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BÖLÜM I. GİRİŞ ve AMAÇ 

Esnaf ve sanatkâr kitleleri dev üretim birimleri ile sim- 

Leşen çağımızda, gerek düşük üretim kapasiteleri, gerek geri 
cııolojileri ve gerekse basit işbölümleri ile geleneksel bir 
3yo-ekonomik yapının üretici zümreleri olarak yaşayagelmek- 

lirler. Bu sosyal grupların evrimi gelişmiş ve azgelişmiş U1-- 

Lerde farklı olmuştur. Gelişmiş ülkelerde, küçük üretici gi- . 
'ek sanatkâr olmaktan çıkıp modem makinalar kullanan küçük 
layici olmuştur. Az gelişmiş üllcelerde ise, lonca sistemi 
i sıkı dokulu meslek örgütleri daha verimli batı ekonomi- 

inin etkisiyle çözülmelerine rağmen geleneksel sanatkârla- 
çoğu ileri bir teknoloji benimseyememişler ve üretim faa- 

etlerinde modern bir işbölümünü gerçekleştirememişlerdir. 
<r başarısızlıkta, çok ağır gelişen pazar şartları, iç paza- 

^ û Py Ç- ^ 
darlığı ve kredi olanakları/önemli bir rol oynamıştır. Bü- 

f * 

bu etmenlerin temelinde ise, ekonomik bağımlılıkrve smır- 
sanayi gelmektedir. Bu sınırlı sınaî gelişme, alım düzeyi 
ük ve talepleri geleneksel nitelikteki geniş kitleler (özel¬ 
le kırsal veya hızla ana kentleri büyüten kırsal kökenli) Ç 
ı üretim yapan geleneksel bir küçük üreticiler kitlesini de 
itmiştir. 

Türkiye gibi az gelişmiş toplumlarda, küçük üretim (sa- 
ve hizmet) birimlerinin yaşaması şu nedenlere dayanır ; 

1) Büyük firmaların etkisi ile oluşan yüksek mal fiyat- 
, onların egemenliğindeki pazarlarda düşük verimlilikteki 
k üretim birimlerinin ortadan kalkmasını önlediği gibi, çok 
çoğalmasına da neden olmak t-a dır. 
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2) büyük firmalar (sermaye) a,lış ve satış (toptan mal ve 
hammadde) fiatlarını kontr ve alt kontrat ilişkileri (küçük 
firmalara iş vermek) gibi tekelcilik eylemleri ile büyüle kâr¬ 
lar elde ettikleri için sermaye birikimi sürecini kesintiye -uğ¬ 

ratmamak amacı ile çok sayıda küçük üreticinin yoğun olduğu 
alanlara doğrudan yatırım jrapmazlar. Küçük sanayi birimleri 
arasında rekabetin sürdüğü bu kesimlerde çok sayıda "küçük ser¬ 
maye" akarak rekabeti biler ve bu kesimlerde küçük üretim bi¬ 

rimlerinin egemenliğimi sürdürür. 

3) Üretim işlevini kontrol eden tekelci firmalar dağı¬ 
tım işlevini de faaliyetlerine katmak isteyeceklerdir, bu ge¬ 
nişlemeyi üstün fakat birbirine çok benzeyen satış ve reklam 
yöntemleri ile yürüteceklerdir. Aynı işlevleri, aynı yöntem ve 
araçlarla, gören büyüle sermayenin yanında daha özel, daha renkli 
ve kısa mesafeli dağıtım ve hizmet kesimlerinde küçük sermaye¬ 

de önemli ölçüde iş ve kâr olanakları bulacaktır. Perakende sa¬ 
tışları alanında yüksek tekelci fiat mekanizması da küçük iş¬ 
letmelerin yaşama şansını sürdürecektir. 

4) Pazar ekonomisinde sermayenin tekelleşmesi evresinde, 
büyük çaplı yatırımlar ya kaynak darlığından ya talep hadleri¬ 
nin düşüldüğünden genellikle bir süre sonra yatırımların dur¬ 

gunlaşmasına yol açacaktır. Pu durumda, büyük sermaye (işlet¬ 
meler) küçük sermayeden (işletmelerden alt kontratlarla iş ve¬ 
rerek) yararlanmak yoluna gidecektir. Az gelişmiş ülkelerde bü¬ 
yüle yatırımları kârlı kılmayan iç pazar sınırlılığı ve teknolo¬ 

ji ithalinin pahalılığı büyük sanayi işletmelerini (genellikle 
dışa bağımlı ve montajcı) küçük işletmeleri alt kontratlar yo¬ 
lu ile kullanmak yoluna itecektir. 
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5) Hem gelişmiş, hem s.z gelişmiş ekonomilerde sürekli ya¬ 
pısal işsizlik hir yandan, devrevi buhranlar diğer yandan, "yü¬ 
zen" işgücünü kısmen emen küçük işletmelerin mantar örneği ço¬ 
ğalmasına ve yaşamasına neden olmaktadır. 

Ne varki, her İlci ekonomide de kullanılmasına karşın, 

gelişmiş Ve az gelişmiş ülkelerde küçük sanayiin tanımı, bü¬ 
yüklük, teknoloji ve işbölümü olarak oldukça farklıdır. Örneğin, 
İkinci Dünya Savaşından önce japonyada, küçük sanayi işletmele¬ 
ri 5-30 işçi, orta işletmeler 30-100 işçi çalıştıran birimler 
olarak tanımlanırken, savaş sonrasında 
cü sınırı 100 işçiden 300 e çıkarıldı. 

rı büyüklüğe doğru bir evrim gösterdi. 
2/ 

nayi işletmelerinin tabanı 100-y Almanya'da ise 200 işçi ile 
sınırlanmışken, Hindistan ve Türkiye gibi ülkelerde bu emek sı¬ 

nırı 10 işçidir,-^/ 

lelişmiş ve gelişmemiş ülkelerin küçük sanayici veyaüroti- 
eici arasın dal: i farkı, sadece kullanılan işgücünde değil serma¬ 
ye ve teknoloji (makina gücü) dlizeylerininde ölçüt olarak alın- 

j 
ması ile nesnel boyutlarına varır. Her iki ekonomide de üretim 

pazar için yapıldığından ve bu ekonomilerin yapıları ve üretim 

güçlerinin gelişme düzeyleri farklı olduğundan küçük sanayiin 

1/ Miyohei Shinohara, "A survey of the Japanese Literatüre on 
Small İndustry" in Lort p. Hoselitz, (ed.) The Role- of Small 
İndus try in the Process of economic şr o wit h, He ut on, T he H aUo e 
1968, Sf. 8. * 

2/ A.g.e., Sf. 190 
"i '■ ’ r: n • • 

3/ Douglas Fisher, "A Survey of the Literatüre on Small-Sized 
İndustrial Undertakıngs in İndia", A.g.e. Sf. 126. (Hindis¬ 
tan için), Cumhuriyetin 50. Yılında Hsnaf ve Sanatkâr Sf. 
191. (Türkiye için) ^ 

. orta işletmelerin işgü- 
Löylece, küçüklülc sını- 

Fransa 'da küçük sa- 
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her "birinde nasıl bir biçim alacağı ve boyutlara varacağı o eko¬ 
nomilerin genel karakteri tarafından belirlenecektir. Örneğin, 
az gelişmiş ekonomilerde egemen üretim biçimi ufak işletme olma - 
sına karşın gelişmiş ekonomilerde dev korporesyonlardır. Az ge¬ 
lişmiş ekonomilerde fiatlara ancak belirli alanlarda büyüle ser¬ 
maye egemenken pek çek tülce t im mallarında halâ bu malları önem¬ 
li ölçüde üreten birbiri ile rekabet eden küçük geleneksel iş¬ 
letmeler belirlenmektedir. 

Öte yandan, gelişmiş ülkelerde küçük işletmelerin yaşaması </u 
büyüle işletmelerin üretim kapasitelerinin darlığı değildir, bü¬ 
yüle sermayenin pazarları ve fiatları egemenliği altında tuttuğu 
koşullarda küçük sanayi işletmeleri tarafından üretilen malla¬ 
rın oranı çok ufaktır, bu durumda büyüle işletmeler genellikle 
kârlılık oranlarını düşürecek ek bir yatırıma gitmemekte ve 
böylece^ küçük işletmelerin büyüklerin yanında ya.şamalarına ola*» 
nak bırakmaktadırlar. 

Demekki, gelişmiş ekonomilerde küçük işletme büyük işlet¬ 
me ile yazısız bir antlaşma, hatta çoğu yerde iş ortaklığı için¬ 
dedir. Zaten gelişmiş ülkelerin küçük işletmeleri gerek işgücü, 
yatırım sermayesi (sabit ve akıcı) ve gerek teknolojik düzeyle¬ 
ri ile az gelişmiş ülkelerin orta hatta ortanın üstündeki işlet¬ 
meleri ayarındadır. 

Gelişmiş ülkelerin bu oldukça verimli ve istihdam açısın¬ 
dan toptan ekonomiye büyük bir ferahlık ve istikrar getiren, 
modern kesimi belirleyecek.bir teknolojik düzeye varmış küçük 
sanayii, kalkınmakta olan ülkelerce örnek alınmış ve ekonomik 
gelişmenin ana çarelerinden biri olarak yüceltilmiştir. Daha 
açık söylemek gerekirse, kalkınma çabasında olan ve kapitalist 
yöntemi benimsemiş ülkeler küçük sanayilerini geliştirerek ileri 
bir sanayi ülkesi olma stratejisine önemli bir ağırlık vermekte- 



f.u araştırmanın amacı, bu kalkınma stratejisinin yanlış 
olduğunu İlci düzeyde - sosyo-elconomilc ve psikolojik - kanıtla¬ 
maktır. 

Vs 

Birinci düzeyde kanıtlamak istenen şudur; işlevsel tanımı 
a) yönetimde uzmanlık unsurunun az olduğu b) genellikle modern 

yöneticisi ve işletme bilgisinden yoksun olan ve yönetimi ile 

emek arasında sıkı kişisel ilişkiler bulunan c) yeterli serma¬ 
ye kaynaklarından mahrum olan d) alım ve satımda güçlü bir pa¬ 
zarlık yeteneği olmayan, e) büyüle pazarlar yerine çevresel top¬ 

luluk ile organik bağlar içinde olan, ekonomik birimler, geliş¬ 
me çabasında olan bir ekonominin itici gücü olamazlar. 

İkinci, (sosyo-psikolojik) düzeyde ise, kendilerine gele¬ 
ceğin büyüle girişimcileri gözüyle bakılan ve kendilerinden büyüle 

girişimciler yaratılması düşünülen Türk küçük üreticisi, gerek 
kültürel damerleri, gerekJhavat görüşü ile modem girişimcilerin 

özelliklorini ekonomik gelişme öğretilerinin temeline almış ku¬ 
ramcıların tanımlarından da çok uzaktır. Max '7eber' "Protes¬ 

tan Ahlakı ve Kapitalizmin ûelişmesi"nde tanımladığı fedakâr, 

Tanrısal bir çağın uğruna çalışan atılımcı bir birey değildir. 
Ayrıca Türk küçük üreticisi, modern girişimcilik kuramcılarının 

en ileride gelen Mc Olelland'm kalıplaştırdığı başarılı işa¬ 
damı, kanıtlamak istediğimiz iki konudan biri Türk küçük üre¬ 

tici ve sanatkarının tanımına da uymamaktadır. Llc Clelland’a 

göre atılımcı bir işadamının nitelikleri şunlardır; 

1/ î.lax ’.7eber, The Protestant Ethic and tho Spirit of Capitalisrrl, 
Ne w York, Scribner, 1958. 
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1) Kalıtımsal statü yerine Kazanılmış statüyü yeğlemesi, 
' 

yani sosyal mobilite olgusuna açıl: olması (evli Kadınların ça¬ 
lışmasına Karşı olmaması daha iyi bir iş için yor değiştirme¬ 
si, v.b.) 

2) Kaderine razı olmayıp, grubu içinde yeni işler baş¬ 

latması, 

3) Girişimlerinde ri SıC G» lıcı olması, 

4) başkaları ile temasa açıK olması (grup içi ve dışı 
ve örgüt faaliyetlerinde etlcin olması) 

5) İşlevlerinde hedefe yönelik olması, yani eğitim, ye¬ 
tişme ve becerileri yaptığı iş ile ilgili olması)• 

6) Pazar ekonomisine karşın nikbin', olması (pazar ahlâkı) 

7) Zaman açısından titiz olması. 

8) Etiketler yerine akıl yolunu seçmesi 

9) İşini plânlaması.^ 

Araştırmanın sosyal değerlerle (davranış, tutum ve görüş¬ 
ler) ilgili Kısmında, sosyo-psikolojik profili çıkarılan Türk 
küçük üreticisinin hiç de 'Teber ve Mc Clelland'ın modem ekono¬ 

minin motor gücü olduğuna inandıkları girişimciye benzemediğ'i \ 
kanıtlanmaya çalışılacalctır. Böylece, ne içinde bulunduğu sosyo¬ 
ekonomik koşullar ve kapasiteleri, ne de sosyo-kültürel değer¬ 
leri, tutum ve dünya görüşleri ile bu grubun ulusal ekonomiyi siA-Jf 
rükleyip götürecek modem girişimciler olamıyacağı açıklanacaktır. 

y ' David c.ric Clellaııd, The _Achieving Society, The Free Press, 
New York, 1967, sf. 283-288.   
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Yukarıda değinilen bu amaç, özellikle henüz tam anlamı ile 
endüstriyel faaliyetlerinde yoğunlaş amamı ş, hizmetler sektörünün 
ağır bastığı Ankara kentinde, (belediye hudutları içinde) faa¬ 
liyette bulunan küçük üret iei-sanatkârlar üzerinde yapılan bir 

araştırmanın sonuçlarına dayanılarak kanıtlanmaya çalışılacaktır. 

Yöntemi, bir sosyal alan uygulaması olan bu araştırmanın 
kapsadığı alan, bir üretim faaliyetinde bulunan (bazı kollarda 
üretimin yanında tamirat ve hizmet de gören) sadece küçük sa¬ 

natkârdandır. lu konuda yapılan araştırmalar çoğunlukla küçük 
sanatkârların sorunlarını belirlerken, bu grubu esnaflarla bir¬ 
likte incelemişlerdir. Bizim amacımız, sadece küçük üretici-sa- 
 —r"   "“T* çs t("? r 
natkârlar üzeninde bir araştırma yaparak, modernleşme çabasında 

olan Türkiye'nin kalkınma hedefleri açısından bu kitlenin geliş¬ 

me potansiyelini ortajra koymak ve değerlendirmektir) ^ 
■k “““   * ‘ ‘ “ v <2_ 

Türkiye'nin kalkınma amacı, sanayileşmek ve bu yapısal de¬ 
ğişikliğin gerektirdiği ileri bir ekonomik ve sosyal işbölümü 
. ' • '.-i ş. ı ■ i 
gerçekleştirmek ve bütün bunların oluşturduğu ileri bir tüketim 
ve hayat düzeyine ulaşmaktır. Bu düzende, artık geleneksel ekonoh 
mile faaliyetlerin eskisi kadar yer almayacağı, bu faaliyetlere / 
olan talebin giderek kaybolacağı ve küçük bir ölçüde zenaatten ^ 
sanata dönüşeceği açıktır. Bu düzeydeki bir toplumun efektif 

talebi giderek organite olmuş ve uzmanlaşmış bir sanayi ve hiz¬ 
met sektörünü gerekli kılacaktır. Ksasen bu, Üçüncü Beş Yıllık J 
Kalkınma İlanında da öngörülmüş bulunmak t adır .^/ 

Bugün Türkiye'de 3 milyon kişinin esnaf, sanatkâr yada kü¬ 
çük sanayici olduğu ve üretimde bulunduğu saptanmıştırYuka¬ 
rıda da belirtildiği gibi, Türkiye'de küçük üretim kesiminin 

2/ Cumhuriyetin 5.0. Yılında Esnaf ve Sanatkâr, Güneş Matbaacılık, 
Skim 1973, Ankara., Sayfa 211. 

2/ A.g.e. Sf. 185. 



sorununun gereğince değerlendirebilmek için "bu grubun t an iminin 
nasıl yapıldığının bilinmesi gereklidir. Çünkü bu grubun faali¬ 
yet ve çalışma alanını belirleyen kanunlar hem çok çeşitli olup, 
hem de tanımlar arasında tutarsızlıklar bulunmaktadır. 

Türkiye'de sanayi kuruluşlarının ilk defa tanımını yapan ve- 
1929 yılında yürürlüğe giren "Teşvik-i Sanayi Kanunu" olmuştur, 

hu kanuna göre "daimi veya muayyen zamanlar içinde, makina veya 
aletler veya tezgahlar ilavesiyle herhangi bir madde veya kud¬ 
retin evsaf veya eşgali kısmen veya tamamen değiştirilip kıymet¬ 
lendirilmek suretiyle toplu imalât vucuda getiren ve bu malt s ada 

tahsis edilen yerler" sanayi mliessesesidir. Kanunda, tanımı ya¬ 

pılan sanayi müessesesi "Kuvveti muharrike (10 beygir gücü) ile 
senevi çalıştırılan işçi gündeliğini" (750) esas almıştır. 

Yürürlükte bulunan 507 Sayılı Esnaf ve Küçül: Sanatkârlar 
Kanunu, esnaf ve sanatkârın tanımını yaparken bu kanunun 2 ci 

maddesinde küçük sanatkârlar için şu özelliklerin belirlenme¬ 
sini şart koşmuştur. 

- Vücut çalışmasına dayanan bir iş sahibi olacaktır (Bu ki¬ 
şinin sermayesi bulunmayabilir). 

- Sezici olarak ya. da çalıştığı sabit bir iş yerinde sanat, 
hizmet ya da meslek kolunda bilgi, görgü veya ihtisasını değer¬ 
lendirecektir. 

- Küçül: sanat işyeri bulunan bu sanatkâr yanında sorumlu 
sanatkâr çalıştırsa dahi (madde 121) bu işyerinden sağlıyacağı 
kazanç, ancak geçimine yetecek kadar olacaktır. 



Esnaf, sanatkâr ve küçül: işletmelerin ekonomik açıdan ta¬ 
nımlaması yapılırken, "bunların ülkenin ekonomik yapısı ile iliş- 

kiEilendirilmesi gereklidir, örneğin, bugün küçül: işletme olan 
teşebbüsler yarın orta teşebbüs düzeyine veya tersi bir durum 
olabilir.^ bu açıdan, yukarıda adı geçen kanunlarda, sanatkâr ' 
veya küçül: işletme sahibinin tanımı açıkça ortaya konmamıştır.3 
bu nedenle bugün değişik kuruluşlar da küçük sanayi üniteleri¬ 
ni değişik anlamlarda tanımlamaktadır. Örneğin, Devlet İstatis¬ 
tik Enstitüsü 1950 yılında işletmede çalışan insan gücü sayısı 
ne olursa olsun 9 ve daha az beygir güçlük çevirici güç 
kullanan işletmeleri küçük teşebbüs olarak tanımlamıştır. Daha 

sonraki yıllarda, motor gücü yanında işgücü de dikkate alınmış 
ve 10 kişiden daha az işçi çalıştıran işletmeleri küçük işletme- 

2/" 
ler olarak tanımlamıştır.-7 

Öte yandan, Hail: bankası, küçül: sanayiciyi tanımlarken şu 
kıstasları kabul etmiştir. 

1) 9-25 kişinin istihdam edildiği yerler, 

2) İçerisinde kuvvet enerjisi ile çalışan makina ve ekip¬ 
manın bulunduğu küçül: üniteler, 

3) Standardize edilmiş parça imalatı ve siparişe bağlan¬ 
mış diğer imalatın yapıldığı yerler, 

4) Teknik bir ustanın mülkiyetinde çalıştırdığı yerler, 

1/ Sehavet Altı kardeş, "Küçül: Sanayiin Önemi", Seminer bildi¬ 
risi, 3 Mayıs, 1973- 



5) Genellikle mahalli ihtiyaçların temin edildiği yerler 

Esnaf ve Sanatkârların sınıflandırılması konusunda ise 507 

Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu ve Halle Bankasının krediye 
yön verme amacı ile kullandığı listenin yanı sıra Devlet Plan 

2/ lama Teşkilâtı kir sınıflandırma yapmıştır.*-7 Hu araştırmada 
özellikle, üretim yapan ve hizmet gören küçük sanatkârlar, İma 
lat ve Tamiratla İlgili Meslek Grupları ve Meslekler1' başlığı 
altında 12 ayrı grupta sınıflandırılmıştır. Hu sınıflandırma 
Ankara Kentinde faaliyette bulunan küçük üretici-sanatkârlar 

için de geçerli olmuştur. Ancak bu sınıflandırma içindeki bütün 
meslek gruplarına dahil küçük üreticilerin hepsini Ankara il 

merkezinde bulmak mümkün olmamıştır. 

Kısaca, ekonomik ve sosyal sorunları çok çeşitli olan, ge¬ 

çiş döneminin ve endüstri düzenin küçük sanatkârları için gerek 
kuramsal gerek kanunlar açısından çeşitli tanımlar ve sınıflan¬ 
dırmalar yapılmıştır. Bizim bu araş t imada ki amacımız, 1-10 ki 

şi arasında işçi çalıştıran küçük üretim birimlerinin Ankara 
kentindeki sosyo-ekonomik ve kültürel sorunlarını belirleyerek 

bu kişilerin (gerek işyeri sahibi, gerekse çalışan işçiler açı¬ 

sından) endüstri düzenin gerektirdiği girişimcileri olup olamı- 
yacağını ortaya koymaktır. 

Hu gerçeğin kanıtlanması, kanımızca, küçük sanatkârlar 

tarafından üretilen mal ve hizmetlerin gerek kendi ekonomik du¬ 
rumlarına gerek milli ekonomiye daha büyüle katkıda bulunmasını 

1/ P. Sehavet Altıkardeş, A.g.e. 
2/ Esnaf ve Sanatkârların Sosyal ve Ekonomik Sorunları Araştır 

ması, D.P.T., Cilt 1, Sf. 3, 
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sınırlayan sermaye, üret im. biçimi, iş organizasyonu ve teknoloji- 

si, pazarlama ile ilgili "başlıca darboğazlara ilişkin politika 
tespiti çalışmalarına yardımcı olacaktır. 

bu araştırmanın Ankara'da yapılmasının biri kuramsal, di¬ 
ğeri nesnel iki nedeni vardır. Kuramsa.! açıdan, Ankara, büyüle 

bir yerleşme birimidir. Yoğun nüfusuna rağmen sanayi kesimi 
ççk ufak olan bir kenttir. Ankara kentinde talepleri ile önem¬ 
li bir geleneksel küçük üretici kitlesini yaşatan genellikle 

gecekondularda, yoğunlaşmış düşük gelirli büyüle bir nüfus ke¬ 
simi (Ankara nüfusunun üçte ikisini oluşturan) yaşamaktadır. 
Ankara kentinin modern ekonomik sektöre bağlı yapış ma "rağmen 

il içinde çok yavaş gelişen sanayi, daha uzun süre küçük üre¬ 
ticilerin Ankara'da hayatiyetlerini sürdüreceği izlenimini 

bırakmaktadır. Yetersiz modern sanayi üretimi karşısında ge¬ 
rek merkezi gerek yerel idari kurumlar ve gerekse kredi ku¬ 
rumlan bu geleneksel kesime yardım etmektedirler, hu uygun 
ortamda, bu kesimin gelişme yeteneğinin olup olmamasının sağ¬ 
lıkla saptanacağı düşünülmüştür. 

iu araştırmanın Ankara'da yapılmasının nesnel nedeni ise 

önce araştırmacının araştırma alanına fiziki yakınlığı ve de¬ 

netim kolaylığı, sonra, da araştırmayı yürüten anketçi kadro¬ 
sunun hazır bulunmasıdır. 
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BÖLÜM II- ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ : - 

"Değişen Toplum Yıpısma Küçük Üreticinin Uyumu ve Sosyo- 
Ekonomik Değişimi Araş t ırmas ıh in" hazırlık çalışmalarına 1975 
Nisan ayında haşlanmış, kaynak incelemeleri, küçük sanatkâr 

^ esnaf ve küçük sanayicilerle ilgili daha evvel yapılmış V1' t 
araştırmaların incelenmesi, ilgili sektör ve kuruluşlarla 
ilişkji. yön&sîûin geliştirilmesi ve araştırma araçlarımın 
hazırlanması, Haziran 1975'e kadar sürmüştür. Soru kağıdının 

düzenlenerek uygulanması ise 1975 Haziran ayında yapılmıştır. 

a) "Yöntemin Ana Hatları : - 

Bir sosyal alan araştırması olan bu uygulamada, 

küçük üret ici-sanatkarm içinde yaşadığı sosyal ve ekonomik 

şartları, çeşitli konulardaki tavır alış ve sorunlarını, ve 

sonucunda hu kitlenin sosyo-ekonomik değişimini incelemek 

nnaci ile soru kağıtlı görü&şrae) yöntemi kullan! İmiş tır 

Ankara kentinde (belediye sınırları içinde) küçük 
sanatkârı temsil eden bir örneklemenin seçimi, sonuçların sağ¬ 
lığı ve geçerliliği yönünden en önemli konuyu oluşturmuştur. 
Araştırma kapsamına giren küçük Sanatkârlar, Ankara Esnaf ve 

Küçük Sanatkârlar Demekleri Birliği'ne kayıtlı Ankara kenti 
merkezindeki demekler içinden saptanmıştır-. Amaç, küçük üre¬ 

ticinin sosyo-ekonomik değişimini inceleme olduğundan, yukarı 

da adı geçen Birliğe üye olan 56 Demekten yanlızca 14 tane 

piyasaya üretim yapan küçük üretici sanatkarların oluşturduğu 
demekler seçilmiştir. Teri kalan 42 demeği oluşturan esnaf 
ve sanatkarlar, ticaretle, hizmetle, montaj ve tamiratla çalış¬ 
ma alanlarını sınırlandırdıklarından, herhangi bir üretim faa¬ 

liyetinde bulunmamaktadırlar. Böylece, Ankara kent merkezindeki 



- 12 -

c 

BÖLÜM II- ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ î - 

"Değişen Toplum Y ipisin a Hiçlik Üreticinin Uyumu ve Sosyo- 
Ekonomik Değişimi Araştırmasıhın!1 hazırlık çalışmalarına 1975 
Nisan ayında haşlanmış, kaynak incelemeleri, küçük sanatkâr 
ve esnaf ve küçük sanayicilerle ilgili daha evvel yapılmış 
araştırmaların incelenmesi, ilgili sektör ve kuruluşlarla 

ilişki yontsîain geliştirilmesi ve araştırma araçlarımın 
hazırlanması, Haziran 1975'e kadar sürmüştür. Soru kağıdının 

düzenlenerek uygulanması ise 1975 Haziran ayında yapılmıştır. 

a) Yöntemin Ana Hatları : - 

Bir sosyal alan araştırması olan hu uygulamada, 

küçük üret ici-sanatkann içinde yaşadığı sosyal ve ekonomik 

şartları, çeşitli konulardaki tavır alış ve sorunlarını, ve 
sonucunda hu kitlenin eosyo-ekonomik değişimini incelemek 

anacı ile soru kağıtlı görü&şme yöntemi 3-ru 1 lam İmiş tır 

Ankara kentinde (belediye sınırlan içinde) küçük 
sanatkârı temsil eden hir örneklemenin seçimi, sonuçların sağ¬ 
lığı ve geçerliliği yönünden en önemli konuyu oluşturmuştur. 
Araştırma kapsamına giren küçük Sanatkârlar, Ankara Esnaf ve 

Küçük Sanatkârlar Dernekleri Birliği'ne kayıtlı Ankara kenti 

merkezindeki dernekler içinden saptanmıştır. Amaç, küçük üre¬ 
ticinin sosyo-ekonomik değişimini inceleme olduğundan, yukarı 
da adı geçen Birliğe üye olan 56 Demekten yanlızca 14 tane 
piyasaya üretim yapan küçük üretici sanatkarların oluşturduğu 
demekler seçilmiştir, Deri kalan 42 demeği oluşturan esnaf 
ve sanatkarlar, ticaretle, hizmetle, montaj ve tamiratla çalış¬ 
ma alanlarını sınırlandırdıklarından, herhangi hir üretim faa¬ 
liyetinde bulunmamaktadırlar, Böylece, Ankara kent merkezindeki 
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küçük üretici-sanatkânn seçiminde önce demeklerin seçimi 
sonra derneklere üye olan küçük sanatkârların örneklenesi 

yapılmıştır. Araştırmaya konu olan 14 demeğin isimleri, ku¬ 

ruluş tarihleri ve üye sayılan aşağıda gösterilmiştir. 

Tablo : 1 

Sıra Demeğin 
No, Adı 

Kuruluş Tarihi ve 
Başlangıçtaki üye 

Sayısı 

1974 Yılı 
üye Sayış 

1. —, Pastâcılap, Tatlıcılar 
v# Şakerçiler Derneği 

1965 - 719 3.700 

?. TTmym Terziler D«m§ği 1965 *1106 2.333 

3. Marangoz Esnafı Der. 1965 - 58 1.471 

4. Demireiler Derneği 1965 - 337 1.387 

5. \j^ Kundura İmalci ve Tamir- 1965 - 712 
çiler Demeği 

1.275 

6*. 
( 

Mobilyacılar ve Lakeci- 
1er Demeği,. 

1968 - 90 964 

7. ^ Döşemeciler Demeği 1965 - 354 494 

8. Madeni İşler Sanatkar¬ 
ları Demeği 

1965 ■* 67 335 

9. Umum Hallaçlar ve 
Yorgancılar Demeği 

1966 - 276 329 

LO. Bakırcılar ve Kalaycı¬ 
lar Sanatkârları Der. 

1965 - 123 168 

.1. Sütçüler ve Yoğurt 
İmalatçıları Demeği. 

1966 - .64 150 

0 
. w • Pideciler, Simitçiler 

ve Çörekçiler Demeği 
1966 - 66 130 

3. Madeni Dökümcüler 1968 - 77 129 

4. Yufkacılar ve. KadayifCl- 1966 - 78 
1ar Demeği 

102 

Toplam: 4127 12.984 
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Kuruluş tarihi 1965 - 1966 olarak gösterilen dernekler, 

aslında daha evvel 5373 sayılı kanma göre kurularak faaliyete 

geçmişlerdir. 1965 ve 1966 yıllarında da 507 sayılı kanma in¬ 
tibak etmişlerdir. Bu nedenle, kuruluş tarihleri olarak intibak 
tarihleri yazılmıştır. 1966 dan sonra kurulan demekler 507 sa¬ 
yılı kanma göre kurulan yeni demeklerdir.—^ 

İncelenen küçük üretici sanatkâr demeklerinin üye sayı¬ 
ları, 1974 yılındaki üye sayıları ile araştırma kapsamına alın¬ 

mıştır. Bütün demekler, 1974 yılı faaliyet raporlarını 1975 

yılında Ankara Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Demekleri Birliğine 

ilettiklerinden 1975 yılı değil, fakat 1974 yılı esas alınmak 

zorunluluğu doğmuştur. 

12984 

den yapılmıştır. 

Araştırmaya konu olarak belirlenen 14 meslek demeğine 

kayıtlı üye sayılarının alt ve üst sınırları arasında çok geniş 
bir dağılım görüldüğü için örnek grubun saptanmasında tabakalı 

ö m eki em metodu uygulanmıştır. 

Birinci tabaka, 900 den fazla üyesi olan demekleri içer¬ 

mektedir ve /o 1 oranla saptanan 111 tane küçük üretici bu gurup 
içinden seçilmiştir.' 

Öxneklem' seçimi^ meslek demeklerine kayıtlı, toplam 
(Tablo 1 de dökümü verilen) küçük üretici-sanatkâr için- 

1/ /inkara Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Demeği Dökümü, Mayıs 1975. 



İkinci tabaka, 200-900 kişi arasında üyesi feulunan demek 
leri içermektedir. Bu guruptaki? oranla 58 tane küçük sanatkâr 
üretici örnekleme girmiştir. 

Üçüncü tabakada ise, 200 kişiden daha az üyesi bulunan 
. derneklerin üyeleri arasından $ 10 oranla 69 küçük üretici 

sanatkâr seçilmiştir. Bu yöntemle, Ankara il merkezinde üreti¬ 

me yönelik faaliyet dallarında çalışan tüm küçük üretici-sanat- 

kâr nüfusunu temsilen 238 kişilik bir örnek kitle belirlenmiş¬ 
tir. Aşağıdaki tablo araştırmaya konu olan 14 derneğe bağlı 
küçük üretici sanatkârların örneklen içindeki dağılımını gös- 

Itermektedir. Tablo : 2 

Tabakalara göre örnekleme çıkan küçük üret ici^-sanatkârlar 

Tabaka Küçük Sanatkâr 
Türü 

Uygulanan Anket sayısı 

Pastacılar, tatlıcılar 
ve şekerciler 37 
Umum Terziler 23 

I Marangoz Esnafı 15 
Demirciler 14 
Kundura imalei ve 

Tamircileri 13 
Mobilyacılar ve lakeçi¬ 
ler. 9 

T o p 1 a m 6 İli1 

Döşemeciler 24 
11 Madeni İşler Sanatkârları 17 

L-   Umum Hallaç ve Yongacılar 17 
T o p 1 
,   

a m 3 58 

III Bakırcılar, Kalaycılar 
Tenekeciler 17 
Sütçüler ve Yoğurt imalat 

■ 
cilan, 15 
Pideciler Simitçiler ve 
Çörekçiler 14 

'ş Madeni Dökümcüler 13 
- ■ Yufka ve Kadayıfcılar 10    Yufka ve 31. 

?-oVi a m  5 
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Örnekleme giren 238 küçük üretici sanatkârın*adreslerini 

saptamak için her demek başkanı ile ayrı ayrı görüşülmüştür. 
Dernek üye kayıt defterlerinden tesadüfi sayıların uygulanması 

ile anket yapılacak üyeler ve adresleri'saptanmıştır. Araştır
maya ve Özellikle küçük üreUcîi.-sanatkârın sorunlarının belir
lenmesi konuşuna, dernek başkanlan yakın ilgi göstermişler ve 

adres tespitinde büyük yardımlarda bulunmuşlardır. Tek sorun 

Hallaçlar ve Yorgancılar Demeği Başkanı ile ortaya çıkmış, ne

deni belirlenmeden demeğin üye kayıt defteri gösterilmemiş, 

ve üye adresleri bize verilmemiştir. Bu durumda, örneklemeye 

giren 17 Hallaç ve Yorgancı Ankara Kentinin çeşitli semtlerine 
gidilerek, bizzat anketçiler tarafından saptanmış ve anket uygu
lanmıştır. 

b) Bilgi Toplama Yolu ve Araçları : -

Küçük Üreticinin değişen toplum yapısına uyumu ve 
Sosyo-ekonomik Değişimini belirlemeye yönelik bu incelemede kul-

lanılan^yöntem^alan araştırmasıdır. Araştırma, belli bir sosyo
ekonomik kitlenin derinlemesine yani bu kitleyi oluşturan birey
lerin içinde bulundukları toplumsal, ekonomik, kültürel koşulları 
olduğu kadar onların değer yargıları ve tavır alışlarını ince

lemeye dönük olduğu için yüzyü^e görüşme_jtekniği kullanılmıştır. 
Bu amaçla açık ve kapalı uçlu soruların yer aldığı bir soru kağı

dı hazırlanmıştır. Hazırlanan sorulara verilen- cevapları, anket

çiler soru kağıdı üzerinde işaretlemiş veya kayıt etmişlerdir. 
Ayrıca anketçiler sorular dışındaki ilginç konulardaki gözlem

lerini de yazılı olarak tespit etmiştir. 

Araştırmada kullanılan soru- kağıdı, 56 sorudan oluş
muştur. Boruların çoğu kapalı uçlu olup, çevap alternatifleri
nin önceden tespit edilmesi güç olan hallerde bazı açık uçlu 
sorulara da yer verilmiştir. 
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X 
V* 

Soru kağıdındaki sorular^cevaplandırıcılar hakkın¬ 
da temel bilgileri, küçük üretici-sanatkârın sosyal nitelikle¬ 
rini mesleki sorunlarını, ekonomik durumlarını, iş organizasyon¬ 

larını, kredi olanakları, sermaye sorunlarını ve çeşitli konu¬ 
lardaki tavır alışlarını, bilgi görgü ve davranış biçimlerini, 
sosyal kurumlarla olan ilişkilerini, ve benzeri konuları kapsa¬ 
maktadır. 

Soru kağıdının geliştirilmesinde,- ilk önce ankette 
hangi konulara yer verileceği konusu ele alınmıştır. Bunun için,'- 
DPT tarafından yapılan Esnaf ve Sanatkârlar Araştırması incelen¬ 
miş, araştırma kapsamına giren 14 demeğin başkanları ile özel 
görüşmeler yapılmış, Devlet Plânlama Teşkilâtındaki ilgili sek¬ 
törlerin görüşleri alınmıştır ve sonuçta, soru kağıdında yar 
alması gereken konuların bir listesi yapılmıştır. 

Soruların tespitinde, açıklık ölçütü dikkate alına¬ 

rak ifadelerin açık ve kolay anlaşılır olmasına özellikle dik¬ 
kat edilmiştir. Sorular bu amaçla anketi uygulayacak ahketçi- 
öğrencilerle birlikte tartışılarak tespit edilmiştir. • 

c) Araştırma Elemanlarının Seçimi : - 

özellikle çok sayıda anketçinin çalıştığı sosyal 
araştırmalarda anketçi seçimi vo eğitimi büyük önem taşımakta¬ 
dır Ancak., bu araştırma, bir •Uzmanlık tezi için yapıldığından, 
özel şartları gerektirmiştir. 



Araştırmaya başlandığı devrede ODTÜ, Sosyal İlim- 
’ ' 

ler Fakültesi, Sosyoloji bölümü öğrencilerinin Küçük esnaf 
ve Sanatkâr konusunda hazırlıyacakları devre sonu tezleri için \ 
kendilerine uygulamalı anket yapma tekniğini öğretme amacı ile I 

bu araştırma için hazırlanan soru kağıdını uygulamaları teklif J 
edilmiştir. Alan araştırması uygulamasına katılacak olan üçün¬ 

cü ve dördüncü sınıf öğrencileri, bu konuda gere^ipoe eğitilmiş 
ve kendileri işin konferanslar tertip edilmiştir,' Ayrıca, küçük- 
üretici-sanatkârm sorunları ve bu gurubun sosyal ve ekonomik 
özellikleri, ve araştırmanın amacı fe özelliği hakkında genel 

bilgiler verilmiş, buna ek olarak yüzyüze görüşme yöntemleri ve 

görüşme sırasında nelere dikkat ©dileceği gibi konular üzerin** 

de ayrıntılı alarak durulmuştur, 

d) Araştırmanın Uygulanması ; - 

Anketlerin uygulanması, 1975 Haziran ayında yapıl¬ 
mış, bulunmıyan adreslerdekiler ise Temmuz ayı içinde tamamlan¬ 
mıştır. ODTÜ Sosyal İlimler Fakültesi üçüncü ve dördüncü sınıf 
öğrencileri ikişer ve üçer kişilik guruplara ayrılarak her gurup 
bir küçük sanat kolunu incelemiş ve böylece 238 küçük üreticiye 
anket uygulanmıştır, Her ekip için bir ekip başkanı seçilmiş 

ve ekip başkanı yapılan anketleri kontrol etme görevi ile yüküm- 

lendirilmiştir. Anketin uygulanması sırasında, örnekleme çıkan 

adreslerde aranılan sanatkâr yerine, değişik bir meslek sahibi 

ile karşılaşmalar olmuş ve bunlar ile, adreslerinde bulunamayan¬ 
ların yerine, tespit edilen listelerde örnekleme çıkan adresle¬ 

rin bir alt veya bir üstündeki adreslerdeki küçük sanatkârlarla 
l/DPT uzmanı Sayın Nabi Dinçer Türkiye de Esnaf ve Sanatkârlar 

konusunda ODTÜ'de bir konferans vermiştir. 



ikame yapılmıştır. Böylece örnekleme çıkan 238 küçük üretici 
sanatkârın hepsine anket uygulama durumu gerçekleşmiştir. Anke¬ 
tin uygulanması sırasında, önemli bir güçlükle karşılaşılmamış, 

özel sebeblerle anket uygulamaktan vazgeçen öğrenciler yerine 

anketlerini bitiren diğer öğrenciler vazgeçen öğrenci—anketçi— 

lerin yerini doldurmuşlardır. 

e) Verilerin Değerlendirilmesi ve Raporun Yazılması 

Yukarıda değinildiği gibi, esas araş t ırma Jumirni 
fcek basına küçük sanatkâr demekleri değil fakat belli demek¬ 

lere üye olan sanatkârlardır. Yani esas araştırma birimi der- 
L ^ 4 ı 
hek değil, işyeri sahibi olan küçük üretici-sanatkârdır, 
I’        ——**•  ^ ~    „ .  — g 

Soru kağıtlarının kodlanması ve kartlara geçirilmesi 
işlemini araştırmada anketçi olarak çalışan bir öğrenci yapmış¬ 
tır. Bilgi .sayar programlanası ODTÜ'nde yapılmış ve bu konuda 
İdi geçen öğretim kurumu bilgi sayar merkezi uzmanlan araştır¬ 
ıcıya büyük yardımlarda bulunmuş tun. 

Bilgisayardan alman verilerin yorumu ve raporun 

^.zımına 1975 Ağustos ayı başında başlanmıştır. Rapor Ankara 
fenticde küçük üretici sanatkârların sosyal durumları, ekonomik 

|runlan, davranış tutum ve görüşlerine ilişkin değerlendirme- 
Ir gibi ana konuları kapsamaktadır. Bu.'konular, önce, yüzde 
Iğılımları verilerek incelenmiş, sonra da tespit edilen çeşit- 
j. (değişkenlerin karşılaştirilmaları yapılarak değerlendiril¬ 
iştir. 

Anket uygulandığı sırada ODTÜ’nde öğrenci boykotu sürmekte 
idi. 
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Bu tez yanlızca, bu araştırmanın sonuçlarını vermek 

değil, aynı zamanda bu konuda yapılan diğer araştırmalar ve 

özellikle DPT'nin Esnaf ve Sanatkârların Sosyal ve Ekonomik 

Sorunları Araştırması ile ortak konularda bir, karşılaştırma 

yapmayı da amaç edinmiştir. Ayrıca, araştırmanın yapıldığı, 
kent hakkında kısa bir tarihçe ve bugünkü sosyo—ekonomik 

koşullarının bir çözümlemesi verilmiştir. 
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BÖLÜM III - BİRİM OLARAK ANKARA - 

Türkiye'de kent ve kasabaların endüstri öncesi gelenek¬ 
sel sanat ve hizmetlerini yürüten esnaf ve sanatkârlar alanın¬ 

da, özellikle 1950 den sonra başlayan şehirleşme ve bunu geri¬ 
den izleyen sanayileşme ve tarım kesiminde modernleşme hareket¬ 
leri önemli gelişmelere yol açmıştır. 

Şehirleşme ile birlikte dağıtım hizmetleri büyük bir 

genişlik kazanmış, nüfusları belirli ve yavaş bir tempo ile ar¬ 
tan kasaba ve şehirler büyük bir demografik gelişmeye sahne ol¬ 
muşlardır. Artan nüfus, dağıtım hizmetleri alanında geniş istih¬ 
dam olanakları sağlamıştır. Şehirlerde modem mahalleler inşa 

edilir, bu semtlerde uygun dağıtım hizmetleri gelişirken, kasa¬ 
baların, özellikle büyük şehirlerin dış çevrelerinde kurulan 

gecekondu semtlerinde dağıtım hizmetleri, büyük ölçüde köyden 

kente göç eden kimseler tarafından yürütülmeye başlanmıştır. 

■O 

Şehirleşmeyi belirli bir aralıkla izleyen sanayileşme, 
   : { 

sermaye birikimi yetersizliği ve büyük ölçüde artan imkanları 3 

kaçırmama çabası içinde bulunan yeni tip küçük müteşebbislerin 
dogmasına sebeb olmuştur. Bu tip küçük müteşebbisleri çeken 

küçük sanat alanlarının başında artan şehirleşmenin doğurduğu 
ek servis sanayii ihtiyaçları idi. Başlarında ayakkabicılar, 
terziler ve diğer servis sanayii kollarında büyük gelişmeler 
olmuştur. Kadın berberleri elbise temizliyicileri gibi yeni 

servis sanayii kollan eskilerine katılmıştır. 
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Bunun yanında ithal edilen tarım kakimaları, ulaşım araç¬ 
ları radyo, buzdolabı gibi dayanıklı tüketim araçlarının bakım 

ve tamirlerini sağlayan bir bakım ve_ tamir sanayiinin temelleri 
atılmıştır. 

1950 yılının son aylarında Türkiye'de ithal kısıtlamaları 

önce yedçk-^arjça ve sanayiine, bu başlangıç hareketleri de yer 

yer daha geniş ölçüde imalat sanayiine yol açmış bulunmaktadır. 

Gelişmeleri kısaca yukarıda açıklanmaya çalışılan küçük 

hizmet ve sanat alanlarının, hızlı bir kentleşme süreci içinde 
bulunan ye buna ek. olarak başkentlik özelliğini taşıyan /inkara 
kentinde ayrı bir özellik taşıyacağı düşünülebilir, Çünkü kent¬ 
lerimizin bugünkü yapısında hem özellik hem de sorun diys göre- 
bileceğimiz bir çok yön vardır. Bunlar temelde, kentteki iş ha¬ 
yatının sosyal yapısının iç çevre ve dış dünya toplumları ile 
ilişkilerinin son yüzyılda geçirdiği değişikliklerin sonucudur. 
Kentlerimizde 19. yüzyılda sanayi öncesi iş hayatı düzeninin, 
hızla genişleyen, ileri teknolojili batı ekonomik düzeni ile 
karşılaşması kendine has özellikler doğurmuştur. Buralarda, yoğun 
ve karışık bir dış ticaret ve bunun kontrol mekanizmaları ile 
yan yana yaşayan yeni bir yapı oluşmuştur.-^Bu yapının oluşması 
ve değişmesinin Ankara'da nasıl olduğunu görmek incelediğimiz 
küçük üreticinin sosyo—ekonomik değişimini ve uyumunu değerlen¬ 

dirmede yararlı olacaktır,Bu amaçla, Ankardnın kısa bir tarihçe¬ 
si bugün kentdeki ekonomik faaliyetler, kente göçler konuları bu 
çalışmamızda yer alacaktır, 
ı.lur» »ıı ı—■MUfcp— 

./ Mübeccel Belik K-ıray, Orgütlegemeyen Tlenü, Sosyal Bilimler 
Derneği Yayınları : A-l;, Ankara, 1972, sf. VII. 
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a) Ankara'nın Kısa Tarihçesi ve Başkent olması ; - 

Ankara'nın ilk defa Türklerin eline geçtiği sanı 

lan 1073 yılından, Osmanlılar tarafından Anadolu'nun politik 

birliğinin kurulmasına kadar geçen karışık devrelerde şehir, 
Türk beylikleri ile Bizans arasında el değiştirmiştir. Askeri 

fonksiyonunun ifadesi olan Ankara kalesi şimdiki şekline Bizans¬ 
lIlar ve Beylik Türkleri zamanında konulmuştur. Buna karşılık 

bu devrelerde Ankara, idari ve kültürel yönlerden Konya, Sivas 

Kayseri gibi Selçuki şehirleri ile Rekabet edecek önemde değil¬ 

di. Sadece_Aİ&i merkezlerinden birisi oluşu, Ankara'nın ticari 
fonksiyonunun bir göstergesidir. 1/ 

Kapitalizm öncesi düzenin en ileri örneklerinden olan 

gelişme devri Osmanlı İmparatorluğu çerçevesinde Anadolu şehir¬ 
leri, bir yandan yakın bölgelerin merkezi öte yandan organize 

bir sistemin bölümleri olarak görev görüyordu. Bu devrede İmpa¬ 
ratorluğun kentsel faaliyete dönük, şehirler arası hareketliliği 
yüksek ve belirli bir ihtisaslaşmaya dönük bir ülke olduğu gö¬ 

rülmektedir. Devlet, yol ağını iyi durumda tutmakta, tüccarın 

can ve mal emniyetini koruyarak ticareti desteklemektedir. 

Kentsel fonksiyonları destekleyen bu genel ortam içinde 

Ankara önemli bir ticaret merkezi idi. Şehirdeki 30'a yakın 
handan çoğunun ve Bedestanın 15.16,17, yüz yıllarda yapılmış 
olması bu fonksiyonun bir göstergesidir. Şehirler arasındaki 

ve deriden yapılmış malzeme ihtiyacını^ karşılıyordu. Kızılır¬ 
mak 'ın batısındaki geniş bir bölgenin ürettiği tiftik-, Ankara.'da 

''Tuğrul Akçura, Ankara, Türkiye Cumhuriyetinin Başkenti Hakkında 
Monografik bir Araştırma ODTÜ, Mimarlık Fakültesi, Ankara-, 1971’, 

ünde Ankara'daki Ahi örgütü kervanların ve ordunun deri 

Sf. ıs. 
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işleniyordu..Ayrıca, Ankara yakın bölgenin farklı ihtiyaçlarını 

karşılıyor, buranın tarımsal ürünlerini değerlendiriyor, pazar¬ 

lıyor ve sainiyordu.Saman, ot ve koyun pazarları, değirmen ve 
teabun atelyeleri, aba ve kaftan pazarları, tabakhaneler, kürkçü 

ve dericiler, ayakkabıcılar, pastırmacılar, yağcılar, ^oyacılar, 
demirciler, kazancılar gibi zenaatkârlar bu fonksiyonda, çalışı— 

, 1/ 
yordu.— 

16. Yüzyıl sonundan itibaren Avrupa'da başlayan kapitalizm 
ve sanayileşme ile gerilemeye başlayan Anadolunun transit fonksi¬ 

yonu ile 17. yüzyılda başlayan ve İmparat orlujgu sarsan Celali ı 
isyanları ile devlet krizinin etkilerine rağmen Ankara 19. Yüz¬ 

yıla kadar önemli bir şehir olarak kalmıştır. Tiftik mamulleri 
üretimi ve ticareti, devletin gümrük himayesi altında ve tiftik 
ürünlerine İmparat ar lük ve dünyadaki talebin devamı ile önemini 

korudu. Fakat Batı sanayiinin ürettiği ucuz mensucatın 1838 

ticaret anlaşması sebebi ile serbestçe ithali ile Ankara'daki 
tiftik sanayii hızla yıkıldı. Batı kapitalizmiyle temasın ilk 
devresinde tiftik mamülleri üretiminin tamamen silinmesine 

karşılık, ham madde üretimi ve ticareti daha bir süre devam 

■etti ve batı ülkelerindeki talebin etkisi ile gelişti. Bu devre¬ 
de, fiftik ticareti, geleneksel Osmanlı tüccarından İstanbul'da¬ 
ki İngiliz veya İngiliz Rum şirketlerine ve bunların Ankara'daki 
azınlık temsilcilerine kaymıştır. İmalat fonksiyonu kaybolduktan 
sonra., tiftik ticaretine dayanan bu canlı devre çok kısa sürmüş¬ 
tür. 20.- yüzyıl başlarında ve. -istiklâl harbi başlarında Ankara 

20-25-000 nüfuslu, ^centsel fonksiyonları ge_rilemis^ bnoali bir 
1/ Doğan Aecıoğlu, Türkiyenin Düzeni, Ank. 1968 
2/ Tuğrul Akçura A.g.e, sf. 18* 
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bölümü 1917 yangını sebebi ile yanık, yaygın sıtma olan bir 

şehir görünümündedir. 

Ankara'nın başkent olarak seçilmesinin nedeni hakkında 
açık ve kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte, 1892 yılında 

Ankara hattının Almanlar tarafından yapılması ve Konya üzerin- 

den inşa edilen demiryolu hattının Ankaradan geçen güzergahının 
şehrin başkent seçilmesinde ve dolayısı ile ileriki gelişmesin¬ 
de önemli bir etken olmuşbur. Bu konuda Prof. Yavuz, "Ankara'nın 
tarihi önemi, tarihte mühim roller oynamış olan sayısız şehir¬ 
lerimizden biri olmaktan ileri geçemez. Binaenaleyh istiklâl 

savaşından önceki tarihi rolü, Ankara'nın devlet merkezi olması 
için kâfi bir sebeb teşkil edemezdi", diyor ve Ankara’nın dev¬ 
let merkezi olmasının, Atatürkün bu kentimize gelerek Milli 

Mücadeleyi yöneltmeye başladığı sıralarda doğrudan doğruya ilgi¬ 
li olduğunu öne sürmektedir. —^Bu ilginin Ankara'nın devlet mer¬ 
kezi olarak seçilmesinde büyük payı olduğu anlaşılmaktadır. 

27 Aralık 1920 den itibaren Ankara gayri resmi olarak 

fakat gittikçe daha geniş şekilde başkentlik fonksiyonlarını 
yükümleniyordu, Bütün Askeri ve mülki idare Ankaradan yönetili- 

2/ 
yordu* 23 Nisan 1920 de Büyük Millet Meclisinin toplanması 

ile ve 20 Ocak 1921 tarihli ilk anayasanın kabulü ile Ankara 

töresel bakım dan da başkent olmuştur. Ancak durumun ulusoa, 
İstanbul'ca ve yabancı ülkelerce tanınması için 1923'e kadar 
süren üç yıllık bir mücadele gerekmiştir. 

2/ Pehmi Yavuz, Ankara'nın İmarı ve Şehirçiliğimiz", İskan ve 
Şehircilik Enstitüsü Y, Ankara 1952, sf. 11. 

2/ Atatürk, 5öyley, Ankara 1966, Sayfa 189. 



b) Ankara'da Ekonomik Faaliyetler : — 

Milli Mücadeleden sonra Ankara kentinin işgücü 

yapısının değişmeye uğradığını Vala Nureddin ve Zekeriya Ser- 

tel bahsetmektedirler, özellikle Vala Nureddin, " şehir, id.are 
merkezi haline geldiğinden, buraya memurlar doluşmuştu. Sokak¬ 

larda her hali ile yerli halktan ayrılıyorlardı. Zeytinyağ gi¬ 

bi üste çıkmak gayret indeydiler . Yerli halle ise onlara sirke 

kadar ekşiydi11 diyerek, hem Ankara'nın bir memur kenti d ur uman ü 

aldığını, hem de yerli halkla bu memur kitlesinin kaynaşamadığı 
nı anlatıyordu* —^ 

Milli Mücadeleden sonraki bu ilk gözlemin doğruli*- 

ğunu son yıllarda Ankaradaki ekonomik faaliyet kollarındaki 

yoğunlaşmalara bakarak değerlendirmek mümkün olabilecektir, 

Böylece, ekonomik faaliyetler ve nüfus arasındaki' ilişkiyi de 
kurmamız, küçük sanatkar kesiminin ekonomik faaliyetlan içinde» 

ki yerini görmede yararlı olacaktır. 

Ankara'daki ekonomik faaliyet kollarının fclobal 

gruplanmasına baktığımızda (Tablo 3) g^tro çarpan özellikler; 

1970 yılında hizmetler sektöründeki büyük şişkinlik ve imala.t 
sanayii sektörü ile ticaret, banka vfc. sektörlerinin diğer sek¬ 

törlere nazaran daha gelişmiş olduğudur. Özellikle, hizmetler 
sektöründeki şişkinlik 1965 yılında bu sektörün Ankara!da $ 26. 
luk bir orana sahip iken, bunan 1970'de '-/o 46.4'e ulaşması, kent 
leşmenin Ankara'da hızlı bir şekilde devam ettiğini göstermekte 
dir. Bunu Tablo 3'e göre şöyle açıklamak'da mümkün; 1965 yılmd 

1/ Önder Şenyapılı-, "Ankana , 1970 ", Mimarlık 70-3, sayı 77, 
~ Mart 1970.   — 
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Tablo 3 t Türkiye ve Ankara'da Süfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına GSre Tagılımı, 1965-1970 (1000Ö* yerler) 

TOrkiya Kontsa! İnkara ( Kant) 

Htonomik Faalce t 19*5 19 7 0 1965 19 7 0 

Kolları Sayı % Sayı 5* Sayı i Sayı i 

Ziraat, Ormancılık 333.143 10.9 453.041 11.7 14.636 4.4 23.132 5.2 

İstihraç Sanayi 42.040 1.4 52.260 1.4 794 0.2 1.680 0.4 

İmalat Sanayi 732.917 24.0 891.307 23.1 50.810 15.2 67.101 15.1 

İnşaat Sanayi 230.855 7.6 263.066 6.9 32.863 9.8 30.214 6.8 

Elektrik, Gaz, vb. 20.277 0.7 10.130 0.3 3.550 1.1. 1.543 0.4 

Ticar et, banka, gayr imenkul, vb. 297.120 9.7 507.776 13.1 35.914 10.7 61.790 13.9 

Nakliye, ambarlama, muhabe¬ 
rat, vb. 

199.618 6.5 224.960 5.8 24.147 7.2 28.922 6.5 

Genel Hizmetler 559.604 18.3 i.262.283 32.7 90.068 26.9 206.395 46.4 

İyi tarif edilemeyen 641.203 21.0 195.924 5.1 82.343 24.6 24.442 5.5 

TOPLAM 3.056.777 100.0 3.865.747 100,0 335.125 100.0 445.218 100.0 



iyi tarif edilemeyen faaliyet kolları sektörü fi 24.6 gibi bir 

orana sahip iken, bu oranın 1970 yılında ^5.5 düşmesi ile bu 
faaliyet kollarında bulunanlar büyük bir olasılıkla hizmetler 

sektörüne kaymışlardır. Nitekim, diğer faaliyet kollarında 1965 
ve 1970 yıllan arasında böylesine büyük oransal bir değişiklik 

gö;rülmeraekt0dinl9S5 yılında inşaat sanayii sektöründe çalışan¬ 
ların oranı fi 9.8 iken 1970 yılında bu oranın 6*8 e düşmesi, 
Ankara.'da yapı faaliyetlerihde çalınanlarda bir düşme olduğunu 

ve dolayısı ile inşaat sektöründe bir gerileme olduğunu göster¬ 
mektedir. Burada bizi ilgilendiren imalat sanayiinin 5 yıllık 
süre içinde hiçbir değişikliğe uğramamasıdır. (1965—1970 de 
imalat sanayiinde çalışanların oranı $ 15.1). 

Ankara_ kenti ekonomik faaliyetlerini Türkiye kent¬ 
seli ile karşılaştırdığımızda göze çarpan özellikler, 1970 yı¬ 
lında, Ankara'nın imalat sanayiinde Türkiye kentselinin (fi 23.1) 
altında oluşu, inşaat sanayii ve ticaret ve bankacılık gibi faali¬ 
yetlerde hemen hemen aynı oranlara sahip oluşu, buna karşılık 
hizmetler sektöründe Türkiye kentselinin (fi 32.7) oldukça üstün¬ 

de bir orana (fi 46.7) sahip oluşudur. 

Böylece, ilk bakışta, Ankara'nın imalât faaliyetin¬ 
de Türkiye kentsel ortalamasına göre yoksul, kamu ve diğer hiz¬ 

metlere dönük bir kent olduğunu söyleyebiliriz.. Ticaret, banka 

vb. faaliyetlerde çalışanlar oranı Türkiye kentseİ ile aynı 
oranda olup zirâat ve ormancılık ile istihraç kentsel faaliyet¬ 
ler olmadıklarından kentler büyüdükçe oranlarının düşüşü doğaldır. 
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Elektrik, gaz vb. kesim ise çalışanların azlığı sonucunda pek 

önem taşımamaktadır. .Ankara kentinde hizmetler sektöründe görülen 
şişkinliği başkentlik fonksiyonu ilişkili görmek mümkün olduğu 
gibi, hızlı kantleşmeye de bağlamak gereklidir. Sanayileşmenin 
Ankara için geçerli bir ekonomik faaliyet kolu olduğunu söyle¬ 

mek mümkün olamamaktadırt çünkü imalat sanayiinde çalışanların 
oranı 5 senelik süre içinde hiç artmadığı gibi Türkiye kentse¬ 

linin do oldukça altındadır. Böylece Ankara kenti kentleşme süre 
cinin etkisinde hizmetler sektörünü besleyen bir görünüm içinde¬ 

dir, 

Umumi hizmetlerde görülen yoğunlaşmayı başkenüğe 
bağlarken, bu sektör içinde diğer hizmet yerleri diye isimlen-» 

dirilmiş bulunan müze, araştırma enstitüsü, siyasi parti vb, 
faaliyetlerin devlet tarafından yönetilmesine ve bu faaliyetle¬ 
rin devletle yakın bağlar kurmak zorunluluğunu düşünmek gerekir. 
Hayır hizmetleri (Kızılay vb.) oda sendika vb. hizmetler ile 
hukuki hizmetler kesimleri ile toplam hizmetler sektörü içine 

giren eğitim ve sağlık hizmetlerindeki yoğunlaşmalarda, devle¬ 
tin büyük ölçüde kendi kontrol ettiği bu alanlarda başkente 

* 

tanıdığı öncelikten doğmaktadır. 

c) Ekonomik faaliyetlerde Yoğunlaşma : - 

Her kentte bazı kentsel faaliyet kollarının bölge¬ 

sel, ulusal veya uluslararası sisteme katkıda bulunması doğal¬ 

dır. Bunları, şehir dışı pazara dönük faaliyetler veya şehrin 
yaşamasına imk5n verdikleri için şehir jfonksiyonları diye isim¬ 
lendirmek mümkündür. Buna karşılık, şehir halkına hizmet eden, 
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şehir dışına ihraç, edilmeyen hizmet ve mal üretimi faaliyetini 

ise mahalli pazara veya şehre dönük faaliyetler veya iç faali¬ 
yetler diye isimlendirmek mümkündür.—^ 

Şehirlerdeki şehir fonksiyonu-iç faaliyet dengesi, 

bir yandan ülkenin genel gelişme durumu, kentler arasındaki 

hiyerarşi, ihtisaslaşma ve iş bölümü derecesi, öte yandan, şeh¬ 
rin karakteri hakkında önemli ipuçları verebilir. Ayrıca, şehrin 
yaşantısında, fiziki görünüşünde de şehrin ana fonksiyonunun bir 
bölğe merkezi'mi yoksa ihtisaslaşmış bir şehir mi olduğunun 
etkisi büyüktür. Aslında, bu ayırımın katı olmadığı birhirl 

- içine girmeler bulunacağı doğaldır. Bu konu da bilgi derlemek 

yani farklı kesimlerde hangi mal ve hizmetlerin nerelere satıl¬ 

dığı ve nerelerden alındığını araştırmak tüm Ankara kentinin eko- 
mik faaliyetlerini değerlendirmek bakımından ilginç olurdu. Fakat 

biz bu konuyu, küçük sanatkarın ekonomik faaliyetini incelerken 

irdeleyeceğimiz için ve tüm Ankara kenti için bu konuda bilgi 
derlemek imkânına sahip olamadığımız için, sadece Ankara’da nüfu- 

s 
sun faaliyet kollarının hangi basamağında ne kadar ihtisaslaşmış 
bir işte çalıştığını tespit etmekle yetindik. Bu amaçla, faal 
nüfusun esas iş veya mesleklere göre dağılımına bakarak Ankara \ 
kentinde mesleklerdeki ihtisaslaşmayı ve böylece küçük sanatkâr 

kesiminin bu gruplaşmalar içindeki yerini saptamaya çalıştık. / 

Tablo 4'deki mesleklere göre genel dağılım içinde 
tarım dışı sektörlerde çalışan sanatkârlar ve işçilerin .Ankara'¬ 
da 1970 yılının son haftasında kendi iç dağılımını incelemekte 
yarar vardır, üzerinde durduğumuz küçük üreticinin, bu dağılım 
içinde diğer sanat kolları yanındaki yerini böylece değerlendir¬ 
mek mümkün olmuştur. 

1/ Tuğrul Akçura, a.g.e., sf-38. 
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TABLO 4: Nüfusun Son Haftadaki Mesleklere Göre Dağılımı -1965-1970 (100^3 + Terler) 

Esas İş veya Türkiye Kentsel Ankara Kent 

■eslek 1965 1965 

SAYI * SAYI i 

Teknik Elemanlar,Serbest 
■eslek Sahipleri vb. 184.714 6.Û 34.036 10.2 

Müteşebbisler,Sevk ve İdare, 
Büro ile İlgili Meslekler 276.572 9-1 53.823 16.1 

Satıcılar vb. Meslekler 280.753 9.2 25.045 7.5 

Çiftçiler, Ormancılar vb. 
Meslekler 

330.636 10.8 15.384 4.6 

Maden ve Taş Çıkarma ile 
İPgili Meslekler 

28.235 0.9 766 0.2 

Nakliyat ve Muhaberat 
ilk İlgili Meslekler 

187.907 6.2 20.359 6.2 

Sanatkarlar, İmalat ve 
Ta^rat İşçileri 

825.567 27.0 66.118 19-7 

Kalifiye Olmayan İşçi» 
1er 

225.522 7.4 23.542 7.0 

Hizmetle İlgili Meslekler 325.635 10.7 42.289 12.6 

Meslekleri Tayin Edilmeyen¬ 
ler, vb. 

391.326 12.8 53.263 15.9 

TOPLAM 3.056.867 100.00 335.125 100.00 

Esas îş veya Türkiye Kentsel Ankara Kent 

Meslek 1970 1970 

SAYI % SAYI i 

İlmi ve Teknik Elemanlar, 
Serbest Meslek Sahipleri vb. 59.688 13.4 

Müteşebbisler, Direktörler 
ve Üst Kademe Yöneticileri 11.347 2.6 

İdari Personel ve Benzeri 

Çalışanlar 
57.712 13.0 

Ticaret ve Satış Personeli 33.İ48 7.5 

Şahsi Hizmet İşlerinde Ça¬ 
lışanlar 

57.006 12.8 

Tarımcı, Ormancı ve Balık¬ 
çı vb. 

21.702 4.9 

Tarım Dışı Sanatkarlar ve 
İşçiler 

74.814 16.8 ) / 

Diğerleri 129.801 29.2 

TOPLAM 445.218 100.00 

NOT t DİE’nin Meslekler dağılışında 1965 v® 1970 yıllarında 
kullandığı »eslekleri gruplandırma kriterleri değişik 
olduğundan, 1965 ve 1970 yılları için değişik tablo 
birimleri kullanmak zorunluluğu doğmuştur* 



Tablo : 5 

Ankara'da Nüfusun son Haftadaki iş veya mesleklere 
göre Dağılımı - Tarım Dışı Sektörlerde Çalışanlar - 
1970. (10000+) 

Tarım Dışı SanatMr 
ve İşçiler Sayı 1° 

İşin Yönetmenleri ve benzeri 449 0-.6 

Madenci, Taşçı, Sondajcı vb. 967 1-.3 

Metal çıkarma ve istihsal 
işçileri . 2.368 3*2 
Ağacın ilk hazar lamasını ya¬ 
pan işçiler ve Kağıt imalatı 520 0.7 

Pırın ve kimya aletleri kulla¬ 
nıcıları 401 0.5 

Dokuma İşçileri 1.078 1.4 

Debbağlar, dericiler ve Kürk¬ 
çülük işçileri 99 0.1 

Oıda ve içki imali ile ilgili 
meslekler 8.526 11.4 

Tütün işçileri 80 0-.1 

Terziler, döşemeciler, vb. 14.955 20.0 

Ayakkabı ve deri işçileri 2.812 3.8 

İnce iş marangozluğu, ma¬ 
rangozluk, vb. .10.581 14.1 

Taş yontma ve oyma işçileri 674 0.9 

El emeği ile çalışan metal işleyen¬ 
ler 9.128 12.2 

Makina montajcıları, dakik alet- 
çiler ve tamirci makinistler 7.431 9.9 

Elektrikçiler, elektronikçi vb. 5.976 8.0 

Radyo, TV. yayın istasyonları 
operatörleri, ses ve sinema projek¬ 
siyon operatörleri 167 0.2 

Kurşun boru, tenekeci, ve bakırcı¬ 
lar, metal boru montörleri 7.268 9.7 

Mücevherci ve kuyumcular 492 0.7 

Cam ve camdan eşya imali seramik, 
toprak, mamulü işçileri 842 1.1 

TOPLAM s 74.814 100.30 
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Tablo 5'e göre,, ktiçük üretici - sanatkârların 
^20. O&itreszi, döşemeci ve benzeri mesleklerde, 14.1'i ince 

iş marangozluğu ve marangozluk mesleklerinde, İ° 12.2 si me¬ 
tal işleme mesleğinde,- fo 9.7 si kurşun boru ve sıhhi tesisat¬ 
çılık, tenekecilik, bakırcılık mesleklerinde ihtisaslaşmış 

olup, ıinkara'da bulunan diğer sanatkâr ve işçilere göre daha 
yüksek oranlara sahiptirler. Konumuz içine giren ayakkabı 

ve deri işçiliği ise ^ 3.8, ve gıda ve içki imali ile ilgili 
meslekler (bizim uğraşı konumuz işine içki imali girmemekle - 
birlikte) $ 11 i4 gibi oranlara sahiptir. Böylece, sonuç ola¬ 
rak diyebiliriz ki, Ankarada, 1970 yılı itibari ile son haf¬ 

tadaki esas iş ve meslekler dağılımına göre, tarım dışı sek¬ 
törlerde çalışan sanatkârlar ve i 
içinde $ 16.-8 gibi yüksek bir ora 

büyük bir çoğunluğunu, üzerinde araştırma yaptığımız terziler, 

döşemeciler, metal işleyenler, ayakkabıcılar, gıda imalatçıla¬ 

rı, marangozlar, bakırcılar, tenekeciler teşkil etmektedir. 

iş kollarındaki yoğunlaşmalar nedeni ile kentteki nüfus geliş¬ 
mesini incelemekte yarar vardır çünkü Ankara Şehremaneti , An¬ 
kara kenti nüfusunun 1978 yılında 300..000 ni aşmayacağını tahmin 
etmişti-. Oysa Ankara kent nüfusu 1935 yılı sayımında 122.,270, 
1940'da 157.242, 1945'de 226.712, 1950'de 288-.536, 1955'de 

kendi içinde dağılımına göre de, 

d) Ankara'da Nüfus ve Oöçler : - 

Ankara'da başkenliğe dolaylı veya dolaysız bağlı 
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451*241, 1960'da 650,067, 1965'de 905.660 ve 1970'de 1.236,152'e 

ulaşmıştır,—^DPT, araştırma şubesi demografi biriminin prcj'eksi- 
o/ 

yonlarına gere, Ankara kent bütünü — nüfusunun 1975 de 1,792,424, 

1380'de 2,235,049, ve 1985'de 2,787,057 olacağı tahmin edilmiş¬ 
tir. 

Yapılan tahminlere ve geçmiş yılların sayınlarına 
göre Ankara kentinde hızlı nüfus artışı kentin çok geniş bir 
alana yayılmasına ve şehir bütününün genişlemesine yol açmış¬ 
tır. 

Türkiye'de kentsel nüfusun hızla artışı, (geri kal¬ 
mış ülkelerin hepgi için geçerli olduğu gibi) bir ölçüde kentin 
çekimi yanında, teknolojik gelişme, tarıma elverişli toprakla¬ 

rın sınırlılığı ve yeterli oranda olmas^aa teknolojik geliş- ^ 
menin tarımsal alanlarda serbest bıraktığı işgücünün kentlere 
güçüdür* "Türkiye'de tarımda teknolojinin değişmesi devam etmek¬ 
tedir* Bu değişme,nüfusun tarımdan ayrılması hızını etkilessde, 
şehirleşmenin gerçekleşmesi dşgişmiyecektir. Öte yandan, tarım 
teknolojisi değişmezse, üretim artmıyacak, buna karşılık kır 
nüfusu artacak, insan toprak ilişkileri bozulacak, nüfus başına 
gelir, şimdiki seviyesinin de altına düşecek nüfusu gene şehir¬ 
lere itecektir0 Tarım teknolojisi gelişirse} üretim artacak 

fakat bu gelişmelerin gerektirdiği makinalaşma işgücünü • serb.est 
bir,akarak şehirleşmeyi teşvik edecektir* Böylece şehirleşme sa¬ 
dece' iktisadi kalkınma ve modernleşme in göstergesi ve aracı ola¬ 

rak arzulanan değil, aynı zamanda kaçınılmaz bir oluşum olmakta- 
dlr .2/ 
1/ Bu rakamlar Ankara kenti belediye hudutları içine dahil Merkez 

ilçe, Altındağ, Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinin nüfusları¬ 
nın toplamını göstermektedir. 

2/ Ankara kent bütünü nüfusu BHİ+ Sincan, gölbaşı Temelli, Elma- 
dağı ve Hasanoğlan ilçeleride dahil edilerek hesaplanmıştır. 

3/ Kalkınma Planı, İkinci, Beş Yıl (1968-1972) Devlet Planlama 
Teşkilâtı sfo 198. 
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Ankara kentsel nüfusunun artışında da-«yutandaki 
kurallar geçerlidir. Bunun.yanısıra Ankara'nın nüfusunun hız¬ 

la artışında başkent olmasının da payı da büyüktür. 1935 yılın¬ 

da başkentlik fonksiyonunun İstanbul'dan Ankara'ya geçmesi ve 
devletin izlediği merkeziyetçi politika sebebi ile bu yıllarda 

Ankara'da nüfus hızla artmıştır. Bu arada, harp yıllarının kri¬ 
zi, başkentlik fonksiyonunun önemini arttırmış ve bürokrat sını¬ 
fa tanınan imtiyazlar dolayısı ile memurların göreli olarak iyi 

para kazanmalarıda nüfus artışında etkili olmuştur* 

1945 den sonra da Ankara en hızlı büyüyen önemli 

bir kentimiz olma niteliğini korumuştur. — 

Böylece, Ankara'da hızlı nüfus artışı, Ankara'da 
iızlı bir kentleşme hareketinin var olduğunu göstermektedir. 

3u tür bir kentleşme süreci içinde, nüfusun demografik ve sos- 
ral ve ekonomik özelliklerini ne ölçüde değiştirdiğini araştır- 
lak önemli bir konudur. Biz bunu, -nüfus'un küçük üretici—sanat- 
âr kesimi için yapacağız. 

♦ - >. *» ... 

Bu arada, Ankara'ya göç edenler ayrı önemli bir konu 

larak ortaya çıkmaktadır* DPT, 3PD Araştırma Şubesinde, İl ’ ~ 
apında D öç Hareketleri ve CrÖç edenlerin Nitelikleri "konusunda 

Lr araştırma yürütülmektedir. Araştırma sonuçlarına göre 1965- 
570 döneminde Ankara'ya 5000 - 1000Û kişi arasında göç eden- 
r çoğunlukla Trabzon, Amasya, Tokat Erzurum,. Kayseri, Adana, 
nya ve Bolu'dan olmuştur. 10.000 kişinin üzerinde göç edenler 
Tuğrul Akçura, a.g.e., Sf. 56. * ~ 
Ruşen Keleş, Şehir ve Bölge Planlama Bakimi"^* - 



Ankara kentsel nüfusunun artışında cla-yul^arıdaki 
kurallar geçenidir. Bunun yanaşıra Ankara'nın nüfusunun hız

la artışında başkent olmasının da payı da büyüktür. 1935 yılın

da başkentlik fonksiyonunun İstanbul'dan Ankara'ya geçmesi ve 
devletin izlediği merkeziyetçi politika sebebi ile bu yıllarda 

Ankara'da nüfus hızla artmıştır. Bu arada, harp yıllarının kri
zi, başkentlik fonksiyonunun önemini arttırmış ve bürokrat sını
fa tanınan imtiyazlar dolayısı ile memurların göreli olarak iyi 

para kaz anmalar ida nüfus artışında etkili' olmuştur. 

11945 den sonra da Ankara en hızlı büyüyen önemli 
9/ 

kentimiz olma niteliğini korumuştur. — 

Böylece, Ankara'da hızlı nüfus artışı, Ankara'da 
lı bir kentleşme hareketinin var olduğunu göstermektedir, 

tür bir kentleşme süreci içinde, nüfusun demografik ve sos-

ve ekonomik özelliklerini ne ölçüde değiştirdiğini araştır-

önemli bir konudur. Biz bunu, nüfusun küçük üretici—sanat-
1 kesimi için yapacağız. 

Bu arada, Ankara'ya göç edenler ayrı önemli bir konu 

rak ortaya çıkmaktadır. DPT, SPD Araştırma Şubesinde, II 

mda Göç Hareketleri ve Göç edenlerin Nitelikleri "konusunda 

araştırma yürütülmektedir. Araştırma sonuçlarına göre 1965-

0 döneminde Ankara'ca 5000 - 10000 kişi arasında göç eden-
çoğunlukla Trabzon, Amasya, Tokat Erzurum, Kayseri, Adana, 

ya ve Bolu'dan olmuştur. 10.000 kişinin üzerinde göç edenler 
Tuğrul Akçura, a.g.e., Sf. 56. 
Ruşen Keleş, Şehir ve Bölge Planlama Bakımından Şehirleşme 
Hareketleri, Ankara, SPF. Yayın, 1961'  ' 
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çoğunlukla, Sivas, Yozgat, fırşehiı/, Çorum ve Çankırı'dan olmuş¬ 
tur. 1000-5000 kişi arasındaki göçler ise Türkiyenin bir çok 
kentlerinden olmuştur. Yapılan araştırma sonuçlarına göre, 1965- 
1970 yılları arasında, Ankara en fazla İstanbul'a göç vermiştir, 
İstanbul bu dönemde, Ankara'dan 6285 kişi net göç almıştır. 
İstanbul'dan sonra Ankara'nın göç verdiği kent Kocaelidir. Beş 
senelik süre içinde Ankara'dan Kocaeliye net göç 279 kişidir. 

karşılık dışarıya göç çok az vermektedir. Ankara'ya göç eden¬ 

lerin nitelikleri (meslekleri, esas işleri, hangi iktisadi faali¬ 
yet kollarından koptukları veya işsiz olup olmadıkları gibi) 
konusunu, incelemek çok ilginç olurdu. Özellikle, bu konu Anka¬ 
ra'da faaliyette bulunan küçük üretici-sanatkâr kesimini ne Öl¬ 

çüde etkilediğini ortaya çıkarmada faydalı olacaktı fakat eli¬ 

mizdeki sayısal veriler böyle bir değerlendirmeyi yapacak nite¬ 

likte değildi. 

Görüldüğü gibi, Ankara göç alan bir kenttirf buna 
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BÖLÜM IV - ANKARA KENT MERKEZİNDE KJŞUK SANATKAR ARAŞTIRMASI 
SONUÇLARI 

a) Küçük Sanatkârın Genel Nitelikleri : 

Araştırma verilerinin özelliği hakkında bir fikir ver¬ 

mek üzere örneklemeye girmiş bulunan küçük sanatkârların genel 
özellikleri hakkında kısaca bilgi verilmesi yararlı olacaktır. 

Ikinei bölümde belirtilen yöntemle seçilmiş bulunan 
238 küçük üretioi sanatkârın İ° 15, 5' i Pastacılar, tatlıcılar ve 
şekercileri 9,7'si terziler, i 9,7'si döşemeciler, İ 7,1'i ba¬ 
kırcılar ve kalaycılar, i 6,3'ü marangozlar, i 7,1'i madeni iş¬ 
ler sanatkârları i 7,6' sı hallaç ve yorgancılardır. Araştırma kap¬ 
samına giren 14 küçük üretici gruîaanun mesleklere göre dağılımı 

tablo 6'da gösterilmiştir. 

Anket kapsamına giren 238 küçük üretici - sanatkârın 
kendilerini hangi meslek gurubu içinde gördükleri, "İşiniz aşağı-^ 
daki meslek v gruplarından hangisine girer" şeklindeki soru ile de¬ 
ğerlendirilmiştir. Küçük sana . *rların 17'si kendisini sanayici, 

İ° 1,3'ü tüccar, $ 10,5'i s.erbest meslek sahibi, ve ^ 86,6'sı esnaf 
•  " 

olarak grup lanmış tır. 

Ankara belediye hudutları içinde faaliyette bulunan 

238 işyeri sanibi küçük sanatkârın 29,0'u köyde, İ° 45,0'i kasa¬ 
bada, İ° 17,2'si şehirde, İ° 8,0'i Arlara, İstanbul ve İzmir'de ve 

- -V 

^ 0,8'i yurt dışında doğmuştur. 
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Tablo : 5 Mesleklere Göre Küçük Üreticilerin 
Darılına 

Meslek Grupları Sayı  ' °h 

T erziler 23 9,7 

Sütçüler ve Yoğurtçular 15 5,3 

Kundura imal ve tamirci 13 5,5 

Yufka Ve kadayıfçılar 10 4,2 

Düş emeci 1er 23 9,7 

Hallaç ve Yorgancılar 18 7,6 

Pastacı, tatlıcı, şekerci 37 15,5 

Madeni Dökümcüler 13 5*5 
  77 
Mobilya ve Lakeciler 9 3,7 

Marangozlar 
J 

15 6,3 

Demire iler 14 5,9 

Pideciler, simitçi çörekçi 14 5,9 

Bakırcı, kalaycı1ar 17 7,1 

Madeni işler sanatkarları 17 7,1 

T 0 P L A I 238 100,0 
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liretim faaliyetinde bulunan işyeri sahibinin yaşı konu* •. 
sunda da, ankete cevap veren küçük üreticilerin o, 7' sinin 

16-25 yaş arasında $ 33,2' si 26-35 yaş arasında, İ° 37,0' mm 
36-45 yaş arasında ve İc 23,1'inin 46 ve daha yukarı yaş grubu 
arasında olduğu saptanmıştır, Bu durumda Ankara kentini temsil 

eden 238 küçük üreticinin orta.lama yaşı 37,1'dir. 

İş yerinde çalışanların sayısı konusunda, amacımız 
başlangıçta yanında 10 kişiye kadar işçi veya yardımcı çalıştı¬ 

ran küçük üreticileri kapsamak idi. Fakat araştırma kapsamına 

alınan ve Ankara Esnaf Dernekleri Birliğine e ve her küçük sanatkâr 
derneği başkanmın bilgisine baş vurularak tespit edilen adreslerin 
7'sinde, 10'dan fazla kişi çalışan küçük üretim birimleri ile kar¬ 

şılaşılmıştır. Anket sonuçlarına göre, 238 işyerinde çalışanların 
sayısı ve dağılımı tablo 7* de gösterilmiştir. 

Tablo 7 

İşyerinde Çalışanların Sayıları ve Dağılımı 

İşyerinde Çalışan 
Kişi 

İşyeri 
Sayısı 

i 

1-2 93 39,1 

3 - 5 101 42,4 
6-10 İ3V 15,6 

10 + 2,9 

TOP LAL 238 100,0 
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Böylece, tablodan da görüldüğü gibi, 238 küçük işletme 

biriminin 42,4'ünde 3 - 5 kişi çalışmaktadır-. İşyerinde 1-2 
kişi çalışanların oranı İ° 39,1, 6-10 kişi çalışanların oranı 
ise İ° 15,6'dır. Bu durumda küçük işletme görünümünde çalışan küçük 
üretici sanatkârların, büyük bir çoğunluğu sadece 3 - 5 kişi ile 

çalışan küçük işletme biçimindedir. Arisra kent merkezindeki küçük 
üretim birimlerinde ortalama 3,8 kişi çalışmaktadır* 

Bu küçük işletmelerin üretimi kim için yaptıkları ko¬ 
nusunda ankete verilen cevaplara göre, Ankara1 lı küçük üreticile¬ 
rin İ° 43,7'si geniş bir tüketici kitlesi için, İ° 46,2' si özel bir 
tüketici grubu için ve 1= 10,1'ide aracı tüccar için imalâtta bu¬ 
lunduklarını ifade etmişlerdir. Bu durumda küçük sanatkarların 
çoğunluğu özel bir tüketici grubu için üretim yapmaktadır. Bu 

özel tüketici grubunun küçük üreticilerle yapılan görüşmeler 
sırasında edinilen bilgilere göre, genellikle düşük gelirli alı¬ 
cılar ve bu grupların yoğun olduğu kent içi yerleşraö birimlerin¬ 
deki dükkân sahipleri olduğu anlaşılmıştır. 

Ankara il merkezinde bulunan küçük üretici - sanatkâr¬ 
ların ekonomik ve sosyal durumlarının gün geçtikçe düzelip düzel- 

raiyeceği kbnusunda sorulan bir soruya 238 küçük sanatkârın 1° 51,3’- 
ü evet düzelecektir, 1° 42, 9'u hayır düzelmiyecektir şeklinde ce¬ 
vap vermişlerdir. İ° 2,9'u bu soruyu cevapsız bırakmıştır, 1° 2,1'i 
heme/et hem hayır şeklinde cevaplamış, 1° 0,8'i de kararsız kalmış¬ 
lardır. hizmetler sektörünün ağır bastığı, bur£ karşılık imalât 

'Sektörünün düşük olduğu ve dolayısı ile sanayi faaliyetinin sı¬ 

nırlı olduğu Ankara kentinde küçük sanatkâr kendi ekonomik ve 

sosyal durumunun gün geçtikçe düzeleceği kanaatindedir. Buna kar¬ 
şın gene yarıya yakın büyük çoğunluğu da bu konuda ümitsizdir. 
Bu konularda ki ayrıtılı bilgiler ileride küçük sanatkârların 
sosyo-ekonomik sorunlarına bağlı olarak değerlendirilecektir. 
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b) Küçük Sanatkârların ve Çalıştırdıkları İşgücünün 
Sosyal Durumları : 

Türkiye'nin Batı ile ekonomik ve sosyal ilişkilerini 

yoğunlaştırması, memleketimizde tarihi bir varlık sahip ‘olan 

küçük asnaf ve sanatkârların temelden bir değişme dağılma ve hat¬ 
la ioozulma süreci içerisine girmesine yol aşmış ve endüstrileşme- 
bu süreci arttırmıştır. 

Bu durum karşısında Türk düşünür ve devlet adamları 

bir takım çareler aramaya başlamışlardır. Çoğu kez bu ?. g^up top¬ 
lumun denge unsuru ve temeli olarak görülmüş ve bu amacı gerçek¬ 
leştirecek politikalar tavsiye edilmiştir. Fakat uygulamada izle¬ 

nen politikalar arasında bir tutarlılık olmadığı gibi, başka ülke¬ 
lerden ciddi bir incelemeye tabi tutulmayarak müesseseler alın¬ 

dığı» gibi, savaş gibi olağan üstü duru maların getirdiği tedbir¬ 
ler sonucu olarak ortaya çıkan müesseseler yeniden gözden geçiril¬ 

meden devam ettirilmeye çalışılmıştır. 

Oysa Türkiye hızlı bir sanayi süreci içerisinde bulun¬ 
maktadır ve geçiş döneminin sorunları ile karşı karşıyadır. Bu 
sorunların en çok etkisi altında bulunan grup lardan biride esnaf 

■"'t 
ve sanatkârlardır. Bu _ -grup endüstri düzeni bakımından, endüstri 
öncesi hizmet ve sanat Ün ve endüstri düzeni hizmet ve sanatları 

olarak ikiaşamada düşünülebilir. Bir çok hizmet ve sanatların en¬ 
düstri düzeninin gelişi ile gerçekleştirilen teknolojik ve örgüt¬ 
sel değişiklikler ve gelişmeler dolayısı ile faaliyet alırlarından 

çekildikleri ve yerlerini büyük sanayie ve modern hizmet birim¬ 
lerine bıraktıkları görülmektedir. Diğer bir kısım hizmet ve sanat¬ 

ların yeni düzene uydukları ve yaşamaya devam ettikleri, fakat 

bunun için önemli yapı değişiklikleri geçirme zorunda kaldıkları 
t . ' : 

görülmekledir. Nihayet üçüncü türü, gelişen "modern" endüstri 
düzeni getirmektedir. 
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Bu özellikler göz önünde tutulduğunda Türk küçük sanat 
ve hizmetlerinin bir değişme ve uyum süreci içinde bulunduğu gö¬ 
rülür. Bu bakımdan Türk küçük üretici sanatkarlarını bir bütün 

olarak ele alarak, endüstri düzenine geçiş ve uyum sırasında or¬ 
taya çıkan ve çıkması olasılığı olan sosyal ve ekcnonik sorunların 

önceden tesbiti ve çözümfolları aranmasının zorunluluğu ortadadır. 
Bu nedenle yapılmış olan bu araştırmada küçük sanatkâr¬ 

ların sosyal durumları ve sorunları ile ilgili bazı bilgiler der¬ 

lemmiş bulunmaktadır. Bu bölümde , küçük üreticilerin ve yanla¬ 

rında çalıştırdıkları kişilerin yaş*, eğitim, sosyal hareketlilik 
(yatay, dikey ve mesleki açıdan) durumları ve aile- yapıları elimiz¬ 
deki bilgiler yeterince değerlendirilecektir. Sosyal örgütleşme 
ve dayanışma konuları, kaçük sanatkârların davranış, tutum ve 
görüşlerine ilişkin bölümde incelenecektir. 

t 

!) Yaş 
m ■ <m tdm 

Ankara merkezinde üretim ve hizmet faaliyetinde 

bulunan küçük sanatkârların yaş dağılımları, sanatkârların genel 
özellikleri bölümünde kısaca özetlenmişti. Buna göre, 238 küçük 
sanatkârın yaş dağılımı tablo 8'de tekrar verilmektedir. Verilet*® 

göre, küçük sanatkârların ortalama yaşı 37,1'dir. 

Tablo : 8 İşyeri Sahibinin Yaş Dağılımı 

Yaş grupları Sayı * öf ' •' > 

16 - 25 16 6,7 
26 - 35 79 33,2 
36 - 45 88 37,0 

46 + 55 23,1 

TOPLA m 
    

238 100,0 
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Bu durumda daha öncede belirtildiği gibi, küçük 

jnatkârlarm İ° 66,2'si 26 - 45 yaş grubu arasında olup daha çok 
'ta yaş grubu içindedir. 16 - 25 yaş grubu arasında işyeri sa¬ 
bi olan küçük üreticilerin dağılımı oldukda düşüktür, ($ 6,7)» 
aştırmamızda, işyeri sahibinin yanında çalışanların yaş durum- 
rı incelenmediği için bu konuda yeterli bilgi verilmemiştir. 

. 

Yaş, esas tutulmak sureti ile bazı değerlendirme- 
r yapılmıştır. Örneğin, iş yeri sahibinin yaşı vc meslek grup- 

maları arasındaki ilişkiyi bulabilmek için tablo 9 hazırlanmış- 

r-
I - ■ 

)lo : 9 İşyeri Sahibinin Yaş ve Mesleklere göre Dağılımı 
  

Y A § 

; s 1 e k 1 e r 
16 - 25 26 - 35 36 - 45 45 + 

Sayı 1o Sayı * Sayı İ° Sayı c/o 

•ziler 2 12,5 12 15,2 9 10,2 0 0,0 

çü ve Yoğurtçu 1 6,3 3 3,8 8 9,1 3 5,5 
durucılar 1 6,3 3 3,8 4 4,5 5 9,1 

ka ve Kadayıfcı 1 6,3 6 7,6 1 1,1 2 3, -6 
emeç iler 0 0,0 11 3,9 6 6,8 6 10,9 

gancılar 5 31,3 9 11,4 3 3,4 1 1,8 

(tacı, tatlıcılar 0 0,0 7 8,9 16 13,2 14 25,5 

|ıeni Dökümcüler 0 0,0 4 5,1 7 8,0 2 3,6 

(ilyacılar 0 0,0 7 8,9 2 2,3 0 0,0 

p.ngozlar 0 0,0 3 3,8 7 8,0 5 9,1 

lire Her 2 12,5 4 5,1 7 8,0 1 1,3 

.eci, simitçiler 0 0,0 6 7,6 5 5,7 3 5,5 

ırcı, tenekeciler 1 6,3 1 1,3 8 9,1 7 12,7 

eni İşle r 3 118,8 3 3,8 5 5,7 6 10,9 

P L A M 
1  

16- 100,0 79 100,0 88 100,0 55 100,0 
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Tablo 9'dan da görüldüğü gibi, 16 - 25 yaş gru>- 

oöa, diğer meslek grublarma göre hallaç ve yorgancılar 
31)3) ve madeni işler sanakârları {İ° 18-, 8) daha büyük bir 
inda, çok genç yaşta işyeri sahibi olmuşlardır* Hallaç ve yor- 
icılarla yapılan özel konuşmalarda da, işyeri sahiplerinin 
mda çalışan usta ve çıraklar, bu mesleğe çok küçük yaşlar da 

layıp, bir yorgancı dükkânı açacak sermayeyi elde eder etmez 

dilerinin bir iş yeri açma- eğiliminde olduklarını belirtmiş¬ 
edir. 26 - 35 yaş grubu arasında işyeri sahibi olanların 1° 15 , 2- 
terziler, İ° 11, 4' ü hallaç ve yorgancı $ 8,9'u pastacılar ve tatl¬ 
ılar ve İ* g, 9'u mobilyacılardır. Diğer moslak gruplarında işye- 
sahmjŞlerinin büyüle çoğunluğu f/t 18, 2» i ile pastacı, tatlıcı ve 
ercilerdir. İşyeri sahibi olma ve dolayısa ile mesleklerine de- 
etme eğilimlinde olduklarını gösterme açısından pastaoı, • tctlı- 
ve şekerciler önemli bir üretici grubu olarak görülmektedir. 
tjçü. 45 ve yukarı yaş grubunda da pastacı ve tatlıcılar / 254t5 
>i, diğer meslek gruplarına göre yüksek bir oran&v,jolmuşJLardar. 
ları ilerledikçe işyeri sahibi olma olasılığı göstor.en diğer 
ilk üreticiler dalıa çok döşemeciler, marangozlar, ba^mrcı ve 
»edecilerdir. Hallaç ve yorgancılarda, yaş ilerledikçe işy-eri 
dbi olma durunu oldukça düşmektedir. (45+yaş grubunda Jfo l,g) 
ıı durum demirciler içinde geçerlidir. 

3u durumda, araştırma konumuz içine giren 14 

ük üretici - sanatkâr grubu içinde yaş ilerledikçe meslek¬ 
inden kopma ve ayrılma durumunun ortaya çıktığı tablo 9'a 
e saptanmaktadır. 
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?rd 

2) Eğitim 

1 Çeşitli kaynaklardan derlenen bilgilere göre, 

^.çük işletmelerin sahipleri aynı zamanda işletmede teknik görev- 
Le yürüttükler i için bilgi unsurunu teknik bilgi, sevk ve 

.re bilgisi olarak iki ayrı düzeyde ele almak gerekecektir.-^ 
ıçük işletmelerin verimli bir şekilde çalışmalarını engelleyen 
. önemli faktörlerin başında, işletme sahiplerinin modern sevk 

idare tekniklerini iş idare ve organizasyonunu, muhasebeyi bil¬ 

meleri gelmektedir. İşin yürütülmesi için gereken teknik bilgi 
,,, 1 ■ ~ -   — ■ -"»w-" . _ 0 

letmenin amacına yeterli olsa bile, günün teknolojisine uyamayan 

verenler işletmelerinin verimliliğini arttıramama durumun dadı r- 
r. 

Sanatkâr ve küçük sanayicilerin teknik öğretim 
ren kurumlarla hemen hiç bir ilgileri yoktur, çünkü işletmenin 

enik gücünü oluşturun işveren usta ve kalfalar büyük ölçüde çı¬ 

tlıktan gelmedir. Çırakların büyük bir kısım ilk öğretimden 
? er ek bu düzeye gelimişlerdir. Bunların yanında şu veya bu ne- 
ıle, bu arada başarısızlık nedeni ile orta okulu veya sanat oku¬ 

lu terk edenler sanakârlık veya küçük sanayi alanındaki teknik 

iroları tamamlamaktadırlar. Bu alanda eğitim kurumlaşmış değil- 
Türkiye1 de küçük sanat ve hizmet işletmelerinin açılmasına 

1 veren, girişimcilerin teknik, sevk ve idare yeteneklerini 

ıetleyen kanunların bulunmayışı,, bu alanda devam eden karışık¬ 

lı arttırmakta, verimin yükselmesini engellemekte ve cüce iş¬ 
emeler arasındaki rekabeti arttırmaktadır... Ankara kenti merice- 

İde faaliyette bulunan küçük sanatkârların eğitim ve öğretim umlarını ine eleyebilin ek için küçük üreticilere bazı sorular 

leltilmiştlr.. 
L, .......     ———        ...... -n.. ■ ... .        . 
Nabi Dinçer: - Esnaf ve Sanatkârların Sosyal ve Ekonomik So¬ 
runları için hazırlanan ön teklif DPT 3.-Beş Yıllık Kalkınma 
Planı, Esnaf Sanatkâr ve küçük sanayici özel ihtisas Komisyonu 
tanım alt Komisyon raporu -- Haziran 1971. 
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238 küçük sanatkâra, "En son aşağıdakilerden 

iangi okulu bitirdiniz" şeklinde bir soru sorulmuştur» Bu soruya 
ferilen cevapların dağılımı tablo 10'da sunulmuştur. 

'ablo : 10 Küçük Sanatkârların Eğitim Durumu 

it irilen en son 
okul Sayı İo 

iç Bitirmemiş 37 15,6 
ilkokul 163 68,5 

rtaokul 22 9,2 
ise 6 2,5 
mat Okulu 5 2,1 
uksek okul 5 2,1 

0 P LAM 238 100,0 

Görüldüğü giToi, 14 meslek gurubundaki küçük üre- 

ici - sanatkârların büyük bir çoğunluğu ($ 68,5)' i ilkokul me¬ 
mnudur. 15,6' sı ise hiç bir eğitim kurumunu bitirmemiştir, 
mat okullarını bitirenlerin oranı ise ancak $ 2,1'dir. 

Ayrıca, 233 küçük üreticiye babalarının en son 

Lt irdiği okullar hangileridir diye sorularak baba.-oğul ara sı n- 

ki öğretim farkı saptanmıştır. Buna göre, 238 üreticinin 

66,8'i babalarının hiç bir okulu bitirmediğini, 1° 23,1’i ilk- 
arnlu, 1° 4,6'sı orta okulu, İ° 1,3'ü liseyi, 1° 0,8'nin sanat oku¬ 
mu, 1° 0,8'i yüksek okulu ve 1° 2,5' i medreseyi bitirdiklerini 
lirtmişlerdir. Verilerden de anlaşıldığı gibi, ilk okulu bitir- 
oranı, küçük sanatkârlarda babalarına oranla çok daha yüksektir, 
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Diğer öğretim kurumlarını bitirmede, baba ve oğul arasında çok 

büyük farklılaşma görülmemekle birlikte, küçük sanatkârların 

°/° 2,5' i babalarının medreseyi bitirdiğini belirtmiştir. 

Bu genel dağılıma göre, 14 küçük üretici .gru¬ 

buna giren sanatkârların belli başlı olarak sadece ilkokul me¬ 
zunu oldukları ve kendileri sanatkâr olmasına rağmen çok az bir 
kısmının sanat okulundan mezun oldukları ortaya çıkmaktadır. 

Araştırma kapsamına giren 14 ayrı küçük sanat 
kolundaki küçük sanatkârların meslekleri ve tahsil durumları 
çapraz tablolama ile ilişkilendirilmiştir. Tablo 11 bu dağılımı 

gö st ermekt edir. 

Bitirilen en son eğitim kurumana göre yapılan 

Tablo 11'de görülmektedir ki, hiç bir okulu bitirmiyenlerin 
°/° 27,0'ı bakırcılar, İ° 10,8'i sütçüler ve yoğurtçular ve gene 

10,8'i terzilerdir. Sadece ilkokulu bitirenlerin içinde /° l9,0'ı 

pastacı ve tatlıcılar, ll,0'ı gene terziler ve 5» 10,4'ü döşeme¬ 
cilerdir. İlk okulu bitirmede diğer meslekler arasında çok büyük 
ferklılık gözükmemektedir0 Orta olculu bitirenlerin içinde en yük¬ 
sek oran İ° 27,3'ile marangozlardır. Sonra, İ° 18,2 ile pastacı ve 
tatlıcılar gelmektedir. Liseyi bitirenlerin içinde ise en yük¬ 

sek oran 1° 33,3 ile yorgancılar, pastacı ve tatlıcılardır. Sonra 
c/° 16,7 ile marangozlar ve .pideci ve simitçiler gelmektedir* 



Bit iri 1 e n e n son o k u 1 

1:1 eslek ri İÇ ilk Orta Sanat Yüksek 
(kruplaması Bitirmemiş Okul Okul 

Lise 
Okulu Okul 

Sayı i Sayı af 
/° Sayı fo Sayı c/> Sayı 1° Sayı > 

Terziler 4 10,8 18 11,0 1 1,5 0 0, 0 0 0,0 0 0,0 
Sütçü ve Yoğurtçu 4 10,8 9 5,5 1 4,5 0 0,0 0 0,0 1 20,0 
K un duraç11ar 4 10,8 8 4,9 1 4,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Yufka ve Kadayıfça. 1 2,7 9 5,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Döş emeç iler 3 8,1 17 10,4 2 9,1 0 0,0 0 0,0 1 20,0 
Yorgancılar 2 5,4 12 7,4 2 9,1 2 33,3 0 0,0 0 0,0 
Pastacı ve tat¬ 
lıcı 0 0,0 31 19,0 4 18,2 2 33,3 0 0,0 0 0,0 
Madeni Dökümcü 3 8,1 7 4,3 1 4,5 0 0,0 1 20,0 1 20,0 
Mobilyacılar 0 0,0 6 3,7 1 4,5 0 0,0 2 40,0 0 0,0 
Marangozlar 1 2,7 7 4,3 6 27,3 1 16,7 0 0,0 0 0,0 
Demire iler 1 2,7 12 7,4 0 0,0 0 0,0 1 20,0 0 0,0 
Pideci, simitçi 2 5,4 10 6,1 0 0,0 1 16,7 0 0,0 1 20,0 
Bakırcı, tene¬ 
keci 10 27,0 6 3,7 1 4,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Madeni işler Sa. 2 5,4 11 6,7 2 9,1 0 0,0 1 20,0 1 20,0 

TOPLAM 37 100,0 163 100,0 22 100,0 6 100,0 5 100,0 5 100,0 
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Bu durumda, eğitimden en fazla yoksun olan küçük 

üreticiler, terziler, kunduracılar, yufka ve kadayıfcılardır. 

Yorgancılarda, pastacı ve tatlıcılar'da lise seviyesinde yüksek 
bir okullaşma görülmektedir. Sanat okulunu bitirenlerin £ 40,01ı 
mobilyacılar, İ° 20,0'si madeni dökümcüler, demirciler, ve madeni 
işler sanatkârlarıdır. Sanat okulunu bitirmede, yukarıdakilerin 
dışında hiç bir meslek , grubu yoktur* Mobilyacı, ma deh i dökümcü, 

demirci ve madeni işler gibi özel hazırlık ve beceri isteyen sa¬ 
nat dallarında, sanat okulu mezunlarının yoğunlaşması doğaldır* 

Yorgancılarda ve pastacılarda görülen lise seviyesinde okullaş¬ 

ma ise, özel bir koşula dayanır. Yorgancılarda işyeri edinmede 
gerek yatırım gerekse hazırlık devresinin kısa olması yüzünden 

kurumsal eğitimini liseden öteye götüremiyen girişimcileri bu faa¬ 

liyet dalına çekmiş olabilir. Pastacı, tatlıcı ve şekerci kate¬ 

gorisinde ise faaliyet dalının oldukça kârlı olmasından ötürü, 

elinde yeteri derecede sermayesi bulunan lisdyş bitirdikten sonra 

eğitimnde daha ileri gidrıriyen veya gitmek istemeyenler yoğun¬ 
laşmaktadır. Bu seçimde en büyük etmen, pastacılık gibi, uzman¬ 
lık isteyen becerilere sahip usta ve işçileri girişimcinin bu¬ 

labilmesidir. Böylece, kendisi bu dalda çıraklıktan yetişmediği 

halde, işini başarı ile yürütebilecek ücretli emek temin etmek bu 
alandaki girişimciler için olanaklı olduğundan, başka meslekler¬ 

de çıraklık ve kalfalık süresini pastacılar, tatlıcılar ve şeker¬ 

cilerin bir kısmı kurumsal eğitimle geçirmiş görünmektedirler,. 

İşyeri sahibinin yanında çalışanlar, araştırma¬ 
mızda, 636 kişidir. İşyeri sahibi olan 238 küçük sanatkâra-, "İş¬ 
yerinde kaç kişi çalışıyor diye bir soru sorulmuştur* Verilen 
cevaplara toöre, 238 sanatkârın 1° 39,1' i işyerinde 1-2 kişi, 
İ° 42,4'ü işyerinde 3 - 5 kişi, 1° 15,6'sı işyerinde 6-10 kişi 
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ve °j'° 2,9' ı işyerinde 10 veya daha yukarı sayıda kişi çalıştığını 

belirtmiştir. Buna göre, iş yerinde çalışırların toplam sayısı 
909 kişi çıkmaktadır. Bunun 238 kişisi işyeri sahibi olduğuna 

göre, araştırma kapsamına giren 14 küçük sanat kolunda toplam 
671 kişinin çalışacağı hesaplanmasına rağmen, net olarak 636 
kişi çalıştığı anket sonuçlarına göre saptanmıştır. Üretim faa¬ 

liyetinde bulunan 238 küçük sanat işletmesinde çalışan 636 kişi¬ 
nin çalıştıkları meslek kollarına göre eğitim durumları tablo 
12'de sunulmuştur. 

Tablo 12'deki dağılımlara baktığımızda, 14 küçük 

sanat kolunda, işyeri sahibinin yanında işçi olarak çalışanların 
sadece 3 tanesi bir sanat okulunu bitirmiştir. Bunlardan biri pas¬ 
tacılık, tatlıcılık, biri pidecilik, simitçilik ve biri de madeni 

işler sanatkarlığı yapmaktadır. Terzilerin yanında çırak olarak 

çalışanların İ° 100,0' ü ilkokul mezunudur ve bunun ötesinde başka 
eğitimleri yoktur. Diğer meslek . dal lar m da da., sanatkârların bü¬ 
yük çoğunluğu ilkokul mezunu durumundadır, hiç bir eğitim kurumunu 

bitirmeden bakırcı - tenekeciliğe giren çırakların oranı diğer 
mesleklerdeki bitirmemişlere nazaran daha yüksektir. (95 25,0) 
Orta okulu bitirerek bu mesleklerden pideP.i - simitçiliğe giren¬ 

lerin oranı (5,5) diğ er mesleklere göre daha, fazla görünmekte¬ 
dir. 

Gene, bu veriler, yukarıda belirtildiği gibi, 

Sanatkâr ve küçük sanayicilerin teknik öğretim veren kurumlardan 
geçmediklerini, çoğunluğunun ilk öğretimden geçerek bu alana 

geldiklerini doğrulamaktadır. 
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Tablo 12 t İş Tarinda Çalışanların (İş yeri sahibi hariç) Meslekleri ve gğiti. Sorunları İtibarı ila Sağılını. 

Siltca Kundura- Yufkacı Döşemeci- Hallaç Pastacı Madeni Mobilyaca- Marangos- Demirci- Pideci Bakırcı- Madeni 
Yoğurtçu cılar Kadayıfcı ler Yorgancı Tatlıcı Dökümcü 1ar 1ar ler Sinitci 1ar İçler 

Soya * Sayı * Sayı $ Sayı * Sayı % Sayı i Sayı * Sayı % Sayı i Sayı * Sayı i Sayı * Sayı % Sayı % 

Hiç Bitirmemiş 0 0.0 8 17.4 1 11.1 1 8.3 0 0.0 5 14.3 21 16.9 6 9.8 0 0.0 17 20.7 8 20.5 5 16.1 2 25.0 4 8.9 

İlkokul 36 100.0 >6 78.2 8 88.9 11 91.7 71 98.6 27 77.1 94 _75_.9_ 55 90.2 91.6 76.8 2? 74.4 2? 74.2 6 75.0 2? 86.7 

Ortaokul 0 0.0 1 2.2 0 0.0 0 0.0 1 1.4 2 5.7 4 3.2 0 0.0 2 5.6 2 2.5 2 5.1 2 6.5 0 0.0 1 2.2 

Lise 0 0.0 1 2.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 2.9 4 3.2 0 0.0 1 2.8 0 0.0 0 0.0 0 v 0 0.0 0 0.0 

Sanat 0. 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 „ 0.0 1 3.2 0 0.0 1 2.2 

lüksek 0. 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

TOPLAM 36 100.0 46 100.0 9 100.0 12 100.0 72 100.0 35 100.0 124 100.0 61 100.0 36 100.0 82 100.0 39 100.0 31 100.0 8 100.0 45 100.0 



Bütün "ou verilerin ışığında ortaya çıkan ger¬ 

çek, gerek küçük sanayi alanındaki girişimciler gerekse ohlarm 
yanında çalışan işgücünün eğitim düzeyleri bakımından çağın ge¬ 

reklerinin oldukça gerisinde olduğudur..Fakat burada sorulacak 

soru, gerçekten bu kitlenin eğitiminin çağın teknolojisine uy¬ 

gunluk kazanacak kadar ilerletilmesi midir* Kanımızca, hayır 

çünkü önce, yapısı itibarı ile araştırmaya temel olan kitle, 

modern bir üretim düzeninin yarattığı bir üretici kitlesi de¬ 

ğildir. Geleneksel yöntemlerle modern endüstri kesiminin karşılaya¬ 

madığı tçfL'Ğbi karşılayan küçük sanatlar kitle üretiminden çok 
kişisel beceriye dayanan sınırlı alıcıya yönelik parça üretimi¬ 
ne dayanır. Boyutları sınırlı olan bu üretim türü işletmeci ve 
emekçinin eğitiminin yükseltilmesinden fazla etkilenmiyeoektir. 

Şu halde, gelişme potansiyeli sınırlı olan bu kitleye daha üstün 
bir eğitim aşılamak gerek ekonomik (üretim açısından), gerekse 
kaynak kullanımı bakımından gereksiz ve masraflıdır. 

Ayrıca, Türkiye'de küçük sanayi kollarının kal¬ 

kmamamsa büyük ölçüde bu alandaki girişimcilerin modem sevk 
ve idarecilik bilgi ve yöntemlerinden yoksun olmalarına bağlanr 
mıştır. Iuodern sevk ve idarecilik tek başına bir üretim düzenini 

değiştirmez. Bu tür bir yönetim tarzı şimdi küçük sanayi alanında 

egemen olan yüzyüzc, informal ve paternalistik ilişkilerin değiş¬ 
mesini, tutarlı bir ücret, verimli bir işbölümü, işçi hak ve 
görevleri ile işveren otoritesi alanları kesin olarak bir birin¬ 
den ayrılmasını içerir. Oysaki, bugünkü işçi, işveren ilişkileri 

yüzyüze ilişkilere, baba - oğul türü bir otorite yapısına ve bu 
ilişkiler içinde emeğin sömürülmesine dayanan informel bir iş¬ 
bölümüne bağlıdır. Bu düzenin değişmesi, verimliliği arttırmadan 

haklarını ve sosyal güvenliklerini arayan işgücünün taleplerini 

karşılamaya yetmiyecektir. Şu halde gerek modern teknolojinin 
giderek egemen olduğu bir çağda gerekse işbölümü ve iletim ilişki¬ 

leri açısından büyük bir değişikliğe uğraması olanaksız olan ince¬ 
lenen sanat çılanında pahalı bir modern eğitim kampanyası başüatıi- 
masma kanımızca gerek yoktur. 
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ve özelli1-! 

. • Üçü üretip i z m: t'üylarıu eğitiri durualarmı 

■j.-j ü ;oriüten • .on:" -ene bu konu ile ilgili Ola*- 

p"1', onların lüle haberleşme erg; .nl^rıngn (gazete, 
pelevizyon. ve iyo) yararlana;.: y ..rarlanaadıkları da 
araştırılmıştır. 14 küçük üretici sanatkâr gınbunu temsil eden 

238 işyeri sahibine "Türkiye1 dc olayları aşağıdakiler den hangisi 
ile izliyorsunuz" şeklinde bir soru sorularak küçük üreticilerin 

kitle haberleşme vasıtalarından faydalanıp faydalanmadıkları 
saptanmıştır. 

Bu soruya verilen cenapların dağılımı her yayın 
organı için ayrı ayrı değerlendirilmiştir. 

Tablo î 13 Küçük Sanatkârların Olayları hangi Yayın Araçları 
ile İzledikleri 

i -     Yayın Orga ula rı.. 

V erilen 
C evap 1ar 

Gaz et e T.V • Radyo 

Sayı 
•i 
P Sayı 

■fj 
> Sayı: cfi 

Evet 195 $$,9 166 69 ,3 210 88,2 

Hayır 43 i O "J -LU y -L 72 30 23 11,8 

TOPLA k 233 100,0 238 100 ,0 238 100,0 

Görüldüğü gibi, Ankara merkezinde faaliyette 

bulunan küçük sanatkârların fi 88» 2 'si radyo ile, fi 69,8' i tele¬ 
vizyon ile ve fi 81,9'u gazete ile Türkiye'deki olayları takip 
ettiklerini bildirmişlerdir. Buna göre, sanatkârların fi 81,9' u 



( 

L . ' r: " 

. . I • ■' ■' :,*# 
gazete okumakta dır. tablo 5’ da belirtildiği üzere küçük sanat- 
I A 

kârların °/° 68,5 gibi büyük bir ş.oğunluğu ilkokul aiiezunu olduk- 
* 

Lan halde, gene 238 sanatkârın# 81*9 bunun gazete okuduğunu 

bildirmesi,, bu kişilerin okuma- - öğretim, .ve eğitime olan ilgi- 
sizliklerini değil buna karşın eğitim ve öğretim kurumlar in dan 
yeterince faydalanma ol inaklarından çeşitli scbeblerle yoksun 

kaldıklarını veya bırakıldıklarını göstermektedir. Gene tablo 
13, bize Ankara'da olayların - küçük sanatkârlara aksettirilmesin¬ 
de, radyonun büyük rol oynadığını göstermektedir. Küçük-üretici 

sanatkârların i° 38,2'si olayları takip etmede radyoyu tercih ettik¬ 
lerini belirtmişlerdir. Jçüneü sırada televizyon gelmektedir. 

69*8) Bunu, televizyon cihazının maddi imkânlar; açısından 
daha zor sahip olunan bir haberleşme aracı olmasına bağlıyabili- 
riz, 

Okunulan gazetelerin hangi gazeteler olduğu ve 

bu gazetelerin hangi kısımlarının okunduğu da, yaygın eğitim ola¬ 

naklarının küçük sanatkârlara hangi konularda etkili olduğunu 
göstermesi bakımından önemlidir, tablo 14 bu dağılımı, küçük 
sanatkârların evet - hayır şeklinde verdikleri cevapları açı¬ 

sından değerlendirmektedir. 



Tablo i 14 Sanatkârların Okudukları Gazete Türü 

0 k u n a n Gazı ete Tür 1 e r i 

Sansasyon 
Gazeteleri 

Radikal 
Gaz et eler 

L illiyet 
Gaz etesi 

P art i 
Gaz et eleri 

x er el 

Gazete 
IG eslek i 

Gazeteler 

Sayı °/° Sayı cü Sayı /j Sayı V° Sayı Sayı -

E v e t 136 57,1 12 5,0 36 15,1 87- 36, 6 4 1,7 •5 2,10 

II a y ı r 102 42,9 226 95,0 202 84,9 151 63,4 234 93,3 233 97,9 

T 0 p, L A I, : 233 100,'0 233 100,0 090 
OJ 100,0 233 100,0 238 100,0 238 100,0 

* 



Tablodan da görüldüğü gibi, küçük üretici sanat¬ 

kârların büyük çoğunluğu (/- 57? l) sansasyon gazetelerini ki bun¬ 
lar Günaydın, hürriyet, 1 elebek diye isimlendirilmiştir? okumak¬ 
tadırlar* »Bundan sonra, ı° 36,6* sı parti gazetelerini., ki bunlarda 
Tercüman ve Barış gazeteleridir, okumakta .daha sonra da. $ 15,1'i 
milliyet gazetesini okuduğuna belirtmiştir. Radikal (Cumhuriyet 

ve Yeni ortam), yerel ve dinsel ve mesleki gazetelerin okunma 
oranları oldukça düşüktür» Uilliyet gazetesi, çeşitli kategori¬ 

ler arasında orta noktayı temsilen alınmıştır. Okunan bu çeşitli 

gazetelerde, küçük sanatkârların */• 47,2' si haberler kısımlarını, 
^ 10,5' i makale, yorum ve politika'ilgili kısımlarını İ° 9,2' si ra¬ 
nan hikaye, moda, sağlıkla ilgili kısımlarını, 23,1’i sporla il¬ 

gili bölümü okuduklarını belirtmişlerdir. 31,1' i de gazetelere 
sadece bir göz gezdirdiklerini, okudukları belli bir kısmın olmadı¬ 

kını söylemişlerdir. 

Bu durumda gazete okuyan küçük sanatkârların 
• r» 

Okudukları gazetelerde en fazla, haberlere, sonra spora önem 

yerdikleri, büyük bir kısımında, belli konularla ilgilenmek ye- ^ 
’ine sadece gazeteye göz gezdirmek maksadı ile okudukları ortaya / 
sıkmaktadır. 

Son olarak bu konuda, 238 küçük sanatkârın 

rğitim dereceleri ile gazete okuyup okumadıkları karşılaştırılmış¬ 
lar. * ablo 15 bu dağılımı vermektedir*. 
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Tablo : 15 Eğitim Dereceleri ve Gazete Okuyup Okumama Oranları 

İlkokul Ortaokul Lise Sanat lülesek 
’ ıtirmemiş Okulu Okul 

Sayı c/:- Sayı Vc Sayı f» Sayı V~ Sayı $ Sayı 

Evet 18 48,5 144 83,3 20 90,9 3 83,3 5 100,0 3 60,0 

:-I e y ı r 19 51,4 19 11, 7 2 9,1 1 15,7 O O 2 40,0 

T ODLA 13- 37 100,0 163 100,0 22 100,0 6 100,0 5 100,0 5 100,0 
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Görüldüğü gibi, hiçbir eğitim kurumunu bitirme¬ 

miş olanların İ'. 48,6' sı Türkiye'deki olayları gazete ile takip 
ettiklerini, dolayısı ile bir gazete okuduklarını belirtmişlere¬ 

dir. İlkokulu bitirenlerin İ° 88,3'ü ortaokulu bitirenlerin 

} 90,9 'u ve sanat okulunu bitirenlerinde İ° 100,0'ü olayları ga¬ 
zete ile takip etmektedir. 3u oranlar, yüksek okulu bitirenlerde 

f° 60,0 düşmektedir. Bu düşüşün sebebi de, yüksek tahsilli olan- 
ı 
larm gazetenin, yanında, T.V. ve radyo yolu ile olayları takip 

etmeyi tercih etmelerine bağlanabilir çünkü bu kişilerin > 80,0 
alayları T.V. ile ve gene "1° 80,0'ı radyo ile takip ettiklerini 
Dildirmişl erdir. 

Bu konuda sonuç olarak denilebilir ki, kitle ha¬ 

berleşme araçlarından eğitim açısından yararlanma bakımından, 
nkara belediye hudutları içinde faaliyet gösteren 238 işyeri 

sahibi olan küçük üretici sanatkâr, daha çok radyo sonra gazete 
laha sonra da T.V.'den yararlanmaktadır. Gazete ile olayları ta- 
ip ettiklerini bildirenlerin büyük çoğunluğu ilkokul tahsilli ve 
kudukları gazeteler sansasyon gazeteleri olup ve gazetelerin 

Laha çok haberler ve spor konuları ile ilgilenmektedirler, Kitle 

aberleşme- araçlarından olayları takip etme ve 238 işyeri salıibi- 

in yaşı arasındaki ilişkide ayrıca incelenmiştir. Bu verilerden 
İde edilen sonuçlara göre, 16 - 25 yaş grubundaki sanatkârla- 

in c/° 87,5'i, 25-35 yaş ,ırr.sındhk.iTerin 70.5 * i, 35-45 yaş 
ubühdakilarin^ 76,2'si olayları gazete ile ta'-iy • * 

anini bil., iniştir. Bu verile-? '.enO' yaş''ürubühca «aivcri a 

Ekgitıin âigar yeni gruylr:rın:- göne aha yüksek öldüğünü güfrfrer- ’-telir. Ovünu1,‘.n gazete tünlerini e e, 16-25 yâ ş • tı'rastmû agfcrr >! - 

pfin ; 75,0*1 anııonayon -gazetelebini okûc1 uklarıûa belirt âştin . 
t Tiran, 35— 45 w.ş : ruhun ’ , 58/11 i 45'Ve yv.''arı y&ş grubunla 
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°/° 56,4'o düşmektedir. Milliyet gazetesini okuyanların İ° 41,7' si 
26 - 35 yaş grubundadır. Diğer yaş gruplarında bu oran düşmele- 

tedir. Radikal gazeteler: okumada da, 36 ~ 45 yaş grubundaki 
küçük işletme sahipleri °/° 41,7 ile diğer gruplara nazaran çoğun! 

luktadır. Bu gurup aynı zamanda parti gazetelerini, diğerlerine 
nazaran daha büyük çoğunlukla okumaktadır (°/° 42,5). 

Okunulan gazetelerin hangi bölümlerini daha 

fazla okudukları, yaş ile ilişkilendirildiğinde yukarıda adı ge¬ 
çen konularda küçük sanatkarlar arasında büyük farklılıklar 

görülmemiştir. Yanlız, 16 - 25 yaş grubundakiler*in çoğunluğu¬ 
nun daha çok spor haberleri ile ilgilendikleri dikkati çekmiştir. 

3) Sosyal hareketlilik : 

Eğitim-açısından, gelişmeleri yukarıda açıklan¬ 

maya çalışılan küçük üretici - sanatkâr kesiminde, sosyal ve eko¬ 
nomik problemleri birbirinden farklı iki gurup ayırdedilebilir. 

a) İşverenler ve bağımsız çalışanlar , 

b) 3ırak, usta, kalfa unvanları ile be¬ 
lirlenmeye çalışılan ücretliler. 

3u iki gurup arasında özellikle,sanatkâr ve küçük sanayiciler 

ırasında geçişler olağandır. Bugünün çırak ve kalfası, kendisini 
■arının işvereni olarak görmektedir. Bu kısımda, araştırma kapsa¬ 
tma giren 14 küçük üretim dalında küçük sanatkârların sosyal , 

iareke-tliliği irdelenecektir. Sosyal hareketlilik önce yataycı 
coğrafî hareketlilik) olarak, sonra da dikey olarak (meslekler 
Te nesiler arasında), ine cl&nec ek bu konuda küçük ürcticile- 
I » 1 •in sosyal yapı içinde yükselme olanakları belirlenecektir. 



3urada amacımız, dikey hareketliliğin etmenleri olan eğitim, ne¬ 
siller arası mesleki farklılaşma ve kendi mesleğindeki dikey 

geçişlerin küçük üretici olan işletme sahipleri için ne derecede 

ölçülebilir sosyal mobilite kavramları olduğunu saptamaktır. 

Araştırma kapsamına alman 14 küçük sanat 
kolunda faaliyette b.Uİunan 238 küçük işletme sahibinin doğum yer¬ 
leri (köy, kasaba, şehir) araştırmada., genel özellikler bolümün-1 
de verimişti, duna göre, küçük sanatkârların İ° 45,0' ı kasabada, 
İ° 29,0'ı köyde, 1° 17,2' si şehirde, ve İ° 8,0'ı da Ankara, İstan¬ 
bul ve İzmir gibi büyük şehirlerde doğduklarını belirtmişlerdir.. 
Ankara il merkebindeki küçük üreticilerin büyüle çoğunluğunun 

köy ve kasaba doğumlu oldukları ortaya çıkmaktadır,. Ankara kenti¬ 

ne nereden geldikleri de ayrı bir soru olarak sorulmuş ve 238 
küçük üreticinin bu konuda verdikleri cevaplar, çoğunluğunun doğum 

yerleri olan özellikle kasabalardan Ankara'ya göç ettiğini kanıt¬ 

lamıştır-. Nitekim, üreticilerin '/° 41,2'si Ankara'ya kasabadan 
geldiklerini, İ° 18,9' u köyden geldiklerini, c/° 29,0'ının diğer çek¬ 
ilirlerden ve c/° 10,9'u da Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük 
şehirlerden Anir.ra merkezine geldiklerini bildirmiştir. Bu veri¬ 

ler, küçük sanatkârların, köylerde doğmuş olanlarının önce kasaba¬ 
lara, sonra da:. Ankara merkezine geldiklerini ortaya koymaktadır. 

Üreticilerin 29,0'ının Ankara'ya diğer şehirlerden geldikle¬ 
rini bildirmeleri, gene köylerden şehirlere akımın, Ankara bin da 

hizmetler, ve imalât sanayinin "İt sektörler erinin gelişmesi 
açısından diğer şehirlere nazaran daha yüksek oranda göç oleiği¬ 
ni bir kere daiıa doğrulamaktadır. 

Ankara merkezinde faaliyette bulunan 14 

küçük sanat kolundaki 238 sanatkâra, "kaç yıldır bu şehirde 
oturuyorsunuz" şeklinde bir soru yöneltilmiştir. 
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Tablo : 16 Küçük: Sanatkârların Ankara'da Yaşama (oturma) 
Süreleri 

Y ı 1 1 a r Sayı * 

1-5 21 8,8 
6-10 30 12,6 

11 - 15 48 20,2 

16 - 20 43 18,1 

21 - 25 37 15, 6 
25 + 39 24,8 

TOP L A 1.İ 238 100,0 

Tablo 16'daki verilerden de görüldüğü gibi, 
238 küçük üretici ve işyeri sahibinin sadece İ° 8,8'i 1-5 
yıldır Ankara'da oturduğunu belirtmesine karşın İ° 24,8'i de 25 ve 
daha fazla yıldan beri Ankara merkezinde oturduğunu söylemiştir. 
İ° 20,2'si de 11 - 15 yıldır Ankara'da oturmaktadır. Bu veriler¬ 
den Ankara'da faaliyette bulunan işletme sahiplerinin ortalama, 

olarak 16,9 yıldır kentin merkezinde oturmakta ve yaşamakta dol¬ 
dukları ortaya çıkmıştır. Ortalama yaşanılan süre bakımından 

16,9 yıl oldukça anlamlı görünmekte çünkü işe devam etmedeki 

sabitliği ve başarıyı göstermesi, bakımından önemlidir. 

Şehrin bugün hangi semtinde oturdukları ve 

bu semte daha önce hangi semtten taşınarak geldiklerini incelemk 

de, küçük sanatkârların kent içindeki coğrafi hareketliliğini 
göstermesi bakımından önemli sayılmıştır. Verilen cevaplara gör e'' 
238 işletme sahibinin İ° 4,2' si Ankara'nın civar köylerinde, 
'A' 28,2'si gecekonduda, İ° 11,3'ü eski Ankara evlerinde, 17,7'si 
kenar mahallelerde, İ° 36,6' sı orta tabaka yerleşme birimlerinde 
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ve İ° 2,1' ide üst tabaka yerleşmelerinde oturduklarını belirtmiş¬ 
tir. Bu durunda, küçük üreticilerin çoğunlukla yaşadıkları semt¬ 
ler orta tabaka yerleşme yerleri ve gecekondulardır. Bu semte gel¬ 
meden önce, şehrin hangi semtinde oturdukları ile ilgili soruya 

verilen cevaplara göre 238 küçük işletme sahibinin 1a 3?8* i Ankara'¬ 
nın civar köylerinde, İ° 34,5'i gecekondu da, İ° 26,9'u Eski Ankara 
evlerinde, °/° 13(15'i kenar mahallelerde, 1° 18,5'i orta tabaka yer¬ 
leşme semtlerinde ve İ° 1,7' si de başka şehirlerde oturduklarını 
ifade etmişlerdir. 3u veriler, bir önceki verilerle karşılaştı¬ 
rıldığında, özellikle dalıa önce gecekonduda oturduğunu bildiren 

($ 34,5) küçük üreticilerin şimdi gecekonduda oturanlara nazaran 
{1° 28,2) daha yüksek oranda olduğu ve 1975 yılında gecekonduda 
oturma oranının düştüğünü göstermektedir. Aynı durun eski Ankara 
evleri içinde geç erlidir. Bugün eski Ankara evlerinde oturma ora¬ 

nı düşmüş buna karşılık bugün orta tabaka yerleşme semtlerinde 
oturanların oranı, ($ 36,6) eskiden bu yerleşme yerlerinde oturma 
oranına {1° 18,5) nazaran oldukça artmıştır. Bu durumda bir kısım" 
küçük sanatkârların kentleşme süreci içinde, geçiş alanı olan 
gecekondudan çıkıp orta tabaka yerleşme semtlerine geçtikleri 

görülmektedir. Böylece , düşük gelir guruplarının barındığı 
gecekondudan, orta tabaka gelir guruplarının barındığı semtlere 
doğru dikey bir hareketlilik göstermektedirler. Küçük üreticile¬ 
rin meslekleri esas tutularak yapılan dağılımlar, mesleklere 

göre Ankara'ya nerelerden göçler olduğunu ve Ankara'da hangi semt¬ 
lerde oturulduğuna ait daha ayrıntılı bilgiler elde etmede ya¬ 

rarlı olmuştur. 
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Tablo 17 1 Meelaklere Göre küçük üreticilerın Ankara'ya Geldikleri Terler 

K E S L E K L E B 

Nerelerden Ter: siler Sütçü 
Toğurtcu 

Kuzıdur ad¬ 
cılar 

Yufka 
Kadayıf01 

Döşemeci¬ 
ler 

Yorgancı¬ 
lar 

Pastacı 
1ar 

Dökümcü¬ 
ler 

Mobilyacı¬ 
lar 

Marangoz¬ 
lar 

Demirci¬ 
ler 

Pideciler 

Simitçi 
3akırcı 

Tehekoci 
Madeni 

İşler 
Geldikleri Sayı i Sayı * Sayı i Sayı i Sayı i Ley 1 i Sayı i S^i i Sayı İ Sayı i Sayı % Sayı * Sayı i Sayı * 

Köy 5 21.7 5 33.3 1 7.7 6 60.0 2 8.7 3 16.7 6 16.2 0 0.0 2 22.2 I 6.7 3 21.4 6 42.9 3 17.6 2 11.8 

Kalaba 13 56,5 7 46.7 6 46.2 2 20.0 9 39.1 11 61.1 13 35.1 6 46.2 5 55.6 2 13.3 8 57.1 6 42.9 4 23.5 6 35.3 

Şehir 4 17.4 3 20.0 4 30.8 0 0.0 7 30.4 4 22.2 14 37.8 3 .23.1 1 11.1 10 66.7 3 21.4 2 14.3 8 47.1 6 35.3 

Ank.İ at. İzmir 1 4.3 0 0.0 2 15.4 2 20.0 5 21.7 0 0.0 4 10.8 4 30.8 1 11.1 2 13.3 0 0.0 0 0.0 2 11.8 3 17.6 

TOPLAR 23 100.0 15 1CC.0 13 *00.0 10 100.0 23 100.0 18 100.0 37 100.0 13 100.0 9 100.0 15 100.0 14 100.0 14 100.0 17. 100.0 17 100.0 
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Tablodan da görüldüğü gibi, köyden Ankara'ya göç 

ettiklerini bildirenlerin büyük çoğunluğu yufka ve kadayıf- 
çilardır. 60,0), Bundan sonra pideci, simitçi ve çörekçi¬ 

ler (fo 42,9) ve daîıa sonra da sütçü ve__yoğurt imalâtçıları 
(/» 33,3) gelaıektedih. Bu üç ayrı meslek grubunu, üretim süreç¬ 
lerinin gereksindirdiği, becerinin kırsal alanda alınabilmesi 

yüzünden, bu tip geleneksel üretim faaliyetlerine mensup olan¬ 
ların kırsal alan (köylük yerler) kökenli olması tabii görül¬ 
mektedir Nitekim, modem şehir hayatının gereksindirdiği, 
üretim sektörleri, örneğin demircilik ve terzilikte kentsel 

nüfus alanına sokabileceğimiz kasabalardan Ankara'ya göçme 

daha yüksek oranda ölmüştür. Demircilerin °/> 57,1 ve terzilerin 
İ<> 56,5'i yorgancıların $ 61,1'i ve mobilyacıların $ 55,6'sı 
Ankara'ya kasabalardan geldiklerini bildirmişlerdir. Diğer şe“ 
hirlerden .'inkara1 ya göç edenlerin arasında çoğunluğu marangoz¬ 

lar ($ 66,7) almakta, sonra bakırcılar ve tenekeciler.($ 47,1) ve 
daha sonra da pastacılar vo tatlıcılar (# 37,8) gelmektedir, 
/inkara İstanbul vo İzmir gibi metropollerden Ankara'ya göç 
eden küçük sanatkârların oranı döşemeciler ($ 21,7) dışında düşük¬ 
tür. 

Küçük üretici - sanatkârların mesleklerine göre Anka¬ 

ra'nın hangi semtlerinde oturduklarına ait bilgiler tablo 18'de 

verilmiştir, Ankara'daki semtler nüfusun gelir gruplarına göre 

tabakalaşması esasına uygun olcrak hazırlanmıştır. 
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Tablo 18 ı Meslekler* Göre Küçük Sanatkârların Ankara'da Oturdukları Değişik Sentler 

X E S L X K 

Semtler 
Ter: Biler 

Sütçü 

Yoğurtçu 
Kundura¬ 

cılar 
Yufka 

Kalay ıfcı 
Döşemeci¬ 

ler 
Yorgancı¬ 

lar 

Pastacı 

Tatlıcı 
Dökümcü¬ 

ler 
Klbily acı¬ 

lar 

Marangoz¬ 
lar 

Demirci¬ 
ler 

Pideci 
Simitçi 

Bakırcı¬ 
lar 

Madeni 
İşler 

Sayı * Sayı % sayı t Sayı * Sayı * Sayı i Sayı * Sayı * Sayı * Sayı * Sayı * Sayı * Sayı % Sayı i 

Ank.Civar Köy• 0 0.0 2 13.3 1 7.7 0 0.0 2 8.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 13.3 3 21.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Gecekondu 6 26.1 1 6.7 4 30.8 2 20.0 5 21.7 4 22.2 8 21.6 8 61.5 1 11.1 2 13.3 2 14.3 7 50.0 13 76.5 4 23.5 

Eski Arık.Evleri 1 4.3 4 26.7 3 23.1 2 20.0 0 0.0 2 11.1 2 5.4 1 7.7 0 0.0 4 26.7 3 21.4 1 7.1 3 17.6 1 5.9 

Kenar Kah* 7 30.4 7 46.7 4 30.8 3 30.0 6 26.1 2 11.1 11 29.7 2 15.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Orta Tabaka Yer¬ 

leşme. 
8 34.8 0 0.0 1 7.7 3 30.0 9 39.1 10 55.6 14 37.8 2 15.4 8 88.9 7 46w7 6 42.9 6 42.9 1 5.9 12 70.6 

üst T abaka Yer¬ 
leşme 

1 4.3 1 6.7 0 0.0 0 0.0 1 4.3 0 0.0 2 5.4 0 0.0 0 ■* 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

tonu 23 ıoo.o 15 ıoo.o 13 100.0 10 100.0 23 100.0 18 100.0 37 100.0 13 100.0 9 100.0 15 100.0 14 100.0 14 100.0 17 100.0 17 100.0 
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Tablo lS'deki veriler göstermektedir ki, bakırcı ve teneke¬ 
cilerin fic 76.5'i Madeni döküm çillerin fi- 61.5 i, pideci, simitçi¬ 
lerin fi* 50.0civv, kunduracıların 7 30*8 i gecekonduda oturmaktadır, 
döşemeci ve mobilyacılardan eski Ankara evlerinde oturan kimse 

görünmemektedir. Mobilyacıların fi- 80.9 u orta tabaka yerleşmele¬ 
rinin bulunduğu semtlerde oturduklarını bildirmişlerdir. Orta 
tabaka yerleşme semtlerinde de marangozlardan sonra en yüksek 
oranda madeni isler sanatkları {fic 70.6) oturmaktadır. Onları ma¬ 
rangozlar izlemektedir, {fi- 42.9) 

Böylece verilere göre küçük üretici-sanatkarlar arasında, 

kentin sosyal tabakalarının yaşadığı değişik semtlerde oturma 
dağılımları açısından önemli farklılıklar ortaya çıkmaktadır. 
Hatta, aynı meslek grubu içinde bile bu farklılık göze çarpmak¬ 
tadır. Örneğin, terzilerin fic 26i'igecekonduda otururken fio 34.8 i 
orta tabaka semtlerinde, pideci ve simitçilerin fi> 50.0si gecekon¬ 
duda otururken fi 42.9 m orta tabaka semtlerinde oturmaktadır. 

Bunlar bize mesleklere göre de, küçük sanatkarlarda kent içinde 
gelir ve yaşama şekilleri açısından değişiklik gösteren yerleşme 
yerleri arasında bir sosyal hareketliliğin (coğrafi) var oldu¬ 
ğunu göstermektedir. 

Bösemeci, mobilyacı ve marangozların diğer meslek grupları¬ 
na nazaran dalıa yüksek oranda orta, tabaka yerleşme semtlerinde 

oturmaları doğaldır. dünkü bu meslek gruplarının becerilerine <—■ o j. 

olan pazar talebi bu kollardaki sanatkarlara orta sınıf mahalle¬ 

lerde oturacak geliri sağlamaktadır, fakat bundan daha önemlisi 
döşemecilerde olduğu gibi, üretim sadece orta sınıflar için de¬ 
ğil orta sınıf mensupları ile yüzyüze ilişkiler içinde sürdürül¬ 
mektedir. Bık sık yüksek gelir gruplarının evlerine girip çık¬ 

maya varan bu ilişkiler, a711 geçen kollardaki sanatkarları büyük 
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ölçüde etkilemektedir kanısındayız. Madeni dökümcülerin bu grup 

içinde bir istisna, olması bu kişilerin gerek çalışma yeri olarak 
gerekse işlerinin değerler ve davranışlar açısından özdeşic.okle— 
ri orta sınıftan kopulc olmaları sonucunu doğurabilir. 

dikey hareketlilik konusunu incelerken özellikle iki nokta- 
üzerinde durulacaktır. Birincisi nesiller (baba—oğul) arasındaki 

meslekler açısından farklılaşma, İkincisi de küçük sanatkarların 
kendi meslekleri (bir meslekten—sosyal hiyerarşide bir üst mes¬ 
leğe geçiş) içindeki değişmeler, incelenecektir. 

Araştırmada, 14 mesleğe mensup 238 küçük sanatkara "işiniz 
aşağıdaki meslek gruplarından hangisine girer" şeklinde bir so¬ 

ru yöneltilmiştir. Verilen cevaplara göre, 238 işyeri sahibinin 
/■-' 1.7 si mesleğini sanayici, fi> 1.3 ü tüccar, fi> 10.5 i serbest 
meslek ve fi 85.5 sı esnaf ve sanatkâr olarak tanımlamıştır. Ay¬ 
rıca, kendilerine, babalarının ne iş yaptığı/da sorulmuştur. 

Tablo : 19- küçük Sanatkârların Babalarının Mesleği 

Meslekler Sayı fio 

Tüccar 7 2.9 

Serbest Meslek 19 8.0 

Esnaf-Sanatkar 58 24.4 

işçi 30 12.6 
Çiftçi 111 46.6 

Memur 10 4.2 

Emekli 2 0. 

Şöfor 1 0.4 

TOPLAM 238 100.0 
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Tablo 19*dan görüldüğü gibi, küçük üreticilerin çoğunluğu¬ 
nun (/■’ 45.6) babası, çiftçilik yapmaktadır. Iliçük üreticiler ken- 
?di mesleklerini tarif ederken, $ 85.6 sı esnaf ve sanatkarlık 

şeklinde cevap verdikleri ve babalarının mesleğini belirtirken 
24.4 ü gene esnaf ve sanatkar olduğunu belirttiğine göre, özel¬ 

likle kırsal alan meşguliyete çiftçilik ve geleneksel faali¬ 
yet kolu olan esnaf ve sanatkarlık baba mesleğinde önemli bir 
alan olarak görünmektedir., özellikle kırsal alana mensup kişilerin 
çocukları kırsal alanda çiftçilik yapma yerine, gene geleneksel 
bir faaliyet kolu olan esnaf ve sanatkarlığa geçmektedir denile¬ 
bilir. Babasının mesleğini serbest meslek olarak tarif eden sanat¬ 
karlar $ 8.0 kendi mesleklerini serbest meslek olarak tarif eden¬ 
ler $ 10.5 olduğuna göre bu meslek ■'gi’ubunda küçük sanatkarlar 
Lehine bir yükselme olduğu söylenemez. Buna karşılık, babalarının 
nesleğini işçi ($12.6) ve çiftçi ($ 46.6) olarak bildirenlerin 
çoğunluğunun kendi meslekleri açısından esnaf ve sanatkârlığa 
($• 86.5) yükseldiklerini belirtmişlerdir. 

Aynı konuyu küçük sanatkarların tanımladıkları kendi meslek- 

.eri ve babalarının mesleği ile karlılaştındığımızda daha ayrın- 
;ılı bilgiler edinilmiştir. 

Tş.blo 20 bize sütçülerin ve yoğurtçuların $ 50.0 nm, döşe- 
lecilerin $ 56.5 nm, mobilyacıların $ 66.7 sinin ve marangozla- 

•m $ 53.3 ünün babalarının çiftçilik yaptığını göstermektedir, 
îurada kastedilen çiftçilik pazar için üretim yapmaktan çok gö rü- 
iilen bireylerin de belirttikleri gibi doyumluk üretim yapanlar 

reya yerel deyimle rençberlerdir. Yufka ve kadayıfçılarda ise bu 

»ran $ 100.0 e çıkmaktadır. Bu meslek gruplarında, küçük yerleşme 
birimlerinden büyüle kente yerleşmek; pazar mekanizması içine gir- 
>p işyeri sahibi olmak, nakit para kazanmak; işçi çalıştırmak ve 
İerşeyden önemlisi bütün bu kazançları kendi başına iş sahibi 
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Ta blo 20 ı Küçük Sanatkârların kendi Meslekleri ve Babalarının Mesleği 

Baba 

Mesleği 

Terziler 
Sütçü 

Yoğurtçu 
Kondur ar-
cılar 

Yufka 

Kadayıf 
Döşemeci¬ 

ler 

Yorgancı¬ 
lar 

Pastacı 
Tatlıcı 

Dökümcü¬ 
ler 

Mobilyacı— 
1 er 

Karan gol¬ 
ler 

Demirci¬ 
ler 

Pideci 
Simitçi 

Bakırcı¬ 
lar 

Madeni 
İBİer 

Sa¬ 

yı * 
Sa¬ 

ya * 
Sa¬ 

yı î 
Sa¬ 

yı % 
Sûr- 

yı % 
Sa¬ 

yı 

Sa¬ 

yı t 
Sa-

. yı t 
Sa¬ 

yı. _ 3 . 
Sa¬ 

yı t 
Sa¬ 

yı i 
Sa-

£ 
Sa¬ 

yı . t 
Sa¬ 

yı 

Tüccar 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 5.6 2 5.4 2 15.4 0 0.0 1 6.7 0 0.0 O 0.0 1 5.9 0 0.0 

Serbest 

Meslek 
0 0.0 1 6.7 1 7.7 0 0.0 1 4.3 1 5.6 3 8.1 1 7.7 1 11.1 1 6.7 3 21.4 0 0.0 1 5.9 5 29.4 

İş-Sanat 5 21.7 4 26.7 5 38.5 0 0.0 2 8.7 6 33.3 8 21.6 2 15.4 1 11.1 3 20.0 4 28.6 4 28.6 8 47.1 6 35.3 

İşsi 5 21.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 21.7 1 5.6 7 18.9 2 15.4 1 11.1 2 13.3 0 0.0 2 14.3 3 17.6 2 11.8 

Çiftçi 11 47.8 9 60.0 7 53.8 10 100.0 13 56.5 9 50.0 14 37.8 6 42.2 0 66.7 8 53.3 6 42.9 7 50.0 3 17.6 2 11.8 

Mera ur 1 4.3 1 6.7 0 0.0 0 0.0 2 8.7 0 0.0 2 5.4 0 0.0 0 c.o 0 0.0 1 7.1 1 7.1 0 0.0 2 11.8 

Bnekli 1 50.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 .0.0 ı 50.0 0 0.0 c c.o 0 0.0 0 0.0 e 0.0 0 0.0 0 0.0 

Şoför 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 C G.G 0.0 *. *. 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 100.0 0 0.0 

TOPLAM ..23 loo.o 15 100.0 13 100.0 10 100.0 23 100.0 lo 100.0 37 İOO.C 13 _'*0.0 9 100.C 15 100.0 14 100.0 14 100.0 17 100.0 17 100.0 



olmak statüsüne çeviren sanatkarların şimdiki durumlarına toplum¬ 

sal bir yükselme ile geldikleri görülmektedir. Bakırcıların $ 47«1 
i madeni işler sanatkarlarının 35.3 ü ve kunduracıların 38.5 i 

babalarının mesleğini esnaf ve sanatkarlık olduğunu bildirmişler¬ 

dir. Bu durunda, bu gruplarda nesiller arası dikey hareketlilik ' 

düşür gözükmektedir. 0 halde verilere de,yanarak araştırma, kapsamı¬ 

na giren 14 küçük üretici grubu içindeki işyeri sahipleri büyüle 

bir çoğunlukla, sahip oldukları meslekler açısından, babalarının 
mesleği olan çiftçilik yerine bir kentsel üretim faaliyeti olan 
fakat henüz galeneksel sayılabilecek esnaf ve sanatkarlığa dikey 
olarak yük s elmiş 1 erdir.. 

ICüçille sanatkarların şimdi yaptıkları iş ile daha önce yaptık¬ 

ları işler arasındaki ilişkiyi incelemek bize esnaf ve sanatkarlı¬ 
ğa hangi meslek gruplarından geçme olduğunu ve dolavısı ile mes¬ 
lekler arası mobiliteyi gösterecektir. Bu konu ile ilgili olarak 
238 işyeri sahibine "Bu işten evvel ne yapıyordunuz" şeklinde açık 
uçlu bir soru sorulmuştur. Verilen cevaplar tablo 21 de sunulmuş¬ 
tur. 

Tablo : 21- Küçük Sanatkarların Daha Öne© Yaptıkları İşier 

Daha Onee Yapılan Iş Sayı ci 
/-

Çift çi—Çoban 

Aynı meslekte seyyar satıcı 

Babasının yanında aynı meslekte 
Başka meslekte esnaf 

Başka meslekte çırak+kalfa 

Başka meslekte seyyar satıcı 
İşsiz 
İŞÇİ 
Şoför 

öğrene i_f Memur        _ 

34 14.3 

89 37.4 

37 15hT) 
3 1.3 

18 7.6 

17. 7.1 

3 1.3 

2 0.8 

8 3.4 

17 7.1 

5 2.1 

5 2.1 



Bu tablo, küçük üretici—sanat Barların gerek hangi meslekler¬ 

den esnaf ve sanatkarlığa geçtikleri, gerekse aynı meslek içiııcle 
dikey olarak yükselmelerini göstermesi bakımından önemlidir» Şim¬ 

di küçük sanatkar olan bu küçük üreticilerin yi 14.3 ü daha önce 

çiftçilik—çobanlık yaptıklarını bildirmişlerdir. 0 halde meslek¬ 
ler arası bir mobilite vardır, küçük üreticilerin fio 37.4 ü daha 

öııcede aynı mesleği yaptıklarını söylemişlerdir. Fakat soru soru¬ 
lan 238 küçük sanatkar işyeri sahibi olduğuna göre ve bunların 
15*6 sı daha önde, ajfhi meslekte çırak veya kalfa olduklarını, 

fio 1.3 ü aynı meslekte seyyar satıcı ve fio 7.S sı babasının yanında 
aynı meslekte bulunduklarını belirttiklerine göre, aynı meslek 
içinde yukarıya doğru (Peyyan satıcılıktan, çıraklığa, kalfalığa 
ve işyeri sahipliğine) hızlı bir yükselme görülmektedir. Diğer 
meslek/ gruplarından küçük sanatkarlığa yükselme oranları düşür 

görünmektedir. 

Bu kısmın sonunda özet olarak denile.bilirki küçük üreticiler 
sosyal hareketliliği olan bir meslek grubudur, özellikle, kendi 
mesleklerine alt gelir gruplarından ve mesleklerinin alt kademe¬ 

lerinden yükselerek ulaşmışladır. Fakat bu toplumsal hareketlilik 
■ *s r 

modernleşen ve sanayileşen bir ülkeye has olan sınıflar arası u 

hareketlilik değildir. Nüfusunun büyük kısmının doyumluk tarım 
yaktığı bir ülkede, tarımın doyurariıadığı fazla nüfus kentlere 

akmakta, bir kısmı işçileşirken, bir kısmıda geleneksel sanat 
dallarında faal olan nüfusu şişirmektedirler. 

Araştırmaya konu olan Ankara kentinde, her ne kadar 

küçük üretici lcitleai sınırlı olan modern kesimde (Endüstri).niş 
olanağı bulamayanlardan oluşmakta ise de, özerk üreticiler olarak 
sosyal statü ve çok kere gelir bakımından diğer emekçi kitlele¬ 

rine ğörG dahft avantajlı durumdadırlar. 
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4 ) AiP-J3. ; 

Araştırmada aile yapısı ile ilgili bazı bilgiler 
erlermiş bulunmak!alır. Toplanan verilerin sağladığı olanaklar 

ra tunda Ankara kent merkezinde küçük üretici-sanatkarların 

İle yapısı bu kısımda incelenecektir. Eldeki verilerin sınırlı 

İmasının aile yapısını bütün yönleri ile inceleme olanağını ver- 

.ediğini önceden belirtmek yerinde olur. 

Aile, ana-bab t çocuklar ve diğer yakın akrabalardan 
leydana gelen sosyal bir kurumdur. Aile biyolojik olarak neslin 

.evamını sağlama, kültürel anlamda toplumun örf, adet, gelenck- 
,eri gibi kültür değerlerini yeni nesillere aktarma işlevlerine 
ahiptir. C-enellikle ayııı yerde yaşama, ve ekonomik işbirliği 
•apma özelliklerini taşıyan aile kurumu belirli hak ve sorumlu- 
.uklarm ve sosyal ilişki şekillerini kapsamaktadır. 

Kendisini oluşturan bireylerin birleşmesine göre ge¬ 

nel olarak aile ikiye ayrılır. Birincisi ana-baba, çocuklar ve 

jkrabalardan meydana gelen geniş aile, İkincisi ise, sadece 
ına-baba ve çocukların meydana getirdiği çekirdek ailedir. Geniş 
lile, ana—baba çocuklar ve genellikle sadece anne ve babanın 
rakın akrabaları ve bunların eş ve çocyJçV&rmı kapsamaktadır. 
Saşka bir aile tipi ise, anne-baba, ve çocuklar ve çocukların eş 
re çocuklarını kapsayan bileşik ailedir. Geniş aile, aynı hane 

talkın oluşturmakta ve bir aile resine bağlı bulunmaktadır. 

./ Türk Köyünde nodcmi eşme Eğilimleri Araştırması, 
DPT : 860—EPD: 198, Ankara"1970, Sayfa 110. 
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Verilerin sinirliliği oranında, Ankara kentinde*ki 

küçük üretici—sane.tkarla.rm aile yapıları il o ilgili konular im¬ 

kanda değinilen çerçeve içinde incelenecektir. Önce, araştırma 
kapsamına alman 238 işyeri sahibi küçülc üreticinin medeni durum¬ 
ları ile ilgili olarak kendilerine sorulan soruya üreticilerin 

İ~ 93.7 si evli, p 6.3 ü de bekar olduklarını bildirmiştir. 

Küçük ür e t i c i-sanat karlar1n ^ 17.7 si 0-1 çocuğu, 
£ 53.4 ü 2 - 3 çocuğu, ğ 24.4 ü 4 - 5 çocuğu ve c/o 4.6 sı da 6 

ve daha çok sayıda çocuğu olduğunu bildirmiştir. Bu durumda kü¬ 
çük üreticilerin sahip oldukları ortalama çocuk sayısı 2.8 dir. 

1970 genel nüfus sayımı sonuçlarına göre yapılan hesaplarda, An¬ 
kara ilinde, hane lıalkı raisine düşen ortalama çocuk sayısı 
2.5 dir. ^ Bcylece araştırmamıza konu olan küçük üreticilerin 
sahip oldukları ortalama çocuk sayısı Ankara iüi ortalamasına 
göre biraz ytfc sek görünmektedir. Ayrıca* küçük sanatkarlara, 
"Ölen çocuğunuz ver mı ?" şeklinde sorulan soruya verilen ce¬ 
vaplara göre cevaplandırıcıların ğ 23*5 i ölen çocuklarının ol¬ 

duğunu ve 7- 75.5 i de olmadığını ifade etmişlerdir. Çocuk sahibi 
olma ve çocuk kaybetme (ölümü) oranları açısından bu kitlenin 

geleneksel normlara uyduğu açıktır. 

Aile tipini ve hane halkı büyüklüğünü tespit amacı ile kü¬ 
çülc üretici olan 238 işyeri sahibine "Aynı evde oturup aynı ka¬ 
zandan yiyen kaç kişi var ?" şeklinde bir soru yöneltilmiştir. 

1/ Genel Nüfus Sayımı, Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri, 
Ankara İli, BİE Yayın No : Say. 14 den hesaplanmıştır. 
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gvaplandırıcilanın "/s 6.7 si hanesinde 0-2 İd i, c;S 26.1 i 3-4 
Lşi, kJç 43.7 si 5-5 kini ve ‘/f 23-5 i ele 5 vo daha yukarı »ayıda k 
Lsi olduğunu bildirmiştir. Buna göre küçük üretici—sanatkarların 
anelorind'e' ‘bulunan ortalama şahıs 5.2 kinidir. 

Yukarıda sorulan sorunun hemen arkasından, sorulan so- 

x "Aynı evde oturanların sizinle münasebetleri nedir" olmuştur. 

38 küçük üreticinin 4.6 si evinde birlikte oturduğu kimselerin 

endi sine uzak akraba olduğunu, 95-4 ü ise birlikte oturduğu kim- 
elerin kendi çocukları, eni ve kendi veya, eninin annesi babası 
Lduğunu bildirmiştir. Yalnız cevapların fö 95.4 ünün içinde, sadc- 
3 eşi ve çocukları ile birlikte oturanlarının oranını vermek 

raştırma verilerine dayanarak mümkün olmamıştır. Fakat, yukarıda 
elirtildiği gibi araştırmamıza, konu olan küçük üreticilerde orta- 
ama hanede bulunan şahıs 5-2 kişi ve orta.lama 2.8 tane çocuk sa- 
ibi ol duaları göz önüne alınırsa, ana-baba ve çocüklo.rdan meydana 
elen çekirdek a.ile türünün hakim olduğu söylenebilir. Fakat veri- 
eıı cevaplara gör o <de, küçük bir oranda karı-kocanın çocukları ve 
tine ve babalarını kapsayan geniş a.ile türünün olduğu da ortaya 
ılımaktadır. 

Çekirdek ailenin egemen olduğu küçük sanatkarlar, bu 

zellikleri acısından kent kültürü ile .özdeşleşmiş'durumdadırlar. 
üketiıa normları açısından ailenin küçülmesi, üretimin aile için- 

e tek bir kişiye ve onun gelirine indirgenmesi şeklinde de açık- 
anabilir. 
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C. .TJOU:: SAITATHASLA-IIII EüDIÎOKIE: ÜJÜUMJ : 

küçük sanat inletmeleri ve küçük sanat İcarların içinde 
L fLundukları ekonomik durum küçük sanayiin kalkınması yönünden ele 
knacak olursa, konunun geniş "bir çerçeve içinde incelenmesi gere
klidir . 

Kalkınmakta olan başka bir deyişle sanayileşme süreci 
inde bulunan birçok ülke, küçük sanayi sektörünü büyük sanayi 

in bir sıçrama tahtası olarak öngörmüşlerdir. ^ 
ry 

yaka t bu iyimser görüş, hemen hemen hiçbir ülkede buyıık 

rıayii küçük sanatları büyüterek gerçekleştirme şeklinde olmamış-

r# Daha çok küçült üretim birimleri geleneksel işbölümü ve üretim 

çimleri ile büyük sanayiin yanında tutanabildiği kadar yaşamış, 

zla emek gticünü enmiş ve modern sektöre uzmanlaşmış mal ve 

ismetler sunacak şekilde evrilmiştir. 

Türkiye, bu genel görünüme bir istisna değildir. Bugün 
mleketimizde, küçük sanayi sektöründeki istihdamın $> 50.2 si kü
le sanayi sektörü tarafından gerçekleştirilmesine rağmen bu sek-
rün üretimi ile ekonomiye katkısı y 20 yi geçmemektedir. Bugün 

r gerçektir ki bu sektör teknik Mali ekonomik, örgütlenme ve 
şarlama, v.b. gibi bir takım çözülmesi gerekli sorunlar ile lcar-
kayşıyadır. 

Iliçük sanayi sektörünü/") en önemli özelliği, bütün yurt 
Reyine yayılmış küçük kapasitece birimler olmalarıdır.Üretilen 

"küçük Endüstriler için Teknik Hizmet ve İmkanlar" Bölgeler-
arası Sempoşyonunda Polonya Üaporu '«.nimarka, Tem. 1967 
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eve sahip olnalrtır.Iliçül: kentlerde iş perine sahip olmak esnaf- 
s ar a t -tcir lığın ayrılnea bir niteliği olmakla beraber dükkaıı-iş- 

yeri fiatlarının çok pahalı olduğu büyük kentlerde mülkiyetin gi¬ 
derek oturulan eve yöneldiğini varsayıyoruz. 

. 

örnekleme giren 238 iş yeri sahibi küçük üre— 
tioiye salıip oldukları mal varlığını tespit amacı ile bir soru yö¬ 

neltilmiş ve bu inallara tok başına mı yoksa diğer aile fertleri 
ile ortaklaşa sahip olup olmadığı araştırılmıştır. Tablo 22 küçük 
üreticilerin salıip ol d ukları mal varlığ mı gös termektedir. 

Tablo . O O 
A C. C. - Ankara’da küçük sar 

T aşınmaz Mallar. 
Lat karlar m S ahip Olduğu 

Sahip Olunr .11 Mallar 

Lp Olma 
?ekli 

Otur d 
Ev 

uğu 
İş Yeri 

Tor 
(Tar. 

îrak 
Ar.) 

-Ticari 
Taşıt 

-
.Czel-

Araba 
Sayı- /u Savı 3. . Sayı i Sayı o’l 

/■> Sayı ^ : 
103 43.3 104 77.3 147 61.3 222 93-3 220 92.4 

lisinin 109 45.8 42 17.7 P'-' 24.4 6 2.5 16 6.7 

ile ortak 3 İ4,3 2 0.0 o 
3 1.3 0 0.0 0 0.0 

hfcl AKSarde 
11e ortak 23 9.7 f~7 

1 2.9 28 11.8 7 2.9 2 0.0 

)rtağı ile 
ık 0 0.0 3 2.9 cL 0.8 3 1.3 0 0.0 

P L A M 230 100.0 230 100.0 233 100.0 233 100.0 238 100.0 



Tablodan anlatıldığı gibi? örnekleme giren 238 küçük 
üretici iş sahibinin cfc 77.3 ’ü çalıştığı iş yerine sahip değildir. 
Bövlece bu kişilerin büyük bir çoğunluğunun faaliyetlerini kira 
ile tuttukları işyerlerinde devam ettirdikleri anlaşılmaktadır. 

İş yeri sahiplerinin sadece $.17.7 si kendi işyerine (bina olarak) 
sahiptir. Küçük sanatkarların £ 2.9 u da içinde ekonomik faali¬ 

yetini sürdürdüğü işyerine iş ortağı ile birlikte sahiptir. Bu 
veriler bize küçük esnaf ve sanatkara götürülmesi gereken hizmet¬ 

ler içinde iş yeri edindirmenin önemini ortaya koymaktadır. Kü¬ 

çük sanatkarların $ 45.1 i içinde oturduğu eviıı sahibidir, fo 9.7 
si ise babası veya kardeşi ile ortak sahiptir. Böylece diyebili¬ 
riz ki araştırma kapsamına giren küçük üreticilerin yarıdan bi¬ 

raz fazlası oturduğu evde kira vermeden oturmaktadır. Geri kalan 
a' 43*3 ü oturduğu evde kira vererek yaşamaktadır. Bu veriler de 
yukarıdaki hipotezimizi doğrulamaktadır, çünkü küçült sanatkarla¬ 

rın ilk önce konut ihtiyaçlarını ön plana alarak ona sahip olma¬ 

yı sonra ikinci planda çalıştıkları işyerinin sahibi olmayı düşün¬ 

dükleri söylenebilir. Bu durun ayrıca konut edinmede bazı kolay¬ 
lıkların (hazine arsası üzerine ev yapma, aile işgücünü kullanma 
gibi) avantajından da doğabilir. 

Küçük üreticilerin sahip oldukları toprak varlığı açı- «... 
sından da, c/* 61. G inin hiçbir tarla veya arsa gibi bir gayrimen¬ 
kul e sahip olmadğı tablodan anlaşılnaktadır. Küçük sanatkarların 
f0 24,4 ti tek başına ve 11.8 i de aile fertlerinden babası veya 

kardeşi ile ortak olarak bir toprak parçasına sahip olduklarını 
İfade etmiştir. Bu veriler küçük sanatkarların $ 36.2 si gibi 
onçmli bir oranının henüz topraktan kopmadığını kanıtlamaktadır. 

Bu bulgu, iki yönde önemlidir, birincisi, toprak mülkiyeti bu üre¬ 

tici kitle için işçileşme sürecinde varlıklarını devam ettirme 
bakımından bir garanti unsurudur. İkincisi, toprağa ve kırsal 
kültüre bağlılığın devamı, kentsel değer yargıları ve girişimci- 

/ 

ligin bu kitle tarafından benimsenmesini .geciktirdiği gibi tutu¬ 
culuğunu da arttıracaktır- 
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ICLiçv^ sanatkarların yaş dağılımlarına göre sahip ol¬ 

dukları mal varlıkları incelendiğinde görülmüştürki örnekleme 

giren 16-25 yaş arasında bulunan küçük üreticilerin fo 75.0 ı ça¬ 
lıştığı işyerinin sahibi değildir. Buna karşılık aynı yaş grubu 
içindeki küçük sanatkarların $ 43.8 inin {f= 12.5 i tamamen kendisi¬ 

nin + İo 31.3 ü babası veya, kardeşi ile ortaklaşa) bir eve sahip 
bulunmaktadırlar. Bunlar da, küçük sanatkarların önce bir konuta 
sanra ekonomik yaşantısını sağlamlaştıracak bir işyerine sahip ol- 
nayı düşündüklerini ortaya koymaktadır. Nitekim yaş ilerledikçe, 

oturulan eve sahip olma oranı, çalışılan işjrerine sahip olma oranm- 
lan iki misli kadar yüksek olduğu tespit edilmiştir. (46 ve yuka¬ 
rı yaş grubundakilerin fi 54.5 i oturduğu evin sahibi iken, aynı 
raş grubundaki küçük sanatkhiarın fi 23.6 sı işyerinin sahibi duru- 
ıundadırlar.) .Aynı durum, küçük sanatkârların Ankara il merkezinde 

rfcurma süreleri ile sahip oldukları mal varlıkları ile karşılaştı¬ 
rıldığında görülmüştür. 25 ve daha Bazla yıldan beri Ankara’da 

ıturanların fio 54.2 si oturduğu eve sahip iken, aynı süredir otu¬ 
ran küçük sanatkarların sadece fi 27.1 i işyerine sahip durumdadır. 

onra evlerine giren gelir konusunda, kendilerine direkt olarak...;' , 

Tlık kazancınız nekadardır şeklinde bir soru sorulmamıştır. Çün^f 

tî kişilerin bu tip sorulara doğru cevap vermiyecekleri ve kazanç- 
arının olandan düşük gösterecekleri düşünülmüştür. Bu nedenle, 

anç getiren var mı ?" şeklindeki bir soru ile hanelerine giren 
âleşik geliri saptama yoluna gidilmiştir. Bu soruyv örnekleme gi- 

en 238 küçük sanatkarın fi 89.5 i evlerinde kendilerinden başka 

tza.nç getiren kimsenin olmadığını belirterek cevaplamıştır. Sade- fi> 10.5 inin evinde kendi kazancından başka gelir getirenler 
evcuttur. Evinde gelir getirenler bulunduğunu söyliyenlerin 

Küçük üretici-sanatkârl&rın mal varlığını saptadıktan \ 

vlerine giren geliri bulabilmek amacı ile "evde sizden başka ka^ 
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fi 4.2 si ele gelir getirenleriiı babası veya kardeşi ve fi 6.3 ü de 
çocukları olduğunu belirtmiştir» Bu durumda örnekleme giren küçük 
üreticilerin fic 89.5 i kendi kazançları ile evlerini geçindirmekte¬ 
dir. Geri kalan fi 10.5 inin evine çocuklarının ve kardeş veya baba¬ 
larının kazançları da katılmaktadır. Eve kendinden başka kazanç 
getirenler varsa, getirilen miktar da sorulmuşsa da, buna örnekle¬ 
me giren 238 küçük.sanatkarın hiçbiri sağlıklı cevap vermemiştir. 

2) Küçük Sanatkar ve Yanında Çalışanların Nitelikleri : 

Bu kısımda, küçük üretici-sanatkarların yanlarında ça¬ 

lıştırdıkları işgücünün nitelikleri üzerinde durulacaktır. Araştır¬ 

ma kapsamına giren küçük üreticilerin yanlarında çalıştırdıkları 
ücretlilerin ( çırak ve ke.lfa) sayıları hatırlanacak olursa toplam 
636 kişidir. 238 işyeri sahibine yanlarında, çalışanların nitelikleri 

^OrulmuOtur. Bunların fi 71.4'ü vasıfsız işçi çalıştırdığım söylemiş 
tir. Bu durumda, küçük sanat işyerlerinde çoğunlukla, vasıfsız işçi ça¬ 
lıştırıldığı ortaya çıkmaktadır. Nitekim, işverenin bu ifadesini 
kontrol için 238 işyeri sahibinin yanında çalışan toplam 636 işçi¬ 
nin niteliği işçilerin kendilerine de sorulmuş ve 461 inin düz 
(vasıfsız) işçi ve 175 inin vasıflı işçi olduğu tarafımızdan sap¬ 
tanmıştır. Yani., çalıştırılan işçilerin fi 27.5 i vasıflı işçi ve 
fio 72.5 i vasıfsız (düz) işçi durumundadır. 

Araştırma kapsamına giren 14 küçük sanat kolunda çalış¬ 

tırılan isçilerin nitelikleri tablo 23 de gösterilmiştir. 



Tablo 23 »*4 Küçük Sanat Kolunda Çalıştırılan İşçilerin nitelikleri 
- 3İ * 

M E S L I K Q H (J P L A B I 
Çalıştırılan 
İşçilerin Terziler 

sutça Kundura¬ 
cılar 

Yufka 
Kadayıfcı 

Löşemeci- 
ciler 

I bir gah di 
Hallaçcı 

Pastacı 
Tatlıcı 

»ladeni 
Dökümcü 

Kooıiya- 

cılar 
Marangoz¬ 

lar 

Denire i~ 

1er 

Pideci 

S lu itei 

14akxrcx 

Tenekeci 
Hac 

İşlet Toplan 

Vasıfları Sa¬ 
yı % yı * yı % 

Sa¬ 

yı * 
sa¬ 

yı İ> 
Sa¬ 

yı i 
Sa¬ 

yı 1 
Sa¬ 

yı * 
Sa¬ 

yı f 
Sa¬ 

yı £ 
S a— 

/I t 
5a-

Y1 $ 
Saya 
_ * __ 

Sa-

y1 
< Sayı 

Vasıflı 11 30.5 0 0.0 4 44.4 11 91.7 6 8.3 30 85.7 22 17.7 19 31.1 14 38.9 32 39*0 5 12.8 6 19.4 3 37.5 12 26,7 175 

Vasıfsız(lXiz) 25 69.5 46 100 JD 5 55.6 1 d. 3 66 91.7 5 14.3 102 82.3 42 68.9 *2 61.1 50 61.0 34 67.2 25 80.6 5 62.5 33 73. 3 46i 

TOPLAM 36 100.0 46 ıoao 9 100.0 12 100.0 72 ıoao 35 100.0 124 100.0 61 100.0 36 100.0 82 100.0 39 100.0 31 100.0 8 ı oao 45 10CL0 636 

14 Küçük Sanat Kolunda Çalıştırandan İşçi Sayısı 

Çalıştırılan 
İşçi Sayısı 36 5.7 46 7.2 9 1.4 12 1.9 72 11.3 35 5-5 124 19.5 6 1 9.6 36 5.7 82 12.7 39 6.1 31 4.9 8 1.3 45 7.1 100 
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Tablo 23? 14 küçük sanat kolunda faaliyette bulunan 

küçük sanat çalıştırdıkları işçi sayısı vo oranları ye bu 

işçilerin niteliklerinin dağılımını gösterir şekilde iki bölümde 
hazırlanmıştır. Tablodan anlaşıldığı gibi, örnekleme giren 233 iş 
yeri sahibinin yanında çalışan 636 işçinin $ 19.5 ini Pastacılar 
tatlıcılar, $12.7 sini marangozlar, $ 11.3 ünü döşemeciler, $ 9.i 
sını madeni dökümcüler, $ 7.2 sini slitcü ve yoğurtçular ve $ 7.1 
ini madeni işler sana torları çalıştırmaktadır. Geri kalan bütün 

küçük sanat kollarında çalıştırılan işçi oranları yukarıda değini1- 
| en oranlarda daha da düşüktür. Bu durumda yukarıda adı geçen sanat 
dallarında işbölümünün daha yoğun olduğunu söyliyebiliriz. 

Gene tablo 23 den görüldüğü gibi, sütçü ve yoğurtçulara, 

rm çalıştırdıkları işçilerin $ 100.0 ü vasıfsız (düz) işçidir. 
Bundan sonra döşemecilerin çalıştırdıkları işçilerin $ 91.7 si, 
•pastacı ve tatlıcıların çalıştırdıkları işçilerin $ Ö2.3 ü, pide¬ 

ci, simitçilerin çalıştırdıkları işçilerin $ 80.6 sı ve madeni 
işler sanatkarlarının çalıştırdıkları işçilerin $ 73-3 ü vasıfsız 
işçidir. Bu oranlar (vasıfsız işçi) diğer sanat kollarında biraz 
daha düşüktür. Buna karşılık, yufka ve kadayıfçıların çalıştırdık¬ 
ları işçilerin $ 91.7 si, Yorgancı ve Hallaçların çalıştırdıkları 
işçilerin $ 85.7 si ve kunduracıların çalıştırdıkları,işçilerin 
$ 44*4 ü diğer sanat kollarındaki işçilere göre en yüksek oran¬ 
da vasıflı işçi durumundadır. Yukarıda belirtildiği gibi, sütçü 
ve yoğurtçuların hiçbirisi vasıflı işçi kullanmamaktadır. Onlar¬ 

dan sonra en düşük oranda, vasıflı işçi kullananlar döşemeciler 

($ 8.3) demirciler ($ 12.8) dir. 
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Bu durumda, üreticilerin çoğunlukla yanlarında vasıf¬ 
sız işçi çalıştırdıkları ortaya çıkmaktadır. Bu kişilerin, özellik¬ 

le işe alırken vasıfsız (düz) işçi terçih ettikleri ve bu emekçi¬ 

leri yanlarında çalıştırarak sanatı öğretmeyi tercih ettikleri, 
işyeri sahipleri ile yapılan özel görüşmelerde belirtilmiştir. Bu¬ 

nun iki nedeni olabilir, biri ucuz emek temini diğeri yetişmiş iş¬ 
gücünün kolay bulunamaması. Fakat hallaç ve yorgancılar ile yufka 

ve kadayıfçılarm ilk .işe alma sırasında da vasıflı işçi aldıkları 
göze çarpmaktadır. Nitekim bu iki küçük sanat kolu dışında geri 
kalan 12 küçük sanat kolunda çalışan vasıfsız işçilerin oranı ça¬ 

lışan vasıflı işçilerin oranından oldukça yüksektir. Böylece araş-y 
tırma kapsamına giren küçük üreticilerin ucuz emeğ'i tercih ettik¬ 
leri söylenebilir. Bu koşullar altında, küçük üreticilerin modenn 

~  

endüstri düzeninin gerektirdiği ihtisaslaşmış işgücü çalıştırmak 
yerine geleneksel (kırdan göçmüş) işgücünü çalıştırdıkları açık¬ 

tır. Bu da bu iş kollarının kendilerinden beklenen atılımı yapa¬ 
rak teknolojik modenleşme ve bu modernleşmenin ön koşulu olan ve¬ 

rimli iş bölümüne gidemedikleri kanımızı doğrulamaktadır. 

Şimdi küçük sanat kollarının büyüle işletme birimleri 
durumuna gelmelerinin olanaksızlığını başka bir açıdan inceleyelim: 

3) Sermaye : 

Bu kısımda, sermaye sorunu başlangıç sermayesi 

ve üretimi artırmak için ek sermaye temini olarak iki aşamada ele 

alınmıştır. Soruları denediğimiz ön araştırmada, küçük sanatkarın 
sermayesinin miktarının ne kadar olduğu sorulduğunda, sağlıklı ^ 
cevaplar alınmadığı görülünce, kendisine bu tür bir direkt soru 
sorulmasından kaçınılmıştır. 



Örnekleme giren 238 işyeri sahibi küçük üreticiye 
"İşinizi kurarken başlangıç sermayesini nereden buldunuz" şeklin¬ 
de bir soru sorulmuştur. Küçük üreticilerin 102 'si (/° 42.9'u) 
başlangıç sermayesini ailesinden temin ettiğini bildirmiştir. 

238 küçük üreticinin geriye kalan 136 sı ise başlangıç sermayesi¬ 
ni kendisi temin ettiğini ifade etmiştir. Başlangıç sermayesini 
bizzat kendisi tarafından temin edildiğini söyleyen küçük sanat¬ 

karların /o 22.3'ü bunu başka iş kollarında ve yerlerde (örneğin 
Almanya' d.a) çalışarak, $ 49.2 si aynı iş kolunda çalışarak (çı¬ 
raklıktan yükselip usta ve mal sahibi oluncaya kadar) $> 10.5 i 
ortaklık kurarak, $ 4.6 sı banka veya resmi kuruluşlardan alınan 
kredi ile ve ^ 4.2 si de faizciden borç para alarak temin ettiği¬ 
ni ifade etmiştir. 

Bu durumda, iş kurarken, örnekleme giren 238 küçük 
üreticinin yarıya yakın bir çoğunluğu, gerekli olan sermayeyi 
ailesinden temin etmektedir. Böylece aile geliri küçük sanatkar 
kesiminde sermaye için-bn önemli kayna,k olarak görülmektedir. 

Eğer sermayeyi küçük sanatkarın bizzat kendisi temin ediyorsa 

genellikle bunu aynı iş kolunda., çıraklıktan başlayarak usta, ve 
kalfa oluncaya kadar biriktirdiği para ile yapmaktadır. 0 halde, 
küçük sanatkarların büyük bir çoğunluğu çırak olarak girdiği sanat 
kolunda bir iş jreri sahibi olmayı ve o sanat kolunda kalmayı 

amaçladıkları ortaya çıkmaktadır. 

1/ Yüzdelerin toplamının 100.0 den yüksek çıkması cevaplayıcı- 
ların birden fazla alternatifi cevaplandırmasından ileri 
gelmektedir. 



Bu verilerden, küçük sanatların çok azının ($ 4.6) 

sermaye temini konusunda banka ve benzeri resmi kuruluşlara baş 

vurdukları anlaşılmaktadır. Nitekim, her sanat kolunun dernek baş- 
kanları ile yapılan özel görüşmelerde kredi veren kuruluşların 
birçok formalite şart koştukları (örneğin iki tane kefil göster¬ 
me, ve verilen kredi miktarının çok düşük olması gibi) için küçük 
sanatkarların pek azının bankanın kredi olanaklarından yararlan¬ 

dıkları ve aslında kredi alabilen küçük esnaf ve sanaatkarın al¬ 

man krediyi ödeme olanaklarına sahip olabilecekleri söylenmiş¬ 
tir. Ve örneklemeye giren küçük sanatkarın ^4.2 si de başlan¬ 
gıç sermayesini faizciden borç para alarak temin etmektedir. Fa¬ 
izciden borç para, alan küçük sanatkar—üreticilerin oranı, banka— 
dan kredi aslanların oranı ile hemen hemen aynı olduğuna göre, 
bankadan kredi temini kolaylaştırılarak olursa, küçük üreticinin 

faizci yerine bankayı tercih edeceği düşünülebilir. 

İş kurma konusunda., küçük sanat -kollarının resmi ku¬ 
ruluşlardan kredi bulma olanağı hemen hemen yok gibidir. Küçük 
sana.t ve sanayi kollarının en üretkenlerinin de içinde bulunduğu 

araştırmamıza, konu olan 14 sanat kolunda., durunun böyle olmanı 

küçük sanayii geliştirerek bir sanayi ülkesi yaratmak şeklinde 
özetlenebilen devlet politikası ile çelişki içindedir. 

Araştırma kapsamına alınan 14 küçük sanat kolunda ça¬ 
lışan küçük sanatkarların mesleklerine göre başlangıç sermayeler 

rini temin ettikleri kaynaklar araştırılmış ve tablo 24’de su¬ 
nulmuştur. 
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Tablo 24 ı 14 Küçük Sanat Kolundaki Sanatkarların Meal ek İtrine Göre Başlangıç Sermayesini Tamın Kaynakları 

Başlangıç 

Sermayesi 

KSSLIK G H U P L 4 B I 

Terzi 

1er 

Sütçü 

Toğurtcu 

Kundura¬ 
cı leu* 

Yufka 

Kadayafcı 
Döşen a— 
çiler 

Yorgan¬ 
cılar 

Pastacı 
Tatlıcı 

Madeni 
Dökümcü 

Mobilya¬ 
cılar 

Marangoz¬ 
lar 

Demircim 
1er 

Pideciler 

Simitçi 
Bakirci 

Tenekeci 
Madeni 

İel» 

Kayna Jd arı Sa-

P 
t Sayı * Sa¬ 

yı 
* - t 

yı r » Sa— u 

yı 

S»- 

P 
i 

şa¬ 

yi 
* 

Sa¬ 

yı 

şa¬ 

yi 
* * 

. yı 

Şa¬ 

yi t 
Sa»- 

 V-
% 

Sa¬ 

lt 
% 

Aileden 16 59.3 5 2%£) 5 38.5 0 0.0 4 17.4 12 52.1 22 50.0 3 23.1 1 6.3 6 54.5 6 2e.6 6 31.5 4 12.1 12 57.1 

Kendisi Başka 
Te rde Çalışarak 

0 0.0 11 55.0 0 0.0 3 25.0 2 8.7 4 17.4 1 6.8 1 7.7 6 37.4 2 18.2 3 14-3 4 21.1 U 33.3 3 14.3 

Aynı İş Kolunda 
Çalışarak 10 37.0 1 5.0 8 61.5 9 «6.7 17 73.9 6 26.1 u 31.8 7 53.8 8 50.0 2 18.2 9 42.8 5 26.3 15 45.5 6 28.6 

Ortaklık 

Kurarak 
1 3,7 3 15.0 0 0.0 1 8.3 0 0.0 1 4.4 5 11.4 et 

c. 15.4 1 6.3 1 9.1 3 14.3 4 21.1 3 9.1 0 0.0 

TOP LAK 27 10CL0 20 100.0 13 ıoao 12 ıcc.0 23 100.0 23 10C.0 44 ıoao 13 ıoao 16 10G0 11 100.0 21 100.0 19 ıoao 33 100.0 21 100.0 

1) Başlangıç Senr.cyesi Kaynaklarına-barkadan ve faizciden alma frekansları çok düşük olduğu için tabloda göfttpri lmemıştir. 

2) Toplam 238 cevaplandırıcı yerine 296 cevabın clır.anı, cevaplandıncılerın birden fasla alternatifi cevaplanc.1rma31r.dan ileri gelmektedir. 



Tablo 24 den görüldüğü gibi, terzilerin {f> 59,3), yorgancı 
ve hallaçların (. 52.1), pastacı ve tatlıcıların (ğ 50.0) maran¬ 
gozların (54.5) vs madeni işler sanatkarlarının (,5 57.1) büyük 
bir çolunlumu, işlerini kurarken başlangıç sermayelerini ailele¬ 
rinden temin etmektedir. Başlangıç sermayesini, kendisi başka bir 
iş veya yerde çalışıp kazanarak temin eden küçük- sanatkârlar 
büyüle çoğunluğu sütçü ve yoğurtçular {f 55.0), mobilyacıların 
{f> 37 »4) ve bakırcı ve tenekecilerdir (/§ 33 »3) • Şu anda çalıştık- 
ları iş kolunda çıraklıktan başlayarak usta ve kalfa olup bir 
işyeri açmeaya kadar para biriktirip başlangıç sermayesini te¬ 
min edenlerin büyüle çoğunluğu, Kundura imal ve tamircileri 

{f> 51.5), yufka ve lcadayıfçılar {f 56.7), döşemeciler {fo 73*9), 
madeni dökümcüler (f 53.0), mobilyacılar {f> 50.0), demirciler 
(/j 42.8) ve bakırcı ve tenekecilerdir (;’ 45.5). Kendi sermayesi 
ve bilgisini kullanarak başka kimselerle ortak olup başlangıç 
sermayesini temin etme oranı bütün küçük sanat faaliyet dalla¬ 
rında çok düşüktür. Yalnız pideci, simitçi ve çörekçilerin 

21.1'i kendi sermayesini başkalarınki ile birleştirip başlan¬ 
gıç sermayesini temin ettiğini ifade etmiştir. Bu durumda, araş¬ 
tırma kapsamına alınan 14 küçük sanat kolunda, faaliyette bulu¬ 
nan işyeri sahiplerinin büyük bir çoğunluğu işlerini kurarken 
başlangıç sermayelerini aileleri dışında şu anda çalıştıkları 
işkolunda çıraklıktan başlıyarak kazandıkları para birikimi veya 
bir kısmı da başka işkollarında ve yerlerde (örneğin Almanya.) 
çalışarak kazandıkları para birikimi ile temin etmişlerdir. Her 
ikisini birden kullananlar arasında özellikle mobilyacılar ve 

bakırcılar ve tenekeciler göze çarpmaktadır. Ayrıca, terziler¬ 
de ve kunduracılarda başlangıç sermayesini temin etmede, sadece 
aile ve aynı işkolu kaynaklarını kullanma eğilimi olduğu görül¬ 
mektedir. Bütün küçül: sanat meslek kollarında başkaları ile ser¬ 
maye birleştirip ortaklık lcurma oranı .çolc düşüktür. Hatta, made¬ 
ni işler sanatkârlarında bu oran C dır* 
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Ankara il merkezindeki 238 küçük sanatkâr üreticinin eğitim 
durumları ile başlangıç sermayesini faizciden ve bankadan alan¬ 
lar arasındaki ilişki de ayrıca incelenmiştir» Hiç bir öğretin 
kurumunu bitirmemiş olan küçük üretici sanatkârların başlangıç 
sermayesini temin ederken fi Q.l'i faizciye baş vururken, gene bu 
grup içinde İliç birisi bankanın kredi olanaklarından yararlanma¬ 
maktadır • Orta okulu bitiren küçül: sanatkârların .fi 9.1'i başlan¬ 
gıç sermayesi için faizciye baş vururken, (fi 13»S sı bankadan kre¬ 
di almaktadır. Liseyi bitiren küçül: sanatkârların faizciden ve 
bankadan kredi alma oranları (fi> 15.7) ve gene yüksek okula devam 
edenlerin bankadan kredi alma ve faizciden yararlanma oranları 

(c/o 20.0) birbirinin aynıdır, örnekleme giren sanat olculu mezuııla- 
rııun Hiçbirisi başlangıç sermayesini temin ederken ne faizciye 
nede bankaya baş vurmaktadır. 

Eu veriler, lise seviyesine kadar eğitim görmüş küçül: üre¬ 
ticilerin bile başlangıç sermayesini temin ederken banka kredi¬ 
sinden çok faizciden aldıkları borç paraj’i tercilı ettiklerini 
göstermektedir. ICüçük üreticinin banka veya resmi kuruluşlardan 
kredi sağlamada karşılaştığı zorluklar yüzünden faizciden borç 
para alan küçül: sanat kâr larııı oranı, banl:adan kredi alanlarla 

hemen aynıdır, kredi bulmaktaki zorluklar devam ettiği sürece 
faizci kredi sallayan önemli bir kaynak olmaya devem edecektir. 

Faizcinin yetersiz resmi kredi kuruluşlarının yerini doldurması 

ise, küçül: üreticinin sömürülmesine ve do layı sı ile sanat kolla¬ 
rının gelişmesine engel olacaktır. 

Sermaye konusunun ikinci önemli kısmı, küçül: üreticilerin 
üretim faaliyetlerini devam ettirirken üretimi arttırmak için 

gereken sermayeyi hangi kaynaklardan temin ettikleridir. Bu konu 
ile ilgili olarak kendilerine kapalı uçlu bir soru sorulmuştur. 
Ek sermayeyi aileden temin ediyorausünut şeklindeki soruya 238 

işyeri sahibinin 'fi 13*5 i (32 kişi) ailesinden ve fi 86.5 i 
(205 kişi) ailesinden temin etmediğini bildirmiştir. Eu 
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206 kişinin üretimini arttırmak için faydalandığı ek sermaye 

kaynakları, 52.5 sının söylediğine yöre içendi tasarrufları, 
r> 6.3 üne yöre bir başkası ile ortaklık kurarak, -5 15.1 ine yö¬ 
re banka veya benzeri resmi kuruluşlardan alınan kredi ile ve 
İ» 2,5 ine yöre faizciden yüksek faizle: alınan pare, ile olmuş¬ 
tur , 

Ayrıca, 14 küçük sanat kolundaki küçük üreticilerin ek ser¬ 

maye için ailesi dışında diğer kaynaklara baş vuranları (206 içi¬ 
şi) meslekleri açısıııdanda karşılaştırdık. Tablo 25 bu bulguları 
sunmaktadır. 

Tablo 25 den anlaşıldığı yibi, yufka ve İcadayfçıların ve 
madeni dökümcülerin dışında, örnekleme giren diğer bütün küçük 
sanat kollarında gerekli ok sermaye için sanatkârların kendi ta¬ 
sarruflarını kullanma oranı oldukça yüksektir. Özellikle, de¬ 
mircilerin )o 92.9 u ve pastacıların ‘ğ 92.0 ı üretimini arttırmak 
için ek sermaye temini konusunda tamamen kendi tasarruflarını 

Icullandığım ifade ettiğine göre, bu küçük üreticilerin üretim 
faaliyetlerinin kendi hayati ihtiyaçlarını karşıladı klan sonra 
ek sermaye için ellerinde yeterli miktarda bir kazancın kaldığı¬ 
nı göstermektedir. Madeni dökümcülerin ‘ğ 57.1 i ek sermaye te¬ 

mini için bankadan kredi aldığını ifade etmiştir. 31c sermaye 
için faizciden yüksek faiz ile borç alma oranı (ğ> 28.6) en fazla 

yufka ve İcadayıfçıdardadır. Özellikle bu küçül: sanat dalında 
faaliyette bulunan küçük üreticilerin ele sermaye temini için bü¬ 
tün kaynaklara (bankadan kredi alma.) kendi tasarrufları ve or¬ 

taklık kurma) faizciden borç alma) başvurdukları görülmektedir. 
Terziler) kundura imal ve tamircileri, yufka ve kadayıfçılar ve 
yorgancıların dışında diğer küçük sanat mesleklerinde ek sermaye 
için faizciye başvurulmamaktadır.. Ayrıca, başlangıç sermayesi 
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Tablo ı 25 Küçük Sanatkârların Kealak Gruplarına Göre Ek Sarma;* Kakmakları (Ailesi Dışında) 

Meslek Grupları 

Ek Sermaye 
Terziler Sütçü 

Yoğur çu 

Kundura¬ 
cı 1ar 

Yufka 

Kadayıfcı 
Döşeme¬ 
ciler 

Yorgan¬ 
cılar 

Pastacı 
Tatlıcı 

Madeni 
Dökümcü 

Mobilya¬ 
cılar 

Maran¬ 
gozlar 

Uemir-
ciler 

Pideci 
Simitçi 

Bakırcı 
Tanekeci 

badeni 
İşler 

Kaynakları Sayı * Sayı £ Sayı £ Sayı £ Sayı * Sayı £ Sayı £ Sayı i Sayı £ Sv: * Sayı j. Sayı Sayı fi Sayı £ 

Kendi Tasar¬ 
rufları ile 

14 77.8 11 78.6 8 72.7 2 23.6 12 70.6 14 75.7 23 92.0 5 35.3 8 30.0 8 53.4 13 92.9 5 71.4 15 75-0 11 73-3 

Ortaklık 

Kurarak 
0 0.0 2 14.3 0 P 1 *° 1 14.3 1 5.9 0 C .0 1 4.0 1 7*1 0 0.0 5 33.3 X 7.1 0 0.0 3 15.0 0 0.0 

Bankadan Kredi 
Alarak 3 16.7 1 7.1 2 1Ö.2 2 25.6 4 23o 3 15-8 1 4.0 8 57.1 2 20.0 2 13.3 0 0.0 2 28.6 2 10.0 4 26.7 

Faizciden Borç 
Alarak 

1 5.5 0 0.0 1 9.1 2 25.6 0 0.0 2 10.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

TCPIAM 18 100.0 14 100.0 11 100.0 7 100.0 17 100.0 19 İO-'.O 25 100.0 14 100.0 10 100.0 15 100.0 14 100.0 7 100.0 20 100.0 15 100.0 



için bankadan kredi alma oranı bütün meslek gruplarında çok düşül: 
olduğu halde, liretimi arttırmak için el: sermaye temini için ör¬ 

nekleme giren 14 küçül: sanat dalında çalışan üreticilerin hemen 
hepsi (oranları fanla yüksek olmasa bile) bankadan kredi alma yo¬ 

luna gitmektedirler. Bu şekilde, küçük esnaf ve sanatkara kredi 
veren kuruluşların önemi bir kere daha ortaya çıkmaktadır. Yal¬ 

nız, özellikle Halk Bankasından kredi alma zorluğu konusunda» he¬ 
men bütün işyeri sahipleri birleşmiştir t Örneğin, tablodan da gö¬ 
rüldüğü gibi demircilerin hiçbirisi ek sermaye için bankaya baş¬ 
vurmamaktadır . Bunun da nedeni kendi ifadelerine göre Halle Ban¬ 

kasının formalitelerini gögüslemektense kendi küçül: sanat koope¬ 
ratiflerini tercih ettikleridir. 

Araştırma kapsamına giren 233 küçült üretici sanatkarın bü¬ 

yült bir kısmı başlangıç sermayesi için ailesine başvururken, 
üretimini arttırmak için ek sermaye ihtiyacını, ailesinden çok 

kendi tasarrufları ile tenin ettiği ortaya çıkmaktadır. Aynı ş 
kilde, üretimini arttırmak için banlta veya benzeri resmi kuruluş¬ 
lardan kredi alanların oranı, üreticilerin işlerini başlatmak 

j 

için ihtiyaç duydukları başlangıç sermayesini temin ederken ban¬ 

kaya başvuranların oranından daha yüksektir. Bunda piyasayı daha 
iyi tanımanın, gelişme potansiyeli ile birlikte mesleki itibarını 

arttırmanın da rolleri vardır, fakat bütün bunlara rağmen büyüme 

evresinde bile küçük sanatkâr - üreticilerin ancak B/o 15 »1 nin 
banka ve benzeri kuruluş kredilerinden yararlanmaları planda ve 
hükümet programlarında saptanan politika ile ters düşmektedir. 

Bu uyumsuzluk da küçül: sanat kollarının gelişmesini engelleyen 

faktörlerden biridir. 31: sermaye için faizciye başvuranların 
oranı başlangıç sermayesi temini için faizciye başvuranların 

oranından düşüktür♦ kendi olanakları ile gelişme seçeneği ile 
karşı karşıya kalan küçük üreticinin işini büyütme potansiyelini 
içinde bulunduğu rekabet koşullarında sınırlı olacağı açıktır. 



Araştırma kapsamına alınan 14 küçül: sanat kolunu temsil 

eden 230 işyeri sahibine Ankara il merkezinde hangi -malları üret¬ 
tikleri , ne tip imalatta bulundukları sorulmuştur. Yerilen, ya¬ 
nıtlara göre hangi meslek gruplarında, ana uğraşın yanında mal ve 

hizmet üretimi farklılaşması olduğu saptanmıştır. Buna göre, her 
meslek grubunda yapılan işler ve üretilen malların ne olduğu 

araştırılmıştır, örnekleme giren terzilerde yaptıkları iş açı¬ 
sından bir farklılık görülmemiştir. Sütçüler ve yoğurtçular, 

süt dağıtıcılığı ve yoğurt imalatı yapmaktadır« Kunduracılar, 

kundura tamiri, ayakkabı ve terlik imalatı yapmaktadırlar. Yuf¬ 
ka ve kadayıfçılarda bir farklılık yoktur. Döşemeciler, döşem, 
takımları tamiratı, tüccar için ufak çapta üretim (yatak odası 

ve yemek odası takımları gibi) ve döşemecilik yapmaktadırlar. 
Yorgancılar ve hallaçlarda, pastacılar, ve tatlıcılarda, madeni 

dökümcülerde yaptıkları işlerde farklılık yoktur. Hadeni işler 
sanatkârları, madeni eşya satışı ve tamiri, su tesisatı tamiri 
ve soba imalatı; elektrikli alet tamiri, otomobil aksesuarı 
imalatı, makina imalatı gibi işler ve imalat yapmaktadırlar. 

Mobilyacılar, mobilya imalatı ve iç dekorasyon işleri ile uğraş¬ 
maktadırlar. Marangozlar) kereste doğrama ve. mobilya imalatı 
yapmaktadırlar. Demirciler, kalorifer kazanı ve benzin tankı ima¬ 

latı , inşaatlar için demir işleri) sıhhi tesisat, soba ve demir 

ev eşyası, el arabaları imalatı ile uğraşmaktadırlar. Pideci, si¬ 
mitçi ve çörekçilerde herhangi bir meslek farklılaşması yoktur o 
Bakırcılar ve tenekeciler, kap kacak tamiri ve kalayı ve sc1 



Böylece, Anlara il merkezinde örnekleme giren küçül: sonat- 

.cârlann çok çeşitli mci üretiminde bulundukları saptanmıştır i 
Üretilen bu malların nitelikleri hakkında bir bilgimiz olmadığı 

lalûe bu malların belli bir kesim için üretildiği bilinmektediı, 

Görüldüğü gibi, çeşitli dallardaki küçük üreticileri!! 
bir kısmı ana uğraşlarının yanında günün ve çevrenin talepleri 
(doğrultusunda yaıı hizmet ve mal üretimi sürecine girmişlerdir. 
Eu süreç, onların hayatta kalmalarını sağladığı gibi, bir kısmı¬ 
na da modern işlevler kazandırmaktadır. Bir sanayi kenti olmadı¬ 
ğı için Ankara1da görülmemekle birlikte Bursa ve İstanbul'da ba- 

■ 

zı sanat kolları modem talebe ve değişen teknolojik ortama uyu- 
pıu daha büyük sanayi işletmeleri ile alt antlaşmalar şeklinde 

gerçekleştirmektedir. 

Fakat, küçül: sanayiin ayakta kalması ve genişlemesi her şey¬ 

den ünce pazar koşullarına ve onun pazar içinde etkinliğine bağlı 
dır. Gelecek kısımda küçük sanayiin pazar içinde etkinlik derece¬ 
si incelenecektir 

r 
Bu kısımda üzerinde duracağımız konular bu imalatın kim 

için yapıldığı, imalatın piyasa talebini karşılayıp karşılamadı¬ 
ğı ve imalatta rekabettir. 

%> 

Örnekleme g:; e en 230 işyeri sahibine, !: imalat kim için ya¬ 
pılıyor” şeklinde bir soru yöneltilerek Ankara merkezinde direti¬ 
len bu malların tüketi sinin hangi gruplar olduğu incelenmiştir. 

Bu soruya 238 küçük sanatkârın ğ 43*7 si (104 kişi) geniş bir 
tüketici kitlesi : çin, ‘/o 46.2 si (110 izişi) özel bir tüketici 
kitlesi ve ?•> 3.0.1 i (24 kişi) aracı tüccar için imalatta 
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bulunduklarım ifâde etmiştir, Böylece, Ankara merkezindeki kü¬ 

çük sanatkârların imâlatı, ç o Bunlusunun geleneksel üretin faali¬ 

yetleri olduğu düşttaülürsej gene geleneksel yaşantılarını sürdü¬ 
ren özel bir kesine hitap etmektedir. 

Kendileri için üretim yapılan aracı tüccarın taşra ile ti¬ 
cari ilişkiler içinde olduğu küçük üreticilerle yapılan özel Gö¬ 

rüşmelerde belirtilmiştir, Cevaplandırıcıların $ 43»T si geniş 
bir tüketici kitlesi için imalatta bulunduğunu söylediğine göre 
Ankara'da küçük sanatkârların ürettiği çeşitli mallara talebin 
değişik sosyal tabakalardan geldiği açıktır. 

14 küçük sanat kolunda çalışan 238 iş yeri sahibinin mes¬ 
leklerine göre yaptıkları imalatın hangi tüketici kitle için ya¬ 

pıldığı tablo 26 da gösterilmiştir. 

Tablo 25 dan anlaşıldığı gibij terzilerin (/■» 65*2) büyük 
bir çoğunluğuj yufka ve k&dayıfçıların tamamı (>o 100.0), bakır¬ 
cı ve tenekecilerin (>■' 5o.o) ve madeni işler sanatkârlarının 
(fo 52.9) çoğunluğu geniş bir tüketici kitlesi için üretim yap¬ 
maktandırlar. özel bir tüketici grubu için üretimde bulundukları¬ 
nı söyleyen Ankara il merkezi küçük sanatkârları iao', sütçü ve 

yoğurtçular (K 73.3), kunduranılar 69.2), döşemeciler (ğ 52.2) 
yorgancı ve halle.çlar (A 55.6), pastacı ve tatlıcılar (54.1), 
demirciler (50.0) ve pideci ve simitçiler (50.7) dir. Büuküçük 

sanatkârların üretimi özellikle, geleneksel kesimi ve dolayısı 
ile aşağı ve orta gelir tabaka mensuplarının ihtiyaçlarını gide¬ 
ren faaliyetlerdir. Aracı tüccar için üretim yapan küçük sanat¬ 

kârların en büyük çoğunluğu mobilyacılardadır. ('/> '66 *7) Mobil¬ 
yacıları, madeni dökümcüler (ğ 3"0.o) j marangozlar (‘/S 25,7) ve 



Tablo s 26 14 Sanat Kolunda Tapılan üretimin Kim İçin Yapıldığı 

Meal ek Grupla r ı 

İmalatın 
Kim İçin 
Tapıl cu. ğı 

Torzilec Sütçü 
Tojharcu 

Kundura¬ 
cılar 

Yufka 

îadayıfcı 
Döşeme¬ 
ciler 

Yorgancı 
Eallaçcı 

Pastacı 
Tatlcı 

Madeni 
Dökümcü 

Mobilya¬ 
cılar 

Uaran-
üealar 

Denir -
çiler f 

Pideci 
Simitçi 

Bakırcı 
Tenekeci 

Madeni 

İsler 

Sayı 2 Sayı £ Sayı £ Sayı 7* Sayı * Sayı £ Sayı £ Sayı * Sayı > Sayı * Sayı > Sayı + Sayı % Sayı * 

-Geniş ür Tü- 
trtrci Kitlesi 15 
İçin 

65%2 4 26 »7 3 23.1 10 100.0 6 34.8 7 38.9 17 45.9 4 30.0 1 11.1 7 46.7 4 28.6 5 35.7 10 58.8 9 52-9 

özel Bir Tü¬ 

ketici Kitle¬ 
si İçin 

d 34-a n 13-3 9 69.2 w 0 .C 12 52.2 10 55.6 20 54.1 5 38.5 2 22.2 4 26.7 7 50.7 7 50.7 7 41.2 8 47.1 

Aracı Tücaar 

İçin 
0 0.0 0 0.0 1 7.7 0 0.0 3 13.0 1 5.6 0 0.0 4 30.8 6 66.7 4 26.7 3 21.4 2 14.3 0 0.0 0 0.0 

TOPLAM 53 100U) 15 100*0 13 100.0 10 100.0 23 100.0 lö 10C.0 37 100.0 13 100.0 9 100.0 15 100.0 14 100.0 14 100.0 1? 100.0 17 100.0 



demirciler, pideci-simitçiler, kunduracılar ve yorgancı ve hal

laçlar daha düşül: oranlarla takip etmektedirler. 

Aracı tüccara üretim yapan sanat kollarının dikerlerine yö

re daha dinamik sanat kolları olduğu görülmektedir• Bğer Ankara 

bir sanayi kenti olsa idi, aracı tüccarın yerini sipariş voreıı 

daha büyük sanayi kuruluşlarının alması büyük bir olasılıktır. 

örneklemeye giren 230 işyeri sahibine "imalat piyasa talebi
ni karşılıyor mu" şeklinde bir soru sorularak küçül: işletmeler 
tarafından üretilen malların piyasa için yeterli olup olmadığı 

ve pazarlama olanaklarının durumu tespit edilmek istenmiştir. Bu 

soruya# cevaplandıncı küçül: üreticilerin f* 76.9 u!!evet imalat 

piyasa talebini karşılıyorVm 22.7 si"hayır karşılamıyor" ra 
fo 0,4 U de belli elmaz şeklinde cevaplamışiardır. Bu durumda, 
Ankara merkezi küçül: üretici-sanatkârlarının çoğunluğu ürettikleri 
malların piyasa talebi ile oranlı olduğu ve bu malların alıcısı 

ve do layı sı ile pazarlama olanaklarına sahip oldukları ortaya 

çıkmaktadır. 233 küçül: üretici işyeri sahibine "talep sanatkarı 
geçindiremiyorsa sebebi nedir" diye sorulmuştur. Bu soruya ce-

vaplandırıcılarııı -6 66.0 ı talebin mevsimlere göre değişmesini 

ve İ* 32.4 ü do işin mevsimlere göre değişmesini sebep olaral: 
göstermiştir. Üretilen malların özelliğinden dolayı örneğin de
mircilerin kalorifer kazanı, bakırcı ve tenekecilerin soba imale 

tının mevsimlere göre değişeceği gibi, işin mevsimlere göre de
ğişmesi de örneği yazın yorgancılara hallaçlık yapınası gibi du
rumlar yaratmaktadır. 

J 



Bu açıdan, talep düş tüpü saman küçük sanatkârların ııo gibi 

işlerle meşgul oldukları ayrıca incelerimiştir• Örneklemeye piren 
230 işyeri sahibinin 220 sinin kendi meslekleri dışında başka 
hiçbir iş yapmadı,lı ortaya çıkmıştır* mesleklere göre, terzi¬ 
lerden ikisinin, sütçü ve yoğurtçulardan birinin ve yufka ve 
kadayıfçılardaıı birinin köyden gelen gelir ile geçindiğij ter¬ 
zilerden birinin bakkaliyesi olduğu, sütçü ve yoğurtçuların 

birinin fırın işçiliği, birinin sebze yetiştirdiği ve birinin de 

zahirecilik yaptığı saptanmıştır, örnekleme. giren 14 yorgancı¬ 
dan biri talep düştüğü zaman seyyar hallaçlık yaptığı, 2 sinin 
stok yorganı dikimi yaptığı ve biriııiııde taahlıüt işleri ile uğ¬ 

raştığı tespit edilmiştir. Marangozlardan ve demircilerden biri 
şoförlük yapmakta, pideci ve simitçilerden ikisi ve bakırcılar¬ 
dan biri seyyar satıcılığa başladığı ve gene bakırcılardan bir 

işyeri sahibinin de inşaat-ameliliği yaptığı saptanmıştır. Böy¬ 
lece görülmekte d irki, küçül: sanatkârların ürettikleri mallara ta¬ 
lep düştüğü zaman bu durumdan en çok etkilenenler sütçü ve yo¬ 
ğurtçular, yorgancı ve hallaçlar, pideci ve simitçiler ve ba¬ 
kırcı ve tenekecilerdir. Beklentilerin tersine bunların bütün 

örneklen: içinde sadece iki kişinin geçici bir süre için işçi 

statüsünde çalıştığı saptanmıştır. Yani küçtil: üreticiler gerek 
piyasa mekanizmasının baskılarına karşı, gerekse işlerinin mev¬ 

simlik niteliğinin doğurduğu talep düşüşlerine karşı inanılmaz 
bir direnç göstererek işçileşnomek için bir süre doyumluk gelir 
düzeyinin altında yaşamayı kabul etmektedirler. 

Ankara'da faaliyette bulunan küçük sanatkârların ürettik¬ 

leri mallar açısından rakip iş kollarının, hangileri olduklarını 
bilmekte yarar vardır çünkü bu incelenen küçük sanat kollarının 

gelişen hizmet vo endüstriyel faaliyetler içindeki yerini sap¬ 
tama açısından önemlidir. "İmalatınızda sizinle ençol: rekabet 
edenler kimlerdir” şeklinde sorulan soruya 23G işyeri sahibinin g 
verdiği cevaplar tablo 27 de sunulmuştur. , 



Tablo 27 : Küçük Sanatkarların İmalatında kakip iş 
Kolları dayilımı. 

Kakip iş kolları 

Kendi 1 e r i ni n k i ne benzer-
i 

iş yapan diğer sanat 
kolları 

fabrika imalatına başlamış 
diğer iş kolları 

Serbest çalışan sanat karla: 

Sayı 

133 

57 

53 «4 
orS 

Kekabet yok 27 11.3 

Cevapsız 2.5 

TOPLÂLI 2-0 100.0 

Örneklemeye piren 230 işyeri sahibinin ürettikleri mallar 

ile rekabet edenlerj tablodan da yörüldüğü yibi, kendilerinin- 
kine benzer işler yapan diyor sanat kollarıdır. Yani rekabet 
dalıa büyüle üretim birimleri ile küçül: sanat işletmeleri arasın¬ 

da olmaktan çok sonuncuların kendi arasındadır• Ceyaylandıncı- 

larm '/■> 24»Girişe fabrika imalatına başlamış diyar iş kollarının 
ürettikleri malları kendi ürünlerine rakip görmektedirler. 

t' 1 



Araştırma kapsamına alınan 14 küçük sanat kolunun mo s lökle¬ 
rine göre kendilerine rakip olaıı iş kolları ine e lendi ğiııde görül- 

müştür ki, terzilerin fi C2.5 sı fabrika imalatına başlamış diğer 
iş kollarının kendilerine rakip olduğundan takınmışlardır.' özel¬ 
likle, bu açıdan konfeksiyonun, sipariş üzerine iş gören terzi¬ 
lerin mesleğini büyük ölçüde etkilediği bilinen bir gerçektir, 
fabrika imalatına geçen diğer iş kollarının rekabetinden yakınan 

I 

diğer küçük üretim kollarıaraştırmamızda döşemeciler (fi 43*5 i 
marangozlar ((fi 25.7 si) ve bakırcı ve tenekecilerdir, (fi 41.2 si 

Bu suretle, .özellikle fabrika imalatı mallarının rekabetinden 

şikayetçi olan bu küçük üreticiler kendi gelecekleri hakkında 
büyük endişeler içindedirler. Bu grupların, fabrika, imalatı ge¬ 

liştikçe, özellikle terzilerin konfeksiyona işgörme1erine ve bu 
dalda işçileşmelorine, ve döşemecilerin, marangozların ve bakır¬ 
cıların da ilk önce üretimden vazgeçerek sadece kendi dallarında 
eskileri yenileme biçiminde bir hizmete dönüşmelerine ve bunun 

sonucunda da fabrika, i:alalının gelişmesi ile’ büyük bir kısmının 
işçileşmeleri doğal olacaktır. 

Araştırmamızda,, yukarıda adı geçen meslek gruplarının dı¬ 
şında hemen hemen birçoğu., kendileriııinkine benzer diğer sanat 

kollarının rekabetinden yakınmakladırlar.. Bunların da zamanla, 

ya bir araya gelerek işlerini büyütüp gelişmeleri veya zamanla 
birbirlerinin rekabeti sonucunda sayılarının gün geçtikçe azala¬ 

cağı tahmin edilebilirler,. 



5) n:nolo 

Anlrara il msrko zinde araştırma- kapsamına alınan 14 küçül: 
sanat kolunda kullanılan makina salısı, ayrıca bu makinaların 

cinsi konularınla, örnekleme piren 230 işyeri sahibine sorular 
sorulmuştur. Eu sorula.ro, verilen cevaplarla, küçük sanatkarların 

modern teknolojinin peroktirdipi makinalara açılmanın olup olma- 
dıpi araştırılacaktır. 

İH: önce, örnekleme piren 23O işyeri sahibinin bildir¬ 

diğine pöre, bu küçül: üretim birimlerinin hiçbirisinde seri ima¬ 
lât yapan makinanın olmadıkını belirtmekte yarar vardır. İşyeri 
sahiplerine iş yerinde Irul lanı lan makinaların sayısı sorulmuştur, 

Tablo 20; küçük Sanatkârların Iş Yerlerinde kullandıkları 
Ilakinaların Sayısı 

kullanılan makina sayısı Sayı t 

Hiç yok 51 21,4 

1 tane 70 32.0 

2 tane 44 10.5 

3 tane 30 12.6 

4 to.no 12 VJm • O 

5 tane 7 2.9 

6 tane 10 4.2 

0 tane 3 1.3 

9 tane 3 1 »e 

Toplam 238 100.0 



Tablo 23 den {;örtilcVüğü. gibi) örnenleme giren 23C işyeri 
Bahibinin fi 21..4 üııün. işyerinde lıiçbir makina kullanılmamalrt; ev¬ 
ir. böylece bu işyerlerine modem girdilerin uzanamadığını on¬ 

amaktayız . 233 iş yeri sahibinden 70 tanesinin (yi 32.3) iş ye- 
indo bir makina bulunmakta 44 tanesinin {'fi 13.5) -işyerinde de 

iki tane malana bulunmakta ve kullanılmaktadır • Tablodan göriil- 

düğü gibi iş yerlerinde kullanılan mald.nala.rin sayısı 9'a kadar 
çıkmakta fakat bu miktarda makineyi bir arada kullanan işyeri 

sahiplerinin oranı oldukça, düşmektedir. 

Küçük üretim birimlerinin sadece fi 5»9 unda (14 işyeri) 
birtane üretici makiııa 1 işyerinde 2 tane, 1 işyerinde 3 iane 
ve 1 işyerinde de S tane üretici makina kullanıİmalatadır • üre- 

tici makinalara yardımcı olan "yardımcı makinaları" laüLlananla- 

rm dağılımına bakıldığında, gene işyerlerinin fi 22.2 sinde 
(53 işyeri) bu yardımcı maki ilalarında olmadığı açıklanmıştır. 
İşyeri sahiplerinin büyük çoğunluğu (>i 37*0) bir tane yardımcı 
makinaya sahiptir. 2 tane yardımcı makina bulunan iş yerlerinin 

oranı fi 17*7, üç tane bulunanların oranı fi 11.3 ve 5 taneye 
kadar bulunanların oranı ortaların fi 3-4 dür. (ortalama 3 iş yeri) 
2 işyerinde de 3 tane yardımcı makina kullanı İmakt cıdır. Burada 

yardımcı makimden anlaşılan) .-endi başına bir ürün üreten ma¬ 
lana dan çok üretici bireyin emeğinin uzantısı olan mokinalaî’dır, 

örneğin* kaynak) boya ve dikiş maniuaları gibi. 

Örnekleme giren 233 işyeri sahibinin fi 92.4 ün işyerinde 
enerji sağlayan makinalar da yoktur. Sadece fi 5*5 inde (13 iş 
yeri) enerji sağlayan bir tane makina bulunmaktadır• 2 iş yerin¬ 
de 2 tane, 2 iş yerinde 3 tane ve 1 işyerinde de 4 tane enerji 
sağlayan makinanın bulunduğu tee_j.it edilmiştir. Böylcce, Ankara 
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Ll merkezinde örneklemeye yi ren küçük sanat dallarında makina- 
laşma oranının oldukça düşül; olduğu 51 işyerinde hiç bir makine 
kullanılmayıp sadece beden ve el emeği ile üretimde bulunulduğu 

ortaya çıkmaktadır. Seri kalan iş yerlerinde çoğunlukla, üretime 
yardımcı olan ve bireyin enayinin uzantısı olan yardımcı maki ila¬ 

lar dan yararlanılmaktadır. 

Anlcara il merkezinde 14 küçül; sanat faaliyet dalını temsil 

eden 238 işyeri sahibi küçük sanatkârın, mesleklerine yöre iş¬ 
yerlerinde kullandıkları yardımcı makinalar dayılımı tablo 2° 

dadır. 

Tablo 29 dan yörüldüğü yibi, makinaiıın hiç girmediği küçül; 
sanat kolları on yüksek oranda sütçüler ve yoğurtçular, yufka ve 

İcadayıfçılar, bakırcı ve tenekeciler ve madeni işler sanatkârla¬ 
rıdır, Küçül: sanatkârların büyük çoğunluğu iş yerinde sadece bir 
makine. kullanmaktadır. kn yüksek oranda bir rnakina kullanan kü¬ 

çül; sanat kolları terziler (y 87 .0) yorgancılar ve hallaçlar 
('/: 72,2) pideci ve simitçiler (ğ 54*3)i döşemeciler (k 55*2) ve 
kunduracılardır (y 53..8) Kaderi dökümcülerin ^ 53»8 inin ve 
marangozların ğ 40,0 1:1ın işyerinde iki tane makine bulunmakta¬ 
dır, Marangozlar, demirciler ve mobi^acılar değişil; oranlarda 
diyor meslek gruplarına nazaran daha çok 3 ile 6 tane arasında 

makine kullanmaktadır, Pastacı ve tatlıcılar, diyor mesleklere 

göre daha çok makineleşmanın girdiyi meslek grubu olarak görün¬ 
mektedir * 

Ilitakimj moelek gruplarına yöre üretici makinalar sayısı 
dağılımı incelendiğinde, pastacı ve tatlıcıların # 32.4 ünün iş 
yerinde 1 tane üretici makine bulunduğu anlaşılmıştır. Örnekleme 



TABLO : 29 

KÜÇÜK SAAATKAFLAlnlt MiSLEKLi'RİBE GÖRE 
İŞTl'RLSSİKDh KULLANDIKLARI MAKİIİA SATISI 

Kullanılan 
M £ S L E K G F \ u p L A R I 

Makına 
Terziler 

Sütçii 
Yoğurtçu 

Kundura— Yufka 

cılar Kadayıfçi 
Döşemeçi— 

1er 
Yorgancı 
Hallaçlar 

Pastacı Madem 

Tatlıcı DökümL 
Mobilya¬ 
cılar 

Karan— Demirci— Pideci 
gozlar 1er Simitçi 

Bakırcı 
Tenekeci 

Madeni 
işler 

Sayısı Sayı % Sayı * Sayı i Sayı * Sayı i, Sayı * Sayı i» Sayı . % Sayı £ Sayı 1* Sayı ^ Sayı ^ Sayı £ Sayı * 

Hiç Kullanmayan 0 0,0 10 66,7 4 30,8 9 90,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 28,6 2 14,3 13 âl, .3 8 47,1 

1 Tane 20 87.0 1 6,7 7 53,8 1 10,0 15 65,2 13 72,2 5 13,5 1 7,7 1 11,1 0 0,0 0 0,0 9 64,3 3 18,7 2 11,d 

2 * 3 13,3 0 0,0 1 7,7 0 0,0 3 13,0 A 22,2 12 32,4 7 53,8 0 0,0 6 40,0 2 14,3 3 21,4 0 0,0 3 17,6 

3 m 0 0,0 0 0,0 1 7,7 0 0,0 3 13,0 i 5,6 12 32,4 3 23,1 1 11,1 5 33,3 2 14,3 0 0,0 0 0,0 2 11,6 
4 N 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 4,3 0 0,0 4 10,8 0 0,0 3 33,3 2 13,3 1 7,1 0 0,0 0 0,0 1 5,9 

5 M 0 0,0 2 13,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 7,7 1 11,1 0 0,0 2 14,3 0 0,0 0 0,0 1 5,9 

6 H 0 0,0 1 6,7 0 0,0 0 0,0 1 4,3 0 0,0 2 5,4 0 0,0 3 33,3 1 6,7 2 14,3 0 0,0 0 0,0 0 U,0 

7 H 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

a “ 0 0,0 1 6,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 2,7 1 7,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

9 « 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 2,7 0 Q,0 0 2,0 1 6,7 1 7,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

TOPLAN 23 100,0 15 1 00,0 13 1 00,0 1 0 100,0 23 100,0 İd 100,0 37 10QP 13 DO, O 910-,O 15 K0,0 14 100,0 14 100,0 16 100,0 17100,0 
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giren 37 pastaca vo tatlıcıdan tir tarta sinin iş yerinde 5 tane 
üretici makina bulunmaktadır. Bir tane üretici malcinanın bulun¬ 

duğu diğer meslek kolları sütçü ve yoğurtçular (1 kişi) ve kun¬ 
dura c 11ardır (1 ki ş i) . 

T Buraya kadar sunulan bulguların ışığında denebilir ki, di¬ 
ğer bütün niteliklerinin yanında teknolojik kapasiteleri vo tek¬ 

nik işbölünleri açısından incelenen sonat dalları, modern sana¬ 
yie geçiş aşamasını yapacak nitelikte değildirler. Gerek örgütsel 

dokuları i genişleme olanakları) makiııalaşma düzeyi) pazarlama 
olanakları) gerekse girişimcinin modern sevk ve idare bilgisinin 
yetersizliği) kurumsal eğitimden yoksunluğu, küçük işletmeyi 
modem çağın dinamik işletmesi haline dönüşmesini önleyen başlı¬ 
ca etkenlerdir. 

I 
Bu nesnel koşulların yanında acaba kürk küçük sanatkâr 

üreticisi bütün deravantajlarına karşın Mrx ./eber’in içkin 
(intFinaijc) bir çalışma yaratma ve biriktirme güdüsü ila ödüllendi¬ 
rilmiş ve U.c.C'lelland1 m ileri sürdüğü gibi formel bir eğitimi 

/ 
ola.amasa.na rağmen modern, dünya görüşü yenilikçi değer-yargılan 
ve tutumu ile başa ı potansiyelini temsil eden girişimci tipi mi¬ 

dir? Biz, küçük sanat kolla, mm gelişmemesinin temelinde yatan 

ana ekonomik ve toplumsal nedenle i bii de ecede gün ışığına çı¬ 
ka diktan son a davranışçı öğ-etimin (belmvi oni s ti c) kendi yak- 

laşimi ile sosyal pisikolojik açıdan bu kitlenin modern endüstri 

çağının gerektirdiği girişimci tipi olamayacağını kanıtlamaya 
çalışacağız, 



su 1 QFî 

cl) küçük Sanatkarları... DavranışTutum vo Görüşlerine 
İ li ş Tin D o derlendirme ler: ^ yy\'ö^~Ay 'ö 

Bu bölümde j Ankara kont i belediye hudutları içinde 
faaliyette bulunan 14 meslek grubundaki 23ö küçül: üretici ve 
işletme sahibinin davranış, tutum ve görüşlerine ilişkin değer¬ 
lendirmeler yapılacaktır• Verilerin mümkün kıldığı oranda cevap- 

landırıcıların sosyal örgütlere katılma oranları ve toplum için¬ 
deki yerlerine, ekonomik ve sosyal durumları ile ilgili ileriye 
ait görüşlerine, toplumsal karar alma sürecine, kadınlara ve 

sosyal dayanışmaya ilişkin görüşlerine yer vererek bu görüşleri 
ile île Clölland'm atılımcı bir iş adamında buluma sı gereken 
niteliklere uyup uymadıklarını örnekleme giren 230 küçül: sanat¬ 
kâr için saptamaya çalıştık. 

ı) Sosyal Örgütlere Katılma 

Türkiye’de küçül: sanat ve hizmet işletmelerinin gönül¬ 

lü Imruluşlam elan vo bir takım kamu yetkileri ile donatılmış bu 
/ 

bulunan dernek, birlik, federasyeular tam anlamı ile fonksiyonel \ 
 l J 

o İnaktan uz alet ı r lar. Bu durum is o, esnaf, sanatkar ve küçül: sa- J 

nayicilerin adı geçen gönüllü kuruluşları gereli gibi destek¬ 
lemelerini önlemekte bu kuruluşlarda müeyyideleri daha ağırlaş¬ 

tırarak ilgiyi arttıracaklarını ummaktadırlar• Çoğu ülkelerde, 

mensupları ile ilgili araştırma, ogitim^aydınlatma, rehberlik 
görevleri yapan küçük sanatkâr, küçül: sanayici vo esnafların 

mesleki, sosyal vo ekonomik çıkarlarını koruyan bu tür kuruluş¬ 
lar Türkiye'de kendilerine düşen görevleri yeterince yürüteme- 

mektedirler. ]_/ 

1/ Habi Din çer, 11 ısnr.f ve Sana tkftrların. 
Sorunları” yayınlanmamış rapor.' 
DPT-STD, inkara, 1973-
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Araştırmanızda, İm konu-, sorulan il:i soru ile değerlendi¬ 

rilmeye çalışılmıştır. Sorulardan birincisi, '"Bu şehirde bulu¬ 

nabilecek dernekler aşağıda görüldüğü gibi tasnif edilmiştir. 
Hensup olduğunuz demek j cemiyet, örgüt veya gruplar bu sallar¬ 
larda hangilerine girer?" şeklinde sorularak, küçük sanatkârlar¬ 
da herhangi bir örgüte, gruba (spor kulüpleri bile dahil edile¬ 

rek) girme eğiliminin var olup olmadığı bu şekilde kurulu sosyal 
örgütlere mensup olunup olunmadığı saptanmıştır. 230 küçül: üre¬ 
tici - sanatkâra ayrıcaj "mensup olduğunuz dernek, cemiyet, ör¬ 
güt veya grupların tanı isimleri nelerdir" şeklinde bir soru yö¬ 

neltilmiş ve bu sorunun cevapları mensup olunan derneğin adı, 

katılma derecesi vo dernekteki çalışma şekilleri sabit tutularak 
değerlendirilmiştir. Bu iki soruya küçül: sanatkârların verdik¬ 

leri cevaplar birleştirilerek dağılımlar özellikle, ikinci so¬ 
rundaki mensup olunan demek esas tutulmak sureti ile 230 sanat¬ 

kâr için ayrı ayrı verilmiştir. 



TABLO l 30- KÜÇtJK SANATKARLARIN MENSUP OLDUKLARI DEMEKLER TE DERKEKLERDE ÇALIŞKA ŞEKİLLERİ 

üyelik ve Çalışaa 
Şekilleri 

D £ R K E K L 1 B R 

Sosyal Y. 
Derneği 

Spor 
Kulubü 

Din 
Derne&i 

Kuran 

Kursu 
îş. veren 
Dernek 

’i'arım 

Derneği 
tjÇİ 
Sendika 

Esnaf 

Demekleri Ba£kur 

Siyasi 
Parti 

Kanu 

Personel i Di «er 

Sayı $ Sayı 5İ Sayı Sayı Sayı Sayı Sayı $ Sayı Sayı Sayı Sayı_. i Sayı * 

üye 30 12.6 3 1.3 10 4.2 6 2.5 15 6.3 1 0.4 1 0.4 205 86.1 16 6.7 5 2.1 1 0.4 1 0.4 

Komitede çalışan 1 0.4 1 0.4 1 0.4 1 0.4 1 0.4 1 0.4 1 0.4 1 0.4 1 0.4 2 0.8 - - - -

-önetine Katılan 1 0.4 1 0.4 1 0.4 1 0.4 - - - - - - 3 1.3 - - - - - - - -

üye Olmayan 206 66.6 233 97.9 226 94.7 230 96.6 222 93.3 236 99.2 236 99.2 29 12.2 221 92.9 231 97.1 237 99.6 237 99.6 

TOPLAM 238 100.0 233 100.0 233 100.0 236 100.0 238 100.0 23c 100.0 233 100.0 238 100.0 233 100.0 233 100.0 238 100.0 238 100.0 
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Tablo 30 dan görüldüğü gibi soru kalıcımda belirlenen 12 çeşit 
dernek, kurs, sendika, parti gibi örgütlere katılma oranı Anka¬ 
ra belediye hudutları içinde küçük üreticiler açısından oldukça 

düşüktür• Ealu.t belirlenen bu demeklere sadece bir kişi de olsa 
bir katılma olüüğu görülmektedir.- Anlmra il merkezi küçük sa¬ 
natkârları ve küçül: işletme sahiplerinin büyük bir çoğunluğunun 
katıldığı sadece gene kendi menfaatlerini bir anlamda koruduğu 

bilinen esnaf dernekleridir, Esnaf derneklerine, küçül: üretici¬ 
lerin (/o 86.1 i üye olduklarım, £ 12.2 si üye olmadığını, °/° 1.3 i 
demekte yönetim faaliyetlerine katıldığını ve c/o 0.4 ü komitede 
çalıştığım, ifade etmiştir, Bu arada, sosyal güvenlik açısından 
değerlendirilmesi gereken bir konu da esnaf ve sanatkâr İrerin 
bağkur'a üye olup olmadıklarıdır. Görüldüğü gibi küçük üretici- 
sanatkârların sadeco Ç 6.7 si Bağkura üye olduklarını bildir¬ 

mişlerdir. İye olan 15'kişiden biri de komitede çalışmaktadır. 
Bu kadar az sayıda Bağkura katılma üzerinde durulacal: bir konu 

o laral: düş ünülrn e li di r. 

Tablo 31, meslek gruplarına göre esnaf derneklerine üye 
olmayan ve olan 238 küçül: sanatkârı göstermektedir • Yaıılı z bu¬ 

rada ilginç bir nokta bulunmaktadır, şöyle ki, yöntem bölümünde 
belirtildiği gibi, anketimize cevap veren sanatkârların adresle- 

Esnaf Dernekleri Birliğine üye olan, küçük üroticiler- 

den saptanmıştır. Ankara Esnaf Derneğine nayıtlı bir esim ve 
sanatkâr Derneğe her-ay belli bir aidat ödemek ve meslekten 
ayrılma durumunu 'bile derneğe bildirme durumundadır. Bu koşul¬ 

lar altındaj Esnaf Derneklerine üye olmadığını ifade eden küçülip 
üreticilerin bu cevaplarını kuşku ile karşılamak gereklidir. 
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TABLO ı 31- MESLEK OHUPLAHI1İA OÖRS S5LAE BEKN3CLERİH3 tl'İE OLMA BüEUKU 

DEH.. EKTEKİ DURUM 

ESN A P D E R N E u 1 

Terziler 
Sütçü 
Yoğurtçu 

Kundura¬ 

cılar 

Yufka 

Kadayıf ÇL 
Döşeme- 
ciler-

Yorgan¬ 
cılar 

Pastacı 

Tatlıcı 
Madeni 

Dökümcü 

Mobilya¬ 
cılar 

Maran¬ 

gozlar Demirciler 
Pideci 

Simitçi 
Bakırcı 

Tenekeci 
Madeni 

İçler 

S vı f Sayı > Sayı t Sayı 5® Sayı °fi Sayı 5» Sayı 5* Sayı £ _ Sayı 5* Sayı Sayı t Sayı > Sayı t Sayı * 

Üye 22 95.7 13 86.7 10 76.9 10 100.0 22 95-7 16 88.9 36 97.3 13 100.0 8 a8.9 4 26.7 12 85.7 11 78.6 15 88.2 13 76.5 

Komitede çalışan 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 4.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Yönetime Katılan 1 4.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 11.8 0 0.0 

Üye Olmayan 0 0.0 2 13.3 3 23.1 0 0.0 0 0.0 2 11.1 1 2.7 0 0.0 1 11.1 11 73.3 2 14.3 3 21.4 0 0.0 4 23.5 

TOPLAM 23 100.0 15 100.0 13 100.0 10 100.0 23 100.0 18 100.0 37 100.0 ’3 100.0 9 100.0 15 100.0 14 100.0 14. 100.0 17 100.0 17 100.0 
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fablo 31 »o göre anketimize cevap veren marangozların % 73.3 ü 
Esnaf Derneklerine üye değildir. Üarangozlardan sonra on yüksek 
>randa esnaf demeklerine üyo olmadığını bildiren iş yeri sahip 

Lori arasında iadeni işlor sanatkârları ($ 23*5) kunduracılar 
’i 23.I) ve demirciler (ğ> 14.3) bulunmaktadır• özellikle maran¬ 
gozların esnaf derneği dışında diğer derneklere de çok düşük 

) ran da üye oldukları saptanmıştır. Marangozların üye oldukları 
jrgütler arasında, din dernekleri, Bağkur, ve işçi sendikaları¬ 
dır (İşyeri sahiplerinin ortalama '/■> 5.7 si). 

Bu durumda, Ankarada bulunan derneklere, kuruluşlara, seııdi' 
salara veya partilere katılma küçük sanatkârlarda oldukça düşiik- 
îür. Sadece bu kesimin kendi konuları ile ilgili esnaf dernekle¬ 

rine üyo oldukları ortaya çıkmıştır. Küçül: üreticiler arasında 
sosyal örgütlere katılma konusu tablo 30 da incelenirken) 238 
cuçük sanatkarın ğ 5.7 sinin bağkura üye oldui:ları belirtilmişti 

ieslek gruplarına göre bağkura üye olanların durunu incelendi¬ 
ğinde g örülmüş t ürki, en yüksek oranda bağlrura üye olanlar • .ob il¬ 
acılar (>' 22.2) 1 'ondurac 11ar (15.4), madeni işler sanatkârları 

{c/o 11,8), döşemeciler (‘5 13.0) dır , Bsnaf demeklerine üye olma 
oranının düşük olduğu meslek gruplarında, örneğin kunduracılar 

madeni işler sanatkârlarında bağkura. iye olma oranının yüksel 

iiği saptanmıştır. Yalnız esnaf derneklerine üye olmama durumu 
jrukanda belirtildiği gibi şüphe ile karşılanmalıdır, 

B-öylece bu verilerden, bugünün modern girişimcisinde bulun¬ 

sa sı gereken "başkaları ile temasa açık olması (grup içi ve dışı 
e örgüt faaliyetlerinde etkinlik) niteliğinin) araştırmamıza 

conu olan 238 küçük üreticide hemen hemen hiç olmadığı ortaya 
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çıkmaktadır* Ankara* lı işyeri sahibi küçük üreticiler sadece 
bayii buluııduüları esnaf demelilerine üye durumundadır. Bu üye¬ 

linde, demeyin kendilerini üye yapmada zorunlu kıldığı müey- 
3Tidelerce sallanmaktadır. Nitekim) esnaf derneklerine üye olan¬ 
ların sadece (}o 1.3 ü dernek faaliyetlerinde yönetime katılmak¬ 

ta ve yene sadece >'j 0*4 ü komitede çalışmalıtadır. Bu da, küçük 
üretici-sanatkârların sorunlu olarak (işini kurarken veya iş 
deyiştir irken bağlı bulunduğu derneğe haber verme zorunluluğu 
ve derneğin saptadığı az sayıdaki yararları değerlendirme açı¬ 

sından) esnaf derneğine üye olduğunu fakat dernek faali jetlerin¬ 
de etkin olmadığını göstermektedir. 

Ayrıca, küçül: üreticilerin Ankara’daki diğer örgütlere de 
(sendika, parti, ’ıulüp ve dernek) katılma oranları çok düşük¬ 
tür. 0 halde, bu kesimdeki küçül: üreticiler, içlerine kapanık, 
başkaları ile temasları çok sınırlı kişilerdir. Duruın böyle 
oluncai başarılı iş adamı olma niteliklerini hiçbir zaman l:a- 
zanamıyacakları gibi marjinal işletmeciler olmaktan da öteye 
gideraiyeceklerdir * 

2) Küçük Sanatkârların Sosyal Dayanışmaya İlişilin 
Görüşleri : 

Bu konu ile ilgili olarak küçül: sanatkârların örgüt- 

leşmo eğilimleri bir önceki bölümde incelenmişti. Burada sadec 
küçül: sanatkarın sosyal dayanışmaya ilişkin görüşleri birbiri 

arkasından sorulan iki soru ile değerlendirilmiştir« Birinci 
soru "Bu zamanda insan kiîçe 5 güvenebileceğini bilemiyor” şek¬ 
linde sunulmuş, bunu örnekleme giren 238 küçül: üreticinin ğ 28.0 
sı çok uygun, ğ 57.6 sı da uygun bulmuştur. İkinci soru, i:Bu 



yüzdoıı aynı meslekten menfaat ve düşünceden olan insanlar bir 
araya, gelip kendi haklarını kendileri aramalıdır"şeklinde düzen¬ 

lenmişi buna da küçük sanatkârların fi> 41.2 si çok uygunj fi 52.1 
luygundur şeklinde cevaplamışlardır-. f{Topla;') fi 93-o ü olumlu 
cevap) . 

Eu durumda Ankara il merkezindeki küçül: Üreticiler bir ara¬ 
ya gelerek aynı meslek ve menfaatten olan kişilerin birleşme¬ 

lerinde fikir birliği içindedirler» Yanlız bu düşünce veya gö¬ 

rüşlerinin eyleme dönüşmediği sosyal örgütlere katılma oranla¬ 

rının düşül: olmasından tespit edilmiştir. Ayrıca küçül: üretici- J 
ler arasında değişik faaliyet kollarındaki kooperatifleşme, sos¬ 
yal yardım dernekleri gibi örgütlere katılmanın her faaliyet 

kolunun dernek başkanları ile yapılan özel görüşmelerde, çok sı¬ 

nırlı _olduğu ortaya çıkmıştır. Kooperatifleşme konusu küçül: es¬ 
naf ve sanatkarlık açısından büyük bir sorun olarak belirlen¬ 

mektedir. Eu konu ayrı bir çalışma alanı genişliğinde olduğu 

için Herki çalışmalara bırakılmıştır * 

3) Küçül: Sanatkârların Toplum içindeki Yeri ve bu 

Konuda lü. G örüş 1 o ri: 

Esnaf ve Sanatkârların toplum içinde orta tabakayı 

teşkil ettikleri çeşitli kaynaklar tarafından ifade edilmekte- 
,ı / J . m : .. 

dir. Biz;-bu konuyu Anlıara Belediye hudutları içinde faaliyette 
bulunan küçül: üretici- sanatkârların kendilerine sorarak değer¬ 
lendirmeye çalıştık. Eu konu ile ilgili sorular öncelikle, sa¬ 

natkârların genel olarak Ankara1'da yaşayan farklı sosyal tabaka 
ve gruplar hakkında düşüncelerini ve bilgilerini değerlendirmek 
için sorulmuştur. Ayrıça| esnaf ve sanatkârların bu tabakalar 

^Cunîıuriyetin 50'ııoi yılınla hnıaf ve Sanatkâr. 
Güneş bat;- ..-■■cılık, .hır y- -1973. b. l8'5 
Beş •Yıllı’" kaV-mma Planı-. III.Beş Yıl "monaf, 
Sanatkâr ve küçük Sanayici Önel İhtisas' komisyonu» 
Tanım m.lt ;‘v ■; omu, mnk-'ira, 1971. * 



içindeki geri, gene kendilerine sorularakj modern girişimcide 
bulunmasx ger emen kalrirnsal statü gerine kazanılmış st ütüyü 
yeğlemesi gani sosyal hareketlilik olgusuna açxl: olma niteli¬ 

ğine salıip olup olmadıkları araştırılmıştır * 

233 işyeri sahili küçül: üreticiye "şehirlerde farl:lx iıısa 

grupları yaşar. Sisçe bu şehirde yaşayan insanlar kaç ayrx 
grupta düşünülebilir? Yani kaç tabaya veya dilime ayrxlabilir? 
Sizce bu grupların (dilim ve tabakalarxn) adlan nelerdir" şdi¬ 
linde birbirini izleyen iki agrx soru sorulmuşturküçük 'sana't 

kâr-ların toplumu, ne şekilde bir ayrxma soktul:larx tablo 32 de 
gö s:t eri İno: -t o di r. 

kablo 32: küçük Sanatkârlarxn Toplumu katlara Ayxrma 
Şekilleri 

Düşünülen toplum di ünleri 
Gruplar _ 
Alt, üst, orta (zenginlik ve 
3amirliğe göre)   
Etnik ayxrxnı 

Hes lege göre ayxrım ^ ^ 
Cin.siget o gör e ağırım 
karışık 

Başka 

Bilmiyor 

Cevapsız 

Sayı 

141 

5 

51 

' 1 

JLL 
n 
O 

O 

3 

59j2_ 
2.1 

21.4 

0.4 

9.7. 
3 »4 
o r 

1.3 

T0PT.AII 238 100.0 
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Ankara' ela yaşayan küçük sanatkârların toplum halikındaki 

bilgilerini göstörmesi bakımından tablo 32 ilginçtir. küçük 

üreticilerin yarıdan faala^şottunîu^u- (f* 59.2) şehirde yaşiyan 
insan gruplarını alt, üst orta (zenginliğe ve fakirliğe göre 
tamamen kendi ifadeleridir) tabakada düşünebileceklerini ifade 
etmişlerdir. y 21.4 ü do toplumu mesleklere göre dilimlere ayır 
bileceklerini şiflediklerine göre, küçük üretici sanatkârlarda *—■ / ■> 

toplumu gelir ve meslekler itibarı ile tabakalandırmaya ait 
bir bilinçlenme olduğu söylenebilir. 

küçük Sanatkârların kendilerini hangi tabakaya dahil et¬ 

tiklerine ilişkin soruya da, 23o işyeri salıibi küçük üreticinin 
$ 25 *2 si kendilerini alt tabakada, fo 39.5 i orta tabakada, 
P 25.5 sı da meslekler itibari ile ayrılacak bir sosyal taba¬ 

kada gördüklerini belirtmişlerdir, örnekleme giren üreticilerin 
hiçbiri kendilerini üst tabakada görmemiştir. Bu konuda, kendi¬ 
lerine şöyle bir kapalı uçlu soru deha sorulmuştur; "Aşağıdaki 
meslekleri toplundan aldıkları gelir, itibar gibi şeyler bakı¬ 
mından alt, orta veya üst tabakalardan birine koyanınsınız? 
(Örneğin* esnen ve sanatkârlar alt, orta veya üst tabakada- 
mıdır?) Bu soru ile hem küçük sanatkârların kendilerini, hem. de 
diğer meslek gruplarını iıangi tabakada gördükleri saptanmıştır♦ 

Çeşitli mesleklerin lıon biri 23u işyeri sahibi küçük üretici 
tarafından alt, orta ve üst tabaka için değerlendirilmiş ve 
bulgular tablo 33 de sunulmuştur. 



Tablo 33 s Küçük Sanatkârların Çeşitli I<I eslek Mensuplar mı Toplum 
Katları İçinde Değerlendirmeleri. 

. .Saitli Meslekler _ 

Toplum Lsnaf Doktor* Politika-
Tabakaları Sanatkârlar Memurlar Tüccarlar _ İşçiler _ _ Sjanay ıcileıy _ Mühendisler . .Köyl iler cılar 

Sayı „ Jo„ , _ Sayı ...55... Şayi. . 2°. _ Sayı .Sayı 
t 

 2?.. .... Sayı ■1* 
. . . . sâZ1... ,/L. Sayı 

Alt 66 27.7 24 10.1 2 0.8 134 56.3 4 1.7 3 1.2 158 00.4 7 2.9 

Oıta 149 62.6 171 71.9 33 13.9 81 34.0 63 26.5 44 18.5 52 21.9 25 10.5 

Üst 8 3.4 22 9.2 185 77.7 9 3.8 154 (54.7) 172 72.3N) 11 4.5 184 77.3 

Cevapsız 15 6. 3 21 8.0 18 7.6 14 5-9 17 7.1 19 co 0 17 7.1 22 9.2 

TOPKAM 238 100.0 238 100.0 238 100.0 238 100.0 238 .100.0 238 100.0 238 ıoc.o 238 100.0 
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Tablo 33 den görüldüğü gibi, küçül: sanatkârların $ 62.6 sı 
kendilerini veya kendi mesleklerinden olanları orta tabakada do-

ğerlendiıtaiştir • Bu oran, bir öncoki soruda küçük ür©; içilerin k 
kendilerini kendi ayırımlarına göre yaptıkları tabakalandıraa-
dalı i oranlarla ('/> 39*5 orta + c/> 29.2 side meslek ayırımına göre 
demişlerdi) çok tutarlı görünmektedir. Diğer çeşitli meslekleri 
de sosyal tabakalarıma açısından çok isabetli bir şekilde değer
lendirdikleri tablo 33 o göre saptanmaktadır. Bu durumda .Ankara 
ilil merkezindeki küçül: üretici-sanatkârların toplumdaki gelir 

ve itibar gibi sosyo-ekonomik avantajlar açısından bilinçli ve 

bilgili oldukları ortaya çıkmaktadır. 

3snaf ve sanatkârlığın topluma katkısının ne kadar olduğu 

sorusuna) küçlil: sanatkârların 3*3 i esnaf ve sanatkârlığın 
kalb kısının az olduğu, p 34.0 ı orta olduğu, y* % .7 side çok 

olduğu kanısında olduklarını belirtmişlerdir. 

Bu veriler kendilerini toplum içinde orta tabakada gören es
naf vo sana.tkârların, meslekleri açısından topluma katkılarının u 
çok o9Lduğ;u kanısında, olduklarını göstermektedir. 

Eu verileri sosyal hareketlilik kısmında, sunula.ii veriler

le de birleştirdiğimizde) küçül: sanatkârların, daha önce yaptık
larsa İşler konusunda ğ 61.9 unun, şimdiki iş yeri sahipliği duru
muma gene aynı işte çıra].: veya kalfa olarak veya babasının ya

nımda oym işi yaparak veya aynı işte seyyar satıcılık yaparak 

gelmeleri) bu kişilerin içinde bulundukları orta tabakaya ge
leneksel yollarla ulaştıklarını göstermektedir. Çünkü bu kişi-
le:r dair, iyi bir iş (kazanılmış stütü açısından) için meslek 
ve yor değiştirmiş değillerdir. Geleneksel olarak orta tabakaya 
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mensupturlar* Sınıflar.arası bir geçiş yapmak için çabacla bulun¬ 
mamaktadırlar. Yanlızi giderek, gelir ve mesleklere (statü) 
dayanan bir toplumsal bilinçlenmeye varmışlardır. Bu da, onla¬ 
rın çoğunun baba mesleklerinden (kırsal alan faaliyetleri) ay¬ 
rılarak kentsel düzen içinde gene geleneksel yöntemlerle 2rürüt- 

tükleri bir üretim çarkına kendilerini kaptırmaları sonucunda, 
giderek bilinçlenmelerini saklamıştır. Yoksa bilinçlenmeleri, 
sınıfsal hareketlilik ile değil kalıtımsal olarak hızlı kent¬ 

leşme ile olagelmektedir. 

4) ICüçük Sanatkârların Ekonomik ve Sosyal Durumuna 

İlişinin İ 1eri2^e Ait Görüşleri: 

'Türkiye'de ve özellikle Ankara il merkezindeki küçük 
sanatkârlerın içinde bulundukları sosy©-ekonomik dezavantajlar 

karşısında gene de mesleklerine dört elle sarılıp faaliyetlerine 

devam ettikleri çeşitli verilerle saptanmıştır. Sosyû-ekonomik 
durumlarının gelecekte iyiye veya, kötüye doğru gidip gitmiyo- 

ceği konusunda örnekleme gplro n 12 38 küçül: işletme sahibi sanatka¬ 
rın düşünceleri anketimizdeki bir soru ile değerlendirilecek¬ 
tir. Soru; Esnaf ve sanatkârların ekonomik ve sosyal durumları 

gün geçtikçe düzelecek midir? şeklinde sorulmuştur. Eu sorujm 
238 işyeri sahibi küçük üreticinin fi> 51*3 ü evet düzelecektir9 
fio 42.9 u hayır düzclniyecektir, fi> 2.1 i hem evet hem hayır 
şeklinde cevaplamıştır, fio 2.9 u bu soruyu cevaplandırmamış ve 
fi 0.8 i de kararsız kalmıştır. Bu durumda) örnekleme giren küçül: 
üreticilerin yarıdan fazla çoğuıyluüu-intikballerinin iyiye aide- 
coğ-i kanısındadır. Gene yarıya yakın bir çoğunlukta (fi 42.9) 
geleceği karanlık görmektedir. 
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236 iş 2reri sahibi küçük üreticiye "p-snaf ve sasıatkârların 
sosyo-ekonomik durumları kötüleşirse ve3ra iyileşirse^ nedenleri 
nedir*’ şeklinde ikinci bir açık uçlu soru yöneltilmiştir* Eu so¬ 

ruya verilen cevaplarla, esnaf ve sanatkarların sosyo-ekonomik 

durumları açısından önemli olan etenler saptanmıştır. 

1) Esnaf ve sanat kârları ilgilendiren kanunlar sosyal 

güvenlik, kooperatifleşmeye ilişkin etkenler, 

2) Hükümetin ve siyasi partilerin tutumuna bağlı olan 

etkenler, 

3) Hayat şartlarına bağlı olan etkenler, 

üf) fabrikasyon liretime bağlı olaıı etkenler, 
-—, —   "" 1 t Vı ov.b'&ğ^ 

5) Diğer (çalışma, Allaha bağlılık, milliyetçilik) etkenler, 

^ Talep ve maliyete ilişkin etkenler, 
7). ICredi, sermaye ve malzeme teminine ilişkin etkenler , 

6) Yeni iş sahalarının açılması ile ilgili etkenler , 

9) Büyük esnafa- bağlı lak, \j 

10) Aynı meslek grubundaki rekabete bağlı etkenler. 

Bu etkenlere bağlı olarak esnaf ve sanatkârların sosyo¬ 

ekonomik durumlarının gün geçtikçe iyileşeceği veya kötüleşe¬ 
ceği korusu tablo 34 do incelenmiştir. 
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Tablo 34 • iiaçük Sanat! A -i 

• İ-OUJ. İli S o syo- ol lononik Duruml arını 

Bağlı GŞrdül ileri ğfe konler. 

Sos"o - ekonomik Durumları 
VGrilen 

T VT TD'Om rı~~^~' r -L j- J_ jjj_» '• ğ-h O'.uıi KÖTÜL3S 7p"T;' Uıv 

Cevaplar Sayı  7°. . Sayı O. 

Esnaf vo Sanatkârları il¬ 

gilendir on kanunlar) sos¬ 
yal. güvenli!: kooperatif¬ 
leşme 5 

aK 
5.5 6 4.5 

Hükümetin ve siyasi parti¬ 
lerin tutunu o r 

il O 29.2 30 22.4' 

Iîayat Şartlarına bağlı 
olarak 3 3.4 41 30.6 

fabrikasyon imalat 5 5.6 15 11.2 

Diğer (çok çalişmakj Alla¬ 
ha bağlı milliyetçilik) 15 15.9 0 0.0 

Talep ve maliyet 15 13.0 14 10.4 

Kredi) sermaye malsame 10 11.2 21 15.7 

Yoni iş sahaları 'y 10.1 1 0.7 

Büyüle osııafa bağlılık 0 0.0 4 3.0 

Aynı meslek grubunda 
rokabot 0 0.0 O 

1— 1.5 

TOPLAM (uO7 100 .0 (134 100.0 
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Tablo 34 ? örnekleme giren 230 işyeri sahibinden bu* s,bru”c. 
cevap veren toplara ^23 (89-1-134) --işi üzerinden değerlendirme '-jcr- 
pılarak hesaplanmıştır. Bu soruyu 13 işleri sahibi ceVpalaııdır- 
madığı için toplama dahil edilmemiştir. Tablodan anlaşıldığı 
dibi, Ankara ili merkezinde örnekleme gireri 238 küçük sanatkârın 
fi 29.2 si hükümetin ve siyasi, partilerin tutumundan dolayi es¬ 
naf ve sanatkârların sos2ro~ekonomik durumunun iyileşeceği 

°fi 22.4 ü de aynı nedenle kötüleşeceği düşüncesindedir• Esnaf ve 
sanatkarın durumunun kötüleşeceğini söyleyenlerin fi 30.5 sı bunu 
hayat şartlarına (pahalılık) bağlamaktadır, Durumlarının iyiye 
gideceği kanaatinde olanların ğ 5.5 sı, bunu esnaf ve sanatkâr¬ 

lar hakkında çıkacak yeni kanunlarla, kooperatifleşme ve sosyal 
güvenlik meselelerinin halledilmesi yolu ile saklanabileceğine 

inanmaktadırlar, İyileşecek diyenlerin 'fi 16»9 u da çok çalışarak 
ve Allaha bağlı etkenlerle sağlanabileceği düşüncesinde olup, 
kötüye gidecek diyenlerin fi 15«7 si de bu durumu kredi, sermaye 
ve malzeme tenini konusunda karşılaştıkları zorluklara bağla¬ 
maktadırlar • Bu veriler bize, esnaf ve sanatkarın sosyo-ekono¬ 

mik durumunun gnı geçtikçe iyileşme veya kötüleşme nedenleri 
arasında Ankara il merkezi küçük sanatkarının bunun bir hükümet 

ve siyasi parti politikası olduğu bilincine vardığını göstermekle 

birlikte II c Clelland1 a göre modern bir girişimcide bulunması 
gerekli olan niteliklerden de yoksun olduklarını göstermektedir, 

örneğin, modern girişimci, kaderine razı olmayıp, yeni işler 
başlatması ve girişimlerinde risk alıcı olması gerekirken Anka¬ 
ra kenti küçük üreticileri arasında sosyo-ekonomik durumlarının 

gelecekte iyiye gidecek diyenlerin fi 13.9 u bunu :ıAllaha bağlı 
etmenlere ve çok çalışmaya bağlamıştır. 0 halde örnekleme giren 
küçül: üretici irşyeri sahiplerinin bir kısmı durumlarının iyi¬ 

leşmesini kadere bağdamaktadır• Nitekim) gelecekte durumlarının 
iyileşeceği kanısında olanların fi 29-2 si bunu siyasi parti 



Tablo 34 ? örnekleme giren 23G işyeri sahibinden bu* şûraya 

cevap varan topları 123 (S9-:-134) kişi üzerinden değerlendirme ya¬ 
pılarak hesaplanmıştır. 3u sonum 15 işyeri salıibi cevpalaııdır- 
madığı için toplama dahil edilmemiştir. Tablodan anlaşıldığı 

gibi, Ankara ili merkezinde örnekleme piren 238 küçük sanatkârın 
yİ 23.2 si hükümetin ve siyasi, partilerin tutumundan dolayı es¬ 
naf ve s ana, t kârların sos2r o-ekonomik durumunun iyileşeceği 

cp 22*4 ü de aynı nedenle kötüleş eceyi düşüncesindedir. Esnaf ve 
sanatkarın durumunun kötüleşeceğini s öy ley enlerin 3 0*6 sı bunu 
hayat şartlarına (pahalılık) banlamaktadır/ Durumlarının iyiye 
pidece yi kanaatinde olanların ',1 5.6 sı, bunu esnaf ve sanatkâr¬ 
lar halkçında çıkacak yeni kanunlarla, kooperatifleşme ve sosyal 
Güvenlik meselelerinin halledilmesi yolu ile sağlanabileceğine 

inanmaktadırlar. İyileşecek diyenlerin c/o 16.9 u da çok çalışarak 
ve Allaha, bayii etkenlerle sağiannbi le c o yi düşüncesinde olup, 
kötüye yidecek diyenlerin ğ 15 «7 si de bu durumu kredij sermaye 
ve malzeme tenini konusunda, karşılaştıkları zorluklara bağla- 
maktadırlar. Bu veriler bize, esnaf ve sanatka,nn sosyo-ekono¬ 

mik durumunun gün geçtikçe iyileşme veya, kötüleşme nedenleri 
arasında Ankara il merkezi küçük sanatkarının bunun bir hükümet 
ve siyasi parti politikası olduğu bilincine vardığını göstermekle 
birlikte île Clolland'a göre modern bir girişimcide bulunması 

gerekli olan niteliklerden de yoksun olduklarını göstermentedir. 

örneğin, modern girişimci, kaderine razı olmayıp, yeni işler 
başlatması ve girişimlerinde risk alıcı olması gerekirken Anka- 
ra kenti küçük üreticileri arasında sosyo-ekonomik durumlarının 
gelecekte iyiye gidecek diyenlerin ğ 13.9 u bunu !lAllaha bağlı 
etmenlere ve çok çalışmaya bağlamıştır. 0 halde örnekleme giren 
küçük üretici işyeri sahiplerinin bir lcısmı durumlarının iyi¬ 

leşmesini kadere bağlamaktadır. Nitekim) gelecekte durumlarının 
iyileşeceği kanısında olanların ‘ğ 23*2 si bunu siyasi parti 



ve hükümetin tutumuna bağlamaktadır. fakat sadece ‘,1> 5.5 sı 

kooperatifleşmeye bağlı olarak durumlarının gelecekte iyiye gi¬ 
deceğini söylemiştir# Eöylece, Ankara kenti küçük üretici-so¬ 
nat lorları kaderlerine (gerek tanrıdan gerekse hükümet politi¬ 

kasından gelen) razı olup) işlerini geliştirmek veya yeni işler 
başlatmak veya bu konudaki engelleri yemek için çok az çabada 
bulunmaktadırlar• Bunlar yeleceği olduğu gibi kabullenen bir 
kesin olarak görünmektedir. 

5) küçül: Sanatkârların Toplumsal karar Alma Sürecine 

İlişkin Görüşleri: 

Ankara ili merkezindeki küçül: üretici-sanatkârların 

sos yo- ekonomik değişimlerini ve içinde buluııdui:ları giiçlül:leri 

saptarken Türkiye’nin başkentinde faaliyette bulunan bu kesimin 
gerek kendilerine ilişkin gerekse tümü ile Türkiye için alınan 
sosyo-ekonomik ve politik kararlar hakkında düşüncelerine de 
yer verilmiştir. Yanlız elinizdeki veriler bunu doğrudan doğ¬ 

ruya değerlendirmeye yetmediği için) bu konuda küçül: üreticilere 
dolaylı olarak sorulan birkaç sorudan yararlanılmıştır.. 

önce, küçül: sanatkârların toplum için verilen karar¬ 
larda toplum içindeki çeşitli meslek gruplarından hangilerinin 
daha etkili olduğu konusundaki düşünceleri saptanmıştır. Örnek¬ 
leme giren 238 işyeri sahibinin ğ 34.9 u toplum için önemli 
kararlar verilmesinde esnaf ve sanatkârların nüfusunun az oldu¬ 

ğu, fi 47'*1 i orta nüfuzlu ve fi 11.8 i de çok nüfuzlu olduklarını 
238 küçük üreticinin fi 51.3 li memurların toplum için verilen lca- 
rarlarda orta nüfuzlu, fi 57.2 si tüccarların çok nüfuzlu) fi> 47 *5 
İ işçilerin az nüfuzlu, yo 50..1 sanayicilerin çok nüfuzlu ve 
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/•> o3.5 i köylülerin az nüfuzlu ve nihayet ğ 75*2 si de politi¬ 

kacıların çok nüfuzlu olduğuna bildirmiştir. Bu durunda, Ankara' 
daki küçük üreticilerin toplum işin verilen kararlarda hangi 

meslek gruplarının ellili ve kudretli olduğu haklımdaki bilgile¬ 

ri oldukça isabetlidir. özellikle )o 75.2 sinin politikacıların 
çok etkili olduğunu belirlemesi de anlamlıdır. 

Diğer bir soruda,"İdarenin verdiği karar, bazı grupların 
menfaatine yarar bazılarının menfaatine aykırıdır" şeklin de 
düzenlenmiş ve bunun küçül: üreticilerin fikirlerine uyup uyma¬ 

dığı sorulmuştur• Örnekleme giren 233 küçül: üreticinin c/o 31*3 u 
çok uygun ve # 55 »5 i de uygun bulduğunu bildirmiştir. 0 halde 

küçük üreticilerde idarecilerin aldığı kararlara uyma eğilimi, 
oldukça yüksektir çünkü sadece ğ 2.9 u bunun çok aykırı oldu¬ 
ğunu söylemiştir. 

Bu veriler doj lir önceki kısımda belirlenen "olanı ka¬ 
bullenme’1 şeklinde özetlenebilin niteliğin, küçük-üretici sanat¬ 

karlarda yerleşmiş olduğunu göstermektedir. Toplum için verilen 
kararlarda, hangi sınıfların etkili olduğu bilincine varmalarına 

rağmen küçül: üreticilerin bir kısmı idarenin verdiği. kararı men¬ 
faatlerine uymasa bile kabullenmektedirler. Bu da onların akıl 

yolunu seçmekten çok geleneksel olaral: olanı kabul etme yolunu 
seçtiklerini göstermektedir. 
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5) - Küçül: Sanatkârların Kadınlara İlişirin Görüşleri; 

Araştırma kapsamına gİ>reıı 23G küçül: üretici sanatka* 
rııa görüşlerindeki geleneksellik bngüııün sosyo-ekonomik koşul¬ 
lan içinde kadının yon.ne ilişkin görüşleri ile do saptanmış¬ 
tır, Kadın ve diğer konulardaki geleneksel görüşleri Ankara 
kenti küçül: üreticilerinin modern bir dünya görüşüne sahip 

olmadıklarını bir kere daha kanıtlamıştır. 

“Kadınlar dışarda çalışar ak eve kazanç saglamalıdır- 
lar51 şeklinde sorulan öneriyi' 23$ sanatkarın 5' 8.4 ü çok 
uygun, c/o 49«2 si uygun v<? */o 24 $ i aykırıj Şl 10.9 u da çok 
aykırı bulmuştur. Su durumda Ankara ili küçük üreticilerinin 

yarıdan fazlası kadının -eJcotfffAil: hasattaki katkısına inanma Is¬ 
tadır. 

- ■ 

Diğer bir soru "Kadir keMi fikirlerini, serbestçe 
başka erkeklere söyliyebilmelidir’ şeklinde sunulmuş, bunu 
238 küçük sanatkarın g 5 »7 si çok uygun, g 24*3 i uygun bulmuş 

37.4 ü aylam ve >1 23.5 i çok aykırı bulmuştur. Bunun gibi,, 
îüçüjt sanatkârların k 76.3 ü "Kadınların fikirlerinin yanlızca 

loealanna Söylemelidirler" önerisinde birleşmiştir• 

Ayrıca, "Kadınların olruyup meslek sahibi olmaları 

.üaumsuzdur" şeklinde. sorulan öneriyiI küçül: üreticilerin 
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/j 50*5 i ajrkırı buldukla,rıi:i ve y 29-8 i do uygun buldukları¬ 
nı ifade etmişlerdir• 

0 hal&e, örnekleme giren 238 küçük üretici | İcadının 
ekonomi!: hayattaki katkısına inanmakta fakat kadının serbest¬ 

çe düşüncelerini söylemesini (özellikle başka erkeklere) pek 
uysun bulmamaktadır, fakat kadının okuyup meslek sahibi olma¬ 

sını uygun karşılamaktadır. Bu veriler, küçül: üretici sanat¬ 
karların, kadını ekonomik alanda emekçi olarak kullanmak fakat 
ekonomik bakımsızlığın getirdiği statüyü kadına tanımamak dü¬ 
şüncesinde olduklarını kanıtlamaktadır. 

Bütün bu şeloneksel görüşleri ile küçül: üretici- 
sanatkarlar modern (endüstri düzeninin) dünya görüşlerin¬ 

den uzaktadırlar. Gez'efc işlevlerinde hedefe yönelik o İnanmaları 
yani eğitimlerinin ;raptıkları içler ile uyuşmaması ve gerekse 
becerilerinin: isletmelerini, büyütmeye yeterli olmamasıj yu¬ 
karıda. değindiğimiz çeşitli şel-eneksel tutumları ve eğilimleri 
ile birleşineo, bu tur bir girişimci tipinin marjinal girişi 2 
Olmaktan. öt ey e gidemiyocegi gerçeği ortaya, çıkmaktadır. B öy¬ 

lece i Türk küçük üreticisinin, -Özellikle Anlara kentindeki 
üreticilerin, Max Vi'eber ve Me Clölland’ ı:ı modem ekonominin 
motor gücü oldııgu/ta inandıkları girişimciye benzemediği kanıt 
lanmı ş olmakta dı r. 



- 125 -

BÖLÜK V. BULGULÂRir ÖZETİ T' SOITUÇ 

Lsnaf ve ,j. ana t kâr kitleleri dev üretim birimleri ile sim¬ 

geleşen çağımızda, gerek düşük üretim kapasiteleri gerek geri 
teknolojileri ve gerekse basit işbölümleri ile geleneksel bir 
sosyo-ekonomik yapının üretici zümresi olarak yaşaya gelmektedir-. 

Bu araştırmada amacımız, bu üretici zümrenin sadece küçük 
sanatkâr kesimi üzerinde bir sosyal alan uygulaması yaparak, bu 

kitlenin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik ve sosyo-psikolojik ko¬ 

şullar içinde, kapitalist yöntemi benimsej&iş ülkelerin "küçük 
sanayi ve işletme ünitelerini geliştirerek ileri bir sanayi ül¬ 

kesi olma" stratejisinin yanlış olduğunu kanıtlamaktır. Bu ama*, 

henüz endüstriyel faaliyetlerde yoğunlaşmamı;, ve hizmetler sek¬ 

törünün ağır bastığı Ankara ili merkezinde, faaliyette bulunan 

küçük üreticiler üzerinde yapılan araştırma sonuçlarına dayana¬ 

rak kanıtlanmaya çalışılmıştır. Kanıtlama izlemi iki düzeyde ya¬ 

pılmıştır; 1) Sosyo-ekonomik düzeydea) yönetimde uzmanlık un¬ 

surunun az olduğu, b) genellikle modern yöneticisi ve işletme 

bilgisinden yoksan olan ve yönetimi ile emek arasında sıkı kişi¬ 
sel ilişkiler bulunan c) yeterli sermaye kaynaklarından mahrum 

olan, d) alım ve satımda güçlü bir pazarlık yeteneği olmayan ve 
e) büyük pazarlar yerine çevresel topluluk ile organik bağlar 

içinde olan üretim birimleri, gelişme çabasında olan bir ekonomi¬ 
nin itici gücü olamazlarkine i dji2^&£_ğsosyo-psikolojik) ise 

kendilerine geleceğin girişimcileri gözüyle bakılan ve kendilerin 

elen büyük girişi*iler ■'yaratılması düşünülen küçük üreticiler, 
gerek kültürel değerleri, gerek hayat görüşleri ile modern giri- 

* 

şimcilerin taşıdıkları Özelliklerden uzaktırlar. 



Bu arattırma, Ankara "^snaf Dernekleri Birliğine kayıtlı 
olan esnaf ve sanancar dernekleri arasından, amacınıza uygun ya¬ 

ni herhangi bir üretim faaliyetinde bulunan 14 tane küçük sanat¬ 

kar derneğine üye olan küçük sanatkarlar arasında belli bir ör¬ 
nekle çerçevesinde seçilmiş bulunan 233 küçük sanatkar üzerin¬ 
de yapılmıştır. 233 küçük sanatkâr aynı zamanda mesleğinde işye¬ 
ri sahibi durumundadır. Uygulanan anketin içerdiği sorular, ge¬ 

rek bu 238 işyeri sahibi küçük üretici sanatkâr ve gerekse yan¬ 
larında çalıştırdıkları kişilerin sosyal, ekonomik ve davranı^ 
ve tutumsal durumlarına ilişkin bilgileri aydınlatacak nitelik¬ 
te sunulmuştur. 

örnekleme giren 14 mesleğe mensup 238 küçük sanatkârın faa¬ 

liyet kolları şunlardır; terziler (23)? jfa.|tacılar, tatlıcılar 
ve şekerciler (37), marangozlar (15) demirciler (14), Kundura 
imal ve tamircileri (13), mobilyacılar ve lakeçilen (9), döşeme¬ 

ciler (24) Fadeni işler sanatkarları (17), hallaç ve yorgancılar 
(17), bakırcılar, kalaycılar ve tenekeciler (17), Sütçüler ve 

yoğurt imalatçıları (15), fideciler, simitçiler ve çörekçiler 
(14), madeni dökümcüler (13) ve yufka ve kadayıfçılardır (10). 
Örnekleme çıkan bu küçük sanatkârlar, görüldüğü gibi daha çok 
imalât ve tamiratla ve hizmetle ilgili meslek p-rupları olup, DPT 
tarafından yapılan MTrsnaf ve Sanatkârların Sosyal ve rkonomik So 

runları Araştırmasındaki esnaf ve küçük sanatkârların sınıflan¬ 
dırılmasında esas alınan "hizmetle ilgili Feslekler" ve "İmalat 

ve Tamiratla ilgili meslekler"i, esas işi üretim-imalât olan fa¬ 
kat imalatın yanında tamirat ve hizmet veren meslekler esas ol- 

1 / 
mak üaere b iri e ş t i rmi ş t ir-i-Ö rne ğinr sütçü-veryoğurtçular, yuka¬ 
rıda adı geçen araştırmada, "Hizmetle ilgili Fesiek Grupları" 

içinde sıralanırken, bizim araştırmamızda, sütçü ve yoğurt ima¬ 

lâtçıları hem yoğurt imal eden hemde süt dağıtıcısı olmaları açı 

smdan aynı zamanda hizmet de gören küçük üretici olarak kabul 
edilmiştir. 

lisnaf ve Küçük Sanatkarların id o ayal ve Tük on o ıik 
Sorunları .‘.raştıraaci; ' PY, Yayın Yo. 975, Cilt I, 

 î',nkar~.. 1471. Sh. 3-6.  
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Bu sonuç bölücünde, araştırmanın bulgularının özeti veri¬ 

lirken aynı zamanda bu bulguların "^’snaf ve Sanatkârların Sosyal 
ve Bkonomik Sorunları Ara.j;tırması"ndakı ilgili bulgular ile kar¬ 

şılaştırmaları yapılacaktır. 

Hızlı bir kentleşme süreci içinde bulunan ve buna ek olarak 

başkentlik vasfını ve fonksiyonlarını yürüten Ankara kentinde 
küçük sanat ve hizmet alanlarında görülen değişme ve devamlılığı 
Ankara kentinin sosyo-ekoııomik yapısı içinde değerlendirmek ge¬ 

rekir. Bu yüzden, araştırmamızda önce Ankara'nın kısa bir tarih¬ 
çesi, ekonomik faaliyetleri ve kente göçler konuları incelenmiş¬ 
tir. 

Ankara kentinde ekonomik faaliyet kollarının global grup¬ 

lanmasına baktığımızda (tablo 3), 1970 yılında hizmetler sektö¬ 
ründeki büyük pişkinlik hemen göze çarpmaktadır. Özellikle, hiz¬ 
metler sektöründeki bu şişkinlik 1965 yılında Ankara kentinde 

$ 26.9 luk bir orana sahip iken, bunun 1970'de i. 46.4 e ulaşma¬ 
sı, kentleşmenin Ankara'da hızlı bir şekilde hizmetler sektörü 

nü beslediğini göstermektedir. 1965 yılında, iyi tarif edile¬ 

meyen faaliyet kolları sektörü < 24.6 lık bir orana sahip iken, 

bu oran 1970 yılında 5.5 e düşmüştür. Bu düşüşün sebebi, bü¬ 

yük bir olasılıkla 1965 de iyi tarif edilemeyen faaliyet kol¬ 

larında bulunanlar 1970 yılında hizmetler sektörüne kaymışlar¬ 

dır. İmalât sanayiinde ise, Ankara kentinde 5 yıllık süre için¬ 
de hiç bir değişiklik olmamıştır. (1965-1970 yıllarında imalât 
sanayiinde çalışanların oranı i.. 15.1 dir.) 
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Ankara kenti ekonomik faaliyetlerini Türkiye kentseli ile 
karşılaştırdığımızda, 1970 . yılında Ankara'nın imalât sanayiin¬ 
de Türkiye kentselinin (,rf 2371) altında olduğu, inşaat ve tica¬ 
ret ve bankacılık gibi faaliyetlerde hemen hemen aynı oranlara 

sahip olduğu, buna karşılık hizmetler sektöründe Türkiye kent¬ 
selinin (■/ 32.7) epeyce üstünde bir orana. 46.7) sahip olduğu 
görülür. Böylece, ilk bakışta, Ankara kentinin imalât faaliyet¬ 

lerinde Türkiye kentsel ortalamasına göre yoksul, kamu ve diğer 

hizmetlere dönük bir kent olduğunu söyliyebiliriz. 

Ayrıca, Ankara kentinde faal nüfusun esas iş veya meslek¬ 

lere göre dağılımına, bakarak, küçük sanatkar kesiminin bu grup¬ 

laşma içinde yerini tespit etmeye çalıştık. 1970 yılında Anka¬ 

ra kentinde, son haftadaki esas iş veya meslekler dağılımında, 

(tablo 4) nüfusun f- 16,8 i tarım dışı sanatkarlar ve işçilerdir. 

Bu sektörde çalışanların dağılımına baktığımızda, (tablo 5) üze¬ 
rinde araştırma yaptığımız küçüK sanatkarların 19.9 u teırzi, 
döşemeci ve benzeri mesleklerde, f 14.1 i ince iş marangozluğu 

ve marangozluk mesleklerinde, <?■ 12c2 si metal işleme mesleğinde, 
v 9.7 si kurşun boru ve sıhhi tesisatçılık tenekecilik, bakır¬ 
cılık mesleklerinde, £ 3-8 i ayakkabı ve deri işçiliği mesleğin¬ 
de, £ 11.4 ü gıda ve içki imali mesleklerinde yoğunlaşmışlar¬ 

dır, Tarım dışı sektörlerde çalışan sanatkar ve işçiler içinde 
üzerinde araştırma yaptığımız bu küçük sanatkaların oranı £ 71.1 

gibi yüksek bir orana sahiptir. 

Hızlı kentleşmenin süregel ligi Ankara kentinde 1970 yılm¬ 
ada nüfusun f. 16.8 ı tarım dışı sektörlerde sanatkar ve işçi ola¬ 
rak çalınmaktadır, Bu grup içinde ise, £ 71.1 i araştırmamız kap¬ 
samına alınan küçük sanatkârlardır, Endüstriyel faaliyetlerin 
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sınırlı olduğu Ankara kentinde bu küçük sanatkarların (işyeri 

sahipleri) ve işçilerin giderek geleneksel üretim biçimlerini 
sürdürmekten uzaklaşarak, teknolojik düzeyde gelişmiş, küçük 
sanayiciler olmaları beklenebilir. Fakat arattırma kapsamına 

•V • 

alınan 238 işyeri sahibi küçük üreticinin / 46.2 sinin ifadesine 
göre kendileri halen özel bir tüketici kitlesi için imalatta 
bulunmaktadır. Nüfusunun f, 50'sinden fazlası gecekonduda barı¬ 
nan Ankara kentinin ihtiyaçlarını karşılayan bu küçük üretici- 

lerin, nüfusun gelir düzeyi yükselmedikçe, kendilerine kredi 
temin-tedarik ve pazarlama clens.klan yeterince sağlanmadıkça 

içinde bulundukları düzeyde kalarak gelişmiyecek fakat hayati¬ 

yetlerini sürdürmeye devam edeceklerdir. Çünkü, Ankara kentine 
göç eden kırsal nüfusun büyük çoğunluğu bu küçük üretim birim¬ 
lerinde istihdam olanağı bulmaktadır. 

Araştırma Bulguları : 

Yukarıda değinilen, kırsal nüfusun Ankara Kentine göçü so- 
nucundajbu gruba küçük üretim birimlerinin istihdam olanakları 
sağladığı konusunu, ;Ankara belediye hudutları içinde faaliyet 
gösteren 238 işyeri sahibi küçük üreticiye uygulanan anket so¬ 
nuçları da doğrulamaktadır. Bu küçük sanatkârların f 29.0 ı köy¬ 

de, f 45.0 ı kasabada, f 17.2 si şehirlerde, ve <J 8.0 ı Ankara, 
İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde ve $ 0,8 de yurtdışmda 
doğmuştur, Böylece Ankara il merkezindeki küçük sanatkârların 
$ 74«0 ı kırsal alan kökenlidir. 

Küçük Sanatkarlar ve~ Çalıştırdıkları İşgücünün 
Sosyal Durumları • 



a) Ya. durumları ; 

Araştırma sonuçları, Ankara Kont merkezinde faali 

yetle bulunan 238 işyeri sahibi küçük sanatkarın ortalama yaşı¬ 
nın 37.1 olduğunu göstermektedir. Bu küçük sanatkarların 4 6.7 
si 16-25 yaş 33.2 si 26-35 yaş, 4 37.0 ı 36-45 yaş arasında 
ve /; 23.1 i de 46 ve daha yukarı yaşlardadır. 

"Esnaf ve Sanatkârların Sosyal ve Ekonomik Sorunları 

Araştırması"nda beş şehirde yapılan monografi sonuçlarına gö¬ 

re küçük sanatkârların büyük kısmının 40 ve daha az yaşlarda ol¬ 

duğu tespit edilmiştir. Buna göre, gerek Gaziantep, Karabük, 

Konya, ve Van'da gerekse Ankara'da sanatkârlar alanında 

bir nüfus işletmeleri idare etmektir. 

Ankara kentindeki 14 küçük sanat kolunda faaliyet¬ 
te bulunan işyeri sahipleri arasında pastacı ve tatlıcıların 

(4 18.2) bakırcı ve tenekecilerin (<f 9.1) terzilerin (f 10.2) 
ve sütçü ve yoğurtçuların ( ' 9.1) 36-45 yaş grubu arasında ol¬ 

duğu saptanmıştır. Gene pastacı ve tatlıcıların 4 25.-5.ii de 

(diğerlerine nazaran en yüksek oranda) işyeri sahibi durumunda¬ 

dır..Buna karşılık, yaş ilerledikçe meslekten kopmanın en çok 
görüldüğü meslekler hallaç ve yorgancılık, demircilik ve yufka 

ve kadayıfçilıktır. 



b) Fğitim Durumları 

Ankara Kentinde örnekleme giren 238 işyeri sahibinin 

■t 68.5 i ilkokul mezunudur, f 15.6 sı ise hiç bir okulu yani 
ilkokulu bile bitirememiştir. Orta okulu bitirenlerin oranı 

4 9.2» liseyi bitirenlerin 4 2.5 ve sanat okulunu bitirenlerin 
oranı ise f. 2.1 dir. Bö.ylece bu verilere dayanarak, işyeri sahi¬ 
bi küçük üreticilerin temel eğitim kaynaklarının ilk öğretim 
olduğu söylenebilir. 

DPT araştırmasında ise» okuma, yazma bilenler arasın¬ 

da Gaziantep' te sanatkârların 4 62' si Karabük'te 4 80 i Konya'da 

4 79 u, ve Van'da 4 45 i ilkokul mezunudur. Bu durumda, Gazian¬ 
tep ve Van hariç, Ankara'da bulunan ilkokulu bitiren küçük sa¬ 

natkârların oranı Karabük ve Koy. ya1 baki sana tkâ r lar d an aha 
düşüktür. 

Ayrıor, Ankara kentindeki küçük sanatkârların özel¬ 

likle, ilk okulı bitirme derecesinde- . babalarına nazaran daha 
İleri bir durumda oldukları saptanmıştır. Örnekleme giren küçük 
sanatkârların ■: 66.8 inin baban hiç bir okulu bitirmemiş ve 

gene 4° 23.1 in babası da ilkokul mezunudur. Temel eğitim konu¬ 
sunda Ankarada'sci küçük sanatkarlar babalarına nazaran daha. 

İleri durumdadır. 

Hiçbir okulu bitirmeyenler arasında en yüksek oran 

{4 27»Q) bakırcı vc te-nek.çilerde görülmüştür. Bundan sonra 
en yüksek oranda terziler ( 10.8) sütçü ve yoğurtçular (4 
10,8) ve kunduracılarda. 10.8) hiçbir eğitim kurumunu bitir¬ 
memiştir. 
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Arattırma kapsamına giren 14 küçük sanat kolunda faaliyet¬ 
te bulunan 238 işyeri sahibi küçüic sanatkarların sadece f 2.1 i 
sanat okulunu bitirmiştir. Sanat okulunu bitiren küçük sanatkâr- 
Larm f- 40 1 mobilyacılar, 20.0 1 madeni dökümcüler, $ 20.0 1 
demirciler, f 20.0 1 side madeni işler sanatkârlarıdır. Bu sa 
rıat kollarının, dışında, hiçbir* sanab köİünda, sanat okulundan 
mezun olan küçük sanatkar yoktur. Buna göre, sanatkarların çok 
küçük bir kısmı mesleki eğitim, görmüştür. 

DPT araştırmasında ise, sanat okulun bitiren sanatkârlar, 
Gaziantep'te .<f, 3, Karabük'te $ 4, Konya'da 4, Van'da ise f 5 
d ir. Bu durumda, Ankara kenti işyeri sahibi küçük sanatkârlar, 
sanat okulunu bitirmede adı geçen bütün illere göre daha da düşük 

bir orana sahiptir. 

Araştırmamızda, örnekleme giren 238 işyeri sahibinin yanın¬ 

da 636 kişi çalı*.autadır, Terzilerin şanında çalışanların (İşye¬ 

ri sahibi hariç) f 100.0 ü ilokul mezunudur. Çalışanlar içinde 
sanat okulunu yitirenlerin 0.8 i pastacı ve tatlıcıların,# 3.2 
si pideci ve simitçilerin ve f. 2.2 si de madeni işler sanatkâr¬ 
larının yanında çalışmaktadır Bunlar dışında, diğer meslek kol¬ 
larında sanat okulunu bitiren çırak-kalfa veya işçi yoktur. 

Yukarıda ki veriler, Ankara kentindeki sanatkar- ve küçük 

işletmecilerin kurumlaşmış eğitimden yoksun olduklarını çoğun¬ 
luğunun ilic öğreti-'den geçerek bu alana geldiklerini doğrulamak 
tadır'. Bu durumda, giriş bölümünde yönetimde uzmanlık unsurunun 

az olduğu, geneli'q ^ticisi ve işletme bilgisinden 
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yoksun olan vc yönetimi ile emek arasında kişisel ilişkiler bulu¬ 
nan bu küçük inletmelerde, küçük sanatkârların modernizasyon ve 
etkinlik çabaları içine girebilmeleri için güçlü bir yaygın eği¬ 
tim programından geçmeleri gerekmektedir. 

Eğitim durumu ile ilişkili olarak yaygın eğitim ve haber¬ 
leşme olanaklarından faydalanma durümları da araştırmamızda yer 
almıştın* Büna göre, işyeri sahibi olan küçük sanatkârların # 
öl.9 u gazete okumakta, i- 88.2 si radyo dinlemekte ve f- 69.8 i 
de televizyon seyretmektedir. Küçük sanatkârların f 57.1 i san- 
sanyon gazetelerini, f 5',0 ı radika]- gazeteleri f 15.1 i milli¬ 
yet gazetesini, °j, 36„6 sı parti gazetelerini ve ^ 2.1 i mesleki 
gazeteleri okuduklarını bildirmiştir. -Fesleki gazeteleri okuyan 

küçük sanatkârların oranındaki düşüklük dikkati çekmektedir. 

c) Sosyal Hareketlilik ; 

Bu kısımda, Ankara Kentinde 14 küçük sanat işletmesin¬ 

de faaliyette bulunan 238 işyeri sahibinin sosyal hareketliliği 

gerek yatay (cp.ğrafi) ve gerekse dikey (mesleki) olarak incelen¬ 
miştir. 

Coğrafi mobilite, aynı zamanda, küçük sanatkarların 

Ankara'nın aldığı göçler açısından da önemlidir. Örneğin, örnek¬ 

leme giren 238 işyeri sahibi küçük sanatkârın f 45.0 1 kasabada, 
İo 29.0 1 köyde doğmuştur. Ayrıca, Ankara'ya nerelerden geldikle¬ 
ri sorulduğunda, 238 işyeri sahibi küçük üreticiTsanatkârın >? 
41.2 si kasabadan, 18.9 u köyden 29.0 1 diğer şehirlerden ve 
^ 10.9 u da Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerden 
Ankara'ya göç eti'^11'-1"^-' ^ i d irmiş tir .> 
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Küçük üretici-sanatkarlar, ortalarda I6ı9 yıldan beri Anka- 

kara'nm civar köylerinde, fi. 23.2 si gecekonduda, fi 11.3 ü eski 
Ankara evlerinde fi 17.7 si kenar mahallelerde, fi 36.3 sı orta 
tabaka yerleşme birimlerinde ve fi 2.1 i de üst tabaka yerleşme¬ 

lerinde oturmaktadırlar. Bu veriler küçük sanatkârların, Ankara 

içinde daha önce oturdukları semtler ile karşılaştırıldığında, 
şimdi oturulan semtlerde özellikle gecekonduda (eskiden fi 34.5) 
ve eski Ankara evlerinde (eskiden fi 26.9) oturma oranlarında bir 
düşüş buna, karşılık orta, tabaka yerleşmelerinde oturanlar ora¬ 

nında bir yükselme olduğu görülmüştür, (eskiden orta tabaka yer¬ 

leşmelerde oturanların oranı fi- 18.5) Bu durumda, küçük s ana. t kâr¬ 
ların kentleşme süreci içinde, geçiş alanı olan gecekondudan çı¬ 

kıp sabit yerleşme birimleri alan orta tabaka semtlerine geçtik¬ 
leri ve coğrafi mobilite açısından yükseldikleri söylenebilir. 

Dikey hareketlilik konusunda,, önce nesiller (baba-oğul) ara¬ 
sı meslek farklılaşması, sonra küçük sanatkarların kendi meslek¬ 

leri içindeki değinmeler incelenmiştir, örnekleme giren 238 kü¬ 

çük sanatkar-üre t içinin fi» 46.6 sının babası çift.çiLik yapmaktadır. 
fi« 24.4 ünün babası.esnaf ve sanatkardır. Bu durumda, kırsal alan 
meşguliyeti olan çifçilik ve geleneksel faaliyet kolu olan esnaf 
ve sanatkârlık baba mesleğinde önemli bir alan olarak görünmekte¬ 

dir. Bu açıdan çoğunluğunun babası çiftçi olan küçük sanatkârla¬ 
rın kentsel alanda geleneksel faaliyet kolu olan esnaf ve sanat¬ 
kârlığa yükseldikleri söylenebilir. 

Küçük sanatkar-üreticilerin şimdi yaptıkları iş ile daha 

önce yaptıkları i*ler ili.4kilendirildiğinde, bunların fi, 14.3 ünün 
çiftçilik ve çobanlık fi, 37.4 ü aynı mesleği yaptığı fi, 15.6 sı ay¬ 
nı meslekte çırak ve kalfa olarak çalıştığı, fi 7.6 sı babasının 

ra'da oturmaktadırlar* Küçük üre t ic i-sanatkârların fi, 4.2 si An- 
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aynı mesleği ve i- 1.3 ü de aynı meslek de seyyar satıcılık yaptı

ğı görülmüştür, çiftçilik ve çobanlıktan, esnaf ve sanatkârlığa 
ve aynı meslek içinle çıraklıktan işyeri sahipliği durumuna yük
selme, Ankara kentinde faaliyette bulunan küçük işletmeciler ara
sında dikey mobilite olgusunun varlığını ortaya koymaktadır. 

DPT araştırmasında da, küçü 

sinin mesleğe çıraklık yolu ile 

lan tespit edilmiştir. 

d) Aile Yapısı: 

Araştırmamız kapsamına giren 238 işyeri sahibi küçük 

üreticinin f 93.7 si evli, f 6.3 ü bekardır. Sahip olunan orta
lama. çocuk sayısı 2.8 dir. (Ankara ili ortalama çocuk sayısı 
2.5 dir.) Küçük üreticilerin evlerinde ortalama 5.2 kişi bulun

maktadır. 238 küçük üreticinin f 95 4 ü evinde birlikte oturdu
ğu kimselerin kendi çocukları, eşi veya kendinin anne-babası ol

duğunu bildirmiştir. Bu veriler, Ankara küçük işletme sahiple

rinin çoğunlukla geniş aile türünü yansıttıklarını ortaya v 'r-
maktadır. 

Küçük Sanatkârların Bkonomik Durumları • 

Kalkınmakta olan, başka bir deyişle sanayileşme süreci için

de bulunan birçok ülke, küçük sanayi sektörünü büyük ve ilerici 
sanayiin birer sıçrama tahtası olarak düz-enlemişlerdir. Aynı dü

zenleme, Türkiye için de düşünülmekte fakat küçük sanatkârların 

içinde bulundukları ekonomik koşullar yüzünden bu sektörün üre

timi ile ekonomiye katkısı <f- 20 yi geçmemektedir. Küçük işlet
melerin ürettikleri mallar çok çeşitli olup miktar bakımından 
küçüktür, Küçük işletmeler bu malların temin tedarik, üretim ve 
satış organizyonu bakımından zayıf durumdadırlar. 

k sanatkârların çok büyük yüzde-

geldikleri ve o meslekde kaldık-
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Araştırmamızın bu kısmında, Ankara kentinde üretimde bulu¬ 

nan küçük sanatkârların mal varlığı-gelir, üretim-imalatı ve 
kullandıkları teknoloji konuları incelenmiştir. 

a) 'Fal varlığı ve gelir : 

Örnekleme giren 238 işyeri sahibi küçük üreticinin 

f 43.3 ü oturduğu eve, <f 77.3 ü üretim yaptığı iş yerine sahip 
değildir. Küçük sanatkârların büyük çoğunluğu işyerlerinde- kira¬ 
cı olarak faaliyette bulunmaktadır. İşyeri sahiplerinin s* i,ce 
$ 17.7 si işyerlerine (bina-kat olarak)sahiptir. İşyeri sahibi 
sanatkârların f 2.9 u iş ortağı ve gene / 2.9 u babası + karde¬ 
şi ile ortak olarak işyerlerine sahiptir. Bu veriler, küçük 

natkarlara işyeri edindirme politikasının önemini ortaya koymak¬ 

tadır. Küçük sanatkârların önce 1 arındıkları eve, 3onra üretim 
faaliyetlerini sürdükleri işyerine sahip olmaya düşündükleri 

açıktır. 

Küçük sanatkarlara doğrudan doğruya gelirlerinin ne olduğu 
sorulmamıştır. İşyeri sahibi küçük sanatkârların <f 89.5 i evle¬ 
rine kendilerinden başka gelir getiren kimsenin bulunmadığını 

belirtmiştir. Sadece ^ 10.5 i evlerine giren gelirin babaları + 

kardeşleri ve çocukları tarafından getirildiğini ifade etmişler¬ 

dir, Böylece, küçük sanatkârların çok büyük bir çoğunluğu sade¬ 
ce kendi kazançları ile geçinmektedirler. 

b) Küçük Sanatkârların yanında çalıştırdıkları kişi¬ 
lerin *' 4 ■ .,,xi ; 

Örnekleme giren 238 işletme sahibinin yanında çalışan 

636 kişinin <f- 27.5 i vasıflı işçi ve 72.5 i de vasıfsız işçi 



- 137 -

i&çi durumundadır, ^n yüksek oranda vasıflı işçinin çalıştığı 
(<fı 9^1>7) meslek yufka ve kadayıfçılık, sonra «f 85.7 ilû hallaç ve 
yorgancılık, daha sonra, la f 44.4 ile konduracılıktır. Sütçü ve 
yoğurt imalatçılarının yanında çalışan işçilerin 100.0 u vasıf¬ 
sız işçi durumundadır. Bundan sonra, en yüksek oranlarda vasıfsız 
işçilerin çalıştığı meslekler, döşemecilik (f 91.7) pastacı ve 
tatlıcılık (y? 82.3), pide ve simitçilik (■/• 80.6) ve madeni işler 
sanatkârlığıdır. ($ 73.3 dür.) Böylece, küçük işletme sahipleri¬ 
nin yanlarında büyük çoğunlukla vasıfsız-düz işçi çalıştırdıkları 
saptanmıştır. Bu kanıtlama dahs önce küçük sanatkârların çoğunlu¬ 
ğunun işe çıraklıktan başlama durumları ile bağdaşmaktadır. 

c) Sermaye • 

Bu kısımda özellikle iki konu üzerinde durulmuştur; 

1) Başlangıç sermayesi, ve 2) üretimi arttırmak için kullanılan 
ek sermaye kaynaklarının saptanması. 

İşe başlarken veya işini kurarken, Ankara kenti küçük işlet¬ 

me sahiplerinin başlangıç_sermaye- kaynağı ailelerinden temin et¬ 
tikleri gelir ile olmaktadır (7 42.9 u). Başlangıç sermayesinin 
kendisi tarafından temin edildiğini söyleyen küçük sanatkârc.üre¬ 

ticiler in <f0 22. 3 ü, bunu başka iş kollarında çalışarak ve $ 49.2 
si ise aynı iş kolunda çalışarak edindikleri tasarrufları dola- 

yısı ile temin etmişlerdir. Sadece f, 4.6 sı banka ve diğer res¬ 

mi kuruluşların kredi olanaklarından yararlanmıştır, i 10.5 i 

ise ortaklık kurarak başlangıç sermayesini temin etmiştir. 

DPT araştırmasında da işe başlarken kredinin pek fazla rol 

oynamadığı görülmüştür, örneğin Gaziantep'le ve Karabük'le işe 

başlayan sanatkarların <f< 4 ü, Konya'da f, 2 sı ise Van'da <f. 6 sı 
işlerine başlarken krediden yararlanmıştır. Görüldüğü gibi işe 
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başlarken sermaye temininde krediye başvuranların oranlarında, 

Ankara ve diğer şehirler arasında pek büyük fark yoktur, Ayrıca 

Ankara kont merkezindeki küçük sanatkârlarda, olduğu gibi bu şehir¬ 
lerde de kendi tasarrufu ile sermaye sağlıyanların oranı yüksek¬ 

tir. 

Sermaye konusunun diğer önemli yanı, küçük üreticilerin üre¬ 

timlerini arttırmak için gereken ek sermayeyi hangi kaynaklar¬ 

dan temin ettikleridir. Bu sefer, 238 işyeri sahibinin fi 13.5 i 

ek sermayeyi ailesinden temin ederken fi 62.6 sı kendi tasarrufla¬ 
rını kullanmaktadır. fi- 6.3 ü bir başkası ile ortaklık kurmakta 

fic 15.1 i bankadan kredi almakta ve fi> 2.5 i de faizciye baş vur¬ 
maktadır. 

DPT araştırmasında, işlerini genişletmek ve üretimi arttır¬ 

mak için kredi alan küçük sanatkarların oranı, Gaziantep'le fi 7, 
Karabük Konya ve Van'da fi 5 lir. Bu durumda, Ankara kenti küçük 
işletme sahipleri, işlerini genişletme ve üretimi arttırmada kul¬ 
landıkları ek sermayeyi kredi vasıtası ile bulma oranları, yuka¬ 
rıdaki şehirdeki küçük sanatkarlara oranla daha yüksektir. Anka¬ 

ra kentinde ayrıca, üretimi arttırmak için yatırım yapan sanat¬ 

kârların çoğunluluğunun kendi tasarruflarını değerlendirdikleri 
ortaya çıkmaktadır. 

Bu bilgilere göre Ankara kenti küçük işletme sahipleri işe 
başlarken sermaye temini açısından zorluk içinde fakat üretime 
geçtikten sonra, ek sermaye konusunda, rahatladığını göstermek+p_ 
dir. 
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d) Üretim-İmalat : 

Araştırına kapsamına alman 14 küçük sanat kolunu tem¬ 

sil eden 238 küçük işletmeciye Ankara il merkezinde hangi malla¬ 
rı ürettikleri, ne tip imalatta bulundukları informal olarak so¬ 
rulmuştur. Buna göre her meslek grubunda yapılan işler ve üreti¬ 
len malların ne olduğu tespit edilmiştir. DPT araştırmasında da 

belirtildiği gibi, sanatkar ve küçük sanayici işletmelerinin 
çoğu kez tamir ve bakımla işe başladıkları bunlardan bazılarının 
zamanla üretime geçtikleri saptanmıştır. Bizim arattırmamıza ko¬ 
nu olan bütün meslek kollarında hem tamirat hem de imalat üretim 

birlikte yapılmaktadır. 

örnekleme giren 23$ küçük işletme sahibinin 43.7 si geniş 
bir tüketici kitlesi, f 46.2 si özel bir tüketici kitlesi için 
ve f 10.1 i de aracı tüccar için imalatta-üretimde bulundukları¬ 

nı ifade etmiştir. Böylece Ankara'daki küçük işletmelerin çoğun¬ 

luğunun geleneksel bir tüketici grubuna hizmet götürdükleri or¬ 
taya .çıkmaktadır. Aracı tüccar için üretim de bulunduğunu ifade 
edenlerin f. 66.7 si mobilyacılar, <j 30.0 i madeni dökümcüler, 

26.7 si marangozlar 21.4 ü de demircilerdir. Böylece araştır¬ 

ma kapsamına alman küçük işletmelerin çok küçük bir kısmı dina¬ 
mik sanat kollarıdır. 

238 küçük işletmecinin f 76.9 u üretimin piyasa talebini 
karşıladığını, f 22.7 si karşılamadığını belirtmişdir.gu ^ _ 
nu, üretimle pazarlama arasındaki bağı belirlemesi açısından önem¬ 

lidir. Araştırmamızda, terzilerin f 65.2 si, yufka ve kadayıfcı- 

larm f. 100.0 ü, bakırcı ve tenekecilerin f, 58.8 i ve madeni i-^- 
ler sanatkârlarının ft 52.9 u geniş bir tüketici kitlesi için 
üretimde bulunmaktadır. Bu durumda, Ankara'da bu küçük sanat iş¬ 

letmelerinin seri imalata geçebilecekleri düşünülebilir. oÇüııkü 



- 140 -

pazarlama olanaklarının elverişli olduğu görülmektedir. Buna kar¬ 

şılık, özel bir tüketici kitlesi için üretimde bulunanların c- 
73*3 ü sütçü ve yoğurtçular, ^ 69.2 si kunduracılar, İ 52.2 si 
döşümeciler, f 55.6 sı hallaç ve yorgancılar, i 54.1 i pastacı 
ve tatlıcılar f 50.0 i demircilerdir. 

e) Rekabet ; 

"İmalatımızda, sizinle en ç$k rekabet edenler kimler¬ 

dir" şeklinde sorulan soruya 238 küçük işletme sahibinin 58.4 
ü, kendilerininkine benzer iş yapan diğer sanat kolları, f' 24.0 
ı, fabrika imalatına başlamış değer iş kolları ve 3.8 i d t. 
serbest çalıdan sanatkarlar şeklinde cevaplamışdir. C-örüldu.&„, 
gibi, Ankara kenti küçük işletmelerin çoğunluğu, kendilerininki- 
ne benzer işler yanan diğer küçük işletmelerin rekabetinden 

yakınmaktadırlar. Bu durum marjinal küçük inletmelerin Ankara'da 

hayatiyetlerini korumakta devam edeceğini göstermektedir. Bu iş 

kollarının şirketleşme ve kooperatifleşme ile yeniden düzenle^ 

mesi, gelişmekte olan büyük sanayi işletmelerini gerek üretim 

gerekse istihdam açısından yararlandırmak yönünden faydalı ola¬ 

bilir. 

Araştırmamızda,, büyük sanayiin rekabetinden yakınılmamış- 
tır. Ancak, küçük işletmecilerin «/> '24.0 ı fabrikasyon ima,latm 
rekabetinden söz etmişlerdir. Özellikle terzilerin 82.6 sı J >- 

şemecilerin f 43.5 i, ma,rangozların f 26.7 si ve ba.kırcı ve te¬ 
nekecilerin f 41.2 si fa.brikasyon imalatı kendilerine rakip iş 
kolları olarak görmektedir. Bu açıdan terzilerin konfeksiyona 
iş yapan işçiler haline dönüşmeleri,diğer adı geçen meslekler¬ 
de de üretimden vazgeçerek, sadece eskileri yenileme şeklinde 

tamirat hizmeti yapan ve sonucunda, da, diğer büyük sanayi işlet¬ 

melerinde işçi olarak çalışan bir grubun doğması kaçınılmaz 



- 111 -

olmaktadır. Eu lurumd; , büyük sanayi ile ilişkiler kurulması, kü¬ 

çük işletmelerin kuvvetlenmesinde etken olacaktır. Bu tür ilişki¬ 

ler küçük sanatların gelişen büyük sanayi ile ileride rakip du¬ 

ruma gelmelerini önleyecektir. Bu da ancak, küçük sanat işletme4* 
lerinin yoğun olduğu şehirlerde, onlara siparişler verecek sana¬ 

yilerin kurulması ile sağlanabilir. Bu açıdan Ankara üzerinde 
durulacak bir kent olarak belirmektedir. 

f) Teknoloji : 

Ankara il merkezinde faaliyette bulunan 238 küçük iş¬ 
letmecinin hiçbirinin işyerinde seri imalat yapan makina yoktur. 

238 küçük işletmenin ’f. 21.4 ünde makina kullanılmaksızın üretim 
yapılmaktadır. Küçük işletmelerin sadece < 5.9 unda bir tane üre¬ 

tici makina , 1 işyerinde 2 tane, 1 işyerinde 3 tan^ ve bir iş¬ 
yerinde de 6 tane üretici makinanm kullanıldığı saptanmıştır.İşi 

yeri sahiplerinin 37.0 si bir tane yardımcı makina kullanmakta¬ 
dır (Yardımcı makina, kendi başına bir ürün üreten mrkinadan çok, 

üretici bireyin emeğinin uzantısı olan makinadır.) Ayrıca, örnek¬ 

leme giren 238 işyeri sahibinin 92.4 ün işyerinde enerji sağla¬ 
yan makina da bulunmamaktadır. Fakinanın, başka bir deyişle tek¬ 

nolojinin en az girdiği meslek kolları, sütçüler ve yoğurtçular, 
yufka ve kadayıfçılar bakırcı ve tenekeciler ve madeni işler sa¬ 
natkarlarıdır . 

Bir tane üretici makina kullananlar arasında pastacılar ve 

tatlıcıların en yüksek orana sahip olduğu santanmıştır. (<f 32.4ü) 
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Bu iumrc göre, Ankara kentinde küçük sanat işletmelerinin 
modern teknolojiden yeter derecede yararlandıkları söylenemez. 

Nitekim, birçok küçük işletmeci, kredi olanaklarının yetersizli 
ği ve temin zorluğu nedeni ile ihtiyacını hissettikleri, özellik¬ 
le üretici makinalara sahip olamamaktadırlar. 

Fakina, özellikle muharrik gücü insan olmayan makinaları 
kullanan Gaziantep, Karabük, Konya, yan ve Bursa'daki küçük sa¬ 
nat işletmelerinin oranı Ankara, kentindeki bu tip işletmelerin 

oranından oldukça yüksektir. 

Küçük Sanatkârların Davranış, Tutum ve Görüşlerine İlişkin 
Değerlendirmeler : 

a) Sosyal örgütlere katılma : 

örnekleme giren 238 küçük işletme sahibinin f 87.3 i 
esnaf derneklerine üyedir. (209 kişi). Bunlardan bir kişi komi¬ 

tede çalışmakta, 3 kişi de yönetime katılmaktadır. 

Bu kısımda amacımız, esnaf dernekleri yanında Ankara'da bu- 

lunabilecek diğer dernek ve örgütlere, küçük sanatkârların katın 

ma eğilimini saptamekdır. Fakat görülmüştür ki, küçük e^ptkâr- 
ların çok az bir kısmı bu tip örgütlere ilgi duymaktadır. Örne¬ 

ğin, küçük işletmecilerin f. 7.1 i Bağkura üyedir. Bsnaf dernek¬ 
lerine üye olan sanat kolları irdelendiğinde yufka ve kadayıfçı- 
ların f 100.0 ü, pastacı ve tatlıcıların f 97.3 ü, madeni dö¬ 

kümcülerin f. 100.0 u, terzilerin f 95.7 si ve döşemecilerin 
^ 95.7 sinin en yüksek oranda, buna karşılık, marangızları^ 
İ- 26.7 gibi en düşük oranda esnaf derneklerine üye oldukları 
saptanmıştır. 
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Örnekleme giren 238 küçük sanat işletme sahibinin esnaf der¬ 

meğine üye olma oranı (-f~ 87.8), Gaziantep t e sanatkar, işverenlerin 
dernekleşme oranından($ 90) düşük,Karabük’e göre de (<f 95) düşük 
olmasına, rağmen Bursa, Konya ve Van'daki oranlara nazaran dana 

yüksektir. 

b) Küçük Sanatkârların Sosyal Dayanışmaya ilişkin Görüş¬ 
leri : 

"Aynı meslekten, menfaatten ve düşünceden olan in¬ 

sanlar bir oraya gelip kendi haklarını kendileri aramalıdır" 
şeklinde sunulan bir soruyu küçük sanatkârların f 93*3 ü (^41.2 
çok uygun + f, 52.1 i uygun) uygundur diyerek cevaplamıştır. Bu 
oran, küçük üretici-sanatkârlarm birleşme eğilimlerini göster¬ 

mesi açısından oldukça anlamlı olmasına rağmen gerek .idarenin 
aldığı bütün kararları büyük bir çoğunlukla kabul etme ve gerek- 

Sl, esnaf dernekleri dışında bütün diğer örgütlere üye olma ora¬ 

nının düşük olması nedeni ile, Ankara'da küçük sanatkârların 

sosyal dayanışma konusunda fikirlerinin düşünce düzeyinde kala¬ 
cağı ve eyleme dönüşmeyeceği söylenebilir. 

c) Küçük Sanatkârların Toplum içindeki Yeri ve Bu Konu¬ 
daki Görümleri s 

psnaf ve sanatkarların toplum içinde orta, tabakayı 

teşkil ettikleri çeşitli kaynaklar tarfından ileri sürülmüştür. 
Biz bu konuyu, küçük sanatkârların kendilerine sorarak sapta¬ 
maya çalıştık, örnekleme giren 233 işyeri sahibi küçük üretici¬ 
ye bu konuda sorulan bir kapalı uçlu soruya, ’j 27.7 si esnaf 

ve sanatkârların (toplumdan aldıkları gelir, itibar gibi şey¬ 
ler açısından) alt tabakaya, <f. 6.^.6 sı orta tabakaya ve <f. 3.4 ü 
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cdü üst tabakaya gireceklerimi bolirtaisdir. Aynı cevaplandırıcı- 
üarın fi 56.3 işçileri "alt tabakaya fi 66.4 ü de köylüleri" gene 
;alt tabakaya girebileceklerini bildirmiştir. İşyeri sahibi küçük 
sanatkarların fi. 77.7 si tüccarları, fi 64.7 si sanayicileri, fi 
77.3 ü politikacıları ve fi 72-3 ü doktor ve mühendisleri üst ta¬ 
bakanın kişileri olarak görmektedir. 

Küçük sanatkarların °fi56,7 si esnaflar ve sanatkarların top¬ 
luma, katkılarının çok olduğu fi- 34.0 ı ada orta olduğu kanısında¬ 
dır. 

Bu veriler bize, kendilerini toplum, içinde orta tabakada 
gören küçük sanatkârların meslekleri açısından topluma katkıla¬ 
rının büyük olduğu kanısında toplandıklarını göstermektedir. 

d) Küçük Sanatkârların ekonomik ve sosyal durumuna, iliş¬ 
kin ileriye ait görüşleri : 

"Psnaf ve sanatkârların ekonomik ve sosyal durumla¬ 

rı gün geçtikçe .üzelecek midir" şeklinde sorulan bir soruyu 

küçük işletmecilerin fi. 42.9 u düzelmiyeceği, fi-.- 51.3 ü de düze¬ 

leceği (geri kalanlar hem düzelecek hem düzelmiyecek diyenler ve 
kararsız olanlar) kanısında, olduklarını belirterek cevaplamışlar¬ 

dır» G-aziantep: te mesleklerinin geleceğini iyi ve şöyle böyle 

gören sanatkarlar fic 54, Karabük’te fi 90, Konya'da fi 67, ve Van',; 
da fi- 73 dir. Bu oranlar Ankara kenti küçük işletmecilerine naza¬ 
ran gelecek hakkında, daha az karamsar olduklarını göstermek¬ 
tedir. 
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Karamsar olanlar, esnaf ve sanatkarların durumlarının kötü¬ 

leşmesini, hükümetin ve siyasi partilerin tutumuna (f? 22.4), ha¬ 
yat şartlarıma 30.6), kredi, sermaye ve malzeme temini zor¬ 

luğuna, (,’ 15.7), talep ve maliyete (f 10.1) fabrikasyon imalata 
(p 11.2) ve esnaf ve sanatkârlarla ilgili kanunlar, kooperatif¬ 
leşme ve sosyal güvenlik ile. ilgili mevzuata bağlamaktadır, 

DPT araştırmasında, geleceğini tehlikeli gören esnaf ve sa¬ 

natkarlar bunu sermaye yetersizliği ve aynı konuda çok işyeri 
olmasına bağlamaktadır. Bizim araştırmamızda, aynı işkolu çok¬ 

luğuna değinilmemekle birlikte, i 11.2 si fabrikasyon üretimin 
tehlikesini belirtmiştir. 

İyimser olanların f 16.9 u bunu "Allaha bağlı etmenlere ve 

çok çalışmaya" bağlamıştır. Ayrıca, f 29. 2 si de durumlarının 
iyileşmesinin hükümetin ve siyasi partilerin tutumuna bağlı ol¬ 

duğunu söyleniştir. Buna karşın, iyimser olanların sadece ş? 5.6 
si, durumlarının kooperatifleşme ile düzeleceği kanısındadır. 

0 halde Ankarale küçük üreticileri kaderlerine razı olup gelece¬ 

ği olduğu gibi kabullenen bir kesim görünümündedirler. 

e) Küçük Sanatkârların roplumsal Karar Alma Sürecine 
İlişkin Görüşleri ; 

örnekleme giren 233 işyeri sahibinin idarenin ver¬ 

diği kararlara uyma eğiliminde oldukları saptanmıştır. Buna "ida¬ 
renin verdiği karar, bazı grupların menfaatine yarar bazıları¬ 
nın menfaatine aykırıdır" şeklinde konan kapalı uçlu soruyu 
fi 87.4 ünün çok uygun ve uygun olarak değerlendirmeleri sonucun¬ 
da varılmıştır, çünkü küçük işletmecilerin sadece 2.9 u bunu 
çok aykırı bulmuştur. 
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f) Küçük Sanatkârların Kalınlara İlişkin Görüşleri 

Gelişen endüstri düzeninde, küçük üreticilerin modern 

dünya görüşlerini saptayabilmek amacı ile kadınlara ilişkin dü¬ 

şüncelerine de yer verilmiştir- Örneğin, kadınlar dışarda çalı¬ 
şarak eve kazanç sağlamaları konusunda, küçük sanatkârların 

8i4 ü bunu çok uygun, } 49-2 si uygun bulmuştur. Kadınların 
kendi fikirlerini serbestçe başka erkeklere söyleme konusunda 

da küçük sanatkârların <f, 6-7 si bunu çok uygun, ^ 24.8 i uygun 
bulduğunu bildirmiştir. Kaimin okuyup meslek sahibi olması ko¬ 

nusunda ise küçük sanatkârların i 60.5 i bunu uyğun bulmuştur. 

Bu oranlar, Ankara kentinde faaliyette bulunan küçük sa¬ 

natkârların, kadının ekonomik ve sosyal hayattaki yerini kavra¬ 

dıklarını fakat onların düşünce hürriyetlerini kısıtlayıcı bir 

eğilim içinde olduklarını göstermektedir. 

Sonuç olarrk çeşitli ekonomik ve sosyal darboğazlar için¬ 
de bulunan Ankara kenti küçük içlctmeci-sanatkârları, çok sı¬ 
nırlı olarak gelişmekte olan endüstriyel düzen içinde hayatta \ 
kalma_ çabalarır.ı sürdüreceklerdir. Türkiye'de ve Ankara'da hız- ( 
İl kentleşme devam ettiği sürme, tarımdan kopan işgücü için bu 

küçük üretim birimleri birer istihdam kaynağı olmaya devam ede¬ 
cektir. Bu inletmelerin özellikle aynı işi yapan kolları anasın¬ 
da rekabet dolayısı ile bir kısmı işlerini kapatacaklar, bir kıs¬ 
mı ise şirketleşme veya kooperatifleşme ile yeniden düzenlen¬ 

me yoluna gideceklerdir. 
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1 ) 

Sanayileşme çabası içinle olan ülkemizde bu kesim gerek 
içinde bulunduğu sosyo-ekonomik koşullar, gerekse sosyo-psiko- I 
lojik özelliklerinden ötürü kalkınma için kendilerinden bekle¬ 

nen itici güç rolünü oynaya.miya.caklo.rdir. O halde, bu kesimin 

ülke ekonomisine ve kalkınmasına yakarları, ancak büyük sanayi 
firmalarına alt antlaşmalar yolu ile bağlanmaları ve gene bu 
büyük firmaların ara malları üreten alt gruplarına dönüşmeleri 
ile olabilecektir. Ancak bu şekilde modernleşme (teknolojik) ola¬ 

naklarına sahip fakat büyük firmalara bağımlı (teknoloji ve ta¬ 
lep açısından) birer küçük sanayi işletmeleri olarak yaşamaya 
devam edeceklerdir. 



4.<+U — 

s u v: a a y 

This survey is basically a social study of a traditional 

socio—economic stratum, nanoly artisans and craftsmen, surviving 

and functioning in a changing social milieu affcctcd by rapid 

capitalization and industrialization. Turkey, a couniry v/ith 
limited industrialization and a sizeable population v/ith linited 

incone harboürs a largo stratum of artisans and craftsmen \vhich 

fills the supply vacuum left by the modern sector. This traditional 

force of production enjoys the demand of largo rural and lov—income 

urban groups' \vho caıınot afford expensive importad goods and domes— 

tically produced modern goods and Services. 

Despito the general trend of history v/hich evince tiıcir 

final demişe, it is a fact that this stratunı survives and is consi— 

derably effective in the economic and political spheres of Turkish 

society. It is this effoctiveness that has inspired Turkish policy 

malcers to base their economic policies to the already euisting 

potential of this social stratum in transforming tlıe small traai— 

tional producers into a modern entrepreneural elass. This strategy 

is veli in harmony ,’ith the general aim of Turkish development 
policy development by the aggrondisement of the private sector, and 
to utilize the stato for this end. 

What this study intends to do is,to prove that the ^'•ssibilities 

of the Turkish small producers, compcsed of artisans and craftsmen 

are short of the stated government policy of creating a modern in— 

dustrial sector out of this socio—economic stratum. This, ve vvant to 

demonstrate at tv/o levels l) Tîıe socio—economic possihilities 
for the development of this stratum (objeetive conditions), 2) The 
aptitude and socio—psyohological qualities of the members of this 
elass to become modern entreprencurs or eaptains of a sophisticated 

industrial complex (subjective conditions). The first approach is 
a gyatemic and structural one, vhich the latter is a behavioral 

and psychologistiCc 



The unit of analysis is a s anıp 1 e of 238 artisans and craftsmen 
randomly chosen from tiıe city of Ankara. The sub ects are members 
of 14 different branches of orafts and snıali industries. The 

reaearch technioues utilized in this survey is primarily interviewin 

and participant obs ervati on—library research has also suppleınented 

field survey. 

The results derived, \vere coaparod \vith the findings of 

previous studies 011 the subjeet. TLc results of the survey have 

greatly substar.tiated the prinary hypotheses set forth at the 

onset. An economio policy geared to or aimed at creating a dynamic 

industrial sector by promoting snıali crafts and traditional arts, 
is extremely hard and oxpensivo, if not impossible. ITeither the 
objective conditions of the national economy and the existing 

economic policy v/hich is shaped by t he s e conditions -despite the 
lipservice to the contrary~- nor tho po': ontial of this stratum are 

condusive for their development into a aodern industrial sector. 
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