
 Journal of Current Researches on Social Sciences 

 (JoCReSS) 

www.stracademy.org/jocress  

ISSN: 2547-9644 

Year:2017 

Volume: 7      

Issue: 2  

 

   doi: 10.26579/jocress-7.2.24 

Effects on Globalization on Social Classes* 

M. Çağlar KURTDAŞ1 

Keywords 
Social structure, 

stratification, 
globalization, social 

class. 

Abstract 

The concept of stratification is hierarchical ordering of individual and group, 
and is seen in every society. Stratification is a feature of the social structure 
and varies from society to society and time. The change of social structure 
also changes the stratification structure. For example, the form of 
stratification based on power and authority, has changed with 
industrialization and has left its place to the stratification of social classes 
based on economic relations. Today, globalization is at the forefront of 
events that affect and change social construction. The notion of globalization 
emphasizes that the world is the only integrated place and affects and 
transforms economic, social and political construction. Accordingly, the class 
stratification structure is affected and changed by globalization. In this 
context, the study aims to explain the effects of globalization on the social 
classes, first of all, after considering the concepts of stratification and 
globalization. 
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Özet 

Birey ya da grupların belli ölçütlere göre hiyerarşik olarak sıralanmasını 
ifade eden tabakalaşma kavramı hemen her toplumda görülen bir olgudur. 
Sosyal yapının bir özelliği olan tabakalaşma, toplumdan topluma ve zamana 
bağlı olarak farklılık gösterir. Sosyal yapının değişmesi tabakalaşma yapısını 
da değiştirmektedir. Örneğin yerleşik hayata geçişle birlikte ortaya çıkan güç 
ve otoriteye dayalı tabakalaşma biçimi, sanayileşme ile birlikte değişmiş ve 
yerini ekonomik ilişkilere dayalı sosyal sınıfların yer aldığı tabakalaşma 
biçimine bırakmıştır. Günümüzde sosyal yapıyı etkileyen ve değiştiren 
olguların başında küreselleşme gelmektedir. Dünyanın bütünleşmiş tek bir 
yer olduğuna vurgu yapan küreselleşme kavramı, ekonomik, sosyal ve siyasi 
yapıyı etkilemekte ve değiştirmektedir. Buna bağlı olarak sınıflı tabakalaşma 
yapısı da küreselleşmeden etkilenmekte ve değişmektedir. Bu bağlamda 
çalışma, öncelikle tabakalaşma ve küreselleşme kavramlarını ele aldıktan 
sonra, küreselleşmenin sosyal sınıflar üzerindeki etkilerini açıklamayı 
amaçlamaktadır. 
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1. Giriş 

Her toplumda bireyler ve gruplar birbirlerinden çeşitli özelliklerine göre 
farklılaşırlar. Bu farklılıklar, cinsiyet, yaş, ırk gibi biyolojik temelli olduğu gibi, 
meslek, prestij, ilgi, kültürel nitelik, tutum ve değerler gibi toplumsal temelli de 
olabilir. Bireylerin ve grupların sahip olduğu özellikler ve farklılıklar aynı zamanda 
onların toplumda farklı konumlanmalarına ve dolayısıyla toplumsal yapı içinde 
hiyerarşik olarak sıralanmalarına neden olur.  Bu hiyerarşik sıralanma toplumsal 
tabakalaşma olarak adlandırılır. Tabakalaşma tarih boyunca bütün toplumlarda 
görülen bir olgudur. Tabakalaşma, toplumsal yapının bir özelliğidir. Bu nedenle 
toplumsal yapı değiştikçe tabakalaşma biçimleri ve tabakalaşmayı belirleyen 
ölçütler de değişmektedir. Örneğin tarım toplumlarına geçişle birlikte ortaya çıkan 
tabakalaşma biçimi, sanayi toplumlarına geçiş ile birlikte değişmiştir. Sanayileşme 
ile birlikte ortaya çıkan sınıflı toplum yapısı ise, günümüzde toplumsal yapıyı 
etkileyen ve dönüştüren küreselleşme süreci ile beraber farklılaşmakta ve değişen 
yapıya bağlı olarak yeni özellikler göstermektedir.  

Bu çalışma günümüz toplumlarının yapısını etkileyen ve değiştiren küreselleşme 
olgusunun, sanayi toplumlarının tabakalaşma biçimi olan sosyal sınıflar üzerine 
yapmış olduğu etkiyi ve dönüşümü tartışmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda 
çalışmada, öncelikle sosyal tabakalaşma ve küreselleşme kavramları ele alındıktan 
sonra, küreselleşmenin sosyal sınıflar üzerindeki etkileri tartışılmaya çalışılmıştır.     

2. Sosyal Tabakalaşma ve Tabakalaşma Tipleri 

Her toplumda bireyler, sahip oldukları çeşitli özelliklere göre farklılaşırlar. 
Biyolojik ve toplumsal temelli bu farklılıklar, bireylerin ve grupları toplum içinde 
farklı konumlanmalarına neden olur. Bu konumlanmayı belirleyen ölçütler 
toplumdan topluma ve zaman içinde değişiklik gösterse de, değişmeyen şey 
toplumsal yapı içerisinde bireylerin ve grupların hiyerarşik olarak sıralandığıdır. 
Bu sıralanma toplumsal tabakalaşmayı doğurur.  Toplumsal tabakalaşma en geniş 
manasıyla; bireylerin ve grupların belirli veya genelleştirilmiş karakteristiklerine 
göre aşağı ve yukarı statülere, rollere sahip ve sınıflara mensup olarak 
anlaşılmaları, derecelendirilmeleridir (Dönmezer,1994;292). Sosyal tabakalaşma 
toplumun büyüklüğü ve işbölümü ile yakından ilişkilidir. Diğer bir deyişle toplum 
işbölümünü gerektirecek ölçüde gelişmiş ve genişlemişse, toplumda ekonomik ve 
toplumsal eylemlerde de artma görülmektedir. Bunun sonucu olarak da insan 
ilişkilerinin oluşturduğu çeşitli gruplaşmalar belirli düzey ve basamaklarda 
toplanma eğilimi gösterir. Bu eğilim ise tabakalaşma sistemini yaratır 
(Eserpek,1981;193). Tabakalaşma, hemen her toplumda görülen bir olgu olmasına 
karşın daha çok, gerek nitelik, gerek nicelik yönü artan ve değişen insan 
topluluklarında rastlanan bir gelişmedir. Toplumsal tabakalaşma çeşitli 
değişkenlere göre değerlendirilmektedir. Genel olarak toplumsal tabakalaşma; 
otorite, prestij, statü ve güce göre nüfusun farklılaşmasının hiyerarşik olarak 
sıralanması şeklinde düşünülebilir (Erkal,1998;193). Ancak tabakalaşmayı 
belirleyen ölçütler toplumdan topluma ve aynı toplum içinde zamana bağlı olarak 
değişmektedir. Tabakalaşmayı belirleyen ölçütlerin farklılaşması toplumun yapısı 
ile doğrudan alakalıdır. Toplumsal yapı tabakalaşmanın ölçütlerini ve niteliğini de 
belirler. Bu nedenle örneğin, geleneksel toplumlarda tabakalaşmayı belirleyen 
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ölçütler daha çok cinsiyet, yaş, ırk, güç gibi özellikler olurken, gelişmiş toplumlarda 
ise eğitim, meslek, gelir gibi toplumsal faktörler ön plana çıkmaktadır.       

Geçmişten günümüze kadar çeşitli tabakalaşma biçimleri görülse de başlıca 
tabakalaşma tipleri olarak; kölelik, kast sistemi, zümre tipi tabakalaşma ve sınıf tipi 
tabakalaşma en bilinen ve yaygın örneklerdir. Toplumsal tabakalaşma toplumsal 
yapının bir sonucu olduğu için her tabakalaşma biçimi içinde bulunduğu toplumsal 
yapının bir sonucudur. Dolayısıyla tabakalaşmayı toplumun yapısı belirler. Örneğin 
avcılık-toplayıcılık yapan nispeten küçük ölçekli topluluklarda, cinsiyete ve yaşa 
dayalı işbölümü tabakalaşma sisteminin çok belirgin olmamasına neden olmuştur. 
Ancak tarım toplumuna geçişle birlikte toplumsal yapıda bir değişiklik meydana 
gelmiştir. Her şeyden önce nüfusun artmasıyla beraber farklılaşmalar ve 
dolayısıyla işbölümü de artmıştır. Artan işbölümü ise tabakalaşma yapısını 
değiştirmiş ve geleneksel tarım toplumlarına özgü bir tabakalaşma sistemi 
meydana gelmiştir. Geleneksel köleci tarım toplumlarında ortaya çıkan 
tabakalaşma yapısı büyük oranda bireylerin üretim aracı olan toprakla olan 
ilişkilerine ve güç ilişkilerine bağlı olarak şekillenmiştir. Bunun sonucunda, bu tür 
toplumlarda ki tabakalaşmanın daha çok biyolojik faktörler ve güç ilişkileri 
etrafında şekillenmesine neden olmuştur.  

Kast sistemi ise geçirgenliğin yok denecek kadar az olduğu ve tümüyle kapalı bir 
tabakalaşma biçimidir. Tarihte pek çok toplum ve toplulukta örnekleri görülebilen 
kast tipi tabakalaşmanın en bilinen örneği Hindistan’da görülmektedir. Kast tipi 
tabakalaşmayı belirleyen temel ölçüt, saygınlıktır. Kastlar en katı ve kesin sınırlarla 
birbirinden ayrılmış tabakalardır ve bu sınırlar gelenek, görenek, dinsel doğmalar, 
siyasi güç ve yasalarca da desteklenir ve güvence altına alınır. Zümre tipi 
tabakalaşma ise kast tipi tabakalaşma kadar sert ve katı olmasa da hareketliliğin az 
olduğu ve zümrelerin ayrıcalıklarının, haklarının, ödev ve sorumluluklarının bir 
takım norm ve yaptırımlarla desteklendiği bir tabakalaşma biçimidir. Zümre tipi 
tabakalaşmanın en tipik örneği Ortaçağ Avrupa’sında görülmektedir. Feodal tarım 
toplumların genel özelliği olan zümre tipi tabakalaşmada tabakalamayı belirleyen 
ölçüt daha çok saygınlık ve iktidar-otoritedir (Kemerlioğlu, 1996:22-30).      

Bir diğer tabakalaşma biçimi olan sosyal sınıflar ise Sanayi İnkılâbını takiben 
toplumun tamamıyla yeniden örgütlenmesiyle yakından alakalıdır. Sanayi İnkılabı 
ile birlikte ortaya çıkan büyük ekonomik ve sosyal değişim, yeni bir tabakalaşma 
biçimi yaratmıştır (Edgel,1998:11). Sınıflar; de facto (yasal ya da dinsel 
tanımlamaya, müeyyidelenmeye gereksinmeyen) gruplardır; kapalı değil, göreceli 
olarak açık gruplardır. Dayandıkları temel tartışmasız, ekonomik bir temeldir. Ama 
toplumsal gruplar ekonomik grup olma özelliğini de aşan özelliktedirler. Sosyal 
sınıflar 17. yy’dan itibaren gelişip ortaya çıkan sanayi toplumlarının karakteristik 
gruplarıdır. Bir sanayi toplumu genel hatlarıyla; toplumda ekonomik kaynakların 
büyük ve önemli bölümünü elinde tutan bir üst sınıf, özellikle sanayide ücretli 
çalışan bir işçi sınıfı ve çoğu kez bu sınıflardan sonra kalanlardan oluşan, çoğu 
“beyaz yakalılar” ve serbest meslek sahiplerini kapsayan bir sınıf orta sınıftan 
oluşur (Bottomore,1984;217). Sanayileşmenin başlangıç ve onu takip eden 
dönemde, üretim araçlarına sahip olan üst sınıf ve ücretli çalışan işçi sınıfı sınıflı 
yapının temelini oluşturan iki ana unsur olmuştur. Ancak ekonomik ve siyasi 
gelişmeler, başlangıçta sayıları çok fazla olmayan orta sınıfın gelişmesine ve “beyaz 
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yakalı işgücü” olarak da adlandırılan bu sınıfın sınıf tipi tabakalaşmada en geniş 
grup haline gelmesine yol açmıştır.       

Sınıf tipi tabakalaşma diğer tabakalaşma türlerine oranla daha karmaşık ve çok 
yönlüdür. Bu yüzden toplumsal sınıfların sınırları, sayıları, ayrıcalıkları ve diğer 
özeliklerini belirlemek güçtür. Toplumsal sınıflar diğer tabakalaşma tiplerine göre 
daha az kapalıdır. Tabakalar arası geçirgenlik fazla olan bu tipte tabakalar 
kalıtımsal olarak belirlenmez. Toplumsal hareketlilik töreler, yasalar, dinsel 
doğmalarla kısıtlanmamış, tersine değerlerle yüceltilip desteklenmiştir. Sınıflar 
arası ilişkiler de değerler, normlar ve yaptırımlarla kısıtlanmamıştır. Bu bakımdan 
endogamik değillerdir. Toplumsal sınıfları belirleyen ölçütler içinde saygınlık ve 
iktidar boyutu önem taşımakla birlikte ekonomik durum daha ağır basar. Bu 
yüzden bazı yazarlara göre toplumsal sınıflar ekonomik tabakalardır (Kemerlioğlu, 
1996:37). Sınıfları belirleyen temel ölçüt daha çok ekonomik etkenler olarak 
görülse de, bu konuda özellikle toplumsal değişme sürecine bağlı olarak farklı 
görüşler ortaya çıkmıştır. Günümüzde sınıfları belirleyen ölçütler daha çok; 
toplumda oynanan rol, hayat tarzı ve psikolojik davranış ve müşterek şuur olarak 
kabul edilebilir (Laroque,1969:11-17).  

Sanayi toplumlarının tipik özelliği olan sınıf tipi tabakalaşma günümüzde varlığını 
sürdürmektedir. Ancak sosyal yapının bir sonucu olan tabakalaşma biçimleri 
toplumsal değişme sürecine bağlı olarak değişmekte ve dönüşmektedir. Bu 
bakımdan günümüzde meydana gelen değişimler sınıf tipi tabakalaşmayı da 
etkilemektedir. Bu değişimlerin başında gelen küreselleşme olgusu da toplumsal 
yapı üzerinde ve dolayısıyla günümüz sınıf yapısı üzerinde de bir etkiye sahiptir.   

3. Küreselleşme Kavramı  

Günümüzde yaşanan değişim ve dönüşümleri anlamak ve açıklamak için kullanılan 
kavramların başında gelen küreselleşme, dünyanın tek bir yer olarak algılandığı ve 
anlamlandırıldığı bir süreci ifade etmektedir. Küreselleşme, bir yandan zaman ve 
mekân duygusunda ortaya çıkan yoğunlaşmayı anlatırken, bir yandan da 
ekonomik, siyasi ve kültürel olarak dünyanın gittikçe bütünleşen tek bir yer 
olduğuna vurgu yapmaktadır. Küreselleşme süreci aynı zamanda dünya çapında 
bir değişim ve dönüşüm yaratmaktadır. Bu bakımdan günümüzde küreselleşmenin 
bir sonucu olarak ortaya çıkan, ekonomik, siyasi ve kültürel değişmelerden 
etkilenmeyen toplum neredeyse bulunmamaktadır.  

Küreselleşmeye ilişkin söylem ve atıflar son yıllarda oldukça yaygınlaşmış olsa da 
kavramın kökenleri Saint-Simon ve Karl Marx’a ve modernitenin dünyayı nasıl 
bütünleştirdiğini fark eden 19. yy ve 20. yy düşünürlerine kadar uzatılabilir. Ancak 
küreselleşme terimi, 1960 ve 1970’lerin başına kadar bugünkü anlamıyla 
kullanılmamıştır. Küreselleşme çoğu kez; uzak bir yerdeki hareket, zaman-mekân 
sıkışması, karşılıklı bağımlılığın hızlanması ve her yönü ile daralan bir dünya 
olarak tanımlanmaktadır (Held ve McGrew,2014:8-11).  Küreselleşme, hem 
dünyanın küçülerek yoğunlaşmasına, hem de bir bütün olarak dünya bilincindeki 
yoğunlaşmaya gönderme yapan bir terimdir (Friedman,1996;82-83). Bu bağlamda 
küreselleşme; artan akışkanlıklar ve büyüyen çok yönlü akıntılar ile bunların 
karşılaştığı ve yarattığı yapıları içeren gezegen çapındaki süreçler (Ritzer,2011:20) 
olarak da tanımlanır. 
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Pek çok düşünüre göre küreselleşme modernliğin bir sonucudur. Örneğin Giddens 
küreselleşmeyi, uzak yerleşim birimlerinin birbiri ile ilişkilendirildiği yerel 
oluşumların millerce ötedeki olaylarla biçimlendirildiği dünya çapındaki toplumsal 
ilişkilerin yoğunlaşması olarak tanımlamaktadır. Giddens’s göre içinde yaşadığımız 
dönem geç modernlik koşulları ile tanımlanmaktadır. Geç modernliği açıklayan 
mekanizmalar ise aynı zamanda küreselleşme mekanizmalarını oluşturmaktadır. 
Bu açıdan Giddens modernliğin sonucu olarak gördüğü küreselleşmeyi köken 
olarak batı ile ilişkilendirmektedir (Giddens,2008:83-93). 

Dünyanın küçülmesi ve tek bir yer haline gelme süreci küreselleşme kavramı ile 
tanımlanırken diğer taraftan küreselleşme, ekonomik, siyasal, kültürel düzlemde 
toplumsal değişmeye ilişkin tartışmaların arka planını oluşturur 
(Aslanoğlu,1998;123) Bu açıdan bakıldığında küreselleşme ile kastedilen veya 
betimlenen durum çok net bir görünüme sahip değildir. Kavram bazen dünya 
toplumlarının birbirine benzeme süreçlerini ve buna bağlı olarak tek bir global 
kültürün ortaya çıkmasını. Bazen de toplumların, toplulukların ve kimliklerin 
kendi farklılıklarını ifade etmek ve tanımlamak sürecinde kullanılabilmektedir 
(Keyman,1998;9). Bu bakımdan küreselleşme kavramına atfedilen anlamlar 
farklılaşmakta ve bu bağlamda küreselleşmeye ilişkin farklı yaklaşımlar ortaya 
çıkabilmektedir.  

Küreselleşme olgusuna yaklaşımlarındaki farklılıklar üç temel düşünce eğilimi 
doğurmuştur. Bunlar; aşırı küreselleşmeciler, kuşkucular ve dönüşümcüler. Aşırı 
küreselleşmecilere göre, ulus-devlet anlayışı önemini yitirmiştir. Küresel piyasa 
işleyişine göre yeni değerler ve toplumsal yapılanmalar önem kazanmıştır. 
Piyasalar devletten daha güçlü hale gelmiş ve geleneksel ulus devletlerin yerine 
dünya toplumu bilinci yaygınlaşmaktadır. Küreselleşme bireysel zenginliğin 
artmasına neden olacaktır. Kuşkucular ise, küreselleşmenin yeni bir şey olmadığını 
söyleyerek, yeni bir süreç değil geçmişe dönüşün göstergesi olduğunu belirtiyorlar. 
Dünya küresel bir uygarlıktan çok bölünmeye doğru gitmektedir. Bu nedenle 
küreselleşme toplumlar arasında bir bütünleşmeye değil farklılaşma ve çatışmaya 
yol açmaktadır. Ortak bir kültür yaratmaktan ziyade, baskın bir kültürün etkisinde 
bazı toplumların kültürünü asimile etmektedir. Dönüşümcüler küreselleşmenin 
toplum düzenini yeniden şekillendiren ekonomik, sosyal ve siyasal değişmelere 
neden olan esas güç olduğunu belirterek bugünün dünden oldukça farklı olduğunu 
belirtirler. Bu açıdan dönüşümcüler “ulus devlet çöküşte” diyen aşırı küreselcilere 
ve “değişen bir şey yok” diyen kuşkuculara karşıdır (Giddens,2008:93-96.) 

Küreselleşme bir değişim sürecidir. Dünyanın sanayi toplumundan sonra almaya 
başladığı yeni bir şekil, bir dönüşümü ifade eder. Ancak bu dönüşüm sanayi 
toplumundan bağımsız ve kopuk değildir. Bilginin gelişen iletişim araçları 
vasıtasıyla yayılmasına bağlı olarak dünyanın bütünleşmesi, sanayi toplumlarının 
aldığı yeni şekildir. Bu bağlamda üç boyutu vardır. Birincisi ekonomik boyuttur ve 
üretimin ve sermayenin küreselleşmesini ifade eder. Uluslararası şirketler 
aracılığıyla vücut bulur. İkincisi siyasal boyutudur ve ulus devlet problemi ve 
sınırların kalkması, uluslararası siyasal oluşumlar biçiminde karşımıza çıkar. 
Üçüncüsü ve bekli de en karmaşık olanı kültürel boyutudur. Çünkü küreselleşme 
bir yandan küresel ortak bir kültürden bahsederken bir yandan da yerellikleri ve 
farklılıkları ön plana çıkarmaktadır.  
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4. Küreselleşmenin Sosyal Sınıflar Üzerindeki Etkileri 

1970’lerden sonra özellikle iletişim ve ulaşım teknolojilerinde meydana gelen 
değişmeler, kökenleri 17. yy’a kadar uzanan ve Sanayi Toplumu olarak adlandırılan 
modern ulus-devletlerinin yapısında siyasal, ekonomik ve kültürel alanda, küresel 
çapta bazı değişiklikler meydana getirmiştir. Bu değişiklikler Dünya’nın yeniden 
şekillenmesine neden olurken aynı zamanda toplumsal sınıflar üzerinde de bazı 
değişiklikleri kaçınılmaz kılmıştır.   

20.yy’ın ilk ve ikinci yarısındaki ekonomik yapılar arasında tarihsel bakımdan en 
ayırt edici nokta; enformasyon teknolojisi devrimi ve bu devrimin bütün toplumsal 
ve ekonomik faaliyet alanlarına yayılması olmuştur. Böylece enformasyon 
teknolojisi, küresel ekonominin oluşumu için gerekli altyapının sağlanmasına 
katkıda bulunmuştur (Castels,2005;279). Küresel ekonominin oluşmasında en 
büyük etken olan enformasyon devrimi tüm dünyanın bir ağla birbirine 
bağlanmasına neden olduğu gibi küresel bir ekonomik düzen oluşturmuş ve bu 
küresel ekonomik düzen de siyasal ve sosyal yapıyı yeniden şekillendirmeye 
başlamıştır. 

Küresel ekonominin yarattığı etkilerin başında, ulus devletin ekonomik sistem 
üzerinde ki etkisinin azalması gelmektedir. Ekonomik yapının ulus devlet 
aşamasından uluslararası aşamaya geçişinin birincil karakteristiği, üretim 
sürecinin küresel olarak tasarlanması ve ulusal üretim yapılarının uluslar üstü 
entegrasyonudur. İkinci değişiklik ise, uluslararası sınıf oluşumundan uluslar üstü 
sınıf oluşumuna geçiştir. Önceki aşamada sınıflar ve gruplar arasındaki ilişkiler 
ulus devlet dolayımıyla gerçekleştirilirken, yeni uluslar üstü süreçte ulus devlet 
kapitalizmin örgütlenme temeli olmaktan çıkmış, küresel sınıf oluşumu dünyanın 
gittikçe küresel burjuvazi ve küresel proletarya şeklinde bölünmesini 
gerektirmiştir (Kozanoğlu,2002;57).  

21.yy’da dünyada iktidar artık ülkelerin dünya ölçeğinde bir ticaret yapabilme 
gücü sağlayan teknolojik yenileşme kapasitesine bağlıdır. Yenidünyada iktidar 
oyunu artık jeopolitik değil, jeo-ekonomiktir ve başlıca aktörleri ise büyük güçlerin 
dünya aristokrasileri değil, yeni bir aristokrasi olan çok uluslu şirketlerdir. Çok 
uluslu şirketler günümüz küresel ekonomisinde egemen aktör olma yolunda 
önemli mesafeler kaydetmiştir. Zamanında emperyalizmin belirtisi olarak kabul 
edilen ve korkuyla bahsedilen bu şirketler şimdi modernizmin ve refahın somut 
hali olarak kabul edilmektedir (Rivero,2003;40–41). “Bir şirket, ne çalışanlarına, 
ne tedarikçilerine ne de kurulduğu yöreye aitti; ona yatırım yapan insanlara aittir” 
ilkesi (Bauman,2006;13) uluslararası şirketlerin artık yerel ve ulusal bağlarından 
koptuklarını belirtmektedir. Uluslararası şirketlerin çoğalıp yaygınlaşması yeni 
küresel ekonomik düzen içerisinde onların ulus-devletle olan ilişkilerini de 
dönüştürmüştür. Bu yeni ekonomik düzen içerisinde uluslararası şirketler en az 
ulus-devletler ve hatta bazen daha da fazla etkin olmaktadır.  

Küreselleşme ile birlikte değişen ekonomik sistem içinde etkinliği azalan ulus 
devletlerin sınıfsal yapı üzerindeki belirleyiciliği de azalmıştır. Örneğin 1940’lar ile 
1970’ler arasında “refah kapitalizmi” ile “karma ekonomi” arasında bir devre 
meydana gelmiştir. Bu sistemde devlet, işçi ile işveren arasındaki pazarlık sürecine 
doğrudan müdahale ederek “sınıfsal uzlaşıyı” sağlıyor ve sınıfsal yapı üzerinde 
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etkili oluyordu (Marshall,2000;112). Ancak ekonominin küreselleşmesi 
demokratik ulusal-devletin ekonomi üzerindeki egemenliği azalmış ve bununla 
beraber bir ulusa veya bir topluluğa ait olma hissi de gittikçe yok olmaya 
başlamıştır (Rivero,2003;46). Böylece sınıfsal yapı ve sınıflar arasındaki ilişkiler de 
gittikçe ulusal niteliğinden çıkıp uluslararası bir nitelik kazanmaya başlamıştır.  

Küresel ekonominin ulus devlet üzerindeki etkilerinin yanı sıra istihdam 
üzerindeki etkilerinden de dikkat çekicidir. Enformasyon toplumlarının gelişmesi 
ve enformasyonun küresel bağlamda yayılması istihdam üzerinde bazı 
değişiklikler ortaya çıkarmaktadır. Bunlar; 

 Tarım sektöründe istihdamın çözülmesi 

 Geleneksel imalat sektöründe istihdamın sürekli bir gerileme içinde olması. 

 Üretime dönük hizmetlerle, sosyal hizmetlerdeki istihdamda artış. 

 İş imkânı kaynağı olarak hizmet sektörü faaliyetlerinin giderek 
çeşitlenmesi. 

 Yönetsel, profesyonel ve teknik işlerin hızlı bir artış içinde olması. 

 Büro işleri ve satışa dönük işlerde çalışan bir “beyaz yakalı proletarya”nın 
oluşumu. 

 Perakende ticarette istihdam payının korunması. 

 Mesleki yapının üst ve alt düzeylerinin eş zamanlı bir büyüme içinde olması. 

 Mesleki yapının seviyesinin zaman içinde yükseltilmesi, daha yüksek bir 
beceri düzeyi ve daha ileri bir eğitim gerektiren mesleklerin payının, daha 
alt düzeydeki kategorilere göre daha yüksek olması (Castels,2005;310–
311). 

Küreselleşmenin istihdam üzerinde yarattığı bu etki ve dünya ekonomisindeki 
enformasyona bağlı yapısal değişim, iş piyasasında yüksek vasıflı elemanlara olan 
talebi arttırmaktadır. Öyle ki teknolojik yeniliklerin çok kısa bir sürede neredeyse 
demode olacak bir şekilde hızlı bir gelişme sürecinde oluşu, yüksek vasıflı 
elemanların sürekli kendilerini yenilemelerini de gerekli kılmaktadır 
(Kurtulmuş,2001;166). Giddens’a göre, endüstri-sonrası toplumlarda bilgi 
donanımı, 19.yy ve 20.yy endüstri toplumlarında mülkiyet sahipliğinin kazandığı 
şekilde güç kazandırır. Bu güce sahip olanlar ise endüstri-sonrası toplumda yeni 
başat sınıf olur (Giddens,1999;329-331). Bu yeni başat sınıfları, yönetsel, 
profesyonel ve teknik konumlar gibi bilgi zenginliğini gerektiren meslekler 
oluşturmakta ve bu yeni mesleki yapının çekirdeği olarak bir yayılma içinde 
olduğu söylenebilir (Castels,2005;281).  

Günümüzde teknolojinin gelişmesi, işin doğasında ve üretim örgütlenmesinde 
köklü değişiklikler yaratmıştır. Enformasyon teknolojisi ve küresel rekabetin 
teşvikiyle şirketlerin yeniden yapılanması ve çalışma biçimi de köklü bir değişime 
uğramıştır (Castels,2005;357). Örneğin çok uluslu şirketlerin büyük çoğunluğunun 
işletmeleri tüm dünyaya dağılmış durumdadır ve yöneticileri de farklı uluslardan 
gelmektedir. Bu çok uluslu şirketlerin hiçbir milliyetleri yoktur, bunun yerine 
ulusal bir kökenleri ve kapsamlı amaçları vardır. Yenidünya iktidarı artık devlet 
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dışı ve uluslararası aristokrasi olarak adlandırılabilecek bu uluslararası şirketlere 
ait olmaya başlamıştır. Bu yeni aristokrasi dünya çapında nereden, ne, nasıl ve kim 
için üretim yapılacağına karar vermektedir. Bugün, birçok ulusal ekonomi ve 
kültürün kaderine hükümet birimlerinde ve parlamentolarında değil New York, 
Chicago, Londra, Singapur, Hong-Kong, Tokyo, Frankfurt veya Paris’teki 
uluslararası finans pazarlarında ve çok uluslu şirketlerin yönetim odalarında karar 
verilmektedir (Rivero,2003:41-45). Dolayısıyla yerel bağlarından kopan şirketler 
ve bu şirketleri yöneten gurup da uluslararası yeni bir üst sınıf oluşturmuştur. 

Küresel ekonominin yeni aktörleri olan yönetici ve hisse sahiplerinin oluşturduğu 
yeni üst sınıf, mekânsal bağları kopmuş uluslararası ekonomik düzenin koşullarına 
kendilerini adapte etmişlerdir. Bauman’a göre mesafeler artık sorun olmaktan 
çıkmış ve “coğrafyanın sonu” gelmiştir. Zamansal-mekânsal mesafelerin teknoloji 
vasıtasıyla sıfırlanması, insanlık durumunu homojenleştirmekten çok, 
kutuplaştırma eğilimindedir. Bu belirli insanları bölgesel bağlarından azad eder ve 
belirli cemaat-üretici anlamları yurtsuzlaştırır. Dolayısıyla bu yeni seçkinler 
mekânda seyahat etmektedir, hem de eskisinden daha hızlı. Gücün özellikle mali 
formunun yeni “bedensizliği” sayesinde, güç sahipleri bedensel olarak bir yerde 
duruyor olsalar bile, tamamen yurtsuzlaşmışlardır (Bauman,2006;20-27). Bu yeni 
uluslar üstü sermaye sınıfı en az üç anlamda uluslar üstüdür. Üyeleri yerelden 
ziyade küresel perspektife sahip olma eğilimindedir. Çoğunlukla farklı 
ülkelerdendirler ve kendilerini doğum yerlerinin ötesinde “dünya yurttaşı” olarak 
tanımlamayı yeğlerler. Benzer yaşam tarzlarını, özellikle benzer lüks mal ve hizmet 
tüketim kalıplarını paylaşırlar. Buna göre uluslar üstü sermaye sınıfı şu gurupları 
içerir; uluslar üstü şirket yöneticileri ve yerel şube yöneticileri, küreselleşen devlet 
bürokratları, kapitalizmi benimsemiş politikacı ve profesyoneller, tüketmeci elitler 
(tüccarlar/medya) (Kozanoğlu,2002 ;61). J.Friedman da küresel bir üst sınıf 
yapısının ortaya çıktığından bahsederek; üst düzey diplomatlar, bakanlar, yardım 
kuruluşlarının görevlileri, uluslar arası örgütlerin temsilcilerinden oluşan bir elit 
tabakadan bahseder. Bunlar birlikte golf oynar, ziyafet ve kokteyllere katılır ve bir 
tür kültürel tabaka oluşturur (Friedman,1996;97).  Bu yeni küresel üst sınıfın 
devlet dışı dünya aristokrasisini oluşturmakla kalmayıp, aynı zamanda güçlü bir 
uluslararası bürokrasiyi de oluşturmaktadır. Bu oluşum insanlar tarafından 
seçilmediği halde dünya nüfusunun büyük bir bölümünü ilgilendiren ekonomik 
oyunun kurallarını belirlemektedir. Günümüzde tüm azgelişmiş ülkelerin 
hükümetleri, kendi vatandaşları tarafından seçilmemiş bir uluslararası 
teknokratlar tarafından tasarlanan politikalara boyun eğmek zorunda kalmışlardır. 
Az gelişmiş ülkelerin kendilerini bu şekilde neredeyse teslim etmeleri ve 
hükümetlerin uysal tutumları IMF ve Dünya Bankasını güçlü ve ulus üstü bir sınıfa 
dönüştürmüştür (Rivero,2003;47-49). 

Küreselleşmeyi hem bir yaşam, hem yönetim tarzı olarak benimseyen ve geleceğini 
küreselleşme sürecinin derinleşmesinde gören yeni insan tipi için “kozmokrat” 
etiketi kullanılmaktadır. Çünkü bu insanların işleri kadar tüketimleri de 
kozmopolittir. Bilgisayar ve iletişim teknolojisinin olanaklarıyla zamanın ve 
mekânın sınırlarını aşarak, işleri ve zevkleri peşinde dünyayı harmanlayan bu 
kozmokratlar, “küresel egemen sınıf” olarak tanımlanmaktadır. Bu kozmokratlar, 
zevklerinde kozmopolit, dış görünüşleriyle Anglo-Sakson ve tarihin yazdığı liyakat 
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seviyesi en yüksek egemen sınıfı oluşturmaktadır. Kozmokratların batılı olması da 
şart değildir. Örneğin Silikon Vadisi’ndeki her dört şirketten biri Çinli veya 
Hintliler tarafından kurulmuştur. En önemlisi, değerlerinin “Amerikan” ihtiras ve 
alışkanlıklarının küresel olmasıdır (Kozanoğlu,2002; 62-63).  

Orta sınıf söz konusu olduğunda yaşanan en büyük değişim; enformasyon çağı ile 
birlikte bilginin artan önemi ve buna bağlı olarak gelişen yeni orta sınıf 
mesleklerdir. Bilgi toplumuna girişle birlikte; yönetsel, profesyonel ve teknik 
konuların öneminin giderek arttığı, zanaatkâr ve operatör konumlarındaki işçilerin 
sayısının azaldığı, büro işleri ve satışıyla uğraşan insanların sayısının ise arttığı 
söylenebilir. “Beyaz yakalı” mesleklerin (satış ve büro işleriyle uğraşanlarda dâhil) 
yanı sıra, açıkça enformasyonel olan mesleklerin göreli ağırlığının artması 
yönünde ortak bir eğilim vardır (Castels,2005; 294-296). Sanayi sonrası 
ekonomilere geçiş sürecine paralel olarak istihdam, üretim sektöründen servis ve 
hizmetler sektörüne kaydıkça yüksek nitelikler gerektiren işler sayıca artmakta, iyi 
ücretler ödenen orta nitelikli işlerde ise dramatik bir azalma gözlenmektedir. Buna 
karşılık, vasıfsız işler sayıca önemini korumaktadır. Bu gelişme çalışanların 
değişime adapte olabilmeleri, iş yerlerinde mikro-teknoloji ve robot sanayinin 
artan uygulamaları ile uyumlu çalışabilmeleri için daha üstün beceri ve niteliklere 
sahip olmalarını gerektirmektedir (Kurtulmuş,2001;173-174). Bu bakımdan 
sanayi sonrası toplumlarda üretimde teknolojinin kullanılmaya başlamasıyla 
giderek genişleyen bir orta sınıfın varlığından bahsedebiliriz. Bu genişleyen orta 
sınıf ise kendi içinde çeşitli bölümlere ayrılmakta ve gelişen teknolojiye ayak 
uydurabilmek için eskiye nazaran daha çok bilgiye ihtiyaç duymaktadır. Hizmet 
sınıfı diye adlandırılan bu yeni orta sınıf küreselleşme eğilimleriyle birlikte bütün 
sanayi sonrası toplumlarda benzer nitelikler göstermektedir.  

Eski ve yeni orta sınıf arasında bir ayrım yapılabilirse; eski orta sınıf genellikle 
küçük burjuvazi ve bağımsız profesyonellere göndermede bulunurken, yeni orta 
sınıf orta sınıfın diğer tüm unsurlarına göndermede bulunur. Yani hep birlikte 
hizmet sınıfını oluşturan ücretli profesyoneller, idareciler ve yetkililer, kıdemli 
yöneticiler ve ileri derecede teknisyenler ile daha marjinal bir orta sınıfı oluşturan 
rutin, kol emeği kullanmayan çalışanlar, şefler ve aşağı derecede teknisyenlerden 
oluşur (Marshall,1999;548). Yeni orta sınıfta üstün beceri ve nitelikler sahip olmak 
önemli bir etken olduğundan, yeni orta sınıf iki farklı guruba, kalifiye olmayan 
sıradan beyaz yakalı kesim ile kalifiye uzman kesime ayrılmıştır (Edgel,1998;77). 
Bu bağlamda üstün beceri ve nitelikler sahip olmayan ve daha çok rutin büro 
işlerinde çalışan orta sınıfların proleterleşerek alt sınıfa kaydıkları dile getirilen bir 
düşüncedir. Üstün nitelik ve beceriye sahip olanlar ise açılan ve genişleyen yeni 
orta sınıf mesleklerini doldurmaktadır. 

Küreselleşmenin işçi sınıfı üzerindeki etkileri diğer sınıflara nazaran daha olumsuz 
olmuştur. II. Dünya Savaşı sonrasındaki ekonomik gelişme ve sosyal devlet 
anlayışıyla birlikte, tam istihdam, refah hizmetlerinin artışı, sosyal mobilite 
şansının yükselmesi ve artan eğitim imkânları sayesinde, işçi sınıfının ekonomik 
durumunda önemli iyileşmeler görülmüştür. İşçi sınıfının sosyal durumu 19. ve 20. 
yy’ lara oranla önemli sayılacak medeni, siyasal ve sosyal hakların verilmesiyle 
oldukça gelişmiştir (Marshall,2000;113). 1970-1990 döneminde ise hikâye biraz 
daha farklıdır. Bu dönemde yaşanan ekonomik yeniden yapılanma ve teknolojik 
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dönüşüm süreci, bütün ülkelerde imalat sektöründeki istihdamda bir gerileme 
yaratmıştır (Castels,2005;285). Enformasyon devrimi ve bunun küresel eğilimi işçi 
sınıfının aleyhine gelişmeler olmasına yol açmıştır. Üretim anlayışında ve 
yönteminde meydana gelen değişiklikler, üretimde makinelerin gittikçe artan 
oranda kullanılmaya başlanması ve artık kol gücü değil de makinelerin bilgisine 
sahip olan teknisyenlere olan ihtiyaç mavi yakalı işçilerin yavaş yavaş üretim 
sürecinden dışlanmalarına neden olmuştur. 

İşçi sınıfının 1945-1975 arasında elde ettiği kazanımlar ve refah seviyesi, üretimin 
yurtiçi talebi karşılamaya dönük olarak gerçekleşiyor olmasının bir sonucudur. 
1980’lerden sonra yükselen neo-liberal dalga ile birlikte mal ve sermaye 
hareketlerini serbestleştirmeyi öngören politikaların egemen olması, söz konusu 
anlayışı değiştirmiştir. Keza, üretim faaliyetleri artık uluslararası piyasalar daha 
fazla dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir. Bu değişime bağlı olarak rekabet ve 
etkinlik önem kazanmış ve bu durum niteliksiz işgücüne duyulan ihtiyacın 
azalmasına ve alt sınıfların durumunun kötüleşmesine neden olmuştur 
(Aydın,2003;100-101). Bunun yanında teknolojik devrim, büyük bacaları ve onu 
işleten işçileriyle birlikte devasa fabrikaları yok etmektedir ve yerlerine büyük 
oranda otomasyona geçilmiş, bilgisayarlarla donatılmış ve geçici işlerin olduğu 
daha küçük üretim merkezleri kurmaktadır. Bu tür bir modernleşme neredeyse 
sanayi üretiminin tüm kollarında gerçekleşmektedir. Sonuçsa tüm dünyada önüne 
geçilemez bir proletaryasızlaşma sürecidir (Rivero,2003;78). Sanayide robotların 
yaygın kullanımı ile özellikle çoğu vasıfsız iş ortadan kalkmış ve söz konusu işleri 
yapan işçiler işinden olmuştur. Kısaca sanayi-ötesi ekonomilerde mesleklerdeki 
değişimin yönü vasıflı işçilere doğrudur (Kurtulmuş,2001;173). Bunun sonucunda 
enformasyon devrimi ile beraber kalifiye olmayan işçiler kolayca ekarte edilmekte, 
işini kaybedip yeni teknolojiye göre kendilerini yetiştiremeyen işçiler iş 
bulabilseler bile daha önce kazandıkları maaşlardan çok daha azıyla yetinmek 
zorunda kalmaktadır. Bu yeni işçilerin çoğu çalışarak yoksullaştıkları için “çalışan 
fakirler” olarak adlandırılırlar. Modern üretim, işçi emeğinin yerini almıştır. 
Üretimin her birimi için daha az iş söz konusudur. İşgücü içerisindeki vasıfsız 
işçilerin oranı geçen yıllarda oldukça azalmıştır (Rivero,2003;78-79). 1960’tan 
1990’a kadar, işgücünün yüzdesinde mutlak değer olarak düşüş görülmektedir. 
Özellikle imalat işlerinde çalışan insanların toplam sayısı düşmüştür  
(Drucker,1993;102-103). Dolayısıyla küreselleşme sürecinde temel teşkil eden 
neo-liberal ekonomik politikaların işçi sınıfı üzerindeki sonuçları yıkıcı olmuştur. 
Bu dönemde sendikasızlaştırma, düşük ücretle çalıştırma ve işsizlik, işçi sınıfının 
küresel boyutta yaşadığı (Sertlek,2002;320) sıkıntıların başında gelmektedir. 

Küreselleşme aynı zamanda, emek piyasasında ücret belirleme mekanizmaları 
üzerinde de önemli bir etkiye sahiptir. Bunun sonucunda ücret düzenlemeleri, 
ulusal piyasa şartlarından ziyade, uluslararası rekabet gibi küresel şartlar 
tarafından dikte edilmiş, bu nedenle toplu pazarlık sisteminde sıkıntılar 
yaşanmaya başlanmıştır (Şenkal,2005;464-465). Bu durumda işçilerin özellikle 
sosyal devlet anlayışına bağlı olarak kazanımları, neo-liberal politikalar ve 
küreselleşme ile beraber yavaş yavaş kaybedilmektedir. 

Küreselleşmenin işçi sınıfına olan etkileri konusunda önemli bir iddia da “emeğin 
küreselleşmesi” durumudur. Munck’a göre; eğer sermaye, sermaye sahibi ve 
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proletarya arasındaki bir toplumsal ilişki olarak görülürse, sermayenin dünya 
çapına yayılması kaçınılmaz olarak çalışan sınıfların da küresel olarak yayılması 
anlamına gelecektir. Bu, işçilerde emeğin doğasının ve küresel işgücünün hem 
toplumsal hem de mekânsal anlamda değişmesine neden olur. Uluslar üstü 
şirketlerin üst düzey yöneticilerinin, “yöneticiler nasıl ürün, teknoloji ve sermaye 
için dünya piyasalarından bahsedebiliyorsa, artık emek içinde bir dünya piyasasını 
düşünmeleri gereklidir” demeçleri kesin bir dille emeğin küreselleşmesinin 
kaçınılmazlığını vurgulamaktadır. Bu düşünceye göre, insan kaynakları (emek) 
dâhil, bütün kaynakları nerede olurlarsa olsunlar, en iyi şekilde kullanabilmek 
esastır. Böylece küresel ekonomi, bugünün işgücü sınırları değiştirip küresel bir 
emek piyasasının oluşmasına doğru bir eğilim yaratmaktadır (Munck,2003 ;21-
25). Ancak Castels’e göre “küresel bir ekonomi varsa, küresel bir işgücü piyasası ve 
küresel bir işgücü de var olmalıdır” ifadesi ampirik olarak yanlış, analitik 
bakımdan yanıltıcıdır. Sermaye, küresel finans ağlarının elektronik devrelerinde 
serbestçe akarken, işgücü hâlâ kurumların, kültürün, sınırların, polisin ve yabancı 
düşmanlığının kısıtlaması altındadır ve öngörülebilir bir gelecekte de böyle 
olacaktır. Dolayısıyla, birleşik bir küresel işgücü piyasası yoktur, buna bağlı olarak 
küresel bir işgücü de yoktur. Ama enformasyonel ekonomide işgücünün küresel 
karşılıklı bağımlılığından söz edilebilir (Castels,2005; 314-323). Bu noktada, henüz 
sınırları aşan küresel bir işgücünden bahsetmek zordur. Ancak küreselleşme 
olgusunun etkilerinin sınır dinlemez bir şekilde küresel ekonomiye bağımlı işgücü 
piyasasını dönüştürüp, tüm dünyadaki işçilere aynı etkiyi yaptığı söylenebilir. 

5. Sonuç 

Küreselleşme; ekonomik, siyasal ve kültürel yönleri ile tüm dünyayı etkileyen ve 
dönüştüren bir süreçtir. Günümüzde yaşamın hemen her alanında küreselleşmenin 
etkilerinden bahsetmemek mümkün değildir. Bu bağlamda küreselleşme ile 
birlikte bir değişim ve dönüşüm sürecine giren dünyada sanayi toplumlarının 
tabakalaşma biçimi olan sosyal sınıflar da etkilenmekte ve değişmektedir. Özellikle 
neo-liberal politikaların etkisi ile değişen ekonomik sistem içinde üretim ve 
dolayısıyla istihdam yapısında ortaya çıkan değişimler sosyal sınıflar üzerinde de 
etkili olmuştur.   

Küreselleşmenin ekonomik sistem üzerindeki en büyük etkilerinden biri, yeni 
oluşan küresel ekonomik yapı ve bu yapı içinde ortaya çıkan ulus ötesi şirketlerdir. 
Küreselleşme ile birlikte ulus ötesi şirketler, küresel ekonomik yapı içinde önemli 
birer aktör haline gelmiştir. Yerel bağları olmayan bu şirketlerin istihdam yapıları 
da küresel sisteme uygundur. Bu bağlamda bu şirketlerde çalışan özellikle üst 
düzey yöneticiler yeni bir üst sınıf oluşturmaktadır. Küresel ekonomik sistemin 
işleyişinde önemli etkileri olan bu yeni küresel egemen sınıf, “kozmokrat” olarak 
da adlandırılmakta ve bu sınıf sadece küresel ekonomik sistem içinde yer alan üst 
düzey yöneticilerinden değil, aynı zamanda küresel siyasal ve ekonomik sistem 
içinde yer alan IMF, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, NATO gibi kuruluşlarda 
çalışan üst düzey bürokratları da içine almaktadır. Dolayısıyla küreselleşmeyle 
birlikte ulusal ve mülkiyete bağlı üst sınıfın yanında, yeni uluslararası bir üst 
sınıfın ortaya çıktığı görülmektedir. Bu yeni üst sınıf, ulusal ve yerel bağlardan 
kopmuş ve gücünü mülkiyetten ya da servetten çok sahip oldukları bilgi 
donanımından almaktadır. Bu bağlamda, yeni üst sınıfın belirleyicisi küresel 
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ekonomik ve siyasal sisteme uygun bilgi donanımı ve bu donanıma bağlı olarak 
oluşturdukları tecrübedir.  

Küreselleşmenin orta sınıf üzerindeki etkileri ne bakıldığında ise, enformasyon 
çağı ile birlikte bilginin artan önemine bağlı olarak gelişen yeni orta sınıf 
mesleklerden ve dolayısıyla yeni bir orta sınıftan bahsetmek yerinde olacaktır. 
Bilgi toplumu ve bilginin küresel hale gelmesi; yönetsel, profesyonel ve teknik 
konuların önemini artırmış ve buna bağlı olarak bu alanların ihtiyaç duyduğu 
niteliklere sahip insan ihtiyacı doğurmuştur. Dolayısıyla küreselleşme ile beraber, 
yeni bir orta sınıftan bahsedilebilir. Bu yeni orta sınıf, eski orta sınıftan farklı 
olarak, çağın gereklerine uygun, daha üstün nitelik ve becerilere sahip kalifiye bir 
sınıftır. Dolayısıyla küreselleşmenin orta sınıf üzerindeki en büyük etkisinin; 
enformasyon devrimi ile birlikte üretim süreçleri ve bu süreçlerde kullanılan 
bilginin küresel bir hale gelmesi ve buna bağlı olarak bu bilgiye ve donanıma sahip 
yeni orta sınıf mesleklerin ön plana çıkması olduğu söylenebilir. Bundan dolayı bu 
yeni orta sınıf meslekler enformasyon teknolojisinin ihtiyaç duyduğu niteliğe sahip 
olanlarca doldurulmaktadır.  Küreselleşmenin bu noktada yaratmış olduğu başka 
bir etki ise, bu niteliklere sahip kişilerin yerel bağlarından koptuğu ve küresel 
bağlamda dünyanın herhangi bir yerinde rahatlıkla iş bulabilir hale gelmeleridir. 
Bu bakımdan küreselleşen bilgi teknolojileri ve üretim süreçleri orta sınıf 
meslekleri de küresel bir hale getirmiştir.      

Küreselleşmenin işçi sınıfı üzerindeki en büyük etkisi, teknolojinin gelişmesi ve 
neo-liberal politikaların etkisi ile üretim sürecinde yaşanan değişimler ve buna 
bağlı olarak kol gücüne dayalı emeğin gerilemesi makinelere dayalı üretim 
süreçlerinin artmasıdır.  Dolayısıyla enformasyon devrimi ve bunun küresel 
eğilimi, işçi sınıfının aleyhine gelişmeler olmasına yol açmıştır. Üretim anlayışında 
ve yönteminde meydana gelen değişiklikler, üretimde makinelerin gittikçe artan 
oranda kullanılmaya başlanması ve artık kol gücü değil de makinelerin bilgisine 
sahip olan teknisyenlere olan ihtiyaç, mavi yakalı işçilerin yavaş yavaş üretim 
sürecinden dışlanmalarına neden olmaktadır. Buna bağlı olarak sanayi-ötesi 
ekonomilerde mesleklerdeki değişimin yönü vasıflı işçilere doğrudur. Bu durum 
vasıflı işçileri orta sınıfa yaklaştırırken, vasıfsız işçilerin durumunu daha da 
kötüleştirmektedir. Bu bağlamda küreselleşme, küresel ekonomik sistem içinde 
işgücünün niteliğini dönüştürerek çağa uygun niteliklere sahip vasıflı işçi sınıfı için 
yukarı doğru sosyal hareketlilik imkânlarını artırırken, vasıfsız işçiler ve çalışanlar 
için pozisyonlarında herhangi bir değişiklik olmaması ya da aşağı doğru bir 
hareketlilik yaratmaktadır.  

Sonuç olarak küreselleşmenin ekonomik, siyasi ve kültürel alanda yaratmış olduğu 
değişim ve dönüşümlerden sosyal sınıflar da etkilenmiştir. Özellikle enformasyon 
teknolojilerinin gelişmesi ve dünya çapında yaygınlaşması ile birlikte değişen iş ve 
istihdam yapısı sosyal sınıfların yapısında önemli değişiklikler meydana 
getirmiştir.        
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