden birisinin de konunun sosyolojik boyutunun
hep gözden uzak tutulmasýndan kaynaklanmýþ olduðu söylenebilir. KOBÝ' lerin sosyolojik boyutunun ihmali ya da görmezden gelinmesinin nedeni ise Türk Devletinin
özgün(milli) bir sanayi ve giriþimcilik geliþtirmeye yönelik toplum felsefesinin yeterince
gündeme getirilmemiþ olmasýndan kaynaklanmakta olduðu söylenebilir.
2. 2. Türk KOBÝ' lerinin Toplumsal Görünümünün Analizi
Küçük ve orta ölçekli iþletmeler(KOBÝ) terimi, sýnýrlý bir sayýya kadar iþçi istihdam eden veya belirli bir yýllýk kazancý olan þirketleri ifade eden bir kavramdýr(Þimþek
2002:5).KOBÝ' ler ayný zamanda, bir toplumsal yapýda üretim faaliyetini gerçekleþtiren
sanayi kurumlarýdýr. Ancak KOBÝ' ler büyük iþletmelerin bir minyatürü olmadýklarýndan
dolayý onlardan da oldukça farklý özellikler taþýrlar. (Müftüoðlu 2002: 41).Bu farklý olma
KOBÝ 'leri, büyük sanayi iþletmelerini ele alan sosyolojik yaklaþýmdan daha baþka bir
analiz biçimine götürmektedir. Þüphesiz bunda KOBÝ' lerin, büyük iþletmelerden hem
hacimce, hem taþýdýklarý fonksiyon, hem de toplumun özgün kültür ve zihniyet
dünyasýný içselleþtirmelerindeki farklýlýklarýný gözlemlemek mümkündür. Ýþte bu ve
benzeri sanayi iþletmecilik ve giriþimcilik düzeyindeki farklý toplumsal davranýþlar
sergilemeleri neticesi KOBÝ' leri ele alýþ biçimini Kobi'lerin toplumsal deðer(anlam
dünyasý) taþýma boyutu ve toplumun sanayi kapasitesini(ölçeðini) yani maddi boyutu
olmak üzere iki yönünü ayný anda "bütünsel" bir analizle ele almak gerekmektedir.
Öncelikle Türkiye'de KOBÝ' leri maddi boyut çerçevesine ele aldýðýmýzda,
günümüz rakamlarý itibariyle bu iþletmelerin Türkiye'de toplam sayýsý 1milyon 200 bin
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(Aktepe 2005: 14) olup bu sayýnýn Türkiye'deki toplam iþletmelerin %99,3'ünü oluþturduklarý görülmektedir. Söz konusu Ýþletmeler ayný zamanda Türkiye'de ki istihdamýn
%76'sýný, yatýrýmlarýn %26,5' ini, katma deðerin %38'ini,doðrudan ihracatýn %10'unu
ve Türkiye'deki iþletmelerin toplam cirosunun da %60'ný (Müftüoðlu 2004: 15) gerçekleþtirme baþarýsýný göstermesi yanýnda, yine bu kurumlarýn kredilerden aldýklarý payýn
%5 ve bilgisayar kullaným oranlarý ise %30 civarýnda (Aktepe 2005:14)) olduðu belirtilmektedir. Bu yönüyle KOBÝ' leri tek baþlarýna Türkiye'nin sanayileþmesinin belirleyicisi olarak kabul etmek doðru deðilse de, bu kurumlar; gelir artýþýna, istihdam kapasitesinin geniþlemesine, teknolojik geliþmeye, bölgeler arasý eþitsizliði gidermede ve
dolayýsýyla toplumsal kalkýnmanýn saðlanmasýndaki etkisi nedeniyle, Türkiye'nin
sanayileþmesini tamamlanmasýnda itici güç olarak görülmesi doðru bir yaklaþým olarak
kabul edilmektedir (Þimþek 2002 18-19). Öte yandan günümüz dünyasýnda küresel
boyuttaki tüketim alýþkanlýklarýnda, yaþam tarzlarý ve rekabetten kaynaklanan yoðun
deðiþim eðiliminin fýrsat oluþturmasý, üretim ve sanayi hayatýnda faaliyet gösteren her
kurumun istenen sosyal deðiþim baskýsýný gerçekleþtirebilmesi birey-kurum iliþkisinin
bir "kültür" oluþturmasýnýn zorunlu kýlmaktadýr. Bu kültürün ana temasý ise deðiþim
baskýsýnýn ortaya çýkardýðý yeni imkânlarla donanmýþ olmayý gerektirmektedir. Bunu
saðlamak için de KOBÝ' lerin; modasý geçmiþ teknolojiler kullanan, geleneksel tarzda
üretim yapan, yeniliklere karþý duyarsýz, sadece yakýn çevre pazarýna yönelmiþ, rekabet anlayýþýndan uzak ve büyümekten çekinen klasik Kobi ve Kobi giriþimci zihniyetinden uzaklaþmasý gerekmektedir. Bunun yerine tüm yeniliklere açýk, daima
teknolojik geliþmeyi hedef seçen, dünya pazarýný ölçü alan, etkin bir rekabeti geliþmenin dinamiði sayan, büyümeyi en önemli ölçüt sayan ve bilimsel bilgiye dayalý akýlýcý
bir risk üstlenebilen ve çaðýn kavramlarýyla çaða uygun üretim yapabilen dinamik bir
zihniyet taþýyan Kobi ve Kobi giriþimcisi haline dönüþmesinin vazgeçilemez önemi
açýða çýkmýþ durumdadýr(Gürkan 2005:4). Böylece yukarýda deðinilen ve KOBÝ' lerin
maddi boyut olarak ele alýnan yönünün yani reel üretimi gerçekleþtiren faktörlerin çaða
uygun ve geliþmelere açýk olarak yeniden tasarýmlanmasýyla Türk KOBÝ' lerinin kendi
ülkesi ile deðil dünyadaki KOBÝ'lerle yarýþ bir aþamaya gelmesi muhtemel gözükmektedir.
Kobilerin ikinci boyutu olan toplumsal deðeri (anlam dünyasý) taþýma boyutu ise
hiç þüphesiz toplumun kültür ve zihniyet dünyasýný iç dünyasýnda taþýyan insan unsurunun toplumsal deðer- üretim iliþkisini en anlamlý ve dengeli bir þekilde kurup, bunu
üretim yoluyla toplumsal bünyeye taþýmasý gerekmektedir. Hiç þüphesiz bu sosyal
eylemi gerçekleþtirecek olan, toplumsal deðerlerin canlý taþýyýcýsý olan giriþimci bireydir.
D. McClelland toplumlarýn milli farklýlýklarý taþýmalarý, onlarýn toplumsal ve
ekonomik geliþmede de birbirlerine göre farklýlýklar taþýyabileceklerinin dikkate alýnmasýnýn gerekli olduðunu belirtir(McClelland 1974: 174). Buna baðlý olarak da
McClelland toplumun, milli psikolojik özelliklerin sayýsal ölçütlerinin ekonomik, politik
ve toplumsal temayülü göstermede önemli bir kaynak olduðunu belirterek(McClelland
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1974: 182) giriþimci ve giriþimcilik konularýna milli farklýlýklarý ortaya koyan bir çerçeveden bakýlmasýnýn önemine vurgu yapmaktadýr. Bu noktadan bakýþ ise toplumun milli
kimliðini ve deðerlerini taþýyan giriþimci özneye; zihniyet, kültür ve milli farklarý dikkate
alan kültür merkezli yaklaþýmýn gerekliliðini ortaya çýkarmaktadýr. Öte yandan
McClelland' ýn yaptýðý bir araþtýrmaya göre(1952),Türk giriþimcisinin taþýdýðý giriþimcilik nitelikleri itibariyle, dünya sýralamasýnda birinci olduðunu belirterek, Türk giriþimcisinin büyük potansiyeline dikkat çekmektedir(Müftüoðlu 2004:15). Böylece bir
taraftan büyük bir giriþimcilik enerjisini bünyesinde barýndýran öte tarafdan da giriþimcinin toplumun zihniyet, kültür, deðerlerini milli farklýlýklar noktasýnda bünyesinde
taþýyan Türk giriþimciliði inþasýnýn bu iki yönünü ayný anda ele alan milli giriþimciliði
geliþtirici bir toplum felsefesinin gerekliliði ortaya çýkmaktadýr. Bunun ihmal edilmesi
durumunda, asýl giriþimcilik ruhunu besleyen yön dikkatlerden kaçmýþ olacaðýndan,
diðer toplumsal konularda görüldüðü gibi bir baþka kültürü taklit etme burada da kendini gösterebilir. Bu da giriþimciliðin toplumsal geliþtiricilik yönünün yani sosyal
deðiþmeyi yönelik olumlu yöndeki özgün katkýsýndan gereðince istifade edememeyi
ortaya çýkaracaktýr. Böylece aksak iþleyen bir giriþimcilik olgusu hem giriþimci bireyin
kendisini yetersizleþtireceði gibi giriþimciliðin topluma olan katkýsýný da olumlu düzeyde
saðlamayacaktýr.
SONUÇ
KOBÝ 'ler toplumsal ve yapýsal özelliklerinden dolayý içinde bulunmuþ olduklarý
toplumlarýn kültür ve zihniyet dünyalarýndan etkilenerek, giriþimcilik ve üretim faaliyetlerini gerçekleþtirirler.
Türkiye'de KOBÝ' lere genellikle tek boyutlu olarak, yani insan-madde merkezli,
Aydýnlanma düþüncesi eksenli pozitivist felsefi içerikle yaklaþýlmaktadýr. Bu ise KOBÝ'
lere, aðýrlýklý olarak iþletme ve kapitalist-liberalist iktisat anlayýþý çerçevesinde bakmayý
gerektirmektedir. Oysa toplumlarýn üretim olayýna bakýþý ve giriþimcinin zihniyet
dünyasýnýn üretim hayatýna yansýmasý gibi çeþitli kültürel içerikli konularýn,
realiteye(sosyal alana) yansýtmalarý sonucu, KOBÝ olgusu, toplumun özgün kültür
taþýyýcýlýðýný bünyesinde barýndýrmaktadýr. Hal böyle olunca, bir toplum sanayi algýlamasý ve giriþimcilik zihniyetini baþka bir toplumun kültür ve zihniyet tasarýmýna göre
biçimlendirmesi ve buna göre üretim iliþkisini yönlendirmesi, öncelikle üretim, sanayi
ve giriþimcilik alanlarý olmak üzere pek çok konu da sosyolojik hatalarýn yapýlamasýna
neden olmaktadýr. Bu gözden kaçan hatalar da alýcý pozisyonundaki toplumun sanayi,
üretim, giriþimcilik ve buna baðlý kültür-toplum-sanayi etkileþiminde, birbirine baðlý ve
katlamalý yanlýþlýklarýn ortaya çýkmasýna neden olmaktadýr. Bundan dolayý Türkiye'deki
Kobileri iki temel baþlýkta yani; a-kurum olgusu b- milli kültür ve zihniyet anlayýþýný
sanayiye yansýtan "kültür taþýyýcýsý ve dinamik insan olgusu" çerçevesinde ele almak
zorunluluðu bulunmaktadýr. Yaþadýðý toplumun kültürünü bünyesinde taþýyan insan
faktörünün, iþletmesine dinamizm kazandýran bir özelliði bulunmaktadýr. Ýnsan faktörünün nesnel(madde) dünyaya karþý tavýr alýþý, iki etkiye baðlý olarak yani kendi zih73
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niyet dünyasý ve dýþ faktörlerin etkisi baðlamýnda oluþtuðundan, "insan" unsuru, Kobi
olgusu içinde kilit bir rol taþýr. Öte yandan KOBÝ' yi sadece kurum temelinde ele alma
durumunda ise, KOBÝ' nin kapitalist-liberalist iktisat dünyasýnýn ekonomi-sanayi ve giriþimcilik ahlakýna göre "yapýlanmasýnýn" gerektiði "çýkarýmý" belirleyicilik kazanýr. Bu
"çýkarým" da çaðdaþ iliþkiler sisteminin bir gereði olduðu dayatmasý ile belirtilir. Bu dayatma çerçevesinde KOBÝ olgusuna, kapitalist-liberalist üretim sistemi iliþki demeti
içinde ele almayý benimsemek çabasý yoðunluk kazanmaktadýr. Oysa Türk toplumu ve
Batý toplumunun deðerlerini ve üretim hayatýný ifade eden kavramlara zihniyet açýsýndan bakýldýðýnda, her iki toplumun bunlarý deðerlendirmede birtakým farklýlýklarý ve
benzerliklerinin bulunduðu görülür. Farklýlýklarýn, özgünlüðü veya kimliði ifade etme
özelliði bulunmaktadýr. Buna göre Türk KOBÝ giriþimcisi, iþletmesini özgün kültür ve
zihniyet dünyasý davranýþ kalýplarýný dikkate alan ve buna hassasiyet taþýyan duygu
dünyasý noktasýndan hareket etmesi durumunda, kültür ve zihniyetinin geliþtirdiði
davranýþ kalýplarýna dayalý bir iþletme yönetiminin, eylemlerini belirlemede önemli aðýrlýðý bulunduðu ortaya çýkacaktýr. Giriþimci birey, milli kültürünü ve zihniyetini iç
dünyasýnda taþýdýðýndan, Türk KOBÝ 'si ve onun giriþimci bireyinin de KOBÝ 'sine ve
giriþimciliðine, aðýrlýklý olarak milli çerçeveden yaklaþmasýnýn zarureti bulunmaktadýr.
Bu özgünlüðü yeniden oluþturmanýn kaynaðýný ise Türk KOBÝ giriþimcisinin kendi orijinal kültür kodlarýna dayalý davranýþ kalýplarý ve buna ilaveten dünya gerçeklerini de
dikkate alan yeni bir sentezlemeye yönelmesi oluþturmaktadýr. Buna göre Türk KOBÝ'
lerini sadece kapitalist-liberalist iþletme davranýþlarý baðlamýndan hareket eden bir
"iþletme kurumu" çerçevesinde ele almak, onu yetersiz deðerlendirmeye tabi tutma
anlamýný taþýdýðý gibi, ayný zamanda Türk toplumunun da en dinamik gücü olan KOBÝ
giriþimcisini, Taklit zihniyeti ile onu baðýmlýlaþtýrma tehlikesini ortaya çýkarmýþ olabilecektir. Bu durumda özgün yeni açýlýmlarý gerçekleþtiremeyen KOBÝ giriþimcisini pasifleþtirilmeye itilebilecektir.
Konuya Türk KOBÝ giriþimcisinin zihniyet dünyasý ve özgün iktisat anlayýþý noktasýndan bakýlmasý durumunda ise KOBÝ, üretim, sanayi ve giriþimcilik konularýna bilimsel içerikli bir yaklaþýmýn amaçlanmýþ olduðuna dair güçlü iþaretler verilmiþ olacaktýr. Çünkü Türk toplumsal yapýsýnýn din, ekonomi, eðitim, aile ve siyaset olan sosyal
kurumlarýnýn içeriði ve zihniyet tasarýmý, Batý toplumunda ayný isim altýnda ama içeriði
ve zihniyeti farklý bir þekilde bulunmaktadýr. Bu kurumlarýn her iki toplumda inþa ettiði
insan ve giriþimci zihniyeti, birbirlerine göre benzerlikleri bulunsa da, daha çok farklýlýklarýndan kaynaklanan sosyal eylem biçimlerini ortaya çýkartmaktadýr. Bu toplumsal
gerçekliðin sanayi, üretim ve giriþimcilik alanýnda da görmezden gelinmesi, sosyal
bilim ile realite arasýndaki iliþkiyi hatalý kurmaya götürecektir. O yüzden bu zorunlu
farklýlýðýn bilincinde olan bir KOBÝ ve KOBÝ giriþimciliðinin (devlet, aydýnlar, KOBÝ
yöneticilerinin eþgüdümüyle) desteklenmesi, Türk toplumundaki KOBÝ -sosyoloji iliþkisi geliþimi açýsýndan oldukça önem taþýmaktadýr. Böylece özgün Türk KOBÝ giriþimcisinin, kendi kültür-zihniyet dünyasýna uygun yeni önlemleri milli KOBÝ felsefesi inþasý
yoluyla gerçekleþtirmesi, kendi KOBÝ' lerinin önünün açýlmasýnda oldukça rasyonel bir
tavýr olarak görülmelidir. Bu anlayýþ ve yeni güven ve dayanýþma duygularý ile Türk
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KOBÝ' leri, geliþimini ve verimliliðini daha da artýrabilecektir. Söz konusu bu katkýnýn,
Türk KOBÝ giriþimciline yeni motivasyonlar (isteklendirme) saðlayarak, KOBÝ' lerin Türk
toplum tarihinde özellikle Anadolu'da devlet kurucu ve bu coðrafyayý vatan yapýcý
yönünün, bilim, akýl ve duygu eþliðinde çaða uygun yeni bir tasarým ve sunumla, Türk
toplumuna en verimli þekilde hizmet etmesinin etkin yolu açýlmýþ olabilecektir.
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