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Özet 
Bu çalışmada Taylorist, Fordist, Post-Fordist ve esnek üretim yapıları 

incelenmektedir. Son yıllarda, esnek üretim biçimlerinin uygulama alanı yaygınlaşmış ve 
tartışmalı bir konu haline gelmiştir. Bazı yazarların, temel sorunun sermayenin yaşadığı 
krizden kaynaklandığı yönündeki görüşlerine karşılık, sorunun kaynağı ne olursa olsun, 
üretim sürecinde süregelen bir dönüşümün olduğu bir gerçektir.  Bu çalışma üretim 
sürecindeki bu dönüşümün temel nedenlerini, emek üzerindeki etkisine özel bir  önem 
vererek incelemektedir.   

 
Abstract 
This paper examines Taylorist, Fordist, Post-Fordist and flexible production 

structures. In recent years flexible working structure has spread in application and become 
an controversial issue. Despite capital crisis is seen by some authors as the main problem, it 
is a fact that there is a continuing transformation process in production whatever the causes 
are. This study focuses on the basic reasons of this transformation in production process 
with a special reference to the effect of labour. 
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Giri ş 
Üretim süreçlerinin biçimlenmesinde ekonomik, sosyal ve teknolojik 

gelişmelerin etkili olduğu görülmektedir. Emeğin örgütlenme biçiminin 
şekillenmesinde ise emek sürecindeki gelişmelerin etkili olduğu 
görülmektedir. Örneğin; üretim kapasitesini artırmak amacıyla, mevcut 
makine ve ekipmanların sayısını arttırmak olarak tanımlanabilecek olan 
yaygın birikim rejimine karşılık gelen emek örgütlenme biçimi ‘manifaktür’ 
(zanaat tipi örgütlenme)dür. Teknolojik gelişme ve üretkenlik artışlarının 
üretim artışına neden olduğu üretim süreci ise yoğun birikim rejimi olarak 
tanımlanmaktadır. Yoğun birikim rejimi olarak adlandırılan bu üretim 
sürecine karşılık gelen emek örgütlenme biçimleri ise ‘Taylorist’ ve 
‘Fordist’ emek örgütlenme biçimleridir. 



 Endüstri ilişkilerinin gelişimi; üretim süreci başta olmak üzere, işçi-
işveren ilişkileri ve devletin ekonomideki etkinliği bakımından üç farklı 
döneme ayrılmaktadır. 
 Serbestlik Dönemi: 1768 yılında, Đngiltere’de buharlı makinenin 
icadı ile sanayi tipi üretim yapısının ortaya çıktığı görülmektedir. Bu icadın 
tetikleyici rol oynamasıyla, endüstri ilişkilerinin gelişim süreci içinde yer 
alan ve ‘Serbestlik Dönemi’ olarak nitelendirilen ilk dönem ortaya çıkmıştır. 
Liberalizmin hakim olduğu, müdahale yapılmayan ve çalışma şartlarının 
kötüleştiği dönem olarak tanımlanan bu dönem, endüstri devriminden 
hemen sonra ortaya çıkan dönemdir. (Yavuz 1995:5). 
 Müdahaleci Dönem: Bu dönem, istihdam koşullarının kötüleşmesi 
nedeni ile hükümetlerin, işçileri korumak amacıyla, müdahaleci kimliğe 
bürünerek işgücü piyasasını düzenlemeye yönelik tedbirler aldığı dönem 
olarak bilinmektedir. Bu dönemde, işgücü piyasasında da bütün dünyada 
etkin bir rol alan Keynesyen iktisat politikaları uygulama alanı bulmuş ve 
hükümetlerin, düzenleyici bir güç olarak ekonomide müdahaleci bir rol 
alması gerektiği düşüncesi yaygınlık kazanmıştır. Bu müdahaleci düşünce 
anlayışı, üretim sürecinin şekillenmesinde de etkili olmuştur. 
 Esneklik Dönemi: Yetmişli yılların ikinci yarısında petrol krizinin 
neden olduğu durgunluk, özellikle endüstriyel yönden gelişmiş ülkeleri 
etkilemiş ve bu ülkelerde işsizlik yaygınlaşmaya başlamıştır (Tuncay 
1995:57) denilerek, işsizliğin artması, esneklik dönemine geçişin nedenleri 
arasında sayılmıştır. Đşsizlik oranındaki artışın nedeni olarak da işletme 
yönetimlerinde ve örgütsel yapılarında adem-i merkeziyete doğru bir kayış 
ve bu doğrultuda çalışma modellerinde ortaya çıkan yenilikler (Treu 
1992:497) gösterilmektedir.  
 Kısaca; işsizlik artışına neden olan 1973 Petrol Krizi, bilgisayar 
teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişme ile birlikte mikro-elektronik 
cihazların üretim sürecine dahil edildiği, küreselleşme eğilimlerinin 
artmasıyla birlikte uluslararası rekabetin hız kazandığı ve işgücü 
piyasasındaki sektörel dağılımın, hizmetler sektörü lehine genişlediğinin 
gözlendiği dönem ‘Esneklik Dönemi’ olarak adlandırılmaktadır. 
 

 I.1.Taylorist ve Fordist Üretim Yapısı 
  I.1.1. Taylorist Üretim Yapısı 

Emeğin üretim sürecindeki yeni örgütlenme biçimi olarak ortaya 
çıkan Taylorizm, emek araçlarının geliştirilmesiyle veya teknoloji ile 
ilgilenmez. Bir yönetim modeli olan Taylorizmde esas olan, emek sürecinde 
bilimsel yöntem kalıplarının kullanılmasıdır. Taylor’un Bilimsel Yönetim 



Đlkeleri (The Principles of Scientific Management) adlı kitabında, emek 
sürecinin kontrolünün esas olduğu vurgulanarak emeğin örgütlenmesinin 
temel ilkeleri oluşturulmaya çalışılmıştır.  

Emek sürecinde bütün kontrolün yönetime geçmesi gerektiğini 
savunan Taylorizm’in başlıca üç ilkesi vardır (Belek 1999:57): Birincisi, 
emek sürecinin basitleştirilmesidir. Đkincisi, kafa emeğinin (zihinsel emek) 
üretimden alınarak planlama düzeyinde merkezileştirilmesidir. Üçüncü ilke 
ise, işçinin yaptığı işin her aşamasının yönetimce planlanması ve bu planın 
işçiye direktifler biçiminde iletilmesidir.  
 Taylorist üretim sürecinde, bir işin bölümlere ayrılarak her 
bölümünde başka bir işçinin çalıştırılmasıyla üretim sürecinde işbölümü 
gerçekleştirilmi ş olmaktadır. Đş bölümünün sağlanmasıyla işçinin, işin 
tamamı hakkında bilgi edinmesi önlenerek üretimi kontrol etmesi 
engellenmektedir. Diğer yandan da işçinin üretim aşamasında sürekli olarak 
aynı işi yaparak uzmanlaşması ve bu yolla üretkenliğinin artırılması 
amaçlanmaktadır. 
 Taylorizmle birlikte, emek üzerinde kontrol sağlamak ve emeğin 
vasıfsızlaştırılarak birbiri yerine kolayca ikame edilebilir hale getirilmesi 
amaçlanmıştır. 
 
 I.1.2. Fordist Üretim Yapısı 
  I.1.2.a. Doğuşu ve Gelişimi 
 Fordizim kavramı, II. Dünya Savaşı ile 1970’li yıllarda ortaya çıkan 
Petrol Krizi arasındaki dönemdeki üretim örgütlenmesi için 
kullanılmaktadır. Kitlesel üretim ve tüketime dayalı bir birikim rejiminin 
bulunduğu bu dönemde, emek sürecinin örgütlenmesinin, Taylorist seri 
üretim biçiminin montaj hattı örgütlenme biçimine dönüşümüne dayandığı 
ifade edilmektedir (Köstekli 2000:821).  
 Fordizmin ayırt edici özelliklerinden birisi, üretim sürecinin ilk defa 
işçinin özelliklerine ve fiziksel niteliğine bağlı olarak örgütlenmesinden 
çıkıp makinenin (tekniğin) mantığına ve nesnelliğine göre örgütlenmiş bir 
üretim sürecine geçmiş olmasıdır (Yentürk 1995:802). Üretimin en ince 
ayrıntısına  kadar planlanarak uygulanmasına yardımcı olan makineleşme 
nedeniyle, üretim süreci de sürekli gelişmeye elverişli hale getirilmiş 
olmaktadır. 
 Fordist üretim sürecinde; işçi başına üretimin, ayrıntılı işbölümü ve 
standart mal üretimi ile artırılması amaçlanmış, rekabetin esası aynı maldan 
çok sayıda ucuza üretmek üzerine kurulmuştur (Yentürk 1995:803). 



 Homojen ürünlerin yığınsal üretimine dayanan Fordizmin en önemli 
özelliği, meta ve ücret ilişkisinin genelleşmesidir. Ücret ve meta ilişkisinin 
genelleşmesinde hiç kuşkusuz refah devleti düzenlemelerinin önemli bir 
payı vardır (Öngen 2003:38). Refah devleti düzenlemeleri, üretkenliğe 
endekslenen ücret politikalarıyla çalışanların satın alma güçlerinin sabit 
tutulması ve metaların hızla dolaşımına imkan tanınması, çalışanların 
sendikaları aracılığıyla örgütlenerek ücretlerini yüksek tutmaları ve böylece 
talebin canlı tutulması şeklinde ifade edilebilir. Bunun yanında, Keynesyen 
makro ekonomi politikaları da arz ve talep arasındaki dengenin 
korunmasında etkili olmuştur. Böylece refah devleti düzenlemeleriyle  fazla 
üretim krizlerinin önüne geçilirken, yığın üretimi ile tüketimin gereği olan 
üretkenlik ilişkisi de sağlanmıştır. 
 Fordizmde devlet, ekonomiye doğrudan müdahalede bulunarak 
üretimde mikro ekonomik esneklik uygulamalarını sınırlayan bir özellik 
göstermektedir (Toprak 2003:356). 
 Fordizim, makro ekonomik büyüme biçimi olarak göreli kapalı 
ekonomilerin büyümesine yol açmıştır. Bunun dayanak noktasını; ölçek 
ekonomilerine dayanan ve verimliliği artıran kitlesel üretim, verimlilik 
artışının neden olduğu gelir artışı, yükselen ücretler nedeniyle artan kitlesel 
talep, etkin kapasite kullanımından dolayı artan karlılık ve kitlesel üretim 
araçlarına ve tekniklerine yönelen bir yatırım oluşturmuştur. 
 Sonuç olarak; bir ekonomik düzenlemenin toplumsal biçimi olarak 
Fordizmin bazı göstergeleri şöyle sıralanabilir (Toprak 2003:355): 
 *Mülkiyet ve kontrolün ayrışması yoluyla merkezi planlamanın 
adem-i merkeziyetçi bir yöntemin yerine geçmesi 
 *Tekelci fiyatlama. 
 *Sendikaların tanınması ve toplu pazarlık sistemi. 
 *Verimlilik artışına ve tüketici fiyat artışlarına endekslenen ücretler. 
 *Efektif talebi korumaya yönelik parasalcı emisyon ve kredi 
politikaları. 
 *Fordist büyüme biçimine uygun kollektif tüketim araçları ve 
kitlesel tüketim kuralları ile alt yapı şartlarının genelleşmesine yönelik 
devlet güdümlü toplumsal üretim. 
 *Sermaye ve emek arasındaki hem bireysel, hem toplumsal ücret 
artışlarını kontrol etmede devlet müdahalesi.  
 
 I.1.2.b. Emek Üzerindeki Etkisi 
 Fordist üretim mekanizmasının egemen bir yapıya kavuşturulması, 
geniş ve istikrarlı pazarların varlığına bağlıydı. II.Dünya Savaşı’ndan sonra 



ortaya çıkan iktisadi büyüme konjonktürü, Fordizmin egemen bir üretim 
mekanizmasına dönüşmesinde olumlu katkılar sağlamıştır. Bu dönemde 
uluslararası kuruluşların oluşturulduğu ve bu kuruluşlar aracılığıyla az 
gelişmiş ülkelere krediler verildiği görülmektedir. Bunun yanında Amerikan 
Dolarının, Bretton Woods Para Sistemi ile dünya parasına dönüştürülmesi, 
1930 Bunalımından çıkılmasında etkili olmuş ve Fordist üretim 
mekanizmasının ihtiyaç duyduğu pazar ve talep bu yolla sağlanmıştır. 
 Fordizmin yaygın üretim mekanizması haline dönüşmesi, refah 
devleti anlayışının yaygınlaşması ve konjonktürel gelişmelerle üretim yapısı 
içindeki yerini sağlamlaştırması, emek sahiplerini de olumlu yönde 
etkilemiştir. 
 Fordist üretim sürecinde, çalışanların bütünleşmesinin 
(sosyalizasyonunun) sağlanmasında pazar talebini artıran sosyal güvenlik 
harcamalarının artırılması ve çalışan sınıflara eğitim ve öğretim olanakları 
sunulması refah devletinin önemli sayılabilecek bütünleştirici politikaları 
arasında yer almaktadır (Öngen 2003:38). 
 Fordist üretim sürecinde ücretler, satın alma gücünü göz önünde 
bulundurarak, kitlesel üretimin yapıldığı sanayi kesiminde belirlenmekte ve 
toplumun diğer kesimlerine de yansıtılmaktaydı. Böylece, ekonomik olarak 
aktif olmayan kesimlere yönelik sosyal yardımların yapılabilmesi için 
gerekli vergilendirme politikaları çalışanlara yönlendirilebiliyordu. Bu 
sistem sayesinde verimlilik artışı devam ettiği sürece, artan kitlesel talep 
nedeniyle ikili işgücü piyasasına veya sendikasız firmalara ihtiyaç 
duyulmadığı ifade edilmektedir (Toprak 2003:355). 
 Fordist üretim yapısının hakim olduğu dönemde devlet, örgütlenmiş 
sermayeyi ve emeğin çıkarını tam istihdam ve toplumsal refah programı 
çerçevesinde ilişkilendirmiş, Fordist büyümeyi sağlamış ve sendikacılığı, 
büyük işletmeciliği ve sosyal dayanışmayı desteklemiştir. 
 Emek açısından bakıldığında; Fordizmin ve Fordist devletin emek 
üzerindeki olumlu etkilerinin yanında, olumsuz etkilerinin de olduğunu 
söylemek mümkündür. 
 Fordist üretim sürecinde makineleşme vasıflı-vasıfsız işçi ayrımını 
ortadan kaldırarak, işçilerin birbirleri yerine ikame edilebilmesini 
kolaylaştırmıştır. 
  Emeğin kendi içinde rakip hale getirilmesi hiç kuşkusuz, 
sermayenin emek karşısında güç kazanması ve yedek işçi ordusu yaratılması 
bakımından olumsuz bir gelişmedir. Fordizmde makineleşmenin yanı sıra 
atölye içi organizasyonun değişmesi de işgücünü olumsuz yönde etkileyen 
bir gelişmedir. Fordist üretim sürecinde, kayan üretim hattı üzerinde iş 



yapılması işçilerin, daha yoğun ve tek düze çalışmalarına neden olmuştur. 
Ayrıca kayan üretim hattı uygulamasıyla işçi, beyin gücünü kullanmaktan 
soyutlanarak üretim sürecinde, karar mekanizmasının dışında bırakılmıştır. 
 

 I.2. Post-Fordist Üretim Yapısı 
 Fordist üretim yapısının etkin olduğunu II. Dünya Savaşı ile 1970 

krizi arasındaki dönemde, birim sermaye başına düşen çıktı miktarının, 
kapitalizmin tarihinde en yüksek oranlara ulaştığı belirtilmektedir (Ercan 
1995:677). Aşırı artı değer ve kar oranlarındaki büyük çaplı artışlar, 
teknolojik gelişmeleri de uyararak nispi artı değer artışına neden olmuştur. 
Bu gelişmeler ise kapitalizmin aşırı meta birikimine neden olmuştur. 
Fordizmin istikrarlı ve geniş çaplı üretimi, geniş pazar alanlarına arz 
edilerek istihdamın sürekli olarak büyümesi sağlanmıştır. Bununla birlikte, 
emeğin kendi içinde ikamesinin kolaylaşmasına ve sermaye karşısında güç 
kaybetmesine neden olduğu için eleştirilen Fordist üretim yapısı, devletin 
ekonomiye doğrudan müdahalede bulunarak mikro ekonomik esneklik 
uygulamalarını sınırlayan bir özellik göstermesi nedeniyle de bazı 
eleştirilere konu olmuştur. 1970’li yıllarda yaşanan ekonomik kriz ve bu 
krizin derinleşerek artan olumsuz ekonomik sonuçları, Fordist üretim 
yapısına yöneltilen bu eleştirileri ciddi bir sorgulanması biçimine 
dönüştürmüştür.  

 
 I.2.1. 1970 Krizinin Nedenleri ve Göstergeleri 

 1960’ların sonlarından itibaren gelişmiş kapitalist ülkelerin büyüme 
ve üretkenlik artış hızlarında önemli düşüşler gözlenmiştir. 1973 petrol 
şokundan sonra daha da belirginleşen ekonomik durgunluk eğiliminin 
nedenlerinin geçici olmayıp, yapısal sorunlara bağlı olduğu ve uzun süreli 
bir resesyon döneminin yaşandığı düşüncesi ağırlık kazanmaya başlamıştır. 
 Fordist üretim sürecinin verimsizleşmesinde, yarımamül malın 
makineler arasındaki hareketliliği ve bu makinelerin yarımamül malı 
beklerken sahip olduğu boş zaman etkili olmuştur. Bunun yanında, üretim 
hattının yüksek tampon stoklarla çalışması gerek ölü sermaye, gerekse 
depolama giderlerini artırmış, sistemin eldeki stoklara bağlı olarak arz yönlü 
işlemesine ve talep değişikliklerinden iyice kopmasına neden olmuştur 
(Roobeek 1984:123). 
 Fordist üretim sisteminde, üretim kalite ve standart kontrolünün 
farklı kişilerce yapılması ise hatalı ürün oranını artırmıştır. Bu özelliğinden 
dolayı Fordist üretim sistemine, ‘hata üretim sistemi’ de denilmektedir 
(TMMOB 2000:920). 



 Yaşanan ekonomik krizin gün geçtikçe derinleşmesi, Fordist üretim 
yapısına alternatif üretim yapısı arayışlarını doğurmuştur. Bu döneme ilişkin 
eleştiriler yalnızca Fordist üretim yapısına yönelik değildir. Fordist üretim 
yapısının içinde önemli bir yere sahip olan refah devleti uygulamaları da 
eleştirilerden nasibini almıştır. Bu eleştirilere göre; Fordist sistemin etkin 
olarak işlemesinde talep yönünü oluşturan geniş ve istikrarlı pazarların ve 
yüksek talebin oluşmasına katkıda bulunan refah devleti politikaları (açık 
bütçe, yüksek devlet harcamaları ve geniş sosyal sigorta sistemi) kar 
oranlarında bir düşmeye yol açmıştır (Yentürk 1995:804). Keynesyen 
genişletici politikalar, kar oranlarındaki düşme nedeniyle tıkanmaya 
başlamış ve değişen bu koşullarda talebin standart ucuz maldan farklı 
mallara kayması da Fordizmi egemen üretim mekanizması haline getiren 
talep yönünün çöküşüne neden olmuştur. 
 Krizin yapısal nedenleri olarak sıralanan enflasyon, yüksek işsizlik 
oranları, azalan büyüme oranları (Piore ve Sabel 1989:18) ve ekonomik 
durgunluk, aynı zamanda krizin göstergeleri olarak da ifade edilebilir. 
 Yoğun sermaye birikimi süreci 1960’lı yıllardan itibaren sorunlar 
yaşamaya başlamıştır. Bu sorunların tespitinde ve değerlendirilmesinde, 
endüstriyel üretim ve sermayenin geri dönüşüm oranı1 şeklinde ifade 
edilebilen  iki önemli gösterge kullanılabilir. 
 Endüstriyel üretim ve sermayenin geri dönüşüm oranında, 1960’lı 
yıllardan itibaren düşüş gözlenmiştir. Sermayenin geri dönüşüm oranı (getiri 
oranı) düştüğü ölçüde, endüstriyel üretimdeki artış azalan miktarlarda 
gerçekleşmeye başlamıştır. 
 Kapitalizmin dönemsel krizlerinin açıklanmasında, “Kapitalist 
ekonomik kriz daima fazla mal üretiminden kaynaklanan krizdir.” diyen 
Mandel’in (1993:229) ‘Uzun Dalgalar Kuramı’ kullanılabilir. Uzun dalgalar 
kuramı aslında, sermaye birikim kuramıdır. Uzun dalgalar kuramıyla, kriz 
süreçlerini tarihsel dönemlerle açıklayan Mandel, kar oranlarının düştüğü ve 
böylece sermaye birikiminin istikrarının bozulduğu dönemlere dikkat 
çekmektedir. 
 
 
 
 

                                                
1 Sermayenin Geri Dönüşüm Oranı (SGDO); Ekonomide elde edilen fazlanın (F), sermaye 
stokuna (S) oranı olarak tanımlanabilir.[SGDO= F/S] (Ercan 1995:667). 



Şekil 1: Kriz Süreçlerinin Tarihsel Dönemlerle Açıklanması (Uzun Dalgalar 
Kuramı) 
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          Basit Elbirliği /             Makineleşme /       Emek  
            Manifaktür                 Makineli Üretim           Sürecinde  FORDĐZM      POST- FORDĐZM    

      Bilimsel  
      Dönem      
      TAYLORĐZM                  

        
           

Kaynak: Savaş 2003:241. 
 
 Grafiğin yukarı doğru hareket ettiği tarihsel süreç ‘genişleyen uzun 
dalgaları’, aşağı doğru hareket ettiği tarihsel süreç ise ‘depresif uzun 
dalgalar’ı ifade etmektedir. 
 Kapitalizmin krizleri ile üretim süreçlerindeki değişmeler iç içedir. 
Genişleyen uzun dalga boylarında genellikle, ortalama kar oranları yüksektir 
ve emek örgütlenişini köklü olarak değiştirme dürtüsü daha azdır. Buna 
karşılık, depresif uzun dalgaların büyük bölümünde ortalama kar oranları 
düşüktür ve bu durum emeğin örgütlenmesinde derinlemesine bir değişiklik 
gerektirir. Dönüşümler yalnızca sermayenin nesnel ihtiyaçları tarafından 
belirlenmemektedir. Aynı zamanda öznel (dışsal) faktörler de bu 
dönüşümleri doğrudan etkilemektedir (Savaş 2003:241). Đşçi sınıfının 
direnişi ile karşılaşan dönüşümlerin yönünü ise, yine bu direncin boyutu 
belirler. 
 1970’li yıllardaki kriz dönemini incelediğimizde; dünyanın bir 
bölümünde ekonomik göstergeler tamamen inişe geçerken, diğer bir 
bölümünde ise kar hadlerinin çok yüksek boyutlara ulaştığı tespit 
edilmektedir (Woomack vd. 1993:44). Kar hadlerinin yükseldiği ülkelere 
bakıldığında; o dönemde, bu ülkelerde Fordist üretim sürecinin 
uygulanmadığı görülür. Bu tespitten yola çıkarak, krizin nedeninin yalnızca 
işçi sınıfının aldığı yüksek ücret, refah devleti politikalarıyla devletin 
ekonomiye müdahalesi ve sosyal harcamaların yüksekliği olmadığı bunun 



yanında, Fordist üretim sürecinin bizzat kendisinden kaynaklanan içsel bir 
kriz yaşadığı da ifade edilebilir. 
 Sonuç olarak; Fordist üretim sisteminin içsel teknik sorunları 
üretkenlik artışında düşüşe neden olurken; ulusal ekonomiden küresel 
ekonomiye geçişin ve yeni üretim sisteminin koşullarını yarattığı 
söylenebilir. 
 

 I.2.2. Neo-Liberalizm ve Çözüm Önerileri 
 Fordizmin krizine neden olan olguları ile krizden çıkmak için 
alınacak tedbirler birbirleriyle örtüşmektedir. Yaygın biçimde, Fordizmin 
krizi emek maliyetinin ve sosyal harcamaların yüksekliği ile açıklanmıştır.  
Bu tespite uygun biçimde geliştirilen uyum politikaları ise neo-liberal 
politikalar olarak belirlenmiştir. Bu belirlemenin altında ise krizden 
kurtulmanın; emek maliyetini ve sosyal devlete ilişkin harcamaları 
düşürerek, Keynesyen ekonomik politikaları ortadan kaldırmakla mümkün 
olduğu anlayışı yatmaktadır (Necef  2000:876). 
 Bunun yanında, Fordist kitle üretiminin ve yığın pazarlarının 
tıkanmasıyla birlikte sermayenin değerlenmesinde (valorizasyon) ciddi 
sorunlar ortaya çıkmış, ücret ilişkisine dayanan tekelci düzenlemeler ciddi 
bir ikilemle karşı karşıya kalmıştır (Öngen 2003:39). Bu ikilem; satın alma 
gücünü yükseltmek ve satın alma gücünü korumak için ücretleri artırmak 
şeklinde ifade edilebilir. 
 Satın alma gücünde meydana gelen düşüşler durgunluğa neden 
olurken, satın alma gücünü artırarak durgunluktan çıkma amacını taşıyan 
ücret artırımları da emek maliyetini artırarak kar oranlarında düşüşe neden 
olacaktır. Yaşanan bu ikilem, Keynesyen politikaların sonu olan Monetarist 
politika uygulamalarını gündeme getirmiştir. ABD ve Đngiltere başta olmak 
üzere, bir çok ülkede uygulanan monetarist politikaların ardından, yeni 
liberal program doğrultusunda özelleştirmelere, liberalizasyona ve 
deregülasyona hız verilmiştir (Öngen 2003:39).  
 Derinleşen küresel krizle birlikte, küçük ve orta ölçekli işletmeler 
gelişmeye, büyük firmalar da küçük birimlere ayrılmaya başlamıştır. 
Böylece, geleneksel işçi-işveren ilişkilerinin oturduğu işletme yapıları, yeni 
bir değişim sürecine girmiştir. 
 Neo-liberalizmin temel niteliği serbest piyasa uygulamalarını 
savunmasıdır ve neo-liberalizmin makro ve mikro mekanizmaları bu 
çerçevede meşrulaştırılır. Neo-liberalizme göre; ekonomi ancak kendi içsel 
dinamikleri ile yani dışsal bir müdahale olmadan daha etkin ve daha 
rasyonel sonuçlar üretir (Ercan 1995:678). Bu, hem gelişmiş hem de 



gelişmekte olan ülkeler için geçerli olan bir yaklaşımdır. Küreselleşmenin 
yoğun bir şekilde yaşandığı  günümüz dünya ekonomilerinin var olabilmesi 
ise gelişen pazar şartlarına uyum sağlayabilmelerine ve küresel pazarda yer 
bulabilmelerine bağlıdır. 
 Neo-liberal yaklaşıma göre Keynesyen ekonomiler, kapitalist sistem 
içinde istisnai bir süreç olarak değerlendirilir ve devletin ekonomiye 
müdahalesi bizzat krizin kaynağını oluşturur. Krizin aşılabilmesi için 
öncelikli olarak; kitlesel üretimin güçlendirilmesine, üretim ölçeği 
artırılarak birim maliyetlerin düşürülmesine ve özellikle işçilik maliyetlerini 
düşürücü politikaların uygulanmasına gidilmiştir (Piore ve Sabel 1989:20). 
 Krizden çıkmak için ortaya konulan çözümlerin temelinde, 
sermayenin hareket alanının genişlemesine imkan vermesi beklenen neo-
klasik yaklaşımların yeniden gündeme getirilmesi bulunmaktadır. Çünkü, 
Neo-klasik ekonominin teorik varsayımları, uluslararası sermaye birikiminin 
ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir yapıya sahiptir.2 
 

I.2.2.a. Makro Mekanizmalar 
 Neo-liberalizmin, sermayenin hareket alanını artırarak esnek bir 
yapıya kavuşturulması amacına hizmet ettiğini vurgulayan bazı yazarlar, 
neo-liberalizmin bu amaç doğrultusunda daha da güçlenmesi için, sermaye 
sahipleri tarafından bazı tedbirler alındığını vurgulamaktadırlar. Bu 
tedbirlerden birincisi, makro ekonomi bağlamında alınan tedbirlerdir. 
Sermayeye esnek koşullar sağlamak için kontrolleri ve korumacı siyasetleri 
(gümrük tarifeleri gibi) kaldırmak, kamu harcamalarını kısmak, sıkı para 
politikası sürdürmek gibi bir dizi uygulama makro ölçekte hayata 
geçirilmiştir (Larrain 1990:13). 
 Öne sürülen makro mekanizmalar, küreselleşme ile birlikte artan 
uluslararası rekabetin ülkeler düzeyinde dikkate alınarak sermayenin 
yanında yer alan ve onun daha fazla güçlenmesi amacını ve üretim sürecinin 
her aşamasında esnekliği yaygınlaştırma kaygısını taşıyan düzenlemelerdir. 
 
 I.2.2.b. Mikro Mekanizmalar 
 1970’li yıllarda yaşanan ekonomik krizden çıkabilmenin yolları 
aranırken, makro düzeyde uygulamaya konulabilecek tedbirlerin yanı sıra, 
üretim sürecinin temelinde, firma düzeyinde de bazı yeni düzenlemelere 
gidilmesi gerektiği fikri yaygınlaşmıştır. Mikro-elektronik teknolojinin 

                                                
2 Neo-klasik iktisat 1970’li yıllarda R. Lucas, T.Sargent ve N. Wallace’nin çalışmaları ile 
kurumsallaşmıştır. Noe-klasik iktisat için bkz.: Lucas 1973 ve Torz 1999. 



gelişimi ve bu teknolojinin üretim sürecinde kullanılmasıyla, firma 
maliyetlerinin önemli ölçüde düşürülebileceği görülmüştür. Makro 
mekanizmaları destekleyen bu önemli gelişme, firmaların ve ülkelerin artan 
uluslararası rekabette var olabilmeleri için özellikle üzerinde durdukları ve 
kullanım alanını yaygınlaştırarak, neo-liberal politikalar bağlamında 
esnekleşmeyi de ön plana çıkaran bir gelişmedir. 
 Sonuç olarak; kriz ortamından çıkabilmek için önerilen makro 
mekanizmalar yanında, gelişen teknolojilerin neden olduğu ve üretim süreci 
üzerinde önemli değişiklikler yaratan mikro mekanizmaların da dikkate 
alınması gerektiği vurgulanmalıdır. 
 
 I.2.3. Post-Fordist Yaklaşımlar 
 Post-Fordizm, başta üretim süreci olmak üzere emek yapısında ve 
toplumsal-ekonomik kurumlarda köklü bir dönüşümü ifade eder. Post-
Fordizimle ortaya çıkan yeni sermaye-emek ilişkisi, üretim teknikleri ve 
örgütlenme biçimleri bir yandan emek üzerindeki denetimlerin artmasına 
neden olurken, diğer yandan da emek piyasalarında, sermaye sahipleri 
arasında giderek artan rekabetle birlikte, sektörel düzeydeki esneklik 
uygulamalarının artmasına neden olmaktadır. Post-Fordist yaklaşımların 
incelenmesi, gerek toplumsal ilişkilerde, gerekse üretimin teknik-örgütsel 
ili şkilerinde yaşanan mevcut gelişmelerin uluslararası iş bölümüne ve az 
gelişmiş ülkelerin sanayileşmelerine ne gibi etkilerinin görülebileceğinin 
kavranabilmesi açısından da bir zorunluluktur. 
 Post-Fordist yaklaşımların, krizin nedenleri ve dinamikleri 
konusunda ve Post-Fordist geleceğin yorumlanması konusunda farklı bakış 
açılarına sahip olduklarını söylemek mümkündür(Neilsen 1991:10)  . 
 Post-Fordist yaklaşımlar olarak nitelendirilen ve her birinin 
eleştirilen yönlerinin olmasına rağmen, ekonomik kriz ve üretim süreci ile 
bağlantılarının bulunması nedeniyle de açıklanmasında yarar görülen üç 
farklı kuram (yaklaşım) ön plana çıkmaktadır. 
 Bu yaklaşımlardan ilki; Piore ve Sabel tarafından geliştirilen ve Yeni 
Smithçi Yaklaşım olarak da adlandırılan ‘Esnek Uzmanlık Modeli’dir. Bu 
yaklaşıma göre, üretimin örgütlenme biçimi ‘kitlesel üretim’ ve ‘esnek 
uzmanlaşma’ olarak ikiye ayrılmaktadır. 
 Esnek uzmanlaşma yaklaşımında, ‘esneklik’ emek piyasası ve emek 
sürecindeki yeniden yapılanmaya; ‘uzmanlık’ ise Fordizmin, kitle 
üretiminin ve üretim standartlaşmasının sonunun geldiğine işaret etmektedir 
(Taymaz  1995:75). 



 Kitlesel üretimdeki büyük ölçeklilik ve özel amaçlı makinelerle 
gerçekleştirilen seri üretimle, piyasalardaki değişikliklere ayak 
uydurulamamaktadır. Kitlesel üretimde niteliksiz işgücü, standart üretim ve 
büyük ölçekli işletmeler bulunurken; esnek uzmanlaşmada kalifiye işçiler, 
piyasaya göre esneyebilen üretim ve küçük işletmeler bulunmaktadır (Piore 
ve Sabel 1984:27). 
 Esnek uzmanlaşmanın üç temel özelliğinden söz etmek mümkündür. 
Bunlar; teknoloji, vasıflı işçi ve esnek üretim şeklinde ifade edilebilir. Esnek 
uzmanlaşma ile kastedilen; emek piyasası ve üretim sürecinde oluşturulacak 
yeniden yapılanmadır. Böylelikle firmalara, konjonktüre göre emek ve ürün 
yapısını değiştirebilme kabiliyeti kazandırılırken, uluslararası rekabete de 
uyum sağlanması kolaylaştırılmış olmaktadır. 
 Đkinci yaklaşım; teknolojik gelişme sürecine ağırlık veren ve Yeni 
Schumpeterci Yaklaşım olarak da bilinen ‘Esnek Firma Modeli’dir. Bu 
modele göre; kapitalist gelişim sürecindeki uzun dalgalar ve tekno-
ekonomik paradigmadaki değişimler birbiriyle çakışmakta ve her tekno-
ekonomik gelişmenin yerleşmesi için ulusal ve uluslararası düzeyde 
toplumsal-kurumsal çerçevenin yeniden yapılanması gerekmektedir 
(Köstekli 2000:820).  
 Tekno-ekonomik paradigma yaklaşımına göre; Neo-Klasik ve 
Keynesyen ekonomik gelişme kuramlarının en zayıf ve eksik yanı, her 
tarihsel dönemde değişen ve sürekli olarak yenilenen teknolojinin özgün 
yanlarını yeterince göz önüne almamalarıdır. Bu nedenle bu yaklaşım, 
‘iktisadi gelişmenin temel itici gücü’ olarak ‘teknolojik değişim’i 
görmektedir. Bir başka ifade ile bu yaklaşımın teorik çatısı temelde, teknik 
yenilikler ve yapısal değişimlerin, iktisadi değişimin dinamiklerinde başat 
bir rol oynadıkları varsayımına dayanmaktadır. 
 Esnek firma modeline göre krizin iki nedeni vardır ve model bu 
nedenlere göre düzenlenmeye çalışılmıştır (Perez 1985:441). Krizin birinci 
nedeni, tekno-ekonomik paradigmanın gelişme olanaklarını yitirmesi ile 
kitlesel üretimin sınırına varılmasıdır. Krizin ikinci nedeni ise yeni tekno-
ekonomik paradigma ile sürüp giden düzenleme rejimi arasındaki 
uyumsuzluktur. Bu kuramda da emek piyasasında ve üretim sürecinde 
esnekleşme ön plana çıkmaktadır. 
 Üçüncü yaklaşım ise Yeni Marksist Yaklaşım olarak da bilinen 
‘Fransız Düzenleme Okulu Modeli’dir. Bu modelde, ekonominin 
merkezinde sermaye birikiminin yer aldığı fikri temel çıkış noktasını 
oluşturur. Bunun için de 1970’lerde ortaya çıkan ve ‘Fordizmin krizi’ olarak 
nitelendirilen krizin açıklanmasında bu çıkış noktası esas alınmaktadır.  



 Düzenleme yaklaşımına göre; her dönem, belli bir birikim rejimi ile 
uyumlu bir düzenleme biçimi ile tanımlanmaktadır. Ekonomilerin gelişmesi 
ya da krize girmesi bu iki yapı arasındaki ilişkiye bağlıdır. Kapitalizmin 
gelişiminin tarihsel bir evresinde birikim rejimi ile düzenleme biçimi 
arasında meydana gelecek bir çatışma sermaye birikim sürecinin 
tıkanmasına ve krizin oluşmasına yol açmaktadır. 
 Fransız düzenleme okulu kuramcılarına göre, kitlesel üretim ve 
kitlesel üretimin hakim kılınmaya çalışıldığı Fordizmde, üretim ile tüketim 
arasındaki denge bozulmuş, verimlilik ve ücret artışları arasındaki üretken 
denge de tıkanmıştır (Ansal 1997:648). Fransız düzenleme okulu 
kuramcıları, piyasanın kendi başına ekonomik istikrarı sağlayamayacağını 
ve kurumların sürece katılması gerektiğini savunurlar. Düzenleme 
kuramının gücü ve orijinalliği, ekonomik düzeyi politik/kurumsal düzeyle 
sıkıca ilişkilendirmesinden ve dolayısıyla da tarihsel hareketi tekil 
belirlemelerle açıklayan indirgemeci yaklaşımlara geçerli bir alternatif 
oluşturmasından gelmektedir (Gökalp 1984:6). 
 Post-Fordist yaklaşımlar olarak açıklanmaya çalışılan yaklaşımların 
bazı ortak yanlarının olduğunu söylemek mümkündür. Bir kere bu 
yaklaşımlar, Fordizmin krizine çözüm arayışlarından kaynaklanmaktadır. 
Krizin temel nedenlerini teknik ve örgütsel sorunlar olarak belirten bu 
yaklaşımlar; verimlilik, büyüme ve ücretlerde iyileştirmenin üretim 
sürecinin esnekleştirilmesi ile sağlanabileceğini savunmaktadırlar. Kısacası, 
Fordizmin krizine çözüm arayan Post-Fordist yaklaşımların genel olarak, 
üretim sistemi ve işgücü piyasasının esnek bir yapıya kavuşturulması 
amacını taşıdıkları söylenebilir. 
 

 I.3. Esneklik 
 Keynesyen iktisat politikalarının geniş ölçüde kabul gördüğü 
müdahaleci devletin ekonomide düzenleyici rol alması ‘durgunluk içinde 
enflasyon’ olarak tanımlanabilecek stagflasyon sorununa neden olmuştur. 
Piyasa mekanizmasının başarısızlığını gidermek amacı taşıyan devlet 
müdahalesi işsizlik ve kaynak israfına neden olmuştur. Đşgücü piyasasında; 
piyasa güçlerinin işleyişini kısıtlayarak tam istihdama ulaşılmasını 
engelleyen nedenlerin tespiti ve giderilmesi tartışması ise esneklik 
(flexibilite) yaklaşımını gündeme getirmiştir (Akalın 1999:77). 
 Đşçi ve işverenler açısından farklı anlamlar ifade eden esneklik; 
işletmelerin hızla globalleşen dünyada değişen ekonomik ve sosyal şartlara, 
her gün gelişen teknolojiye ve uluslararası acımasız rekabet koşullarına ayak 
uydurabilmeleri olarak tanımlanabilir (TĐSK 1994:10). 



 Esneklik arayışının nedeni olarak çoğu kez, sanayileşmiş ülkelerde 
yaşanan rekabet ve özellikle uluslararası rekabet ileri sürülmektedir. Bunun 
yanında, gelişen teknoloji de esnekleşmenin nedenleri arasında 
gösterilmektedir. Küreselleşen dünyada artan işsizlik, ekonomik 
dalgalanmalar, arz-talep değişiklikleri esneklik ve esnek çalışmanın hızla 
yaygınlaşması ile birlikte ifade edilmektedir (Köstekli 2000:567). 
 Endüstri ilişkilerinin gelişiminde üçüncü dönem olarak belirtilen 
Esneklik Döneminde; esneklik, uluslararası rekabet gücünü geliştirmenin ve 
krizden çıkışın anahtarı olarak sunulmuştur (Taymaz 1995:707). 
 Bazı ülkelerde istihdamı teşvik ve işsizliği önleyici bir çözüm aracı 
olarak görülen esnekliğin, birey olarak işçiler gibi tüm toplum yaşantısında 
da olumlu etkisi olacağı üzerinde durulmaktadır (Ekonomi 1994:59). 
   

 I.3.1. Esnekliğe Neden Olan Gelişmeler 
  I.3.1.a. Teknolojik Gelişmeler 

 II.Dünya Savaşı’ndan sonra meydana gelen teknolojik gelişmeler, 
üretim yapısının ve bu yapı içinde de işgücünün yerinin yeniden 
yapılandırılması gereğini doğurmuştur. Mikro-elektronik teknolojisindeki 
gelişmelerle birlikte, üretim araçlarının kullanılmasında daha az işgücüne 
ihtiyaç duyulmaya başlanmış, bu da işgücü istihdamının daralmasına neden 
olmuştur. 
 Üretim sürecinde mikro-elektronik işlemcilerin kullanıldığı 
işletmelerde; bu üretim araçlarının pahalı oluşu, üretimin ara vermeksizin 24 
saat sürdürülmesini ve ancak bu şekilde işletmelerin rekabet kabiliyetinin 
korunabileceği fikrini doğurmuştur. Đşletmelerde ara vermeden üretim 
yapılması ise vardiya tipi çalışmayı doğurmuş ve böylece daha az işgücü 
istihdam ederek üretimin sürekli hale getirilmesi amaçlanmıştır. 
 Devletin ekonomi içindeki rolünün de değiştiği ve neo-liberal 
akımların etkisiyle daha az müdahaleci bir yapıya büründüğü bu dönem 
Esneklik Dönemi olarak nitelendirilmeye başlanmış, üretim yapısındaki 
dönüşüm ve üretim tekniğindeki yeni gelişmelerle birlikte ortaya çıkan 
istihdam daralması nedeniyle, esnek üretim ve esnek çalışma modelleri 
uygulama alanı bulmuştur. 
 
 I.3.1.b. 1970 Ekonomik Krizi 
 1970’lere gelindiğinde, Fordist üretim sürecinde gözlenen devamlı, 
düzgün ve istikrarlı biçimde büyüyen piyasaların artık var olmadığı 
söylenebilir. Bu nedenle de ekonomik dalgalanmalar ve krizler daha çok 
gözlenmeye başlanmıştır. Fordist üretim yapısının egemen olduğu II. Dünya 



Savaşı ile 1970 Petrol Krizi arasındaki dönemde, devletin etkin müdahaleci 
kimliğine büründüğü, işgücünün karar verme sürecinin dışına itilerek 
üretimdeki etkinliğinin azaltıldığı ve sıradanlaştırıldığı görülmektedir. 
 Krizle birlikte gözlenen talep hacmindeki daralmalar arza dayalı 
üretim modelini sarsmıştır. Bu koşullarda, mal ve hizmetin şeklinin ve 
modelinin de farklılaşması gereğinin ortaya çıktığı belirtilmektedir (Yavuz 
2000:619).  
 Yaşanan ekonomik kriz, Fordizmin kurumsal düzenlemelerine karşı 
yoğun eleştirileri gündeme getirmiştir. Keynesyen müdahalecilik anlayışı bu 
eleştirilerin odak noktası olmuştur. Yoğunlaşan bu eleştiriler karşısında, 
monetarist politikalar uygulamaya konulmaya çalışılarak, devletin bazı 
hammadde ve yarı mamul üretim alanlarından uzaklaştırılması 
amaçlanmıştır. Fakat bu dönemde, yoğun olarak, devletin müdahalesizliğini 
savunan Neo-liberal iktisat politikaları uygulama etkinliği kazanarak, işgücü 
piyasasında ve bütün ekonomide nüfuz kazanmaya başlamıştır. 
 Bu gelişmelerle, Fordist üretim sürecinden farklı olarak, piyasanın 
gerektirdiği mal ve hizmetlerin üretiminin gerçekleştirilmesi, işgücü 
piyasasında gözlemlenen katılıkların giderilmesi, üretim yapısının daha 
esnek bir yapıya kavuşturularak konjonktürel dalgalanmalara karşı uyumlu 
hale getirilmesi amacıyla, tam günlü çalışma biçiminden, standart olmayan 
istihdam biçimine (esnek çalışma biçimine) geçilmesi ihtiyacı hissedilmiş 
ve işgücü piyasasının da üretim piyasası gibi daha esnek bir yapıya 
kavuşturulması çalışmaları gündeme gelmiştir. 
 
 I.3.1.c. Küreselleşme ve Uluslararası Rekabet 
 Küreselleşme, dünyada özellikle iki kutuplu siyasi yapının sona 
ermesinden sonra, yalnızca ekonomik ilişkilerin ve karşılıklı bağımlılığın 
artması anlamında değil; toplumların ve bireylerin siyasal, kültürel anlamda 
çok boyutlu bir etkileşim ve bütünleşme içine girmesi anlamında kullanılan 
bir kavramdır (Koray 1995:750). 
 Küreselleşme sürecinin emek açısından belki de en anlamlı sonucu, 
emeğin ve dolayısıyla ücretlerin esnekliğinin önemli ölçüde artmasıdır 
(Ercan ve Özar 2000:39). Dış ticaret ve yabancı yatırımlara daha açık bir 
ekonomide işgücü talebi, ücretteki değişikliklere karşı genel olarak daha 
esnek olacaktır. Çünkü işverenler ve nihai tüketiciler doğrudan dış yatırım 
yoluyla ya da başka ülkelerde başka işçiler tarafından üretilmiş ürünleri ithal 
ederek, yabancı işçileri kendi ülkelerindeki işçilerle ikame 
edebilmektedirler. Đşgücü talebinin malların talep esnekliğine bağlı olarak 
değişkenlik göstermesi sebebiyle, mal piyasalarındaki entegrasyon, iç 



piyasalardaki emek talebini daha esnek bir hale getirmektedir (Rodrik 
1997:33). Kısaca; küreselleşme sürecinin, esnek çalışma modeli 
uygulamalarının ayrılmaz bir parçası olduğunu söylemek mümkündür 
(Felstead ve Jewson 1999:10). 
 Uluslararası rekabet gücü kavramı ise, bir firmanın veya bir 
sektörün, belirli makro ekonomik koşullar altında dış piyasalarda rekabet 
edebilme, yani dış piyasalarda malını satabilme gücünü ifade etmektedir 
(Taymaz 1995:711). 
 1970’li yıllarda yaşanan ekonomik krizle birlikte bir kez daha 
gündeme gelen ekonomik büyüme sorunu, sermayeye hareketlilik ve 
ticarete serbestleşme getirilerek çözülmeye çalışılmıştır. Bu gelişmeler, 
firmalar ve ülkeler düzeyinde artan bir rekabete neden olmuştur. Dünya 
pazarında ticaret serbestleştikçe her ülke için, bir yandan yüksek 
verimlilikten gelen, öte yandan ucuz emekten kaynaklanan iki yönlü bir 
rekabet söz konusu olmaktadır (Koray 1995:754). Bunun nedenle, 
uluslararası düzeyde rekabet gücüne sahip olabilmenin temel şartı olarak 
kaliteli ürün, verimlilik ve ucuz girdi gösterilebilir. 
 Liemt’e göre (1997:239); küreselleşmenin üç tip ayırt edici sosyal 
etkisi vardır. Bu etkiler; küreselleşmenin işsizlik üzerindeki etkisi, ücretler 
üzerindeki etkisi ve çalışma koşulları üzerindeki etkisi olarak sıralanabilir. 
Bu etkilerden ücret etkisi; teknolojik değişmeler, iç talepteki kaymalar ve 
emek arzı nedeniyle diğer etkilerden daha önemli görülmektedir. 
 Üretim sürecinde en önemli maliyet kalemlerinden biri olan 
ücretlerin düşük olması, firmaya ya da ülkeye rekabet kabiliyeti 
kazandırırken, iç talep yetersizliğine de neden olarak, aşılması zor bir 
paradoksa neden olmaktadır. Bunun yanında ücretler, bir ülkenin milli gelir 
hesaplamalarında kullanılan en önemli kalemlerden biridir. Düşük ücretler 
düşük milli gelire neden olarak, ekonomik kalkınmanın sağlanmasında 
önemli bir sorun yaratmaktadır. Bunun için uluslararası rekabet gücünün, 
işçilerin refah içinde yaşayabilecekleri bir ücret düzeyi sağlayan rekabet 
gücü olarak tanımlanması daha anlamlıdır. 
 Uluslararası rekabet gücü ile esneklik arasındaki ili şki açıklanırken, 
ekonomik krizi aşmak ve yeni teknolojilerin yaygınlaşmasını sağlamak 
üzere ortaya atılan esneklik kavramının aslında, iki ayrı stratejiyi de içerdiği 
söylenebilir (Taymaz 1995:712). 
 Pasif strateji; iş güvencesinin tamamen kaldırılması ve ücretlerin 
düşürülmesi yoluyla maliyetlerin düşürülmesi olarak ifade edilebilir. Bu 
stratejinin uzun dönemli sürdürülmesiyle, halkın refah düzeyi 
artırılamayacak ve ekonomik kalkınma sağlanamayacaktır. 



 Aktif strateji ise; esnek teknolojiler ve esnek işgücü istihdam ederek 
sürekli teknolojik yenilikleri gerçekleştirmeye veya diğer firmaların yaptığı 
yeniliklere kolayca uyum sağlayarak rekabet gücü kazanmaya çalışmaktır. 
 Küreselleşme ve uluslararası rekabet koşullarının gerektirdiği üretim 
yapısına sahip olarak, üretim sürecini ve üretim sürecinin önemli bir 
elemanı olan işgücünü aktif stratejiye göre oluşturmak, firmalara ve ülkelere 
rekabet kabiliyeti kazandıracaktır. Bunun için de esnekleşmenin temel 
nedenlerinden birisi olarak, küreselleşme ve küreselleşme ile birlikte artan 
uluslararası rekabet gösterilmektedir. 
 
 I.3.1.d. Sektörel Yapıda Dönüşüm 
 Sanayileşme süreciyle birlikte emek-yoğun teknolojinin yerini 
sermaye yoğun teknoloji almış ve emek yerine makineler ikame edilerek iş 
gücünün tarım sektöründen, sanayi ve hizmet sektörüne kaydığı 
gözlenmiştir. Endüstri ötesi topluma geçildiğinde ise, işgücünün tarım ve 
sanayi sektöründen hizmet sektörüne kaydığı gözlenmiştir. 
 Esnek çalışmanın en yaygın ve uygun olduğu sektör hizmet 
sektörüdür. Toplumların gelişmişlik düzeylerinin artmasıyla birlikte, hizmet 
talebi de artmıştır. Artan hizmet talebinin çeşitlili ği ve kesintisiz 
sürdürülmesi isteği esnek çalışma şekillerinin daha çok hizmet sektöründe 
uygulanması gereğini ortaya koymuştur. Mal üretiminde olduğu kadar, 
hizmet üretiminin de çeşitlenmesi iş yerlerinin kesintisiz süreli faaliyette 
bulunma gereğini ortaya çıkarmış, artan müşteri talepleri 24 saat hiç 
durmadan çalışma düzeninin kurulmasını gerektirmiş ve bunlarla bağlantılı 
olarak esnekleştirme, işçilerin de tercih ettikleri esnek istihdam türleri ile 
birlikte ön planda yer almaya başlamıştır (Ekonomi 1993:59). 
 Kadın işgücünün işgücü piyasasına katılması, öğrencilerin ve ikinci 
bir iş yapmak isteyenlerin varlığı nedeniyle de esnek istihdam biçimleri 
yaygınlaşmaktadır. Bunun dışında, çalışma süresini kendisi planlamak 
isteyen, çalışma ve boş zaman tercihinde bulunan işgücünün varlığı ve her 
geçen gün artması da esnek çalışma modellerine duyulan ihtiyacın nedenleri 
olarak belirtilebilir. 
 

Sonuç 
Üretim süreçlerinin şekillenmesinde etkili bir rol üstlendiği görülen 

ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmeler, dolaylı olarak emeğin 
örgütlenme biçimini ve sermaye karşısındaki durumunu da belirlemektedir. 



Yaygın birikim rejimine karşılık gelen ve üretim kapasitesini 
artırmayı amaçlayan manifaktür tipi emek örgütlenme biçimi, mevcut 
makine ve ekipmanların sayısının artırılmasını öngörmektedir. 

Yoğun birikim rejimine karşılık gelen Taylorist ve Fordist emek 
örgütlenme biçimlerin de ise işçi başına üretimin artırılması amaçlanmıştır. 

Taylorizm, işçinin üretkenliğinin artırılmasının, üretimde bilimsel 
yönetim ilkelerinin kullanılmasıyla ve işçinin üretim aşamasında sürekli 
aynı işi yaparak uzmanlaşmasıyla mümkün olabileceği anlayışını 
savunmaktadır. Fordist üretim sürecinde ise; işçi başına üretimin, ayrıntılı iş 
bölümü ve standart mal üretimi ile artırılması amaçlanmış, rekabetin esası 
aynı maldan çok sayıda ucuza üretmek üzerine kurulmuştur. Fordist üretim 
sürecinin neden olabileceği talep yönlü sorunlar ise müdahaleci devlet 
anlayışına dayanan refah devleti düzenlemeleriyle aşılmaya çalışılmıştır. 

Taylorist ve Fordist üretim süreçlerinin emek üzerindeki etkilerine 
bakıldığında ise; emeğin sürekli olarak kontrol altında tutulduğu, üretim 
sürecinde karar verme yetkisinden uzaklaştırılarak kendi arasında 
ikamesinin kolaylaştırıldığı ve böylece sermaye karşısında 
etkinsizleştirildi ği gözlenmektedir. 
 Oluşumunda dışsal etkenler kadar, Fordist üretim sürecinin içsel 
dinamiklerinin de etkili olduğu 1970’lerde yaşanan ekonomik krizle birlikte; 
1945 sonrasında, Bretton Woods (1944) anlaşmasının ulusal devletlere 
belirli bir otonomi bırakan sistemi içinde, ulusal paranın korunması ve ithal 
ikameci politikalarla ulusal kalkınmanın sağlanması gibi önceliklerden, dış 
pazara açık büyüme eksenli bir ekonomi anlayışına geçilmesinin gerekli 
olduğu fikri kabul görmeye başlamıştır (Koray 2003:55). Bu nedenle 
Keynesyen politikalardan vazgeçilmiş, küresel büyüme ve istikrar; ulusal 
büyüme ve istikrarın önüne geçen başlıca hedef olmuştur. Neo-liberal 
politikalara geçmek için korumacı politikalar kaldırılmış, dış ticaret teşvik 
edilmiş, para piyasaları serbestleştirilmi ş, iç pazar ve talep yönlü 
politikalardan, dış pazar ve arz yönlü politikalara geçilmiştir. 
 Alınan Neo-liberalist politika önlemleri, başta üretim süreci olmak 
üzere emek yapısında ve toplumsal-ekonomik kurumlarda köklü bir 
dönüşümü ifade eden Post-Fordist üretim sürecinin ortaya çıkmasında etkili 
olmuştur. 

Esnek Uzmanlık Modeli, Esnek Firma Modeli ve Fransız Düzenleme 
Okulu Modeli olarak sıralanan Post-Fordist yaklaşımlar, yaşanan ekonomik 
krizin nedenleri ve dinamikleri ile Post-Fordist geleceğin yorumlanması 
bakımından farklı görüşleri benimsemiş olsalar da hepsinin, üretim sistemi 



ve işgücü piyasasının esnek bir yapıya kavuşturulması amacını taşıdıklarını 
söylemek mümkündür. 

Teknolojik gelişmelerin, 1970’li yıllarda yaşanan ekonomik krizin, 
küreselleşe ve uluslararası rekabet ile sektörel yapıda yaşanan dönüşümlerin 
ortaya çıkardığı belirtilen esneklik; işletmelere, kalifiye elemandan 
yararlanma, konjonktürel dalgalanmalara uyum ve emek maliyetini en aza 
indirerek uluslararası rekabette söz sahibi olabilme şansı tanırken, emeğin 
üretim sürecindeki rolünü zayıflatarak, kendi arasında ikamesini 
kolaylaştırmakta, sermaye karşısında güç kaybetmesine ve örgütsüz bir 
üretim faktörü haline gelmesine eden olmaktadır. 
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