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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Güz döneminde, Sosyoloji Tarihi I dersinde sosyolojinin öncülerinden Vico ve
Montesquieu ile kurucu babalar olarak nitelendirilen Comte, Marx ve Tocqueville’in
düşünceleri ayrıntılı bir şekilde incelenmişti. Bahar döneminde, Sosyoloji Tarihi II dersinde
ise sosyolojinin kurumsallaşma sürecinde önemli bir yere sahip olan Durkheim, Pareto,
Weber, Simmel ve Mead’in geliştirdiği kuram ve kavramlar derinlemesine incelenecektir.
Geçen dönem olduğu gibi, bu dönem de incelenecek sosyologların kısa entelektüel
biyografileri, yaşadıkları dönem ve ortama dair genel hatırlatmalar eşliğinde verilecektir.
Ardından her bir sosyoloğun toplum düşüncesinin ana hatları çizilecek ve sosyoloji
literatürüne ne tür kavramsal ve kuramsal katkılarının olduğu ayrıntılı bir biçimde ele
alınacaktır.
Sosyoloji tarihine dair Türkçede geniş bir literatürden bahsetmek maalesef mümkün
değildir. Mevcut kısıtlı literatürün de neredeyse tamamı İngilizce ve Fransızcadan yapılmış
tercümelerden oluşmaktadır. Sosyoloji tarihiyle ilgili Türkçeye kazandırılmış başlıca eserler
şunlardır:


Raymond Aron, Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, çev. Korkmaz Alemdar,
İstanbul, Kırmızı Yayınları, 2007.



Lewis A. Coser, Sosyolojik Düşüncesin Ustaları. Tarihsel ve Toplumsal
Bağlamlarında Fikirler, çev. Himmet Hülür, Serhat Toker, İbrahim
Mazman, Ankara, De Ki Basım Yayım, 2008.



Alan Swingewood, Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi, çev. Osman
Akınhay, İstanbul, Agora Kitaplığı, 2010.



Tom Bottomore, Robert Nisbet (der.), Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi
(haz. Mete Tunçay, Aydın Uğur), İstanbul, Kırmızı Yayınları, 2010.



Jonathan H. Turner, Leonard Beeghley, Charles H. Powers, Sosyolojik
Teorinin Oluşumu, çev. Ümit Tatlıcan, Ankara, Sentez, 2013.

Bahar döneminde, her ders için temel okuma olarak bir metin ve bunun yanı sıra
ikincil okumalar önerilmektedir. Aşağıda verilen ayrıntılı okuma listesinde, her ders/hafta
altında ilk sırada yer alan metin, o hafta için okunması önerilen temel/birincil, diğerleri ise
ikincil metinlerdir (ikincil metinler arasında incelenecek kurucu babaların kendi metinleri de
yer almaktadır). Örneğin ilk dört ders için önerilen temel metin Lewis A. Coser’in Sosyolojik
Düşüncesin Ustaları adlı eserinin “Emile Durkheim (1858-1917)” başlıklı bölümüdür (s. 127166); beşinci ders için önerilen temel okuma metni ise Jonathan H. Turner vd.’nin, Sosyolojik

I

Teorinin Oluşumu adlı eserinden “Vilfredo Pareto’nun Düşüncesinin Kaynakları ve Bağlamı”
başlıklı bölümdür (s. 403-416).
Elinizdeki ders notları hazırlanırken yukarıda verilen eserlerin hemen hepsinden
faydalanılmıştır. Ancak Pareto, Weber, Simmel ve Mead üzerine olan dersler (5-14) için
Jonathan H. Turner vd.’nin Sosyolojik Teorinin Oluşumu (çev. Ümit Tatlıcan) başlıklı
çalışması -bazı kısımlar tamamen çıkartılarak, bazıları da özetlenmek ve yeniden
düzenlenmek suretiyle- kullanılmıştır.
Geçen dönemki dersimizde olduğu gibi bu derste de her bölüm; işlenecek konuyla ilgili
anahtar kavramların verilmesiyle başlayacak, dersin genel çerçevesinin çizildiği bir girişle
devam edecek, işlenen dersin ana hatlarının hatırlatıldığı bir özet ve konuya ilişkin tartışma
sorularıyla sona erecektir.
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Giriş
Bu derste, ilk akademik sosyolog olarak nitelendirilen Fransız düşünür Émile
Durkheim’in kısa entelektüel biyografisine yer verilecektir. Bu çerçevede; düşünürün eğitim
yaşamı, öğretim üyelikleri, yayımları, kamusal ve siyasal faaliyetlerine değinilecektir. Ayrıca
dönemin genel iklimi hakkında bir fikir vermek amacıyla Dreyfus Olayı’na kısaca temas
edilecektir.
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1.1.

Entelektüel Biyografisi

Émile Durkheim’ın akademik anlamda ilk sosyolog olduğunu söylemek yanlış olmaz.
Bunun nedeni, daha önce incelediğimiz düşünürlerden farklı olarak Durkheim’in sosyolojinin
üniversitede meşru ve bağımsız bir disiplin olarak kabul görmesi için mücadele vermiş
olmasıdır. Nitekim Durkheim’in çabaları, 1913’te Sorbonne Üniversitesi’nde müstakil bir
sosyoloji kürsüsünün kurulmasıyla sonuçlanmıştır. Böylece sosyoloji, üniversitede özerk bir
disiplin olarak tanınmıştır.
Fransız sosyolog Durkheim, 15 Nisan 1858’de Fransa’nın Almanya sınırında bulunan
Lorraine bölgesinde, Épinal şehrinde dünyaya gelmiştir. Ailesinin uzun bir geçmişi olan
hahamlar soyundan gelmesi ve babasının da haham olması nedeniyle erken yaşlarında aile
geleneğini sürdürmek ve haham olmak üzere İbranice öğrenmiş, Eski Ahit ve Talmut üzerine
çalışmalar yapmıştır. Bu arada seküler bir eğitim de almıştır. Ergenlik çağında kısa bir süre
Katolikliğe ilgi duymuş fakat çok geçmeden tüm dinî bağları reddederek agnostik olmuştur.
Dinlere ilgisi agnostik Durkheim’in ilerideki sosyolojik incelemelerine de yansıyacaktır. Dinî
fenomenleri anlama çabasından dolayı Durkheim, din sosyolojisine özel bir önem atfetmiş, bu
alanda yazdığı birçok makalenin yanı sıra din sosyolojisinin kurucu metinleri arasında yer
alan Dinî Yaşamın İlkel Biçimleri (Les Formes élémentaires de la vie religieuse, 1912)1 adlı
eseri hazırlamıştır.
Émile Durkheim kişisel olarak sürdürdüğü dinî eğitiminin yanı sıra Épinal Koleji’nin de
başarılı bir öğrencisiydi. Kolejdeki (ortaokul) başarısının neticesi olarak Fransa’nın en iyi
liselerinden biri olan Paris’teki Louis-le-Grand Lisesi’ne kabul edildi. Burada, Fransa’nın
entelektüel seçkinlerinin geleneksel eğitim kurumu olan son derece itibarlı École normale
supérieure’ün giriş sınavlarına hazırlandı ve 1879’da kabul aldı. Birinci Cumhuriyet (17921804) döneminde kurulan (1794) ve Üçüncü Cumhuriyetin (1870-1940) öncü entelektüel ve
siyasî figürlerini yetiştiren École normale supérieure’de Durkheim, filozof Henri Bergson ve
Maurice Blondel, sosyalist düşünür Jean Jaurès gibi dönemin önde gelen entelektüelleriyle
aynı sıralarda eğitim gördü.
Durkheim, yüksek tahsilini tamamlama aşamasına geldiğinde sonraki yaşamında
belirleyici olacak bir karar verir: O dönemki felsefenin somut toplumsal meselelerden kopuk
olduğunu düşünüyordu. Bu nedenle kendini, çağdaş toplumların karşılaştıkları sorunların
çözümüne katkı sağlayacak ve onlara kılavuzluk ederek çağı saran ahlaki buhrana son
vermeye yönelecek bir disipline adamak istiyordu. Kısacası Durkheim, o yıllarda hâlâ kırılgan
bir nitelik arz eden, belli siyasî gerilimler içinde bulunan Üçüncü Cumhuriyetin ahlaki ve
siyasî olarak sağlamlaştırılmasına katkı sağlamak istiyordu. Böyle ahlaki bir kılavuzluğun
ancak güçlü bir bilimsel eğitime sahip kimseler tarafından yapılabileceğine inanan Durkheim,

Emile Durkheim, Dini Hayatın İlkel Biçimleri, çev. Fuat Aydın, İstanbul, Ataç Yayınları, 2005; krş. Dini
Hayatın İlk Şekilleri, çev. İzzet Er, Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı, 2009.
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kendisini toplumun bilimsel olarak incelenmesine adamaya karar verdi. Ona göre yapılması
gereken şey, kendi içinde bir amaç olarak değil, toplumun ahlaki olarak yönlendirilmesinde
bir araç olarak bilimsel bir sosyolojik sistemin kurulmasıydı. Toplum üzerine bilimsel
incelemeler (yani sosyoloji) Durkheim’e göre salt entelektüel bir faaliyetten ibaret
olmamalıydı; aksine toplumun ahlaki gelişimine hizmet etmek üzere yapılandırılmalıydı.
Durkheim yaşamı boyunca bu amacından hiçbir zaman ayrılmadı ve hayatının son evresinde
bu hedefi gerçekleştirme noktasına ulaştı.
Durkheim, tüm yaşamına yön verecek bu kararı aldığında sosyoloji henüz ne
ortaöğretim ne de üniversite müfredatında yer alıyordu. Bu nedenle kariyerine felsefe
öğretmeni olarak başladı. 1882-1887 yılları arasında Paris yakınlarında değişik taşra
liselerinde öğretmenlik yaptı. Aynı yıllarda araştırmalar yapmak üzere Almanya’da bulundu.
Berlin ve Leipzig’de geçirdiği bir sene boyunca ahlak felsefesi, toplum bilimlerde araştırma
ve eğitim yöntemlerini inceledi. Almanya’da geçirdiği süre içinde sosyal bilimsel
araştırmalarda tanık olduğu nesnellik Durkheim’i derinden etkiledi. Ahlaki görev nosyonunun
toplumsal kökenlerini vurgulayan ve etiği bağımsız ve pozitif bir disiplin kılmaya çalışan
çeşitli Alman toplum bilimci ve felsefecilerinin çabalarını heyecanla onayladı. Almanya
dönüşü kaleme aldığı yazılarında, felsefenin toplumsal hedeflere hizmet etmesi konusunda
Fransa’nın Almanya’yı takip etmesi gerektiğini hiç yılmadan savundu.
Alman akademik hayatı hakkındaki yazılarının yayımlanması ile Durkheim yirmili
yaşlarının sonunda toplum bilimleri ve toplum felsefesi alanında gelecek vadeden bir düşünür
olarak tanınmaya başladı. Sonuçta 1887 senesinde Bordeaux Üniversitesi’ne öğretim üyesi
olarak atandı. Bu süreçte asıl ilginç olan, Fransız Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim
sorumlusu Louis Liard’ın önerisiyle söz konusu üniversitenin Edebiyat Fakültesi’nde onun
için bir toplumbilim dersinin de açılmasıydı. Böylece sosyoloji, bir Fransız üniversitesinde
müfredata ilk defa ayrı bir ders olarak girmiş oldu.
Durkheim Bordeaux Üniversitesi’nde sosyoloji ve pedagoji dersleri vermek üzere
Felsefe Bölümü’ne atanmıştı. Durkheim’ın asıl arzusunun sosyoloji dersi vermek olduğu açık
olsa da onun, pedagoji derslerini bir angarya olarak gördüğünü söylemek yanlış olacaktır.
Durkheim kariyeri boyunca – vereceği dersleri belirlemede tamamen özgür olduğu
zamanlarda bile – eğitim konusunda dersler vermeye devam etmiştir. Durkheim, eğitimi
toplumun yenilenmesi ve sağlıklı işleyişi açısından önemsiyordu. Ona göre eğitim,
sosyolojinin katkıyı sağlayacağı imtiyazlı bir uygulama alanıydı.
Bordeaux yılları, Durkheim’ın en üretken olduğu dönemdir. Bordeaux Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalıştığı yıllarda birçok dersinin
giriş kısımlarını makaleler hâlinde yayımladı. Montesquieu’nün toplumsal bilimin oluşumuna
katkısı üzerine hazırladığı Latince tezi 1892’de yayımlandı 2 . Ertesi yıl ise Toplumsal

2
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İşbölümü (De la division du travail social, 1893) başlıklı Fransızca tezi basıldı3. İki yıl sonra,
1895’te en önemli eserlerinden olan Sosyolojik Yöntemin Kuralları (Les règles de la methode
sociologique), 1897’de ise İntihar (Le Suicide) yayımlandı. Bu üç çalışmasıyla birlikte
Durkheim akademik camianın ön saflarında yerini almıştı.
Özellikle İntihar adlı eseri gerek Fransa gerekse Fransa dışında övgüler aldı; aynı
zamanda bir dizi tartışma ve eleştiriyi de tetikledi. Birçok kuramcı Durkheim’ı akademik
rakip hatta hasım olarak görmeye başladı. Bu durum, Durkheim’ın ne kadar etkili olduğunun
göstergesidir.
Durkheim, sosyolojinin kamuoyunda gördüğü ilgiyi ve özellikle akademide müstakil bir
disiplin olması yönündeki kazanımlarını güçlendirmek amacıyla 1898’de L’Année
sociologique adında bir dergi kurdu. Dergi, çok kısa zamanda çeşitli ilgi alanlarına sahip fakat
Durkheimci sosyolojik yaklaşıma ortak bağlılıklarıyla bir araya gelmiş yetenekli genç
araştırmacıların merkezi hâline geldi. Durkheim kurduğu dergiye, her yıl Fransa’da ve genel
olarak Batı’da gerçekleştirilen sosyoloji araştırmalarını takip etme ve çözümleme misyonu
yüklemişti. L’Année sociologique, sadece sosyoloji literatürünü yıllık olarak değerlendiren bir
faaliyetten ibaret değildi. Dergide aynı zamanda Durkheim ve arkadaşların kendi
kalemlerinden çıkan özgün makaleler de yer alıyordu. Dergi temel olarak toplum bilimlerinin
uzmanlık alanları arsında kavramsal köprüler inşa etmeyi amaçlıyor ve bunun için ampirik ve
yöntemsel çalışmalara yer veriyordu.
L’Année sociologique yayımlandığı ilk yıllardan itibaren büyük bir ilgiyle karşılandı ve
önemli bir başarı elde etti. Her şeyden önemlisi muhalifleri karşısında Durkheimci
sosyolojinin bütünleşik bir okul olmasına hizmet etti ve bunu sağladı.
Bordeaux Üniversitesi’nde göreve başladıktan dokuz yıl sonra Durkheim Fransa’nın ilk
sosyoloji profesörü oldu (1896). Bu üniversitede profesör olarak altı yıl daha çalıştı. Artık son
derece meşhur bir profesör olarak 1902’de Paris’e, Sorbonne Üniversitesi’ne davet edildi.
Sorbonne’da dört yıl ders verdikten sonra 1906’da eğitim bilimi profesörü unvanını aldı. 1913
yılında Durkheim’ın kürsüsünün ismi özel bir bakanlık kararnamesiyle Eğitim Bilimi ve
Sosyoloji olarak değiştirildi. Böylece Comte’un kurduğu sosyoloji, yaklaşık 75 yıl sonra onun
zihinsel oğlu diyebileceğimiz Durkheim vasıtasıyla Paris-Sorbonne Üniversitesi’ne girmiş
oldu.
Durkheim Paris yıllarında L’Année sociologique dergisinin editörlüğünü yapmaya
devam etti; etik, din, Saint-Simon ve Comte’un öğretileri üzerine dersler verdi.
Bordeaux’dan Paris’e geçmeden hemen önce dinsel fenomenler üzerine yoğunlaşmış
olan Durkheim, başkentte bu çalışmalarını sürdürdü ve mesaisinin önemli bir kısmını ilkel

3

Emile Durkheim, Toplumsal İşbölümü, çev. Özer Ozankaya, İstanbul, Cem Yayınları, 2006.
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dinin ayrıntılı bir şekilde incelenmesine ayırdı. Bu alanda giriş mahiyetinde birkaç makale
yayımladıktan sonra 1912’de son büyük eseri olan Dini Hayatın İlkel Biçimleri ortaya çıktı4
Paris döneminde Durkheim yayım ve üniversitedeki faaliyetleri dışında, Fransa’nın
genel entelektüel – hatta siyasal – hayatında da önemli bir rol oynadı. “Dreyfus Olayı”
patladığında, Dreyfus’un en etkili savunucularından biri oldu, merkez solun önde gelen bir
aydını ve sözcüsü olarak ün kazandı. Durkheim ayrıca Fransız üniversite sisteminin yeniden
düzenlenmesinde de önemli bir rol oynadı; sayısız üniversite komitesinde yer aldı, Eğitim
Bakanlığı’na danışmanlık yaptı. İşte bu yıllarda Durkheim, gençlik yıllarında kendine
koyduğu hedefe ulaşma imkânını yakaladı: Üçüncü Cumhuriyet’te seküler bir vatandaşlık
ahlakının gelişimine uygulanabilecek bilimsel bir sosyolojinin kurulması noktasına ulaştı.
1915 yılının son günlerinde Durkheim, oğlu André’nin cephede aldığı yaralar sonucu
Bulgaristan’da bir hastanede öldüğünü haber alır. André, babasının yolundan giderek École
normale’e girmiş ve bir dil bilimci sosyolog olarak geleceği parlak bir kariyere başlamıştı.
Oğluyla gurur duyan Durkheim onu toplum bilimlerinde ilerideki varisi olarak görüyordu.
Oğlunun ölümü Durkheim için büyük bir darbe olur; 15 Kasım 1917’de 59 yaşında hayata
veda eder.

1.2.

Dreyfus Olayı

Üçüncü Cumhuriyet dönemine damgasını vuran “Dreyfus Olayı”, Fransız kamuoyunun
“Dreyfusçüler” ve “anti-Dreyfusçüler” olarak ikiye bölünmesine yol açan tarihî bir davadır.
1894’te Yahudi subay Alfred Dreyfus, Fransa’da hâkim olan antisemit atmosfer içinde haksız
yere casuslukla itham edilerek yargılanır ve mahkûm edilir.
“Dreyfus Olayı”; Fransız gizli servisinin, Fransa’ya ait bazı gizli bilgilerin Almanya’ya
verilmesini vaat eden imzasız bir mektuptan haberdar olmasıyla patlak verir. Mektuptaki yazı
Dreyfus’ün el yazısına benzediğinden, Fransız Genelkurmayının başlattığı soruşturmada
şüpheler Yüzbaşı Alfred Dreyfus üstünde toplanır.
Fransa’daki Yahudi düşmanlığına rağmen Politeknik Okulu’nda gösterdiği üstün başarı
nedeniyle subay olarak tayin edilen Dreyfus, 1894’te tutuklanır. Bir ay süren hazırlık
soruşturmasında aleyhine delil bulunamamasına rağmen suçlu görülerek mahkûm edilir ve
cezasını çekmek üzere Şeytan Adası’na gönderilir.
1896’da meydana gelen bir gelişme Dreyfus davasını yeniden gündeme getirir. Fransız
gizli servisinin derinleştirdiği soruşturmayla, Dreyfus’ün mahkûmiyetine sebep olan el
yazısının Ferdinand Walsin Esterházy adındaki bir Fransız binbaşısına ait olduğu ortaya çıkar.
Soruşturma sonunda elde edilen bilgiler ışığında Dreyfus davası yeniden görülür.
Emile Durkheim, Dini Hayatın İlkel Biçimleri, çev. Fuat Aydın, İstanbul, Ataç Yayınları, 2005; krş. Dini
Hayatın İlk Şekilleri, çev. İzzet Er, Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı, 2009.
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Bu arada bazı Fransız gazeteleri, Dreyfus Olayı’nı yeniden gündeme getirince
Genelkurmay, Esterházy hakkında dava açmak zorunda kalır. Fakat dava Esterházy’nin oy
birliğiyle beraat etmesiyle sonuçlanır.
Beraat kararının ertesi günü, 13 Ocak 1898’de Émile Zola’nın L’Aurore gazetesinde
“Suçluyorum!” (J’accuse!) başlığıyla yayımlanan Cumhurbaşkanına açık mektubu Fransa’da
büyük yankı uyandırır. Zola bu çok meşhur yazısında, Genelkurmay Başkanını ve diğer
yüksek rütbeli subayları görevlerini kötüye kullanmakla ve kamuoyunu yanıltmakla suçlar.
Birkaç gün içinde akademi üyesi bazı profesörler ve aydınlar Millet Meclisi’ne Zola’nın
mektubunu destekleyen bir dilekçe yollarlar. Émile Durkheim da Dreyfus lehindeki dilekçeyi
ilk imzalayanlar arasındadır.
Bu arada, Zola aleyhine orduya hakaretten dava açılır. Dava, Zola’nın mahkûmiyetiyle
sonuçlansa da “Dreyfus Olayı”nın gündemde kalması bakımından Dreyfusçüler açısından
önemli bir başarı sayılır.
Fransız entelektüelleri 1898’de Dreyfus Olayı karşısında ikiye bölünür. Genel olarak
Fransız toplumu da bu kutuplaşmadan nasibini alır. Bir tarafta Kilise karşıtları, liberaller,
cumhuriyetçiler ve sol entelektüeller; karşı tarafta ise Kilise, ordu ve milliyetçiler yer alır.
1904’te Savaş Bakanı General André’nin isteği üzerine Dreyfus davası yeniden ele
alınır. Nihayet, 1906’da verilen kararla Dreyfus beraat eder. On iki yıl önce sökülen nişanları
aynı yerde yapılan törenle yeniden kendisine iade edilir. Dreyfus’e ayrıca Légion d’honneur
nişanı verilir. Dreyfus, ordudaki görevine geri döner ve Birinci Dünya Savaşı’nda Fransız
ordusu saflarında hizmet eder.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu derste, ilk akademik sosyolog olarak kabul edilen Fransız düşünür Émile
Durkheim’in kısa entelektüel biyografisine yer verilmiştir. Bu çerçevede ilk olarak düşünürün
bir taşra kentinde başlayıp Paris’te dönemin en itibarlı kurumlarında devam eden eğitim
hayatı ve akademik formasyonu hakkında bilgi verilmiştir. Ardından Bordeaux
Üniversitesi’nde başlayan ve Sorbonne’da sosyoloji kürsüsü kurmasıyla taçlanan akademik
kariyerine değinilmiştir. Ayrıca Durkheim’ın başlıca eserlerine kısaca temas edilmiş,
Fransa’da – Durkheimci – sosyolojinin kurumsallaşması açısından L’Année sociologique adlı
süreli yayının önemi işaret edilmiştir. Son olarak, Fransız sosyoloji ekolünün kurucusu
sayılan Durkheim’in kamusal ve siyasal faaliyetleri genel olarak değerlendirilmiş ve dönemin
genel toplumsal-siyasal atmosferi hakkında bir fikir vermesi bakımından “Dreyfus Olayı”
üzerinde durulmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Émile Durkheim neden “akademik anlamda ilk sosyolog” olarak değerlendirilir?
2) Durkheim’in temel eserleri nelerdir?
3) Yetiştiği çevre (ailesi, Üçüncü Cumhuriyet koşulları, vs.) dikkate alındığında
Durkheim’in din sosyolojisine özel bir önem vermesi nasıl açıklanabilir?
4) Durkheim’in eğitim ve ahlak hakkındaki görüşleri ile sosyolojiye yüklediği misyon
arasında nasıl bir paralellik söz konusudur?
5) Durkheim sosyolojisinin kalıcılığı nasıl açıklanabilir? L’Année sociologique bu açıdan
nasıl bir işlev görmüştür?
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2. SOSYOLOJİNİN AKADEMİK KURUMSALLAŞMA SÜRECİ VE
DURKHEIM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Sosyolojinin Fransa’da akademik kurumsallaşma süreci
o Le Play
o Worms
o Durkheim



Durkheim’in düşünsel kaynakları
o Rousseau
o Montesquieu
o Saint-Simon
o Comte
o Spencer
o Tönnies

13

Anahtar Kavramlar


Émile Durkheim,



Akademik Sosyoloji,



Gabriel Tarde,



Herbert Spencer,



Ferdinand Tönnies,



Auguste Comte,



Pozitivizm
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Giriş
Bu dersin ilk kısmında, sosyolojinin Fransa’daki akademik kurumsallaşma sürecine dair
kısa bir değerlendirme yapılacak, ardından Durkheim’ın düşünsel kaynakları incelenecektir.
Sosyolojinin XIX. yüzyılda Fransa’da başlayan akademik kurumsallaşma süreci üç ana
eksende ilerlemiş ancak bunlardan biri daha etkili ve kalıcı olmayı başarabilmiştir. Söz
konusu dönemde ortaya çıkan üç ana akım Le Play, Worms ve Durkheim’ın öncülüğünde
gelişmiştir. Bunlar arasında en etkili ve kalıcı olanı, L’Année sociologique dergisi etrafında
bir araya gelen, merkez ve taşra üniversitelerinde örgütlenen Durkheim okulu olmuştur.
Dersin ikinci kısmında ise önce Durkheim’ın Fransız düşünce geleneğindeki kaynakları
incelenecektir. Bu çerçevede Aydınlanma düşüncesinin temsilcilerinden Rousseau ve
Montesquieu’nün toplumsal kuramlarının Durkheim’ın düşünsel gelişimine etkileri
değerlendirilecektir. Ayrıca pozitivist sosyolojinin kurucuları Saint-Simon ve Comte ile
psikolojik güdüleri ön plana çıkaran Tarde’ın görüşlerinin Durkheim’ın toplum anlayışına
nasıl yansıdığı irdelenecektir. Son olarak da İngiliz ve Alman sosyolojisinin önemli
temsilcilerinden Spencer ve Tönnies’in geliştirdikleri toplumsal kuramlar ile Durkheim’ın
sosyolojik yaklaşımı arasındaki paralelliklere dikkat çekilecek, farklılıkların altı çizilecektir.
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2.1.

19. Yüzyılda Fransa’da Sosyoloji

“Sosyolojinin on dokuzuncu asırdaki ilerlemesinde Fransa’nın payını tespit
etmek, büyük ölçüde bu bilimin tarihini yazmakla eşdeğerdir. Zira sosyoloji söz konusu
asırda Fransa’da doğmuş ve esas itibarıyla bir Fransız bilimi olarak kalmıştır”1.
Durkheim’ın yirminci yüzyılın hemen başında yapmış olduğu bu tespit, sosyolojinin
diğer Avrupa ülkelerinde ve Amerika Birleşik Devletleri’nde gösterdiği hızlı gelişmeyle
geçerliliğini kısa sürede yitirse de Fransa bugün hâlâ sosyolojik üretimin önemli
merkezlerinde biri olma özelliğini korumaktadır. Sosyoloji disiplininin gelişimi ve bugün
vardığı nokta itibarıyla Fransa’nın tarihsel bir öneme sahip olduğu da tartışmasız bir gerçektir.
Bu dersin ilk kısmında, sosyolojinin Fransa’da akademik kurumsallaşma sürecine dair kısa bir
değerlendirmeye yer verilecektir.
“Sosyoloji” neolojizminin ilk olarak 1838’de Auguste Comte (1798-1857) tarafından
Pozitif Felsefe Dersleri (Cours de philosophie positive)’nin kırk yedincisinde kullanıldığını
daha önceki derslerimizde belirtmiştik. Bu tarihe kadar toplum bilimi için genellikle “science
sociale” (toplumsal bilim) veya “physique sociale” (toplumsal fizik) ifadeleri
kullanılmaktaydı. Bu ifadeler, sosyoloji kavramının icadından sonra da bir süre kullanılmaya
devam etmiştir.
Sosyolojinin kendine ait kavram ve yöntemleriyle müstakil bir disiplin olarak ortaya
çıkması ise on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısına denk gelmektedir. Bu asrın sonuna
gelindiğinde, Fransa’da akademik itibar ve bilimsel meşruiyet kazanma noktasında birbiriyle
rekabet hâlinde olan üç ana sosyoloji akımı ortaya çıkmıştır.
Bunlardan ilki, kuruculuğunu maden mühendisi Frédéric Le Play (1806-1882)’in
yaptığı okuldur. Özellikle Les ouvriers européens (Avrupalı İşçiler)2 adlı eseriyle tanınan Le
Play, işçi sınıfı üzerine monografik araştırmalar yapmak üzere 1856’da Société d’économie
sociale (Toplumsal Ekonomi Derneği) adında bir dernek kurmuştur. Le Play’in takipçileri, ilk
sayısı 1881’de çıkan ve 1930’a kadar ayda iki kez yayınlanan Réforme sociale (Sosyal
Reform) dergisi etrafında bir araya gelmişlerdir. Le Play’in ölümünden üç yıl sonra takipçileri
arasında bir bölünme yaşanmış; Henri de Tourville (1842-1903) ve Edmond Demolins (18521907), üstatlarının siyasi görüşlerini 3 bir kenara bırakıp yalnızca bilimsel yaklaşımlarını
Émile Durkheim, « La sociologie en France au XIXe siècle » [XIX. Yüzyılda Fransa’da Sosyoloji], Revue bleue,
4. seri, c. XIII, sy. 20, 1900, s. 609. Durkheim’ın bu makalesi çok erken bir dönemde Necmeddin Sadık
tarafından tercüme edilmiş ve İçtimaiyat Mecmuası’nın 4. ve 5. sayılarında iki bölüm halinde yayımlanmıştır
(Temmuz-Ağustos 1333/1917).
1

Frédéric Le Play, Les ouvriers européens : étude sur les travaux, la vie domestique et la condition morale des
populations ouvrières de l’Europe [Avrupalı İşçiler: Avrupa İşçi Nüfusunun Çalışma ve Aile Hayatı ile Ahlâkî
Durumu Üzerine Bir İnceleme], Paris, Imprimerie impériale, 1855.

2

Le Play’in “reaksiyoner” hatta “karşı-devrimci” olarak nitelendirilmesine neden olan muhafazakar görüşleri,
dönemin siyasi ve katolik çevreleriyle olan ilişkileri için bkz. Frédéric Le Play : parcours, audience, héritage,
3
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devam ettirmeyi amaçlayarak Société de la science sociale (Toplumsal Bilim Derneği) adıyla
yeni bir dernek kurmuş ve 1886’da aynı isimle (Science sociale) bir de dergi yayınlanmaya
başlamışlardır. Diğer grup ise Le Play’in siyasi, toplumsal ve bilimsel düşüncelerini bir bütün
hâlinde sahiplenmeye devam etmiştir. Faaliyeterini Société d’économie sociale çatısı altında
sürdüren bu ortodoks ekip ile Tourville ve Demolins’in kurduğu Science sociale grubu
1936’da birleşerek Les Études sociales (Toplumsal İncelemeler) adında yeni bir yayın organı
kurmuşlardır. 2009 yılında 150. sayısına ulaşmış olan bu dergi bugün hâlâ yayın hayatına
devam etmektedir.
Fransız sosyolojisi – ve hatta genel olarak sosyoloji disiplini – anket ve istatiksel analize
dayalı monografik yöntem ile saha çalışmalarını önemli ölçüde bu akıma borçludur 4. Ancak,
Katolik çevrelerle ilişkileri ve reaksiyoner siyasi görüşlerinden ötürü Le Play okulunun
akademik itibarı Fransa’da hep tartışma konusu olmuş ve 1910’lardan itibaren etkinliği
giderek azalmıştır.
İkinci akımı, felsefe ve ekonomi agregasyonu almış olan René Worms (1869-1926)’un
öncülüğünde ve Comte düşüncesinden mülhem organisist 5 bir paradigma etrafında
toplananlar oluşturmaktadır. Worms, on dokuzuncu yüzyılın sonunda Fransa’da birçok
bilimsel dergi ve derneğin fikir babalığı ve kuruculuğunu yapmıştır. Bunlar arasında özellikle,
Ocak 1893’de yayınlanmaya başlayan Revue internationale de sociologie (Uluslararası
Sosyoloji Dergisi) ve aynı yılın Temmuz ayında kurulan Institut internationale de sociologie
(Uluslararası Sosyoloji Enstitüsü) ile 1895’de kurulan Société de sociologie de Paris (Paris
Sosyoloji Derneği)’yi zikretmek gerekir. Worms’un genel sekreterliğini yaptığı, başkanlığını
ise Gabriel Tarde (1843-1904)’ın üstlendiği Paris Sosyoloji Derneği, sosyoloji amatörlerine
hitap etmeyi amaçlıyordu. Worms ve Tarde her ne kadar bu dernek çatısı altında görev alsalar
da bu durum, onların aynı sosyolojik yaklaşımı paylaştıkları anlamına gelmemektedir.
1890’da Les lois de l’imitation (Taklidin Yasaları)6 adlı eserini yayınlayan Tarde, Worms’un
tersine sosyolojiyi organisizmin etkisinden kurtarmayı amaçlıyor ve toplumsal olayların
kavranmasında psikolojik saikleri ön olana çıkaran bir yaklaşımı benimsiyordu. Tarde,
yaşadığı dönemde ses getiren bir sosyolojik yaklaşım ortaya koymayı başarmış olsa da hiçbir
takipçisi olmadığı için düşüncesi okullaşamamış, bu nedenle de akademik etkisi sınırlı
olmuştur.

der. Antoine Savoye ve Fabien Cardoni, Paris, École des mines de Paris, 2007; Les Études sociales, (özel sayı:
« Le Play et le monde catholique »), sy. 149-150, 2009.
Le Play’in halefleri, bugün Fransa’da saha araştırmaları, monografi ve istatistiksel gözlem yönteminin öncüleri
kabul edilmekte ve hatta 1946’da kurulan, ülkenin köklü ve itibarlı kurumlarından INSEE (Institut national de la
statistique et des études économiques / Ulusal İstatistik ve Ekonomik Çalışmalar Kurumu)’nin habercileri
arasında sayılmaktadır.
4

5

René Worms, Organisme et société, Paris, V. Giard & E. Brière, 1896.

6

Gabriel Tarde, Les lois de l'imitation : étude sociologique, Paris, F. Alcan, 1890.
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Bugün Fransız sosyolojinde olduğu kadar dünya sosyolojisinde önemli bir yer tutan ve
bu dersin başında belirttiğimiz üç akımdan en önemlisi, hiç kuşkusuz Émile Durkheim
(1858-1917) öncülüğünde gelişmiştir. Felsefe agregasyonu aldıktan sonra Bordeaux’da
pedagoji ve sosyal bilim dersleri veren Durkheim, 1902’de Sorbonne Üniversitesi’ne atanmış;
burada ilk sosyoloji kürsüsünü kurmuş ve Célestin Bouglé, Marcel Mauss, François Simiand,
Maurice Halbwachs gibi üniversite öğretim üyelerini etrafında toplamayı başarmıştır. Felsefe,
tarih, etnoloji, hukuk gibi disiplinlerin kesişim noktasında bulunan sosyolojiyi otonom bir
bilim dalı olarak kurmayı amaçlamış, bu disiplinin sınırlarını net bir şekilde çizmeye
çalışmıştır. Özellikle sosyoloji ile – Tarde’ın öncelediği – psikoloji arasına kesin sınırlar
çekmeye özen göstermiştir. Yukarıda adı geçen isimlerle ilk sayısı 1898’de yayınlanan
L’Année sociologique adlı dergiyi yayınlamaya başlamıştır. 1925’e kadar her yıl çıkan dergi,
kısa bir duraklamanın ardından 1934-1942 yılları arasında Annales sociologiques adıyla
yayınlanmış, İkinci Dünya Savaşı sonrasında ise tekrar ilk ismiyle yayın hayatına dönmüştür.
Yayın hayatına bugün hâlâ devam eden Durkheim’ın dergisi sosyoloji literatüründeki önemini
muhafaza etmektedir7.
Durkheim sosyolojisinin okullaşarak günümüze kadar etkisini sürdürebilmesinin
nedenini, sadece Toplumsal İşbölümü (De la division du travail social, 1893), Sosyolojik
Yöntemin Kuralları (Les règles de la méthode sociologique,1895), İntihar (Le Suicide,
1897), Dinî Hayatın İlkel Biçimleri (Les formes élémentaires de la vie religieuse, 1912) gibi
kurucu metinlere bağlamak eksik bir değerlendirme olur. Bu metinler, gerek sosyoloji
disiplininin oluşması ve sınırlarının çizilmesi noktasındaki teorik katkıları, gerekse bu bilim
dalı için vazgeçilmez olan ampirik derinlikleri ile bugün yürütülen araştırmalar için hâlâ
referans kaynağı olmaya devam etmektedir. Ancak Durkheimcı sosyolojinin okullaşması asıl
L’Année sociologique ve Durkheim’ın üniversitede kendine açmayı başardığı alan ile
mümkün olmuştur. Dergi, Durkheim ve Fransa’nın değişik üniversitelerde görev yapan
takipçileri için yaptıkları araştırmaları tartışma, sosyolojik yaklaşımlarını yayma imkânı veren
bir zemin olurken, üniversitede olmaları da bu düşüncelerin akademik meşruiyet kazanmasını
kolaylaştırmıştır. Fransız sosyoloji okulunun oluşumunda en büyük payın, L’Année
sociologique ve Durkheimcıların Fransız üniversitelerinde sürdürdükleri faaliyetlere ait
olduğunu söylemek mümkündür.

2.2.

Durkheim’in Düşünsel Kaynakları

2.2.1. Aydınlanma Geleneği: Rousseau ve Montesquieu
İngiliz ve Alman geleneklerinin izlerine rastlansa da Durkheim’ın esas fikrî kaynağı
Fransız entelektüel tarihi, daha da özelleştirerek belirtmek gerekirse Aydınlanma geleneğidir.

L’Année sociologique’in 2010 yılının ikinci sömestirine ait sayısı “Müzik Sosyolojisi” konusunu ele
almaktadır.
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Söz konusu geleneğin temsilcilerinden özellikle Rousseau ve Montesquieu’nün düşünsel
etkileri Durkheim’ın eserlerinde belirgin bir şekilde görülür.
Durkheim’ın genel toplum düşüncesinde Rousseau’nun etkisi, genel irade
kavramsallaştırması bağlamında dikkat çeker. XVIII. yüzyılın en etkili düşünürlerinden JeanJacques Rousseau (1712-1778)’nun geliştirdiği genel irade kuramı; toplumun, ekonomik
veya siyasi güdülerin değil, toplumsal dayanışmanın bir ürünü olduğu ön kabulüne dayanır.
Bu anlamda, Rousseau’nun toplum değerlendirmesi, toplumu kişisel ekonomik çıkarların
neticesinde ortaya çıkmış bir olgu olarak değerlendiren faydacı okuldan esas itibariyle ayrılır.
Aynı şekilde Rousseau, toplumu siyasi temelde açıklayan ve onun, yurttaşın siyasi otoriteye
boyun eğmesi bağlamında ortaya çıktığını ileri süren Hobbes’tan da farklı bir konumda yer
alır.
Rousseau ayrıca, genel irade ile bireylerin iradelerinin toplamının aynı şey
olmadığının altını çizer. Genel irade, birey iradelerinin toplamından farklı, bunların ötesinde
ve üstünde bir şeydir. Durkheim, bu görüşünden dolayı Rousseau’yu saygıyla anar:
“Rousseau, toplumsal düzenin kendine özgülüğünü çok güçlü bir şekilde farketmiş;
onu salt bireysel olgular olarak değil, farklı cinsteki (heterojen) olgular düzeni olarak
kavramıştır. Bu, salt psikolojik dünya üzerine kendini dayatan, yeni bir dünyadır”8.
Yukarıdaki alıntıda görüldüğü gibi Durkheim’e göre Rousseau, psikolojik/bireysel ile
toplumsal fenomenler arasındaki ayrımı fark etmiştir. Bu ayrım, Durkheim’ın da birçok
eserinde (özellikle İntihar’da) hassasiyetle vurguladığı bir meseledir.
Durkheim’ın düşünsel gelişiminde önemli bir rol oynayan bir diğer Aydınlanma
düşünürü Montesquieu’dür. Durkheim’ın Latince doktora tezini Montesquieu’ye hasretmesi
son derece manidardır. Durkheim tezinde, Kanunların Ruhu’nun yazarının toplumsal
fenomenlerin birbiriyle olan karşılıklı ilişkilerini tespit etmeye yönelen ve böylece toplum
biliminin bütünlüğünü vurgulayan ilk düşünürlerden biri olduğunu belirtir:
“Montesquieu bütün bu unsurların [din, hukuk, ahlak, ticaret, yönetim vs.]
bir bütün oluşturduğunu ve eğer ötekilere müracaat edilmeden ayrı ayrı ele
alınırlarsa anlaşılmayacaklarını açıkça gördü. Bu nedenle o, hukuku ahlaktan,
ticaretten, dinden ve özellikle de bütün diğer toplumsal fenomenleri etkileyen
toplumun biçiminden ayrı olarak ele almaz”9.

Émile Durkheim, Montesquieu et Rousseau. Précurseurs de la sociologie [Montesquieu ve Rousseau:
Sosyolojinin Habercileri], Paris, Librairie Marcel Rivière et Cie, 1966, s. 136. Bu kitap içinde yer alan Rousseau
ile ilgili kısım “Le Contrat social de Rousseau” (Rousseau’nun Toplumsal Sözleşmesi) Durkheim’ın Bordeaux
Üniverstiesi’nde verdiği bir dersin metnidir. Bu metin ilk olarak Durkheim’ın ölümünden sonra 1918’de Revue
de Métaphysique et de Morale adlı dergide yayımlanmıştır. Bkz. cilt XXV (1918), s. 1-23 ve 129-161.
8

9

Émile Durkheim, Montesquieu et Rousseau, s. 103.
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Rousseau ve Montesquieu’nün Durkheim’ın toplum düşüncesi üzerindeki etkileri
hakkında özetle şunlar söylenebilir: Fransız sosyoloji ekolünün kurucusu, ileride ayrıntılı bir
şekilde üzerinde duracağımız Toplumsal İşbölümü ve dayanışma düşüncesini genel olarak
Rousseau’dan esinlenerek geliştirmiştir. Toplumun bütüncül değerlendirilmesi konusunda ise
– tıpkı Comte gibi – Durkheim’ın da başlıca esin kaynağı Montesquieu’dür.

2.2.2. Saint-Simon, Comte ve Tarde
Rousseau ve Montesquieu’nün etkileri bariz olsa da 10 Durkheim’ın asıl esin
kaynaklarının Saint-Simon ve Auguste Comte olduğunu belirtmek gerekir. Hatta Durkheim
kendisini, bu iki düşünürün başlattığı düşünce geleneğinin (pozitivizm) takipçisi olarak görür.
Durkheim, sosyolojinin ne olması gerektiğini ilk kavramsallaştıran kişinin Saint-Simon
olduğunu belirtir; sosyolojinin kurucusunun ise Comte olduğunun altını çizer11.
Durkheim, İş Bölümü adlı kurucu yapıtında Comte’un Pozitif Felsefe Dersleri’ne birçok
atıfta bulunur. İş bölümünün, toplumsal dayanışmanın kaynağı olduğunu fark eden ilk
düşünürlerden birinin Comte olduğunu vurgular.
Comte ile Durkheim arsındaki süreklilik son derece açıktır. Bu anlamda Durkheim’ın
pozitivist bir sosyoloji geliştirdiğinin altını çizmek gerekir. Ancak Durkheim’ın Comte’tan
ayrıldığı bazı temel noktalar olduğu da belirtilmelidir. Çok dikkatli bir Comte okuyucusu
olmasına ve onun toplum bilim geleneğini sürdürme çabasına rağmen Durkheim kendini,
Comte’un dinsel görüşlerine (pozitivizmin dinselleştirilerek İnsanlık Dini’nin kurulması)
hiçbir şekilde yakın hissetmez. Fakat sosyolojide takip edilmesi gereken genel metodoloji
bakımından Durkheim, Comte ile aynı fikirdedir. Her ne kadar doğa yasalarından daha
karmaşık olsalar da temel olarak onlardan farklı olmayan toplumsal olayların pozitif
yasalarını bulma arayışında üstadı Comte’un savunduğu fikirleri geliştirerek aynen yineler.
Durkheim’ın toplum düşüncesinin oluşumuna, şüphesiz çağdaşı olan bazı düşünürlerin
de etkisi olmuştur. Bunlar arasında özellikle akademik rakibi kabul edilen Gabriel Tarde
(1843-1904)’ı sayabiliriz. Durkheim ve Tarde arasındaki bilimsel polemikler hiç şüphesiz
Durkheim’ın daha da bilenmesine, düşüncelerinin gelişmesine ve incelenmesine neden
olmuştur. Kısacası bilimsel bir rakip hatta hasım olarak Gabriel Tarde, Durkheim’ın
entelektüel gelişimine en az onun doğrudan etkilendiği isimler (Rousseau, Montesquieu,
Saint-Simon, Comte vs.) kadar tesir etmiştir.

Bu etkiler, Montesquieu üzerine hazırladığı Latince tezde ve Rousseau üzerine kaleme aldığı ders notlarında
bizzat Durkheim tarafından teslim edilmektedir. Durkheim’ın bu iki çalışması için bkz. Émile Durkheim,
Montesquieu et Rousseau. Précurseurs de la sociologie [Montesquieu ve Rousseau: Sosyolojinin Habercileri],
Paris, Librairie Marcel Rivière et Cie, 1966.
10

Lewis A. Coser, “Emile Durkheim (1858-1917)”, Sosyolojik Düşüncesin Ustaları. Tarihsel ve Toplumsal
Bağlamlarında Fikirler, çev. Himmet Hülür, Serhat Toker, İbrahim Mazman, Ankara, De Ki Basım Yayım,
2008, s. 145.
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Tarde, akademisyen değil bir yargıçtı. Fakat mesleği kendisine, mesaisinin önemli bir
kısmını toplumsal bir kuram geliştirebilmesi için yeterli mali güç ve boş zaman imkânı
tanımaktaydı. Böylece Tarde, 1880 ve 1890’lı yıllarda, toplumsal kuram üzerine aralarında
meşhur eseri Taklidin Yasaları 12 (Les lois de l’imitation)’nın da bulunduğu bir dizi yayın
yaptı. Yaşamının son birkaç yılında Fransa’nın en itibarlı akademik kurumu olan Collège de
France’ta modern felsefe kürsüsünün başına atandı.
Tarde’ın toplumsal kuramı, yeni fikirlerin çoğunlukla kişisel olmayan iletişim yoluyla
başlamasına rağmen toplumun bütününe bir taklit (imitation) süreciyle yayıldığı öncülüne
dayanıyordu. Sosyal psikolojinin kurucularından kabul edilen Tarde’ın iddiasına göre
etkilenim, toplumun genellikle üst kesimlerinden (elitlerden) alt kesimlerine (halk) doğru
hareket eder. Böylece ekonomik, dinî, ya da askerî yenilikler, etraflarında eylemlerini taklit
eden ve fikirlerinin nüfusun geneline yayılmasına yardım eden çok sayıda destekçi toplayan
elit gruplar (bilim adamları, entelektüeller, sanatçılar vb.) yoluyla gerçekleşir-yayılır.
Tarde’ın esas olarak yapmaya çalıştığı, toplumsal süreçlerin daima toplumun üst
kesiminin (elitlerin) eylemlerinin takipçiler (halk) tarafından taklit edilmesine bağlı olduğu
fikrine dayanan bir sosyal psikolojiydi. Ona göre toplum, etkileşim hâlindeki bireylerin
toplamıdır. İşte Tarde’ın bu görüşleri Durkheim’a toplumun sui generis (kendine özgü) bir
gerçeklik olduğu görüşünü çok ince bir şekilde tanımlama ve geliştirme fırsatı sunmuştu.
İnsan davranışlarının açıklanması Durkheim’a göre sosyal psikolojik terimlerden çok yapısal
terimler üzerine oturtulmalıydı. Başka bir deyişle, insan davranışları ve toplumsal fenomenler
psikolojik değil toplumsal saiklerle (motivasyon, güdü) izah edilebilir ve anlaşılabilir.

2.2.3. İngiliz ve Alman Etkisi: Spencer ve Tönnies
Durkheim’ın fikrî gelişiminde Fransa dışından bazı düşünürlerin de payı olduğunu
yukarıda belirtmiştik. Bunlar arasında en kayda değer olanlardan ikisine kısaca temas etmekte
fayda var. Bunlar İngiliz düşünür Herbert Spencer (1820-1903) ve Alman düşünür
Ferdinand Tönnies (1855-1936)’dir.
Spencer, Durkheim’ın İş Bölümü adlı eserinde en fazla atıf alan düşünürlerden biridir.
Durkheim, söz konusu eserinde, Spencer’ın birçok önermesine katılmaz ve İngiliz düşünürün
genel toplum anlayışıyla hesaplaşır. Ancak bu bile – Tarde örneğinde olduğu gibi –
Durkheim’ın sosyoloji anlayışının gelişiminde Spencer’ın ne kadar önemli bir yer tuttuğunun
işaretidir.

12

Gabriel Tarde, Les lois de l'imitation : étude sociologique, Paris, F. Alcan, 1890.
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Durkheim, Spencer’ın bireyi esas alan siyaset ve sosyoloji anlayışına kesinlikle
katılmaz13. Aksine, bireysel çıkarların ve mutluluk arayışının toplumsal düzeni anlamak ve
açıklamak bakımından yetersiz olduğuna inanır. Durkheim’a göre toplumsallık ile mutluluk
arayışı arasında doğrudan bir ilişki bulunmaz. Daha açık bir ifadeyle, insanları toplumsal bir
yaşama iten güdü mutluluk arayışı veya öz-çıkar değildir. Aksine mutluluk, belirli toplum
tiplerinde ve özel tarihî koşullarda ortaya çıkmış toplumsal bir yaratımdır. Kısacası, Fransız
düşünüre göre bireysel çıkar ve mutluluk peşinde koşmak, bizatihi toplumsaldır ve toplumsal
olarak açıklanmalıdır.
Yine aynı şekilde Durkheim, Spencer’ın bireyler arası sözleşmelerin toplumsal düzenin
yapı taşları olduğu şeklindeki bireyci görüşü de reddeder. Toplumsal düzenin temelinde
gruplar arası (kolektif) sözleşmeye dayanan anlaşmaların olduğunu ileri sürer ve bunların
daima önceki genel normların varlığına tabi olduğunu savunur.
Tabii ki Spencer’ın Durkheim’a esin kaynağı olmuş düşüncelerinden de söz etmek
mümkündür. Durkheim’ın evrimci olarak nitelendirilen düşüncelerinin geneli Spencer’dan
mülhemdir. Bu esinlenme özellikle Durkheim’ın meşhur mekanik dayanışma - organik
dayanışma kavramsallaştırmasında kendisini gösterir. Durkheim, mekanik dayanışmadan
organik dayanışmaya doğru hareket hâlindeki bir evrim sürecine hafifçe de olsa da temas
eder14. Durkheim’ın işaret ettiği hareket şüphesiz, Comte’un evrimci/ilerlemeci tarih-toplum
anlayışı kadar net, mutlak ve çizgisel değildir. Fakat yine de Durkheim’ın toplum
düşüncesinde, çok rafine bir biçimde olsa da ilerleme fikrinin izlerine rastlamak mümkündür.
İşte Durkheim bu düşünceyi, Spencer’dan ödünç alarak geliştirmiştir. Durkheim’ın mekanik
dayanışma ve organik dayanışma kavramsallaştırması ile Spencer’ın tanımsız-tutarsız
homojenlik ve tanımlı-tutarlı heterojenlik kuramı paralellik arz etmektedir. Her iki kavram
çifti de sırasıyla geleneksel ve modern/endüstriyel toplumlara işaret etmektedir (mekanik
dayanışma ve tanımsız-tutarsız homojenlik gelenekselliğe; organik dayanışma ve “tanımlıtutarlı heterojenlik ise modernliğe karşılık olarak kullanılmaktadır). Durkheim’ın insanların
birbirine benzediği – geleneksel – toplumlardan, iş bölümünün insanları farklı ancak karşılıklı
olarak bağımlı kıldığı – modern – toplumlara doğru tarihsel ilerlemeye olan vurgusu,
Spencer’ın görüşleriyle önemli ölçüde örtüşmektedir.
Durkheim’ın etkilendiği bir diğer isim Alman sosyolog Ferdinand Tönnies’tir.
Sosyoloji literatürüne meşhur Gemeinschaft ve Gesellschaft kavramlarını kazandıran
Tönnies15, modern sanayi toplumunun giderek salt ekonomik güçlerin egemenliğine girdiğini
13
Spencer hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Lewis A. Coser, “Herbert Spencer (1820-1903)”, Sosyolojik
Düşüncesin Ustaları. Tarihsel ve Toplumsal Bağlamlarında Fikirler, çev. Himmet Hülür, Serhat Toker, İbrahim
Mazman, Ankara, De Ki Basım Yayım, 2008, s. 95-126.
14
Çok genel olarak ifade etmek gerekirse, bireylerin benzerliğine dayanan “mekanik dayanışma” geleneksel;
bireysel farklılaşmaya dayanan “organik dayanışma” ise modern/endüstriyel toplum tipini işaret etmektedir. Bu
ayrım üzerine gelecek derslerde ayrıntılı bir biçimde durulacaktır.

Ferdinand Tönnies’in bu kavramları geliştirdiği eser, ilk olarak 1887’de yayımlanmış, daha sonra birçok baskı
yapmıştır: Gemeinschaft und Gesellschaft, Abhandlung des Communismus und des Socialismus als empirischer
15
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ve sanayi-öncesi toplumsal oluşumlarda söz konusu olan sahici doğallığı kaybettiği görüşünü
savunmaktaydı.
Tönnies, psikolojik temelli bu çözümlemesini, iki tür irade olduğunu açıklayarak
geliştirir: Wesenwille (doğal irade yani kendiliğinden olan irade) ve Kürwille (serbest irade
yani düşünülmüş, tercihe dayanan irade). İşte geliştirdiği bu kavramsal temelden hareketle
Alman sosyolog, bireyin cemaatten cemiyete/topluma, diğer bir deyişle geleneksellikten
modernliğe geçişini açıklamaya çalışır.
Tönnies’e göre akrabalık, ortak duygular veya din bağına dayanan cemaatsel gruplar
Wesenville esasına göre örgütlenir. Bireylerin hür seçimleriyle tabi oldukları toplum ise
Kürwille temelinde oluşur. Bu ikinci durumda, farklı düşünceler gelişeceğinden giderek artan
bir toplumsal ve ekonomik rekabet söz konusudur. Bu da aynı oranda artan bir ivmeyle
bireyselleşmeyi beraberinde getirir.
Tönnies’e göre sanayileşme ve bunun sonucu olarak kentleşme cemaatin, cemiyete
evrilmesi sonucunu doğurur. Alman sosyolog cemaat anlamına gelen Gemeinschaft
kelimesini, insanların akrabalık ve gelenekle birbirine sıkı bir şekilde bağlı olduğu toplumsal
örgütlenme tipini ifade etmek üzere kullanır. Aile örneğinde olduğu gibi cemaat, insanların
ortak inanç ve değerler etrafında bütünleşmiş olduğu durumu ifade eder. Bu toplumsal biçim,
birincil ilişki ve bağlara dayanır; grup içi dayanışma ve benzerlik ön plandadır.
Tönnies, modern toplumdaki hâkim örgütlenme tipini ise Gesellschaft kelimesiyle ifade
eder. Gesellschaft, insanların sadece bireysel çıkar temelinde bir araya geldikleri bir toplumsal
örgütlenme tipidir. Bu hayat tarzında, bireyleri motive eden herkesin iyiliğini artırma
dürtüsünden çok onların kendi ihtiyaçlarıdır. Modern şehrin sakinleri cemaat/topluluk veya
ortak kimlik duygusu pek göstermez ve diğerlerine genellikle kendi bireysel amaçlarını
ilerletmenin bir aracı olarak bakar. Farklılaşma esasına dayanan cemiyette, bireysellikler ön
plandadır, grubu bir arada tutan ise ortak çıkarlardır. Bu anlamda, formel-hukukî ilişkilere
dayanana cemiyet, cemaate göre daha gevşek bir grubu ifade eder.
Tönnies’in Gemeinschaft (cemaat) ve Gesellschaft (cemiyet/toplum) kavramları ve
ilkinden diğerine geçiş sürecinin analizi, Durkheim’ın organik ve mekanik dayanışma
kavramlarıyla dikkat çekici bir benzerlik göstermektedir. Her ikisi de toplumsal
değişmenin/gelişmenin cemaatten cemiyete (Tönnies), mekanik dayanışmadan organik
dayanışmaya (Durkheim) doğru olduğunu ve dolayısıyla modernliği karakterize edenin
cemiyet/organik dayanışma olduğunu ima eder. Ancak belirtmek gerekir ki bu iki çağdaş
sosyolog temel bir noktada ayrılmaktadırlar: Romantik hislerle eski cemaatçi yapıların
aşınmasına hayıflanan Tönnies, cemaatsel formları ön plana alıp modern-kapitalist toplum
Culturformen [Cemaat ve Cemiyet. Ampirik Kültürel Formlar Olarak Komünizm ve Sosyalizmin
İncelenmesi], Leipzig, R. Reisland, 1887. Kitabın gözden geçirilmiş sonraki baskılarında alt başlık Tönnies
tarafından “Saf Sosyolojinin Temel Kavramları” olarak değiştirilmiştir.
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biçiminin açmazlarına dikkat çeker. Durkheim ise kendi nitelemesiyle ifade etmek gerekirse
organik dayanışmaya dayanan modern toplumu ön plana çıkarıp burada ortaya çıkan
problemlerin çözümüne yönelir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu ders kapsamında sosyolojinin Fransa’daki akademik kurumsallaşma süreci ve
Durkheim’ın düşünsel kaynakları incelenmiştir.
Dersin ilk kısmında sosyolojinin Fransa’daki başlayan akademik kurumsallaşma süreci
üç isim üzerinden (Le Play, Worms ve Durkheim) değerlendirilmiştir. Bu üç ana damardan
neden Durkheim’in temsil ettiği sosyoloji anlayışının daha etkili ve kalıcı olduğu
açıklanmıştır. Bu noktada Durkheim ve onun toplum düşüncesini paylaşan düşünürlerin
L’Année sociologique dergisi etrafında örgütlenmelerinin önemine dikkat çekilmiştir.
Dersin ikinci kısmında ise Durkheim’ın düşünsel kaynakları incelenmiştir. Bu
çerçevede Aydınlanma düşüncesinin temsilcilerinden Rousseau ve Montesquieu’nün
toplumsal kuramlarının Durkheim’ın düşünsel gelişimine etkileri değerlendirilmiştir.
Ardından pozitivist düşüncenin kurucularından Saint-Simon ve Comte ile bireyi ön plana
çıkaran Tarde’ın görüşlerinin Durkheim’ın toplum anlayışına nasıl yansıdığı üzerinde
durulmuştur. Son olarak İngiliz ve Alman sosyolojisinin önemli temsilcilerinden Spencer ve
Tönnies’in geliştirdikleri toplumsal kuramlar ile Durkheim’ın sosyolojik yaklaşımı arasındaki
temel benzerlikler ve ayrışma noktaları belirtilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Durkheim ekolünün, çağdaşı olan diğer Fransız sosyoloji akımlarına göre akademide
daha etkin ve kalıcı olması nasıl açıklanabilir?
2) Durkheim, Aydınlanma düşünürlerinden Rousseau ve Montesquieu’nün hangi
düşüncelerinden etkilenmiştir?
3) Pozitivist sosyoloji geleneğini sürdürmesine rağmen Durkheim hangi noktada
Comte’den ayrılır?
4) Tarde ve Durkheim’ın sosyoloji anlayışları arasındaki en temel fark nedir?
5) Spencer’ın “tutarsız homojenlik” ve “tutarlı heterojenlik” kavramlarının Durkheim’ın
düşüncesindeki karşılığı hangi kavram çifti olabilir?
6) Tönnies’in geliştirdiği “cemaat” - “cemiyet” ayrımı ile Durkheim’ın “mekanik
dayanışma” - “organik dayanışma” kavramları arasında ne tür benzerlikler /
farklılıklar söz konusudur?
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3. DURKHEIM SOSYOLOJİSİ’NİN TEMEL VARSAYIM VE
KAVRAMLARI

27

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Toplumsal olgu nedir?



Toplumsal iş bölümü



Dayanışma biçimleri: “mekanik” ve “organik” dayanışma



Kolektif bilinç
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Anahtar Kavramlar


Toplumsal olgu,



Bütünleşme,



İş bölümü,



Mekanik ve organik dayanışma,



Kolektif bilinç
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Giriş
Durkheim’ın toplumsal düşüncesinin en temel özelliği, toplumsal fenomenlerin sui
generis olarak değerlendirilmesine atfettiği merkezî önemdir. Durkheim, toplumsal olayların
biyolojik ve psikolojik nedenlerle açıklanmasını kategorik olarak reddeder ve dikkatini
toplumsal olayların toplumsal belirleyicileri üzerine yoğunlaştırır.
Neden-sonuç ilişkisinde homojenlik ve tekillik prensibini savunan Durkheim’a göre
toplumsal bir olay ancak toplumsal nedenlerle açıklanabilir ve belirli bir sonuca tekabül eden
belirli tek bir neden söz konusu olabilir.
Fransız sosyoloji ekolünün kurucusu, birey kişiliği ile toplumsal dayanışma arasındaki
bağ ve ilişkileri tespit etmeye çalışır. Modern toplumda bireyin bir yandan giderek daha özerk
olurken öte yandan topluma daha çok bağımlı duruma gelmesi sorunsalını açıklamaya
çabalar.
Bu derste, Durkheim sosyolojisine dair bazı genel değerlendirmeler yapılacak, bu
çerçevede Fransız sosyologun temel kavramları açıklanacaktır: “Toplumsal olgu”,
“bütünleşme”, “iş bölümü”, “mekanik ve organik dayanışma”, “kolektif bilinç” vb.
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3.1.

Genel Bakış

Émile Durkheim’ın genel sosyolojik yaklaşımı iki temel özelliğiyle dikkat çeker:
i) Toplumbilimsel çalışmalarda indirgemecilik tuzağından uzak durmak;
ii) Toplumsal fenomenleri sui generis [kendine özgü] olarak değerlendirmek.
Bu iki hassasiyeti gözeterek Durkheim, toplumsal olayların biyolojik ve psikolojik
nedenlerle açıklanmasını kategorik olarak reddeder ve dikkatini toplumsal olayların toplumsal
belirleyicileri üzerine yoğunlaştırır.
Yukarıdaki tespitleri şöyle açabiliriz: Durkheim öncelikle toplumsal fenomenlerin
“toplumsal olgular” (faits sociaux) olduklarını savunur. Sosyolojinin inceleme nesnesi de
toplumsal olgulardır. Toplumsal olgular, biyolojik veya psikolojik faktörlerle açıklanamaz,
bunların kendine özgü özellikleri ve belirleyicileri vardır. Toplumsal olgular, biyolojik tekil
bir varlık olarak nitelendirilebilecek bireyin dışında ortaya çıkan ve gelişen olaylardır.
Bireyler ölüp yerlerinin başkaları alırken, toplumsal olgular yerlerini muhafaza ederler.
Toplumsal olgular sadece bireyin dışında olmayıp aynı zamanda yaptırım gücüne de
sahiptirler. Bu güç sayesinde toplumsal olgular, bireysel isteklere rağmen kendilerini bireylere
dayatırlar. Görenekler veya yasalar şeklinde tezahür eden kısıtlamalar, toplumsal beklentilere
karşı gelindiğinde ortaya çıkarlar. Bu yaptırımlar bireyler üzerinde uygulanırlar ve onların
arzularını, kişisel yönelimlerini yönetip yönlendirirler. Durkheim, sosyolojinin araştırma
nesnesi olan “toplumsal olgu” kavramını Sosyolojik Yöntemin Kuralları adlı eserinin
önsözünde ve ilk bölümündeki birçok pasajda şöyle açıklar:
“Biz, [toplumsal] olguların tekil bilinçler üzerinde zorlayıcı bir etki icra
edebilme özelliğiyle kendini gösteren yapma ve düşünme tarzlarından ibaret
olduğunu söylemekteyiz”1.
“[Sosyolojinin sahası] ancak belirli bir fenomenler topluluğunu
kapsamaktadır. Bir toplumsal olgu, bireyler üzerinde icra ettiği ya da icra etme
yeteneğini taşıdığı dışsal zorlayıcı güçle kendisini gösterir. Bu gücün varlığı ise,
belirli bir yaptırımın varlığı ya da olgunun onu ihlale yeltenen her bireysel
girişime karşı gösterdiği direnişle kendisini belli eder. (…) Baskı, kendisini
toplumun doğrudan tepkisiyle ifade ettiği zaman daha kolay saptanabilir. Hukuk,
ahlak, inançlar, gelenek ve görenekler hatta moda alanlarında durum budur”2.

Émile Durkheim, Sosyolojik Metodun Kuralları, çev. Enver Aytekin, İstanbul, Sosyal Yayınlar, 1994, s. 26;
krş. Les Règles de la méthode sociologique, Paris, Quadrige/Presses universitaires de France, 1997 (1895), s.
XX.
1
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Durkheim, Sosyolojik Metodun Kuralları, s. 45-46; krş. Les Règles…, s. 11-12.
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“Birey üzerinde dış bir baskı icra etmeye muktedir olan ya da ayrıca
bireysel tezahürlerinden bağımsız, kendine özgü bir varlığı olup, belirli bir toplum
çerçevesinde genellik taşıyan, sabit veya sabit olmayan her yapma tarzı toplumsal
olgudur”3.
Durkheim, söz konusu kitabın ikinci baskısına (1901) yazdığı önsözde, ilk baskıya
yöneltilen eleştiriler doğrultusunda bazı düşüncelerini daha da olgunlaştırır. Bu çerçevede
özellikle “zorlayıcı etki”, “zorlayıcı güç” veya “baskı” ifadelerini yeniden ele alarak açıklar.
Toplumsal olgular ve ahlaki kuralların bireylerden bağımsız bir şekilde var olduklarını fakat
bireylerin bilinçlerinde içselleştikleri oranda onların kendi davranışlarını belirlemede
kılavuzluk yaptıklarını vurgular. Bu açıklamaya göre kısıtlama kişisel irade üzerindeki basit
bir dış denetimden ziyade bir kurala itaat etmek için ahlaki bir zorunluluktur. Bu alamda
toplum, bizim ötemizde ve aynı zamanda içimizde bir şeydir. Şöyle yazar Durkheim:
“Toplumsal olguya atfettiğimiz zorlayıcı [coercitif] güç, toplumsal olgunun
bütününü ifade etmekten o kadar uzaktır ki aynı toplumsal olgu zıt bir karakter de
arz edebilir. Çünkü kurumlar kendilerini bize empoze ederken biz de onlara ram
oluruz, onlar bizi zorlarken biz onları severiz, onlar bizi baskı altına alırken biz
onların işleyişini de baskısını da yararlı buluruz. Bu antitez, ahlaki hayatın farklı
fakat aynı derecede gerçek [réel] iki görünümünü ifade eden iyilik ve ödev gibi
iki kavrayış arasında ahlakçıların çokça işaret ettikleri bir şeydir”4.
Durkheim’a göre toplumsal olgular, birbiriyle etkileşim hâlindeki bireyler, kendi
bireysel özellik ve eylemleri bağlamında açıklanamayacak bir gerçeklik oluşturdukları zaman
ortaya çıkarlar. Bu, Durkheim’ın ifadesiyle şu anlama gelir:
“Bütün, parçaların toplamıyla özdeş değildir, parçaların toplamından başka
bir şeydir ve onun özellikleri kendisini teşkil eden parçaların taşıdığı özelliklerden
farklıdır”5.
Coser’ın verdiği örnekle açıklayacak olursak, bir siyasi parti, bireysel üyelerden
oluştuğu hâlde yalnızca onu oluşturan parçalardan (bireyler/üyeler) müteşekkil değildir 6 .
Durkheim’ın toplumsallık hakkındaki düşüncelerini takip edersek, bir siyasi parti, onu ortaya
çıkartan ve işlemesini mümkün kılan genel toplumsal ve tarihsel şartlar hesaba katılarak
açıklanması gereken bir bütündür. Herhangi bir toplumsal oluşum, kendi bireysel parçalarına
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mutlak surette üstün olmadığı hâlde, onlardan farklıdır ve bulunduğu düzeye özgü bir
açıklamayı gerektirir.
Durkheim’a kulak verirsek:
“Toplum, bireylerin bir toplamı değildir; aksine toplum, bireylerin bir araya
gelmesiyle [asssociation] meydana gelen, kendine özgü bir karaktere sahip özgül
bir gerçekliği [réalité] temsil eden bir sistemdir”7.
Tabii ki Durkheim’ın bu görüşü, yalnızca büyük ölçekli toplumlar (Türk Toplumu,
Fransız Toplumu, vb.) için geçerli değildir; tüm toplumsal oluşumlara teşmil edilebilir, yani
küçük ölçekli sosyal grupları/örgütleri (dernek, parti, sendika vb.) de kapsar.
Durkheim’ın toplumsal olgular ile ilgili vardığı genel kaide nihayetinde şudur:
“Bir toplumsal olgunun belirleyici nedenini, bireysel bilinç hâlleri arasında
değil, ondan önceki toplumsal olgular arasında aramak gerekir”8.
Tüm bu açıklamalardan sonra, Durkheim’ın bireysel niteliklerden ziyade grupların ve
yapıların karakteristikleri ile ilgilendiğini söyleyebiliriz. O, dindar insanların bireysel
özelliklerine (dindarlıklarına) değil, belirli dinsel grupların iç bağlılıklarının/dayanışmalarının
olup olmamasına veya derecesine odaklanır. Grup özelliklerinin, bireysel özelliklerden
bağımsız olduğunu ve bu nedenle müstakil olarak değerlendirilmesi/incelenmesi gerektiğini
vurgular. İncelemelerini bireyden topluma değil, toplumdan bireye doğru yönlendirir.
Bireysel davranışın değişen biçimlerini, belirli grup özelliklerine ve bu özelliklerin
değişimlerine göre inceler.
Örneğin, İntihar adlı eserinde, belirli bir gruptaki intihar vakalarının kayda değer bir
şekilde artması, Durkheim’a göre, bu grup içindeki toplumsal dayanışmanın zayıfladığını ve
üyelerin, varoluşsal krizlere karşı grup tarafından artık yeterince korunamadığını gösterir.
Çeşitli din ve meslek gruplarında ortaya çıkan intihar oranlarındaki farklılıkların düzenliliğini
açıklamak için bu grupların karakterini, üyeleri arasında uyum ve dayanışma biçimlerini
inceler. Adı geçen araştırmasında Durkheim, grubu oluşturan bireylerin dürtüleri veya
psikolojik özellikleri ile ilgilenmemiştir. Eserinde vardığı genel sonuç yüksek intihar
oranlarına sahip yapılarda görece bir uyum eksikliği veya görece bir normsuzluk olduğu
yönündedir.
İntihar gibi belirli toplumsal fenomenlerin ortaya çıkış oranlarıyla ilgilenmesi
Durkheim’a farklı yapıların karşılaştırmalı analizini yapma imkânı da sağlamıştır. Çeşitli
gruplardaki intihar oranlarını karşılaştırarak belirli bir grup bağlamında, duruma özgü (ad
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hoc) açıklamalardan kaçınma fırsatı bulmuştur. Bunun yerine bütüncül genellemelere
ulaşmıştır. Somutlaştırmak gerekirse, çeşitli gruplardaki intihar olaylarının farklılaşan
oranlarının “uyum” ve “bütünleşme” (intégration) derecesiyle açıklanabileceği sonucuna
varmıştır. Gruplar kendi bütünleşme düzeylerine göre farklılaşırlar. Bu şu anlama gelir:
Belirli gruplar bireysel üyeleri üzerinde güçlü bir etkiye sahiptirler ve bunları tamamen kendi
sınırları içinde bir arada tutarlar; diğerleri ise kendilerini oluşturan bireyleri davranışlarında
serbest bırakırlar. Durkheim intihar ile bütünleşme arasında ters orantı olduğunu gösterir:
İntihar’da belirttiği gibi toplum güçlü bir şekilde bütünleştiğinde, bireyleri kendi denetimi
altında tutar. Çok güçlü bir şekilde bütünleşmiş bir grup içindeki bireyler, insana acı veren
düş kırıklıkları ve trajedilerin etkilerine karşı korunaklıdır; böylece bu bireyler intihar gibi uç
davranışlara sürüklenmeye daha az yatkındırlar.
Peki, Durkheim’a göre toplumsal bütünleşme ne anlama gelmektedir, temel göstergeleri
nelerdir? Bütünleşme genel olarak grup içindeki bireylerin birbirleriyle kurdukları ilişkilerin
derecesiyle ölçülür. Örneğin dinsel törenlere katılım, dinsel grup üyelerini bir arada tutan
ortak faaliyetlerden biridir. Başka bir örnek iş dünyasından verilebilir. Farklılaşan ancak
birbirini tamamlayan görevlere dayanan çalışma faaliyetleri işçileri iş grubuna bağlar.
Kalıplaşmış etkileşimlerin yoğunluğu değer bütünleşmesinin, yani değer yargısı ve inançların
üyeler tarafından paylaşımının bir ölçüsüdür. Uzlaşımın yüksek düzeyde olduğu
topluluklarda, zayıf olduğu topluluklara göre daha az davranışsal sapma görülür. Bir dinsel
grubun, inancı güçlü oldukça daha bütünleşik olması muhtemeldir. Güçlü bir inanç sistemi,
üyelerini onları kaygılandıracak ve düş kırıklığına sevk edecek deneyimlere karşı etkin bir
şekilde koruyacak bir çevreyi oluşturmaktadır.
Bu noktada Durkheim Protestanlık üzerinde bir dizi analiz yapar 9 . Protestanlık,
Katolikliğe göre bireysel düşünceye daha fazla özgürlük tanır; ayrıca daha az ortak pratiklere
sahiptir. Durkheim’a göre, özgür düşünce, topluluk içindeki bölünmeleri çoğaltır, sonuç
olarak, Protestanlık Katolikliğe göre bireysel özgürlüğe daha fazla önem atfediyorsa bu daha
az ortak inanç ve pratiğe sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Protestanların intihara daha
eğilimli olması, Protestanlığın Katolikliğe göre daha az bütünleşmiş bir dinsel yapıya sahip
olmasından kaynaklanmaktadır. Yahudilik ise aksine, varoluşun tüm detaylarını çok ayrıntılı
bir şekilde düzenler ve bireysel iradeye çok az yer bırakır.
Durkheim, dinin intihara karşı önleyici (prophylactique) bir etkisi olduğuna inanır 10.
Fakat bunun nedeni, dinin intiharı laik ahlaktan farklı olarak şüpheye yer vermeyecek biçimde
yasaklaması, Tanrısal otoritenin gücü veya intihar etmenin öte dünyada korkunç bir şekilde
cezalandırılacağı inancı değildir. Ayrıca dinin intihara karşı koruyuculuğu, dinî fikirlerin özel
doğasından da kaynaklanmamaktadır. İntiharla ilgili istatistikler, bu eylemin en fazla
Protestanlığın, Katoliklik ve Yahudilikle karşılaştırıldığı pasajlar, İntihar’ın özellikle 2. Kitabının, II.
Bölümünde yer almaktadır. Bkz. İntihar: Toplumbilimsel İnceleme, çev. Özer Ozankaya, İstanbul, Cem
Yayınevi, 2002, s. 163-188. Krş. Le Suicide. Étude de sociologie, Paris, Quadrige/PUF, 1999, s. 149-173.
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Protestanlar, en az ise Yahudiler arasında olduğunu göstermektedir. Ancak bu durum, bir
Protestan’ın Tanrı inancının bir Katolik’ten daha zayıf olduğu anlamına gelmez. Ayrıca,
intihar vakalarının en az görüldüğü Yahudilik, intiharı açık bir biçimde yasaklamayan tek
dindir. Şayet din, insanın kendi kendini yok etmesine engel olan bir faktörse bu, onun insana
dinsel bazı argümanlarla kendi kişiliğine saygı göstermesini öğütlemesinden değil, onun bir
toplum olmasından kaynaklanmaktadır. Daha açık bir ifadeyle, bu toplumu oluşturan
müminlerin bir dizi geleneksel ve zorunlu ortak inanç ve pratiği paylaşmasıdır. Bu kolektif
durumlar ne kadar çok olursa, dinî topluluk o kadar bütünleşmiştir ve koruyucu etkisi o
derece yüksektir. Dogma ve inançla ilgili detaylar ikincil öneme sahiptir. Esas olan, bunların
kolektif bir hayatı yeteri kadar besleme potansiyeline sahip olmasıdır. Protestanlık, diğerlerine
göre daha az dayanıklı olduğu için intihar konusunda yeteri kadar koruyucu bir işlev
görememektedir. Protestanlıkla ilgili olarak Durkheim şunları yazar:
“[…] Protestanlardaki yüksek intihar eğiliminin, bu dinin ortaya çıkmasında
çok etkisi olan özgürce irdeleme anlayışıyla ilişkili olduğunu gözlemliyoruz. Bu
ilişkiyi doğru olarak anlamalıyız. Özgür irdelemenin kendisi, bir başka etkinin
sonucundan başka bir şey değildir. Ortaya çıkışı, yani insanların uzun süre
dinlerini hazır bulup edinirken daha sonra inançlarını artık bizzat yapmayı
istemeleri, özgür araştırmanın kendi özünde bulunan bir çekicilikten ileri
gelmemiştir. Çünkü bu yol kendisiyle birlikte mutluluk kadar üzüntüler de
getirmiştir. Asıl neden, o insanların artık bu özgürlüğe gereksinin duymuş
olmalıdır. Bu gereksinmenin kendisi ise ancak bir tek nedenden gelebilir:
Geleneksel inançların sarsılması, eğer söz konusu inançlar her zaman aynı güçte
olsalardı, onların eleştirisini yapmak akla bile gelmezdi. Eğer her zaman aynı
yetkililikte olsalardı insanlar bu yetkinin kaynağını araştırma hakkını istemeyi
düşünmezlerdi. Düşünce, ancak gereksinim olduğunda oluşur; yani o zamana
kadar üzerinde düşünülmeden benimsenen birçok düşünceler ve duygular insan
davranışlarını yönetebiliyorken bu etkilerini yitirmiş duruma düşerler. İşte o
zaman düşünce, ortaya çıkan ama kendisinin oluşturmadığı bu boşluğu doldurmak
üzere işe karışır”11.
Durkheim “özgür irdelemenin bir kez başlayınca, bölünmeleri artırdığını” belirterek şöyle
devam eder:
“[…] Protestanlığın bireysel düşünceye Katoliklikten daha geniş yer
tanıması, kendi içinde ortak inanç ve uygulamaların daha az oluşundandır. Ama
ortaklaşa bir inanç (credo) olmadan dinsel bir topluluktan söz edilemez ve bu
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inanç ne denli kapsamlı olursa toplum da o ölçüde birlik içinde ve daha güçlü
olur12”.
“Dinsel nitelikli, bundan dolayı da özgür irdelemeden kaçan düşünceler ve
davranış biçimleri ne kadar çoksa, tanrı düşüncesi de yaşamın tüm ayrıntılarına o
kadar çok girer ve birey istençlerini tek bir amaç yönünde toplar. Bunun tersine
bir dinsel toplulukta birey yargılarına ne kadar çok yer veriliyorsa, bu dinsel
topluluğun bireylerin yaşamındaki yeri o kadar sınırlı olur, bir topluluk olarak
uyum ve canlılığı da o ölçüde az olur. Görüldüğü gibi Protestanlıkta intiharların
daha yüksek oluşu, Katolikliğe göre daha az bütünleşmiş bir kilise oluşundan ileri
gelmektedir.
Bu, Yahudiliğin durumunu da açıklayan bir sonuçtur. Gerçekten de
Hristiyanlığın uzun yüzyıllar boyunca yönelttiği kınamalar Yahudiler arasında
olağanüstü güçte dayanışma duyguları oluşturmuştur. Genel bir düşmanlığa karşı
savaşmak zorunluluğu, topluluğun kendi dışındaki kesimiyle iletişim kurmanın
olanaksızlığı, Yahudileri sıkı sıkıya birbirine sarılmak zorunluluğunda bırakmıştır.
Bunun sonunda her yerde Yahudi toplulukları […] kendi içinde sıkı ilişkili ve
türdeş birer topluluğa dönüşmüştür. […] Böylece Yahudilik, karşılaştığı
hoşgörüsüzlük sonucu kendi içine kapandığından başka bütün dinlere göre daha
sıkı [concentrée] bir özellik arz eder. Protestanlıkla ilgili daha önce tespit
ettiğimiz duruma benzeterek diyebiliriz ki Yahudileri intihara yöneltmesi
beklenebilecek her türlü koşullara karşın onlardaki intihar eğiliminin zayıflığı
yine aynı nedenle açıklanabilir. Kuşkusuz Yahudiler bu ayrıcalıklarını bir bakıma
kendilerini çevreleyen düşmanlığa borçludur. Ama söz konusu düşmanlığın böyle
bir etkide bulunması, Yahudilere daha yüksek bir ahlak kazandırmasından dolayı
değil, onları birbirlerine sıkı sıkıya bağlanarak yaşamak zorunda bırakmasından
dolayıdır. Böylesine korunmuş olmaları, mensup oldukları dinsel topluluğun çok
sağlam bir biçimde kurulmuş olmasından ileri gelmektedir. Ayrıca içinde
bulundukları toplumca dışlanmaları bu sonucu doğuran nedenlerden yalnızca bir
tanesidir; bu nedenlerin çok önemli bir bölümü doğrudan doğruya Yahudi
inançlarının kendi niteliğinden kaynaklanmaktadır. Gerçekten bütün ilk dinler gibi
Yahudilik de yaşamın tüm ayrıntılarını inceden inceye düzenleyen ve bireysel
yapıya pek az yer bırakan bir dizi uygulamalar toplamından oluşmaktadır”13.
“[...] Dinin genellikle intiharı önleyici bir etkisi olduğunu görüyoruz. Bu
etki, ne kimi kez söylendiği gibi din, intiharı laik ahlaka göre daha kesin bir
biçimde yasaklandığından, ne tanrı düşüncesi din kurallarına insan istençlerini
kendisine uyduran olağanüstü bir etki kazandırdığından, ne de ölümden sonraki
12
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yaşam ve orada suçluları bekleyen korkunç cezalar tasarımı din kurallarının
yaptırımını insan yasalarınınkinden daha etkili kıldığından dolayıdır. Protestan’ın
Tanrıya ve ruhun ölümsüzlüğüne olan inancı Katoliğinkinden az değildir. Dahası,
intihar eğiliminin en düşük olduğu Yahudilik, intiharı resmen yasaklamayan tek
dindir ve ayrıca ölümsüzlük düşüncesi en az bu dinde yer almaktadır. Gerçekten
Tevrat’ta insanın kendini öldürmesini yasaklayan hiçbir hüküm bulunmadığı gibi,
başka bir yaşama ilişkin inançlar da çok belirsizidir. [...] Görüldüğü gibi dinin
iyilikçi etkisi, dinsel anlayışların özel niteliğinden ileri gelmemektedir. Eğer din
insanı kendini öldürme isteğine karşı koruyorsa, bunu ona özel kimi gerekçelerle
kendi kişiliğine saygı duymayı öğütlediği için değil, bir toplum oluşturduğu için
yapabilmektedir. Bu toplumu oluşturan şey, bütün insanlar için ortaklaşa olan,
gelenekselleşmiş ve bu nedenle de uyulması zorunlu bir dizi inanç ve
uygulamaların varlığıdır. Bu ortaklaşa durumlar ne kadar çok ve güçlü olursa,
dinsel toplum da o kadar güçlü biçimde bütünleşmiş olur; böylece koruyucu
değeri de o ölçüde büyük olur. Dogmaların ve törenlerin ayrıntıları ikincil
önemdedir. Asıl olan, yeterli yoğunlukta bir ortak yaşamı besleyecek nitelikte
olmasıdır. İşte Protestan kilisesi diğerleri ölçüsünde iç bütünleşmeye sahip
olmadığı içindir ki, intihar üzerinde aynı durdurucu etkisi bulunmamaktadır”14.

3.2.

Mekanik ve Organik Dayanışma

Durkheim Toplumsal İşbölümü adlı eserinde, birey kişiliği ile toplumsal dayanışma
arasındaki bağ ve ilişkileri tespit etmeye çalışır. Nasıl oluyor da birey bir yandan daha özerk
olurken öte yandan topluma daha çok bağımlı duruma geliyor? Nasıl aynı zamanda hem daha
çok bireyselleşiyor hem de daha çok dayanışma içinde giriyor? Durkheim’ın bu çalışmasında
ortaya attığı temel soru budur. Durkheim’a göre görünüşteki bu çelişkiye yol açan şey, iş
bölümünün her gün daha büyük ölçülerdeki gelişmesinin sonucu olarak toplumsal
dayanışmanın biçim değiştirmesidir15.
Durkheim, Toplumsal İşbölümü adlı eserinde toplumsal dayanışmayı “mekanik” ve
“organik” olmak üzere sınıflandırır. Durkheim, bireysel farklılıkların en aza indiği ortamda
geçerli olan mekanik dayanışmayı şöyle açıklar:
“Toplumun bütün üyeleri arasında ortaklaşa olan düşünce ve eğilimler, sayı
ve yoğunlukça tek tek her bireyin kişisel düşünce ve eğilimlerini aştığı ölçüde
güçlü olabilir. Bu aşkınlık ne kadar büyükse, söz konusu dayanışma da o denli
güçlü olur. […] Bu dayanışma ancak bireysel kişilikle ters orantılı olarak
gelişebilir. Her birimizde iki tür bilinç bulunduğunu belirtmiştik: Birincisi,
tümüyle grubumuzun ortak bilinci olup bizim kendimiz değil, bizde yaşayan ve
14

Émile Durkheim, İntihar…, s. 187-188; krş. Le Suicide…, s. 172-173.

Émile Durkheim, Toplumsal İşbölümü, çev. Özer Ozankaya, İstanbul, Cem Yayınevi, 2006, s. 61. Krş. De la
division du travail social, Paris, Quadrige/PUF, 2004, s. XLIII-XLIV.
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bize etki eden toplumdur. Diğer bilinç ise, bizi kendimize özgü ve başkalarından
farklı kılan, bizi birey kılan bilinçtir. Benzerliklerden doğan dayanışma, ortak
bilinç bizim tüm bilincimizi tamamen kaplayıp her noktada onunla çakıştığı
zaman en yüksek noktasında bulunur. Ama o noktada bizim bireyliğimiz hiçe
inmiş olur. Bireylik, ancak topluluk bizde daha az yer tuttuğu zaman doğabilir”16.
Organik dayanışma ise bireyler arasındaki benzerliklerden ziyade farklılıklardan
kaynaklanır. Bu dayanışma türü iş bölümünün neticesidir. Peki, iş bölümü neden ve nasıl
doğar? Durkheim’a göre neden ve sonuç bağdaşık (homogène) olmak zorundadır 17 . Yani
toplumsal bir şey olan iş bölümünün nedeni de toplumsal olmalıdır. Bu durumda iş bölümü
psikolojik (mutluluk arayışı) veya ekonomik (refahı artırma amacı) nedenlerle açıklanamaz.
Eğer iş bölümü mutluluk arayışının sonucu olarak ortaya çıksaydı modern dönemde insanlar
daha mutlu olurlardı. Hâlbuki Durkheim söz konusu çağda intiharlarda önemli bir artış
olduğunu gözlemlemiştir. İş bölümü, toplumsal hacmin ve ilişkilerdeki yoğunluğun
artmasıyla doğmuştur. Yani bir yandan belli bir alanda yaşayan insanların sayısı (nüfus)
artmış, diğer yandan ve buna paralel olarak da bireyler arası ilişkiler çoğalmıştır. Özetle,
organik dayanışmaya neden olan iş bölümü, toplumsal bir fenomendir ve ortaya çıkışı
toplumsal nedenlere (nüfusun ve ilişkilerin artması) bağlıdır.
Durkheim, bir toplumdaki işlevsel farklılaşmanın artışı ile toplumun üyeleri arasındaki
farklıkların da arttığını ileri sürer:
“[…] İş bölümünün sonucu olan dayanışma tümden başka niteliktedir.
Birinci tür [mekanik] dayanışma bireylerin birbirine benzemesini gerektirirken, bu
[organik] dayanışma onların birbirlerinden farklı olmalarını gerektirir. Birinci tür
dayanışma ancak birey kişilikleri toplumsal kişilik içinde eridiği ölçüde olanaklı
iken, bu tür dayanışma, her bireyin kendine özgü bir etkinlik alanı, dolayısıyla bir
kişiliği olduğu ölçüde olanaklıdır. […] Bir yandan iş bölümü ilerledikçe her birey
topluma daha sıkı bir biçimde bağımlı olmakta, öte yandan her bireyin yaptığı iş
uzmanlaştıkça daha kişisel nitelik almaktadır. […] Bu dayanışma türünde
Émile Durkheim, Toplumsal İşbölümü, çev. Özer Ozankaya, İstanbul, Cem Yayınevi, 2006, s. 162. Krş. De la
division du travail social, Paris, Quadrige/PUF, 2004, s. 99-100. Bu açıklamanın hemen devamında, Durkheim
benzerlik esasına dayanan dayanışmayı neden “mekanik” olarak nitelediğine açıklık getirir: “Yalnız bu yolla
birbirine uyum sağlayabilen toplum molekülleri, ancak inorganik yapıların molekülleri gibi kendilerine özgü
davranışlarda bulunmadıkları ölçüde toplum bütünlüğüyle birlikte hareket edebilirler. Bu tür dayanışmaya
mekanik dayanışma dememizin nedeni budur. Bu sözcük, söz konusu dayanışmanın mekanik araçlarla yapay
olarak üretildiği anlamına gelmez. Ona bu adı verişimiz, cansız bir yapının öğelerini birbirine bağlayan uyuma
benzemesinden, buna karşılık canlı yapıların birliğini sağlayan uyumdam farklı olmasından dolayıdır. Bu
adlandırmayı haklı kılan bir başka neden de bireyi bu yolla toplumla birleştiren bağın bir nesneyi bir kişiye
bağlayan bağa tümden benzemesidir. […] Bu dayanışmanın çok gelişmiş olduğu toplumlarda […] birey kendinin
sahibi değildir; tam anlamıyla toplumun istediği gibi kullandığı bir nesnedir”. Bkz. Toplumsal İşbölümü, s. 163;
krş. De la division du travail social, s. 100.
16

Neden ve sonuç ilişkisine dair Durkheim Sosyolojik Metodun Kuralları’nda bir başka ilkeye dikkat çeker:
Belirli bir sonuç (effet), her zaman belirli bir nedenden (cause) kaynaklanır. Bu prensibe göre eğer intihar ve
suçun birden fazla nedeni varsa, birden fazla intihar ve suç çeşidi var demektir.
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parçaların bireyliği geliştiği ölçüde bütünün de bireyliği gelişmektedir. Toplumun
öğelerinin her birinin kendine özgü hareket etme olanağı arttıkça, toplumun da bir
bütün olarak hareket etme olanağı artmaktadır. Bu dayanışma gelişkin canlılarda
görülene benzemektedir. Gerçekten bu canlıların her organının kendine özgü bir
fizyonomisi, bir özerkliği vardır, ama bununla birlikte parçaların bu
bireyselleşmesi arttıkça organizmanın bütünlüğü de o ölçüde daha güçlü
olmaktadır. Bu benzerlikten dolayı iş bölümünden ileri gelen dayanışmaya
organik dayanışma denmeyi öneriyoruz”18.
Durkheim, iş bölümüne dayanan organik dayanışma hakkında özetle şu tespiti yapar:
Farklılaşmış bir toplumdaki her bir unsur, organik dayanışma sistemlerini karakterize eden
farklılaşmış ve uzmanlaşmış görev ve rollere eşit önemde bağlı oldukları hâlde, ortak kolektif
rutinlere daha az bağlıdırlar. Bu tür bir sistemde, müşterek noktaları daha az olmasına rağmen
bireyler, mekanik dayanışmadakine göre karşılıklı olarak birbirlerine çok daha güçlü bir
şekilde bağımlıdırlar. İş bölümünün geliştiği ve organik dayanışmanın ortaya çıktığı bu
sistemde, bireylerin birbirlerine daha fazla bağımlı hâle gelmelerinin ve aralarındaki
dayanışma ağlarının giderek gelişmesinin nedeni, onların hayatın farklılaşmış yönlerine ve
uzmanlaşmış faaliyetler içine dâhil olmalarından ileri gelir.
Durkheim erken dönem çalışmalarında, ortak inancın (kolektif bilincin) güçlü olduğu
sistemlerin, toplumun ilkel türlerindeki mekanik dayanışmayı karakterize ettiğini ifade eder.
İş bölümündeki ilerleyen artıştan ve böylece artan karşılıklı bağımlılıktan kaynaklanan
organik dayanışmanın ise üyeleri topluma bağlamak için daha az ortak inanca ihtiyaç
duyduğunu savunur. Durkheim daha sonra bu görüşünü gözden geçirmiş ve bireyler çatışmacı
ve kendinden başkasını düşünmeyen bir yığına dönüşmemişlerse, çok yüksek oranda organik
dayanışmanın olduğu sistemlerin bile ortak bir inanca, ortak bir kolektif bilince ihtiyaç
duyduklarının altını çizer.
Durkheim kolektif bilinci ise şöyle tanımlar:
“Bir toplumu oluşturan üyelerin ortalamasında yaşayan inanç ve duyguların
tümü, kendine özgü yaşamı olan belli bir dizge oluşturur; buna kolektif veya ortak
bilinç denilebilir. […] Tanımı gereği, toplumun her yanında yaygın, dağılmış
durumunda bulunur; ama kendi başına bir gerçekliği bulunduğunu gösteren özel
nitelikleri de yok değildir. Gerçekten de ortak bilinç, bireylerin içinde
bulundukları özel koşullardan bağımsızdır; bireyler geçici, o ise kalıcıdır. O
kuzeyde de güneyde de, büyük kentlerde de küçüklerinde de, değişik mesleklerde
de hep aynıdır. Aynı şekilde kuşaktan kuşağa da değişmez, tersine kuşakları

Émile Durkheim, Toplumsal İş Bölümü, s. 163-164. Krş. De la division du travail social, Paris, Quadrige/PUF,
2004, s. 100-101.
18

39

birbirine bağlar. Görüldüğü gibi, bireylerde ortaya çıkmakla birlikte bireysel
bilinçlerden apayrı bir şeydir. Toplumun ruhsal tipidir”19.
Suç kavramı Durkheim’a göre toplumsal olarak tanımlanmalıdır. Kolektif bilinç
hakkında yukarıda verilen açıklamalardan hareketle suç, Durkheim’a göre “kolektif bilincin
güçlü ve belirli durumlarını inciten bir fiil/davranıştır. […] ‘Bir fiil suç olduğu için kolektif
bilinci incitiyor’ demek yanlıştır; “kolektif bilinci incittiği için suçtur’ demek gerekir”20.
Olgunluk döneminde Durkheim, ahlaki birliğin ancak toplumu oluşturan bütün
bireylerin ortak bir sembolik temsiller manzumesine ve onları çevreleyen dünya hakkında
ortak varsayımlara bağlı kaldıklarında sağlanabileceğinin farkına varmıştır. Bunlar olmadan,
ilkel veya modern her toplumun bozulmaya ve yok olmaya mahkûm olduğunu savunmuştur.

Émile Durkheim, Toplumsal İşbölümü, çev. Özer Ozankaya, İstanbul, Cem Yayınevi, 2006, s. 109-110. Krş.
De la division du travail social, Paris, Quadrige/PUF, 2004, s. 46.
19

Émile Durkheim, Toplumsal İşbölümü, çev. Özer Ozankaya, İstanbul, Cem Yayınevi, 2006, s. 111. Krş. De la
division du travail social, Paris, Quadrige/PUF, 2004, s. 47.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu derste, Durkheim’ın ortaya koyduğu sosyoloji anlayışının genel bir değerlendirmesi
yapılmıştır. Bu çerçevede Fransız sosyologun “toplumsal olgu”, “bütünleşme”, “iş bölümü”,
“mekanik ve organik dayanışma”, “kolektif bilinç” vb. gibi temel kavramlarına temas
edilmiştir.
İlk kısımda, Durkheim’ın sosyoloji anlayışında kilit taşı vazifesi gören toplumsal
fenomenlerin sui generis oldukları varsayımına değinilmiştir. Durkheim, toplumsal olayların
açıklanmasında toplumsal nedenler dışındaki faktörlerin öncelenmesine karşı çıkar. Ona göre
sosyolojik bir araştırmada biyolojik, psikolojik vb. değil toplumsal belirleyiciler üzerine
yoğunlaşmak gerekir. Durkheim, neden-sonuç ilişkisinde homojenlik ve tekillik prensibi
uyarınca toplumsal bir olayın ancak toplumsal nedenlerle açıklanabileceği ve belirli bir
sonuca tekabül eden belirli tek bir nedenin söz konusu olabileceğini savunur.
İkinci kısımda ise Fransız sosyoloji ekolünün kurucusu olan Durkheim’in, birey ile
toplumsal dayanışma arasındaki bağ ve ilişkileri nasıl değerlendirdiği tartışılmıştır. Durkheim,
modern toplumda bireyin bir yandan giderek özerkleşirken diğer yandan topluma daha çok
bağımlı duruma gelmesi sorunsalını açıklamaya çabalamıştır. Durkheim’a göre çelişkili gibi
görünen bu duruma neden olan şey, iş bölümünün giderek gelişmesi sonucu toplumsal
dayanışmanın biçim değiştirmesi yani mekanik dayanışmanın yerini modern toplumlarda
organik dayanışmanın almasıdır.
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Bölüm Soruları
1) Durkheim toplumsal olguyu nasıl tanımlar?
2) Durkheim’a göre neden-sonuç ilişkisinin homojenliği ve tekilliği prensibi ne anlama
gelir?
3) Durkheim iş bölümünün ortaya çıkmasını neye bağlar?
4) “Mekanik” ve “organik” dayanışma hangi toplum tiplerine tekabül eder?
5) Durkheim’a göre Protestanlar, inançlarının hangi özelliklerinden dolayı intihara daha
yakındırlar?
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4. DURKHEIM SOSYOLOJİSİ: DİN, TOPLUM VE
İŞLEVSELCİLİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Durkheim’a göre birey-toplum ilişkisi



İntihar Türleri
o Bencil
o Özgeci
o Anomik



Durkheim’in Din Sosyolojisi



Durkheim’in İşlevselci Yaklaşımı

44

Anahtar Kavramlar


Émile Durkheim,



Anomi,



İntihar türleri,



Toplumsal bütünleşme,



Din Sosyolojisi,



İşlevselcilik
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Giriş
Bu derste, Fransız sosyologun birey-toplum ilişkisine nasıl yaklaştığı İntihar adlı
eserindeki çözümlemelerinden hareketle incelenecektir. Bu çerçevede intihar türleri ile
toplumsal bütünleşme derecesi arasındaki ilişki değerlendirilecektir. Özellikle modern
toplumun karşı karşıya kaldığı çözülme tehlikesi, “anomi” kavramı ve yeni bir ahlak ihtiyacı
üzerinde durulacaktır.
Ayrıca Durkheim’ın din konusundaki çalışması merkeze alınarak, bu olgunun tanımı,
toplumsal işlevi ve modern çağda nasıl ikame edileceği meselesi irdelenecektir.
Son olarak Durkheim sosyolojisinin işlevselci boyutu, suç ve sapma kavramlarından
kalkarak ve normal-anormal/patolojik kategorileri açıklanarak değerlendirilecektir.
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4.1.

Durkheim Sosyolojisinde Birey - Toplum İlişkisi

Durkheim’a göre insan, arzuları sınırsız bir canlıdır. Hayvanlardan farklı olarak
biyolojik ihtiyaçları doyurulduğu zaman tatmin olmaz:
“[…] İnsanın gereksinimlerinin çoğu vücuduna bağımlı değildir ya da
bağımlılık [hayvanlarınkiyle] aynı ölçüde değildir”1.
“[…] İnsan ne kadar çok şey edinirse o kadar daha fazla şey ister ve elde
edilen doyumlar gereksinimleri yatıştıracak yerde daha çok tahrik eder”2.
Bu hayvansı insanın doğal doyumsuzluğunun sonucudur ki onun arzuları ancak bir dış
denetim (toplumsal denetim) tarafından kontrol altına alınabilir. Durkheim’a göre insanın
arzularına sınır getirmeye muktedir olabilecek şey onun organik ve/veya ruhsal yapısı değil;
toplumdur:
“[…] Gereksinimler bakımından […] sınırı belirleyecek olan, insan doğası
değildir. Netice olarak, gereksinimler yalnızca bireye bağlı oldukları ölçüde
sınırsız demektir. Her türlü düzenleyici dış güçten soyutlandığında, duyarlığımız
kendi başına doyurulması olanaksız dipsiz bir uçurum gibidir”3.
“Bireyin kendisinde, tutkulara bir sınır koyabilecek herhangi bir şey
bulunmadığından, bu sınır zorunlu olarak bireyin dışındaki bir güçten gelmelidir.
Organizmanın fiziksel gereksinimler için oynadığı rolü, manevî gereksinimler için
oynayacak bir düzenleyici gereklidir. Bu, söz konusu gücün de ancak manevî bir
güç olabileceği anlamına gelir. […] Bu düzenleyici rolü ya doğrudan doğruya ve
bir bütün olarak, ya da organlarından biri aracılığıyla yalnız toplum oynayabilir;
çünkü bireye üstün olan ve üstünlüğü onun tarafından kabul edilen tek güç odur”4.
Durkheim’a göre iyi derecede düzenlenmiş toplumlarda, toplumsal denetimler bireysel
eğilimlere sınırlar getirir. Öyle ki:
“Bu baskı altında herkes, kendi dünyasında, tutkularının en çok nereye dek
varabileceğini belirsiz bir biçimde kavramaktadır. Eğer en azından kurala saygı
gösteriyor ve toplumsal otoriteye uyuyorsa, yani sağlam bir manevî yapısı varsa,

Bkz. Émile Durkheim, İntihar: Toplumbilimsel İnceleme, çev. Özer Ozankaya, İstanbul, Cem Yayınevi, 2002,
s. 282. Krş. Émile Durkheim, Le Suicide. Étude de sociologie, Paris, Quadrige/PUF, 1999, s. 272.
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2

İntihar, s. 284; krş. Le Suicide, s. 274.

3

İntihar, s. 283; krş. Le Suicide, s. 273.

4

İntihar, s. 284-285; krş. Le Suicide, s. 275.
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daha çok istemenin iyi olmadığını kavrar. Böylece tutkulara bir amaç ve bir sınır
konmuş olur”5.

Toplumsal düzenlemeler ortadan kalktığı zaman, toplumun bireysel eğilimler üzerindeki
denetleyici etkisi artık etkinliğini kaybetmiştir ve bireyler kendi kişisel becerileriyle baş başa
bırakılmışlardır. Böyle bir duruma Durkheim, bütün bir toplumdaki veya onu oluşturan
grupların bazılarındaki görece normsuzluk 6 durumuna işaret eden bir terim olan “anomi”
(anomie) ismini verir. Toplumsal düzensizlikten ileri gelen kuralsızlığı veya başka bir deyişle
bunalımı ifade eden anomi, zihinsel-psikolojik bir duruma değil toplumsal yapının
özelliklerinden birine tekabül eder. Anomi hâli, bireysel arzuların artık ortak normlar
tarafından düzenlenmediği ve sonuç olarak bireylerin, amaçlarının peşinden koşarken ahlaki
bir rehberliğin olmadığı bir durumu ifade eder.
Tam bir anomi ya da tam bir normsuzluk durumu pratik anlamda mümkün olmasa da
toplumlar daha yüksek veya daha düşük düzeydeki normatif düzenlemeler bakımından tasnif
edilebilir. Ayrıca, belirli herhangi bir toplumda gruplar maruz kaldıkları anominin derecesine
göre birbirinden farklılaşırlar. Anomi özellikle toplumsal değişim süreçlerinde toplumun
tümünde veya bazı kısımlarında ortaya çıkabilir. Gerek ekonomik krizler gerekse ani refah
artışları anomik bir durumun ortaya çıkmasına neden olabilir. Ekonomik krizler toplumsal
piramidin daha ziyade üst kısmında anomik bir duruma yol açar; bunalım aşağıya doğru ani
bir toplumsal hareketliliğe yol açtığı zaman bundan etkilenen bireylerin hayatlarında ciddi bir
düzensizlik ortaya çıkabilir. Ani refah artışları ise bazı insanları hızla yukarı doğru bir
hareketliliğe sürükler ve böylece yeni hayat tarzları içinde gerekli olan toplumsal destekten
onları mahrum bırakır.
Durkheim ekonomik zenginliğin, insan arzularını tahrik ettiğini ve böylece anomik
koşulların oluşmasına yol açma potansiyeli taşıdığını vurgular. Çünkü zenginlik insanlarda
yalnızca kendi kendilerine dayanabilecekleri inancını yaratır. Oysa yoksulluk, kendi başına
bir sınırlama olması nedeniyle intihara karşı korur. İnsan arzularının gerçekleşmesi eldeki
kaynaklara bağlı olduğundan yoksullar kısıtlanmışlardır. Böylece kaynaklara kısıtlı miktarda
sahip olmaları nedeniyle anomiden zarar görmeye daha az meyillidirler. Ekonomik seviye ile
anomi arasındaki ilişki hakkında Durkheim şöyle yazar:
“Refah arttığı için istekler de coşmuştur. Geleneksel kurallar etkinliklerini
yitirdikleri sırada bu iştahlara konu olan şeylerin daha bollaşması onları daha
hırslı ve daha kural tanımaz kılar. Böylece tam da daha güçlü bir disipline gerek

5

İntihar, s. 286; krş. Le Suicide, s. 277.

6

“Norm” sözcüğü (Fransızca norme) ölçüt, kural anlamına gelir.
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duydukları bir sırada tutkuların daha başıboş kalması nedeniyle, bu bozulma ya da
anomi durumu daha da ağırlaşır”7.
“[…] Yoksulluğun intihara karşı koruması, bunun kendi başına bir fren
olmasından dolayıdır. İnsan ne yaparsa yapsın, dilekler bir ölçüye değin olanakları
göz önünde tutmak zorundadır. Sahip olduğumuz şeyler, bir ölçüde, sahip olmayı
isteyeceğimiz şeyleri belirlemek için bir göstergedir. Bundan dolayı insan, ne
kadar az şeyi olursa, gereksinimlerinin çerçevesini sınırsız biçimde genişletmeye
de o ölçüde az eğilim gösterir. […] Buna karşılık zenginlik, sağladığı güçlerle
insanda yalnız kendine bağımlı olduğu hayalini uyandırır. […] İnsan ne kadar az
sınırlı olduğunu sanırsa, her türlü sınırlamayı o kadar çekilmez bulur. Bu
bakımdan, pek çok dinin yoksulluğun yararlarını ve değerini yüceltmesi nedensiz
değildir. Çünkü gerçekten yoksulluk, insana kendini sınırlamayı öğreten en iyi
okuldur. […] Oysa zenginlik, her zaman bireyi coşturmakla ahlaksızlığın tam da
kaynağı olan başkaldırma duygusunu uyandırabilir. Kuşkusuz bu, insanlığın
maddî durumunu düzeltmekten alıkonulması için bir neden olamaz. Ama her türlü
rahatlık artışının yol açtığı ahlaki tehlikeye çare yok değilse de, bu nokta göz ardı
edilmemelidir”8.
İntihar adlı eserinde Durkheim’ın asıl üzerinde durduğu mesele toplumsal düzen ve
düzensizliğin kaynaklarıdır. O, intiharın belirli türlerinin anomik durumla
ilişkilendirilebileceğini tespit etmiştir. Diğer bir ifadeyle, Durkheim’a göre anomik intihar,
toplumsal bütünleşme derecesini ölçmek için son derece uygun bir göstergedir. Temel hareket
noktası şudur: İntiharın rastlanmadığı toplum yoktur ve birçok toplumda uzun zaman dilimleri
içerisinde neredeyse aynı intihar oranları dikkat çeker. Bu bize intihar olaylarının “normal”
yani olağan olaylar gibi düşünülebileceğini gösterir. Hâlbuki belirli grup ve toplumlarda
intihar oranlarındaki ani artışlar “anormal”dir ve daha önce mevcut olmayan bazı
huzursuzluklara işaret ederler. Belirli gruplar ya da toplumsal kategorilerdeki veya bir bütün
olarak topluklardaki “anormal” şekilde yüksek oranlar, toplumsal yapılarda bütünlüğü bozan
dinamiklerin göstergeleri olarak ele alınabilirler.
Durkheim intiharı, “kişinin neticesini bilerek doğrudan (direct) veya dolaylı (indirect)
olarak pozitif (kafasına bir kurşun sıkarak) veya negatif (yemek yemeyerek veya yanan bir evi
terk etmeyerek) bir eylemle yaşamına son vermesi” olarak tanımlar 9 . Bu tanımı ortaya
koyduktan sonra, eyleyenin (intihar edenin) toplumla ilişkisine göre bencil, özgeci, kaderci
ve anomik olmak üzere dört farklı intihar tipi tespit eder.

7

İntihar, s. 290; krş. Le Suicide, s. 281.

8

İntihar, s. 291; krş. Le Suicide, s. 282.

9

İntihar, s. 25; krş. Le Suicide, s. 5.

49

Durkheim ayrıca, intiharı psikolojik nedenlerle açıklamanın yetersiz olduğunu, asıl
nedenlerin toplumsal olduğunu iddia eder. Yine bu çerçevede intiharın taklit yoluyla
yayıldığını veya bulaşıcı olduğu fikrine de karşı çıkar. Psikolojik durum (sinirsel hastalıklar)
bireyi intihara daha meyilli kılabilir ancak intihara götüren asıl – belirleyici – neden
toplumsaldır10.
Araştırmasında Durkheim şu değişkenlere başvurur:
Değişkenler

İntihar Oranı

Yaş

Yaşlılarda daha yüksek

Cinsiyet

Erkeklerde daha yüksek

Din

Protestanlarda daha yüksek

Medeni Durum

Bekârlarda daha yüksek

İnsanlar toplumdan koptukları zaman kendi kişisel becerileriyle baş başa kaldıkları ve
daha önce etraflarında bulunan kimselerle kendilerini bağlayan bağları zayıfladığı zaman
“bencil” (égoïste) intihara yatkın olurlar. Arzular ile tatmin arasındaki farkın açıldığı
durumlarda bu intihar türünün ortaya çıkma ihtimali artmaktadır.
Bireysel davranışları çevreleyen/sınırlayan normatif düzenlemeler gevşediği ve bundan
dolayı insanî eğilimleri frenlemeyi ve yönlendirmeyi başaramadığı zaman insanlar “anomik”
(anomique) intihara meyillidirler.
Bu ilk iki intihar türüne dair özetle şu tespit yapılabilir: Yapısal bütünleşmenin
kısıtlamaları işlemez hâle geldiği zaman insanlar bencil intihara eğilimli olurlar; kolektif
bilinç zayıfladığı zaman ise anomik intihara meylederler.
Modern toplumun intihar tipi olan anomik intihara karşı bir önlem, toplumsal
bütünleşmeyi sağlayacak bir yol olarak Durkheim, eserinin sonuç bölümünde bir öneride
bulunur: korporasyonların (meslekî birliklerin) teşvik edilmesi ve güçlendirilmesi. Durkheim
modern toplumda esas olanın iş bölümüne dayanan ekonomik faaliyet olduğunu ileri sürerek
bireyleri yalnızlıktan, toplumu da çözülmeden kurtaracak yapılar olarak ekonomik temelli
örgütlenmelerin (meslek örgütleri) güçlendirilmesi gerektiğini savunur. Anomiye son
Bu noktada Durkheim’ın tezini güçlendiren en somut örnek Yahudi topluluğudur. Durkheim istatistiklerden
hareketle, sinir hastalıklarının çok yaygın olmasına rağmen en az intiharın Yahudiler arasında görüldüğünü tespit
etmiştir. Durkheim, bu ve benzeri örneklerden kalkarak psikoloji (sinir hastalıkları) ile intihar arasında doğrudan
bir lişki olmadığı sonucuna varır.
10
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verebilmek için bireylerin (işçi/çalışan ve işverenlerin) mensubiyet hissedebilecekleri ve dâhil
olduklarında itibar bulabilecekleri belli topluluklar altında bir araya gelmelerinin gerekli
olduğunu savunur.
Bencil ve anomik intihar tiplerine ilave olarak Durkheim “özgeci” (altruiste) ve
“kaderci” (fataliste) intihar türlerinden bahseder. Kaderci intihar üzerinde çok az durur,
ancak özgeci intihara eserinde geniş yer verir. Bu intihar tipi, onun genel toplum düşüncesini
anlamak için son derece önemlidir.
Özgeci intihar, düzenleme eksikliğinin tersine, bireylerin aşırı bir şekilde düzenlenmesi
durumunda ortaya çıkabilecek intihar vakalarını ifade eder. Durkheim, intihar olaylarının
toplumsal düzenlemeyle olan ilişkisinin doğrusal olmadığını tespit eder: Aşırı bireycilik ve
aşırı düzenleme durumlarında yüksek intihar oranları görülür. Aşırı düzenleme durumunda,
toplumun beklentileri o kadar yüksektir ki intihar toplumsal bütünleşme derecesiyle ters değil,
doğru orantılı olarak değişir. Dul kadınların, yakılan kocalarının odunları üzerinde bir ayinle
intihar ettiği Hindu gelenekleri ya da harakiri örneğinde, bireyler yaşadıkları toplumun
beklentileriyle öyle uyumludurlar ki kurallar gerektirdiği zaman kendi yaşamlarına son
vermeye isteklidirler.
Durkheim modern toplumda intiharların askerler arasındaki yüksek oranının, aşağı
rütbedeki askerlerin olumsuz yaşam koşulları ile açıklanamayacağını, çünkü yüksek rütbeli
subaylar arasında intihar vakalarının daha fazla görüldüğünü istatistiksel verilere dayanarak
gösterir. Bu durum, subaylar arasında görülen kendi hayatlarını değersiz görmelerine yol açan
edilgen itaat anlayışını öğütleyen askerî şeref ilkesi ile açıklanabilir.

Eksik

Fazla

Bütünleşme / Uyum (Entegrasyon)

Bencil İntihar

Özgeci İntihar

Düzenleme (Regülasyon)

Anomik İntihar

Kaderci İntihar

Durkheim’ın özgeci intihar tipiyle ilgili çözümlemeleri, onun genel toplumsal
düşüncesinin bazı tartışmalı yönlerini açıklama fırsatı sunar. Fransız sosyoloji okulunun
kurucusu, genellikle bireysel tepkilerin ehlileştirilmesi ve bireylerin toplumun genel çıkar ve
hedefleri doğrultusunda gemlenmesini ön plana çıkaran bireycilik karşıtı bir düşüncenin
sözcüsü olmakla itham edilmiştir. Gerçekten de eserlerinde bu tür eğilimlerin olduğu inkâr
edilemez. Ancak Durkheim’ın özgeci intihar hakkındaki hassas tahlilleri onun bireyselliği
görmezden gelmediğini, bireyin talepleriyle toplumunkiler arasında bir denge kurmaya
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çalıştığını gösterir. Durkheim, bir yandan toplumsal düzenin yıkılmasının beraberinde
getireceği tehlikelerin farkındaydı, fakat diğer taraftan da toplumsal aktörlerin toplum
tarafından bütüncül bir şekilde (totaliter) denetlenmelerinin de en az anomi kadar sakıncalı
sonuçlar doğurabileceğini de görüyordu. Özetle, Durkheim toplum ve birey arasında bir
denge kurmayı amaçlıyordu.
Durkheim, anominin toplum için olduğu gibi birey için de ölümcül sonuçlar
doğuracağına inanıyor, bu nedenle toplumu önceliyor ve genel olarak bireyci (atomist) toplum
kuramlarına mesafeli duruyordu. Örneğin, önceki derste değindiğimiz Spencer’ın bireyi
merkez alan toplum felsefesini tenkit ediyordu. Ancak bu eleştirel tutum, Durkheim’ın aşırı
düzenlemenin tehlikelerine karşı duyarsız olduğu anlamına gelmez. O, insanın esas olarak
ikili yapısına (homo duplex) dikkat çekiyordu. İnsanı sadece beden, arzu ve iştahtan ibaret bir
canlı olarak değil aynı zamanda toplumsallaşmış bir kişilik olarak da düşünüyordu.
Durkheim’a göre insan bilhassa ikinci özelliğiyle insandır; ancak toplum içinde ve toplum
vasıtasıyla tam anlamıyla insan olabilir. Bu inanç doğrultusunda Durkheim, doğru ahlaki
eylemin ancak belirli bireysel arzuların grup ve toplum lehine feda edilmesiyle söz konusu
olabileceğini savunur. Kaldı ki bu tür fedakârlıklar sonuçta toplum kadar bireylerin de
çıkarlarına hizmet eder; çünkü dizginlenmemiş duygular, Durkheim’a göre, mutluluktan
ziyade düş kırıklığı ve mutsuzluk getirir.

4.2.

Durkheim’ın Din Sosyolojisi

Durkheim, yaşamının özellikle son yıllarında, bireysel bilinçte içselleştirilmiş olan
toplumsal denetim güçleri arasında ilk sırada gelen din meselesine eğilmiştir. 1912’de
yayımlanan Dinî Hayatın İlkel Biçimleri (Les formes élémentaires de la vie religieuse)11 bu
yönelişin somut bir göstergesidir.
Durkheim’a göre “temelde yanlış bir din yoktur” 12 ve tüm dinler toplumsal işlevleri
açısından aynı noktada birleşirler. İşte bu nedenle Durkheim, din olgusunu incelemek üzere
kendisine inceleme konusu olarak en basit inanç sistemini seçmiştir. Nitekim kitabının alt
başlığında, çözümlemelerini üzerine bina edeceği inceleme konusunu belirtir: “Avustralya
Totem Sistemi”. Kitabın girişinde çalışmasının amacını “günümüzde bilinen en ilkel ve en
basit dini incelemek, analizini yapmak ve açıklamaya çalışmak”13 olarak belirtir.
Durkheim, toplumun bireyin içinde var olması, birey tarafından içselleştirilmesi
gerektiğine inanır. Bu esastan hareketle, ahlaki zorunluluk anlayışının bireylerde oluşmasını
sağlayan kuvvetlerden en önemlisi olan dinin işlevi üzerinde hassasiyetle durur. Durkheim’ın
bu konudaki hassasiyeti tehdit altındaki toplumsal düzenin yeniden nasıl sağlanabilmesi
Émile Durkheim, Dini Hayatın İlk Şekilleri, çev. İzzet Er, Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı, 2009. Eserin
Fransızcası için bkz. Les formes élémentaires de la vie religieuse, Paris, Quadrige/PUF, 1998.

11

12

Dini Hayatın İlk Şekilleri, s. 22; ayr. bkz. Les formes élémentaires, s. 3.

13

Dini Hayatın İlk Şekilleri, s. 21; ayr. bkz. Les formes élémentaires, s. 1.
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sorunsalıyla doğrudan ilgiliydi. Esasında Durkheim, Fransız Devrimi’nin Kilise/din aleyhtarı
(anticlérical) söylemiyle daha da radikalleşen seküler dünyada dinin işlevinin neyle ve nasıl
ikame edileceği sorusuna cevap aramaktaydı. Durkheim’dan önce birçok Fransız düşünür,
Devrimle birlikte Katolikliğin nüfuzunu kaybetmesinin ardından ortaya çıkan ahlaki boşluğu
doldurmak üzere bazı girişimlerde bulunmuşlardı. Bu noktada, Saint-Simon ve Auguste
Comte’un yeni bir din kurma çabalarını hatırlamak gerekir.
Durkheim, toplumun çimentosunun geçmişte din olduğuna inanıyordu. Din, insanları
günlük hayatın faydacı meşguliyetlerinden çekip bireysel hedefleri aşan ahlaki amaçlara
yöneltmek suretiyle bireycilik karşıtı bir güç oluşturuyordu. Geleneksel dinlerin sona
ermesinin, ahlaki toplumun çöküşüne ve anomi durumuna doğru bir çözülüşün başlangıcı
olacağı endişesiyle Durkheim şu soruyu yanıtlamaya çalışıyordu: Modern çağda geleneksel
dinlerin hükümdarlığı sona erdiğine göre, bunların yerini ne alabilir?
Durkheim’a göre din:
“[…] kutsal şeylerle ilgili inanç ve uygulamalar sistemi, yani mensupları
Kilise adı verilen tek bir ahlâkî toplulukta bir araya getiren ayrı, yasaklanmış
inanç ve uygulamalardır”14.
Durkheim dinsel fenomenlerin esas olarak herhangi bir toplumda “dünyevî” (profane)
olanla “kutsal” olanın (sacré) birbirinden ayrıldıkları zaman ortaya çıktığını iddia eder. Bir
şey, kendinden dünyevi veya kutsal değildir; ancak insanların onu işlevsel değerine göre veya
onun araçsal değeriyle hiçbir ilişkisi olmayan belirli içsel sıfatlarına göre değerlendirmelerine
bağlı olarak dünyevi veya kutsal olur. Dünyevi ve kutsal alanlar arasındaki ayrım, bir inanç
etrafında toplanmış ve ortak sembol ve ibadetler vasıtasıyla bütünleşmiş gruplar tarafından
meydana getirilir. Din, bu itibarla “son derece kolektif bir şeydir”15.
Din (religion), kelimenin etimolojisinden de anlaşılacağı gibi insanları birbirine
bağlayan, bir arada tutan bir kurumdur. Önemli bir birleştirici güç olan din, etkisini yitirdiğine
göre modern toplumun karşı karşıya kaldığı çözülme tehlikesi nasıl bertaraf edilebilir? İşte bu
noktada Durkheim, önemli bir analitik açılım yaparak dinin sadece toplumsal bir yaratım
olmadığı, aslında kutsallaştırılmış toplum olduğunu ileri sürer. Durkheim’a göre insanların
birlikte tapındığı tanrılar, toplumun iktidarının yansımasından başka bir şey değildir. Din, son
derece toplumsaldır; toplumsal bir bağlamda ortaya çıkar ve daha da önemlisi insanlar kutsal
şeyleri kutsadıkları zaman farkında olmadan içinde yaşadıkları toplumun iktidarını kutsarlar.
Bu iktidar onların varoluşlarını o derece aşmaktadır ki onu tahayyül edebilmek için ona kutsal
bir anlam vermek zorundadırlar.

14

Les formes élémentaires…, s. 65; krş. Dini Hayatın İlk Şekilleri, s. 63.

15

A.y.
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Durkheim, dinin toplumsallığına dair yukarıdaki çözümlemelerinden hareketle şu
neticeye varır: Şayet din özü itibariyle toplumun iktidarının aşkın bir temsili ise geleneksel
dininin ortadan kalkması toplumun çözülüşünün habercisi olamaz. Modern insanlar için yeni
dönemde gerekli olan, daha önce olduğu gibi topluma yalnızca dinsel temsiller aracılığıyla
değil doğrudan bağlanmalarıdır. Durkheim’a göre, ahlaki düşünceler için bir araç olarak uzun
süredir hizmet eden dinsel kavrayışlarımıza aklî olanları ikame etmek gerekmektedir 16 .
Metaforik bir dille ifade etmek gerekirse toplum, bireylerin babasıdır; modern zamanlara
kadar tanrılara arz edilen hürmet ve duyulan minnet artık topluma yöneltilmelidir. Bu
düşüncelerini Durkheim şu kelimelerle ifade eder:
“[…] Toplum çoğunlukla düşünüldüğü gibi mantıksız [illogique] veya
mantıkdışı [alogique], tutarsız ve fantastik bir varlık değildir. Tam aksine, kolektif
bilinç, ruhsal/manevî [psychique] hayatın en yüksek biçimidir, çünkü bilinçlerin
bilincidir. Bireysel ve mahallî olağanlıkların dışında ve üstünde yer aldığından
şeyleri ancak daimi ve esas görüntüleri altında görür ve onları ifade edilebilir
kavramlar içinde tespit eder. Üstten gördüğü gibi aynı zamanda uzaktan da görür;
zamanın her anında, bilinen tüm gerçekliği kucaklar; bu nedenledir ki bütün
varlıklara toptan uygulanacak ve onları düşünmeye imkân verecek çerçeveleri
zihne sadece o sağlayabilir”17.
Durkheim, hümanist yapay bir kült kurma noktasında Auguste Comte’u takip etmemiş
ancak tıpkı onun gibi, çözülmekte olan bir topluma ahlaki bir bütünlük vermek konusunda
çaba sarf etmiştir. Özetle, insanları her ne iseler toplum sayesinde oldukları konusunda
bilinçlenmeye ve bir yurttaşlık ahlakı içerisinde birleşmeye teşvik etmiştir.
Durkheim’ın din sosyolojisi, onun genel bilgi sosyolojisine dair de fikir verir. Din söz
konusu olduğunda Durkheim, insanın dinsel bağlılıklarının nihai olarak toplumsal
bağlılıklarına dayandığını göstermeye çalışır. Bilgi için de aynı yaklaşımı benimser: İnsanın
düşünce kategorilerinin, örneğin zaman ve mekânı kavrayış biçimlerinin, toplumsal yaşamla
doğrudan ilişkili olduğunu, kısacası düşüncenin de toplumsal olduğunu iddia eder.

4.3.

Durkheim Sosyolojisinin İşlevselci Boyutu

İşlevsel açıklama Spencer ve Comte’un sosyoloji anlayışlarında önemli bir yer tutsa da
toplumsal olgulara işlevsel yaklaşımı sistematik bir şekilde ilk ortaya koyan Durkheim’dır:
“[…] Bir toplumsal fenomenin açıklanmasına girişildiği zaman, onu
meydana getiren etkin nedenler ile fenomenin ifa ettiği işlevi [fonction] ayrı ayrı

Émile Durkheim, Moral Education, New York, The Free Press, 1961, s. 9; alıntılayan Lewis A. Coser, “Emile
Durkheim (1858-1917)”, Sosyolojik Düşüncesin Ustaları. Tarihsel ve Toplumsal Bağlamlarında Fikirler, çev.
Himmet Hülür, Serhat Toker, İbrahim Mazman, Ankara, De Ki Basım Yayım, 2008, s. 135.
16

17

Les formes élémentaires…, s. 633-634; ayr. bkz. Dini Hayatın İlk Şekilleri, s. 447.
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ele almak gerekir. Burada işlev sözcüğünü amaç [fin] ya da hedef [but]
sözcüklerine tercihen kullanmaktayız; çünkü toplumsal fenomenler genellikle,
meydana getirdikleri yararlı sonuçlar gereğince var olmazlar. Belirlenmesi
gereken şey, kasti [intentionnelle, belli bir amaca/hedefe yönelik] olup olmadığına
bakılmaksızın, ele alınan olguyla toplumsal organizmanın genel ihtiyaçları
arasında uygunluk bulunup bulunmadığı ve bu uygunluğun neye dayandığıdır.
Zaten kasta/amaca ilişkin tüm bu sorunlar, bilimsel olarak ele alınamayacak kadar
özneldirler”18.
“İşlevin belirlenmesi, […] fenomenin tam olarak açıklanması için
zorunludur. […] Hayati mahiyetteki bu olguyu açıklamak için, bu olgunun
bağımlı bulunduğu nedeni ortaya koymak yeterli değildir, hiç değilse çoğu
hâllerde genel [toplumsal] uyumun kurulmasında bu olgunun payını [işlevini]
bulmak gerekir”19.
Durkheim’ın işlevselci yaklaşımı, sapma ve suç olgularının ele alınışında da görülür.
Bunların değerlendirilmesi noktasında, Durkheim ana yaklaşımdan ayrılır. Birçok sosyal
bilimci suçu patolojik bir fenomen olarak ele alırken ve suçlunun psikolojik durumuna
odaklanırken, Durkheim suçu ortaya çıkışı itibariyle “normal” olarak değerlendirir; hatta bir
adım daha ileri giderek sonuçları açısından suçun olumlu bir toplumsal işleve sahip olduğunu
iddia eder. Suçun toplumsal olarak “patolojik” değil “normal” sayılmamasına ilişkin bu
tespit şüphesiz, suçun mazur görülmesi ve cezalandırılmaması anlamına gelmez.
Durkheim suçu nesnel (objectif) ve göreceli (relativiste) olarak tanımlar. Suç kısaca
kolektif bilinci rahatsız eden, kolektif bilincin yasakladığı davranışlardır. Bir davranış, belli
bir toplum için suç iken diğer bir toplum için suç olmayabilir ya da zamanla suç olmaktan
çıkabilir.
Durkheim’a göre suç normaldir çünkü toplum, bireyleri toplumsal kurallara uymaya ne
kadar zorlasa da bunu tam olarak başaramaz. Eğer bu zorlama aşırı bir noktaya varır da
bireylerin toplumsal kurallara tam olarak riayet ettiği bir durum söz konusu olursa, o zaman
toplum, bireylerin hiçbir kaçamağına izin vermeyecek kadar baskıcı bir hâl almış demektir.
Bu derece baskıcı bir toplumsal atmosferde, hareket alanları son derece kısıtlanacağından
bireylerin muhtemel toplumsal katkıları da söz konusu olamayacaktır. Toplumun değişim ve
dönüşüme açık olabilmesi için esnek kalması gereklidir; bu durumda da toplumun
kurallarından sapma kaçınılmaz hatta gereklidir. Bu gerekliliği Durkheim şöyle açıklar:

Émile Durkheim, Sosyolojik Metodun Kuralları, çev. Enver Aytekin, İstanbul, Sosyal Yayınlar, 1994, s. 148149; krş. Les Règles de la méthode sociologique, Paris, Quadrige/Presses universitaires de France, 1997 (1895),
s. 95.

18

19

Sosyolojik Metodun Kuralları, s. 150-151; krş. Les Règles de la méthode sociologique, s. 96-97.
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“Suç, sadece şu ya da bu toplum türlerinin çoğunda değil, fakat toplum
tiplerinin tümünde görülen bir şeydir. Hiçbir toplum yoktur ki orada bir suçluluk
olmasın. Suç biçim değiştirir, suç olarak vasıflandırılan fiiller her yerde aynı
değildir; fakat her yerde ve her zaman cezaî baskıyı üzerine çekecek tarzda
davranan insanlar olmuştur”20.
“Suçu toplumsal bir hastalık saymak, hastalığın arızî bir şey olmayıp, tam
tersine bazı durumlarda canlı varlığın temel yapısından kaynaklandığını kabul
etmek demektir; bu ise fizyolojik ile patolojik arasındaki bütün farkı ortadan
kaldırmaktadır. Şüphe yok ki suçun kendisi de anormal biçimlere bürünebilir;
örneğin suçluluk aşırı bir orana vardığı zaman ortaya çıkan durum budur21.
Gerçekten de bu aşırılığın marazî bir mahiyet taşıdığı şüphe götürmez. Normal
olan şey, bir suçluluğun var olmasıdır”22.
“Suç normaldir, çünkü suçtan arınmış bir toplumun var olması kesinlikle
imkânsızdır”23.
“Demek ki suç zorunludur; bütün toplumsal hayatın koşullarına bağlı fakat
bundan ötürü yararlıdır; çünkü suçun bağlı olduğu bu koşulların kendileri de ahlâk
ve hukukun normal evrimi bakımından zorunludur”24.
“Suçun var olduğu yerde kolektif duyguların yeni bir form almak için
zorunlu esneklik durumunda bulunmalarının dışında suçun bu duyguların alacağı
formun önceden belirlenmesine zaman zaman katkıda bulunduğu da görülür.
Gerçekten de suç, geleceğin ahlâkına, olacak olana doğru bir ilerlemedir”25.
“Suç ayrıca dürüst vicdanları bir araya getirir ve bunları güçlendirir”26.

4.4.

Genel Bir Değerlendirme

Durkheim, sosyolojinin bağımsız bir bilimdalı ve özerk bir akademik disiplin olabilmesi
için çabalamıştır. Burada inceledeğimiz tüm eserleri bu amaca yöneliktir. Temel eserlerinin
istisnasız hepsinde genel olarak şöyle bir yol takip etmiştir:

20

Sosyolojik Metodun Kuralları, s. 111-112; krş. Les Règles de la méthode sociologique, s. 65.

21
Durkheim, intiharın da “normal” olduğunu, ancak aşırı bir orana vardığı zaman “anormal” - “patolojik” bir
durumun ortaya çıktığını iddia eder. Modern toplumlarda intihar olaylarındaki artış, Durkheim’a göre “patolojik”
bir durumun varlığını işaret eder.
22

Sosyolojik Metodun Kuralları, s. 112; krş. Les Règles de la méthode sociologique, s. 66.

23

Sosyolojik Metodun Kuralları, s. 113; krş. Les Règles de la méthode sociologique, s. 67.

24

Sosyolojik Metodun Kuralları, s. 117; krş. Les Règles de la méthode sociologique, s. 70.

25

Sosyolojik Metodun Kuralları, s. 118; krş. Les Règles de la méthode sociologique, s. 71.

26

İşbölümü, alıntılayan Coser, s. 138.
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i) Ele alınan fenomenin tanımlanması,
ii) Geçmiş açıklama ve yorumlarla hesaplaşma; bunların reddi,
iii) İncelenen konunun sosyolojik olarak açıklanması.
Tüm eserlerindeki ortak nokta – sui generis – toplumsal olayların sosyolojik olarak
açıklanmsıdır. Örneğin, Toplumsal İşbölümü’nde, işbölümünün psikolojik veya ekonomik
saiklerle değil toplumsal nedenlerle (nüfusun artması ve bireyler arası toplumsal ilişkilerin
yoğunlaşması) ortaya çıktığını ispatlamaya çalışmıştır. İntihar’da, intiharın psikolojik
olmaktan ziyade toplumsal bir fenomen olduğunu göstermeye çabalamıştır. Dini Hayatın İlk
Şekilleri’nde ise dinin bireysel/psikolojik ihtiyaçlardan değil toplumsal bir gereklilik olarak
ortaya çıktığını iddia etmiştir. Sosyolojik Metodun Kuralları adlı eserinde ısrarla üzerinde
duruduğu gibi tüm bu toplumsal olguların (işbölümü, intihar, din) “şeyler” olarak (yani
nesnel, önyargısız bir yaklaşımla) değerlendirilmesi gerektiğini savunmuştur.

4.5.

Biyografik Bilgiler

1858

15 Nisan. Émile Durkheim Epinal’de bir haham ailesinin çocuğu olarak doğar.
Küçük yaşta babasını kaybeder. Epinal Koleji’nde eğitim alır. École normale
supérieure sınavlarına hazırlanmak için Paris’te Louis-le-Grand Lisesi’ne kayıt
olur.

1877

École normale superieure’e girer.

1882

Felsefe agregasyonu alır, öğretmen olarak tayin edilir.

1885-1886

Önce Paris’te, ardından Almanya’da sosyal bilimler eğitimi almak için bir yıl
izin alır.

1887

Bordeaux Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne pedagoji ve sosyal bilim
profesörü olarak atanır. Burada, Fransa’da ilk sosyoloji dersini verir.

1895

Sosyolojik Metodun Kuralları.

1896

L’Année sociologique kurulur.

1897

İntihar.

1902

Sorbonne Üniversitesi pedagoji kürsüsüne vekil olarak atanır.

1906

Pedagoji kürsüsüne asil olarak atanır, burada sosyoloji dersleri vermeye başlar.

1909

Collège de France’ta ders vermeye başlar.

1912

Dini Hayatın İlk Şekilleri.
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1913

Kürsüsü, “Sorbonne Sosyoloji Kürsüsü” adını alır.

1915

Selanik cephesinde vurulan oğlunu kaybeder.

1917

15 Kasım. Paris’te ölür.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Durkheim’la ilgili bu son derste, Fransız sosyologun birey-toplum ilişkisine nasıl
yaklaştığı İntihar adlı eserindeki çözümlemelerinden hareketle incelenmiştir. Bu çerçevede
intihar türleri (bencil, özgeci, anomik) incelenmiş ve bunlarla toplumsal bütünleşme derecesi
arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. Özellikle modern toplumun karşı karşıya kaldığı çözülme
tehlikesi, “anomi” kavramı ve yeni bir ahlak ihtiyacı üzerinde durulmuştur. Ayrıca
Durkheim’ın Dini Hayatın İlk Şekilleri başlıklı çalışması genel hatlarıyla incelenmiş, din
olgusunun tanımı, toplumsal işlevi ve Durkheim’a göre modern çağda nasıl ikame edileceği
meselesi tartışılmıştır. Son olarak “suç” ve “sapma” kavramlarından hareketle Durkheim
sosyolojisinin işlevselci boyutu değerlendirilmiş, bu bağlamda sosyolojik açıdan “normal” ve
“anormal/patolojik” kategorileri açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Durkheim’ın tespit ettiği intihar türleri nelerdir?
2) İntihar ile toplumsal bütünleşme arasında Durkheim’a göre nasıl bir ilişki vardır?
3) Durkheim’ın dinin işlevi hakkındaki görüşlerini açıklayarak modern toplumdaki yerini
tartışınız.
4) “Anomi” ne demektir? “Anomi”ye karşı Durkheim’ın çözüm önerisi nedir?
5) Durkheim’ın temel eserlerinde genel olarak takip ettiği yol ve güttüğü temel amaç
nedir?
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5. VILFREDO PARETO: DÜŞÜNSEL KAYNAKLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
 Vilfredo Pareto’nun
o Biyografisi
o Düşünsel Kaynakları


İtalyan Düşünce Geleneği



Faydacılık



Pozitivizm



Marksizm
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Anahtar Kavramlar


Vilfredo Pareto,



İtalyan Sosyolojisi,



Faydacılık,



Pozitivizm,



Marksizm,



Seçkinler
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Giriş
Bu derste, İtalyan sosyolog Vilfredo Pareto’nun entelektüel biyografisi verildikten sonra
düşünsel kaynakları üzerinde durulacaktır. Bu çerçevede İtalyan siyasal düşünce geleneği,
faydacılık, pozitivizm ve marksizmin Pareto’nun düşünsel formasyonundaki etkileri
değerlendirilecektir. Dersin sonraki kısmında ise Pareto’nun sosyolojik düşüncesinde öne
çıkan temalar ele alınacaktır: Pareto’nun analizlerinde merkezi bir konum işgal eden “denge”
ve “döngü” kavramlarıyla “duygular” ve “seçkinler” kuramları incelenektir.
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5.1.

Pareto’nun Entelektüel Biyografisi

5.1.1. Ailevi Kökeni ve Eğitimi
Pareto, Cenova civarında ticaretle uğraşan aristokratik bir aileye mensuptu. Büyükbüyük-büyük-büyük babası 1729’da markiz unvanını kazanmıştı. Soyluların otokratik
yönetimleri tercih ettikleri düşüncesi yaygın olmakla beraber çoğu zaman gerçeğe tekabül
etmez 27 . Cenova aslında ticari bir elit tarafından yarı-cumhuriyetçi ilkelere göre yönetilen
küçük bir şehir devletiydi ve Avusturya gibi yayılmacı monarşilerle şiddetli uyuşmazlık
içindeydi. Pareto’nun büyükbabası ve büyük amcası ateşli birer cumhuriyetçiydiler ve
Napolyon döneminde önemli idari konumlarda yer almışlardı.
Cumhuriyetçilik Pareto ailesinin üyeleri arasında hiçbir zaman zayıflamadı. Giuseppe
Mazzini, 1830’larda monarşiye karşı cumhuriyetçi direnişi başlattığında Pareto’nun babası
(Markiz Raffaele Pareto) Fransa’ya kaçmak zorunda kaldı. Ailenin diğer birkaç üyesi
tutuklandı veya mahkûm oldu.
Raffaele Pareto tanınmış bir hidroloji (su bilimi) mühendisiydi ve Fransa’da kendine
destek bulabilmişti. Fransız Kalvenci Marie Méténier’yle evlendi. Çiftin, iki kızları ve bir
oğulları oldu. Vilfredo Federico Damaso Pareto, 15 Şubat 1884’te dünyaya geldi.
Vilfredo Pareto hayatı boyunca cumhuriyetçi köklerine sadık kaldı. Özellikle geç
dönem yazılarında yönetici sınıfı sert bir şekilde eleştirdi. Otokratik rejimlere hayat boyu
muhalefet, onu, kendilerini yücelten rejimlerin siyasal gücü nasıl ele geçirdiklerini ve daha
sonra nasıl yitirdiklerini tespit ederek önemli sosyal bilimsel katkılar yapmasına yardımcı
oldu. Bu gizli cumhuriyetçilik onun ilerideki sosyolojik teorilerini büyük ölçüde
etkileyecektir. Nitekim “Bir Sosyolojik Teori Uygulaması” 28 başlıklı ilk sosyolojik yazısı
yozlaşmış bir yönetimin yıkılmasıyla ilgilidir ve Pareto’nun sonraki hayatının büyük bir
kısmını meşgul edecek sosyolojik gündemin temelini oluşturur.
Pareto 10 yaşına kadar oldukça zengin üst-orta sınıf bir Fransız olarak yetişti. Babası
İtalya’ya 1850’lerin sonlarında dönebildi ve aile Torino’ya yerleşti. Vilfredo, 1869’da Torino
Politeknik Okulu’ndan mühendis olarak mezun oldu.
Pareto’nun bu enstitüde en fazla etkilendiği şey “denge” fikri oldu. Nitekim “denge”
kavramı onun ekonomi ve sosyoloji alanlarındaki geç dönem çalışmalarına damgasını
vuracaktır. Pareto, katı cisimlerde dengenin temel ilkeleri konulu bitirme tezinde genişleme ve

Bu noktada akla gelebilecek önemli bir isim, fikirlerini geçen dönem incelediğimiz Alexis de Tocqueville’dir.
Aristokratik bir aileye mensup olmasına rağmen Tocqueville de otokratik bir yönetimi değil liberal demokrasiyi
savunmuştur.
27

28

Adı geçen eser daha ziyade Seçkinlerin Yükselişi ve Düşüşü adıyla tanınır.
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büzülmenin katı nesnelerin hacmini belirleyecek karşı-dengeleyici güçler olarak nasıl
işlediklerini araştırdı.29
Sosyolojik teorilerle ilgilenenlerin çoğu Pareto’nun bitirme tezini sadece mühendislikle
ilgili olduğunu ve toplum hakkında bir şey söylemediğini düşündüğü için dikkate almaz.
Ancak sosyolojik teorisini anlamak istiyorsak bu tez diğer herhangi bir çalışmadan daha
önemli olabilir. Zira Pareto’nun bilimsel epistemolojisi bu tezde yer almaktadır. Onun
yazılarının çoğu, karmaşık olguları nasıl kavradığını, bilimsel araştırmalarını nasıl yaptığını
ve bilimde teoriye nasıl bir rol yüklediğini anladığımızda yeni bir anlam kazanır.
Yıllar sonra Pareto, aynı denge stratejisini sosyoloji araştırmasına uygulayarak karşıdengeleyici güçlerin, ekonomik genişleme ve daralmanın, siyasal merkezîleşme ve
merkeziyetçilikten uzaklaşmanın, kamusal düşüncelerde liberalleşme ve muhafazakârlığın
toplumun genel karakterini etkileyecek biçimde nasıl bir etkileşim (denge) içinde olduklarını
inceleyecektir. 30 Pareto mühendislik eğitimi görmeseydi veya 1869 bitirme tezinde denge
modelini kullanmasaydı muhtemelen sonunda kendisine ün kazandıran sosyolojik teori
anlayışını üretemeyecekti. Mühendislik eğitimi, Pareto’nun bir sosyolog olarak kullanacağı
açıklama biçimi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

5.1.2. Profesyonel İş Hayatı
Pareto okuldan mezun olduktan sonra birkaç yerde mühendis olarak çalıştı. İlk olarak
Roma’da, ardından Floransa’da bir İtalyan demir yolu şirketinde inşaat mühendisliği yaptı.
1874’te madencilik ve sanayi alanında faaliyet gösteren bir şirkette yöneticilik yapmak üzere
demir yolu şirketinden ayrıldı. Bu firmada çalışırken birkaç kez iş gezisi için İngiltere ve
İskoçya’ya gitti. Buralarda “bırakınız yapsınlar” öğretisinden ve Britanya hükümetinin serbest
ticareti geliştirme politikalarının görünür başarısından etkilendi.
Avrupa’daki ticari sorunlara ilgisi Pareto’nun düşüncesindeki bir başka önemli
gelişmenin işaretidir. Zira Pareto artık hükümet politikasının ticaret hacmi üzerinde sahip
olabileceği görünmeyen etkilere odaklanmaya başlar. Bu konu onun ilgilendiği teorileştirme
türü için biçilmiş kaftandı: karmaşık sistemlerde unsurlar arasındaki karşılıklı bağımlılığın
doğasının belirlenmesi. Pareto bu noktada bir teknisyen gibi düşünmeyi bırakıp bir sosyal
bilimci gibi düşünmeye başlar.
Pareto muhtemelen ilk gerçek yönetici bilim adamıdır. İdari problemlere sosyolojik
yaklaşmak onu iş dünyası üzerinde sürekli etkiye sahip olacak bazı buluşlar yapmaya iter.

Vilfredo Pareto’nun 1869 tarihli tezinin tam başlığı şöyledir: “Principi fondamentali della teoria della
elasticità dei corpi solidi e ricerche sulla integrazione delle equazioni differenziali che ne definiscono
l'equilibrio” (Katı Cisimlerin Esnekliği Teorisinin Temel İlkeleri ve Onların İlişkilerini Tanımlayan Diferansiyel
Denklemlerin Entegrasyonuyla İlgili Bir Araştırma).
29

30

Pareto bu yaklaşımını tam manasıyla Genel Sosyoloji Üzerine İnceleme (1916) adlı eserinde geliştirecektir.
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Örneğin, onun 80/20 kuralı, bir envanterdeki kalemlerin %20’sinin satışların %80’ini
açıkladığını ve bir şirketin karşılaştığı arz problemlerinin çoğunun envanterin nadiren
kullanılan %80’iyle ilişkili olduğunu öne sürer. İnsanlar, çoğu kez, az kullanılan kalemleri
yanlış konumlandırır veya bittiklerinde bu kalemleri yeniden-stoklamayı başaramazlar.
Pareto, stok türleri için diğer envanter kontrol yöntemleriyle birlikte kullanılan ve önemli bir
örgütsel gelişmeyi simgeleyen sabit programlar geliştirir.
Pareto’ya düşünce alanındaki borçlarımızdan bir diğeri, onun, yönetim tarzının örgütsel
başarı için temel önemde olduğunu fark etmesinden gelir. Pareto’nun bu düşüncesi ileriki
yıllarda işletme kuramcıları tarafından geliştirilmiş ve insanların bir ekibin parçası olarak
birlikte çalıştıkları iş birliğine dayalı bir ortamın sürdürülmesinde, yönetimin merkezî rolünü
gösterilmiştir31.
1923’teki ölümünden yetmiş yıl sonra bile Pareto’nun iş yönetimi alanına katkıları bir
ölçüde önemini sürdürmektedir. Ancak ilk idari eserinde onun büyüklüğünün sadece bir
parıltısını görürüz, zira Pareto’nun idari ilgileri çok dar ve fazlaca somuttu. Burada, onun
sosyolojik teorisinin genel çerçevesine fiilen damgasını vuracak tutkunun işaretleri henüz
görülmemekteydi.

5.1.3. Akademisyen Olarak Pareto
Yönetici seçkin bir kitlenin üyesi olarak Pareto sanatsal, ticari ve entelektüel çevrelerde
birçok etkili dost edindi ve Floransa’da, örneğin Adam Smith Derneği ve Coğrafya
Akademisi gibi bazı sosyal birliklere ve tartışma gruplarına katıldı. Kendini Yunan kültürü
konusunda yetiştirdi ve klasikleri okuduktan sonra Batı uygarlığının yükseliş ve düşüş
örüntüleri dikkatini çekti. Bu araştırmalar ona daha sonraki on yıllarda ciddi sosyolojik
araştırmalar ve teorik çalışmalarda kullanacağı birçok veri sağladı.
Pareto siyasal iktisat üzerine yaptığı analizlerin coşkusuyla 1881’de parlamentoya
adaylığını koydu. Kaybetmesi onu seçmenlerin sadece duymak istediklerini duydukları ve
açık gerçekleri göz ardı ettikleri düşüncesine itti. Bu düşünce onun daha sonraki sosyolojik
çalışmaları üzerinde muazzam bir etkiye sahip olmuş ve insanların, aksi yönde ne söylenirse
söylensin, kesinlikle mantıklarına göre hareket etmedikleri sonucuna götürmüştür. Sonu
hüsranla biten bu adaylık onu sosyolojik teorinin insan duyguları üzerine bir analize
dayanması gerektiği inancına götürmüştür. İlerde göreceğimiz gibi, “duygu teorisi” onun
sosyolojisinin köşe taşlarından biridir.
Pareto 1882’de babasının ölümünden sonra sosyal hayattan bir ölçüde uzaklaştı.
Annesinin 1889’da ölümüne kadar evlenmedi. İlk evliliği döneminde (Rus asıllı ilk karısı
1901’de bir başka adamla kaçmıştır) gazeteler ve dergilerde birçok siyasal yorum yazısı
yayımlandı. Bu yazıların çoğu polemik bir üsluba sahipti. Serbest ticareti savundu ve
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hükümeti koruyucu tarifeler oluşturmak, tekelleri onaylamak ve başka müdahaleci politikalar
sürdürmekle suçladı. Hatta bu yüzden polis tarafından sürekli rahatsız edildi. Ancak o salt bir
polemikçiden çok daha fazlasıydı. 1891’de kendi mühendislik becerilerinden yararlanarak
dönemin sözel iktisat teorilerini matematiksel formüllere dönüştürdü. Bunlar Avrupalı
iktisatçıların dikkatini çekti ve Pareto1893’te, Léon Walras’ın emekliliğiyle boşalan Lozan
Üniversitesi siyasal iktisat kürsüsüne profesör olarak atandı. Pareto bu yeni konumunda
birkaç yılını Walras’ın iktisadi denge teorisini açıklamaya ve formülleştirmeye ayırır; bu
çabalarının ürünü olarak matematiksel iktisat doğar.
Pareto izleyen yıllarda iktisat alanında iki klasik dâhil bazı önemli kitaplar yazdı:
Siyasal İktisat Dersleri (1896-1897) ve Siyasal İktisat El Kitabı (ilk baskı 1907, gözden
geçirilmiş ikinci baskı 1909). Farklı konulardaki katkıları çok önemli ve özel olan Pareto
matematiksel iktisadın kurucu babası olarak tanınmaya başladı. Bu iktisadi çalışmaların
özel içeriği sonraki sosyolojisinde çok az rol oynasa da bir iktisatçı olarak geçirilen bu zaman
dilimi yine de onun bir sosyolog olarak gelişiminin önemli bir parçasıydı. Zira siyasal iktisat
profesörü olarak yeteneği sayesinde bütünsel bir sistem olarak toplum üzerine titiz
araştırmasına başladı. İktisat Pareto’ya denge modellerini bir toplumdaki büyük ölçekli
toplam değişme örüntülerine uygulayabileceği bazı somut referans noktaları sağladı. Nitekim
bunlar sosyolojiye kalıcı bir katkı yapmasını sağlayabilecek bir ortam sundu.
Pareto akademik bir iktisatçı olarak çalışmalarına sadece 1898’de bir amcasından kalan
miras sayesinde ara verdi. Cenevre Gölü kenarında Lozan’ın küçük ve sakin bir köyü
Céligny’de bir villa satın alan Pareto tüm dikkatini çalışmalarına yoğunlaştırabildi. Karısı
1901’de kendisini terk ettikten sonra Jeanne Régis ile yaşamaya başladı. İlk karısından
boşanabilmeyi başardıktan sonra Pareto, ölümünden hemen önce 1923’te, Jeanne Régis’yle
evlendi.
Bu dönemde Pareto’nun bir iktisatçı olarak şöhreti aşılamamıştır. Ancak, iktisadi
olayların en uygun biçimde sadece daha geniş bir toplumsal-siyasal bağlamda
anlaşılabileceğine inandığı için, bu disiplin içinde oluşturulabilecek bir dersle ilgili derin
sorunları vardı. Bu görüşleri ifade ettiği için dışlandı, bir ölçüde iktisatçılar arasındaki hâkim
düşünceden uzaklaştı ve kısmen emekli oldu. Bu ona sosyolojik yazılarına odaklanmak için
gerekli zamanı sağladı; bu dönemdeki çalışmaları arasında çok kalın kitabı Genel Sosyoloji
Üzerine İnceleme (1916) yer alır. Hayatının son yılları hastalıklarla boğuşarak geçti, ancak
yazmayı sürdürdü ve kendi genel toplum teorisine bazı nihai temel katkılar sunan
Demokrasinin Dönüşümü (1921)’ni yayımladı. Vilfredo Federico Damaso Pareto 19 Ağustos
1923’te öldü.

5.2.

Pareto’nun Düşünsel Kaynakları

Pareto’nun düşünceleri daha ziyade 19. yüzyılın güçlü fikir akımlarının ürünüydü.
Pareto’nun ekonomik, siyasal ve sosyolojik analizlerini geliştirdiği düşünce ortamını
açıklamaya çalışırken, onun Newtoncu devrimin ve bilim anlayışının bir çocuğu olduğu
68

kabulüyle başlamamız gerekir. Pareto, İtalyan düşünce geleneğinin yanı sıra, üç egemen
düşünce okulundan büyük ölçüde etkilenmiştir: Faydacılık, Pozitivizm ve Marksizm.
Newtoncu bilim anlayışı ve adı geçen 19. yüzyıl düşünce akımlarının Pareto üzerindeki
etkilerine kısaca değineceğiz ama öncelikle İtalyan düşünce geleneğinin tesirine kısaca
bakalım.

5.2.1. İtalyan Geleneği ve Pareto
Pareto’yu etkileyen yerleşik düşünce okulları büyük ölçüde belirli ülkelerle
bağlantılıdır: Pozitivizm Fransa, Faydacılık İngiltere ve İskoçya. Bu uluslardaki egemen
düşünce tarzlarının aksine, İtalya’da toplumsal düşünce daha eklektiktir, birçok farklı
kaynaktan beslenir.
Ancak İtalyanlar bazı özel düşünce geleneklerine, en belirgin biçimde toplumsal güce
ve güç kullanımına ilgi duyarlar. Bu noktada Niccolo Machiavelli’nin çalışması çoğu İtalyan
bilim adamının düşünce atmosferini şekillendirmiştir. Gerçekte, Pareto Machievelli’nin
Prens’ine yöneltilen eleştirilerin haksız olduğunu düşünür, zira Machiavelli kendi kişisel
ideallerini, yani daha fazla güç elde etmek için güç kullanma arzusunu toplumsal dünyanın üst
gerçekliği olarak betimlememiştir. İtalyan aydın çevrelerdeki bir başka düşünce eğilimi
değerler ve inançların insanları kontrol ve yönlendirmek için nasıl kullanıldıklarına odaklanır.
Örneğin, Giambattista Vico’nun inanç sistemlerindeki döngülerin önemi konusundaki
çalışması Pareto’yu büyük ölçüde etkilemiştir.
Bu yüzden, İtalyan düşünce geleneği özellikle ilişkili iki soruna yoğunlaşmıştır: güç
kullanma ve inançlardaki döngüsel değişimlerin toplumsal düzenlemeler üzerindeki etkisi.
Her iki sorun da Pareto’nun sosyolojisinde öne çıkar.

5.2.2. Newtoncu Devrim ve Pareto
Pareto matematik ve inşaat mühendisliği eğitimi almış ve sonuç olarak, Newtoncu
fiziğin vaadinden büyük ölçüde etkilenmiştir; ampirik dünyanın temel özellikleri soyut olarak
onları gözlemleyerek ortaya konulabilir ve onlar arasındaki yasa benzeri ilişkiler bulunabilir.
O, bir mühendis, toplumsal yorumcu, bir akademisyen iktisatçı ve bir sosyolog olarak, farklı
entelektüel kariyerlerinde, “asıl ilgisinin toplumsal tek biçimlilikleri, toplumsal yasaları
araştırmak” olduğu görüşünden asla vazgeçmemiştir.
Onun toplumsal dünya hakkındaki düşüncesinin ana hedefi evrensel yasaları ortaya
koymaktır. Bu yüzden, ona göre, meta-teorik yorumlar, felsefi şemalar ve somut ampirik
gözlemler sadece toplumsal evrenle ilişkili soyut yasaları ortaya koymaya yardımcı oldukları
ölçüde kullanışlıdır. Pareto’ya göre, sınırlandırılmamış felsefi spekülasyonlar, söylemleri
dünyanın gerçek özelliklerinden uzaklaştırabilir ve düşüncelerle temellendirilmeyen ampirik
gözlemler evrensel yasaların ortaya konulması için büyük önemi haiz soyutlama sürecini
engelleyebilir. Bu yüzden sosyal teori ancak olgular ve felsefe tüm bilimlerin iki hedefine,
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yani tek biçimliliklerin keşfine ve bu tek biçimliliklerin anlaşılmasını sağlayan yasaların ifade
edilmesine hizmet edecek biçimde konumlandırıldığında ortaya çıkacaktır.

5.2.3. Pozitivizm ve Pareto
Pareto, Comte’un çalışmalarını okumasına ve ona hayran olmasına rağmen, pozitivist
öğretilerin çoğu vurgusunu reddeder: Örneğin, biyolojik analojiler faydalıdır, sosyal sistemler
ilerleme ve evrim basamaklarından geçerler, yapılar işlevlerine göre analiz edilebilir ve
sosyolojik yasalar toplumu yeniden inşa etmek için kullanılabilir. Daha açık bir ifadeyle
Pareto Comte’un organizmacı benzetmelerini, normallik ve sosyal planlamaya ilgisini ve
ahlakçı kanaatlerini reddetse de ‘toplumsal olgular’a ilgisini paylaşır ve önerdiği metodolojiyi
kabul eder; hatta tamamen benimser. Ayrıca Pareto Comte’un gözlenebilir yaygın davranış
örüntüleri ve bu davranışları yönlendiren inanç örüntüleri olarak toplumsal olgular tanımını
benimser.
Pareto, daha ziyade, Newtoncu görüşün sadece bazı yanlarını, Comte ve diğer
pozitivistlerin yeniden formüle ettiği şekliyle kabul eder. Yani, toplumsal alanın genel ilkeleri
toplumsal olguların doğrudan gözlemiyle, deneyle, farklı toplum tipleri karşılaştırılarak ve
tarihsel kayıtlar analiz edilerek ortaya çıkarılabilir. Nitekim Pareto pozitivizmin, toplumsal
dünyadaki ampirik düzenliliklerin işleyişini yönlendiren yasaları ortaya çıkartmak için farklı
ampirik araştırma yöntemlerinin kullanılabileceği görüşünü benimser:
“…doğa bilimleri örneğinden ilham almış olarak, yegâne amacı fizikte,
kimyada, astronomide, biyolojide ve bu tür diğer bilimlerde kendilerini kanıtlamış
yöntemlerin toplum bilimlerine uygulanması yoluyla, deneysel gerçekliği
araştırmak olan İnceleme32’me başlamaya karar verdim”.

5.2.4. Faydacılık ve Pareto
Son yüzyılın Adam Smith’den etkilenen faydacı düşünürleri, atomcu bir insan anlayışını
ve düzen ve ilerlemenin insanların bireysel çıkar arayışları sonucunda ortaya çıktığını savunan
evrimci bir toplum yaklaşımını benimseme eğilimindeydi. Bireyler toplum içindeki yerlerini
veya yaşam alanlarını çıkar arayışları sonucunda bulurlar ve toplumun karakteri üyelerinin
nitelikleri tarafından belirlenir. Bu perspektife göre toplum bilimi bireyler üzerine
araştırmalara dayanmalıdır. Aslında, faydacılar için rasyonalite ve mutluluk arayışı insan
davranışlarını güdüleyen temel güçlerdir ve rasyonalite ve mutluluk arayışı, astronomideki
çekim ilkesindekine benzer biçimde, toplumsal hayatta merkezî bir yer işgal eder.
Pareto, erken dönem çalışmalarında, faydacıların “kısıtlanmamış serbest piyasa
koşulları optimum kolektif iyiye yol açar” görüşünü benimser, ancak meslek hayatının
ortalarında hükûmet müdahalesinin klasik iktisatçıların ilkelerine ters düştüğünü, tekelci
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şirketler ve sendikaların serbest piyasanın işleyişiyle ilgili kabullere aykırı biçimde hareket
ettiklerini fark eder. Pareto, “bırakınız yapsınlar” ilkesinin ve serbest ticaret politikalarının en
iyi ekonomik sistem olduğunu kanıtlamak için yıllarca uğraştıktan sonra, nihayetinde, hangi
toplum biçiminin en iyisi olduğunu ‘ortaya çıkarmaya’ çalışanların basitçe kendi duygularını
bilimsel araştırma kılıfı altında gizlediklerini anlar.
Pareto aslında Smith’in serbest ve açık rekabet savunusunu reddetse de arz ve talep
yasaları konusundaki görüşlerini benimser. Pareto arz ve talep dinamiklerini ve diğer iktisadi
güçleri betimlemek için yapısal denklemler formüle ederken iktisat bilimini önemli ölçüde
geliştirir. Ayrıca, Smith’in iktisadi analizinde ima edilen denge süreçlerini toplumsal ve
siyasal olguların analizini mümkün kılacak şekilde kullanır ve üzerinde belirli değişiklikler
yapar. Pareto özellikle Smith’in Ulusların Zenginliği’ndeki toplumsal dünyanın denge
noktalarına doğru eğilim sergileyen, ancak aynı zamanda bir özelliğin değerindeki
değişikliklerle değişime uğrayan bir karşılıklı özellikler sistemi olarak görülebileceği fikrini
benimser.
Pareto, faydacılığın yetersiz olarak gördüğü yanlarını sorgularken toplumsal düzen
örüntülerini anlamak için temel önemde özelliklere ışık tutmaya çalışır. Bunlar güç, çıkarlar
ve ideolojik rasyonelleştirmedir. O faydacı öğretileri öz olarak büyük ölçüde reddetse bile,
faydacı analiz biçiminin unsurlarını alıkoyar. Özellikle döngüler, arz-talep ve denge gibi
kavramlar onun sosyolojik sisteminin önde gelen unsurları hâline gelir.
Pareto iktisattaki bazı çalışmalarını yayınladıktan sonra iktisadi analizin iki
yetersizliğini fark eder: (1) Birçok iktisadi modelde, değiştiği bilinen çoğu önemli faktörün
sabit kaldığı varsayılır ve (2) iktisadi modellerde insan güdülerinin analizi basitleştirici olma
eğilimindedir. Spencer’in bu iki konudaki erken dönem inceleme kitabı Pareto’yu kendi
denge teorisini genişletmeye ve zamanla temelden değiştirmeye yöneltir.33
İlk olarak Pareto, Spencer’in sosyal sistemlerin karşılıklı bağımlı doğası üzerine
yazılarını ilginç bulur ve ardından, aynı sistemin parçaları olan sosyolojik ve iktisadi olguların
aynı analiz yöntemleriyle araştırılması ve ortak bir teorik çerçeve içinde birlikte ele alınmaları
gerektiği sonucuna varır. Gerçekte, toplumsal ve iktisadi olguları birbirlerinden bağımsız
olarak araştırmanın onların karşılıklı bağımlılıklarının doğası hakkındaki en önemli teorik
sorunları görmeyi engellediğini vurgulamaya başlar. İkinci olarak Spencer’ın erken dönem
çalışmasını eleştirel bir çerçevede benimser: Çoğu insan davranışının mantıklı olmadığını ve
bu nedenle eylemlerin rasyonelliğini varsayan iktisadi modellere tabi olmadıklarını vurgular

Pareto özellikle Herbert Spencer’ın The Classification of Sciences (1864) adlı çalışmasından etkilenmiştir.
Spencer’ın diğer çalışmalarından daha az etkilense de onları büyük bir dikkatle okuduğu görülmektedir.
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5.2.5. Marx ve Pareto
Marx ve Pareto’nun sosyal sistemler analizlerinde doğal bir yakınlık vardır. Her ikisi de
iktisadi çıkarların önemini kabul eder, iktisadi ve toplumsal süreçler arasında bağlantılar
görür, toplumsal koşulların meşrulaştırılmasında kültürel sembollerin önemini kabul eder ve
kaynakların dağılımındaki eşitsizliklerin toplumsal değişimin itici gücü olduğunu düşünür.
Pareto, Marx’ı daha ziyade iktisadi çıkarlar, siyasal güç, kültürel inançlar ve eşitsizlik
örüntüleri arasındaki bağlantıları gösterdiği için takdir eder.
Bununla beraber, Pareto Marx’ın kapitalizm analizinin bazı yanlarına katılmaz. Marx’ın
emeğin içkin değerine inancını modası geçmiş bir iktisat teorisinin tortusu olarak görür.
Marx’ın analizinde artı-değerin önemi, Pareto’yu, Marx’ın yanlış bir kabule dayalı yanlış bir
teorik yapı inşa ettiği sonucuna götürür. Ayrıca Pareto, Marx’ın kapitalizmin genişlemesi ve
çöküşü analizinin kusurlu olduğunu düşünür. Ona göre Marx, kapitalist genişlemenin
ardındaki itici gücün tüketim olduğunu varsayar: Para metaların dolaşımıyla para üretir.
Aksine, Pareto’ya göre yüksek tüketim düzeyleri, sermayenin tükenmesine ve iktisadi
darboğazlara yol açabilir. Daha temel olan, Pareto’nun Marx’ı teorisine ideoloji bulaştırma
eğiliminde olmakla ve öğretisini bir dinsel inanca dönüştürmekle eleştirmesidir. Benzer bir
eleştiriyi Comte’un ‘insanlık dini’ fikrine yapar. Bu fikir ayrılıklarına rağmen, Pareto Marx’ın
kritik önemdeki görüşünü destekler: Toplumlar, sosyal sistemler oluştururlar ve bu
sistemlerin temel unsurları iktisadi çıkarlar, güç, eşitsizlik ve kültürel sembollerdir.
Marksist etki Pareto’nun “seçkinler” kuramında da kendini gösterir: Pareto Marx’ı
yeniden yorumlayarak ve tarihin bir “seçkinler mezarlığı” olduğu tespitinden hareketle
seçkinlerin iktidarı ele geçirdiklerini, diğerlerini sömürdüklerini, kendi yıkım koşullarını
yarattıklarını ve böylece onların yerini döngüyü yeniden başlatan başka seçkinlerin aldığı
sonucuna ulaşır.

5.3.

Vilfredo Pareto’nun Sosyolojisi

5.3.1. Pareto’nun Sosyolojisinde Öne Çıkan Temalar
Aile kökeni, kişisel deneyimleri, entelektüel eğitimi, özel yönelimleri ve dönemin
düşünce iklimi kişinin çalışmasını önemli ölçüde yönlendirir. Bütün bunları akılda tutarak,
Pareto’nun meslek hayatında belirli temaların tekrar tekrar ortaya çıkmasının nedenlerini
görebiliriz. Bu temalar, bir halının deseni gibi Pareto’nun dünya görüşünün ana dokusunu
meydana getirmiş ve sosyolojik çabalarına biçim vermişlerdir.
İlk olarak, Pareto seçkinci bir yönelime sahiptir. Aristokratik kökeni, akademik
başarıları ve mesleğe hâkimiyeti dikkate alınırsa bu şaşırtıcı değildir. O yüksek düzeyde bir
uzmanlığa sahipti ve bilgisizlik ve eğitimsizlikten, özellikle toplumun en avantajlı
kesimlerinden ayrıcalıklı seçkinlerin üyelerinin bu konulardaki eksikliklerinden
tiksinmekteydi.
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Bu bir paradoks olarak görünebilir, fakat Pareto bir seçkinci, ancak aynı zamanda
eşitlikçiydi. Ayrıcalıklı sınıfların üyelerinin doğuştan işçi sınıfının üyelerinden daha fazla
yetenekli olmadıklarını, yeteneklerin çoğu kez farklı düzeylerde dağıldığını düşünüyordu. Ne
yazık ki seçkinler tâbi grupların en yetenekli ve enerjik üyelerinin dikey hareketlilik
imkânlarını engelleme ve aynı zamanda iktidarı kolektif iyiden ziyade kişisel çıkarlarına göre
kullanma eğilimindedirler. Pareto, meritokrasinin önemli savunucularından biridir.34
Pareto fikren bir pozitivistti. Ona göre, Isaac Newton etkisini yitirmeyen en büyük
düşünürdü. Newtoncu ilhamın etkisi ilk kez 1869’da, Pareto katı maddelerin kütlesini
etkileyen genleşme ve büzülme yasalarını formüle etmeye çalıştığında gözlenir. Pareto’nun
toplumsal evreni düzenleyen temel yasaları belirleme çabası 1900’lerden sonra, sosyolojik
çalışmalarını yazmaya başladıktan sonra daha görünür hâle gelir. Pareto bunu mükemmel bir
biçimde özetle şöyle ifade eder: “Araştırmalarımın temel amacı doğa bilimlerinde parlak
sonuçlar veren deneysel yöntemi -ekonominin sadece bir parçasını oluşturduğu- sosyal
bilimlere uygulamaktır”. Ne yazık ki Pareto, bu kadar gayretle araştırdığı sosyolojinin
ilkelerini açık terimler içinde ifade edemese de tüm malzemeleri Genel Sosyoloji Üzerine
İnceleme’de (oldukça karışık bir biçimde) sunar.
Sosyolojik yasaları araştıran Pareto sosyal sistemlerin yapısal bileşenleri arasındaki
karşılıklı bağımlılık ve karşılıklı belirlenime odaklanır. Kendi mühendislik eğitiminden
bahsederken her olayın statükoyu pekiştirici veya zayıflatıcı bir potansiyele sahip olduğunu
fark eder. Bir oluşum bir olaylar zincirini başlatabilir, sistem ya önceki hâline döner ya da
tamamen farklı bir yapısal görünüme yönelir. Bu yüzden, Pareto denge kavramını açıkça
değişimi araştırmak için kullanır. O asla dünyanın statik olduğunu ima etmez. Bir sosyolog
olarak, bu analitik stratejiyi sürekli olarak toplumun uzun bir zaman dilimi içinde niçin ve
nasıl değiştiğini anlamak ve böylece sosyoekonomik ve siyasal güçlerin karmaşık etkileşimini
incelemek için kullanır.
Pareto, kendini hoşnutsuz bir liberal olarak görür. Güçlü insanların kendi bencil
çıkarlarına hizmet etmesi için hükümeti yönlendirdiklerine ve böylece açgözlülüklerini ulusal
çıkarlar örtüsü altında gizlemek için retoriği kullandıklarına inanır. Onun en rahatsız edici
bulduğu şey, sıradan insanların liderlerinin kendilerini aldattıklarını kabul etmekte gönülsüz
olmalarıdır. İnsanlar sadece duymak istediklerini duyar, kısa vadeli çıkarlarına uyduğu sürece
gerçekleri görmezden gelirler.
Pareto, mezuniyet tezini moleküler mekanik üzerine veren bir mühendis, yaklaşık 200
makale yayımlayan bir siyasal ve toplumsal yorumcu, özel sektörde iş davranışını
Meritokrasi: Kişilerin yetenek ve bireysel üstünlüğüne dayanan yönetim biçimi. Diğer bir ifadeyle, yönetim
erkinin, kişilerin bireysel yetenek ve üstünlüğüne yani liyakata dayandığı yönetim biçimidir. Bu yönetim
şeklinde kayırma yoktur, görev ve makamlar sınav-seçme esasına göre elde edilir. Hizmet içindeki yükselmeler
de bilgi, başarı, yetenek ve tecrübe kıstaslarına göre yapılır. Pareto, kendisine atalarından miras kalan markiz
unvanıyla hitap edilmesinden hoşlanmaz. Bununla beraber, insanlar kendisinden söz ederken kazandığı profesör
unvanını kullandıklarında bundan rahatsız olmaz.
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biçimlendiren faktörler konusunda bugün hâlâ geçerliliğini koruyan uygulamalar geliştiren bir
yönetici, iktisat ve siyaset biliminde önemli buluşlar yapan bir akademisyen ve son olarak,
sosyoloji üzerine temel bir inceleme kitabı yazan bir düşünürdür. Bu yüzden, Pareto’nun
çalışmasını ele alırken, doğrudan sosyolojik açıdan önemli olan kısımları seçme problemiyle
karşılaşılır. Pareto kariyerinin her farklı evresinde sosyolojide en yüksek noktasına ulaşan
çalışmasının tamamlayıcı bir parçası hâline gelen belirli temel kavramlar sunduğu için bu
seçme işi oldukça zordur.
Bu nedenle Pareto’nun sosyolojisini, sosyolojik-olmayan farklı çalışmalarının onun salt
sosyolojik çabaları için nasıl bir kavramsal ortam hazırladığını analiz ederek ele almak
gerekir. Bu nedenle onun çalışmalarını beş ayrı evrede ele alacağız: (1) Mühendislik, (2)
idarecilik, (3) yorumculuk, (4) akademik hayat ve (5) sosyolojik çalışma.

5.3.2. Bir Mühendis Olarak Pareto
Pareto, Torino Politeknik Okulu’nda bitirme tezini teorik bir konuda yazar: “Katı
Cisimlerin Esnekliği Teorisinin Temel İlkeleri ve Onların İlişkilerini Tanımlayan Diferansiyel
Denklemlerin Entegrasyonuyla İlgili Bir Araştırma”. Pareto tezinde, katı cisimlerin
esnekliğini tanımlayan bir denklemler seti ortaya koyar. Her sistem karşılıklı bağımlı
parçalardan oluştuğu için, bazı elementleri etkileyen herhangi bir olay bir bütün olarak
sisteme yansır. Pareto değişmenin sistem aracılığıyla yansıma biçimlerini düzenleyen ilkeleri
belirlemeye çalışır. Bu ‘denge dinamikleri’ fikri Pareto’yu simgeleyen bir yaklaşım hâline
gelmiştir. Pareto, bir cismin hacminin, genişleme ve daralmayla ilişkili karşı dengeleyici
kuvvetler tarafından belirlendiğini öne sürer. Bir sistem, dış şoklar tarafından rahatsız
edilmediğinde nispeten sabit bir dengeye ulaşılabilir. Fakat dış çevre değiştiğinde karşı dengeleyici kuvvetler arasındaki denge ve böylece sistem değişir.
Bu analiz bazı ilginç özelliklere sahiptir. İlk olarak Pareto şöyle bir ayrım yapar: 1) Bir
sisteme içsel dinamik süreçler ve 2) bu içsel süreçleri tetikleyen dışsal şoklar. İkinci olarak, bu
dışsal şokların nasıl ortaya çıktıklarını açıklamak için hiçbir girişimde bulunmaz. Onları
sadece veri olarak alır. Önemli soru şudur: İçinde yer aldığı ortam değiştiğinde bir sistemin
içinde neler olur? Bu soruyu cevaplandırmanın tek yolu, sistemin temel bileşenleri arasındaki
dengenin dinamiklerini anlamaktır. Üçüncü olarak, özel somut koşullara bağlı olarak karşılıklı
dengeleyici kuvvetler değişmeyi hem artırabilir hem de geciktirebilir. Dördüncü olarak,
bileşenleri arasındaki karşılıklı bağımlılığın doğasını anladığımızda, sistemin kendi ortamında
değişimlerle karşılaştığında nasıl değişeceğini tahmin edebiliriz.
Pareto’nun kullandığı denge modeli dinamik bir doğaya sahiptir. O ne dünyanın statik
olduğunu ne de statükonun iyi olduğunu ima eder. Tüm ‘dengeler’ değişir, zira hiçbir sistem
boşlukta var olmaz. Bu yüzden, sistemin unsurlarının iç düzeni onun karşılıklı bağımlı bazı
bileşenleri dış olaylardan etkilendiğinde değişir. Değişim sürekli olduğu için, bilimin hedefi
karşılıklı dengeleyici kuvvetler arasındaki genel dinamikleri ve bir sistem farklı ihtiyaçlarla
karşılaştığında mevcut dengenin iç yapısal değişiklikler üretme biçimini sergilemek olmalıdır.
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Pareto’nun çalışmasının daha sonraki evreleri onun denge analizini sosyal sistemlerin
araştırılmasına uygulamayı mümkün kılan kavramları açıklama ve ilkeleri ortaya çıkarma
süreci olarak görülebilir.
Pareto, 1869’da üniversiteden mezun olduktan sonra, devlet demir yollarında inşaat
mühendisi olarak çalışmaya başlar. 1874’te özel sektöre girer ve kendi mühendislik eğitimi ve
becerilerini uygulayabileceği farklı konumlarda çalışır. Bu dönemde daha büyük idari
sorumluluklar yüklenir.

5.3.3. Bir Yönetici Olarak Pareto
Pareto 1874’te kamu görevinden ayrılır ve Società Ferriere Italiana’da çalışmaya başlar.
Bu konum karmaşık idari görevler (taşımacılıkla ilgili farklı sorunlarla ilgilenmeyi, dış ticaret
oranları ve müşteri ilişkileri, istihdam problemleri, envanter kontrolü, donanım bakımı ve
üretim süreciyle ilgili teknik problemleri) içermekteydi. Fabrika yönetiminde de yer alan
Pareto, bir yerde ortaya çıkan olayların genel üretim sürecini etkilediği genel bir şirket sistemi
anlayışına sahipti. Bu onun hayatında önemli bir dönüm noktasıydı, zira Pareto kompleks bir
toplumsal organizasyonun iç işleyişini araştırmak için mükemmel bir fırsata sahipti.35
Pareto’nun ilk sosyal bilimsel çabaları somut sonuçlar üretir. Örneğin, envanter
kalemleri ve arz konusunda belirli bir hedefe sahip olmak (temel kalemleri yerleştirmeyi ve
bu kalemlerin ne zaman yeniden stoklanması gerektiğini belirlemeyi kolaylaştırarak)
stopajların miktarını büyük ölçüde azaltır. Bu tür gelişmeler 19. yüzyıl sonunda yönetim
bilimindeki temel yenilikleri oluşturmaktaydı ve örgütsel üretkenliğe önemli ölçüde katkıda
bulundu, yöneticilere işlem maliyetlerini düşürmekte yardımcı oldu.

5.3.4. Bir Siyasal Yorumcu Olarak Pareto
Pareto’nun hayatı 1889’da tamamen değişir: annesi ölür, ilk evliliğini yapar ve özel bir
danışmanlık görevi için düzenli işini bırakır. Bu sayede gazeteler ve dergilere siyasal
yorumlar yazmak için kendine daha fazla zaman ayırabilir. Sonraki birkaç yıl içerisinde çok
az çalışarak yaklaşık 160 makale yazar.
Pareto bilimin yöntemleri ve hedeflerinin ne olması gerektiğini kavramıştır fakat o
dönemde sosyal bilimlerin henüz pak az gelişmiş bir alan olduğunu hatırdan çıkarmamak
gerekir. Dolayısıyla, Pareto’nun bu dönemde yazdığı makaleler gelişkin sosyal bilim
çalışmalarından ziyade kavrayışlı dergi yazılarından oluşur. Yine de bu evre onun bir
sosyolog olarak gelişimi açısından büyük öneme sahiptir zira Pareto ortada başvurulabilecek
gelişmiş bir sosyal bilimler literatürü olmadan tek başına toplumsal dünyanın en önemli
özelliklerini ortaya çıkarmak zorundaydı. Pareto’nun daha sonraki sosyolojisinin ana
Pareto’nun bir yönetici olarak edindiği tecrübelerin çoğu Siyasal İktisat Dersleri (1896-1897)’nin farklı
yerlerinde aktarılır.
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malzemeleri -ekonomik çıkarlar, siyasal güç, sosyal hareketlilik, eşitsizlik ve duygular- dergi
yorumları yazdığı dönemde ortaya çıkmaya başlamıştır.
Pareto’nun bu dönemdeki çalışmalarının çoğu oldukça polemik bir üsluba sahipti.
Serbest ticareti açıkça savunuyordu ve hükümetin ekonomiye müdahalesine karşıydı. Ona
göre hükümetin müdahale biçimleri, örneğin koruma tarifeleri, sağlanan tekel hakları ve
şirketleri korumak için verilen sübvansiyon ve borçlar zenginlerin çıkarlarını geliştirirken,
verimsiz uygulamaları destekleyerek ve ülkeyi modernizasyondan uzaklaştırarak genel refahı
zayıflatmaktaydı. En eleştirel gözlemlerden biri, hükümetlerin büyük şirketlere özel destek
sağlama eğiliminde olduklarıdır. Pareto silahlanmaya ve sömürgeci genişlemeye her zaman
karşıydı.
Pareto, kademeli olarak, toplumu anlamak için temel önemdeki toplumsal ve yapısal
dinamikleri belirlemeye başlar ve bu konuyla uzun süre meşgul olur ancak 1890’ların
başlarında bazı süreçlerin önemini kabul etmeye başlar:
1. Güçlü ekonomik lobiler çıkarlarını siyasal seçkinler üzerinde zenginlerin yararına
müdahale etmeleri için baskıda bulunarak artırırlar.
2. Siyasal seçkinler konumlarını seçkin olmayan sınıflardan seçkinlere servet aktarımı
sayesinde pekiştirirler.
3. Ekonomik ve siyasal seçkinler bir yandan kendi etkinliklerini meşrulaştırmak için
ideolojiler yaratırken, öte yandan ittifaklarını sürdürebilmek için kitlelere bazı
menfaatler sunarlar.
4. Bazı noktalarda, seçkinler güçlerini ve seçkin olmayanları kontrol kapasitelerini
yitirir, radikal bir değişime yol açan süreçleri harekete geçirirler.
Mühendisken bir bilimsel araştırma yaklaşımı benimseyen ve sanayi yöneticisiyken
sosyal sistemlerin karşılıklı bağımlı yanlarına odaklanmaya başlayan Pareto, siyasal
yorumculuk döneminde de bir toplum teorisinin ana malzemelerini oluşturur. Fakat söz
konusu görüşleri bir sosyal bilimler teorisi içinde bir araya getirme görevi henüz
tamamlanmış değildir.

5.3.5. Pareto’nun Akademik Çalışmaları
Pareto, okumaları neticesinde, sosyal bilimin mümkün olduğuna ve ekonomiyle
yollarının kesiştiğine ikna olur. Mühendislik evresinde geliştirdiği denge anlayışından
yararlanarak ve Léon Walras’ın denge teorisinin etkisiyle bir iktisat anlayışı formüle etmeye
başlar. Bunu yaparken, aynı analitik yaklaşımı siyasal olgulara da uygulayacak daha genel bir
bakış açısına sahiptir.
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Yukarıda da belirttiğimiz gibi Walras’ın emekli olmasıyla Lozan Üniversitesi’ndeki
siyasal iktisat profesörlüğü kadrosuna Pareto atanır. Pareto’nun akademik evresi iki büyük
iktisadi çalışma yayımlamasıyla başlar: Siyasal İktisat Dersleri (1896-1897) ve Siyasal İktisat
El Kitabı (1907, 1909). Pareto, bu iki çalışma arasındaki on yıllık dönemde analizini ekonomi
dışı alanları da içerecek biçimde genişletir. Sonuç, onun muhtemelen en çok tanınan fikirlerini
içeren Seçkinlerin Yükselişi ve Düşüşü (1901) ve Sosyalist Sistemler (1901-1902) adlı
eserleridir. Salt iktisadi çalışmasının ilk baskısı ve son revizyonu arasında yazılan bu kitaplar
Pareto’yu toplumsal, siyasal ve ideolojik olgular arasındaki kompleks karşılıklı ilişkileri
araştırmaya yöneltir. 1907’de akademiden emekli olduğu dönemde artık şöyle
düşünmekteydi:
“İnsan toplumu birçok araştırmanın konusudur. Bunlardan bazıları
uzmanlaşmış disiplinlerden oluşur: örneğin hukuk, siyasal iktisat, siyasal tarih,
dinler tarihi. Diğer disiplinler henüz özel isimlerle anılmazlar. Genelde toplumu
araştırmayı amaçlayan bütün bu disiplinlerin sentezine sosyoloji adını verebiliriz”.
Pareto’nun bu sonuca nasıl ulaştığını ve niçin sosyal sistemleri kendine özgü biçimde
analiz etmeyi tercih ettiğini anlamak için onun akademik evresinde açık olan ana fikrini,
tarzını ve stratejisini özetle aktarmamız gerekir. Bu yüzden, ilk olarak iki büyük iktisadi
çalışmayı analiz edecek, ardından siyasal olgularla ilgili eserlerini ele alacağız: Onun
sosyolojisi, emekliliğinden sonraki çalışmalarının bir ürünüdür.
Siyasal İktisat Dersleri ve Siyasal İktisat El kitabı
İdeolojik temayüllerin açıkça görüldüğü Siyasal İktisat Dersleri başlıklı eser birçok
açıdan klasik iktisadın bir savunusudur. Siyasal İktisat Dersleri’nin temel katkısı, denge kavramının -üretim, sermaye oluşumu ve hareketleri ve iktisadi döngüler gibi- temel ekonomik
fonksiyonlara uygulanmasıdır. Oldukça kompleks bir metodolojiye sahip olan Pareto, formel
denklemlerin yanı sıra gerektiğinde kültürler arası karşılaştırmalı verilere de başvurmuştur.
Siyasal İktisat Dersleri, ekonomiye uygulanan bir denge analizinin yanı sıra Pareto’nun
gelir dağılımı yasasının ilk ifadesini içerir. Ona göre, bir toplumda gelir dağılımı nispeten
istikrarlı olma eğilimi sergiler ve gelir dağılımını temelden değiştirme çabaları (ya daha fazla
ya da daha az adaletli kılarak) karşı dengeleyici kuvvetleri harekete geçirir ve sonuçta yeni bir
denge hâline geçilir. Güç sahipleri, her hâlükârda çıkarlarını korumanın yollarını bulacakları
için eşitsizlikte çarpıcı değişiklikler ihtimal dışıdır. Bu yasa önemli bir siyasal içerime
sahiptir: Ekonomik pastada nispi paylar esasen aynı kaldığında, yoksulluğu azaltmanın ve
yoksula yardımın en iyi yolu “daha büyük bir pasta pişirmek”tir.
Siyasal İktisat Dersleri’nden daha önemlisi, Pareto’nun eski polemiklerini reddettiği ve
analitik yaklaşımını derinleştirdiği Siyasal İktisat El Kitabı’dır. Bu eser, bir maksimum
etkililik teorisinin geliştirildiği, kayıtsızlık eğrilerinin kullanıldığı bir iktisat klasiği, arz-talep
dengesiyle ilgili dinamiklerin ortaya konulduğu daha rafine bir çalışmadır. Erken dönem
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mühendislik yazılarından yeniden esinlenen Pareto’ya göre, teorinin sistemlerin genel
özelliklerini ve mevcut ampirik verilerden soyutlamalarla genel ilkelerini araştırması ve
böylece bu ilkelerin doğru oldukları koşulları belirlemeye çalışması gerekir. Burada ayrıca,
denge kavramı siyasal, toplumsal ve kültürel değişkenleri de kapsayacak biçimde
genişletilmiştir.
Pareto’nun denge modeli bu el kitabında daha bir açıklık kazanır. Pareto ekonomik
kararları; karşı-dengeleyici unsurlar, yani beğeniler (insanların tatmin etmek istedikleri
arzular) ve engeller (arzuların karşılanması karşısındaki faktörler) arasında bir dengeyi
yansıtan tercihler olarak değerlendirir. Beğeniler mantıklı değillerdir. Bununla beraber,
mantıksal olmayan bir beğeni geliştiğinde birey, engellere rağmen bu beğeniyi maksimum
düzeyde karşılayabilmek için ne yapması gerektiğini rasyonel olarak hesaplar.
Denge kavramı hakkındaki ince analizler Siyasal İktisat El Kitabı’nda sürdürülür.
Pareto burada iki tür denge hareketini ana hatlarıyla açıklar: İstikrarlı denge, bir sistemin
herhangi bir bileşenindeki bir değişim, sistem içindeki ilk değişimi azaltma veya tersine
çevirme eğiliminde olduğunda ortaya çıkar. Örneğin, tüketim talebinde bir artış fiyat
artışlarına, bu da talebin düşmesine yol açabilir. İstikrarsız denge, bir parçadaki değişim ilk
değişimin yanı sıra başka değişimlere de yol açtığında ortaya çıkar. Örneğin, talep artışı rakip
arzcıların miktarında bir artışa, ölçek ekonomisinde değişime veya teknolojik yeniliklere,
bunlar da fiyatların düşmesine ve talebin yeniden artmasına yol açabilir.
Pareto ekonomik sistemin daha çok moleküler yapıya benzer biçimde
araştırılabileceğini düşünür. Parçaların karşılıklı bağımlılığı, bir yöndeki değişimin karşı
yönde baskılar üretebileceği, sonuçta karşı-dengeleyici olguların döngüsel değişme örüntüleri
sergilediği bir durum yaratır. Nitekim Pareto, kendi dönemindeki evrimci teorilerin aksine,
ekonomik ve sosyal sistemlerin döngüsel değişme örüntüleri sergileyen denge evrelerinden
geçtiklerini düşünür. Bu metafor onun sosyolojik teorisinin ayırt edici bir özelliğini oluşturur.
Seçkinlerin Yükselişi ve Düşüşü ve Sosyalist Sistemler
Seçkinlerin Yükselişi ve Düşüşü adlı çalışmanın özgün başlığı “Sosyolojik Teorinin bir
Uygulaması”dır36. Bu eser Pareto’nun düşüncesinin gelişim yönünü açıkça gösterir.
Pareto bu çalışmasında döngüsel dalgalanmalar yaşayan bir toplumun temel
özelliklerini tespit etmeye, bu döngülerin hareketini denge terimleri içinde betimlemeye ve
toplumun yapısal özelliklerinin ve genel biçiminin bu betimlenen dengesel işleyiş sonucunda
nasıl oluştuğunu göstermeye çalışır. Seçkinlerin Yükselişi ve Düşüşü Pareto’nun -çok iyi
tanınan- seçkinlerin dolaşımı teorisinin ilk ifadesidir. Bununla beraber, kitap üzerine
yorumlarda sıkça unutulan bir şey Pareto’nun niyetinin seçkinlerin dolaşımı teorisini daha
“Un applicazione di teorie sociologiche” (Sosyolojik Teorilerin bir Uygulaması), İtalyan Sosyoloji Dergisi,
1901.
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genel bir sosyolojik toplum teorisinin sadece bir parçası olarak tasarladığı ve onu sosyolojik
teorisinin diğer yanlarını belirlemekte kullanılabilecek geçici bir ifade ve bir model olarak
planladığıdır. Seçkinlerin Yükselişi ve Düşüşü’nün temel argümanı maddeler hâlinde şöyle
ifade edilebilir:
1. Döngüsel değişimler seçkin olmayanların duygularında olduğu kadar ekonomik ve
siyasal seçkinlerin de duygularında -yani değerleri, inançları ve dünya görüşlerindeortaya çıkar.
2. Belirli dönemde siyasal süreçler ya aslanlar ya da tilkilerden oluşan seçkinlerin
egemenliği altındadır. Aslanlar güçlü bir iradeye sahip, açık sözlü ve muhafazakâr
insanlardır. Geleneklere bağlı kalmayı tercih ederler ve güç kullanmaktan çekinmezler.
Öte yandan, tilkiler açıkgöz ve hilekârdır. Onların cesaret gösterileri güç ve etkiden
yoksun bir duruş olarak görünebilir. Yönetmeyi -hepsi bir propaganda örtüsü altına
gizlenmiş- bir aldatma, yanlış bilgilendirme ve gizli pazarlıklar sanatı olarak görürler.
3. Belirli bir dönemde ekonomik süreçler rantiyeler veya spekülatörlerden oluşan
seçkinlerin egemenliği altındadır. Rantiyeler muhafazakâr olma eğilimindedir, uzun
vadeli yatırımlarla ilgilenirler ve maddi mallar üreten veya hizmetler sunan girişimleri
tercih etme eğilimindedirler. Aksine spekülatörler riski göze alır, kısa vadeli kazançlarla
ilgilenir ve üretim maliyetleri gerektirmeyen ürünlerin alım-satımlarına aracılık ederek
para getiren girişimlerde bulunma eğilimindedirler.
4. Seçkinler duygularını ihlâl edenleri dışlayarak kendileri gibi insanları aralarına alma
eğiliminde oldukları için, siyasal ve ekonomik seçkinler zamanla homojenleşme
eğilimindedir.
5. Homojen seçkinler ekonomik ve siyasal canlılığı zayıflatırlar ve muhalifleri
tarafından devrilmeye açık hâle gelirler. Bu nedenle, bir seçkin türünün egemenliği
altındaki bir ülkenin gücü azalır ve gelişme düzeyi düşer. Aslanlar ve rantiyeler
nihayetinde yerlerini tilkiler ve spekülatörlere ve daha sonra onlar da yerlerini
birincilere bırakırlar.
6. Değişim düzeyi, seçkinlerin nasıl sömürücü hâle geldiklerinin ve konumlarını
sürdürebilmek için güç kullanma, keyfî atamalar yapma ve propaganda becerilerinin
ikili bir fonksiyonudur.
7. Sömürücü etkinlikler, seçkin olmayanları topluma yabancılaştırır ve onların
yabancılaşması nihayetinde seçkinlerin güç kullanarak bastıramayacakları dirençler
üretir; sonuçta bir seçkin tipinin yerini bir başkası alır.
8. Seçkinlerin dolaşımı diğer döngüler ve ekonomik koşullarla pozitif korelasyon
içindedir ve sonuçta ekonomik daralma dönemlerinde aslanlar ve rantiyelerin seçkin
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konumları zayıflama eğilimindeyken, ekonomik gelişme ve refah dönemlerinde tilkiler
ve spekülatörlerin konumları güçlenme eğilimindedir.
9. Bu siyasal-ekonomik döngülere, ideolojik alanda muhafazakârlık ve liberalizm
arasındaki döngüler eşlik eder veya karşılık gelir.
Bu argümanlardan, Pareto’nun formel ekonomik modeller geliştirmeye çalıştığı
dönemde bile sosyolojik bir tasavvura sahip olduğunu görebiliriz. Günümüzde denge ve
döngüsel değişme kavramları sosyolojik değişkenleri de içerecek biçimde genişlemiştir:
seçkinler, hareketlilik, temel değerler veya duygular ve daha açık olarak ifade edilen
ideolojiler. Her ne kadar Pareto yorumlarında bu değişkenlerin önemini kabul etse de onlar
artık daha formel bir toplumsal denge modelinin parçasıdır: Bu modelin olgunlaşması ancak
Pareto formel ekonomik çalışmalardan vazgeçtiğinde mümkün olacaktır.
Pareto Sosyalist Sistemler adlı eserini yazdığı dönemde, insanların aklileştirdikleri
mantıksal olmayan güdülerin etkisi altında hareket ettiklerine ikna olmuştu. Bu yüzden, ona
göre, tarihin dinamiklerini doğru olarak anlamak ve bir toplumda belirli bir dönemde
insanların niçin belirli tercihler yaptıklarını açıklayabilmek için bir duygu teorisinin
geliştirilmesine gerek vardı.
Sosyalist Sistemler’de sosyal sistemlerin temel özellikleri olarak kültürel inançlar ve
ideolojilere öncelik tanınır ve Pareto’nun bu konudaki görüşleri Genel Sosyoloji Üzerine
İnceleme’nin önemli bir boyutunu oluşturur. O, insanların olaylara inançlarının süzgecinden
geçirerek tepki verdiklerini düşünür. İşte bu nedenledir ki Pareto’ya göre bir sosyal sistemin
doğası, inançların değerlendirmesi yapılmadan anlaşılamaz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, İtalyan sosyolog Vilfredo Pareto’nun sosyal kökeni, eğitimi, profesyonel
meslek yaşamı ve akademik kariyeri hakkında temel bilgiler verilmiştir. Ardından etkilendiği
düşünce gelenekleri değerlendirilmiştir. Bunlar arasında özellikle İtalyan düşünce geleneği,
faydacılık, pozitivizm ve marksizm üzerinde durulmuştur. Pareto’nun bu düşünce sistemlerini
hangi noktalarda benimsediği, nasıl yeniden yorumlayarak içselleştirdiği ve kendini bunlardan
hangi noktalarda ayrıştırdığı açıklanmıştır. Ayrıca Pareto’nun sosyolojik düşüncesinde öne
çıkan kavram ve kuramlar ele alınmıştır. Bu çerçevede, analizlerinde merkezi bir yer tutan
“denge” ve “döngü” kavramlarından hareketle geliştirdiği duygular ve seçkinlerin dolaşımı
teorileri incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Pareto’nun mühendislik mezuniyet tezinin konusu ile sosyolojik yaklaşımı arasında
nasıl bir ilişki vardır?
2) “Araştırmalarımın temel amacı, doğa bilimlerinde parlak sonuçlar veren deneysel
yöntemi sosyal bilimlere uygulamaktır” sözü, Pareto’nun sosyolojik düşüncesinin
hangi özelliğini ifade etmektedir? Pareto’nun düşünsel kaynakları bağlamında
değerlendiriniz.
3) Marx ve Pareto’nun iktisadi düşünceleri arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir?
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6. VILFREDO PARETO’NUN SOSYOLOJİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Pareto’nun
o Genel Sosyoloji Üzerine İnceleme adlı eserinin ana hatları
o Duygular kuramı
o Tortular ve türevler kavramları
o Seçkinler kuramı
o Siyasi, ekonomik ve toplumsal alan arasındaki bağımlılık ilişkisinin
analizi
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Anahtar Kavramlar


Vilfredo Pareto,



Genel Sosyoloji Üzerine İnceleme,



Duygular Teorisi,



Tortular ve Türevler,



Seçkinlerin Dolaşımı
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Giriş
Bu derste, Pareto’nun Genel Sosyoloji Üzerine İnceleme adlı eseri incelenecek, bu
çerçevede duygular teorisi ile siyaset teorisi değerlendirilecektir.
Pareto, ekonomik ve siyasal olayları daha genel toplumsal süreçlerin bir parçası olarak
görmekteydi. Bu yüzden, 1907’de Lozan Üniversitesi’nden yarı emekli olduktan sonra sadece
toplumsal olguların sosyolojik analizine odaklanmıştır. Genel Sosyoloji Üzerine İnceleme adlı
eserinde açıkça ilan ettiği amacı toplumun, üzerinde etkide bulunan güçlerin bir sonucu olarak
kazandığı biçim(ler)i ortaya çıkarmaktı.
Genel Sosyoloji Üzerine İnceleme, her biri özel bir konuya odaklanan dört ciltlik bir
eserdir. İlk üç cilt birçok bakımdan sosyolojiye giriş ve onu temellendirme çabasını temsil
eder. Birinci cilt insan davranışı ve düzeninin rasyonel olmayan temelini ortaya koymaya
ayrılır. Pareto ikinci ciltte ünlü “duygular” ve “tortular” kavramlarını açıklar. Üçüncü ciltte
bir “türevler” teorisi geliştirilir. Pareto’nun çalışmasıyla ilgili karışıklıklar bu fazla alışılmadık
terimler etrafında yoğunlaşır ancak göreceğimiz gibi, “toplumun genel biçimi” üzerine kaleme
aldığı dördüncü ciltte bu kavramlar anlamlarındaki belirsizlikler azaltılacak biçimde
kullanılır. Bu yüzden, Genel Sosyoloji Üzerine İnceleme üzerine tartışmamızda ilk üç cildi
kısaca ele aldıktan sonra, dikkatimizi büyük ölçüde Pareto’nun 1913’te (65 yaşında), teorik
perspektifinin farklı yanlarını bir araya getirdiği dördüncü cilde yoğunlaştıracağız.
Bu derste ayrıca Pareto’nun altını çizdiği duygular, siyaset ve ekonomi arasındaki
karşılıklı dinamik etkileşim ve döngüsel ilişki üzerinde durulacaktır. Pareto’nun vurgusundan
hareketle siyasal, ekonomik ve toplumsal alanlar arasındaki bağımlılık ilişkisi duyguların
belirleyiciliği varsayımı eşliğinde analiz edilecektir.
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6.1.

Genel Sosyoloji Üzerine İnceleme

6.1.1. Birinci Cilt
Eserin ilk cildindeki temel tez şöyle özetlenebilir. Çoğu insan eylemi rasyonel değildir
ve mantıktan ziyade “duygular” tarafından yönlendirilir. Pareto duygular terimini önceki
çalışmasında sıkça kullansa da kesin tanımını hiçbir yerde sunmaz. Ne yazık ki bu hacimli
kitapta bile formel ve tutarlı bir tanım kullanmaz. Bununla beraber, Pareto’nun çalışmalarının
bağlamından bu terimle işaret etmeye çalıştığı olguları anlayabiliriz. O, insanların çoğu kez
davranışlarına bilinçsiz bir biçimde yol gösteren temel değerler ve inançlara sahip olduklarını
vurgular.
Temel değerlendirme standartlarını öğreniriz ve bunlar düşüncelerimiz ve algılarımızı
biçimlendirir ve bize davranışlarımızda yol gösterir.
En önemli iki duygu biçimi (1) grubun devamlılığını ve (2) birleşimlerin önemini
vurgulayan değerlerdir. Pareto bu terimlerle insanların temel değer standartlarının iki sorun
etrafında odaklandığını aktarmak ister:
i) Geleneğe Bağlılık (Bunu bazen ‘grubun devamlılığı’ bazen de ‘birleşimlerin
devamlılığı’ terimleriyle ifade eder)
ii) Değişim Arzusu (Pareto yenilik eğilimini de içeren bu arzuyu “birleşim” olarak
terimleştirir.)
Bu iki temel değer standardı bir ölçüde çelişkilidir ve Pareto bir dönemde belirli bir
duygunun bir başka dönemde diğerinin hâkimiyet kazandığını vurgular. Toplumsal
duyguların toplam örüntüsü zamanla bir kutuptan diğerine uyuma, ısrarlı vurgudan yeni
şeyleri deneme dürtüsüne doğru kayar ve toplumun karakteri buna bağlı olarak değişir.

6.1.2. İkinci Cilt
Pareto, insanların davranışlarını etkileyen güçlerin çoğunun, örneğin içgüdüler ve değer
standartlarının, doğrudan ölçülemeyeceğini kabul eder. Bu yüzden, bu güçlerin işleyişini
ortaya çıkarmak için duyguların ürünü olan bir tortuyu -davranışı- gözlemek gereklidir. Pareto
böylece literatüre “tortular” kavramını sokar. Bu terimle temel insan duygularının ampirik
göstergelerini oluşturan gözlenebilir davranışları kasteder.
Pareto’nun duygu ve tortu terimlerini kullanma nedenini anlamak oldukça önemlidir.
Duygular, temel değer yönelimleriyken tortular aktörlerin kendi yönelimlerine uygun olarak
sergiledikleri davranışlardır. Çoğu kez duygulardan tortular olarak söz ettiği için Pareto’nun
terime yüklediği anlam bazı yanlış anlamalara yol açmıştır: Pareto duyguların tortular
aracılığıyla sergilendiklerini düşünür ve “tortular” sözcüğünü çoğu kez kişilerin sergiledikleri
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duyguları içerecek biçimde kullanır. Bu düşünceden hareketle tortuların, toplumsal dengeyi
belirleyen unsurlar arasında yer aldıklarını belirtir.
Pareto’nun yaptığı şey, davranışları değer yönelimlerinin somut göstergeleri olarak ele
almaktır. Aslında Pareto’nun bu yaklaşımı, diğer sosyologlarınkinden genel olarak farklı
değildir. Bununla beraber Pareto, duygular ve tortular arasında net bir ayrım yapılması
gerektiğini düşünür.
Pareto, içgüdüler sabitken duyguların olağanüstü çeşitlilik sergilediğini varsaydığı için,
davranışlardaki farklılıkların duygulardaki farklılıkları yansıttığını düşünür, zira bu değerler
içgüdülerin ifade kazanma derecelerini belirleyecektir.
Pareto’ya göre duygular nüfustan nüfusa değişir. Ayrıca bireyin kişiliği veya karakteri
onları biçimlendiren ve temel içgüdüleri yönlendiren kalıcı duygu örüntülerine göre
değerlendirilebilir. Birleşimler (yaratıcılık veya yaratıcı hayal gücü) ve grup devamlılığı
(yerleşik davranış biçimleri ve geleneğe bağlılık) ile ilgili içgüdüsel tortular en önemlileridir.
Zira sosyal sistemin dinamiklerinin çoğu nüfus içinde büyük ölçüde bunlara karşılık gelen
duyguların oranlarındaki değişimlerin bir sonucu olarak görülebilir. Açık bir ampirik gösterge
olarak aldığı için cinsel içgüdüler de Pareto açısından büyük öneme sahiptir. Birleşimlerle
ilişkili duyguların grup devamlılığıyla ilişkili duygulardan nispeten güçlü olduğu dönemlerde
cinsel ifadelere karşı daha hoşgörülü bir tutum vardır.
Pareto’nun anlaşılması zor terminolojisini ve içgüdüler, duygular ve tortularla ilgili
tipolojisini incelediğimizde, aslında basit bir analitik ve ampirik görüşün vurgulandığı
görülür: 1) İnsan davranışlarını temel yönelimler motive eder; 2) her potansiyel eylem çizgisi
ona eşlik eden değer standartları tarafından kuşatılmıştır; 3) somut davranışlar, değerlerin
içgüdüleri nasıl yönlendirdiklerini yansıtır; bazı tortu kategorileri (birleşimler ve grup
devamlılığı tarafından biçimlendirilen davranışlar) sosyal sistemlerin dinamiklerini anlamak
açısından diğerlerinden daha önemlidir.

6.1.3. Üçüncü Cilt
Pareto, siyasal yorumcu evresinde, insanların kendi davranışlarını rasyonelleştirmeye ve
haklılaştırmaya çalıştıklarını kabul eder. Bu çabaların ürünlerini “türevler” olarak adlandırır:
Pareto’ya göre türevleri kısaca belirli bir davranış çizgisini meşrulaştırmak için oluşturulan
rasyonelleştirmeler olarak tanımlayabiliriz. Aslında türevler nadiren gerçek niyetleri veya
gerçek durumu yansıtır, aksine daha ziyade, dar ve çoğu kez yıkıcı etkilere sahip çıkarlara
kabul edilebilir bir görüntü kazandırma çabalarını ifade eder. Ayrıca, bir türevin yanlış olduğu
ortaya çıktığında, aynı davranışı meşrulaştırmak için kolayca başka türevler yaratılabilir.
Örneğin, sömürgeci güçler 20. yüzyıl başında yerli halkları “medenileştirme” kılıfının artık
Çin’i yağmalamak için uygun bir meşrulaştırma olmadığını fark ettiklerinde, bu ülkeyi
“İnsanî çıkarları korumak” için istila ettiklerini öne sürmüşlerdir.
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Duygular veya çıkarlarda zorunlu bir değişim olmadan iradi olarak yeniden
oluşturulabilecekleri için türevlerin dikkatli bir şekilde analiz edilmeleri gerekir. Türevler
belirli bir toplumda ve dönemde hangi duyguların yaygın olduğunu gösterebilir. Ayrıca,
türevler temel değer standartlarının genel bir ifadesini teşkil ederler. Zira insanlar ve gruplar
kendi eylemlerini genellikle temel ve ana değerlere başvurarak meşrulaştırmaya çalışırlar.
Pareto ayrıca türevlerin sosyal sistemin dinamiklerini anlamak için oldukça önemli
olduklarını düşünür. Duygulardaki döngüsel gelişimler onun modelinde çok önemlidir. Çünkü
türevlerin kullanımları ile gerçekliği yansıtmaları arasında nispeten doğal bir çelişki vardır.
Türevlere sorgulanabilecek şeyleri yapmalarını mümkün kıldıkları için yönelen insanlar, öte
yandan gerçek dünyayla tutarlı görünen türevlere sahip olmak isterler. Örneğin, güvene dayalı
inançlardan şüpheciliğe dayalı inançlara doğru değişimler insanlar hem kullanışlı hem de
kendi gerçeklik algılarıyla tutarlı görünen inançları aradıkları için ortaya çıkar.
İnsanların kendi eylemlerini haklılaştırma çabalarında içkin bir diyalektik vardır:
Onların, daha rasyonel açıklamalar sunmaya çalıştıkları ölçüde çelişkileri fark etmeleri ve
böylece inanç ve geleneklerden uzaklaşmaları ihtimali artar. Aksine, insanlar kör inançlara
daha fazla bel bağladıkça bu itikatlar somut koşullarla çelişir ve böylece ve kendi eylemlerine
ilişkin açıklamalarını daha fazla rasyonelleştirmeye çalışırlar. Bu yüzden, sarkacın
yüzyıllardır gözlenen sürekli tekrarlanan salınımları şüphecilik ve inanç, materyalizm ve
idealizm, mantıksal-deneysel bilim ve metafizik arasındadır. Nitekim tarihin genelinde ve
özellikle 18. yüzyılın sonundan 20. yüzyıl başına kadar bu salınımları görmek mümkündür:
Son iki asır önce Voltaireci bir şüphecilik dalgasına ve ona bağlı olarak Rousseau’nun
hümanizmine; ardından bir Devrim dinine ve ardından Hristiyanlığa dönüşe, daha sonra bir
kez daha şüphecilik ve Pozitivizme; son olarak günümüzde ise mistik-milliyetçi yöne doğru
bir dalgalanmaya tanıklık etmektedir.
Pareto üçüncü cildin sonunda çoğu insan davranışının rasyonel olmadığını; insanların
davranışlarını haklılaştırmak için sembolik yapılar veya “türevler” ürettiklerini; insan
eyleminin nihayetinde davranışlar veya tortulara yansıyan değer standartları veya duygular
tarafından yönlendirildiğini ve siyaset, ekonomi ve değer standartlarının hem döngüsel hem
de dengeleyici eğilimler sergilediklerini teyit eder.

6.1.4. Dördüncü Cilt ve Demokrasinin Dönüşümü
Yaşlanan bir bilim adamı olarak Pareto Genel Sosyoloji Üzerine İnceleme’nin ilk
ciltlere fazla zaman harcadığını ve “toplumun genel biçimi” üzerine son cildi yazmak için çok
az zamanının kaldığını kabul eder görünmektedir. Muhtemelen acele ettiği ve sabırsız
davrandığı için bu cilt tam bir açıklıktan yoksundur ancak yine de sosyolojik açıdan onun en
önemli çalışmasıdır.
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Ne yazık ki Genel Sosyoloji Üzerine İnceleme çok uzun ve çoğu kimse anlaşılması zor
ve sıkıcı bir eserdir. Okuyucu Pareto’nun ele aldığı vaka incelemeleri içinde boğulur.
Pareto’nun geliştirmeye çalıştığı sosyolojik teori tarihsel ayrıntılar denizinde kaybolmuştur.
Kitap son kez yayınladığında Pareto 68 yaşındaydı ve sağlığı giderek bozulmaktaydı.
Daha fazla mücadele edecek gücü yoktu. Aynı dönemde, İtalya ve başka yerlerdeki olaylar
onun teorilerine inancı artırdı. Son bir kez daha fikirlerini okuyuculara açıklamaya ve birkaç
temel değişiklik yapmaya çalıştı. Bu değişikliklerden en önemlisi, gücün merkezîleşmesi ve
merkeziyetçilikten uzaklaşma üzerine etkili bir yapısal analiz aracılığıyla seçkinlerin
dolaşımına ışık tutarak, ilk çalışmalarındaki kaba psikolojizmin ötesine geçmesiydi. Kendi
teorisini bu son açıklama ve genişletme çabası ilk kez 1920’de yayınlanan ve daha sonra
1921’de Demokrasinin Dönüşümü’nde bir araya getirilen bir dizi makalede bulunabilir.
Pareto’nun sosyolojik teorisini anlamaya yönelik ciddi bir girişim öncelikle şu iki
çalışmaya odaklanmalıdır: Demokrasinin Dönüşümü ve Sosyoloji Üzerine Bir İnceleme’nin
dördüncü cildi. Pareto dördüncü ciltte nihayet kendi toplum teorisiyle yüzleşir. Demokrasinin
Dönüşümü’nde, belirli merkezî değişikliklerin yanı sıra, okuyucuların bazı yanlış
yorumlarının yarattığı karışıklıkları gidermek için kendi sunumunu biraz daha açar ve
teorisini rafine etmeye ve düzeltmeye çalışır. Bu nedenlerle iki çalışmayı birlikte ele alacağız.
Pareto’nun gelişim çizgisi dikkate alınırsa genel sosyolojisinin toplumların gerçekte
karşılıklı bağımlı parçalardan meydana gelen sistemler oldukları kabulüne dayanması şaşırtıcı
değildir. Bu yüzden, sistemin bir parçasını etkileyen bir olayın bütün açısından sonuçlara
sahip olması gerekir. Ekonomi kamunun duygularını, bu duygular siyaseti ve siyaset de bir
başka şeyi etkiler. Pareto bu karşılıklı bağımlılık örüntülerinin toplumun genel biçimi ve
karakterini nasıl etkilediğini ve öngörülebilir toplumsal değişme örüntülerine nasıl yol
açtıklarını açıklamaya çalışır. Bunun sosyal bilimler açısından içerimi ekonomi, siyaset ve
duygular üzerine araştırmaların bir şekilde bütünleştirilmesi gerektiğidir. Onun genel
sosyolojisinin amacı bu bütünlüğü sağlamaktır.
Pareto’nun sistemler konusundaki muhakeme biçimine göre, bir şey başka bir şeyi
etkileyebilir. Pareto, belirli bir olayı seçerek nedenlerini araştırmak yerine genel toplumsal
unsurlar arasındaki karşılıklı bağımlılığın doğasını belirlemeye ve uzun dönemli toplumsal
değişme örüntüleri hakkında genellemeler oluşturmaya çalışır. Ona göre, tarihten alınabilecek
en ilginç ders, şeylerin döngüsel bir salınım içinde olduklarıdır. Kötü dönemleri iyi dönemler
ve onları yeniden kötü dönemler izler; onun sosyolojisi bu tür değişmeleri ortaya çıkaran
döngüsel dinamikleri araştırma girişimi olarak görülebilir.
Pareto şaşırtıcı bir gözlemle başlar: Toplumlar eş anlı olarak üç farklı döngüden
geçerler. Bunlardan biri iş hayatıyla ilgili döngülerdir. Bir diğeri halkın ruh hâlinde, genel
olarak liberalizm ve muhafazakârlık olarak adlandırabileceğimiz şeyler arasındaki döngüdür.
Üçüncüsü iktidarın merkezîleşmesi ve merkeziyetçilikten uzaklaşması arasındaki döngüdür.
Bazen üç ayrı döngüyü görebilmek zordur, zira her döngü diğer ikisini etkiler ve onlarla
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senkronize olma eğilimindedir, sonuçta üçü de aşağı yukarı aynı zamanda aynı yönde hareket
etme eğilimindedir. Ancak Pareto, duyguların diğer iki döngüdeki değişimlerin bir ölçüde
gerisinde kalma eğiliminde olduğunu belirtir. Ekonomi genişler, hükümet merkeziyetçi
kontrolü gevşetir ve toplumsal kısıtlamalar yumuşar, hepsi yaklaşık aynı zamanda ortaya
çıkar. Bu senkronizasyonun kaynağı Pareto’nun ortaya çıkarmayı umduğu geri besleyici
mekanizmalardır.
Pareto’nun sosyolojik çalışması bu noktaya kadar esasen ampiriktir. Sürekli
düzenlilikleri açıklamak için gerekli şeyleri ortaya koymaya çalışır. Bu noktada ilginç bir
teorik çaba içerisine girer. Toplumsal duygular, ekonomik ve siyasal düzende döngüsel
değişimlere yol açan döngüsel dinamikler nelerdir? Her döngü diğerleriyle bağlantı içindeyse,
bu bağlantılar nasıl işler? Nitekim Pareto’nun genel sosyolojisi birbirlerinden ayrı olarak
işleyen dinamikler setini, yani üç döngünün her birine içkin dinamikleri ve döngü çiftlerini
birbirine bağlayan dinamikleri tanımlamaya çalışırken biçimlenir.
Pareto’nun döngüler tartışması doğrudan onun denge anlayışına dayanır. Bir yöndeki
uzun süreli hareket -ilk bakışta geçici görünen ve daha sonra değişimin yönünün tersine
döndüğü- karşı dengeleyici baskılar üretme eğilimindedir. Aynı şey döngü içinde daha sonra
yeniden ortaya çıkar: Karşı yönde değişim direnç, karşı-etkili bir başka hareket oluşturuncaya,
nihayetinde bir karşı reaksiyon başlatıncaya kadar ivme kazanır. Bu noktada Pareto’nun
büyüklüğü kendini gösterir. Çoğu sosyal bilimci yakın gelecek hakkında mevcut göstergelere
dayalı projeksiyonlar geliştirmekle yetinirken Pareto, çok daha tutkuludur ve uzun dönemli
eğilimlerin tersine döndüğü ve olayların yön değiştirmeye başladığı dönüm noktalarına yol
açan şeyleri anlamaya çalışır. Pareto’nun bu çabası Genel Sosyoloji Üzerine İnceleme’nin
dördüncü cildinde ve Demokrasinin Dönüşümü’nde açıkça görünür.

6.2.

Pareto’nun Temel Teorileri

6.2.1. Duygular Teorisi
Sosyoloji diğer bazı bilimsel disiplinlerle (siyaset bilimi, ekonomi, antropoloji, psikoloji
vb.) ilişki içinde olan bir bilim dalıdır. Toplumun duyguları hem sosyoloji için merkezî
önemdedir hem de başka disiplinlerin büyük ölçüde sahiplenmedikleri bir araştırma alanıdır.
Toplumsal duyguların çok az ilgi çekmesi şaşırtıcıdır. Bununla beraber, Pareto’nun açıkça
gösterdiği gibi, toplumsal duygularda değişimlere yol açan dinamikleri anlamadan tarihi
kavramak imkânsızdır. Duygular araştırması Pareto’nun genel sosyolojisinin ana merkezini
oluşturur.
Ne var ki duygular veya temel değer-yönelimleri doğrudan gözlenemez.
Yapabileceğimiz şey insanların söyledikleri şeyleri (“türevler”) ve yaptıkları şeyleri
(“tortular”) kaydetmektir. Bu sayede bağlantıları kurmak, istendiğinde toplumsal duyguları
belirlemek mümkün olur ve bir toplumda belirli bir dönemlerde büyük ölçüde yer alan toplam
değişim örüntüleri doğru bir biçimde okunabilir. Halkın duygularında bu tür bir değişim,
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neticede, insanların toplumsal iklimin daha liberal veya daha muhafazakâr olduğundan söz
ettiklerinde kastettikleri şeye karşılık gelir. Pareto Demokrasinin Dönüşümü’nde şöyle yazar:
Mevcut toplum hakkında çok yüzeysel bir görüş bile temel duygular ve
çıkarlar örüntüleri sergileyen kanaat akışlarını ortaya çıkartabilir. Bu temel
duygular ve çıkarlar [özel sorunlar hakkında kanaatlerden ziyade] toplumsal
dengenin karakterini belirleyen, işlerlikteki güçlerdir. Dolayısıyla, bu
göstergelerin yansıttıkları temel değerlere odaklanmak için insanların kesin olarak
ne söyledikleriyle fazlaca meşgul olmaktan kaçınmamız gerekir. Toplam duygu
örüntüleriyle ilgilendiğimiz için, büyük ölçüde sıra dışı örneklerle uğraşmaktan
kaçınmamız gerekir.
Pareto’nun duygular hakkındaki ilk temel gözlemi, değişmenin değerli olduğu dönemler
ve uyumun talep edildiği dönemler arasında bir dönüşüm yaşandığıdır. Sürekli çizgi üzerinde
her toplum farklı bir orta noktaya sahip olsa da hiçbir toplum sabit kalamaz. Bütün toplumlar
normatif olmayan davranışlar konusunda nispi hoşgörü ve nispi hoşgörüsüzlük dönemleri
arasında gelip gider ve açık bir salınım örüntüsü ortaya çıkar.
Pareto’nun ikinci gözlemi, grupların deneyimlerinin kamuoyunu biçimlendirmeye
yardımcı olduğudur. Enflasyon, refah, ekonomik kriz, toplumsal karışıklık veya savaş
dönemleri toplumsal duyguları daha kalıcı ve belirgin kılabilir. Pareto’nun yaşadığı dönemde
İtalya sömürgeci maceralara giren son ülkelerden biriydi. Bunun nedeni kısmen, İtalyanların
çoğunun kuzey İtalya’nın Avusturya’nın egemenliği altına girdiği yılları hatırlayabilmesi ve
böylece sömürülen insanlarla empati yapabilmesidir. 1900’lere yaklaşırken ve eski kuşağın
ölümünden sonra, İtalyan hükümetinin Afrika’da ve Adriyatik’te sömürgeci bir maceraya
destek için toplumu seferber edebilmesi daha kolay olmuştur.
Pareto’nun üçüncü gözlemi, duygulardaki değişimin tarihin akışını da değiştirdiğidir.
Her toplum kısmen, yeniliği teşvik eden veya geciktiren, ekonomik gelişimi teşvik eden veya
engelleyen ve siyasal fikir ayrılıklarını meşrulaştıran veya yumuşatan duygusal değişimlerin
yol açtığı yükseliş ve düşüş dönemlerinden geçer. Duygularla birlikte bir bütün olarak
toplumsal düzen ilerler. Birçok farklı yetenek ve eğilime sahip farklı türden insanlar karışımı
refahın devamının ön koşuludur. Toplamda, bir toplum hem bu kadar liberal olduğunda hem
de tüm insanlar sadece kendi kişisel hazlarını düşünecek kadar çöktüğünde veya sıradan bir
davranışı bile cezalandıracak kadar uzlaşmaz olduklarında kötü zamanlar ufuktadır.
İnsanlar özünde uyuşmayan şeyler istedikleri için toplumsal duygular değişkendir.
Örneğin, çoğu insan uygun davranış kurallarının açık ve net olduğu bir dünyada yaşamak
ister, ancak öte yandan normların katı kısıtlamalar getirmekten ziyade esnek bir yol gösterici
olmasını isterler. Bu bir ikilem yaratır. Hiçbir toplum ne özgürlüğü ne de kısıtlamaları en üst
düzeye çıkartabilir ve her toplum geçmişin aşırılıklarına “özgürlük-uyum” sürekli-çizgisi
üzerinde karşı yönde hareketlerle tepki verir. Memnuniyetsizlik bir toplum her iki yönde de
fazla ileri gittiğinde ortaya çıkar. Bu memnuniyetsizlik bizzat, çok fazla veya çok az özgürlük
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olduğu düşüncesinin yaygınlaşmasına yol açar. Bu konsensüsün mutlaka söze dökülmesi
gerekmez. O insanların tutumlarına nüfuz eder, algıları ve tepkilerini etkiler. Sonuç olarak
dalgalı bir değişme örüntüsü bir ortaya çıkar: Pareto’ya göre “tarihte bir inanç dönemini bir
şüphecilik döneminin, bunu da yeniden bir inanç döneminin izleyeceği ve döngünün bu
şekilde devam edeceği söylenebilir”.
O hâlde, Pareto’nun temel duygu teorisi ne içermektedir? Geleneksel normlar ve
dönemlerin ömrünü tamamlar göründüğü zamanlar vardır. Genel olarak ifade edilirse, bir halk
bazen, kuralların çok sınırlayıcı olduğunu ve toplumsal iklimin gevşemesi gerektiğini
düşünebilir. Gelenekler güçlerini yitirir, meşrulukları sorgulanmaya ve daha önceden
cezalandırılan tüm davranışlar hoşgörüyle karşılanmaya başlar. Toplum bu yönde daha uzun
bir süre ilerleyebilir, liberalleşme daha fazla telaffuz edilmeye başlar. Bu durum kolektif
duygular gücünü yitirinceye kadar devam eder. Nihayet insanlar, toplumun davranışları
olması gerekenden çok daha fazla serbest bıraktığı sonucuna ulaşır. Bu noktada muhafazakâr
tepki devreye girer. Artık ağırlık, müdahalesiz özgürlük taraftarlarından ziyade daha
kısıtlayıcı kuralları getirmek isteyenlerin tarafındadır. Böylece toplum yeni bir aşamaya gelir;
döngü bu şekilde sürer.
Pareto, şüphesiz tarihi döngüsel değişimlerin belirlediğini belirten ilk ve tek bilim
adamı değildir. Onu nispeten farklı kılan şey, duygulardaki değişimlerin teorik bir
açıklamasını sunmasıdır. Çoğu insan toplumsal duygulardaki aşırılıkların zorlaması altındaki
bir dünyada yaşamak istemez. Özgürlükten ve yaratıcılıktan yoksun bir dünya kısır ve
baskıcıdır, ancak kurallardan yoksun bir dünya da insanları diğerlerinin aşırılıklarından fazla
koruyamaz. Bu yüzden toplum duygusal gelgitler içindedir. Pareto’nun teorisi bize duyguların
insanları mutsuz bir durumdan kurtulmak için mücadele etmeye ittiğini, ancak eski rejimin
yerine aynı ölçüde talihsiz bir antitezin geçtiğini ima eder.
Pareto’ya göre sanat, bilim, felsefe ve ticaret liberalleşme dönemlerinde yeşerme
eğilimindeyken, din ve milliyetçilik muhafazakâr dönemlerde çok daha güçlüdür. Pareto,
araştırmasının amaçları açısından, pornografiyi toplumsal değişmenin bir göstergesi olarak
kullanır ve ona göre, pornografik ifade daha genel bir izleyici tarafından -ahlaki bir
çöküntünün simgesi olarak görülmesinin muhtemel olduğu- muhafazakâr tepki
dönemlerinden ziyade liberalleşme dönemlerinde hoşgörüyle karşılanır. Neticede, pornografik
materyallere ulaşabilme düzeyindeki değişimler halkın duygularındaki değişimlerin somut bir
göstergesini sunabilir.
Sonuç olarak duygular teorisinin, Pareto’nun sosyolojisinin özünü oluşturduğunun altını
bir kez daha çizerek siyaset alanında geliştirdiği teoriye geçebiliriz.

6.2.2. Siyaset Teorisi
Pareto bir rejimin yerine diğerinin geçtiği radikal siyasal değişme türüyle ilgilenir. Ona
göre, bir rejim iktidarda kaldıkça daha fazla daha fazla yıpranacaktır. Seçkinler güçlerini
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yitirirken yurttaşları daha fazla sömürürler ve sonuç olarak hoşnutsuzluk artar. Bu eğilim
sürerken devrimci kadronun kitleleri eşitlik ve diğer yüce idealler adına başarılı bir biçimde
ayaklanmaya itmesi sadece bir zaman meselesidir.
Pareto hayatının büyük bir bölümünde devrimcileri kitleleri kolayca kendilerine
bağlama arzusunun yönlendirdiğine inanan bir idealistti. Bununla beraber, 20. yüzyıl
başlarında, aslında retorik ve bağlılık arasında bir korelasyon olmadığına yeterince ikna olmuş
görünmekteydi. O, popülist sloganları kullanan politikacıların, bunu genellikle adaletsizliği
düzeltmekten ziyade kendi güçlerini artırmak için yaptıklarını düşünmekteydi. Pareto’ya göre
enerjik yeni seçkinler birkaç kuşak içinde gücünü yitiren eski seçkinlerin özelliklerinden
çoğunu geliştirirler ve döngü yeniden başlar.
Bu tez Pareto’nun ünlü seçkinlerin dolaşımı teorisidir. Pareto’nun sosyologlar
arasındaki şöhreti genellikle bu teorisinden kaynaklanır. Aslında Pareto, seçkinlerin dolaşımı
teorisini son çalışması olan Demokrasinin Dönüşümü’nde bir yapısal siyaset analizi altında
ele alır ve merkezî gücün yerleşmesi ve yıpranması arasındaki döngüyü inceler. Söz konusu
döngü Pareto’ya göre siyasal yapıdaki değişimleri karakterize eder.
Demokrasinin Dönüşümü’nde geliştirilen yapısal teori liderlerin kişiliklerini vurgulayan
ham psikolojizmden uzaklaşır ve siyasal organizasyonların zamanla nasıl değiştiklerine
odaklanır. Pareto özünde, siyasal kontrolün merkezîleşeceğini, ancak daha sonra
merkeziyetçilikten uzaklaşacağını öne sürer. Çünkü her örgütsel stratejinin güçlü ve zayıf
yanları vardır. Hükümet, güç kaybı tehlikeli düzeylere ulaştığında iktidarını pekiştirmek için
örgütsel stratejilerini değiştirir.
Pareto’nun seçkinlerin dolaşımı teorisinden günümüze kalan şey, onun sosyal kontrol
yöntemleri olarak kuvvete başvurma ve keyfi atama konusundaki gözlemleridir. Pareto
Seçkinlerin Yükselişi ve Düşüşü’ne bir tespitle başlar: Bazı liderler (aslanlar) güç kullanmayı
tercih ederken, diğerleri (tilkiler) seçim yoluyla itaat sağlamakta ustadır. Bununla beraber,
Pareto 1920’lerde psikolojizmden uzaklaşarak yapısal bir siyaset analizine kayar. Ona göre,
kuvvete başvurmak merkeziyetçi rejimlerin temel sosyal kontrol mekanizmasıdır ve
merkeziyetçi olmayan rejimler görevlere keyfi atamalar yapmaya çalışırken patronaja
başvururlar1.
Pareto’ya göre, sadece kuvvete başvurmak veya keyfi atamalar yapmak tehlikeli
sonuçlar doğurur. Rejimler itaati sağlamak için aynı anda hem havuç ve sopa yöntemini
kullandıklarında, hem de kuvvete ve atamaya başvurduklarında güçlerini sürdürebilmeleri
ihtimali yüksektir. Rejim, muhaliflerini ezmek için kuvvete başvurduğunda bu uygulama güç
konumundakilere karşı düşmanlığı harekete geçirir.

Patronaj, devlete veya kamuya ait kaynak veya imkânları dağıtarak veya kullandırarak gücü bölüştürme ve
böylece iktidarı sürdürme anlamına gelir.
1
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Bir rejim gücünü sürdürmek için sadece kuvvete başvurduğunda varlığını uzun süre
devam ettiremez. Hiçbir rejim sadece keyfi atama yöntemiyle de iktidarda kalamaz.
Yönetimler nüfusun önemli kesimlerini kendi taraflarına çekmek için birçok farklı program
tasarlayabilirler -örneğin, asgari ücreti artırabilir, sosyal refah güvenlik ağları, devlet okulları
ve halka açık parklar, resmî sözleşmeler ve sübvansiyonlar, koruma tarifeleri, uzmanlık
sertifikalarına başvurabilir. Ancak patronaj ve keyfi atama stratejisi yetersiz ve maliyetlidir.
Demokrasinin Dönüşümü aslında -bir hükümet tamamen merkeziyetçi olmayan siyasal
bir organizasyona dayandığında ve itaati sağlamak için patronaja başvurduğunda ortaya
çıkan- güç erozyonu üzerine bir araştırmadır. Pareto’nun bu kitabı yazma amacı, siyasal
merkezîleşme ve merkeziyetçilikten uzaklaşma arasındaki döngüyü, karşı-dengeleyici
kuvvetler iktidarın yerleşmesi ve yıpranması sürecini incelemektir.
Otorite, nispeten, bir rejim kendi alanı içindeki anlaşmazlıkları değerlendirecek ve
adalet dağıtacak kapasiteye sahip olduğunda pekişir. Bu kapasite çoğu kez merkezîleşme ve
merkeziyetçilikten uzaklaşmanın aşırılıkları arasında denge sağlayacak bir konumdaki siyasal
organizasyonlarda mevcuttur. Aksine, hükümetler etkili ve bağımsız eylem kapasitesini
yitirdiklerinde otorite yıpranır. Merkeziyetçi olmayan sistemlerde, iktidar rejim problemlerini
çözme yeteneğini kaybettiğinde yıpranma eğilimindedir. Zira o özel çıkarları karşılamaya
çalışır veya ilgisini kendi coğrafi sınırları içinde ortaya çıkan etkinliklere yoğunlaştırır.
Aksine, merkezîleşmiş sistemlerde iktidarlar, yöneticiler özel sektördekilerin bağımsız
inisiyatiflerini önlediklerinde, görevlilerin otoritelerini kullanmalarını engelleyerek kamu
sektörünün çalışmasını zorlaştırdıklarında veya halkın rejime öfke duymasına yol açacak
biçimde büyük ölçüde keyfi güç kullandıklarında yıpranırlar.
Esas vurgu, hükümetin gücü ve otoritesinin merkezî ve merkeziyetçi olmayan örgütsel
stratejilerde karşı yönde uçlara kayma eğiliminde olduğudur. Bir toplumun tarihi, siyasal
gücün tekrar tekrar merkezîleşmesi ve merkeziyetçilikten uzaklaşması sürecini içerir.

6.3.
Etkileşim

Duygular, Siyaset Ve Ekonomi: Döngüler Ve Dinamik

Pareto, genel toplumsal olgular konusundaki anlayışımızı, insanlar ve olaylar arasındaki
karşılıklı bağımlılığın ortaya çıkardığı karmaşık durumları belirleyerek geliştirmeye çalışır.
Çoğu sosyolog çok-nedenlilik meselesine yeterince önem vermez ancak Pareto toplumsal,
ekonomik ve siyasal alanların karşılıklı bağımlılıklarının ilkelerini belirlemeye özel bir çaba
sarf eder. Bu karşılıklı bağımlılığın ilkeleri Pareto’nun ekonomi, siyaset ve toplum
analizlerini genel sosyolojisini oluşturan tek bir teorik çerçeve içinde bir araya getirir.

6.3.1. Toplumsal ve Ekonomik Olguların Etkileşimi
Pareto sosyolojiye, bir iktisatçı olarak cevaplandıramadığı temel sorulara cevap bulmak
için yönelir. Ona göre, iktisat ve sosyoloji araştırmaları ayrılmaz bir biçimde iç içe geçmiştir
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zira toplumsal duygulardaki değişimler (tasarruf ve tüketim örüntülerini değiştirerek)
ekonominin gelecekteki yönünü etkiler. Benzer şekilde, ekonomik değişimler (insanları önce
iyimserliğe ve ardından gelecek konusunda korkulara iterek) toplumsal duyguların
gelecekteki yönünü etkilerler.
Toplumsal duygulardaki değişimler, tasarruflar ve tüketim üzerinde sahip oldukları etki
nedeniyle büyük bir iktisadi öneme sahiplerdir. Tüketici tasarrufu ve tüketimi, özellikle
dayanıklı malları satın almak için kullanılan krediler, örneğin araba ve buzdolabı kredisi
konusunda oldukça esnektir. Toplumsal değerler bazen hazcılık ve kişisel doyum arayışını
meşrulaştırma eğilimindedir. İnsanlar ufukta refah umudu görmediklerinde (yaygın
duyguların etkisiyle) tüketim malları satın almak için borçlanmak anlam kazanır. Pareto
gerçekte terimi kullanmasa da açıkça tüketim-yönelimli bir canlanmadan söz eder.
Tüketim-yönelimli bir canlanma iki kaynaktan beslenir: Tasarrufların azalması ve kredi
kullanımı. Duygulardaki toplam değişimler tasarrufları artırma veya azaltma ve borcu artırma
veya geciktirme eğilimlerini nispeten etkiledikleri için kritik öneme sahiplerdir. İnsanlar
tasarruflarını azaltmaya ve kredi kullanmaya yöneldiklerinde gayrı safi milli hâsıla şişer.
Ancak, elde tüketecek hiçbir tasarruf kalmadığında ve herkes kredi kullandığında ne olur?
Cevap, harcamaların azalması, şok dalgalarının ekonomiye yayılmasıdır. Bununla beraber,
Pareto kötü ekonomik durumun bile bazı iyi şeylerin habercisi olduğunu düşünür. Ekonomik
krizler insanları sıkı çalışan, paralarını tasarruf eden ve borçlanmaktan kaçınan tutumlu
kötümserlere dönüştürür. Bu aşırı tutumlular (dikkatli biçimlerde ve artan tasarruf
hesaplarıyla) firma-eğilimli bir ekonomik iyileşmenin omurgasını oluşturur. Bu omurganın
hacimli miktarda tasarruflar içermesi nispeten düşük faiz oranlarıyla borçlanılabilecek rezerv
miktarını artırır. Bu yüzden, Pareto’nun iktisat bilimine büyük katkısı, iktisatçıların verili
olarak ele alma eğiliminde oldukları çoğu faktörün sosyolojik açıklamalarını sunmasıdır.
İnsanlar birey-merkezli doyum arayışının meşru olarak görüldüğü dönemlerde daha az
tasarruf eder ve daha çok satın alırlar. Aksine, insanlar özverinin egemen konumda olduğu
muhafazakâr dönemlerde daha fazla tasarruf ederler.

6.3.2. Toplumsal ve Siyasal Olguların Karşılıklı Bağımlılığı
Pareto, insanların bir rejim tarafından kullanılan kontrol stratejilerinin zımnen de olsa
farkında olduklarını düşünür. Her strateji belirli bir dünya görüşünü teşvik ederken, belirli
değerler ve bakış açılarını teşvik etmez. Örneğin, keyfî atamalar, insanları, başarıyı kişinin
çalışarak ulaştığı bir şeyden ziyade tanıdığı birinin ürünü olarak görmeye teşvik eder. Ayrıca,
yaygın rüşvet iş ahlakı aleyhine hazcı tutumları besler. Bu yüzden, siyaset halkın duygularının
seyri açısından önemli sonuçlara sahiptir.
Nihayetinde, yönetimi rüşvet ve hediye alma merkezi olarak görenler patronajın
nimetlerini paylaşmak isterler. Patronajı uygulayan hükümetler özel muamele taleplerinde
hızlı bir artışla karşılaşırlar. Bu talep çoğu rejimin sağlayabileceğinden fazladır ve
hoşnutsuzlukları artırır.
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Kuvvet kullanmaya aşırı bel bağlamak ters etkiye sahiptir. Kuralların körü körüne,
keyfî, katı bir biçimde uygulanması sosyal kontrolü ciddi olarak zayıflatan bir direnç yaratır.
Direnç daha fazla direnci besleyen bir baskıya yol açar ve yönetim yıpranır.
Görüldüğü gibi Pareto’nun temel duygular ve siyaset teorisi arasında yakın ve karşılıklı
bir ilişki/bağımlılık söz konusudur. Daha da genelleştirerek ifade edersek Pareto’ya göre
toplumsal, ekonomik ve siyasal olgular arasında karşılıklı bir bağımlılık bulunmaktadır.
Pareto’nun işaret ettiği gibi, bu karşılıklı bağımlılığın doğası toplumun genel karakterindeki
muhtemel değişimin yönünü belirler.

6.3.3. Ekonomik ve Siyasal Olguların Karşılıklı Bağımlılığı
Pareto ekonomi ve siyaset arasındaki karşılıklı bağlantı üzerinde fazla durmamıştır. O,
kararların yukarıda alındığı merkezî yönetimlerin rejim tarafından sıkıca kontrol edilmeyen
faaliyetleri teşvik etmeyeceğini, böylece girişimciliği engelleyeceklerini öne sürer görünür.
Öte yandan, merkeziyetçi olmayan hükümetler her tür davranışa hoşgörüyle bakar, toplumsal
maliyetine veya uzun vadeli sonuçlarını dikkate almadan şirketlerin kârlarını azamiye
çıkarmalarına izin verirler. Bu tür bir hoşgörü hükümete güveni zayıflatır ve ekonomik açıdan
uzun vadede sağlıksız sonuçlara yol açar. Daha genel olarak, Pareto’nun argümanı şöyle
özetlenebilir: Duyarsız hükümetler iş hayatının genişlemesi için elverişli koşulları yaratmama
eğilimindedir. Hükümetler daha az duyarlı davrandıkça, bu baskının karar almada
merkeziyetçilikten uzaklaşmayı zorlama ihtimali artar. Ancak hükümet özel çıkarlar
karşısında daha duyarlı hâle geldikçe, iş dünyası onun durumları yönlendirebileceğini daha
fazla düşünmeye başlar ve ürünlerin kalitesi düşme eğilimine girer. Sonuçta baskı daha fazla
merkezîleşme, koordinasyon ve kontrol baskısı yaratır.
Pareto’nun yaklaşımı döngüsel değişimler üreten dengeleyici dinamikleri içerir. İş
hayatının koşulları ve siyasal organizasyon birbirlerini karşılıklı olarak etkiler. Pareto’nun
genel sosyolojisinin diğer yanlarıyla bir araya getirdiğimizde, halkın duyguları, ekonomi ve
siyasal organizasyon içindeki -analitik olarak ayrı ancak işlevsel olarak karşılıklı bağımlıdöngülerin belirlediği bir toplum biçimi görürüz.

6.4. Biyografik Bilgiler
1848

15 Temmuz’da Paris’te doğdu. Ailesi 18. yüzyılın başında soylular sınıfına
dâhil olmuş ve Cenova seçkinleri arasına katılmıştı. Büyükbabası Marki
Giovanni Pareto, 1811’de Napoléon tarafından imparatorluk baronu yapılmıştı.
Mazzini yanlısı babası, cumhuriyetçi fikirlerinden dolayı sürgüne gönderilmiş,
Paris’te Vilfredo Pareto’nun annesi Marie Méténier ile evlenmişti.
Pareto’nun ailesi, 1850’lere doğru İtalya’ya döner. Vilfredo, yüksek öğrenimini
Torino Politeknik Okulu’nda yapar.
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1869

Pareto mühendislik alanındaki bitirme tezini savunur: Katı Cisimlerin
Esnekliği Teorisinin Temel İlkeleri ve Onların İlişkilerini Tanımlayan
Diferansiyel Denklemlerin Entegrasyonuyla İlgili Bir Araştırma

1874-1882

Pareto Floransa’ya yerleşir. Demiryollarında mühendislik ve yöneticilik yapar.
Görevi gereği birçok ülkeye, özellikle de İngiltere’ye yolculuklar yapar.
Floransa Adam Smith Derneği ile birlikte devlet sosyalizmine, himayeciliğe ve
İtalyan hükümetinin militarist politikalarına karşı mücadele eder. Pareto o
yıllarda, demokrasi ve liberalizm taraftarıdır.

1882

Milletvekili adayı olur fakat seçilemez.

1889

Rus kökenli Alessandra Bakunin ile evlenir.

1891

Maffeo Pantaleoni’nin Saf Ekonominin İlkeleri adlı kitabını okur; bu vesileyle
Walras’ın çalışmalarından haberdar olur ve onunla ilişkiye geçer. Milano’daki
konferanslarından biri polis tarafından engellenir. İtalyan hükümeti Pareto’nun
ücretsiz siyasal ekonomi dersleri vermesine izin vermez.

1893

Walras, Pareto’ya kendi kürsüsünün başına geçmesini teklif eder; Pareto bu
teklifi kabul eder ve Lozan Üniversitesi’ne siyasal ekonomi profesörü olarak
atanır.

1896-1897

Siyasal İktisat Dersleri (Cours d’économie politique) Fransızca olarak
Lozan’da yayımlanır.

1898

Amcalarından birinden Pareto’ya yüklü bir miras kalır.

1901

Cenevre yakınlarında, Leman Gölü kıyısındaki Céligny’deki villasına yerleşir.
Bu dönemde düşüncesi daha tutucu bir renge bürünür, çökmekte olan
burjuvazinin hümanist fikirlerinden nefret etmeye başlar.
Ders vermek üzere Paris’e gider. Karısı tarafından terk edilir. 1902’den
itibaren, ölümünden hemen önce evleneceği ve Genel Sosyoloji Üzerine
İnceleme adlı eserini kendisine ithaf edeceği Jeanne Régis’yle yaşamaya başlar.

1901-1902

Sosyalist Sistemler (Les systèmes socialistes) Paris’te Fransızca yayımlanır.

1907

Siyasal İktisat El Kitabı (Manuale d’economia politica) Milano’da yayımlanır.

1916

Genel Sosyoloji Üzerine İnceleme (Trattato di sociologia generale)
Floransa’da yayımlanır.

1921

Demokrasinin Dönüşümü/Dönüşümleri
della democrazia) Milano’da yayımlanır.

(Transformazione/Transformazioni
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1923

İtalya Krallığı senatörü olarak tayin edilir. Faşizme belli bir bağlılık duysa da
onun liberalleşmesini ister.

1923

19 Ağustos’ta Céligny’de ölür.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Pareto’nun dört ciltten oluşan Genel Sosyoloji Üzerine İnceleme adlı eseri
incelenmiş ve geliştirdiği temel kuramlar değerlendirilmiştir. Bu çerçevede “tortu” ve “türev”
kavramları açıklanmıştır.
Ekonomik ve siyasal olayları daha genel toplumsal süreçlerin bir parçası olarak gören
Pareto’nun Genel Sosyoloji Üzerine İnceleme’sinin ilk üç cildi sosyolojiye giriş
mahiyetindedir. Birinci cilt, insan davranışı ve düzeninin rasyonel olmayan temelini ortaya
koymaya ayrılmıştır. Böylece bir “duygular kuramı”nın temelleri atılmış olur. Pareto ikinci
ciltte kendisiyle özdeşleşmiş olan meşhur “duygular” ve “tortular” kavramlarını açıklar.
Üçüncü ciltte “türevler” teorisi geliştirir. “Toplumun genel biçimi” üzerine kaleme aldığı son
ciltte ise kitabının önceki ciltlerinde ortaya koyduğu kavramsal çerçeveyi belirginleştirmeye
çalışır.
Pareto siyaset, ekonomi ve toplumsal alan arasında karşılıklı dinamik bir etkileşim
olduğuna inanır ve bu alanlarda ortaya çıkan gelişmelerin döngüsel bir karakter arz ettiğini
gözlemler. Bu bölümün son kısmında, Pareto’nun bu düşünceleri incelenmiş ve siyasal,
ekonomik ve toplumsal alanlar arasındaki bağımlılık ilişkisi ve bu alanlardaki döngüsel
gelişmelerin duygulara bağlı olarak ortaya çıktığı iddiası üzerinde durulmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Pareto’nun “türev” ve “tortu” kavramlarını açıklayınız.
2) Pareto’nun “aslanlar” ve “tilkiler” kavramsallaştırmalarını açıklayanız.
3) Pareto’nun “seçkinler kuramı”nı açıklayınız.
4) Pareto’nun ekonomik, siyasi ve toplumsal alanlar arasında var olduğunu iddia ettiği
karşılıklı dinamik ilişkiselliği ve bu alanlarda gözlemlediği döngüselliği açıklayınız.
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7. MAX WEBER: BİYOGRAFİSİ VE DÜŞÜNSEL KAYNAKLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Max Weber’in Biyografisi
o Aile geçmişi, çocukluğu ve eğitimi
o Akademik Kariyeri



Max Weber’in Düşüncesinin Kaynakları ve Bağlamı
o Marx ve Weber’in düşünceleri arasındaki paralellik ve
ayrışma noktaları
o Dilthey’in Weber üzerindeki etkisi
o Rickert’in Weber üzerindeki etkisi
o Methodenstreit’ta Weber’in konumu

103

Anahtar Kavramlar


Weber,



Marx,



Dilthey,



Rickert,



Methodenstreit,



Alman tarihçi iktisat okulu,



Anlama,



Sosyal bilimlerde nesnellik
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Giriş
Sosyolojinin en önde gelen kurucuları arasında yer alan Max Weber’e ayıracağımız bu
ilk ders, Alman düşünürün entelektüel biyografisininin verilmesiyle başlayacak. Bu çerçevede
Weber’in aile ortamı, eğitimi, akademik formasyonu ve kariyeri hakkında temel bazı bilgiler
verilecektir. Ardından Weber’in düşünsel olarak kayıtsız kalmadığı Marx’ın fikirleriyle nasıl
bir ilişki kurduğu sorusuna cevap aranacak ve bu başlık altında iki düşünür arsındaki
paralellik ve ayrışma noktaları; bilimin doğası, tarihin kaçınılmazlığı ve ekonomik
determinizm başlıkları altında incelenecektir. Son olarak, 19. yüzyılda Alman düşünce
geleneğine damgasını vuran ve 20. yüzyıla da sarkan bilimde yöntem tartışmaları
(Methodenstreit) değerlendirilecek; bu noktada Weber’in, Dilthey ve Rickert’in
düşüncelerinden ne şekilde istifade ederek özgün bir sentez ortaya koyduğu ele alınacaktır. Bu
çerçevede genel olarak sosyal bilimlerde nesnellik meselesi, ampirik araştırmalarla
yetinilmesini savunanlar ile teori olmadan sosyal bilimlerin mümkün olamayacağını ileri
sürenler arasında ortaya çıkan gerilim ekseninde değerlendirilecektir. Bu bölümde ayrıca daha sonraki derslerde ayrıntılı bir şekilde incelenmek kaydıyla- Weber’in bazı temel
çalışmalarına ve sosyolojiye önemli açılımlar sağlayan “değerden-arınıklık” ve “ideal tip”
gibi epistemolojik-analitik yaklaşımlarına temas edilecektir.
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7.1.

Entelektüel Biyografisi

7.1.1. Aile Ortamı, Eğitimi ve Akademik Kariyeri
Max Weber1, 21 Nisan 1864’te Prusya’nın Erfurt kentinde Max ve Helene Weber’in
yedi çocuğundan ilki olarak dünyaya geldi. Hem anne hem de baba tarafı Protestan’dı:
Babasının ataları Avusturyalı Lutherci mülteciler, annesinin ataları ise Fransa’dan gelmiş
Huguenot2 göçmenlerdi. Protestan kökeni, Weber’i derin bir şekilde etkilemiş, onun için hem
bir ıstırap kaynağı olmuş hem de şimdiye kadarki en büyük sosyolojik analizlerden birini (
Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu) yazmaya yöneltmiştir.3
Weber’in Erfurt’ta avukatlık ve yargıçlık yapmış olan babası politikaya atılınca ailesini
1869’da Berlin’e taşımıştır. Yaşlı Weber siyasal kariyerine Berlin’de belediye meclisi üyesi
olarak başlamış ve daha sonra Landtag (Bölge Meclisi) ve Reichtag (İmparatorluk Meclisi)
üyesi olmuştur. Böylece Weber’in ailesi, Berlin’in seçkinleri arasında yerini almış, genç
Weber de zamanın önde gelen politikacıları ve bilginleriyle (tarihçi Mommsen ve Dilthey
gibi) karşılaşma, onların tartışmalarını izleme ve ülkeyi ilgilendiren sorunların farkına varma
imkânı bulmuştur.
Baba Weber, maddî başarıya önem veren, dinî duyguları zayıf ve hazcı tipik bir Alman
burjuva politikacıydı. Bununla beraber, ailesine karşı son derece katıydı. Kendisinden farklı
düşünen gençlere hoşgörüyle yaklaşmıyor ve ataerkil biri olarak karısının davranışlarını
oldukça farklı yollarla kontrol altına almaya çalışıyordu. Yine de kendini çocuklarına adayan
yaşlı Weber eğitimlerini bizzat izliyor ve onları kırlara gezilere götürüyordu. Gençlik
döneminde babasına oldukça yakın olan Max Weber, olgunlaştıkça ondan uzaklaşacaktır.
Weber’in annesi, kocasından tamamen farklıydı. Çekingen ve hassas biri olan Helene
Weber dindar bir kadındı. Sevecen ve şefkatli bir anneydi; sıkı çalışma, çilecilik ve kişisel
ahlak gibi katı Kalvenci ilkelere bağlıydı ve bunları çocuklarına da aşılamaya çalışıyordu.
Birbirine uygun olmayan bu karı-koca, evliliklerinin ilk dönemlerinde sürekli kavga
ediyordu. Bu çatışma Weber’i hayatı boyunca duygusal olarak etkilemiştir. Anne ve babası
arasında bir seçim yapmak zorunda kalmış, bu seçim onun kişilik gelişimi açısından
belirleyici önemde olmuştur. Bu seçim Weber için hayatı boyunca bir duygusal ıstırap
kaynağı olmuştur. Yazılarını yaşadığı iç çatışmaları çözme çabası olarak değerlendirmek
mümkündür.

1 Max Weber üzerine ilk elden biyografik bilgiler için bkz. eşi Marianne Weber, Max Weber: A Biography, çev.
ve y. haz. Harry Zohn, New York, John Wiley & Sons, 1975 (1926).
2

Huguenot, 16. yüzyılda Reform hareketi sırasında Fransa’da ortaya çıkan Protestan topluluğa verilen ad.

3 Max Weber’in Protestan Ahlâkı ve Kapitalizmin Ruhu (Die Protestantische Ethik und der Geist des
Kapitalismus) adlı meşhur eseri ilk olarak 1904 ve 1905 yıllarında iki bölüm hâlinde yayımlanmıştır. Türkçe
çevirisi için bkz. Protestan Ahlâkı ve Kapitalizmin Ruhu, çev. Zeynep Aruoba, İstanbul, Hil Yayın, 1997.
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Weber fiziksel olarak da sağlıklı bir çocukluk geçirmemişti. İki yaşında ciddi bir
hastalığa, büyük ihtimalle menenjite yakalanmıştı. Bu rahatsızlık onun fiziksel gelişim ve
gücünü zayıflatmıştı. Ancak zihinsel bakımdan erken gelişmişti. Onun çoğu günümüze kadar
ulaşan gençlik dönemi mektupları, klasik Yunan ve Romalı yazarlar kadar Goethe, Spinoza
ve Kant gibi düşünürler hakkında fikirlerle doludur. Ayrıca, evdeki konuşmalar Weber’in
oldukça genç yaşta siyasal konularda kendisini geliştirmesini sağlamıştı: Bu özelliği, öğretim
seviyesinin çok düşük olduğunu düşündüğü ve bu nedenle sınıf arkadaşlarını ciddiye almadığı
okulda onun için disiplin problemleri yaratmıştı. Bu ikili sorun, yani otoritenin doğası ve
kullanımı Weber’i hayatı boyunca kişisel ve düşünsel olarak meşgul edecektir.
1882’de liseyi bitiren Weber ardından Heidelberg Üniversitesi’ne kaydolur. Babası gibi
öncelikli araştırma ve meslekî eğitim alanı olarak hukuku seçer. Ancak ekonomi, tarih, felsefe
ve din eğitimi almayı da ihmal etmez. Bu dönemde sosyoloji Weber’in -ve genel olarak
Alman akademisinin- gündeminde pek önemli bir yer tutmuyordu. Weber o dönemin Alman
üniversite hayatına özgü geleneksel düello ve içki törenlerine katılmaktaydı. Bu arada
babasının kardeşlik derneğine de üye olmuştu.
Weber 1883’te bir yıl zorunlu askerlik hizmeti yapmış ve bu dönemde teyzesi Ida
Baumgarten ve eniştesi Herman Baumgarten’in etkisinde kalmıştır. Bu onun hayatında bir
dönüm noktasıdır. Kız kardeşinden daha güçlü olan Ida Baumgarten basit ve çileci bir hayata
yönelmişti. Bu durum Weber’in kendi annesinin Hristiyan (Protestan) dindarlığını anlaması
ve değerlendirmesinde yardımcı oldu. Sonuç olarak, o yıllarda Weber’in babasından ziyade
annesiyle özdeşim kurmaya başladığı söylenebilir.
Ertesi yıl Berlin’e dönen Weber, Berlin Üniversitesi’ne kaydolur ve ailesiyle birlikte
yaşamaya başları. Burada birkaç yıl kalır: Babasına malî açıdan bağımlı olan Weber hukuk
stajını tamamladığı dönemde giderek ondan soğur ve onu suçlamaya başlar.
Ücretsiz tamgün avukatlık stajında çalıştığı birkaç yıllık dönemde Orta Çağ’da Ticarî
Toplulukların Tarihi başlıklı doktora tezini savunmuş ve Roma Tarım Tarihi başlıklı doktorasonrası tezini tamamladıktan sonra üniversitede ders vermeye başlamıştır. Ayrıca,
Almanya’da sanayileşmenin yarattığı ciddi sorunlara tepki gösteren Protestan bir grup olan
Evanjelik Sosyal Birlik’e ve sosyal problemleri araştıran akademik bir örgüt olan Sosyal
Politika Derneği’ne katılmıştır. İkincisinin desteğinde köylülerin kırsal hayat koşullarını
araştırmıştır. Sonuçta Almanya’da Elbe Nehri’nin Doğusunda Çiftlik İşçilerinin Durumu adlı
ve ona genç bir bilgin olarak ün kazandıran 900 sayfalık kitap ortaya çıkmıştır. Tamgün
kıdemsiz dava vekili olarak çalışan Weber, üç kitap yazmaya çalıştığı dönemde “tüm
yazdıklarını bastırdı” ve eşi Marianne’ın yazdıklarına göre tam bir çileci hayat sürdü. Bu
çileci hayat tarzının özellikleri onun sonraki çalışmalarından
Protestan Ahlakı ve
Kapitalizmin Ruhu için önem taşımaktadır.
Weber kendisinin “gerçek bir bilgin” olmadığını düşünse de hukuk kariyerinin yanı sıra
akademik kariyerine de devam eder. Nitekim 1892’de Berlin Üniversitesinde hocalık görevini
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kabul eder. Aynı dönemde kuzeni Marianne Schnitger’le evlenir: Kocasını seven bu kadının
yazdığı biyografi4 hâlâ onun hakkındaki temel bir kaynak olmayı sürdürmektedir.
Evlilik sonrasında Weber hummalı bir çalışma içine girer. Sürekli ağır çalışma temposu
ve sağlıksız hayat tarzı onu daha az çalışmaya ikna etmeye çalışan annesi ve karısı için bir
endişe kaynağıdır. Ancak onların serzenişleri fazla etkili olmaz. Çift, 1894’te Weber’in
siyasal iktisat profesörü olarak atandığı Freiburg’a taşınır. Marianne Weber’e göre, buradaki
aşırı yük “sonraki her şeye üstün gelir”. Weber sonraki birkaç yıl yıpratıcı akademik, hukuki
ve siyasal bir program sürdürür. Görünüşe bakılırsa, Weber, önemli bir profesör, gelecek vaat
eden bir hukukçu ve kamu hizmetinde geleceği olan birisi olarak görülmekteydi.
Weber, babasına karşı patlamaya hazır öfkesini nihayet 1897’de dışa vurdu. Helene
Weber genellikle çocuklarını ve onların ailelerini her yıl birkaç haftalığına ziyaret ederdi.
Ancak yaşlı Weber, karısının her hareketini kontrol etmesi gerektiği düşüncesiyle bu
ziyaretler konusunda güçlük çıkartıyordu. Yaz boyunca baba ve oğul bu konuda şiddetle
tartıştılar, ancak bir uzlaşmaya varamadılar. Kısa bir süre sonra yaşlı adam öldü. Bundan kısa
bir süre sonra, otuz üç yaşındaki Heidelberg Üniversitesi siyasal iktisat profesörü Weber
kendisini beş yıldan fazla güçsüz düşüren bir nevrotik depresyona girdi.
Kuşkusuz, Weber’in yaşadığı ruhsal çöküntünün nedenleri hakkında akıl yürütmek
ilginç görünebilir. Kavgaları ve ardından babasının ölümü bu süreci hızlandırmış olsa bile,
Weber’in psikolojik travmasına etki eden daha genel sorunlar da yok değildi: anne-babasıyla
çözüme kavuşturulmamış özdeşim güçlükleri, anne-babanın çelişkili değerlerinin yarattığı iç
çatışmalar vs. Sebebi ne olursa olsun Weber sonraki yıllarında çalışamadı. Psikoterapinin
bilinmediği bir dönemde zihinsel bir çöküntü içinde olanlar için tek ‘tedavi’ yolu
dinlenmeydi.
Weber yaklaşık altı yıl çok az çalıştı ve sonraki yirmi yıl boyunca ders veremedi.
Geçimini miras kalan parayla sürdüren Weber bu depresyon döneminde belirli aralıklarla
tedavi amacıyla kısa süreli geziler yaptı.

7.1.2. Sosyolojiye Geçiş
1900’de Heidelberg Üniversitesi’nden emekli olan Weber 1903 başında kendini tekrar
yazarken buldu. İlk olarak Alman tarihsel iktisatçı Wilhelm Roscher ve Kari Knies’i eleştiren
zahmetli bir çalışma yayımladı. Kısa bir süre sonra metodoloji konusunda önemli bir makale
kaleme aldı: “Sosyal Bilimlerde ve Kamu Politikasında Nesnellik”. Bu çalışmasında
değerlerin, gelişmekte olan sosyal bilim disiplinleri içindeki yerini analiz eder. Bu yazıyı
1904 ve 1905’te yazılan, Weber dendiğinde genellikle ilk akla gelen ufuk açıcı kitap
Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu izler: Weber bu çalışmada Protestanlığın kapitalist
Marianne Weber, Max Weber: A Biography, çev. ve y. haz. Harry Zohn, New York, John Wiley & Sons, 1975
(1926).
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kültürel gelişmeler açısından tarihsel önemini ana hatlarıyla ortaya koyar. Bu son iki çalışma
Weber’in kendini bizzat olarak sosyolog olarak gördüğü dönemin başlangıcıdır.
Bir siyasal iktisat profesörü olarak Weber, ampirik analizlerini belirli bir değer
standardına bağlı olarak şekillendirmiştir. Örneğin, Almanya’daki tarım işçileri üzerine
çalışmasında tarım politikasının devletin çıkarlarına göre belirlenmesi gerektiğini öne sürer;
Almanya’nın hükümranlık iddiasını zayıflattığı için ülkenin doğu kesimlerinden Polonyalı
işçilerin getirilmesini onaylamaz. Bununla beraber, çalışma gücünü yeniden kazanırken
Rickert, Dilthey ve diğerleri üzerinde araştırmalar yapar ve sosyal bilimsel araştırmaların
değerlerden arınması gerektiğini daha açık olarak görür. Daha sonraki yazılarında iki alanın
yani araştırma ve değerlerin birbirinden ayrılması gerektiği vurgular. Nitekim sosyal bilimsel
bilginin siyasal kararları biçimlendirmesi söz konusu olsa bile, siyasal eylemler sadece
değerler temelinde doğrulanabilir.
Artık kendini doğrudan bilimsel çalışmalara adayan Weber 1906-1914 yılları arasında
araştırma ve yazılarını sürdürür. Din, kentlerin kökeni, sosyal bilimler metodolojisi üzerine
araştırmalar yapar, bir dizi kitap ve makale yayımlar. Bunlar arasında Din Sosyolojisi (1912),
Çin’deki Dinler (1913), Hindistan’daki Dinler (1916-1917) ve Antik Yahudilik (1917) yer
almaktadır.
Weber, bilimsel çalışmalarını sürdürmenin yanı sıra Almanya’daki entelektüel
toplumsal hayata da katılır. Max ve Marianne’ın evi birçok alandan seçkin insanların toplantı
yeri hâline gelmiştir. Sosyolog Georg Simmel ve Robert Michels, tarihçi Heinrich Rickert ve
filozof Karl Jaspers çok kapsamlı siyaset ve sosyal bilimler tartışmalarına düzenli olarak
katılan birçok bilginden sadece birkaçıdır. Weber 1910’da Alman Sosyoloji Derneği’nin
kurulmasında yardımcı olur ve derneğin birkaç yıl sekreterliğini yapar. Bu dönemde
sosyolojinin doğası, özellikle sosyal araştırmada nesnelliğin önemi üzerine görüşlerini
yayımlar.
Tutkulu bir Alman milliyetçisi olan Weber I. Dünya Savaşı’nda Heidelberg bölgesinde
hastane yöneticiliği yapmıştır. Ancak zamanla daha sınırlı amaçları benimseyen Weber
Almanya’nın savaşa girmesini eleştirmiş ancak bu sözleri pek dikkate alınmamıştır.
Weber 1918’de Viyana Üniversitesi’nde akademik bir görevi kabul eder ve yirmi yıl
sonra ilk kez ders vermeye başlar. Ertesi yıl ise Münih Üniversitesi’nde ders vermeye başlar
ve en ünlü iki konuşmasını burada yapar: “Bir Meslek Olarak Bilim” ve “Bir Meslek Olarak
Siyaset”.5
Weber bu dönemde eski ilgi alanları üzerinde yeniden çalışmaya başlar ve sonuçta

Bu iki konuşmanın metinleri için bkz. Max Weber, Sosyoloji Yazıları, (From Max Weber: Essays in Sociology,
İng. y. haz. H. Gerth, W. Mills; Tr. çev. Taha Parla), İstanbul, İletişim, 2004.
5
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Ekonomi ve Toplum (Wirtschaft und Gesellschaft)’un 1. kısmını yazar. 6 Ayrıca Genel
Ekonomik Tarih başlığı altında bir dizi ders verir. Bu çalışmaları ölümünden sonra
yayınlanacaktır.
Weber bu dönemde hayatının alacakaranlığında yaşadığı geçmişin travmalarından bir
ölçüde kurtulmuştu. Dinlenmek için çok az zamanı olsa bile, Marianne Weber, onun çalışma
kapasitesinin değişmediğini, ancak artık uykusunun daha düzenli olduğunu söyler: Max
Weber 1920 yazında zatürreye yakalanır ve 14 Haziran’da gözlerini hayata yumar.
Weber en büyük klâsik sosyologlardan biri olarak kalsa da onun tarihsel katkılarını
kesin çizgileriyle belirlemek bazen zordur. Bunun bir nedeni çalışmasının çok kapsamlı
olmasıdır. Gerçekte, bazılarına göre daha önce veya o günden beri başka hiçbir sosyolog onun
düşünce kapasitesi ve gelişkinliğini sergilememiştir. O Protestan Reformasyonu’nun tarihsel
önemini, Hindistan ve Çin’in toplumsal yapıları ve dinlerinin temel niteliklerini, modern
hukuk sistemlerinin kökenlerini, modern bürokrasilerin doğasını, siyasal egemenlik tiplerini,
Batı’daki kentlerin kökenini ve diğer birçok konuyu analiz etmiştir. Bu çeşitli temel konulara
ilgisi onun modern sosyolojik teorinin gelişimi üzerindeki etkisini yeterince değerlendirmeyi
zorlaştırır. Ampirik araştırmalarının kapsamı onun gerçekte insan davranışı ve toplumsal
düzenin soyut yasalarını geliştirmeye çalışmadığını gösterir.
Weber’in sosyolojisinin kaynakları yüzyıl başındaki Alman düşünce geleneklerine
tepkisinde yatar. Bu bölümün kalan kesiminde onun düşüncesi üzerindeki en önemli dört etki
üzerinde duracağız. İlk olarak ve belki de en önemlisi, Weber’in Marx’ı ve Marksizm’i çok
basitleştirici olduğu ve doğası gereği bilimsel olmadığı için reddetmesidir. İkinci olarak,
Weber 19. yüzyıl sonu Alman düşüncesini etkisi altına alan sosyal bilimler hakkındaki uzun
ve kısır tartışmayı reddeder. Methodenstreit (metodoloji tartışması) adı verilen bu fikir
tartışması sosyal bilimler pratiği konusundaki tutumları tamamen farklı iki rakip düşünce
okuluyla ilişkilidir: (i) neo klâsik veya teorik iktisatçılar ve (ii) tarihsel iktisatçılar. Weber’in
düşüncesi üzerindeki üçüncü etki insanların davranışlarına yükledikleri öznel anlamların
anlaşılmasının önemini vurgulayan Dilthey’dır. Bu fikir, bir ölçüde değiştirilmiş biçimde
Weber’in düşüncesinin kilit taşına dönüşür. Dördüncü olarak Weber, Rickert’in tarih
araştırmalarında kullanmak için geliştirdiği birçok metodolojik ilkeyi alır ve bunlara bazı
değişikliklerle kendi sosyolojik damgasını vurur.

7.2.

Düşünsel Etkiler ve Kaynaklar

7.2.1. Marx ve Weber
Weber, çalışmalarında Marx’a nadiren atıfta bulunmasına rağmen, artık hayatta
olmayan bu devrimciyle ‘sessiz bir diyaloğu’ sürdürür. Hans Gerth ve Wright Mills’e göre,
gerçekte, Weber’in yazılarını Marx’ın kapitalist toplumun oluşumu ve ortadan kalkışıyla ilgili
6
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yorumunu ‘tamamlama’ veya geliştirme çabası olarak görebiliriz7. Bu bakış açısında Marx ve
Weber arasındaki temel farklılıklar göz ardı edilse bile, çoğu modern bilim adamı Gerth ve
Mills ile aynı fikirdedir. Bu yüzden, iki adam arasındaki farklılıkları vurgulamadan önce
benzer yanlarını belirtmek gerekir.
İlk olarak, Weber,
Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu’nda, Protestan
Reformasyonu’yla ilgili kültürel değerler ile Batı’da kapitalizmin gelişimi arasındaki
bağlantıyı gösterse de Marx’ın sözünü ettiği maddî faktörlerin önemini yadsımaz. Gerçekte
Marx ve Weber, Püritenliğin dönüştürücü etkisi düşüncesi bir tarafa bırakılırsa, modern
toplumun ortaya çıkışıyla ilgili yapısal faktörler konusunda fikir birliği içindedir. İkinci
olarak, oluşturdukları kavramsal şemalar insanların davranışlarını gerçekleştirdikleri
durumsal ve çevresel koşullar arasındaki bağlantıları ortaya çıkarma girişimleri olmaları
yüzünden, ikisi de ‘sistemler teorisyeni’ olarak görülebilir. Üçüncü olarak, ikisi de modern
toplumlarda bireylerin eylem özgürlüğünün sınırlı olduğunu kabul eder ancak bunu farklı
biçimlerde ifade ederler. Marx’ın çalışmasında insanlar üretim araçlarını kontrolleri altında
tutamadıkları için yabancılaşırlarken, Weber’in çalışmasında bireyler kendilerini giderek her
yeri kaplayan ve güçlü bürokrasilerin yarattığı bir “demir kafes” içinde bulurlar. Son olarak
Marx ve Weber, henüz belirtilen kısıtlılıklara rağmen, tarihin biçimlenmesinde insan
kararlarının öneminin bilincindedir. Her zaman umutlu bir ütopyacı ve devrimci olan Marx
için, tüm insanların özgür olduğu yeni bir çağ gelecektir; daha az umutlu olan Weber’e göre,
yine de modern toplumlardaki bireyler eski geleneksel topluluklarındakinden çok daha geniş
seçim imkânlarına sahiptir.
Bu benzerliklere rağmen, Weber’in çalışması Marx’ınkinden köken, amaç ve tarz
olarak farklıdır. Marx tarihin genel örüntüsü olarak gördüğü şeyi açıklamak için devrim ve
teoriyi birleştirir. Weber doğası itibariyle öngörülemez olduklarını düşündüğü tarihsel
süreçlerin nesnel gözlemi ve anlaşılması fikrine bağlı akademik bir sosyolojinin oluşumuna
katkıda bulunmuştur. Bu yönelim farklılıkları her ikisinin özgün yanlarına dokunmadan
uzlaştırılamaz. Bu yüzden Weber, Marx’ı “tamamlamaktan” ziyade, yüzyıl başındaki
Marksist düşünceyi reddeder. Örneğin Weber, Protestan Ahlakı’nda, bulgularının “tarihsel
materyalist” kabullerle açıkça çeliştiğini ve bu öğretileri benimseyen Marksistlerin
saflığından hayrete düştüğünü belirterek onlarla arasına mesafe koyar. Daha genel olarak
Weber, Marx ve Marksistlerle birbiriyle ilişkili üç temel konuda fikir ayrılığı içindedir: (1)
bilimin doğası, (2) tarihin kaçınılmazlığı ve (3) ekonomik determinizm.
Bilimin Doğası
Daha önceki derslerimizde gördüğümüz gibi Marx genel anlamıyla bilim (teori) ve
devrimi (ideoloji) mezceder. Weber ise bilimi hakikat arayışı olarak görür ve bilginin
gözlemlerle doğrulanması gerektiğini öne sürer. Araştırmacı gözlemler yaparken ve
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kavramları tanımlarken üzerinde hem fikir olunan kanıtlama kurallarına uymalı ve mantıksal
çıkarımlar yaparken “değerden arınık” olmalıdır. Nesnel bir sosyoloji ancak bu şartla
mümkün olabilir.8
Weber, Marksistleri harekete geçiren şeyin çoğu insanın içinde yaşamaya zorlandığı
kötü koşullar -ve bunların yarattığı ahlaki baskılar- olduğunu kabul etse bile, etik görüşlerin övgüye değer olsalar da- bilimsel olarak ispatlanamayacaklarını öne sürer. Ayrıca Weber’e
göre Marksistler, gelecek hakkındaki görüşlerini haklı göstermek için bilim ve devrimi
birleştirmiş ve bu yüzden “olan” ve “olması gereken”i birbirine karıştırmışlardır. Weber’e
göre bu karışıklık, ısrarla “olan”a vurgu yaparak ve böylece sosyal bilim nesnel hâle
getirilerek giderilebilir. Yine de Weber, sosyal bilimcilerin değerlerinin sosyal araştırmaya bir
şekilde sızdığını kabul eder. Çünkü onlar, araştırmaya değer olduklarını düşündükleri
konulardan etkilenirler. Ancak bu, Weber’e göre, araştırma sürecinin nesnel olabileceği ve
olması gerektiği gerçeğine ters düşmez. Nitekim Weber, bilimin insanlara nasıl
yaşayacaklarını veya yaşantılarını nasıl düzenlemeleri gerektiğini söyleyemeyeceğini, sadece
onlara bu tür kararlar vermekte yardımcı olacak bilgileri sağlayabileceğini vurgular. Bu
temelde Weber, toplumsal eylemi anlamak için kullanılabilecek bir kavramlar seti
geliştirerek, modern toplumların kökeni ve temel niteliklerini kavramaya çalışır.
Tarihin Kaçınılmazlığı
Marx tarihsel gelişme yasalarının varlığını kabul eder ve sonuçta feodalizmin
kaçınılmaz olarak kapitalizme doğru gittiğini ve kapitalizmin de engellenemez bir biçimde
daha insanî –komünist- bir topluma doğru ilerlediğini düşünür. Weber, bu görüşe karşı
çıkarak, hiçbir tarihsel gelişme yasası bulunmadığını ve Batı’da kapitalizmin bir dizi tesadüfi
olay sonucunda ortaya çıktığını öne sürer.
Weber’e göre sosyolojinin amacı modern Batı toplumlarının ne zaman ve nerede ortaya
çıktıklarını anlamaktır. Özünde, bazı tarihsel süreçlerin Batı’da bir arada ortaya çıktığını ve
modern kapitalizmle sonuçlandıklarını öne sürer. Bu faktörler arasında şunlar yer alır:
sanayileşme, özgür emek gücünün ortaya çıkışı, mantıksal hesaplama yöntemlerinin
geliştirilmesi, modern hukuk biçimlerinin oluşumu, kâğıt mülkiyet araçlarının (örneğin, hisse
senetlerinin) kullanımında artış ve “kapitalist ruh” olarak adlandırdığı şey. Görüleceği gibi,
Weber bu faktörlerden sonuncusunun en önemlisi olduğuna inanır. Ayrıca bu olgulardan
hiçbirinin gelişiminin önceden tahmin edilemeyeceğini, aksine tamamen tesadüfler
sonucunda oluştuklarını öne sürer. Onun bakış açısından, toplumlar her zaman gerekircilik
(determinism) ve olumsallık (contingency) arasında bir denge hâlindedir zira tarihin akışı
çoğu kez önceden görülemeyen siyasal mücadeleler, savaşlar, ekolojik felâketler veya
bireylerin karizmaları sonucunda değişir.
Ekonomik Determinizm
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20. yüzyıl başında çoğu Marksist, belirli ekonomik düzenlemelerin (özellikle üretim
araçlarında özel mülkiyetin) kaçınılmaz olarak farklı toplumsal yapıların yanı sıra belirli
siyasal formların gelişmesine yol açtığını öne sürmekteydi. Bu ham ekonomik gerekircilik,
Marx’ın analizlerini çarpıtsa ve onun incelikli yorumlarına zarar verse bile, modern kapitalist
toplumları hızlı ve kolay bir biçimde değerlendirmeyi mümkün kılacak bir üstünlüğe sahipti.
Weber, bu katı Marksist analizleri iki farklı yoldan çürütmeye çalışmıştır. İlk olarak,
Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu’nda, dinsel düşüncelerin Püritenlerin ve buna bağlı
olarak tüm Batılı toplumların davranışlarını biçimlendirmedeki önemini göstermiştir. İkinci
olarak, Ekonomi ve Toplum’da egemenlik sistemlerinin varlıklarını nasıl sürdürdüklerini ana
hatlarıyla ortaya koymuştur: Weber’e göre egemenlik sistemlerinin devamlılıkları esas olarak
insanların bu sistemleri meşru olarak görmelerine bağlıdır.
Özetle Weber “ekonomik faktör”ün abartılmasının birbiriyle irtibatlı iki yanılsamaya
dayandığına inanır: İlki ulusal dayanışmanın uzlaşmaz ekonomik çıkarların yarattığı
gerilimleri çözemeyeceğine inanılması; ikincisi ise siyasal dayanışmanın sadece ekonomik
altyapının bir yansıması olduğunun varsayılmasıdır.

7.2.2. Methodenstreit ve Weber
Alman akademik hayatını 19. yüzyılın ikinci yarısında etkisi altına alan metodolojik
tartışma ancak karşılıklı ilişki içinde olan iki faktör göz önüne alındığında anlaşılabilir. İlk
olarak; Almanya’da doğa bilimleri ve kültürel disiplinler arasında katı bir ayrım yapılmakta,
yalnızca -fizik, kimya, biyoloji vb. bilimler tarafından incelenen- doğal olguların teorik (yani,
bilimsel) analize uygun olduğu düşünülmekteydi. Kant (ve daha sınırlı ölçüde Hegel)
felsefesi temel alınarak, toplumsal ve kültürel alanların, yani “manevi” âlemin bilimsel
terimlerin ötesinde kaldığına inanılmaktaydı. Bu nedenle Almanya’da doğal ve toplumsal
olguların araştırılması çok farklı yönlerde gelişmişti.
İkinci olarak; Marksist-olmayan ekonomik teori Adam Smith ve David Ricardo’nun
erken dönem çalışmalarından sonra durgunluk dönemine girmiş ve sonuç olarak iktisatçılar
19. yüzyıldaki sanayi ekonomilerinin işleyişini açıklamakta büyük güçlüklerle
karşılaşmışlardı. Bu yeni dönemde, iktisat alanında iki farklı yaklaşım söz konusuydu: teori
geliştirmek veya tam tersine bilimden/teoriden tamamen uzak durarak belirli ekonomik
sistemlerin tarihsel gelişimlerini betimlemeye çalışmak. Tarihsel iktisat okulunun üyeleri
kuşkusuz ikinci yaklaşımı seçtiler. Bu tavır Almanya’daki egemen düşünce gelenekleriyle
büyük ölçüde uyumluydu. Yine de Marksist olmayan bir iktisat teorisi geliştirmeyi seçen
(ancak Alman akademik çevrelerde azınlık konumunda kalan) bazı bilginler vardı. Bu teorik
iktisatçılar, çoğunlukla Emile Durkheim gibi pozitivist bir gelenekten gelen, Alman olmayan
kişilerden oluşmaktaydı.
Alman tarih okulunun önde gelen şahsiyetleri genellikle günümüzde pek bilinmez;
bunun nedeni büyük ölçüde, onların yazılarının sürekli öneme sahip olduklarını
kanıtlayamamalarıdır. Marx’ın çağdaşları olan Wilhelm Roscher, Bruno Hildebrand ve Karl
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Knies genellikle hareketin 19. yüzyıl ortasındaki kurucuları olarak değerlendirilir. Daha sonra
Lujo Brentano ve Gustav Schomoller gibi kişiler, bazı değişiklikler yaparak bu perspektife
katkıda bulunmuşlardır. Bu bilginlerin her biri iktisadi araştırma ve buna bağlı olarak genelde
sosyal bilimler konusunda farklı yaklaşım biçimlerine sahip olsalar da teorik iktisatçıların
bazı temel eleştirilerini paylaşıyorlardı. Ayrıca araştırma konularına yaklaşım biçimleri de
nispeten benzerlik arz ediyordu.
Bu çatışmanın diğer tarafında, birçoğu iktisadi düşünceler tarihinde tanınan teorik okul
üyeleri yer alıyordu. Bunların daha fazla tanınıyor olmaları, çalışmalarıyla bu disiplinin bir
bilim olarak gelişmesine katkıda bulunmalarından kaynaklanmaktadır. Bu bilginler arasında
Leon Walras, W.S. Jevons, Eugen Böhm-Bawark ve Karl Menger sayılabilir. Özellikle
Menger günümüz açısından oldukça önemlidir. Zira marjinal fayda teorisi ona aittir. Bu teori
19. yüzyılın ikinci yarısında ekonomilere musallat olan teorik ikilemlerin çözümüne büyük
katkıda bulunmuştur. Methodenstreit esasen Menger ve Schmoller arasında 1870’lerde
yaşanan sert ve çoğu kez kısır tartışmayla hatırlandığı için, bu iki düşünce okulunun
temsilcileri olarak onların görüşlerini ele alacağız.

7.2.2.1. Tarihsel ve Teorik İktisat Okulları: Almanya’da Yöntem
Tartışmaları
Tarihsel ve teorik okul, tamamı iktisat teorisi ile iktisadi gerçeklik arasındaki
uyumsuzluklardan kaynaklanan dört temel konuda fikir ayrılığı içindeydiler. Bunlardan ilki
tümdengelim ve tümevarımın göreli önemiyle ilişkilidir. Schmoller ve tarihsel iktisatçılar,
teorik iktisatçıların tümdengelimsel yöntemleri kullanmalarının yanlış olduğunu
belirtiyorlardı zira onların teorileri gerçekliği açıklamaktan uzaktı. Bu yüzden tarihsel
iktisatçılar, bir alternatif olarak insanların somut eylem kalıplarının (çoğu kez en küçük
ayrıntılarına kadar) gözlenmesi ve betimlenmesinin önemini vurgulamışlar ve bu verileri
toplamak ve sınıflandırmak için uzun zaman harcamışlardır. Schmoller, esas amaç olarak
betimlemeyi benimseyen diğer bazı tarihçilerden farklı olarak, bu betimsel çalışmaların
tümevarımsal yöntemler sayesinde uzun vadede ekonomik yasaların keşfiyle sonuçlanacağını
iddia ediyordu. Ona göre, ulaşılan bu önermeler, insanların somut davranışlarının kompleks
boyutlarını açıklayacakları için gerçekliği daha iyi betimleyebileceklerdir. Menger ve teorik
iktisatçılar, tarihçileri hiçbir yasaya götürmeyecek verilere boğulmakla suçlamışlar ve bu
konuda haklı çıkmışlardır. Ayrıca Menger’e göre iktisat teorisinin yetersizlikleriyle mücadele
etmenin daha gerçekçi yolu, söz konusu dönemde kendisi ve diğerlerinin oluşturdukları
türden teoriler geliştirmekten geçmekteydi.
İki okulu bölen ikinci sorun bulguların evrenselliği/göreliliği ile ilgilidir. Schmoller ve
diğer tarihsel iktisatçılara göre, teorik iktisatçıların ekonomik yasaların genel geçerliliğine
vurguları saçmadır. Bu tarihçilerin yaptığı ampirik araştırmalar, iktisadi gelişmenin her
toplumun kendine özgü evrim basamakları içinde gerçekleştiğini göstermiştir: Bu da bir
toplumun mevcut iktisadi gelişme evresinin sadece daha önceki evreler dikkate alınarak
anlaşılabileceği anlamına gelmektedir. Ancak Menger ve teorik iktisatçılara göre, teori, ister
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sosyal bilimlerde ister doğa bilimlerinde, biricikten ziyade ortak olana yöneliktir. Bu yüzden,
iktisat teorileri (en azından ilke olarak) insan davranışının bütün toplumlarda ortak belirli
yanlarını açıklayabilir, yoksa itiraf edildiği üzere, toplumsal eylemin her bir unsuru teorik
olarak açıklanamaz. Menger, bu esastan hareketle, iktisatta ve diğer sosyal bilimlerde hem
teoriye hem tarihe yer olduğunu öne sürer.
Methodenstreit’ta üçüncü anlaşmazlık konusu, insan davranışında rasyonellik ve
irrasyonellik derecesiyle ilgilidir. Schmoller ve tarihsel iktisatçılar, teorik iktisatçıların
“rasyonel ve kendi dar çıkarlarına göre hareket eden insan” anlayışlarının gerçekçi
olmadığına inanırlar. Onlar ayrıca, insanların her zaman rasyonel olmayan birçok güdünün
etkisi altında hareket etmeleri anlamında, tüm toplumsal hayatta bir birlik olduğunu öne
sürerler. Nitekim tarihsel araştırma, kapsayıcı bir toplumsal gerçeklik anlayışına ulaşmak için
çoğu kez iktisadi, siyasal, hukuki, dinsel ve diğer toplumsal olgular arasındaki karşılıklı
ilişkileri inceleyerek iktisadi eylemin dar sınırlarının ötesine geçmiştir. Schmoller aslında
haklı olsa bile Menger, basitçe, iktisat teorisinin insan davranışının sadece bir yanıyla
(insanların maddî ihtiyaçlarını karşılama çabalarıyla) ilgilendiği ve diğer sosyal bilimlerin
toplumsal eylemin öteki yanlarına odaklanmaları gerektiği cevabını verir. Menger’e göre,
uzun vadede insan davranışı hakkında kapsamlı bir anlayışa ulaşılacaktır.
İki okulu bölen dördüncü ve son sorun, “bir ahlak disiplini olarak iktisat” ve “bir bilim
olarak iktisat” karşıtlığıyla ilgilidir. Schmoller ve diğer tarihsel iktisatçılar, sorgulama gereği
duymadan, iktisat bilimini Alman toplumunda karşılaşılan sorunların çoğunu çözmekte
yardımcı olabilecek bir ahlaki disiplin olarak görmüşlerdir: Sonuç olarak, onların bilimsel
çalışmaları çoğu kez açıkça siyasal bir öze/amaca sahiptir. Bu tutumun kaynağında kısmen
Almanya’daki uzun süren doğa bilimleri ve kültürel disiplinler ayrımı, kısmen de Schmoller
ve tarihsel iktisat okulunun diğer çoğu üyesinin üniversitelerde önemli konumlarda olmaları
yatar. Buna karşı Menger, Schmoller’i siyasal değer yargılarını bilimsel analizlerine
karıştırmakla, ikisine de zarar vermekle suçlar. Menger’e göre bilimsel analizde değer
yargılarına yer verilmemelidir.

7.2.2.2. Methodenstreit’ta Weber’in Konumu
Weber, iktisatçılar arasında süren Methodenstreit’ta ortaya konulan argümanları, kendi
metodolojik yönelimini geliştirmek üzere bir temel olarak kullanma başarısını göstermiştir.
İlk sorunla, yani tümevarım ve tümdengelimin göreli önemi tartışmasıyla ilgili olarak,
Weber, tarihsel olarak temellendirilmiş bir sosyal bilim yaratmak için bu iki okul arasındaki
uçurumu kapatmaya çalışır. O, tarihsel iktisatçılar gibi, sosyal bilimlerin toplumsal davranışın
genel yasalarını bulmak için doğa bilimlerini taklit etmesi hâlinde çok fazla kullanışlı
bilgilere ulaşılamayacağını öne sürer. Onun mantığına göre, bir sosyal bilim zamandan
bağımsız yasalar geliştirmeye yöneldiğinde ister istemez birçok toplumda yaygın benzer
eylem kalıplarını vurgular ve sonuçta tekil ve durumsal olaylar kaçınılmaz olarak göz ardı
edilir. Ancak biricik olguların önemi açıktır: Bunlar çoğu kez -Protestan Reformasyonu
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örneğinde olduğu gibi- bir kültürün gelişimini etkileyen en önemli faktörlerdir. İşte bu
nedenledir ki toplumsal eylemin yapısını anlamaya çalışan bir bilim, zorunlu olarak yasabenzeri açıklamalara hiç de elverişli olmayan faktörlere odaklanmak zorundadır. Başka
deyişle, sosyal bilimler tarihsel materyalleri kullanmak zorundadır. Öte yandan Weber, teorik
iktisatçılar gibi soyut kavramlar geliştirmenin ampirik araştırmaları yürütmek için kesinlikle
gerekli olduğunu da düşünür. Sonraki bölümde göreceğimiz gibi, onun amacı modern Batılı
toplumları nesnel (yani bilimsel) olarak kavramaktır ve bu yüzden “ideal tipler” olarak
adlandırdığı tarihsel süreçleri anlamakta kullanılabilecek açık ve kesin bir kavramlar seti
geliştirme ihtiyacı hisseder.
Weber’in iki okulu bölen ikinci sorun karşısındaki tutumunun kaynağı ilkiyle
bağlantılıdır. Yani, tarihsel olarak temellendirilmiş bir sosyal bilim evrensel bir uygulanırlığa
sahip olamaz; daha doğrusu, bulgular her zaman kültürler ve toplumlara göre değişir. Bu
bakış açısının bir içerimi, modern Batılı toplumların kökenlerini anlamaya çalışsa da
Weber’in bulgularının günümüzdeki Batı dışı toplumların modernleşme süreciyle ilişkili
olmayabileceğidir zira bu toplumlar daha farklı bir toplumsal bağlamda işlemektedirler.
Bununla beraber, Weber’in tarihsel iktisatçıların evrimci yorumlarına kesinlikle karşı olduğu
vurgulanmalıdır. O, daha ziyade, iktisadi gelişmenin evrimci evreler içinde ortaya
çıkmadığına çünkü savaşlar, ekolojik değişiklikler, karizmatik liderler gibi öngörülemeyen
olayların ve diğer birçok olgunun tarihin akışını değiştireceğine inanır.
Methodenstreit’taki üçüncü anlaşmazlık konusu Weber’in sosyolojisi için temel önem
kazanır zira bu tartışmanın baş aktörleri modern Batı toplumunun temel karakteristiklerinden
birini aslında farkında olmadan tespit etmişlerdir: rasyonel ve irrasyonel eylem arasındaki
gerilim. Nitekim Menger’in “rasyonel iktisadi davranışın diğer eylem biçimlerinden
kavramsal olarak ayrılması gerekir” tezi Weber’e mantıklı görünür. Çünkü o piyasadaki
eylemi -çoğu kez diğer alanlarda bulunmayan- bilgi ve mantığa vurgunun karakterize ettiğini
gözlemiştir. Ancak aynı zamanda, Schmoller’in toplumsal hayatın birliğine ve insanların bazıları mantıktan ziyade değerler üzerine kurulu- güdülerinin çeşitliliğine vurgusu da
mantıklı gelir. Bu yüzden Weber, modern Batılı toplumları daha önceki geleneksel tiplerden
sistematik olarak ayırmak ve Avrupalı insanların mevcut geniş davranış seçenekleri
çeşitliliğini göstermek için Ekonomi ve Toplum’da “toplumsal eylem tipleri”ni kavramsal
olarak özetlemeye çalışır.
Weber’in metodoloji tartışmasındaki dördüncü sorun karşısındaki tutumu Marx ve
Marksistler karşısındaki tutumuyla benzerlik içindedir; yani Menger kesinlikle haklıdır:
Sosyal bilimler değerden arınık olmalıdır. Schmoller ve diğer tarihsel iktisatçılar genellikle
Weber’in olumlu baktığı siyasal liberaller olsalar da o ahlaki veya siyasal bir bakış açısının
bilimsel olarak doğrulanamayacağına inanır. Bununla beraber Weber’e göre, nesnel bilimsel
analizler insanlara değerlere dayalı mantıklı ahlaki kararlar vermeleri için gerekli bilgileri
sunabilir.
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7.2.3. Dilthey ve Weber: Sosyal Bilimlerde Yöntem Meselesi
Weber’in Metodenstreit tartışması karşısındaki tutumunun kaynağı Wilhelm Dilthey ve
Heinrich Rickert’in çalışmalarında bulunur. Weber sosyolojisini esasen onlardan sağladığı
metodolojik araçlarla inşa eder, ancak bazı temel noktalarda ikisinin de ötesine geçer. Dilthey
ve Rickert’in yöneldikleri temel problemler aslında 19. yüzyıl sonu Alman düşünce ortamına
özgüdür.
İnsan bilimlerine özellikle metodolojik açıdan önemli katkılarda bulunmuş yapmış
Alman düşünür Dilthey (1833-1911)’a göre hem insan davranışı hem de doğa alanı bilimsel
olarak araştırılabilse de bunlar farklı inceleme nesneleridir ve farklı türden bilgiler üretirler.
Dilthey’ın analizinin mantığı üç adımda görülebilir. İlk ve en açık olanı, bu iki bilim türünün
farklı inceleme nesnelerine sahip olduklarıdır. Doğa bilimleri fiziksel olguları veya doğa
olaylarını açıklamaya yönelirken, sosyal bilimler insan eylemini açıklamaya çalışır.
Dolayısıyla, ikinci olarak bu alanlardaki araştırmacılar oldukça farklı bilgi biçimlerine
ulaşırlar. Doğa bilimlerinde bilgi dışsaldır zira fiziksel olgular birbirlerini zamandanbağımsız geçerli yasalar temelinde gözlenebilecek ve açıklanabilecek biçimde etkilerler.
Ancak sosyal bilimlerdeki bilgi, zorunlu olarak içseldir. Zira her birey -olayları açıklamak
için bir şekilde kavranması gereken- bir iç doğaya sahiptir. Üçüncü olarak, her iki alandaki
araştırmacıların kendi konularına farklı biçimde yönelmeleri gerekir. Doğa bilimlerinde
olaylar ve ilişkileri gözlemek yeterlidir. Örneğin, boşlukta düşen bir nesne yerçekimi ilkesiyle
açıklanabilir ve yapılan açıklama bu konuya ilgi duyan farklı araştırmacıların kültürel
ortamlarından bağımsız olarak doğrudur. Ancak sosyal bilimlerde, bilim adamları olaylar ve
ilişkileri açıklamak için gözlemin ötesine geçmek ve her bireyin “iç doğasını” anlamak
(verstehen) zorundadır. Ayrıca, sunulan açıklamalar farklı araştırmacıların kültürel
kökenlerine göre büyük farklılıklar sergileyebilir.
Dilthey için, bu yüzden, araştırmacıların her bireyin “iç doğa”sını anlamak için
kullandıkları araçlar insan eyleminin bilimsel bilgisinin anahtarıdır. Dilthey, bu tespitten
hareketle, toplumsal davranışı ele alan farklı araştırma alanlarını kendi tipik analiz
biçimlerine göre sınıflandırmaya çalışır. İlk analiz tipi gerçekliğin yani meydana gelen
olayların betimlenmesini içerir ve bu işlem tarihin alanına girer. Dilthey, Rickert’ten farklı
olarak, tarihsel betimlemelerin geçerli veya nesnel olup olmadıklarıyla ilgilenmez. İnsan
eylemini tartışmanın ikinci yolu tarihsel olaylar ışığında değer yargılarının oluşturulmasını
içerir ve bu süreç etik veya siyasetin alanına girer. Toplumsal davranışı ele almanın üçüncü
yolu tarihsel soyutlamalar yapmayı içerir ve bu da sosyal bilimlerin alanına girer. Dilthey’a
göre, son analiz biçimi insan eylemini anlamada en önemlisidir. Çünkü soyut kavramlar
davranışı kavramak için gerekli aletleri oluştururlar. Ancak Dilthey bu görüşün içerikleriyle
yüzleşmez. Zira ona göre sistematik olarak soyut kavramlar geliştirmek, uzun vadede
insanların “iç dünya”sını anlamakta kullanışlı değildir ve bunun yerine, toplumsal eylemi
anlamada sezgiye (veya kendi deyimiyle, “sanatçının hayal gücüne”) dayanmak gerekir. Bu
sezgisel anlama gözlemcilerin, diğerlerinin deneyimlerini kendi bilinçlerinde yeniden117

yaşamaları hâlinde mümkündür. Ancak Dilthey’ın bu bakış açısı çıkmaz bir sokaktır:
Weber’in fark ettiği gibi, öznel izlenimlere fazlaca dayanmak nesnel bir sosyal bilime
götüremez.
Weber’in bakış açısından, Dilthey’ın metodolojik yönelimi üç açıdan kullanışlıdır. İlk
olarak, Dilthey sosyal bilimlerin doğa bilimlerindekinden oldukça farklı bir bilgi biçimine
ulaştığını ifade ederken haklıdır. İkinci olarak, sosyal bilimlerin önermeleri farklıdır ve
Weber ayrıca bu önermelerin değer yargılarından uzak tutulmaları gerektiğini ekler. Üçüncü
olarak, sosyal bilimsel bilginin anahtarı, insanların eylemlerine yükledikleri öznel anlamların
anlaşılmasıdır (verstehen).
Bununla beraber, Weber’e göre Dilthey’ın çalışmalarındaki temel problem, bireylerin
“iç dünyalarını anlama” meselesiyle ilgilidir. Weber, nesnel bir sosyal bilimin diğerlerinin
arzu ve düşüncelerinin mistik ve sezgisel olarak yeniden-yaşanması üzerine kurulabileceği
düşüncesine kesinlikle katılmaz. Bu noktada Weber, Dilthey’den çok daha başarılı bir
Verstehen kavramı geliştirir. Esasen Weber’e göre, toplumsal eylem ancak kavrayışlı ve daha
kapsamlı bir anlam bağlamına yerleştirildiğinde anlaşılabilse de bu anlamanın anahtarı,
toplumsal eylemin boyutlarını sınıflandıran ve farklı alanlara uygun normları yansıtan bir dizi
soyut kavramın (ideal tipler) geliştirilmesidir. Weber, kendi çalışmasında bu noktaya
yoğunlaşarak, bir yandan bireysel davranışı anlamanın önemini vurgularken, öte yandan
tarihsel
olayların
(örneğin
Reformasyon’un)
önemini
nesnel
bir
biçimde
değerlendirebilmiştir.

7.2.4. Rickert ve Weber: Tarih Biliminin Nesnelliği Meselesi
Neo-Kantçı geleneğe mensup Alman filozof Rickert (1863-1936) de Dilthey gibi,
idealist felsefenin doğa dünyası ve insan etkinliği dünyası ayrımının ortaya çıkardığı
problemlerle ilgilenir. Ancak ikisinin çözümleri bir ölçüde farklıdır. Yukarda görüldüğü gibi,
Dilthey’ın çalışmasında doğa bilimleri ve sosyal bilimleri karakterize eden farklı inceleme
nesneleri ele alınır ve her iki alandaki farklı bilgi biçimlerinin araştırmacıların farklı
metodolojik yönelimleri benimsemelerini gerektirdiği vurgulanır. Ancak Rickert’in ilgisi
daha sınırlı, amacı daha spesifikti: Ürettiği bilgi geçerli bir kavram seçimi ilkesine dayandığı
için tarihin, nesnel bir bilim olabileceğini göstermeye çalışıyordu. Dilthey gibi Rickert de bu
görevi gerçekleştirmekte tamamen başarılı değildi çünkü bilimin doğasını büyük ölçüde
yanlış anlamış ve metafizik spekülasyonlara sürüklenmişti. Yine de Rickert’in yazıları
Weber’in çalışması üzerinde önemli bir etkiye sahipti: Weber, onun bazı metodolojik
ilkelerini kendi genel amaçlarına uyarlamayı başarmıştı.
Rickert, tarihin nesnel bir bilim olabileceğini gösterme girişimine bazı epistemolojik
sorunları ele alarak başlar. Öncelikle, uzayda ve zamanda sınırsız sayıda ampirik gerçeklik
bulunduğunu öne sürer. Ona göre bu durum, araştırmak amacıyla gerçekliğin ilke olarak
sonsuz sayıda nesneye bölünebileceği, ancak bu nesnelerin sınırlı sayıda parça içinde analiz
edilebileceği anlamına gelir. Bu görüşün önemli bir içerimi, gerçekliğin asla tam olarak
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bilinemeyeceğidir zira her zaman onu araştırmanın bazı başka yolları vardır. Mesele pratik
olarak, insanların etraflarındaki dünya hakkındaki şeyleri nasıl bilebilecekleri sorunu hâline
gelir. Rickert’e göre insanlar, kavramlar oluşturarak gerçekliğin kendileri için önemli
yanlarını seçerler. Nitekim kavramlar bizim dünyayı bilme araçlarımızdır. Zira onlar olmadan
insanların dünyanın önemli kısımlarını ayırt etmeleri mümkün olmayacaktır. Rickert bu
zorunluluk ışığında özel bir sonuca ulaşır: Bilimin özünü kavram inşası problemi oluşturur.
Bu bakış açısına göre bir disiplin, ancak -herkesin nesnel bilgi ürettiği noktasında hemfikir
olduğu- bir kavram seçimi ilkesini kullandığı zaman bilim olabilir. Rickert, doğa bilimlerinde
ve tarihte kullanılan iki -farklı fakat- geçerli kavram seçimi ilkesi bulunduğunu söyler ve bu
yolla tarihin bilimsel bir disiplin olduğunu göstermeye çalışır.
Rickert’e göre, doğa bilimlerindeki kavramlar işaret ettikleri somut nesnelerin ortak
özelliklerini belirlemek için tasarlanırlar. Bu taktik kavramların giderek daha soyut hâle
gelmesini sağlar ve böylece ampirik düzenlilikleri (örneğin çekim gücü sayesinde
gezegenlerin hareketlerini ve birbirleri üzerindeki etkilerini) özetle aktaran bir teoriye uygun
düşer. Sonuç, en azından ilke olarak tek, tam-kapsayıcı bir doğa yasası içinde kullanılabilecek
bir genel kavramlar setidir. Rickert böylece doğa bilimlerinde kullanılan kavram seçimi
ilkesinin geçerli olduğu çünkü fizik çevrenin düzenli ve tekrarlanan özelliklerini
belirleyebildiği sonucuna ulaşır.
Ancak Rickert’e göre tarih biliminde bilginlerin ilgileri tamamen farklıdır; bu da
kavram seçiminin farklı olması gerektiği anlamına gelir. Tarihçiler, geçmişteki olayları
kaydetmeli ve günümüz açısından önemlerini belgelemek için onların biricikliklerine
odaklanmalıdır. Bu amaçla, tarihsel kavramlar, geçmişteki olguların onları kendine özgü kılan
ve birbirinden farklı yanlarını belirlemek için formüle edilir (sözgelimi “geleneksel toplum”
veya “kapitalist ruh). Nitekim tarihçiler, karmaşık bir olaylar bütününü tarihsel önemlerine
(biricikliklerine) göre özetleyen -Rickert’in “tarihsel bireyler” olarak adlandırdığı- kavramlar
üretirler. Böylece Rickert, tarihte kullanılan kavram seçimi ilkesinin, araştırmacılara belirli
toplumların kendi özel karakteristiklerini nasıl ürettiklerini anlamalarında yardımcı olduğu
için geçerli olduğu sonucuna ulaşır. Tarihçiler doğa bilimlerini taklit etselerdi ve sadece
geçmişteki tüm toplumların ortak yanlarını kavramlaştırsalardı bu sonuca
ulaşılamayacaklardı. Rickert’e göre, kavram oluşturma biçimindeki bu farklılıklara rağmen
tarih bir bilimdir.
Rickert daha sonra bilim adamlarının araştırma konularını nasıl seçtikleri problemini ele
alır ve bu noktada “bilimin özü olarak kavram oluşturma”ya yaptığı vurgu onu verimsiz bir
felsefi argümanın tuzağına düşürür. Rickert esasen araştırmacıların araştırma konularını değer
ilişkisine göre seçtiklerini öne sürer. Yani, bilim adamlarının hangi olayları
kavramsallaştırmaya değer bulduğu, toplumun değer verdiği şeylere bağlıdır. Ancak, değer
ilişkisine bu vurgu nesnelden ziyade öznel bir bilgiyi ima eder, zira bilim insanları, hangi
konuların bilmeye veya kavramsallaştırmaya değer olduğunu belirlerken kaçınılmaz olarak
kendi değerlerine dayanmak zorunda kalırlar. Rickert, tüm insanların karakteristik bir özelliği
119

olan bir tür “normal bilinç” bulunduğunu öne sürerek bu sonuçtan kaçınmaya çalışır. Bu
anlamda Rickert, her toplumda bütün üyeleri ilgilendiren alanlar bulunduğunu belirtir:
örneğin din, hukuk, devlet, âdetler, fizik dünya, dil, edebiyat, sanat ve ekonomi. Ancak bu ön
kabul doğası gereği metafiziktir (ve tipik olarak idealisttir) çünkü burada değerlerin
insanlardan bağımsız bir varoluşa sahip oldukları iddia edilmektedir.
Rickert’in analizi de nihayetinde Dilthey’ınki gibi çıkmaza girer. Zira o kavram
oluşturmanın bilimin temel boyutlarından sadece biri olduğunu kavrayamaz ve sonuçta
idealizme düşer. Ancak Rickert’in çalışması da Weber’e sosyolojiyi bir bilim olarak kuracak
önemli bir temel sağlar.
Marksizmin yanılsamalarını gösterme ve Methodenstreit’ın yarattığı ikilemi çözme
çabası Weber’e Rickert’in göremediği noktayı görme imkânı sağlamıştır: Bilimin özü sadece
tutarlı bir kavramsal şemanın oluşturulmasını değil ayrıca gözlemlerin yorumlanmasında
mantıksal ve sistematik süreçlerin kullanılmasını da gerektirir. Sosyal bilimler doğa
bilimlerinden oldukça farklı şeylerle (Dilthey’ın ifadesiyle insanların “iç doğası”) ilgilenir
ancak bu iki bilim türü benzer prosedürleri izler. Bu görüşe Weber’in tüm yazılarında yaygın
olarak rastlanır ve Rickert’e karşı tutumunun temelini oluşturur. Weber’in Rickert’in
çalışmalarından etkilendiği yanlar kısaca şöyle özetlenebilir:
İlk olarak Weber, Rickert’in “Gerçeklik sınırsızdır ve insanlar onu sadece araştırdıkları
dünyanın hangi yanlarının önemli olduğunu belirlemekte kullandıkları kavramlar
çerçevesinde bilebilirler” tezini kolayca benimser. İkinci olarak Weber, Rickert’ten farklı
olarak, bir bilim adamının araştırmak için şu veya bu konuyu seçme nedeninin bir sorun teşkil
etmeyeceğini kabul eder zira bu seçimin tek pratik temeli kişinin değerlerinden başkası
olamaz. Weber’e göre asıl mesele araştırma sürecinin nesnel olmasıdır. Bu amaca ise ancak
veriler açık olarak kavramsallaştırıldığında ve sistematik olarak analiz edildiğinde ulaşılabilir.
Üçüncü olarak Weber, Rickert’in “tarihsel bireyler” fikrini kendi genel amaçlarına uyarlar.
Weber modern Batı toplumunun kökenini anlamaya çalışır ve bunu gerçekleştirmek için de
tarihsel süreçlerin özgüllüklerini yakalayacak bir kavramlar seti geliştirme ihtiyacı duyar.
Ancak Weber kendi kavramlarını “tarihsel bireyler” olarak değil “ideal tipler” olarak
adlandırır: “kavramsal olarak saf rasyonel” ve mantıksal olarak tam terimler. Weber modern
toplumları işte bu metodolojik araçlar sayesinde nesnel/bilimsel bir yaklaşımla
inceleyebilmiştir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu derste, Weber’in entelektüel biyografisi hakkında bazı temel noktalara temas
edildikten sonra yaşadığı döneminde -Almanya’da- gündemde olan sosyal bilimsel tartışmalar
içerisinde nasıl bir konum aldığı sorusu aydınlatılmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda önce
Weber’in Marx ile kurduğu düşünsel ilişki, düşünsel kesişim ve ayrışma noktaları belirtilerek
ele alınmıştır. Ardından Weber’in Almanya’daki yöntem tartışmaları karşısında sergilediği
tepki ve önerdiği çözümler değerlendirilmiştir.
Weber, Dilthey ve Rickert’ten aldığı bazı kavramsal araçları kendi düşünce sistemine
uyarlarken, sosyolojinin süregelen mirasını oluşturan Marksizm ve Methodenstreit tartışması
karşısında belirli bir tutum geliştirebilmiştir. Weber’in sosyal bilimler metodolojisi ilk olarak
nesnel sosyolojiyle ilgili oldukça önemli bir vurguyla başlar: Hiçbir bilimsel analiz, içinde
ahlaki değerleri barındıramaz, aksi takdirde nesnel olamaz. Weber ikinci olarak, toplumsal ve
tarihsel verilerin nasıl ele alınması gerektiği üzerinde durur ve bu problemi toplumsal eylemi
ideal tipler çerçevesinde anlamanın önemini vurgulayarak çözer. Bu kavramlar, rasyonel
modeller olarak inşa edildikleri için somut tarihsel süreçleri nesnel bir biçimde ele almayı
mümkün kılarlar. Weber’in bu görevi nasıl gerçekleştirdiği temel çalışmalarında görülebilir.
Weber, mevcut verileri toplayacak veya analiz edecek modern araçlara sahip olmadığı için
sosyolojik analizlerde bilimsel işlemlere başvurulabileceğini göstermek amacıyla “mantıksal
deneyler” tasarlar. Nitekim gelecek derste Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu adlı eseri
incelenirken kültürel değerlerin toplumsal eylemi nasıl sınırladıkları ve yönlendirdikleri
üzerinde durulacaktır. Benzer şekilde Weber, Ekonomi ve Toplum’da, modern toplumların
doğasını anlamada son derece kullanışlı olan bir kavramlar sistemi miras bırakmıştır.
Çalışmasının bu yönleri, Batılı toplumlarda tabakalaşma ve egemenlik üzerine analizleri
bağlamında ele alınacaktır.
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Bölüm Soruları
1) Max Weber ve Karl Marx’ın tarih ve toplum hakkındaki genel yaklaşımlarını
karşılaştırarak temel ayrışma noktalarını belirtiniz.
2) Weber; bilimin doğası, tarihsel ve ekonomik determinizm konularında Marx’tan hangi
noktalarda ayrılır?
3) Doğa bilimlerinde olduğu gibi sosyal bilimlerde de evrensel yasalar söz konusu
olabilir mi? Marx, Dilthey, Rickert ve Weber’in bu konudaki yaklaşımlarını
karşılaştırarak tartışınız.
4) Almanya’da Methodenstreit hangi gerilim noktalarında ortaya çıkmıştır?
5) Weber, Methodenstreit içindeki konumunu hangi düşünürlerin görüşlerini
sentezleyerek belirlemiştir? Weber’in sentezinde kilit taşı olan epistemolojik yaklaşım
ve analitik kavramsallaştırmalar nelerdir?
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8. MAX WEBER’İN SOSYOLOJİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Weber’in Sosyal Bilimler Metodolojisi
o Değerler problemi ve “değerden-arınık” sosyoloji



İdeal Tipler
o Tarihsel ideal tipler
o Sınıflandırıcı ideal tipler



Weber’in Toplumsal Düzen Tasavvuru
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Anahtar Kavramlar


Max Weber,



Bilim-Değer İlişkisi,



Değerden-Arınık Sosyoloji,



İdeal Tip,



Toplumsal Eylem Tipleri
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Giriş
Bu ders Weber’in sosyoloji tanımıyla başlayacak, toplumsal ve kültürel olgularla
ilgilenen disiplinlerde, “nesnel olarak geçerli hakikatlere” nasıl ulaşılabilir? sorusuna vermeye
çalıştığı cevapla devam edecektir. Weber’in cevabı etrafında bilim-değer ilişkisi ve
“değerden-arınık” bir sosyolojinin imkânları tartışılacaktır.
Dersin ikinci kısmında ise yine yukarıda belirtilen sorunsal bağlamında Weber’in
geliştirdiği “ideal tip” yaklaşımı değerlendirilecektir. Weber, toplumsal olayları açıklamak
üzere evrensel yasalar ortaya koymaya çalışmanın beyhude bir çaba olduğunu düşünür; zira
evrensel olduğu iddiasıyla ortaya atılan yasaların toplumsal dünyayı açıklama, kendi
ifadesiyle anlama (verstehen) süreçlerinde kullanışsız olduğuna inanır. Evrensel yasaların
tuzağına düşmeden toplumsal alanı anlama ve ampirik ile kuramsal arasında orta bir yol
bulmak üzere analitik bir araç olarak ideal tip yaklaşımını geliştirir. İdeal tipler tarihsel
biriciklikleri ihmal etmeden genel analizler ve soyutlamalar yapmaya imkân sağlayan
rasyonel (zihinsel, kurgusal) tasarımlardır. Weber’in toplumsal evreni anlamak üzere
geliştirdiği ve çalışmalarının genelinde başvurduğu ideal tiple “tarihsel ideal tipler” ve
“sınıflandırıcı ideal tipler” olarak iki genel başlık altında incelenecektir.
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8.1.

Weber’in Sosyal Bilimler Metodolojisi

8.1.1. Değerler Problemi
Weber Ekonomi ve Toplum’un hemen başında yeni gelişmekte olan sosyoloji disiplinini
şöyle tanımlar:
Sosyoloji, toplumsal eylemi yorumlayıcı tarzda anlamaya ve böylece onun
yönünü ve sonuçlarını nedensel olarak açıklamaya çalışan bir bilimdir. Eyleyen
birey, davranışına -açık veya örtük bir biçimde, farkında olmadan veya bilinçli
olarak- öznel bir anlam yüklediği sürece “eylem”den söz edebiliriz. Eylem, öznel
anlamında başkalarının davranışları dikkate alındığı ve onun yönüyle ilgili olduğu
sürece “toplumsal”dır.1
Bu tanım Weber’e birbiriyle ilişkili iki hedefe ulaşma imkânı sağlar: Bu hedeflerden ilki
modern Batı toplumlarının kökenini ve özel karakteristiklerini anlamaktır; ikincisi ise modern
toplumlardaki toplumsal eylemleri betimlemek ve -böylece- anlamak için kullanılabilecek
soyut bir kavramlar sistemi oluşturmaktır. Weber’e göre, bir dizi açık ve kesin kavram
olmadan sistematik sosyal bilimsel araştırmalar mümkün olamaz: Modern dünyayı daha iyi
anlamak için tasarlanmış bir dizi kavrama ihtiyaç vardır.
1904’te Weber şu temel soruyu sorar: Toplumsal ve kültürel olgularla ilgilenen
disiplinlerde, “nesnel olarak geçerli hakikatlere” nasıl ulaşılabilir? Weber’in sonraki tüm
yazıları bu basit sorunun cevabı olarak düşünülebilir. Gerçekte onun amacı, öznel olarak
anlamlı olgularla ilgilenen akademik disiplinlerde nesnel araştırmanın mümkün olduğunu
göstermektir. Onun bu amacına ulaşma biçimi aşağıda iki ayrı başlık altında ele alınacaktır.
İlk olarak onun sosyolojik araştırmada değerler problemini nasıl ortaya koyduğu
açıklanacaktır. Bu, Weber’in temel metodolojik sorunsalıdır; ona göre, sosyoloji gerçek bir
bilim olacaksa nesnel olmak zorundadır. İkinci olarak, Weber her bilimin bir kavramlar
haritasına, araştırılan olguları betimleyen bir temel kavramlar envanterine ihtiyacı olduğunu
düşünür ve buradan hareketle bir kavramlar sistemi geliştirmeye başlar. Bu kavramları “ideal
tipler” olarak adlandırır.
Weber dönemindeki çoğu araştırmacı nesnel bir sosyal bilimin mümkün olduğunu
düşünmüyordu, çünkü değerleri araştırma sürecinden ayrı tutmak imkânsız görünmekteydi.
Bu yüzden çoğu bilim adamının insan davranışlarını betimleme çabası siyasal, dinsel vb.
değerleriyle karışmış hâldeydi. Marx’ın yazıları bunun uç bir örneğini oluşturmaktaydı.
Weber değerler problemini sosyolojik araştırmanın nesnel veya kendi terimiyle değerdenarınık olması gerektiğini vurgulayarak çözmeye çalışır. Yine de daha sonra bu vurgu ışığında,
değerler ve ekonomik çıkarların sosyal bilimlerdeki analizlerle nasıl bir ilişki içinde olduğunu
açıklar.
1

Max Weber, Ekonomi ve Toplum, 2 cilt, (çev. Latif Boyacı), İstanbul, Yarın Yayıncılık, 2012.
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8.1.2. Değerden-Arınık Sosyoloji
Weber’in “değerden-arınık” terimi ilk bakışta yanlış anlaşılmaya müsait bir ifadedir:
Sosyal bilimcilerin hiçbir değere sahip olmamaları gerektiği şeklinde anlaşılabilir. Ancak,
Weber’in kastettiği şey bu değildir. Ona göre araştırmacının -birey olarak- hiçbir değere sahip
olmaması imkânsızdır. Weber’in değerden-arınık ifadesiyle kastettiği şey, araştırmacıların
kişisel değer ve ekonomik çıkarlarının sosyal bilimlerdeki analiz süreçlerini etkilememesi
gereğidir. Weber, söz konusu faktörler araştırma sürecini etkilediğinde, toplumsal eylemin
yapısının nesnel olarak betimlenemeyeceğine inanır. Nesnel ve doğrulanabilir bilgiye ulaşma
çabası, ister doğa bilimleri ister sosyal bilimler olsun, tüm bilimler için geçerli ve gereklidir.
Weber’e göre nesnel analiz, sosyologlar sistematik bir araştırma sürecinde yalnızca “rasyonel
yöntemi”i kullandıklarında mümkün olabilir. Bunun için; (1) somut veriler açıkça ifade edilen
kavramlar temelinde sınıflandırılmalı, (2) uygun ispat kuralları kullanılmalı ve (3) sadece
mantıksal çıkarımlar yapılmalıdır.
Bu metodolojik yönelim önemli bir noktayı işaret eder: Sosyoloji bir ahlâk bilimi
olamaz. Normlar, değerler veya davranış kalıplarını, bilimsel olarak “doğru” veya “en iyi”
şeklinde nitelemek/değerlendirmek mümkün değildir. Bunlar ancak nesnel olarak
betimlenebilir. Gerçekte Weber bu tür betimlemelerin önemli bir başarıyı temsil edeceğine
inanır; ancak daha ötesi yoktur. Nitekim Weber, diğer birçok kişiden farklı olarak “olması
gereken şey” yani değerler alanı ile “olan şey” yani bilimin alanı arasında açık bir ayrım yapar
ve sosyal bilimlerin sadece ikincilere yoğunlaşması gerektiğini öne sürer. Bu ayrım, Weber’in
sosyal bilimsel araştırmalara yol göstermesi gereken temel değer konusundaki görüşünü ifade
eder: hakikat arayışı.
Weber’in değerden-arınık bir sosyoloji tezinin bir başka boyutu, bu yeni bilimin,
geleneksel bilgi biçimlerinin olayları açıklama araçları olarak daha az kabul gördüğü
süregelen bir tarihsel sürecin (modernite) ürünü olduğudur. Weber bu değişimden
rasyonelleşme süreci olarak söz eder ve bu süreç çalışmalarının hâkim temasını oluşturur.
Weber, diyalektiği ana motif olarak kullanan Marx’ın aksine, toplumsal hayatın -insanların
nispeten metotlu yaşantılara yönelmeleri anlamında- giderek rasyonelleştiğine inanır. Onlar
nesnel kanıtlarla desteklenen akla dayanırlar. Ekonominin rasyonelleşmesi -örneğin gelişkin
hesaplama araçlarının, teknoloji ve diğer yöntemlerin kullanılması- modern kapitalizmi
yaratmıştır. Yönetimde rasyonelleşme -sözgelimi teknik eğitime ve hukuki işlemlere
başvurma- modern siyasal devletin ortaya çıkışıyla sonuçlanmıştır. Bilimler kuşkusuz, bu
sürecin en temel göstergeleridir.

8.1.3. Değerler ve Bilim İlişkisi
Weber değerler ve bilim ayrımını pratikte sürdürmenin zor olduğunu bilmesine rağmen
bu ayrım son tahlilde değerlerin araştırma süreci öncesi ve sonrasıyla ilişkisini aydınlatmaya
hizmet etmiştir. Gerçekte, olgular bilgi sağlarken, değerler sadece eylemleri yönlendirir. Bu
hem sosyal bilimciler hem de politikaları oluşturanlar için geçerlidir.
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Sosyal bilimciler bilimsel pratikle ilgili temel bir problemle karşı karşıyadır: araştırma
için hangi konuların seçileceği. Örneğin yoksulluğun mu, evlilik-öncesi cinsel ilişkinin mi
daha ilginç veya önemli bir araştırma konusu olduğuna karar vermenin bilimsel bir yolu var
mıdır? Weber’in cevabı basittir: Hayır. Bu cevabı değerlendirirken onun yukarıda zikredilen
sözü hatırlanmalıdır: “Araştırma süreci nesnel olmak zorundadır.” Konuların seçimi araştırma
gerçekleştirilmeden önce yapılmalıdır. Araştırma konusunun seçiminde bir karar vermek için
tek temel, bilim adamlarının onları belirli konuları araştırmaya yönelten dinsel inançları,
ekonomik çıkarları ve başka değerleridir. Ancak Weber’e göre, bir araştırma konusu
seçildikten sonra bilim adamları, nesnel bir araştırma prosedürüne uymak zorundadır.
Durum kamu politikalarıyla ilgili sorunları ele alırken daha karmaşık hâle gelir.
Örneğin, sosyal yardım veya ulusal savunma harcamaları konusunda karar vermenin bilimsel
bir yolu var mıdır? Weber’in cevabı yine basittir: Hayır. Ancak bu durum, sosyal bilimcilerin
kamu politikalarıyla ilgilenmeyecekleri anlamına gelmez. Yukarıda belirtildiği gibi, sosyoloji
olguları betimleyebilir. Örneğin Weber’e göre özel siyasal bir amaç söz konusu olduğunda,
sosyologlar (1) ona ulaşmak için kullanılabilecek alternatif stratejileri, (2) kullanılabilecek
farklı stratejilerin muhtemel sonuçlarını ve (3) bu hedefe ulaşmanın getireceği sonuçları
belirleyebilirler. Weber, sosyologların bu görevleri, verileri açıkça tanımlanmış kavramlar
çerçevesinde sınıflandırarak, uygun ispat kuralları kullanarak ve mantıksal çıkarımlar yaparak
nesnel bir biçimde yerine getirebileceklerine inanır. Ancak bunlar yapıldığında bile kamu
politikalarının seçiminin hiçbir bilimsel yolu yoktur. Bu konudaki seçim, nihayetinde
insanların siyasal değerlerine, ekonomik çıkarlarına ve nesnel olmayan bir dizi diğer faktöre
bağlıdır.
Araştırma sürecinin nesnel olması ve değerler alanı ile bilim alanının birbirinden
ayrılması gerektiğini söyleyen Weber oldukça farklı bir sonuca ulaşır. Neredeyse diğer tüm
klasik sosyologlardan farklı olarak, genel yasalar aramayı reddeder ve bunun yerine toplumsal
eylemi yorumlayıcı anlamayı ve onun yönünü ve sonuçlarını nedensel olarak açıklamayı
sağlayacak tarihsel teorileri tercih eder. Bu yaklaşımı bilimsel değil epistemolojik nedenlerle
benimser. Weber, soyut ve zamandan bağımsız bir yasalar sisteminin, doğa bilimlerinde
olduğu gibi tipik ve tekrarlanan olaylara odaklanması gerektiğini düşünür. Bu yüzden,
evrensel yasalar arayışı ister istemez önemli ve özel tarihsel olayların ele alınmasını engeller.
Weber kendi konumunu şöyle özetler: Tarihsel olguların somut bilgisi açısından, en
genel yasalar, çoğunlukla içerikten yoksun oldukları için fazla değerli değillerdir. Bir terimin
geçerliliği veya kapsamı arttıkça bizi gerçekliğin zenginliğinden uzaklaştırır, zira o, daha fazla
sayıda muhtemel olgunun ortak unsurlarını kapsayabilmek için, mümkün olduğu kadar soyut
ve bu yüzden içerikten yoksun olmalıdır. [Sosyal] bilimlerde, evrensel veya genelin bilgisi
asla kendi başına değerli değildir.
Bu yüzden Weber, daha ziyade “Kapitalizm niçin bir başka yerde değil de Batı’da
ortaya çıkmıştır?” gibi büyük ampirik problemlerle ilgilenir ve bu problemlerin ele
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alınmasında genel teorilere vurgunun yanlış olacağına inanır. Weber bu metodolojik
problemleri ideal tipler aracılığıyla ele alır.

8.2.

İdeal Tipler

Her bilim araştırdığı olguların unsurlarını belirleyecek kavramsal bir haritaya gerek
duyar. Örneğin, biyologlar sadece bedendeki her kemik ve dokuya değil bilgi, besin ve diğer
elementlerin taşınma süreçlerine de isimler verirler. Astrofizikçiler, kimyacılar ve diğer tüm
bilim adamları kendi araştırma nesnelerini incelerken aynı şeyleri yaparlar. Ancak, toplumun
kavramsal bir haritası, aslında insanlar güvenilir bulmadıkları için Weber dönemine kadar
yoktu. Ancak bu güvenilmezliğin bir nedeni, toplumsal davranış kalıplarını özetleyen
kavramların olmamasıydı. Bu yüzden Weber, onları geliştirmeye koyulur. Onun hedefi, “bu
genel alan hakkında, çok farklı değer tutumlarıyla bile tutarlı bir kavramlar sistemi
oluşturmaktır.
Weber bu amaca ulaşmaya çalışırken bazı temel problemlerle yüzleşir. Sosyoloji doğası
gereği doğa bilimlerinden farklıdır, zira önceden belirtildiği gibi onun temel görevi
“toplumsal eylemi yorumlayıcı tarzda anlamak ve böylece yönünü ve sonuçlarını nedensel
olarak açıklamak”tır. “Anlamak” Almanca bir sözcük olan verstehen’in çevirisidir ve bu
terimin teorik ve metodolojik içeriği hakkında yıllardır önemli tartışmalar yapılmaktadır. Yine
de Weber’in tezi oldukça dolaysız bir biçimde ifade edilebilir. Zira ona göre, sadece ideal
tipler kullanılarak hem “toplumsal eylemlerin yorumlayıcı anlaması” hem de böylece tarihsel
olayların ve bireysel davranışların “nedensel açıklaması” mümkün olabilir.
İdeal sözcüğü de yanlış anlamalara neden olabilir. Weber’in amacı bu ifadeye normatif
bir anlam (değer) yüklemek değildir. İdeal tipler daha ziyade “kavramsal olarak saf bir
rasyonel eylem tipi”ni özetleyerek “mantıksal temellerde mükemmellik sağlamak için”
tasarlanmışlardır. Weber ideal tipleri farklı biçimlerde ve bir ölçüde farklı amaçlarla kullanır.
Weber’in çalışmasında iki tür ideal tip ayırt edebiliriz. İlki tarihsel ideal tipler, ikincisi
sınıflandırıcı ideal tipler olarak adlandırılabilir. Weber bu terimleri doğrudan kullanmasa bile
onlar tartışmamızı uygun bir biçimde düzenlememize yardımcı olur.

8.2.1. Tarihsel İdeal Tipler
Tarihsel ideal tipler, geçmişteki olaylar veya düşüncelerin -bazı yanlarına, mantıksal
(Weber’in terimiyle rasyonel) olarak bütünlüklü ve tamlarmış gibi vurguda bulunarakyeniden inşa edilmiş şekilleridir.
Tarihsel olaylar bu şekilde kavramlaştırıldığında, onları ideal tiplerle sistematik olarak
karşılaştırmak ve rasyonel modelden sapmaları gözleyerek nedensel yargılara ulaşmak
mümkündür. Bu strateji Weber’in, örneğin Protestan Reformasyonu gibi tarihsel süreçleri
anlaşılır ve daha kapsamlı bir anlam bağlamına yerleştirmesine ve böylece onların modern
dünyanın tarihsel gelişimi açısından önemlerini anlamasına yardımcı olmuştur.
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Weber’in 1904’teki bir ifadesine göre, tarihsel ideal tip “gerçek durum veya eylemin
karşılaştırıldığı veya belirli önemli bileşenlerini açıklamak için başvurulan saf ideal
sınırlayıcı bir kavramı” anlatır. Bu konuda onun düşüncesinde büyük bir süreklilik vardır, zira
Weber (1919’larda yazılan) Ekonomi ve Toplum’un 1. kısmında benzer bir tespit yapar:
Eylemin akışının saf rasyonel inşası sosyoloğa, kolay anlaşılabilirlik ve
muğlâk olmama gibi bir değere sahip bir [ideal] tip olarak hizmet eder. Bu tiple
karşılaştırarak somut eylemin duygular ve hatalar gibi her tür irrasyonel faktörden
hangi şekillerde etkilendiğini -eylemin tamamen rasyonel [olduğu] hipotezinden
hareketle, beklenebilecek davranış çizgisinden sapmaları- anlamak mümkündür.

8.2.2. Sınıflandırıcı İdeal Tipler
Weber, 1904-1920 yılları arasında, her toplumda yer alan temel toplumsal süreçleri
daha net bir şekilde betimlemeye yardım edecek bir kavramlar setine olan ihtiyacı giderek
daha fazla hisseder. Bu düşünceyle, Ekonomi ve Toplum’un 1. kısmını toplumsal eylemin
yapısını anlamakta kullanılabilecek soyut kavramlar sistemi oluşturmaya ayırır 2 . Bunlar
sınıflandırıcı ideal tipler olarak adlandırılabilir. Bu ideal tipler, Weber’in düşündüğü şekliyle
sosyolojinin kavramsal odağını oluşturur. Ölümü bu kavramlar sisteminin tamamlanmasını
engellese de Weber’in niyeti bu toplumsal eylem tiplerini nasıl kavramlaştırdığı incelenerek
ortaya konulabilir.
Weber’e göre, insanların eylemleri analitik açıdan dört şekilde sınıflandırılabilir. İlk
eylem tipi “amaçsal-rasyonel” (Zweckrational) eylemdir3; bu eylem tipi amaçlar ve araçlar
bilgi temelinde sistematik bir ilişki içinde olduklarında ortaya çıkar. Weber, insanların sahip
oldukları bilgilerin doğru olmayabileceğini biliyordu. Ancak yağmur ayini de borsa alımsatım zamanlaması ayini de amaçsal-rasyonel edimlerdir, hatta araç-amaç bağlantısı büyüsel
inançlar ve rivayetlere dayandığında bile eylem rasyoneldir. Nitekim amaçsal-rasyonel
eyleme her toplumda rastlanır. Yine de Weber, en özgün amaçsal-rasyonel eylem biçiminin
nesnel/bilimsel bilgiye dayandığını öne sürer. Nesnel bilgiye dayalı eylem muhtemelen daha
etkilidir. Onun etkililiğinin bir nedeni, amaçsal-rasyonel eylemin yer aldığı alanların zamanla
genişlemesidir: en düşük olası maliyetle üretim yapan sanayiciler, önemli bir sportif başarı
kazanan antrenörler, etkili öğretim yapan eğitimciler, bir jüriyi/yargıcı ikna eden avukatlar,
hastaları iyileştiren hekimler ve çocuklarını kendi “doğru” düşüncelerine göre yetiştiren annebabalar vb. Bunların çoğu amaçlarına ulaşmak için bilimsel bilgiden yararlanır. Bunlar
Weber’in amaçsal-rasyonel eylemle kastettiği şeyin örnekleridir. Bu eylemin modern
toplumlarda yaygınlığı tarihsel “rasyonelleşme” sürecini yansıtır.

2

Max Weber, Ekonomi ve Toplum, 1. cilt, (çev. Latif Boyacı), İstanbul, Yarın Yayıncılık, 2012, s. 132 vd.

Bazı çevirilerde bu eylem tipi “araçsal-rasyonel” veya “gereç-ussal” olarak ifade edilmektedir. Ancak biz,
Zweckrational ifadesini (Almanca Zweck = amaç, erek) amaçsal-rasyonel olarak karşılamanın daha doğru bir
çeviri olduğunu düşünüyoruz.
3
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İkinci eylem tipi “değer-rasyonel” (wertrational) eylem kişinin kendi temel değerleri
ışığında gerçekleştirdiği davranıştır. Weber’in vurguladığı gibi değer-rasyonel eylem, her
zaman aktörün bağlayıcı olduğunu düşündüğü “kurallar” veya “talepler”i içerir. İnançları
nedeniyle alkol kullanmaktan kaçınan dindar insanlar, çocuklarının gelişimine destek olmak
ve üniversitede okutmak için para ödeyen anne-babalar, yasalar yapan politikacılar, emirlere
itaat eden askerler kendi değerlerine göre davranmaktadır. Böyle davranmamak onursuzluk
olacaktır. Nitekim değer-rasyonel eylemin temel karakteristiği başlı başına bir amaç
olmasıdır. Amaç; parasal başarı, bilgi artırma vb. değildir. Örneklerden görüleceği üzere, bu
davranışa hayatın her alanında rastlanır. Weber’in tamamlayamadığı sosyolojik görev ise
amaçsal-rasyonel ve değer-rasyonel eylemin modern toplumlarda ortaya çıkış koşullarını
belirlemekti.
Üçüncü eylem tipi olan “geleneksel eylem”, köklü alışkanlıkların belirlediği davranış
biçimidir. Weber’in vurgulamak istediği nokta, inanç ve değerlerin insanların ikinci doğasını
oluşturduğu ve eylem kalıplarının uzun süre istikrarlı olduğu bir ortamda insanların genellikle
alışılmadık durumlara tepki gösterdikleridir. İnsanlar, bir anlamda, davranışlarını kuşaktan
kuşağa aktarılan âdetlere göre düzenlerler. Bu toplumlarda insanlar, uzun süredir yerleşik çoğu kez dinsellik çerçevesinde yaptırım altına alınan- hayat tarzlarının değişmesine
direnirler. Sonuç olarak yeni durumlar veya seçimlerle karşılaştıklarında çoğu kez eskisi gibi
davranırlar. Geleneksel eylem, seçim/tercih hakkının sınırlı olduğu (veya böyle algılandığı)
davranış tiplerini simgeler.
Weber’e göre, geleneksel eylem sanayi-öncesi toplumlarının karakteristik özelliğidir.
Bu yüzden Weber onları anlatmak için aynı terimin bir türevi olan geleneksel toplum
kavramını kullanır. Ona göre, amaçsal-rasyonel eylem ve değer-rasyonel eylem ayrımı
geleneksel toplumlardaki davranış kalıplarını anlamak için yeterli değildir. Örneğin,
geleneksel toplumlarda ev-halkı genellikle hem üretim hem de tüketim birimidir. Bu, sadece
çocuk yetiştirmenin ve temel hayati ihtiyaçları karşılamanın aynı alan içinde yer alması değil,
aynı zamanda insanların hem ailevi hem de ekonomik kararları âdetlere göre almaları
demektir. Âdetler genellikle, amaçsal-rasyonel eylemlerde geçerli olan nesnel verilere dayalı
hesaba dayalı ve mantıklı araçlar kullanarak amaca ulaşmayı engeller. Benzer şekilde, âdetler
genellikle değerlerin uygun yol gösterici olduğu değer-rasyonel eylemde tipik olan aileye
bağlılığı veya daha çok kazanma gibi amaçsal/araçsal yönelimlere de mâni olabilir.
Weber geleneksel eylem örneklerinin modern toplumlarda da ortaya çıktığını açıkça
ifade eder. Bunun örnekleri, insanlar davranışlarını “Biz zaten hep böyle yaparız” diyerek
haklılaştırmaya çalıştıklarında görülebilir. Şirketler bazen yeni durumlara adapte olamadıkları
için başarılı olamaz veya pazar paylarını kaybedebilirler. Bunun nedeni, onların köklü veya
geleneksel eylemleri devam ettirmeleridir.
Dördüncü eylem tipi “duygusal eylem”, belirli bir durumdaki insanların duyguları
tarafından belirlenir. Çocuğunu döven anne-baba ve rakibine tekme atan bir futbolcu buna
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örnektir. Kuşkusuz, bu davranış tipine her toplumda rastlanır. Ne yazık ki Weber varlığını
kabul ettiği bu “tortu” kategoriyi ayrıntılı olarak ele almamıştır.
Bu eylem tiplerinde davranış, dört saf biçim şeklinde düşünülerek/tasarlanılarak
sınıflandırılmıştır. Weber gerçek durumları tam olarak yansıtmadıklarını bilse de bu
kavramlar, karşılaştırma için bir referans noktası sağlar. Yani, çeşitli ampirik örnekler bir
birleriyle ve ideal tiplerle -örneğin toplumsal eylem tipleriyle- sistematik olarak
karşılaştırılabilir. İdeal tipler Weber için yarı deneysel bir yöntemi temsil eder. “İdeal”, bir
deneydeki kontrol grubunun işlevsel dengi görevini yüklenir. Farklılıklar veya idealden
sapmalar nedensel güçlerin (veya gerçek bir laboratuvar deneyindeki bir uyaranın) sonucu
olarak görülür ve böylece bu nedenler bulunmaya çalışılır. Bu anlamda Weber iki amacı
gerçekleştirebilir: (1) toplumsal eylemin unsurlarını analitik ve mantıksal olarak vurgulamak
ve (2) özel örneklerdeki özel farklılıkların nedenlerini ortaya çıkartmak. Örneğin araştırmacı,
gerçek ampirik örneklerin amaçsal-rasyonel eyleme benzerlik derecelerine bakarak bu ideal
tipe uygunluğun veya sapmanın nedenlerini değerlendirebilir. Bu yolla, ampirik örneklerin
kendilerine has yanları vurgulanabilir ve nihayet sistematik ve mantıksal olarak analiz
edilebilir.
Weber erken dönemde birkaç araştırma projesine katılsa bile modern istatistiksel
yöntemlerin, “kitlesel olgular” olarak adlandırdıkları şeyleri betimlemeye uygun olmadığını
düşünür. Bu yüzden, hipotezlerin bu teknikler kullanılarak doğrulanabileceğine inanmaz.
Araştırma yapmanın yeni bir yolu bulunmalıdır; bu yol Weber’e göre ideal tiplerden
geçmektedir. Aşağıdaki bölümlerde, Weber’in bu ideal tiplerin kullanımını nasıl planladığı
konusunda iki örnek sunulacaktır.

8.3. Weber’in Toplumsal Düzen Tasavvuru
Weber’in toplumsal düzen analizi ayrıntılı ve karmaşıktır. Onun bir bütün olarak
toplumu nasıl tasavvur ettiğini anlamak çoğu kez zordur. Daha önce belirtildiği gibi, Weber
sosyolojiyi toplumsal eylemin araştırılması olarak görür ve ideal tipler analizinde gördüğümüz
gibi, dört temel eylem tipi olduğunu düşünür: amaçsal-rasyonel, değer-rasyonel, geleneksel ve
duygusal eylem. Nitekim insan davranışlarına rasyonalite, gelenek veya duygular yol gösterir
veya Weber’in deyimiyle, bu faktörler tarafından “yönlendirilir.” Bununla beraber, bu eylem
tiplerinin birbirlerini karşılıklı olarak dışlamaları gerekmez, onlar farklı şekillerde bir araya
gelebilir, ancak bazı yönelimlerin bir araya gelme ihtimali diğerlerine göre daha yüksektir.
Örneğin, duygusal ve değer-rasyonel eylemin bir araya gelme ihtimali, sözgelimi, amaçsalrasyonel ve geleneksel eylemlere göre daha yüksektir. Weber bir eylem tipinin genellikle bir
toplumsal ilişki tipinin hâkimiyetinde olduğunu ima eder.
Weber’de tipik olduğu üzere, toplumsal ilişkilerin doğası, onları meydana getiren
eylemlerde yapıldığı gibi bir ideal tip olarak betimlenir. Toplumsal eylemden ortaya çıkan iki
temel toplumsal ilişki türü vardır: bireylerin birbirleri hakkındaki duyguları tarafından
biçimlendirilen, duygusal veya geleneksel eylemlere dayalı duygular içeren “umumi”
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(communal) ilişki ve amaçsal veya değer-rasyonel bir temele dayalı “birliksel” (associative)
ilişkidir. Nitekim Weber’in gözünde, bu iki temel ilişki tipini dört eylem tipi arasındaki
ayrılıklar güdüler. Bu ayrışmalardan ilki duygusal ve geleneksel yönelimler; diğeri ise iki
rasyonel eylem tipi (değer-rasyonel ve amaçsal-rasyonel eylem) etrafında gelişir.
Toplumsal ilişkiler ister umumi ister birliksel olsun, genellikle Weber’in meşru düzenler
olarak adlandırdığı şeyle bağlantılıdır. Weber’de “düzen” toplumsal ilişkiler aracılığıyla inşa
edilen daha büyük yapıları ifade eder. Eylemler ve toplumsal ilişkiler hemen her zaman
mevcut meşru bir düzen bağlamında ortaya çıkar. Bu tür düzenler, eylem ve toplumsal
ilişkilerin “ilkeler” veya kurallara göre sürdürülmesini temin ederler, her birinin ihlali onlarla
ilişkili yükümlülüklerini yerine getirmeyenler üzerinde olumsuz yaptırımlar uygulanmasına
yol açar. Nitekim eylem ve toplumsal etkileşimle ilgili daha mikro süreçleri daha makro
gerçeklik düzeylerine bağlayan yapı “meşru düzen”dir. Düzenler, Weber’in çalışmasındaki
pek çok kavram gibi, iki temel tip içinde sınıflandırılır. İlki, toplumsal ilişkilerin düzenin
kurallarına göre ilerleyeceği “öznel bağlılıklar” etrafında organize olur ve bu öznelliğin
kaynağında aşağıdaki üç faktörden biri vardır:
(1) Duygu (düzene “duygusal bağlılık”);
(2) Değer-rasyonalite (bir amaca ulaşmanın en etkili aracı olarak mevcut düzenin
mutlak geçerliliğine inanç);
(3) Kurtuluşun düzene bağlı olduğunu savunan dinsel inançlar.
İkinci düzen tipini, aktörlerin gerçekleştirilen eylemlerin öngörülebilir sonuçlara sahip
belirli “dışsal etkiler”i konusundaki ortak beklentileri organize eder. Nitekim aktörler
eylemlerini beklenilen sonuçlara göre ayarladıkları için Weber bu düzen türünün amaçsalrasyonalite tarafından organize edildiğini ima eder.
Weber daha sonra düzenlerin meşruluğunun temelini yani aktörlerin “düzene” kendi
davranışlarını kontrol hakkını nasıl tanıdıklarını ele alır. Temel meşrulaştırma tipleri
şunlardır:
(1) Geleneksel (şeylerin her zamanki oluş biçimleri);
(2) Duygusal (şeylerin düzenlenme biçimlerine duygusal bağlılık);
(3) Değer-rasyonel (mevcut düzenin eylemleri organize etmenin mümkün en iyi yolu
olduğu çıkarımı)
(4) Hukuki (aktörler arasında -amaçsal rasyonaliteyle ilgili faktörlerin devreye girdiğibağlayıcı mutabakatlar veya bu mutabakatları dayatma ve uygulama hakkı olduğu kabul
edilen bir dışsal otorite).
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Sosyolojinin araştırma nesnesi olan toplumsal eylem, aktörlerin karşılıklı farkında
oldukları davranışlardır. Eylemler ya duygulara ya geleneklere ya değer-rasyonaliteye ya da
amaçsal-rasyonaliteye yöneliktir. Weber bu yönelimlerin kültürel olduklarını veya bir
toplumun değerleri, inançları ve ideolojilerinin bir parçasını oluşturduklarını, ancak aynı
zamanda aktörleri belirli biçimlerde davranmaya güdülediklerini ima eder. Farklı yönelimler
ve güdüler içeren toplumsal eylemler, böylece ilgili kültürel yönelimler ve güdüler bileşimine
bağlı olarak umumi veya birliksel olabilen daha istikrarlı toplumsal ilişkilerin oluşumuna yol
açarlar. Umumi ilişkiler, duygusal ve geleneksel güdüler tarafından yönlendirilirken, birliksel
ilişkiler belirli bir rasyonalite içeren, amaçsal veya değer-rasyonel faktörlerden oluşur.
Toplumsal ilişkiler, eylemi kurallara göre yapılandıran düzenin bir parçasıdır. Toplumsal
düzenler duygu, değer-rasyonalite, din/gelenek ve rasyonaliteyi vurgulayan kültürel
yönelimler tarafından organize edilir. Özetle düzenin ana meşrulaştırıcı temeli ya duygusal ya
değer-rasyonel ya dinsel/geleneksel ya da hukuki/rasyonel olabilir.
Weber, açıkça ifade etmese de iki temel düzen biçimi olduğunu ima eder:
(1) Örgütsel düzenler: İş bölümü içeren ve belirli hedeflere yönelik yapılardan meydana
gelir;
(2) Tabakalaşma düzenleri: Bir eşitsizlik sistemi içindeki birey kategorilerinden oluşur.
Bunlar birbirlerini karşılıklı olarak dışlamaz zira bir eşitsizlik sistemi organizasyonlar
sayesinde sürdürülürken, bir organizasyon kaynakların dağılımındaki belirli bir eşitsizlik
bileşiminin ürünü olarak da var olabilir.
Gelecek derste kısaca göreceğimiz gibi Weber bunları, egemenlik kavramı altında ele
alır. Weber bu terimle toplumun bazı kesimlerinin diğerleri üzerinde ne yapmaları gerektiğini
söyleme otoritesine sahip olduklarını ve bunun bir sonucu olarak otorite konumundakilerin
kaynakların dağılımını kontrol edebileceklerini kasteder. Bu yüzden, meşru düzenler
egemenlik sistemleri üretirler.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Doğrudan Weber’in sosyolojisine ayrılan bu dersin ilk kısmı, Alman düşünürün
sosyoloji tanımının analizine ayrılmıştır. Weber’e göre sosyoloji, toplumsal eylemi
yorumlayıcı tarzda anlamaya ve böylece onun yönünü ve sonuçlarını nedensel olarak
açıklamaya çalışan bir bilimdir. Bir toplumsal “eylem”den söz edebilmek için eyleyen
bireyin, davranışına -açık veya örtük bir biçimde, farkında olmadan veya bilinçli olarak- öznel
bir anlam yüklemesi gerekir. Weber’e göre eylem, başkalarının davranışları dikkate alındığı
sürece “toplumsal”dır.
Bu genel analiz bağlamında, toplumsal ve kültürel olgularla ilgilenen disiplinlerin
“nesnel olarak geçerli hakikatlere” nasıl ulaşabileceği sorusuna Weber’in verdiği cevap
değerlendirilecektir. Weber’in bilim-değer ilişkisini nasıl kurduğu ve “değerden-arınık” bir
sosyolojinin imkânları hakkında söyledikleri ele alınacaktır.
Dersin ikinci kısmında ise yine yukarıda belirtilen sorunsal bağlamında Weber’in
geliştirdiği “ideal tip” yaklaşımı değerlendirilmiştir. Weber, toplumsal olayları açıklamak
üzere evrensel yasalar ortaya koymaya çalışmanın yersiz bir çaba olduğunu düşünür; zira
evrensel olduğu iddiasıya ortaya atılan yasaların toplumsal dünyayı açıklama, kendi ifadesiyle
anlama (verstehen) süreçlerinde kullanışsız olduğuna inanır. Evrensel yasaların tuzağına
düşmeden toplumsal alanı anlama ve ampirik ile kuramsal arasında orta bir yol bulmak üzere
analitik bir araç olarak ideal tip yaklaşımını geliştirir. İdeal tipler tarİhsel biriciklikleri ihmal
etmeden genel analizler ve soyutlamalar yapmaya imkân sağlayan rasyonel (zihinsel,
kurgusal) tasarımlardır. Weber’in toplumsal evreni anlamak üzere geliştirdiği ve
çalışmalarının genelinde başvurduğu ideal tipler -kendisi bu şekilde adlandırmasa da analiz
açısından pratik olacağı için- “tarihsel ideal tipler” ve “sınıflandırıcı ideal tipler” olarak iki
genel başlık altında incelenmiştir. “Kapitalizm”, “bürokrasi”, “Batı kenti” gibi
kavramsallaştırmalar Weber’in tarihsel ideal tiplerine örneklerdir. İnsanların toplumsal
eylemlerini sınıflandırmak üzere kurduğu dörtlü tipoloji ise (“amaçsal-rasyonel”, “değerrasyonel”, “geleneksel” ve “duygusal”) sınıflandırıcı ideal tipler olarak incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Weber’in sosyolojiyi bir bilim olarak tanımlarken öne çıkardığı unsurlar nelerdir?
2) Weber’in sosyoloji dağarcığında “anlama” (verstehen) ne ifade eder?
3) Weber’in “toplumsal eylem” kavrayışı ile Durkheim’in “toplumsal olgu” anlayışını
karşılaştırınız. Aradaki temel farkın hangi nokta(lar)da odaklandığını tartışınız.
4) Weber, insan eylemlerini hangi başlıklar altında sınıflandırmıştır?
5) Weber’in kavramsallaştırdığı insan eylemlerini “geleneksel” veya “modern” olarak
nitelemek, belli eylem tiplerinin yalnızca “geleneksel” veya “modern” toplumlara
özgü olduğunu iddia etmek doğru mudur? Tartışınız.
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9. WEBER’İN EGEMENLİK ve TABAKALAŞMA ANALİZİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Weber’in Egemenlik Analizi
o Karizmatik egemenlik
o Geleneksel egemenlik
o Rasyonel-yasal egemenlik



Weber’in Tabakalaşma Analizi
o Sınıf
o Statü



Weber’in Toplumsal Değişim Analizi
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Anahtar Kavramlar


Karizmatik Egemenlik,



Geleneksel Egemenlik,



Rasyonel-Yasal Egemenlik,



Rasyonelleşme, Bürokrasi,



Modern Devlet,



Sınıf,



Statü,



Toplumsal Değişim,



Jeopolitik
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Giriş
Bu dersin ilk kısmında Weber’in egemenlik (otorite) analizi incelecektir. Weber’in
sosyoloji anlayışına göre bir toplum, egemenlik örüntüleri araştırılmadan anlaşılamaz. Weber
uzun dönemli eğilimleri veya insan toplumunun genel hareketini, egemenlik temelinde
değişimlere uğrayan bir süreç olarak görür. Tarihî “geleneksel” otorite etrafında gelişen
egemenlik örüntülerinden muhalif hareketleri seferber eden ve kendi otoritelerini yeni
egemenlik örüntüleri temeline yerleştiren “karizmatik” liderlerin doğduğu ve bunların da
zamanla yeni bir “geleneksel” otorite biçimine dönüştüğü göreli istikrar dönemleri biçiminde
tipleştirir. Bununla beraber, kapitalizmde piyasaların genişlemesiyle egemenlik giderek hukuk ve bürokratik organizasyonların temsil ettiği- rasyonel hukuki otoriteye dönüşür. Bu
organizasyonlar, Weber’e göre duygusal, geleneksel ve hatta değer-rasyonel meşru düzenlerin
yerine hukuk yönetimini geçirerek ve toplumsal hayatın tüm alanlarında eylemi amaçsalrasyonaliteye yönelterek tüm meşru düzenlerin kontrolünü ele geçirir. Bu yüzden, toplumsal
dünya “rasyonelleşirken” egemenliğin temelini, devlet ve ekonomi içindeki bürokratik
organizasyonlar oluşturmaya başlar.
Bu derste ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğimiz yukarıdaki analizi Weber, 20. yüzyıla
girerken Almanya’da ortaya çıkan tarihsel eğilimlere ve sınaî kapitalizme bakarak yapar.
Weber egemenlik örüntülerindeki değişimi açıklamak ister ve bu arzu onu birçok temel
konuyu -bürokratik organizasyonlar, tabakalaşma, kentler, hukuk, din, jeopolitik, piyasalararaştırmaya iter. Amacı, bu konuların egemenlik biçiminde rasyonel hukuki otoriteye doğru
değişimi açıklamakta nasıl yardımcı olabileceklerini görmektir. Biz de bu dersin ikinci
kısmını, yukarıda sözünü ettiğimiz -Weber’in egemenlik örüntülerindeki değişimi açıklamak
üzere incelediği- temel hususlar arasında yer alan bürokrasi, tabakalaşma ve jeopolitik gibi
konulara ayıracağız. Bu çerçevede özellikle “sınıf” ve “statü” kavramlarına odaklanacağız.
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9.1.

Egemenlik Tipleri

Bir toplum sahip olduğu egemenlik sistemine göre sınıflandırılabilir. Almancada
Herrschaft terimi hem egemenlik hem otorite anlamına gelir ve Weber terimi bu iki anlamda
da kullanmıştır. Bir egemenlik sistemi nihayetinde tabakalaşma düzenleri ve örgütsel düzenler
biçiminde terimleştirdiğimiz unsurlardan meydana gelir. Her düzenin meşruiyete ihtiyacı
vardır. Dolayısıyla, gücü elinde tutanlar iktidarlarını, bu güce tabi olanlar nezdinde (otorite
olarak) meşrulaştırmaya çalışırlar. Egemenlik, ayrıca tabi konumdakilerin verilen emirlere
itaatlerini sağlayacak ve onların ilişkilerini düzenleyecek örgütsel düzenleri gerektirir. Weber,
tipik olarak yaptığı gibi, her biri farklı bir meşruiyet temeline ve farklı bir yönetim aygıtına
sahip üç egemenlik biçimi veya Weber’in terminolojisiyle üç ideal tip belirler: karizmatik,
geleneksel ve rasyonel-yasal1 egemenlik.

9.1.1. Karizmatik Egemenlik
İlk egemenlik tipi karizmatik otorite olarak adlandırılır. Karizma terimi dinsel
kaynaklıdır ve asıl anlamı Tanrı vergisidir ve bir kişinin kutsal güçlerle donatılmış olduğunu
ima eder. Ancak Weber, karizma teriminin pratikteki kullanımlarını kutsallığın tezahürleriyle
sınırlamaz; aksine bu kavramı bir ölçüde insanların hayatlarındaki önemli olaylar veya
problemler sayesinde tanınan ve kişiliklerinin gücüyle kendi özlemlerini başkalarına ileten ve
onları yeni yönlere çeken sıra dışı bireyleri anlatmak için kullanır. Nitekim bazen dinsel
rollere sahip olmayan insanların da (örneğin politikacılar, askerler veya sanatçılar) karizmatik
oldukları düşünülür.
Weber’e göre, karizmatik liderlik kriz dönemlerinde, bir toplumun karşılaştığı
problemleri çözmekte kullanılan mevcut yöntemler uygunsuz, çağı geçmiş veya yetersiz
olarak göründüğü zamanlarda ortaya çıkar. Bu koşullarda karizmatik egemenlik devrimcidir.
İnsanlar liderin telkin gücüne dayalı yeni bir yön lehine geçmişi reddederler. Nitekim karizmatik egemenlik -diğer iki egemenlik tipi olan geleneksel ve yasal- bağlamlarında bir
toplumsal değişme aracıdır.
Karizmatik egemenliğin meşruluğunun temelini hem liderin sıra dışı bir kavrayış ve
başarı göstermesi hem de izleyicilerinin onun egemenliğini tanımaları oluşturur. Weber’in
bakış açısından, karizmatik bir liderin bir şarlatan veya kahraman olarak ortaya çıkması
önemli değildir; bu anlamda Hitler de Gandhi de karizmatik liderlerdi. Gerçekte önemli olan,
kitlelerin kendi özgür iradeleriyle lideri izlemeyi seçmeleridir. Weber, karizmanın uzun
vadede istikrarsız bir otorite biçimi olduğuna inanır, zira onun meşruluğu liderin özel
kavrayışı ve başarısına bağlıdır. Bu yüzden, lider başarısını uzun süre devam ettiremediği ve
krizler yeterince çözüme kavuşturulamadığı takdirde kitlelerin karizmatik kişiliği
reddetmeleri ve sonuçta karizmatik liderin otoritesini kaybetmesi ihtimali yüksektir.

1

Bu egemenlik/otorite tipi Türkçe bazı metinlerde “rasyonel-hukuki” veya “yasal-ussal” şeklinde de çevrilmiştir.
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Karizmatik egemenlikte liderin yönetim aygıtı genellikle sadece efendilerinin doğrudan
kişisel ve siyasal ihtiyaçlarına hizmet eden inançlı bir taraftarlar grubundan oluşur. Ancak, her
rejim uzun vadede karizmatik liderin hem halefini belirlemesini hem de gerekli gündelik
kararları almasını gerektiren “rutinleşme problemi” ile karşı karşıyadır.
Halef problemi çeşitli yollarla çözülebilir: Örneğin, kitleler yeni bir karizmatik lider
arayışına girebilir veya lider halefini işaret edebilir ya da taraftarlar bir halef belirleyebilir.
Ancak, bütün bu yöntemler siyasal istikrarsızlık içerir. Bu yüzden genellikle zaman içerisinde
iktidarın düzenli bir biçimde devredilmesini sağlayan gelenekler veya hukuki prosedürler
gelişir.
Gündelik kararların verilmesi (yönetme) problemi genellikle ya daha gelişkin bir
yönetim aygıtı oluşturularak ya da mevcut bir organizasyonun kontrolü ele geçirilerek
çözümlenir. Ancak iki örnekte de tipik sonuç; karizmatik lider ve takipçileri arasındaki
ilişkinin, efendinin olağandışı niteliklerine inançtan geleneğe veya hukuka doğru kaymasıdır.
Weber’in ifadesiyle; karizmanın kaderi, kalıcı toplumsal eylem yapılarına geçildikten sonra
yerini [tekrar] geleneğe veya rasyonel ilişkilere bırakmasıdır. Bu yeni meşruiyet temelleri
diğer iki egemenlik tipini ifade eder.

9.1.2. Geleneksel Egemenlik
İkinci egemenlik tipi geleneğe dayanır. Weber’in sözleriyle ifade etmek gerekirse
“otorite, meşruiyet bizzat gelenek adına talep edildiğinde ve kökleşmiş kurallar ve güçlerin
kutsallığına inanıldığında geleneksel olarak adlandırılır”. Yani, geleneksel egemenlik, çok
eski olduğu ve aklın sorgulayamayacağı (çoğu kez dinsel yaptırımların söz konusu olduğu) bir
ilişkiler durumunu temsil ettiği inancına dayanarak meşrulaştırılır. Örneğin, İngiliz
monarşisinde ilk doğan çocuğun tahtın meşru varisi olması zamanla geleneğe dönüşür ve bu
davranış kalıbı dinsel yaptırımlar içerir. Böyle bir ortamda, alt sınıflar emirlere, yöneticinin
meşru konumunu kabul ettikleri, kişisel sadakatleri, kuşkusuz ekonomik ve siyasal
bağımlılıkları nedeniyle itaat ederler. Nitekim Weber’in analizi, geleneksel toplumsal eylem
tiplerinin bir egemenlik sistemi içinde nasıl genellik kazandıklarını gösterir. Bu toplumlardaki
tabakalaşma hiyerarşisi, insanların sosyal sistem içindeki konumları gelenekler tarafından
belirlendiği için genellikle oldukça katıdır.
Weber iki geleneksel otorite biçiminden söz eder, bunlardan sadece biri idari aygıta
sahiptir. Patriarkalizm; ev halkı içinde ve emirleri uygulamak için bir yönetim kadrosuna
gerek duymayan diğer küçük gruplarda ortaya çıkan bir geleneksel egemenlik biçimidir.
Patrimonyalizm ise emirleri uygulamak için bir yönetim aygıtına gerek duyulan daha büyük
toplumsal yapılarda ortaya çıkan bir geleneksel egemenlik biçimidir.
Geleneksel patrimonyal egemenlik biçiminde, yönetim aygıtı yöneticiye kesinlikle sadık
bir hizmetkârlar topluluğunu içerir. Weber’e göre, görevlilerin sadakatinin kaynağı,
geleneksel temelin yanı sıra, konumları veya ödüllendirilme konusunda yöneticiye tabi
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olmaları veya lidere sadık kalmaya yemin etmeleri yahut her ikisidir. Bir ideal tip olarak
patrimonyalizm şu nitelikleri taşır:
1. İnsanlar konumlarını geleneklere ve lidere sadakatlerine bağlı olarak elde ederler.
2. Görevliler emirlerin uygulanmasında lidere itaatle yükümlüdür.
3. Kişisel ve resmî ilişkiler iç içe geçmiştir.
4. Otoritenin sınırları muğlaktır.
5. Görevde uzmanlaşma asgari düzeydedir.
Bu koşullarda kararlar, görevlilerin/memurların bu kararlardan nasıl bir fayda
sağlayacaklarına ve liderin isteklerine bağlıdır. Ayrıca, görevliler kendilerine ait üretim
araçlarına sahiptirler veya onlara lider tarafından bahşedilir. Bu yüzden, yargılama sürecinin
nerede başlayıp nerede bittiği kanunlarca belirlenmemiştir. Örneğin, geleneksel bir yönetici
memur hem suçluları yakalar hem de (mümkün olduğu kadar kaymağını yiyerek) vergi
toplayabilir. Ancak bu görevlerin nasıl gerçekleştirileceği duruma göre değişir ve hukuktan
ziyade görevlinin kaprislerine bağlıdır. Bu yüzden, Weber’in Ekonomi ve Toplum’da
geleneksel egemenlik biçimini kapitalizmin gelişimini engelleyen bir faktör olarak
tanımlaması şaşırtıcı değildir, zira burada kurallar gerçekte rasyonel olarak belirlenmez,
görevliler oldukça keyfi bir biçimde davranma imkânına sahiptirler ve ayrıca ilgili alanlarda
eğitim almamışlardır. Modern kapitalizm; mantığa, prosedürlere ve bilgiye vurgu yapar.
Ayrıca, görüleceği gibi modern sınıfsal yapılar, statü ve rollerin gelenekle sınırlandırıldığı
sosyal sistemlerde mümkün değildir.

9.1.3. Rasyonel-Yasal Egemenlik
Üçüncü egemenlik tipi hukuka, Weber’in deyimiyle rasyonel-yasal otoriteye dayanır.
Hukuki egemenlik kanunlar sayesinde var olur. Temel anlayış, bir hukuk kuralının uygun
prosedürlerle oluşturulması veya değiştirilebilmesidir. Bu yüzden, rasyonel-yasal egemenlik
sisteminde meşruiyetin temelini prosedürler oluşturur. İnsanlar, yasaların ancak uygun tarzda
yapıldıkları ve uygulandıklarında meşru olduklarına inanırlar. Benzer şekilde insanlar,
liderlerin konumlarını ancak prosedürlere uygun biçimde -örneğin seçimle veya atamaylaelde ettiklerinde kanuni haklara sahip olduklarını düşünürler. Böylece Weber modern devleti
fiziksel zorlayıcılık tekeli, yani hem liderler hem de yurttaşları bağlayan bir hukuk sistemi
tarafından meşrulaştırılan bir tekel üzerine kurulu bir güç olarak tanımlar. Yukarıda anlatılan
rasyonelleşme sürecini kişilerin yönetiminden ziyade hukuk yönetimini yansıtır. Bu
rasyonelleşme süreci modern bir bürokrasiden başka hiçbir yerde bu kadar açık olarak
görülemez.
Weber rasyonel-yasal bir sistemdeki yönetim aygıtını bürokrasi olarak adlandırır.
Bürokrasi, kuralların kamu çıkarına uygun biçimde oluşturulması ve uygulanmasını
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sağlamaya yönelir. O araçsal-akılcı eylemin en temel ve en özgün tipidir. Günümüzde çoğu
insan bürokrasileri etkisiz, katı ve yetersiz olmakla suçlasa bile Weber’e göre, bir hukuk
yönetiminde bürokrasi etkili, esnek ve yetkin düzenleme sağlamanın tek aracıdır. Ancak
Weber, bürokrasinin insanları aklın “çelik kafesi”ne hapsettiğini ve böylece özgürlüğü
boğduğunu da gözlemler.
İdeal tip olarak bürokratik bir yönetim aygıtı, mantıksal olarak saf biçimiyle geleneksel
toplumlardakilerden farklı niteliklere sahiptir:
1. İnsanlar konumlarını bilgi ve deneyimlerine göre elde ederler.
2. İtaat herkese aynı biçimde uygulanan kurallara bağlıdır.
3. Kişisel ve resmî ilişkiler birbirinden ayrılmıştır.
4. Otoritenin sınırları açık ve nettir.
5. Görevde uzmanlaşma yüksek düzeydedir.
Weber’e göre, rasyonel-hukuki bir sistemde bürokratik yönetim, memurlar resmi
görevlerini sevgi, kızgınlık gibi duygulardan ve kişisel, irrasyonel ve duygusal unsurlardan
arındırabildikleri ölçüde mümkündür. Ancak bu bir ideal tiptir. Weber hiçbir gerçek
bürokrasinin bu şekilde işlemediğinin bilincindedir. İnsanlar çoğu kez konumlarını tanıdıkları
kişiler aracılığıyla elde ederler. Kurallar çoğu kez keyfî bir biçimde uygulanır. Çoğu kez
kişisel ve resmî sorunlar iç içe geçer. Dolayısıyla asıl görev, belirli bir bürokrasinin bu ideal
tipe ne kadar uygun düştüğünü belirlemektir. Bu sorun önemlidir, zira bürokratik ideal tip
modern toplumlara özgü temel bir değeri yansıtır: Siyasal yönetim kişisellikten uzak, nesnel
olmalı ve bilgiye dayanmalıdır, zira hukukun egemenliği sadece bu yolla sağlanabilir. Ayrıca
Weber, aslında günümüzde yaygın olarak gözlense de bu değerin tarihsel olarak yeni bir olgu
olduğunu vurgular. O, Batı’da ortaya çıkmış ve sadece son birkaç yüzyıldır egemen otorite
biçimi hâline gelmiştir. Son olarak Weber’in bürokrasi tanımı modern toplumlardaki temel bir
çatışma alanına işaret eder: Yasaları yapan ve bürokrasileri kontrolü altına alarak onları
uygulayan kimdir?
Rasyonel-yasal otoritenin egemen olduğu bir sistemde, siyasal partiler sosyal
tabakaların iktidar mücadelesi araçlarıdır. Weber’in ifadesiyle siyasal bir partinin varoluş
amacı, temsil ettiği grubun ekonomik çıkarları veya değerlerini yasal düzenlemeler altında
ilerletmek için egemenlik mücadelesi vermektir. Genelde, bu mücadelenin gayesi bürokrasiyi
yasalara bağlı kalarak yönetmektir, zira farklı sosyal tabakalar hedeflerine bu yolla
ulaşabilirler. Bu yüzden, Batı toplumlarında siyasal süreç, Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin
Ruhu’nda ortaya konulan Batı kaynaklı temel kültürel değerleri yansıtır. Ekonomik ve
toplumsal başarı hukuki yönetim altında ve rekabet sayesinde sağlanır ve bu süreç, metotlu bir
biçimde sürdürüldüğü için rasyoneldir. Weber’in sınıflar ve statü grupları ayrımı, modern
toplumlardaki tabakalaşma yapısının bu değerlerin aynası olduğunu gösterir.
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9.2.

Sosyal Tabakalar: Sınıf ve Statü

Weber, tabakalaşma analizinde, araştırmacılara tabakalaşma sisteminin unsurlarını ana
hatlarıyla gösteren kavramsal bir harita sunmaya çalışır. Weber bu tür bir kavramlar
envanterinin modern kapitalist toplumlardaki tabakalaşma süreçlerinin nesnel bir
betimlemesini sağlayacağına inanır. Onun şemasının merkezinde iki ideal tip vardır: sosyal
sınıf ve sosyal statü.
Ne yazık ki Weber’in bu iki kavramla ilişkili tartışması biraz karmaşıktır. Sınıf
yönelimli davranış, ekonomik meselelerle özellikle gelir miktarı ve kaynağıyla ilişkilidir.
Aslında o bir amaçsal-rasyonel eylem örneğidir. Statü-yönelimli davranış değerlerle, esasen
kişinin hayat tarzına atfedilen onur veya itibarla ilişkilidir. İnsanların değerleri; yaşanan
mekânın, arkadaş ve eş seçiminin, boş zaman etkinliklerinin ve hayat tarzlarının
yansımalarından ibarettir. Bu nedenledir ki statü-yönelimli davranış, değer-rasyonel eylem
örneğidir. Hayat tarzının gelire ve gelirin de hayat tarzına bağlı olması anlamında, şüphesiz
sınıf ve statü karşılıklı ilişki içindedir. Nitekim statü grupları ve sınıflar arasında rekabet
yoktur. Statü ve sınıf, daha ziyade her tabaka içindeki, ekonomik çıkar ve değerlerini
sürdürmeye çalışan insanların sergiledikleri farklı eylem zeminleridir. Aslında Weber,
kademeli bir konumlar setini ifade eden tabaka terimini nadiren kullanır. Bu bölümün
başlığını “Sosyal Tabakalar: Sınıf ve Statü” olarak koymamızın sebebi, sınıf ve statü
gruplarının sınırdaş oldukları yorumunu vurgulamak içindir.

9.2.1. Sosyal Sınıf
Daha önceki derslerimizden hatırlanacağı gibi Marx’a göre, modern toplumlar geliryaratıcı mülk sahibi kapitalistler ve hayatlarını sürdürebilmek için emek güçlerini satan
proleterler biçiminde temel sınıfsal bir bölünme sergilerler. Onun sözleriyle “bir bütün olarak
toplum giderek daha fazla iki büyük düşman kampa, birbirleriyle mücadele eden iki büyük
sınıfa bölünmektedir: burjuvazi ve proletarya”.
Marx bu iddianın bir abartı olduğunun farkındadır. O, tarihsel evrimin, bu iki grubu
kaçınılmaz olarak komünist bir toplumun oluşumuna yol açacak bir sınıf mücadelesinin
merkezine yerleştirdiğini anlatmak istiyordu. Ancak Marx somut tarihsel olayları ele alırken
çoğu kez toplumun ‘bankerler’, ‘alt orta sınıf’ veya “lümpen proletarya” gibi özel
kesimlerine bakmış, onların farklı deneyim ve çıkarlarını büyük bir kavrayışla analiz etmiştir.
Ancak Marx bunu geçici bir temelde yapar.
Weber ise Marx’ın aksine, daha sistematik, soyut bir sınıfsal yapı modeli/haritası
geliştirir. Weber’e göre bir sosyal sınıf, toplumda kendilerine mal ve hizmetler sağlayacak
konumlara ulaşabilecek benzer güçlere sahip olan ve uygun bir hayat tarzı sayesinde onlara
ulaşabilen insanlardan oluşur. Bir sınıfın bir ölçüde statü faktörlerine -kişinin ait olduğu
tabakanın hayat tarzına- göre tanımlandığı kabul edilmelidir. Ancak Weber’in
terminolojisinde sınıflar gruplardan ziyade istatistik toplamlardır. Bir davranış, insanların
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konumlara ulaşma, mal ve hizmetleri satın alma ve onlara sahip olma süreci, bir grup
perspektifinden ziyade bireysel bir perspektif tarafından karakterize edildiği için sınıf
yönelimlidir. Örneğin, yatırımcılar borsada para kazanmaya çalışırken -bireysel olarak kâr
veya zarar ederken- bile bazı ortak çıkarlara sahip olabilir, birbirleriyle belirli bilgileri
paylaşabilir ve hatta dışarıdan yabancıların girmesini engellemek için güçlerini
birleştirebilirler. Ayrıca, kazanç arayışında onların davranışlarını tipik olarak amaçsalrasyonel eylem karakterize eder; yani eylem (eksik bile olsa) bilgiye dayalı sistematik araçlar
ve amaçlar muhasebesini yansıtır.
Weber’in analizinde sınıflar, aslında arzulanan hedeflerin sadece gelir ve kazanç
olduğu, yasal olarak düzenlenmiş bir para piyasasında varlık kazanabilen ekonomik
olgulardır. Böyle bir ortamda, insanların bir sınıfa üyelikleri nesnel olarak mal ve hizmetlere
ulaşma güçleri temelinde belirlenebilir. Bu yüzden Weber, kişinin ait olduğu sınıfsal
konumun, nihayetinde bir piyasa konumu olduğuna inanır. Bir para piyasasının en önemli
karakteristikleri, mantıksal olarak saf biçimiyle kişisellikten uzaklık ve demokratikliktir.
Nitekim hisse senedi, bakkaliye, konut veya bir başka malın alım satımında önemli olan şey
kişinin elindeki nakit para ve kredi düzeyi gibi faktörlerdir. Benzer şekilde, bir kişinin sınıfsal
konumu da nesnel olarak belirlenebilir. Neticede, insanlar ortak ekonomik karakteristikleri ve
hayat fırsatlarına göre değerlendirilebilir.
Temel problem kuşkusuz benzer düzeyde ekonomik güce sahip insanların hangi
temelde aynı sınıfa yerleştirileceğiyle ilgilidir. Hangi mekanizma kullanılırsa kullanılsın, bu
temel hem araştırmacılara yardımcı olmalı hem de ilgili aktörler açısından “öznel olarak
anlamlı” olmalıdır. Weber, Marx gibi “mülk sahipleri” ve “mülksüzler” ayrımıyla başlar. Ona
göre mülk sahipliği ve mülksüzlük tüm sınıfsal konumlara ait temel kategorilerdir. Bu
nedenle gelir-yaratıcı mülkiyete (sermaye) sahip olma veya olmama temelden farklı hayat
tarzlarına yol açar ve hayat tarzlarındaki farklılıklar modern toplumlardaki statü ayrımlarının
anahtarıdır.
Weber, ilk olarak gelir-yaratıcı mülk sahiplerini ele alarak onların sahip oldukları
şeyleri kullanma biçimlerine göre farklılaştıklarını öne sürer. Mülk sahipleri, örneğin rantiye
veya girişimci sınıfa dâhil olabilirler.
Weber’in terminolojisinde, rantiyeler esasen yatırımlardan veya şirket hisselerinden
gelen düzenli gelirle geçinen insanlardır. Örneğin, onun döneminde Almanya’da büyük toprak
sahipleri rantiyelerdir, zira bu aileler birkaç kuşaktır toprağın büyükçe kesimini kontrolleri
altında tutar ve gelirlerini gerçekte toprağı işleyen köylüler veya kiracı çiftçilerden elde
ederler. Toprak sahipleri, zamanla edindikleri sermaye ve değerlere sahipliklerinin bir sonucu
olarak daha fazla kazanç getirici bir hayat tarzına yönelmeyi tercih ederler. Weber’in onları
rantiyeler olarak adlandırmasının nedeni, ellerindeki değerleri artırmaya çalışmayıp,
zamanlarını hayatını kazanmaktan başka amaçlar için kullanarak sadece ellerindeki değerlerle
geçinmeleridir. Örneğin, onlar kamu görevlerinde yer alabilir veya aylak bir hayat tarzı
sürdürebilirler.
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Weber’e göre girişimciler; tüccarlar, armatörler ve bankerler gibi kendilerine ait bir iş
yeri olan veya işleten kişilerden oluşur. Weber onları ticari veya girişimci sınıf olarak
adlandırır, zira onlar kendi mülklerini, sağlayacağı ekonomik kazanç için işletirler. Sonuç
olarak daha kesin bir ifadeyle girişimci sınıfın üyeleri rantiyelere göre çoğu kez daha fazla
ekonomik güce, ancak daha az toplumsal itibara sahiptirler.
Gelir-yaratıcı mülk sahipleri arasında gördüğü bu farktan hareketle Weber, zevk için
çalışanlar ve ellerindeki değerleri artırmak için çalışanlar ayrımını yapar. Çoğu toplumda,
rantiyeler gibi, üyeleri -potansiyel ekonomik avantajlarına rağmen- ekonomik kazanç süreci
içinde yer almayı kesinlikle aşağılayıcı olarak gören ayrıcalıklı statü grupları vardır. Bunlar
genellikle uzunca süredir (birkaç kuşak) zengin ailelerdir. Nitekim Weber’e göre ekonomikyönelimli (veya sınıf-yönelimli) eylem, bireyci ve amaçsal-rasyonel eylemin egemenliğinde
olsa bile değer-rasyonel davranış da ortaya çıkar. Eylem her tabaka düzeyinde bu iki boyut
etrafında farklılıklar sergiler.
Weber’e göre, iki temel sınıf ayırt edilebilse de sermayeye sahip olmaları hem rantiyeler
hem de girişimcilere büyük bir ekonomik ve siyasal güç sağlar. Bu durum onları
mülksüzlerden keskin bir biçimde ayırır. Rantiyeler ve girişimciler pahalı tüketim mallarının
alım satımını tekellerine geçirebilirler. İkisi de -yasal veya yasadışı- tekelci alışveriş ve fiyat
politikaları peşinde koşabilir. İkisi de başkalarının servet ve mülkiyet edinme imkânlarını bir
ölçüde kontrolleri altında tutabilir. Son olarak hem rantiyeler hem girişimciler, eğitim gibi
genç insanlara geleceğe yönelik beceri sağlayan, maliyeti yüksek statü ayrıcalıklarını
tekellerine geçirebilirler. Bu koşullarda rantiyeler ve girişimciler benzer güç düzeylerine sahip
insanlar olarak görülebilir ve nüfusun her zaman küçük bir kesimini oluşturmaları nedeniyle
hayat tarzlarını sürdürebilmek için çoğu kez birlikte hareket ederler. Daha farklı bir hayat
tarzına sahip olduklarında bile, gelirlerinin kaynağı (sermaye sahipliği) onları diğer sosyal
sınıflardan ayırır. Özetle, mülkiyet dağılımı mülksüzlerin değeri yüksek mallar için rekabet
etmelerini engeller ve tabakalaşma yapısını kuşaklar boyu etkiler. Bu durum, hareketliliğin
her iki yönde de imkânsız olduğu anlamına gelmez. Tabakalar arası hareketlilik gerçekleşmesi
zor olsa da mümkündür.
Weber, sınıfsal yapının kavramsal haritasını oluşturmaya çalışırken gelir-yaratıcı mülk
sahibi olmayanları da ele alır. Bu insanlar, üretim araçlarına sahip olmamalarına rağmen,
modern toplumlardaki önemli ekonomik ve siyasal kaynaklardan yoksun değillerdir ve bazı
sınıflardan anlamlı farklılıklar sergileyebilirler. Weber’in mülksüzler arasında ayrım yaparken
kullandığı iki temel ölçüt onların hizmetlerinin değeri ve beceri düzeyleridir, zira bu iki faktör
de insanların konumlara ulaşma, metaları satın alma ve onlara sahip olma güçlerinin önemli
birer göstergesidir. Weber’in sınıflandırma şemasında “orta sınıflar” günümüzde beyaz yakalı
çalışanlar olarak adlandırdığımız bireyleri kapsar, zira onların sattıkları beceriler bedensel
emek içermez: örneğin kamu görevlileri, politikacılar ve idareciler, şirket yöneticileri,
doktorlar ve avukatlar, öğretmenler ve aydınlar, farklı türden uzmanlar, teknisyenler, alt
düzey beyaz yakalı çalışanlar ve memurlar. Bu insanlar, sanayi toplumlarında becerilerine
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nispeten daha fazla talep olduğu için, yetkileri altında çalışanlardan genellikle daha fazla
ekonomik ve siyasal güce sahiplerdir.
Weber’e göre daha az ayrıcalıklı mülksüz sınıflar günümüzde mavi-yakalı olarak
adlandırdığımız insanlardan oluşur, çünkü onların becerileri esas olarak bedensel emek
gerektirir. Weber herhangi bir açıklama sunmadan bu insanların üç düzeye ayrılabileceğini
belirtir: vasıflı işçiler, yarı vasıflı işçiler ve vasıfsız işçiler. Weber mülksüzlerin hayat tarzları
hakkında daha fazla açıklama yapmaz.
Weber modern bir sınıfsal yapının unsurlarını bu ideal tipler temelinde betimler. Burada
bir sınıfı bir başka sınıftan ayıran temel faktörler, mülkiyete sahip olanların belirledikleri
mülkiyetten yararlanma hakları ve mülksüzlerin sundukları beceriler ve hizmetlerin değeridir.
Bu faktörler piyasada -üyeleri belirli konumları elde edebilecek, malları satın alacak ve uygun
bir hayat tarzı sayesinde onlara sahip olacak benzer güce sahip- gözlenebilir toplamlar veya
sınıfları oluşturacak biçimde bir araya gelir.
Weber’in sosyal sınıf analizinde önemli son bir konu, mülksüz sınıfların gruplar
oluşturma ve birlikte siyasal eylemde bulunma ihtimalidir. Weber, Marx gibi bu olgunun
tarihte nispeten nadir olduğunu belirtir, çünkü mülksüzler genellikle ortak çıkarlara sahip
olduklarının farkında değillerdir. Sonuç olarak benzer sınıfsal konuma dayalı bir eylem çoğu
kez düzensiz ve nispeten kısa ömürlü kitlesel tepkilerle sınırlıdır. Yine de tarih boyunca,
hayat fırsatlarında algılanan farklılıklar belirli aralıklarla sınıf mücadelelerine yol açmış, ancak çoğu örnekte, çatışma daha dar ekonomik sorunlara, örneğin sınıfsal konumları sürekli
kılan siyasal sistemin doğasından ziyade ücretler veya fiyatlara yoğunlaşmıştır.
Weber mülksüz sınıfların mevcut siyasal düzene direnme koşullarına çok kısa değinmiş
olsa da Marx’ın kullandıklarına benzer bazı değişkenlerden söz eder:
1. Çok sayıda insanın kendini aynı sınıfsal konumda algılaması;
2. İnsanların kentsel alanlar gibi belirli coğrafi alanlarda yoğunlaşması;
3. Aydınların anlaşılır açık hedefler ortaya koyması (insanların, sınıfsal konumlarının
neden ve sonuçlarının kaynağında bizzat siyasal sistemin yapısının yattığını
görebilmeleri gerekir);
4. Muhaliflerin açıkça belirlenmesi.
Weber örgütlü bir sınıfın bu koşullar yerine geldiğinde ortaya çıkacağını düşünür.
Weber de Marx gibi, sermaye sahipleri ve mülksüzler arasındaki farklılıkları sınıfsal
yapı içindeki temel ayrımlar olarak gösterir. Ancak Weber’in sınıfsal yapı haritası
Marx’ınkinden çok daha ayrıntılıdır. Hem mülk sahipleri hem de mülksüzleri, araştırmacılara
yararlı olabilecek ve alan dışından olanların da anlayabileceği biçimde, sınıflara (veya
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tabakalara) ayırır. Nitekim çalışmadan da gelirleriyle geçimlerini sürdürebilen kapitalistler
rantiyeleri, çalışanlar girişimcileri oluşturur. Bazen bu iki kapitalist tabakanın üyeleri gelir
kaynakları ve mülklerini korumak ve sürdürmek için birlikte hareket edebilirler; ancak bazen
de farklı değerlere sahip oldukları için ortak eylemlere giremezler.
Benzer şekilde, orta sınıftan insanlar kendilerini vasıflı işçilerden farklı görürler. Sonuç
olarak farklı komşuluklar içinde yaşama, farklı arkadaşlar edinme, farklı okullara devam etme
ve farklı boş zaman etkinliklerine katılma eğilimindedirler. Mevcut araştırmalar, orta sınıf
insanları (beyaz yakalıları) işçi sınıfındaki her vasıfta insandan (mavi yakalılardan) yarı
geçirgen bir sınırın ayırdığını göstermektedir.
Aslında bu gerçeği somut kanıtlarıyla ortaya koymasa da Weber’in modeli,
araştırmacıları, mülksüz sosyal tabakaların üyelerinin sergiledikleri farklı hayat tarzlarına
dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarır.

9.2.2. Sosyal Statü
Weber’in çalışmasında sosyal statü insanların birbirleri hakkında yaptıkları
değerlendirmeleri anlatır: Bir statü grubu; olumlu veya olumsuz, özel toplumsal onur (itibar)
değerlendirmelerine sahip bireylerden oluşur. Önceden betimlendiği gibi, Weber “statü” veya
“statü grubu kavramlarını, insanların hayat tarzlarında ifadesini bulan itibar değerlendirmesi
alanlarını, onların ekonomik davranışlarında ifadesini bulan maddi çıkar alanlarından ayırmak
için kullanır. İlişkili olsalar da, ayrım insanların eylemlerinin sadece ekonomik terimler içinde
anlaşılamayacağını vurgulamak için tasarlanmıştır. Daha ziyade, onların değerleri eylemi
çoğu kez belirli yönlere kanalize eder.
Sınıf ve statü arasındaki fark şöyle özetlenebilir. Bir yandan, kişinin işinden elde ettiği
gelir, malları satın alma ve onlara sahip olma gücü sağladığı için sınıf üyeliği salt maddi
çıkarlar temelinde nesnel olarak belirlenebilir. Öte yandan, statü ve onur insanların
birbirlerinin kökenleri, yetişmeleri, karakterleri, ahlakları ve topluluk içindeki konumlarına
göre yaptıkları değerlendirmelere dayandığı için kişinin bir statü grubuna üyeliği her zaman
öznel olarak belirlenir. Bu yüzden, statü-yönelimli davranış, değer-rasyonel eyleme -yani,
başlı başına bir değere veya değerlere sahip olduğuna inanılan eyleme- örnek oluşturur. Bu
yüzden, statü-yönelimli insanlar daha ziyade ekonomik çıkarlara göre değil özel bir hayat
tarzını ve toplumsal onurunu paylaştıkları bir grubun üyesi olarak davranırlar. Weber’in
sözleriyle “sınıfların aksine, statü grupları (Stände) normalde gruplardır. Ancak şekilsiz
(amorf) bir yapıya sahiptirler.” Yani, sıkıca örgütlenmemişlerdir. Örneğin, öğle saatinde
birlikte yemek yiyen şirket yöneticileri mavi yakalı astlarına göre daha fazla değer-rasyonel
eylemler içinde yer alırlar, zira onlar kendi değerlerine veya onur anlayışlarına göre davranır
ve ortak bir hayat tarzı sergilerler. İlke olarak saygınlık veya onur, bir insanlar toplamının
değer verdiği ve paylaştığı bir niteliğe göre atfedilir.
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Hatırlanması gereken önemli bir husus, Weber’in bakış açısından, modern bir toplumda
statü gruplarının sosyal sınıflarla genellikle sınırdaş olduklarıdır. Nitekim, vasıflı mavi
yakalılar (sözgelimi, sendikalı inşaat işçileri) şirket yöneticileri gibi bir statü grubudur ve bu
iki kategori arasında arkadaşlığın olmamasında (birbirleriyle yemek yeme isteksizliğinde)
ifadesini bulan farklılıklar hem statü grubunun tanımlayıcı niteliğinin hem de sınıf ve statü
arasındaki bağlantının göstergesidir; prestij veya onurun kaynağı grubun üyesi olan herkesin
sergilemesi beklenilen özel bir hayat tarzıdır. Nitekim iki kavram analitik açıdan bağımsız
olgulara işaret etse bile pratikte sınıflar ve statü grupları sosyal tabakaları oluşturacak biçimde
bir araya gelirler.
Weber, bir ölçüde önseziyle aile kökenleri ve yetişme biçimleri, resmi eğitimleri ve
mesleki deneyimleri gibi faktörlere bağlı olarak bireylerin sahip oldukları hayat tarzlarının
statü kazanma süreci açısından temel önemde olduğunu belirtir. Bu temellerde, her düzeydeki
insanlar benzer hayat tarzlarına sahip olduklarını düşündükleri insanlarla ilişki kurma
eğilimindedirler ve çoğu kez yabancıların, farklı değerlere sahip görünenlerin gruba girmesini
engellemeye çalışırlar. Zira belirli bir biçimden yoksun olmalarına rağmen, statü gruplarının
üyeleri hem kendi konumlarının farkındadırlar hem de onu aktif olarak sürdürmeye çalışırlar.
Bunun başarılma mekanizması olan toplumsal ayrımcılık öznel bir yargıya dayanır, ancak
bilinçli olarak kullanılır ve çok etkili sonuçlara sahiptir.
Statü gruplarının kökeninde aile yaşantısı yatar. Birey, gelişimini tamamlamadan önce,
ailesinin toplumsal prestiji mesleki alt-kültürü ve eğitim düzeyinden nasiplenir. Müşterek bir
eylem olmadığında bile aileler ortak bir hayat tarzını ve benzer tutumları paylaşırlar. Sınıflar
örgütlenmeden hiçbir şeyi başaramazlar. Ancak, benzer statü konumundaki aileler daha
aşağıda olduklarını düşündükleri insanlara karşı ayrımcılık için onlarla iletişim kurmama ve
aralarında örgütlenme gereği duyarlar.
Esasen Weber, bir statü grubunun üyelerinin hayat tarzlarını bazı özel yollarla etkin bir
biçimde ifade etmeleri ve sürdürmeye çalışmaları anlamında, statünün her zaman araya
mesafe koyma ve dışlayıcılığa dayandığını öne sürer. Örneğin, (1) insanlar sadece toplumsal
açıdan eşit konumdakilerle dostluk ilişkileri geliştirirler. Bu yüzden, kendilerine benzer hayat
tarzına sahip olanları evlerine davet etme, onlarla arkadaşlık yapma, birlikte yemek yeme ve
sosyalleşme eğilimindedirler. (2) İnsanlar muhtemel eşlerini toplumsal denkleriyle sınırlarlar
(bu uygulama içten-evlenme olarak adlandırılır). Nitekim onlar kendilerine benzeyenlerle
aynı alanlarda yaşama ve çocuklarını aynı okullara gönderme eğilimindedir. Sonuçta, onların
çocukları benzer değerler ve hayat tarzlarına sahip ailelerin çocuklarıyla evleneceklerdir. (3)
İnsanlar kendilerine özel toplumsal âdetler ve etkinliklere sahiplerdir. Bu yüzden, kilise
merkezli veya kulüpler gibi organizasyonlara katılır ve boş zamanlarını benzer inançlar ve
hayat tarzlarına sahip olanlarla geçirirler. (4) İnsanlar mülkleri veya meslekleri gibi
“ayrıcalıklı kazanım biçimlerini” tekelleştirmeye çalışırlar.
Bu son taktik önemlidir, zira ortak statü konumundakiler sermayeleri veya mesleki
yatırımlarını korumak için toplumsal ve ekonomik fırsatları yabancılara kapatacak siyasal
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eylemler içine girerler. Örneğin, özel beceriler (hekimlik veya marangozluk) zorunlu olarak
diğer becerileri kazanma ihtimalini sınırladığı için rakip bireyler “rekabeti” ve piyasanın
serbestçe işlemesini engellemeye çalışırlar. Bu yüzden, aralarındaki rekabete rağmen,
yasaların hazırlanması ve uygulanmasını etkileyerek fırsatları yabancılara kapatma
girişiminde ortak hareket ederler. Bu mesleki kapanma girişimleri her tabaka düzeyinde
sürekli tekrarlanır ve tüm lonca (veya sendika) tekelleri kadar, özel mülkiyetin de kaynağını
oluşturur.
Bu yüzden, “ayrıcalıklı kazanım biçimleri” alıkonur, hayat tarzları korunur ve
tabakalaşma sistemi sürdürülür. Weber, statü analizinde son olarak statü grubu üyelerinin
kendi hayat tarzlarını sürdürebilmek için diğerlerine karşı ayrımcılık girişimlerinin uç
sonuçlara varabileceğini belirtir. Statü faktörlerine dayalı ayrımcılık tabakalardan ziyade konumların hukuki ve dinsel yaptırımlarla kapandığı- kastlarda gelişebilir. Weber, kast
ayrımlarının genellikle etnik veya ırksal ayrımlara dayandığında ortaya çıktığına inanır.

9.3.

Weber’in Toplumsal Değişme Modeli

Weber’in egemenlik sistemleri analizi, özellikle otorite tipleri ayrımı bir toplumsal
değişme modeli içerir. Weber, Marx gibi değişmenin kaynağını toplumun iç dinamiklerinde
(toplumun içinde) görür. Gerçekte o, kesinlikle dolaylı olarak kültürel değerler, eylem
kalıpları ve psikolojik yönelimler arasındaki uyuşmazlıklarla ilişkili krizlerin her toplumda
değişme süreçleri yarattığını öne sürer.
Weber’e göre, güç mücadelesi her toplumun bir ayrılmaz parçasıdır. Örneğin,
geleneksel toplumlarda yöneticiler ayrıcalıklarını ve iktidar alanlarını memurlar ve seçkinler
aleyhine genişletmeye çalışırlar. Bunu farklı yöntemlere başvurarak -örneğin askerî güç
kullanarak ekonomik baskılar, adam ayartmalar ve siyasal ittifaklarla- yaparlar. Tüm
örneklerde, eylemlerini kuşaktan kuşağa aktarılan âdetler temelinde meşrulaştırırlar. Öte
yandan, memurlar ve seçkinler yöneticiler karşısında güçlerini artırmaya çalışır ve çoğu kez
benzer taktiklere başvururlar. Bu örüntü uzun süre sabit kalsa bile (değerler ve inançlar, eylem
kalıpları ve psikolojik yönelimler arasındaki uyumsuzlukların temsil ettiği) yapısal
karşıtlıkların kademeli gelişimi ortaktır. Karizmatik liderlerin ortaya çıkma ve tarihin akışını
değiştirme ihtimali bu çözülmeden kaynaklanan krizlerde daha yüksektir. Karizmatik liderler
etkili olamadıklarında krizler sürebilir ve hatta şiddetlenebilir. Neticede, insanlar çözüm için
başka karizmatik kişilere yönelirken mevcut liderler taraftarlarını kaybederler. Ancak
karizmatik liderler krizleri çözmede etkili olduklarında, otoriteleri yerleşirken bir rutinleşme
süreci yaşanır. Kaçınılmaz sonuç, karizmatik otoritenin geleneksel veya rasyonel-yasal
otoriteye dönüşmesidir. Bu bağlamda, Weber’e göre rasyonel-yasal otoritenin gelişmesi,
geleneksel egemenliğin yeniden ortaya çıkması ihtimalini azaltır. Rasyonel-yasal egemenlik
biçimlerinin karakterize ettiği sosyal sistemlerin, bütünleşme krizlerini, toplumsal eylem
kalıpları amaçsal veya değer-rasyonel yönelimleri yansıtacak biçimde çözmeleri ihtimali daha
yüksektir. Ancak, bu iki alternatif arasında bir tercih kaçınılmaz değildir, zira insanlık
tarihinde tesadüfler de önemli bir rol oynar.
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9.4.

Weber’in Tabakalaşma ve Jeopolitik Modeli

Weber, egemenlik sistemlerinde gücün nasıl kullanıldığını açıklamaya çalışan bir güç
sosyolojisi geliştirmiştir. O özellikle idari güç olarak kullanılabilecek bir örgütsel düzen
olarak devletin gelişimiyle ilgilenir. Weber, devlet gücünün bir tabakalaşma düzenini
sürdürecek biçimde işlediğini, kendi içinde karizmatik bir liderin yönlendirdiği muhalif
eğilimleri barındırdığını düşünür. O ayrıca, hem siyasal otoritenin meşruiyetini hem de
karizmatik liderlerin ortaya çıkış potansiyelini bir toplumun diğer toplumlarla ilişkileriyle
bağlantılı bir süreç olarak gören bir jeopolitik güç teorisi önerir. Weber’e göre, çoğu kez
devletler arasında -savaşta ve ekonomik rekabette başarılı olanların olamayanlardan daha
yüksek prestije sahip oldukları- bir itibar rekabeti vardır. Ayrıca, diğer devletlerle dış
ilişkilerde prestij siyasal otoritenin kitlelerin gözündeki meşruiyetini artırır. Nitekim gücün
idaresi, güç konumundakilere atfedilen meşruiyet düzeyi ve çatışma potansiyeli çoğu kez bir
toplumun sınırları dışındaki jeopolitik olaylarla ilişkilidir.
Weber bu dinamiğin, ilişkili bazı faktörler tarafından yönlendirildiğini düşünür. İlk
faktör devletin büyüklüğü veya güç uygulamak için kullanılan idari yapıların ölçeğidir. Zira
devlet gelişimini, ekonomik üretim düzeyi uzman idari personeli desteklemek için gerekli
artı-değeri yaratacak yeterlikte olduğunda sürdürebilir.
Bir başka önemli faktör temel ekonomik aktörler ve devlet arasındaki ilişkidir. İmtiyazlı
bir firma veya devletin tekel hakkı tanıdığı bir şirket örneğinde olduğu gibi, ekonomik
aktörler belirli türden faaliyetleri sürdürebilmek için devlete bağımlı olduklarında, çıkarları
dış sistemle bağlantılıysa devlete başka ülkelerle çatışmaya girmesi için baskı yapacaklardır.
Örneğin, ABD’de Bağımsızlık Savaşı’ndan önce imtiyazlı şirketler, İngiltere’deki ekonomik
aktörleri, savaşı başlatması veya çıkarlarını korumak için zor kullanması için İngiliz
hükümetine baskı yapmaya teşvik ettiler. Bununla beraber, Weber’e göre ekonomik
aktörlerin, devlete bağımlılıkları düşük olduğunda bile, dış sistemden çıkarları varsa devlete,
örneğin savaştan ziyade ticari anlaşmalar gibi iş birlikçi stratejilere katılma yönünde baskı
yapmaları ihtimali yüksektir. Devletin savaş veya ticari anlaşma başarısı toplumun ve
seçkinlerin, sadece diğer devletler karşısında değil bir toplum içindeki kitlelerle ilişkilerde de
prestijini belirler. Örneğin, Japonya’nın II. Dünya Savaşı’ndan beri dünya ekonomik
sistemindeki prestiji diğer ülkelerle uygun ticari ilişkiler kurma başarısından dolayı yüksektir;
bu prestij ayrıca, egemen siyasal partiye (en azından yeni bir ekonomik krize kadar) prestij ve
meşruiyet sağlar. Benzer şekilde, Japonya’daki liderler II. Dünya Savaşı başlarında askerî
başarıları nedeniyle büyük bir prestije sahiplerdi, ancak Pasifikte ve Asya’da birbirini izleyen
zayiatlarla bu prestij azalmaya başladı.
Dünya sistemi içinde prestijle yönetici seçkinlerin meşruiyeti arasındaki bu temel
ilişkide etkili bir başka faktör eşitsizlik düzeyidir. Weber’e göre, yüksek eşitsizlik düzeyleri
ile sınıflar, statü grupları ve partilere üyelik arasındaki korelasyon yüksek olduğunda, yani üst
sınıfların üyeleri aynı zamanda yönetici partilerin, yüksek prestijli statü gruplarının üyeleri
olduklarında ve benzer şekilde tersi durumlarda karizmatik liderlerin ortaya çıkma ihtimali
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artar. Nitekim başka devletlerle ilişkilerde diplomatik veya askerî bir maceraya giren bir
devlet, siyasal iktidar toplumdaki eşitsizlik düzeyini artıracak biçimlerde kullanıldığında daha
savunmasız konumdadır. Dış ilişkilerde başarı bir karizmatik liderin ortaya çıkışını
geciktirecektir, ancak devlet dış ilişkilerde prestij kaybettiğinde tabakalaşma sistemine içkin
çatışma potansiyeli (özellikle devletin prestij kaybından avantaj sağlayabilecek karizmatik
liderler ortaya çıkabildiğinde) çarpıcı bir biçimde artacaktır.
Dolayısıyla, egemenliğin dinamikleri ile jeopolitik arasında büyük bir ilişki vardır ve
Weber bu konularda ilk dünya sistemi teorisyenlerinden biri olarak düşünülebilir. Weber
tabakalaşma düzeninin ve devletin meşruluğu ile toplumun jeopolitik konumu arasında açık
bir bağlantı olduğunu düşünür.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ilk olarak Weber’in egemenlik (otorite) analizi ele alınmıştır. Weber’e
göre, bir toplumun egemenlik örüntüleri analiz edilmeden anlaşılması mümkün değildir. Bu
varsayımdan hareketle, egemenlik örüntülerinin ve böylece toplumsal değişimin
incelenebilmesi için Weber üçlü bir tipoloji geliştirir: Karizmatik, geleneksel ve rasyonelyasal egemenlik. Weber modern çağın koşullarının bir gereği olarak rasyonel-yasal
egemenliği işaret eder ancak karizmatik, geleneksel ve rasyonel-yasal egemenliğin birer ideal
tip; yani saf, rasyonel veya zihinsel tasarımlar/kurgular olduğu unutulmamalıdır. İşte bu
nedenledir ki hiçbir egemenlik tipi, gerçek hayatta saf hâliyle değil, muhtemelen bunların
belli oranlardaki bir karışımı olarak cisimleşir.
Weber egemenlik örüntülerindeki değişimi de açıklamaya çabalar ve bu girişimi onu
bürokrasi, tabakalaşma, kentler, hukuk, din, jeopolitik gibi birçok konuyu araştırmaya iter.
Amacı, toplumların rasyonel-yasal otoriteye doğru değişimini açıklamaya çalışmaktır. Bu
nedenle dersin ikinci kısmında, Weber’in egemenlik örüntülerini ve bu vesileyle toplumsal
değişimi açıklamak üzere incelediği temel konulardan bazıları ele alınmıştır: bürokrasi,
tabakalaşma, jeopolitik…
Bu ders kapsamında ayrıca Weber’in, sosyolojinin temel kavramlarından “sınıf” ve
“statü” terimlerini nasıl anladığı ve analiz ettiği; ekonomi temelli sınıf kavramının toplumsal
tabakalaşmayı izah etmede yetersiz kaldığında statü kavramını nasıl devreye soktuğu
gösterilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Weber’e göre egemenlik ve toplumsal değişme arasında nasıl bir ilişki vardır?
2) Weber, egemenlik örüntülerini analiz etmek üzere geliştirdiği tipolojide kaç tür
otoriteden bahseder?
3) Weber’in egemenlik analizine göre toplumsal değişime en fazla imkân veren
egemenlik tipi hangisidir? Nedenlerini tartışınız.
4) Weber’in sınıfsal yapı modelini Marx’ınkiyle karşılaştırarak temek benzerlik ve
ayrışma noktalarını belirtiniz.
5) Weber’e göre sınıf ve statü gruplarını açıklayarak bu iki olgunun hangi parametreler
etrafında kavramsallaştırıldığını tartışınız.
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10. WEBER: RASYONELLEŞME VE KAPİTALİZM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Weber’e göre Rasyonelleşme Süreci



Rasyonelleşme-Kapitalizm-Din İlişkisi



Weber’e göre Protestanlığın Kapitalizmin Doğuşundaki Belirleyiciliği



Weber’in Sosyal Sistem Anlayışı
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Anahtar Kavramlar


Weber,



Kapitalizm,



Rasyonelleşme,



Büyü-Bozumu,



Protestanlık,



Din Sosyolojisi
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Giriş
Weber üzerine olan bu son ders, Alman düşünürün rasyonelleşme süreci, kapitalizm
ve din ilişkisine dair görüşlerine ayrılmıştır. Tüm sosyolojik analizlerinde merkezi bir yer
işgal eden rasyonelleşme, Weber’in ilgisini özellikle egemenlik bağlamında cezbetmiştir.
Yanıt aradığı en temel sorulardan biri rasyonel-yasal egemenliğin neden ve nasıl yaygınlık
kazandığıdır. Weber’in genel olarak din sosyolojisi ve özellikle de bu alanda hâlâ en temel
referanslardan biri olan Protestan Ahlakı ve Kapitalizm’in Ruhu bu soruya cevap vermeye
yöneliktir. Ona göre dinsel inançlardaki değişim (Protestanlığın ortaya çıkması ve
yaygınlaşması) rasyonelleşme ve Batı Avrupalı toplumların kapitalizme yönelmesinde son
derece kritik bir önemi haizdir. Weber’in bu analizi, onun Marksist sosyolojiden farklılaştığı
en temel ve bariz noktalardan biridir: Weber adı geçen eserinde, Marksist terminolojiye göre
bir “üst-yapı” olan dinsel inançların, toplumsal-ekonomik örgütlenme biçimini
değiştirme/dönüştürme kapasitesini vurgulamıştır. Weber ayrıca, modern kapitalizmin
doğuşunun Batı’nın nevi şahsına münhasır koşulları altında söz konusu olduğunu belirtmiş;
Doğu’da ise yine inançlara (Çin örneğinde Konfüçyüsçülük) bağlı nedenlerle modern
kapitalizmin ortaya çıkamadığını iddia etmiştir. Weber’in bu ünlü tezi, ayrıntılı bir şekilde
incelenecektir.
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10.1.

Weber’e göre Rasyonelleşme Süreci

Daha önce vurguladığımız gibi Weber, rasyonelleşme süreciyle çok özel olarak
ilgilenir. Rasyonel hukuki/yasal egemenlik niçin yaygınlık kazanmıştır? Cevabın bir parçası
Weber’in ünlü din analizinde bulunabilir: Dinsel inançlarda -Protestanlığa doğru- değişim,
Batı Avrupalı toplumların kapitalizme yönelmesinde kritik öneme sahiptir. Bu ünlü ve
tartışmalı tezi aşağıda ayrıntılı bir şekilde ele alacağız. Ancak bu tezi açıklamadan önce,
Weber’in serbest piyasalarda paranın kullanılması ile siyasal ve ekonomik alanlardaki
düzenlemelerin rasyonelleşmesi arasında olduğunu düşündüğü temel ilişkiyi nasıl ele aldığına
bakacağız. Weber piyasa güçlerinin kapitalizmin ortaya çıkışının temel bir önkoşulu olduğunu
kabul eder ve piyasa güçleri bir kez yerleştiğinde rasyonelleşme sürecinin çarpıcı bir biçimde
hızlandığını düşünür.
Weber’e göre, alışverişlere para girdiğinde daha etkili ve kesin değer hesaplamaları
mümkün hâle gelir. Yani, bir malın veya metanın değeri bir ölçüm değeri olan para sayesinde
daha kolay hesaplanabilir. Alışverişler ve toplumsal ilişkilerde paranın kullanılması insanlık
tarihinde yavaş bir gelişme sergilemiştir; bu gelişmenin esas nedeni (1) paranın işlemleri
büyük ölçüde kolaylaştırmasıyla piyasaların genişlemesi ve (2) parasal gelirleri
vergilendirebilecek güce sahip bir devletin gelişmesidir. Para, mal veya meta satın almak için
kullanılabilecek ve böylece (bir malın başka mallarla değiştirildiği) takasa göre piyasa
işlemlerini büyük ölçüde kolaylaştırabilecek genelleşmiş bir araçtır. Neticede para, devlete
emeği ve güç üretmek için kullanılabilecek diğer kaynakları satın alacak bir araç sağlar.
Ayrıca Weber’e göre rasyonel-hukuki bürokrasi, bir emek piyasasında para karşılığında
emeğini satmak isteyen özgür emekçiler olmadan imkânsızdır. Nitekim rasyonelleşme büyük
ölçüde paranın kullanıldığı serbest piyasaların oluşmasına bağlıdır.
Para ayrıca kredi kullanımının yaygınlaşmasını kolaylaştırır; zira borçlar bir ölçü birimi
aracılığıyla (para) ifade edilebilir ve bu sayede faiz oranı hesaplanabilir. Kredi sayesinde
ekonomik faaliyetlerin yanı sıra, diğer herhangi bir aktör gibi kredi piyasalarına girebilen
devletin faaliyetleri de genişler. Kredi kullanımı ayrıca faydaların hesaplanmasını kolaylaştırır
ve böylece para ve kredi piyasa işlemlerini rasyonelleştirir. Weber’e göre, bu işlemlerin
kullanılmasıyla gelenek, himayecilik ve piyasayı düzenlemek için başvurulan diğer
uygulamalar gücünü yitirecektir. Onların yerini rasyonel fiyat hesaplamaları, ödemeler,
borçlar ve faiz işlemleri alır. İktisadi faaliyeti ve alışverişi düzenlemek için kullanılan diğer
yollar bir kenara itilirken, üretken birimler daha rasyonel hâle gelir. Bunlar, maliyet ve
kazançlarını para, kredi, faiz-oranları ve piyasa güçleri standartlarına göre hesaplamaya
başlarlar. Benzer şekilde, emekçiler ve işverenler arasındaki ilişkiler, emek-gücünü organize
etmek için kullanılan ataerkil ilişkiler veya rasyonel olmayan diğer bazı mekanizmalardan
ziyade, rasyonel hesaplara dayalı bir mekanizmaya kayar.
Weber bu rasyonelleşme düzeyi oluştuğunda, devletin rasyonalitesini sürekli
genişleterek kendini tahkim edeceğini düşünür. Devlet, işlemlerini finanse etmek için piyasayönelimli bir üretkenliğe bağımlı hâle geldikçe hukuk kurallarını (yasalar) devreye sokacak;
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sözleşme ve anlaşmaların onaylanması için gerekli kuralları takviye edecektir. Nitekim daha
rasyonel aktörler devlet sayesinde sürekli olarak (örf, âdet, din ve diğer rasyonel olmayan
ilişkilerden ziyade) hukuka başvurduklarında piyasanın rasyonalitesi rasyonel-yasal
egemenliğe dönüşür. Gerçekte en önemli hukuki kurumlardan biri, devletin işlerini finanse
edebilmek için diğer aktörlerden nasıl ve ne kadar vergi alabileceğini belirleyen vergi
kurallarıdır. Kredi piyasalarına girebilen devlet, bu parasal vergi kaynağına daha fazla bağımlı
hâle geldikçe yasalara daha çok başvurur ve sürekli vergi akışı sağlamak için idari yapısını
genişletir. Neticede bürokratikleşmiş devlet, işlemlerini genişletmek ve hâkimiyetini artırmak
için gerekli parayı temin etmenin yollarını ararken daha amaçsal-rasyonel hâle gelir.
Benzer şekilde, ekonomik aktörler ve piyasalar para ve kredi aracılığıyla mali olarak
desteklenirken, bu süreçler piyasaların ve üretimin genişlemesini mümkün kılar ve ayrıca,
para ve kredi kullanımını daha fazla teşvik eder. Devlet, piyasaları hukuk aracılığıyla
desteklemeye başladığında serbest piyasalarda para ve kredi kullanımı, üretimin ve piyasaya
dağıtımın ölçeğini daha da artırabilir. Ekonomide belirli bir rasyonelleşme düzeyine
ulaşıldığında, hukuk aracılığıyla düzenlenen ve amaçsal rasyonalitenin (kârın) yönlendirdiği
organizasyonlar egemen konuma gelmeye başlar.
Nitekim Marx gibi Weber de kapitalizmde dinamik bir durum görür, ancak ondan çok
farklı bir kehanette bulunur: Ekonomik ve siyasal alanlarda rasyonel-yasal egemenliğin
etkisiyle toplumsal dünya bir “büyü bozumu” yaşamaktadır. Marx’ın aksine Weber, kapitalizme dair- bağrında kendini yıkacak tohumları taşıyan bir toplum fikrinden ziyade,
içinde kendi sürekliliğinin tohumlarını barındıran bir rasyonelleşme düşüncesi geliştirir. Bu
devasa aygıta karşı çıkabilme kapasitesi zayıflayacak ve toplumsal hayatın giderek daha fazla
parçası hesaplanabilir, rasyonel, etkili ve duygusuz bir niteliğe dönüşecektir. Weber bu
yüzden, piyasalar ve kapitalizmin özgürleştirici potansiyeli konusunda karamsar bir sonuca
ulaşır. Weber’in deyişiyle insanlık, bürokrasinin ve rasyonel-yasal otoritenin “çelik kafesi”
içinde kısılıp kalacaktır.
Weber ayrıca tarihin kaçınılmaz olarak bir noktaya, özgürleştirici bir ütopyaya doğru
ilerlediğini düşünmez. Ona göre tarih çoğu kez tesadüfîdir, tesadüfî olarak bir araya gelen
olaylara bağlı olarak ortaya çıkar ve bu tespit kapitalizmin ortaya çıkışı ve rasyonel-yasal
otoritenin yayılması açısından da geçerlidir. Peki, tarih niçin giderek daha fazla
rasyonelleşmektedir? Weber’e göre cevap Protestanlığın oluşumunda yatar.
Weber uzunca bir süre “bir olgu olarak din” ile ilgilenmiş ve özellikle de dinin,
egemenlik sistemlerini meşrulaştıracak biçimde nasıl işlediğini anlamaya çalışmıştır. Ancak
bir sosyolog olarak dinle ilgilenmesinin bir başka nedeni daha vardır: kapitalizmin ortaya
çıkışını anlamak. Onun en ünlü çalışması şüphesiz Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin
Ruhu’dur. Weber, bu tartışmalı araştırmada, rasyonel-yasal egemenlik biçimlerinin tarihsel
olarak ortaya çıkışında temel tesadüfi olayın Batı’da Protestanlığın ortaya çıkışı olduğunu öne
sürer. Bu tartışmalı çalışma aslında daha kapsamlı bir din araştırmasının parçasıdır: Weber
burada da gelişmiş diğer Doğulu toplumlarda, dinin kapitalizmin ortaya çıkışını nasıl
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engellediğini açıklamaya çalışır. Nitekim Weber’i din olgusunu araştırmaya iten en önemli
nedenlerden biri, kapitalizm ve rasyonelleşmeyi ortaya çıkartan belirleyici önemdeki nedensel
olayı açığa çıkarmaktı.

10.2.

Weber’in Din Araştırmaları

Weber’in Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu en ünlü ve muhtemelen en önemli
araştırmasıdır. 1904 ve 1905’te iki kısım hâlinde yayımlanan bu eser, onun İngilizceye
çevrilmiş ilk çalışmalarından biri ve daha önemlisi, geç dönem metodolojik yöneliminin ilk
uygulamasıdır. Sonuç olarak bu çalışma, ne tarihsel bir analiz ne de bir siyasal tarih
yorumudur. O daha ziyade Weber’in, tarihsel bir hipotezi, bir kavramsal araç olarak ideal
tiplerden yararlanarak tasarladığı mantıksal bir deney aracılığıyla sınamasından ibarettir.
Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu’nu yazarken Weber’in birbiriyle ilişkili üç
amacı olduğu görülebilir. İlk olarak Weber, yüzyıl başında yaygın Marksist analiz biçimlerini
çürütmeye çalışır. İkinci olarak kapitalist kültürün Batı’da nasıl ortaya çıktığını ve bu sürecin
modern kapitalist ekonomilerin gelişimi açısından önemini açıklamak ister. Bu açıdan, onun
çalışması sadece amaçsal ve değer rasyonalitenin egemenliğindeki modern dünyanın nasıl
oluştuğu konusunda bir açıklama değil, aynı zamanda nesnel bir sosyolojinin tarihsel konuları
ele alabileceğini gösterme girişimidir. Üçüncü olarak Weber, kültürel değerlerin toplumsal
eylemi, esasen insanların ilgilerini belirli doğrultulara yönlendirerek belirlediğini göstermek
ister.
Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, Weber’in din sosyolojisi üzerine
araştırmalarından en çok tanınanıdır ancak onun bu alanda on beş yıl aralıksız sürdürdüğü
entelektüel girişimin yalnızca küçük bir parçasıdır. Weber bu muhteşem mantıksal deney
döneminde, sadece Batı’da modern kapitalizmin doğuşuyla ilgili olayların nasıl -tesadüfenbir araya gelip örtüştüklerini değil aynı zamanda dünyanın diğer kesimlerinde (örneğin Çin ve
Hindistan) kapitalizmin niçin gelişmediğini ve buralardaki bilimsel, sanatsal ve ekonomik
gelişmelerin niçin Batı’da görülen rasyonelleşme çizgisine girmediğini de mantıksal olarak
açıklamaya çalışır. Nitekim Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu iki aşamalı bir deneyin
ilk kısmıdır. Weber’in mantıksal deneyinin ikinci kısmını “Çin’deki Dinler” (1913),
“Hindistan’daki Dinler” (1916-1917) ve “Antik Yahudilik” (1917) adlı kitaplar dizisi
oluşturur.
Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu’nu ve Weber’in din üzerine diğer çalışmalarını
incelemeden önce onun bu çalışmalarda örtük olarak yer alan araştırma projesini açıklamamız
gerekir. Bunu yaparken, Weber’in tarihsel olayların nedenlerini anlamak için hazırladığı
“yarı-deneysel” tasarımların bir başka yönünden söz edeceğiz. Weber’in temel sorusu şudur:
Kapitalizm niçin ilk kez dünyanın başka kesimlerinde değil de Batıda ortaya çıkmıştır?
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10.2 1. Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu
Weber, Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu’na 19. yüzyıl sonundaki yaygın bir
tespitle başlar: Farklı dinsel topluluklardan oluşan ülkelerin mesleki istatistikleri, daha üst
sosyo-ekonomik konumlardakilerin büyük bir kısmının Protestan olduğunu göstermektedir.
Weber’e göre bu ilişki özellikle “kapitalizm serbestçe işlediğinde” geçerli görünür. Bu
olgular Weber’den önce ekonomi, edebiyat ve tarih alanlarında birçok araştırmacı tarafından
yorumlanmıştır ve Weber onlardan bazı alıntılar yapar. Weber, zaten bir veri olarak aldığı
için Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu’nda kapitalist toplumlarda Protestanlık ve
ekonomik başarı arasında bir ilişki bulunduğu iddiasını kanıtlama gereği duymaz. Onun
sözleriyle “bu ilişkinin mevcudiyetini sürdürdüğü yeni bir şey değildir. Buradaki görevimiz
bu ilişkiyi açıklamaktır.”
Weber, Protestanlığın Batı’da kapitalist ruhun gelişimiyle ilişkili olduğunu göstermek
için söze “kapitalist ruh” terimiyle ne anlatmak istediğini kısaca açıklayarak başlar.
“Kapitalist ruh” terimi, onun diğer çoğu temel kavramı gibi, tarihsel süreçleri anlama aracı
olarak gerçek dünyanın bazı yanlarını kavramsal olarak vurgulayan bir tarihsel ideal tiptir.
Terimle ne kastettiğini çok açık bir biçimde ifade etmese bile (bu eksiklik Protestan Ahlakı ve
Kapitalizmin Ruhu üzerine süregelen muazzam tartışmanın temel noktalarından biridir)
Weber’in kapitalist ruh kavramı aşağıdaki unsurları içerir görünmektedir:
İlk olarak bu zihniyete göre çalışmanın kendisi, bir amaç olarak değerlidir. Weber,
kişinin bir iş (veya meslek) içindeki görevinin, kapitalist kültürün toplumsal ahlakının en
karakteristik özelliği olmasından ve bir anlamda onun ana temelini oluşturmasından
büyülenir.
İkinci olarak ticaret ve kazanç sadece mesleki başarının kanıtları olarak değil, kişisel
erdemin göstergeleri olarak da görülür. Weber’in sözleriyle ifade etmek gerekirse, modern
ekonomik düzende para kazanmak, yasal olduğu sürece, işteki erdem ve becerikliliğin bir
göstergesi olarak görülür.
Üçüncü olarak aklın rehberliğinde metotlu olarak düzenlenen bir hayat, sadece uzun
vadeli bir amacın yani ekonomik başarının aracı olarak değil, aynı zamanda doğası gereği
uygun ve hatta haklı bir varoluşsal durum olarak değerlidir.
Dördüncü olarak ekonomik başarıya yönelik dürüst girişimler gelecekteki doyum lehine
doğrudan mutluluk ve hazdan vazgeçilmesi gerektiği inancının cisimleşmeleridir. Weber’in
belirttiği gibi bu ahlakın en üst ilkesi olan -ve hayatın tüm hazlarından kesin olarak uzak
durmayı gerektiren - daha fazla para kazanma güdüsü, öncelikle mutlulukçu bir karışımdan ve hazcılıktan- yoksundur. Özetle bu değerler (çalışmanın erdemi, kişisel dürüstlük olarak
başarı, kişinin kendine aklı rehber alması ve doyumu ertelemesi) Batı’daki en önemli kültürel
değerleri yansıtır, çünkü onlar bu toplumlardaki herkes tarafından paylaşılan uygun
davranışsal algıları oluştururlar.
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Ancak Weber’e göre, bu değerlerin gündelik hayatta yaygınlaşması tarihsel olarak
biriciktir ve nispeten yeni bir kökene sahiptir. Batı’da kapitalist ruhun ortaya çıkması
karşısındaki en büyük engel geleneksel değerlerin ataletidir. 17. yüzyıl öncesi Avrupa
toplumları farklı düzeylerde geleneksel eylem biçimlerinin egemenliği altındaydı. Örneğin,
bilgiyi doğrulamanın temel aracı olarak bilimden ziyade dine başvurulmaktaydı. Teknik
eğitime sahip uzmanlardan oluşan bürokrasiler bilinmiyordu. Ticaret ve diğer çoğu gündelik
hayat biçimi sınıfsal faktörlerden ziyade statünün egemenliğindeydi; yani insanların
ekonomik eylemleri piyasayla ilgili faktörlerden ziyade dinsel gruplara üyeliklerin dayatması
altındaydı. Son olarak hukuki hükümler yasaların tüm bireylere eşit uygulanmasını
içermiyordu. Özetle amaçsal-rasyonel eylem ve değer-rasyonel eylem arasında tercih hakkı
yoktu. Daha ziyade, davranış âdetler tarafından dikte edilmekteydi.
Kuşkusuz bazı bireyler bu koşullarda para kazanmaya çalışmışlardır. Weber’in
sözleriyle “Çin, Hindistan, Babil, klâsik dünya ve Orta Çağ’da da kapitalizm vardı”. Ancak
idealin, basitçe “alışılagelen hayat tarzını sürdürürken” fazla zaman harcamadan yeterince
para kazanmak olduğu toplumlar “geleneksel kapitalizm”i temsil eder. Weber geleneksel
girişimciler aristokrasisini serüvenci kapitalistler olarak adlandırır: Bunlar, uzun mesafeli
ticarete (örneğin baharat veya ipeğe) yatırım yapan, geçimlerini sürdürmeye veya hükümet
görevlilerini (örneğin vergi memurlarını) satın almaya yetecek kadar kazanabilen, belirli
ölçüde devlet gelirinin kaymağını yiyen kişilerdir. “Bir serüven olarak kapitalist kazanç,
ticaretin para kullanılarak yapıldığı her ekonomik toplum tipinde yer alır”. Ancak, bu tür
etkinlikler insanların hayatlarının merkezini oluşturmaz. Ayrıca, serüvenci girişimcilerin
bulunduğu bir toplum, tüketim mallarının kitlesel üretimine dayalı, tüm nüfusun para
kazanmaya yöneldiği rasyonelleşmiş bir kapitalist ekonomiden farklıdır.
Weber, birkaç yıl sonra yazdığı Genel Ekonomi Tarihi’nde, kapitalist ekonomilerin
gelişimine bir başka yerde değil de Batı Avrupa’da yol açan temel tarihsel faktörleri şöyle
sıralar:
1. Kas gücünün yerini yeni enerji biçimlerinin aldığı sanayileşme süreci,
2. Ücret karşılığı veya karın tokluğuna çalışmak zorunda olan özgür ücretli emeğin
ortaya çıkışı,
3. Sistematik hesaplama yöntemlerinin artan kullanımı,
4. Dinsel kısıtlamalar tarafından engellenmeyen bir serbest piyasanın oluşması,
5. Güvenilir bir hukuk sisteminin kademeli olarak yerleşmesi ve meşruiyet kazanması,
6. Ekonomik hayatın hisse senetleri ve diğer değerli kâğıtların kullanılmasıyla giderek
ticarileşmesi,
7. Kapitalist ruhun oluşması.
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Weber’e göre bütün bu tarihsel değişimlerin bir araya gelmesi Batı’ya özgü bir
durumdur ve sonuncu faktör (kapitalist ruhun oluşması) en belirleyici olandır. Bu yüzden,
Protestanlar ve Katolikler arasındaki ekonomik farklılıkların kaynağını anlamaya çalışırken
yapısal değişimlerin önemini yadsımaz; kapitalist kültürün önemini ve onun Protestanlığın
ahlaki öğretileriyle ilişkisini göstermeye çalışır.
Weber’e göre, geleneksel toplumun kültürel değerleri Püritenlik ve diğer Protestan
mezhepler tarafından yıkılmıştır. Ancak Weber, yeni inançları benimseyenlerin niyetlerinin
aslında bu olmadığını ve gelişmelerin yönünün öngörül(e)mediğinin altını çizer. Weber
Pietizm, Metodizm ve Baptizm hakkında kısa tartışmalar yapar ancak esasen Kalvenciliğe
odaklanır. Onun stratejisi, Kalvenci öğretileri farklı teologlardan kapsamlı alıntılarla
betimlemek, ardından bu öğretilerin, yaşantılarını onlara göre düzenleyen insanlar üzerindeki
psikolojik etkilerini ortaya koymak ve son olarak özel (ve tarihsel olarak yeni) laik değerler
ve hayat tarzlarıyla nasıl sonuçlandıklarını göstermektir. Weber’i asıl ilgilendiren şey,
“kaynağında dinsel inançlar ve pratikler yatan bu psikolojik süreçlerin pratik davranışları
nasıl yönlendirdiklerini ve bireyleri kendilerine nasıl tâbi kıldıklarını” belirlemektir. Weber
bu sayede, kültürel olguların toplumsal eylemi etkileme biçimlerine güçlü bir örnek
verebileceğini ve aynı zamanda, ekonomik faktörlerin tarihsel değişimde tek nedensel faktör
olduklarını düşünen kaba Marksist görüşleri somut kanıtlarla çürütebileceğini düşünür.
Weber, geniş alıntılar yaptığı 1647 tarihli Westminster İnanç Bildirisi gibi Kalvenci
metinler üzerine bir analize dayanarak Kalvenci öğretinin temel ilkelerinin onları kabul
edenler açısından dört sonuca sahip olduğunu belirtir:
İlk olarak Kalvenci kader inancına göre Tanrı insanları iki gruba ayırmıştır: seçilmişler
ve lanetlenmişler. Tüm bireylerin temel bir problemi bunlardan hangisinde yer aldıklarını
belirlemektir. İkinci olarak insanlar seçilmiş olup olmadıklarını kesin olarak bilemeyecekleri
için, kaçınılmaz olarak daha büyük bir iç yalnızlık ve soyutlanmışlık duygusu
yaşayacaklardır. Üçüncü olarak kişinin göreli inayet hâlinde bir değişiklik imkânsız görünse
de insanlar ister istemez seçilenler arasında olduklarını gösteren işaretleri araştıracaklardır.
Kalvenciler genelde kanıt olarak iki ipucuna başvurulabileceğine inanırlar: (1) İnanç,
zira herkes kendini seçilmiş olarak görmek ve şeytanın ayartmaları gibi tüm kuşkularla
mücadele etmek zorundadır ve (2) yoğun dünyevi faaliyet, zira bu sayede dinsel kuşkuları
ortadan kaldırmak için gerekli kendine güven sağlanabilecektir. Dördüncü olarak bütün
müminlerin akıldışı duygular, batıl inançlar veya bedensel arzular tarafından engellenmeyen
metotlu ve çileci bir yaşantıya yönelmeleri beklenir. Weber’in ifadesiyle iyi bir Kalvencinin
“davranışındaki inayet hâline metotlu olarak uyması ve böylece çilecilikle ona nüfuz etmesi”
beklenir. Sonuç, her bireyin “tüm hayatını Tanrı iradesine uygun biçimde rasyonel bir plan”a
adamasıdır. Sonuncu öğretinin önemi, Kalvenci cemaatlerin dünyevi çileciliklerinin inzivayla
ve (Weber’in ifadesiyle) diğer dinsel erdemlerle sınırlı olmaması, aksine gündelik meslekleri
veya işlerinde sürdürdükleri her şeyi içermesidir.
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Weber, Protestan mezheplerin teşvik ettiği dünyevi çilecilik ile kapitalist ruhun oluşumu
arasındaki ilişkiyi göstermek için Püriten papazların gündelik hayatla ilgili yol gösterici
yazılarına odaklanır. Richard Baxter 1 ’ın eserleri cemaat üyelerine karşılaştıkları sorunlarla
ilgili öğütlerle doludur. Aslında, onların yazıları Püriten cemaatlerde gündelik hayat üzerine
idealleştirilmiş bir yorumu yansıtma eğilimindedir. Toplumsal eylem kalıpları her zaman
kültürel ideallere uygun olmasa bile bu değerler insanlara eylemlerinde genel bir yön sunar.
Çoğu insan kendi cemaatinde egemen olan uygun davranış standartlarına (tam olmasa da)
büyük ölçüde bağlı kalmaya çalışır; buna Püritenler de dâhildir. Ayrıca, bu tür verilerin
kullanılması Weber’in açıklayıcı “anlama” (verstehen) kavramını genelde nasıl yorumladığını
gösterir. İnsanların eylemlerine ilişkin açıklamaları çoğu kez uzlaştırılması zor çelişkili
güdüler barındırdığı için, Weber Püritenlerin toplumsal eylemlere yükledikleri öznel
anlamları değerlendirecek en uygun dolaylı aracı oluşturmak ister.
Weber’in analizine göre, Püriten cemaatlerin birbiriyle ilişkili üç hükmün etkisinde
oldukları görülür. Kaynakları doğrudan Püriten teoloji olsa bile bu hükümler laik kapitalist
kültür içinde uzun bir geçmişe sahiptir.
Bu buyruklardan ilkine göre, Tanrı bir işte emeğin rasyonel kullanımını emreder.
Weber’in işaret ettiği gibi, Püriten inanç “sürekli olarak tekrarlanan, çoğu kez tutkulu, sıkı ve
sürekli bedensel veya zihinsel çalışmayı telkin” eder. Bu bakış açısından hiçbir gevşeklik,
çalışmaktan kaçış söz konusu olamaz, zira çalışmak bir çileci erdem deneyimidir ve bir işte
rasyonel, metotlu davranış Tanrı’nın inayetinin göstergesi olarak alınır. Bu yüzden, Püriten
açısından “zamanı boşa harcamak günahların ilki ve en büyüğüdür”, çünkü “boşa geçen her
saat Tanrı’nın takdirini kazanmak için çalışma süresinden bir kayıptır”. Weber’e göre bu
hüküm, modern iş bölümünü ahlaken meşrulaştırmakla kalmaz, aynı zamanda dünyevi
çileciliğin metodolojik doğasını en iyi biçimde sergileyen bu gösterişsiz, orta sınıf bireyler
için en üst mükafatı da içerir. Ayrıca, bu tabakanın üyeleri, yoğun ekonomik, toplumsal ve
siyasal bir güce sahip oldukları için Püriten inançların temel taşıyıcılarıdır. Weber’e göre,
davranış standartlarını tanımlayanlar ve kutsayanlar genelde bu durumdan maddi olarak
kazançlı çıkarlar.
İkinci emir toplumsal hayatın açık dinsel değere sahip olmayan yanlarını yasaklar.
Nitekim Püriten papazların bakış açısından, din dışı edebiyat, tiyatro ve neredeyse diğer tüm
boş zaman faaliyetleri önemsiz ayrıntılardır ve hatta batıldır. İnsanlar ilgilerini gündelik
hayatı etkisi altına alan pratik problemlere yönelttikleri ve onları rasyonel yollarla çözmeye
çalıştıkları için kendi cemaatlerinin üyelerine sıra dışı bir hayat yaklaşımı aşılamaya çalışırlar.
Üçüncü rehber ilkeye göre, insanlar sahip oldukları şeyleri Tanrı’nın takdirini
kazanmaya götüren toplumsal açıdan faydalı amaçlar için kullanmakla yükümlüdür. Bu
yüzden, zenginliğin başlı başına bir amaç hâline gelmesi günah olarak görülür, zira böyle bir

1

Richard Baxter (1615-1691): İngiliz Püriten ilahiyatçı.
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amaç zevke, aylaklığa ve ‘bedensel ayartmalar’a yöneltecektir. Bu bakış açısından Tanrı’nın
inayetiyle ve sıkı çalışarak zengin olanlar, onu sorumluluk içinde kullanmakla yükümlüdürler.

Kapitalizmin Oluşumu Üzerine Weber’in Nedensel Tezi

Weber’e göre, sermaye birikimi ve modern burjuvazinin gelişmesi genelde belirli
düzeyde insani zaaflara yol açsa da sıkı çalışmayı, sınırlı haz ve tüketimi, paranın pratik
amaçlı kullanımını emreden değerlere sahip tüm topluluklarda kaçınılmaz bir sonuçtur.
Modern kapitalizmin ortaya çıkış nedeni budur. Weber’in nedensel argümanı yukarıdaki
tabloda görülmektedir. Kuşkusuz insanlar kendi servetlerine sahip olmaya başladıkları için
Püriten idealler zamanla zenginliğin sekülerleştirici etkisi altına girmişlerdir. Nitekim artık
kapitalist ruhun dinsel kaynakları ortadan kalksa bile Püritenlik modern insanlara “para
kazanma konusunda şaşılacak düzeyde, hatta riyakârlık derecesinde iyi bir vicdan”
kazandırmıştır.
Batılı toplumlarda rastladığımız bu durumun tarihte bir başka örneği yoktur. Bu tespit
Weber’i Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu’nun son paragraflarında kötümser bazı
tespitler yapmaya iter. Weber, modern kapitalizmin oluşumunun daha önce sözünü ettiğimiz
rasyonelleşme sürecinin bir yansıması olduğuna inanır. İnsanlara artık, amaçlarına ulaşmak
için bilginin/bilimin desteğinde akıllarını kullanarak metotlu yaşantılara yönelmeleri gerektiği
öğretilir. Onun ifadesiyle “mesleki ödev fikri ölü dinsel inançların ruhu gibi yaşantılarımızda
kol gezmektedir” ve neticede “Püriten, bir işte çalışmak ister; biz bunu yapmaya mecbur
oluruz.” Gerçekte kapitalist kültür, kapitalist toplumsal ve ekonomik kurumlarla birleşerek
insanları, hiçbir kaçışın mümkün görünmediği ve artık hiçbir dinsel meşrulaştırmanın
bulunmadığı bir “çelik kafes” içine sokmaktadır. Bu kabul Weber’i kasvetli bir hüzne götürür:
“Ruhsuz uzmanlar, kalpsiz haz düşkünleri; bu hiçlik duygusu daha önceden asla ulaşılmamış
bir uygarlık düzeyine gelindiğini düşündürmektedir”.
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10.2.2. Weber’e göre Din-Kapitalizm İlişkisi
Weber, Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu’nın yayımlanmasından sonraki yıllarda,
ekonomik bir sistem olarak kapitalizmin dünyanın bir başka yerinde ortaya çıkma ihtimalinin
niçin düşük olduğunu göstermek üzere dinsel inançlar ve toplumsal yapı arasındaki ilişkiyi
analiz etmeye devam etmiştir. Weber’in bu konudaki en önemli çalışmaları birkaç yıl önce
başladığı mantıksal deneyin devamı olan Çin ve Hindistan’daki dinler üzerine
araştırmalarıdır.
Tamamlayıcı nitelikteki bu çalışmalar, Weber’in Çin ve Hindistan’ın engellenmiş veya
uygun koşullar altındaki toplumsal yapısının dünyanın bu kesiminde kapitalizmin gelişimine
katkıda bulunabilecek karakteristiklerini değerlendirerek başlaması bakımından, benzer bir
formata sahiptir. Burada örneklemek için onun “Çin’deki Dinler” isimli kitabından alıntılar
yapacağız. Nitekim Batı’da kapitalizmin ortaya çıktığı dönemde Doğu’da (Çin’de) da benzer
bir gelişmeye yol açabilecek birçok faktör mevcuttu. İlk olarak büyük bir iç ve dış ticaret
vardı. İkinci olarak ülke çapında (1200 yıldan fazla bir süredir) eleme sınavlarının
mevcudiyeti ve sürmesi nedeniyle statü kazanma sürecinde alışılmadık ölçüde bir fırsat
eşitliği vardı. Üçüncü olarak toplum genel olarak istikrarlı ve sakindi (Weber bu noktada
durağanlığı ve ataleti vurgulayan “değişmeyen Çin” mitini büyük ölçüde benimser).
Dördüncü olarak Çin’de birçok büyük kent merkezi vardı ve coğrafi hareketlilik nispeten
yaygındı. Beşinci olarak ekonomik faaliyetler üzerindeki resmi kısıtlamalar nispeten
sınırlıydı. Son olarak Çin’deki bazı teknolojik gelişmeler aynı dönemin Avrupa’sına göre
daha ileriydi (barutun kullanılması, astronomi bilgisi, kitap basımı vb.). Weber’in işaret ettiği
gibi, tüm bu yapısal faktörler Çin’de bir modern kapitalizm biçiminin gelişmesine yardımcı
olabilirdi.
Ancak, Çin’in toplumsal yapısı, dünyanın bu kesiminde bir kapitalizm biçiminin
gelişmesini engelleyen bazı karakteristikler de sergilemekteydi. İlk olarak aslında bol
miktarda kıymetli metale, özellikle gümüşe sahip olsa bile Çin’de asla uygun bir para sistemi
gelişmemişti. İkinci olarak Çin İmparatorluğu’nun erken birliği ve merkezîleşmesi yüzünden
kentler asla özerk siyasal birimler hâline gelememişti. Sonuç olarak yerel kapitalist
girişimlerin gelişmesi engellendi. Üçüncü olarak Çin toplumu hukuki/yasal prosedürlerden
ziyade özcü bir ahlak yasasının hâkimiyeti altındaydı. Bundan dolayı hukuki yargılar, ortak
standartları eşit olarak uygulamaktan ziyade, tarafların belirli niteliklerine ve kutsal sayılan
geleneklere dayanmaktaydı. Son olarak Çin bürokrasisi teknik eğitim görmüş uzmanlardan
değil klasik eğitim almış kişilerden oluşmaktaydı. Nitekim statü elde etmeyi belirleyen
sınavlar adayların edebî bilgilerini ve bir kültür adamına uygun düşünce biçimlerine sahip
olup olmadıklarını ölçmekteydi. Bu yüzden eğitimli uzmanlar fikri, Çin deneyimine
yabancıydı.
Özetle Weber’e göre, Çin’in toplumsal yapısının bütün bu karakteristikleri Doğulu bir
modern kapitalizm biçiminin gelişmesini engellemiştir. Yine de yukarıda sunulan örnekler
böyle bir gelişimin ihtimal dâhilinde olduğunu gösterir. Fakat Weber’e göre, bir ekonomik
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sistem olarak kapitalizmin Çin’de veya Hindistan’da ortaya çıkma ihtimali oldukça düşüktür,
zira “kapitalist ruh”la uyuşabilecek hiçbir dinsel inanç kalıbına rastlanmaz. Ayrıca Weber
dinin dönüştürücü gücü olmadan yeni kültürel değerlerin oluşmasının ihtimal dışı olduğuna
inanır.
Önceki yüzyılda Çin’de egemen sınıfların, bürokratların dini Konfüçyüsçülüktü.
Weber’e göre Konfüçyüsçülük günah anlayışının değil, sadece eksik eğitimden kaynaklanan
hatalar düşüncesinin hâkim olduğu bir dindir. Ayrıca, Konfüçyüsçülükte metafizik yoktur;
dolayısıyla dünyanın kökenine dair bir sorgulama olmadığı gibi öte-dünya inancı da
bulunmaz. Bu nedenle kutsal ve laik hukuk arasında bir gerilim söz konusu değildir. Weber’e
göre Konfüçyüsçülük, bu dünyadaki olaylarla ilgilenen, ancak özellikle bireyselci vurguya
sahip rasyonel bir dindir. İyi Konfüçyüsçüler -eğitimli kişiler olarak yetişmelerinden ve
diğerleriyle (özellikle ebeveynleriyle) din temelli ilişkilerinden de görüleceği üzere- toplumun
durumuyla kendi âdetlerinden daha az ilgilenirler. Weber’in sözleriyle eğitimli bir Çinli “tüm
etkinliklerini, bedensel ve diğer hareketlerini nezaket içinde, statü âdetlerine ve âdetlerin
emirlerine uygun olarak zarif bir biçimde kontrol altında tutar.” Konfüçyüsçü biri, kurtuluşu
öte-dünyada aramaktan ziyade, bu dünyayı bir veri olarak kabul eder ve ona sadece ihtiyatlı
bir arzu duyar.
Weber bu analizi neticesinde, Konfüçyüsçülüğün Doğulu bir kapitalist kültüre yol açma
ihtimalinin olmadığını öne sürer. Dört yıl sonra “Hindistan’daki Dinler” adlı çalışmasında
Hinduizm hakkında da benzer bir tez ileri sürer. Weber, bu karşılaştırmalı araştırmalarla
sadece niçin Protestanlığın kapitalist kültürün gelişimiyle ilişkili olduğunu değil, aynı
zamanda diğer dinlerin niçin dünyanın başka bölgelerinde benzer gelişmelere yol
açmadıklarını göstermeye çalışır.

10.3.

Weber’in Sosyal Sistem Anlayışı

Weber tüm çalışmalarında, en azından üstü örtülü olarak, toplumu analitik olarak üç
boyutlu bir sistem olarak tasavvur der. Bu boyutlar; (1) kültürel değerler ve inançlar, (2)
toplumsal yapı (toplumsal eylem kalıpları) ve (3) aktörlerin psikolojik yönelimleri olarak
sıralanabilir. Kültürel değerler ve inançlar, kalıplaşmış davranış biçimleri ve psikolojik
durumlar arasında karşılıklı ilişkiler vardır. Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu bu
modelin bir örneğini oluşturur. Kapitalist ruhun bileşenleri; başlı başına bir amaç olarak
çalışmaya vurguyu, mal edinme ve kârın meşruluğu fikrine vurguyu, ekonomik başarı
sağlamak için metotlu bir hayat tarzı sürdürmeye vurguyu ve gelecekteki daha büyük bir
doyum beklentisiyle -bu dünyada- mutluluk ve hazdan vazgeçilmesi gerektiği inancını içerir.
Bütün bu olgular dinsel bağlantılarından sıyrıldıklarında temel Batılı kültürel değerleri
oluşturur; yani onlar doğru ve yanlış, uygun veya uygunsuz davranış konusundaki ortak
inançların cisimleşmeleridir. Bu yüzden, Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu kültür
hakkında bir kitaptır ve burada modern hayatı egemenliği altına alan değerlerin kaynağı
araştırılır. Weber’e göre, bu değerler 16. yüzyılda başlayan belirli özel dinsel hareketlerin
seküler sonuçlarıdır.
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Ancak bu kitap sadece kültürel olgular hakkında değildir. Gerçekte Weber, Marx’tan
daha idealist değildir. Püritenlerin dinsel inançları kendi toplumlarının egemen değerleri
hâline gelmediği için, Weber’in hem toplumsal yapının hem de insanların psikolojik
yönelimlerinin, analiz ettiği kültürel değerlerle hangi ölçüde karşılıklı ilişki içinde olduklarını
göz önünde bulundurması gerekiyordu. Bu yüzden ona göre, yeni dinsel itikatların
karakteristik özellikleri (sadece Püritenler değil, bu dinlerin temel inançlarıyla ilişkiye giren
insanlar arasındaki) toplumsal eylem kalıplarını temel düzeyde etkiler. Weber’in Protestan
Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu’nda açıkça ifade etmediği ancak kesinlikle farkında olduğu diğer
bazı yapısal değişimlerin yanı sıra, sanayileşmenin ortaya çıkışıyla Püriten değerler, kısmen
insanlar onları büyük bir değişim döneminde geliştirdikleri seküler gayelerine uygun
buldukları için yayılmıştı. Bu yüzden, insanlar yeni inançlar ve değerleri benimserken
gündelik yaşantılarını da değiştirdiler; benzer şekilde, hayatlarını yeni biçimlerde sürdürürken
bazı temel inanç ve değerlerini de çoğu kez gözden geçirmek zorunda kalırlar. Nitekim yeni
gelişen toplumsal eylem kalıpları gelişen bu yeni değerleri güçlendirmiştir.
Ancak Weber bizzat Püritenlere odaklanır ve onların inançlarının gündelik yaşantıları
üzerindeki psikolojik sonuçlarını betimlemeye çalışır. İnsanlar, belirsizlik içeren durumları ve
soyutlanmışlıkları nedeniyle kurtuluşlarının işaretlerini aramışlar ve bunları sıkı çalışma ve
inançlarını sürdürmekte bulmuşlardır. Bu yüzden, psikolojik ihtiyaçları Püritenleri sadece sıkı
çalışmanın değil (zira Orta Çağ’da köylüler de kesinlikle sıkı çalışmak zorundaydı) dünya
mallarına metotlu ulaşmanın da karakterize ettiği yeni ve özel toplumsal eylem kalıplarına
yöneltmiştir. Sonuç, Püriten dinsel inançların sekülerleşmesi ve neticede Weber’in kapitalist
ruh adını verdiği şeye dönüşmesidir. Bu yüzden, Weber’in analizinden günümüzde toplumsal
düzenin temel özellikleri olarak kabul edilen genel bir dizi faktörü (kültür, toplumsal yapı ve
psikolojik yönelimler) çıkartmak mümkündür.
Weber’in üstü örtük bir şekilde ortaya koyduğu toplumsal düzenin en genel bileşenleri
modeli sosyolojinin gelişmesinde büyük öneme sahiptir. Örneğin, neredeyse tüm sosyolojiye
giriş kitaplarının başlangıç bölümlerinde, artık genellikle “Kültür”, “Toplumsal
Yapı”/“Toplum” ve “Kişilik ve Sosyalleşme” benzeri başlıklar yer alır. Bunun nedeni ilgili
konuların sosyoloji disiplinine temel kavramsal bir yönelim sağlamasıdır. Dolayısıyla
Weber’in modeli, etkileşim sürecinin dinamik bir analizinden ziyade yardımcı araçlar
sunmaktadır. Weber’in de asıl niyeti zaten budur. Nitekim bu model, modern toplumları
betimlemek ve böylece anlamak için kullanılabilecek bir kavramlar seti oluşturmada ilk temel
adımdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Max Weber’in tarihsel, toplumsal, metodolojik ve teorik analizlerinin genişliği ve
derinliğini bu dersler kapsamında bütünüyle aktarmak kuşkusuz mümkün değildir. Bu
nedenle daha ziyade, onun çağdaş sosyolojide en çok ilgi çeken temel çalışmalarına
yoğunlaştık. Bu temel çalışmalar Weber’in rasyonelleşme sürecine -spesifik olarak rasyonelyasal egemenliğin neden ve nasıl ortaya çıktığına- ilgisi bağlamında ele alınabilir. Weber’in
ünlü “ideal tipler” kavramsallaştırmasın temelinde de bu ilgi yatmaktadır. Onun tabakalaşma,
bürokrasi, hukuk, din ve toplumsal değişim üzerine en önemli çalışmaları, Batı’nın
rasyonelleşme sürecini en uygun şekilde inceleme çabasının unsurları olarak
değerlendirilebilir.
Weber, tarihte ortaya çıkan çoğu şeyin tesadüfî olayların sonucu olduğunu düşündüğü
için zamandan-bağımsız, evrensel yasaların geliştirilebileceğine inanmaz. Ona göre sosyal
bilimlerde doğa bilimlerindekine benzer tarzda araştırma yapmak mümkün olmasa bile bu
alanda da bilimsellik/nesnellik sağlanabilir. O ayrıca, tarihsel betimlemelerden fazlasını
yapmaya çalışır ve daha soyut ve analitik önermeler içeren bir metodoloji geliştirmek ister.
Sonuçta ortaya bir karışım çıkar: tarihsel nedenlerin -soyut- ideal tipler aracılığıyla
araştırılması. Weber her neden-sonuç ilişkisi için, ilgili olgunun temel karakteristiklerinden
bir ideal tip inşa eder. Bu ideal tiplerden bazıları sosyolojiye, daha kalıcı temel toplumsal
formlar ortaya koyma imkânı sağlar.
Weber bu sayede tarihçilerden daha soyut ve daha analitik olabilse de toplumsal
düzenin yasalarını ortaya çıkarmaya çalışmaz. Tarihin büyük bir bölümünün olayların
tesadüfî veya olumsal (contingent) biçimlerde bir araya gelmesinden kaynaklandığına inanır.
Bu yüzden, olgular arasındaki temel ilişkilerin ideal tipler biçiminde birçok daha genel/kaba
betimlemeleri sunulur. Ancak Weber’in metodolojisine bağlı kaldığımızda bir bilimin en
ilginç sorusundan kaçınırız: Bu ilişkilerden bazıları sosyolojik yasaları oluşturabilecek kadar
genel ve temel -değil- midir? Bazıları için bu sorunun cevabı pek önemli değildir, zira onlar
çoğu kez Weber’in öne sürdüğü nedenlere istinaden toplumsal evrenin yasalarının
bulunamayacağına inanırlar. Bununla beraber sosyologlar Weber’i okumayı sürdürür ve bunu,
tarihsel betimlemelerin ötesine geçebilmek için yaparlar. Onlar, ideal tiplere ilişkin daha
yoğun betimlemeleri ortaya koymanın çoğu kez zor olduğunu düşünseler de Weber’in
toplumsal evrenin bazı yasalarını ortaya çıkardığına inanırlar.
Weber’in metodolojisi bir tarafa bırakılırsa, birçok farklı temel çalışması vardır. Onları,
rasyonelleşme kavramı etrafında, gerçekte sergilediklerinden daha bütünlüklü bir biçimde
aktarmaya çalıştık. Weber, ayrıntıları oldukça karmaşık bir biçimde sunar ve bu yüzden,
argümanının ana çizgisini yakalamak çoğu kez zordur. Rasyonelleşme temasına sistematik
olarak daha sonraki çalışmalarında yöneldiği görülür; önceki çalışmalarında bu temaya ara
sıra değinir veya çoğu örnekte ele alma gereği duymaz. Sonuçta Weber, bütünlükten yoksun
ve bazen anlaşılması zor olmakla beraber son derece zengin ve büyüleyici metinler ortaya
koymuştur.
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Son tahlilde Weber’in yazılarından genel bir teori çıkartmak zordur; ortaya çıkan şey
daha ziyade zengin betimlemeler, somut örneklerle ilişkili ideal tipler ve birçok konu
hakkında -bize kılavuzluk yapacak genel bir modelden yoksun- kompleks nedensel
önermelerdir.
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Bölüm Soruları
1) Weber’e göre “kapitalist ruh”un temel unsurları nelerdir?
2) Weber; rasyonelleşme süreci, modern kapitalizmin ortaya çıkışı ve Protestanlık
arsında nasıl bir bağ kurar? Marx’ın toplumsal analizleriyle karşılaştırarak tartışınız.
3) Protestanlık, vazettiği hangi ilkelerle modern kapitalizmin doğuşunu hazırlamıştır?
4) Weber’e göre modern kapitalizmin Doğu’da ortaya çıkmasını engelleyen faktörler
nelerdir?
5) Weber’in toplumsal sistem anlayışının dayandığı üç unsur nelerdir? Açıklayınız.
6) Weber’in toplumsal sistem analizinin dayandığı unsurları, Durkheim’ın sosyoloji
anlayışı açısından değerlendiriniz.
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11. GEORG SIMMEL: DÜŞÜNCESİNİN KAYNAKLARI VE
BAĞLAMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Simmel’in Entelektüel Biyografisi



Simmel’in Düşünsel Formasyonunda Etkili Olmuş Düşünürler
o Weber
o Spencer
o Kant
o Marx



Simmel’in Sosyolojik Metodolojisi



Simmel’in Grup İlişkileri Ağı Kuramı



Simmel’e göre Toplumsal Farklılaşmanın Sonuçları
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Anahtar Kavramlar
 Simmel,
 Alman Sosyoloji Geleneği,
 Biçimsel Sosyoloji,
 Sosyal Darvinizm,
 Toplumsal Farklılaşma
 Weber,
 Kant,
 Spencer,
 Marx
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Giriş
Simmel’in çalışmaları modern sosyolojide birçok özelliğiyle hâlâ pek fazla bilinmez.
Kırıntıları modern sosyolojik teoriyi büyük ölçüde etkilemiştir, ancak onu Marx, Weber,
Durkheim ve Mead’in aksine, bir düşünce okulunun ilham kaynağı olarak görmek güçtür.
Muhtemelen Alman akademik dünyasındaki yabancı konumu, Simmel’in kendi formel
sosyolojisini sürdürecek öğrenciler yetiştirmesini engellemiştir. Sonuçta, ilk ustaların birçok
yoruma konu oldukları dönemde bile onun sosyolojisi kapsamlı olarak ve yeterince
değerlendirilmemiştir. Bu bölümde onun çalışmasını gözden geçirerek bu eksikliği gidermeye
yardımcı olabileceğimizi umuyoruz.
Georg Simmel meslek hayatının sonuna kadar düzenli bir akademik konuma sahip
olamamıştır. Bir Yahudi olarak ayrımcılığa uğramış ve Weber’in gayretlerine rağmen, meslek
hayatını ücret karşılığı özel dersler veren bir bilim adamı olarak sürdürmek zorunda kalmıştır.
Gündelik ve akademik dünya arasındaki bu marjinal konumu bütünlüklü bir teorik sistem
geliştirmesini engellemiştir. Aksine, Simmel oldukça farklı olguların temel dinamiklerini
aydınlatmaya çabalamıştır. Alman düşünür aynı konuları, her seferinde düşüncelerini gözden
geçirerek ve güncelleyerek yeniden ele alma eğiliminde görünmektedir. Çalışmalarının çoğu
bir dersler dizisi olarak görünse bile -ki çoğu böyledir- bu dersler teşvik edici ve
yönlendiricidir, ancak çoğu kez aşırı ayrıntılı ve bilimsel açıklamalardan yoksundur. Yine de
Simmel’in sosyolojik yaklaşımının 1950’lerden beri giderek daha fazla dikkat çektiği
görülmektedir. Zira entelektüel üretimi oldukça dağınık olsa da sosyolojik teori geliştirme
metodolojisi ve modern toplum biçimi hakkındaki kavrayışları sosyoloji literatürüne tutarlı bir
analiz programı sunmaktadır.
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11.1.

Entelektüel Biyografisi

11.1.1. Marjinal Bir Akademisyen
Georg Simmel 1858’de Berlin’de dünyaya gelmiştir. Aslen Yahudi olup daha sonra
Katolikliğe geçen babası başarılı bir iş adamıydı. Babası gibi Yahudi kökenli olan annesi ise
Protestan’dı. Anne ve babasının din değiştirmiş ve kendisinin de çocukluğunda Protestan
olarak vaftiz edilmiş olmasına rağmen toplumsal kökeni (Yahudilik) hayatı boyunca
Simmel’in yakasını bırakmaz. Simmel ergenlik yıllarında babasını kaybeder ve bir aile dostu
onun vasisi olarak atanır. Annesiyle ise hayatı boyunca duygusal açıdan mesafeli bir ilişkisi
olmuştur. Simmel genel olarak ailesiyle hiçbir zaman güçlü bir bağ kur(a)mamıştır.
Simmel’in çalışmaları, -kökenleri itibariyle- sadece ailesinin marjinal konumundan
değil, bizzat kendisinin -özellikle Alman akademisi içindeki- marjinal konumundan da büyük
ölçüde etkilenmiştir. Bu konumu Simmel’e farklılaşmış toplumsal ilişkilerde bireyin durumu
üzerine parlak analizler yapma imkânı sağlamıştır. Onun farklı düşünce dünyalarının
kıyısında kaldığından kuşku yoktur ancak marjda yaşamanın onu ne kadar kırdığını tam
olarak kestirebilmek mümkün değildir. Ne var ki Simmel’in çalışmalarında, modern ve
farklılaşmış toplumsal yapıların bireye zarar verdiğini düşünenlerin aksine, marjinalliğin
özgürleştirici etkilerini vurguladığı açıkça görülür.
Simmel’e göre yapının farklılaşması, piyasaların gelişmesi ve rasyonel bürokratik
yapılara kişisellikten-uzak katılım bireylere geleneksel toplumlarda bulunmayan seçenekler
ve fırsatlar sunar. Onun kendi konumunu bu mantık çizgisi içinde meşrulaştırıp
meşrulaştırmadığı asla bilinemese de bir nokta yeterince açıktır: Simmel, modern toplumu
baskı ve yabancılaşmayı vurgulayan Marx’ın, anomi ve bencillik konusunda büyük kaygıları
olan Durkheim’in ve bireyleri “çelik kafes” konusunda uyaran Weber’in kasvetli terimleri
içinde kavramlaştırmaz. Fakat Simmel’in kariyerinde, başarılı birçok noktaya rağmen trajik
bir boyut da vardır.

11.1.2. Simmel’in Entelektüel Kariyeri
Simmel liseyi bitirdikten sonra Berlin Üniversitesi’nde felsefe eğitimine başlar ve
1881’de doktorasını tamamlar. Simmel’in daha sonra kısaca değineceğimiz tezi onun
sosyolojik analizlerini önemli ölçüde etkileyen Immanuel Kant üzerineydi1.
Simmel’in mezun olduğu yıllarda genelde Almanya, özelde Berlin ciddi bir dönüşüm
yaşıyordu. Ülke bir bütün olarak sanayileşmekteydi ve Simmel’in yetişkinlik döneminde
Almanya, İngiltere ve Fransa’yı üretkenlikte geçmiş, sadece ABD’nin gerisinde kalmıştı.
Simmel’in “Kant’ın Fizikî Monadolojisine göre Maddenin Doğası” (Das Wesen der Materie nach Kant's
Physischer Monadologie) başlıklı tezinde onun -ileride ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğimiz- meşhur “formel
sosyoloji” yaklaşımının nüveleri görülmektedir.
1
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Ancak bu hızlı sanayileşme kritik bir ayrışmayı da beraberinde getirmişti: Burjuvazi hızlı bir
ekonomik gelişme sağlamasına rağmen eski feodal seçkinlerin gücünü ele geçirmeyi
başaramadı. Eski ve yeni arasındaki bu gerilim, I. Dünya Savaşı’na götüren ve nihayetinde
Nazizm’in ortaya çıkış koşullarını hazırlayan yıkıcı politikalar üretmişti.
İşte bu koşullar altında, özellikle I. Dünya Savaşı arifesinde, nüfusu elli yılda beş yüz
bin kişiden dört milyona çıkan Berlin’de entelektüel bir hayat yeşerdi. Fakat bu gelişen
düşünce ortamında bile özgürlükler ile otoriter kısıtlamalar arasında bir gerilim mevcuttu.
Üniversite ve kent çevresindeki düşünce hayatı son derece enerjikti. Ancak 19. yüzyılın ilk
yirmi-otuz yılında araştırma yönelimli Amerikan üniversitelerini model alarak kurulan
üniversite sistemi, bünyesinde muhafazakâr ve bazen otoriter akımları da barındırmaktaydı.
Üniversite sistemi başarılıydı, ancak akademisyenlerin -kapitalist burjuvazi ve yarı feodal
sistem arasında bir gerilimin yaşandığı bir toplumsal ortamda- akademik özgürlükler ile
konformizm arasında bir seçim yapmaları gerekmekteydi.
Çoğu düşünür bu sistem içinde önemli çalışmalar üretti. Sosyoloji alanında en iyi
örneklerden biri şüphesiz Max Weber’dir. Ancak öte yandan, birçok bilim adamının, özellikle
Yahudilerin akademik sisteme tam olarak entegre olmaları engellenmekte, bunların pek çoğu
-en iyi ihtimalle- merkez dışına yani taşraya itilmekteydi. Sadece Yahudiler değil statükoya
zarar verebilecek siyasal eğilimlere sahip olan herkes bu kaderi paylaşıyordu.
Simmel de bu durumdan etkilenmiş ancak kariyerinin başlangıç döneminde kendisi için
en iyi olanın öyle ya da böyle Berlin’de kalmak olduğuna karar vermişti. Sonuç olarak
dışarıdan/özel hocalık (Privatdozent) yapmaya ve ücretsiz dersler vermeye başlar.
Simmel muhtemelen Yahudi olması nedeniyle engellemelerle karşılaşmıştı. Ancak
1885’teki marjinal konumunu sürdürme ve Berlin’de kalma kararı kısmen parlak sonuçlar
verdi. Akademik ve bilim dışı alandan çok fazla izleyici çeken popüler bir hoca hâline geldi.
Sosyoloji ve sosyal psikolojiden mantık, felsefe ve etiğe kadar geniş bir alanda dersler verdi.
Ancak, bu popüler başarı akademik dünya içinde bir çekişmeye yol açar: Popülaritesi birçok
kıskançlığı kendine çekerken, alanındaki kavrayışı ve parlaklığı sığ uzmanları rahatsız eder.
Nihayetinde, Yahudilere karşı örtük bir dışlama tavrına ek olarak Simmel’e karşı disiplinler
arasında bir hoşgörüsüzlük ve haset duygusu da gelişti. Ayrıca onun hayat tarzı akademiyi
birçok bakımdan rahatsız etmekteydi. Örneğin Simmel çalışmalarını dipnotlar kullanarak ve
bilimsel alıntılar yaparak ayrıntılı biçimde yazmadı; bir konuyu derinlemesine ele almadan
konudan konuya atlamaktaydı, bunun istisnası Para Felsefesi adlı parlak çalışmasıdır. Ayrıca,
popüler dergiler ve gazetelere de yazmaktaydı ki bu da geleneksel akademide hoş görülen bir
faaliyet değildi.
Ancak Simmel, geniş bir aydınlar ve sanatçılar topluluğu arasındaki popülerliğine ek
olarak birçok akademik başarı da elde etti. Weber ve Tönnies ile birlikte Alman Sosyoloji
Derneği’nin kurucuları arasında yer aldı ve çalışmaları ilk kuşak sosyologlar tarafından
dikkatle okundu ve saygı gördü. Marjinal akademik statüsüne rağmen, vasisi hatırı sayılır bir
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servet bıraktığı için maddi sıkıntı çekmedi. 1890’da evlendikten sonra üst-orta sınıf bir hayat
sürdürdü. Simmel, bir özel hoca olarak ünü ve sanatçılar, eleştirmenler, yorumcular,
gazeteciler ve yazarlarla aktif ilişkileri sayesinde heyecan verici ve dolu dolu bir hayat
sürdürdü.
Ancak, çok iyi tanınan bir bilgin ve aydın olması Simmel’in gerçek bir akademik
konuma kavuşabilmesi için yeterli olmadı. Simmel, Weber gibi dostlarının tam gün bir
akademik kadro bulma çabalarına rağmen 15 yıl özel hoca olarak kaldı ve üniversitede
dışarıdan dersler verdi. 1901’de ücret ödenmemek kaydıyla kabul edildiği Berlin
Üniversitesi’nde Simmel’e yardımcı profesörlük statüsü verildi. Aslında bu atama artık dünya
çapında ün kazanan, altı kitabı ve İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Rusçaya çevrilmiş
düzinelerce makalesi bulunan Simmel’e bir hakaretti.
Simmel nihayetinde 1914’te, Fransa-Almanya sınırındaki Strasbourg’da düzenli
akademik bir kadro alabildi. Profesörlük kadrosuna 56 yaşında, 10 yıl gecikmeli olarak
atanmıştı. Strasbourg’daki kariyeriyle ilgili engellemeler I. Dünya Savaşı patladığında doruğa
çıktı. Bu sınır üniversitesindeki meslek hayatı savaş süresince askıya alındı ve böylece ders
verme fırsatı engellenmiş oldu. Önde gelen bir üniversitede kürsü edinme yönündeki son
çabaları 1915’te Heidelberg Üniversitesi’nde başarısızlıkla sonuçlandı; Simmel savaşın
bitmesinden kısa bir süre önce 1918’de kanserden öldü.
Simmel’in savaş yıllarında aşırı bir vatanseverliğe savrulduğunu, serinkanlı ve analitik
Simmel’in yerine o yıllarda ateşli bir vatanseverin geldiğini de not edelim. Coser’ın
vurguladığı gibi, Simmel’in kariyerinin son evresi ile Comte’un yaşamının son yılları
romantik bir duygusallık açısından paralellik arz eder.
Simmel daha hayattayken dünya çapında bir üne kavuşmuştu ancak hep bir marjinal
olarak kaldı. Simmel’in marjinalliği, onun bilimsel tarz ve yaklaşımının gelişiminde şüphesiz
belirleyici olmuştur. Sonuçta Simmel, bir konudan diğerine -çoğu kez ilişkisiz bir şekildesıçramış ve ele aldığı hususları son derece sofistike bir biçimde analiz etmeye yönelmiştir. En
derinlikli çalışmaları, özellikle Para Felsefesi, sosyolojinin mesafeli duracağı felsefi yorumlarla
doludur.
Ancak, çalışmasının bu tartışmalı yanına rağmen Simmel’in sosyolojisinde iki önemli
tema yer alır. İlk olarak, sosyolojinin bu erken dönemindeki bütün sosyal teorisyenler gibi
farklılaşma süreci ve bu sürecin birey üzerindeki etkileriyle ilgilenir. İkinci olarak onun
çalışmasında belirli ampirik konuların özü ve biçimi metodolojik bir bütünlük içinde ortaya
konulmaya çalışılır; bu yüzden, çoğu kez analizinin temel içeriğinde değişiklikler yapsa bile
her zaman farklı temel alanlarla bağlantılı temel toplumsal etkileşim ve organizasyon
biçimlerini ortaya çıkartmaya çalışır. Bu temalar onun birçok düşünürle -özellikle Weber,
Spencer, Kant ve Marx’la- kişisel veya entelektüel temaslarının sonucudur.
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11.2.

Simmel’in Düşüncesi Üzerindeki Entelektüel Etkiler

11.2.1. Simmel ve Weber
Simmel sosyolojik yazılarını Alman çalışma arkadaşı ve dostu Weber’le aynı 30 yıllık
dönem içinde, 1890-1920 yılları arasında yayımlar. Benzer bir toplumsal ve kültürel çevrede
çalışmalarına rağmen, sosyolojik yönelimleri, nispeten farklı türden bir eğitim almaları ve
dolayısıyla farklı olaylara tepki vermeleri nedeniyle farklıdır.
Hukuk ve ekonomi eğitimi gören Weber Methodenstreit (Almanya’daki metodoloji
tartışması)’a karşı tepkisini ortaya koymak zorunda kalmıştır. Weber soyut yasalar
geliştirmekten uzak duran özel bir sosyoloji oluşturmak için Dilthey ve Rickert’in
çalışmalarından yararlanır çünkü o, bu tür teorik ifadelerin ilgilendiği tarihsel olguların
anlamını ortaya çıkartamayacağına inanır. Simmel aksine sosyolog olduğu kadar bir
düşünürdür; yayımlanmış çalışmaları filozof Schopenhauer, Nietzsche ve Kant, yazar Goethe
ve ressam Rembrandt gibi farklı kişilikler üzerine kitaplar ve makaleleri içerir. O ayrıca ahlak,
etik, estetik ve diğer birçok konuyu felsefi bir bakış açısıyla ele alır.
Simmel’in Spencer ve bazı sosyal Darvinist düşünürlerle ilk ilişkilerinden sonraki olgun
dönem çalışmaları, onun insan toplumunu araştırmak için Kant’ın bazı felsefi öğretilerini
uyarlama çabasını yansıtır. Esasen o, insanların içinde yer aldıkları toplumsal süreçlerin
düzenli ve istikrarlı yapılar yarattıklarını, bu toplumsal düzen örüntülerinin eylemi sistematik
olarak etkilediğini ve onların sonuçlarının ilgili aktörlerin öznel amaçlarından bağımsız olarak
gözlenebileceği ve öngörülebileceğini ileri sürer. Nitekim Weber’den farklı olarak
sosyolojinin toplumsal düzenle ilgili zamandan-bağımsız geçerli yasalar geliştirmeye
yönelmesi gerektiğine inanır ve bu bakış açısının kaynağı onun Kantçı yönelimidir.
Ancak Simmel ve Weber, en azından bir noktada birbirine benzer. İkisi de Marksizm’in
yüzyılın başındaki ideolojik ve teorik meydan okumasına tepki göstermek gerektiğine inanır.
Bu inanç, Weber’in sosyolojisinde Simmel’inkinden daha merkezî bir konumda olsa bile
Simmel’in analizi de son tahlilde Marx ve Marksizm’in sosyolojik açıdan sofistike bir
reddidir.

11.2.2. Spencer, Sosyal Darvinizm ve Simmel
Simmel diğer çoğu klasik sosyal teorisyen gibi, modern sanayi toplumlarının doğasını
anlamaya çalışır. Simmel’in 1890’da yayınlanan ilk sosyolojik incelemesinin başlığı (Über
sociale Differenzierung: “Toplumsal Farklılaşma”) onun gözlemlediği temel bir toplumsal
değişmeyi anlatır: Modern toplumlar geçmiştekilere göre çok daha fazla farklılaşma içindedir.
Spencer gibi Simmel de bu değişimi evrimci terimler içinde ve insani ilerlemenin bir
göstergesi olarak değerlendirir. Gerçekte Simmel bu süreci “dikey gelişme” olarak niteler.
Ayrıca tıpkı Spencer gibi, iddialarını kanıtlamak için çoğu kez organizmacı analojilere
başvurur. Örneğin, “Toplumsal Farklılaşma” başlıklı çalışmasında daha yüksek düzeyde
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farklılaşmış bir toplumun, tıpkı daha kompleks yapıdaki bir organizma gibi çevreyle ilişki
içinde enerjisini korumaya ve bu enerjiyi daha zor ve kompleks görevleri gerçekleştirmek için
kullanmaya çalıştığını öne sürer. Ancak tezlerini kısmen birçok farklı türden analoji ve
örnekle açıklamaya çalışan Simmel, Spencer’ın aksine biyolojik analojileri toplumsal
olgularla aynı şeyler gibi görmez. Simmel sonraki bazı çalışmalarında evrim problemini veya
sanayileşmeye geçiş sürecini daha sistematik düzeyde ele almasa da bu çalışmalarda modern,
farklılaşmış toplumların yapısını anlamaya ve kompleks toplumsal yapılara katılımların
insanların davranışlarını nasıl etkilediğini göstermeye yönelik sürekli bir ilgi görülür.
“Toplumsal Farklılaşma”daki evrimci tartışma, aynı zamanda, genç Simmel’in daha az
ilgi çekici bir yanını ortaya koyar: Bu tartışmada sosyal Darvinizmin 19. yüzyıl sonunda
revaçta olan ancak daha sorgulanabilir bazı yanlarını benimser. Örneğin, suça eğilimin
kalıtsallığını ısrarla vurgular ve hatta zayıf değerlerini gelecek kuşaklara aktaracak zayıfların
korunmasına karşı çıkar. Ancak, olgun dönem yazıları bu görüşlerden hiçbir iz taşımaz.
Gerçekte, siyasal olaylar hakkında pek fazla yorum yapmasa bile yoksullar, kadınlar ve işçiler
üzerine yaptığı yorumlarının tümü, onların içinde bulundukları olumsuz koşulları vurgulama
çabasının ifadesidir.

11.2.3. Kant ve Simmel
Kant en önemli çalışmasını, 51 yaşında tamamlayabilmiştir. 1781’de Saf Aklın Eleştirisi
adıyla yayınlanan bu kitap felsefede bir devrim başlatmıştır.
Simmel, “Felsefenin Doğası” üzerine kısa bir derste, felsefecilerin çoğu kez genel bir
problem olarak görünen şeyi ele alsalar bile onun çözümünü kendi ön-anlayışlarına uygun
biçimde ifade ettiklerini belirtir. Bu veciz sözü ifade ederken Simmel’in aklında kuşkusuz
Kant vardır. Zira Saf Aklın Eleştirisi, “saf aklın” insanların gündelik ve düzensiz duyulardan
bağımsız olarak mevcut potansiyellerinin araştırılmasıdır. Kant’ın saf akıl tanımı önemlidir.
O, bu terimle bilişsel kapasiteler ve düşünme biçimlerinin duyusal-deneylerden bağımsız
olarak var olduklarını veya onlardan önce geldiklerini kasteder ve saf aklın zihnin yapısına
içkin düşünme olduğu ima edilir. Kant, problemi bu şekilde tanımladıktan sonra, insanların
dış dünyaya ilişkin tüm kavramlarının -biçimsiz ve kaotik duyusal izlenimleri kavramsal bir
bütünlüğe dönüştüren- zihin etkinliğinin ürünleri oldukları sonucuna ulaşır.
Önceki düşünürler, örneğin John Locke ve David Hume, maddi fenomenlerin düzenli
bir yapıya sahip olduklarını ve insanların dünyadaki nesneler ve olaylara ilişkin duyumlarının
sadece bu düzeni yansıttığını öne sürerken, Kant’a göre bu iki kabul de doğru değildir. O daha
ziyade, insanların duyumlarının kaotik yapıda olduğunu ve bu duyumların kendi başlarına
düzensiz ve anlamsız sonsuz bir görüşler, kavrayışlar, sesler, kokular ve diğer uyaranlardan
başka bir şeyi yansıtmadıklarını öne sürer. Ona göre zihin bu kaotik duyusal izlenimleri
“transendental estetik” adını verdiği bir süreç aracılığıyla anlamlı algılara dönüştürür. Simmel
Kant’ın felsefesinin bu yanını, insan duyumları “onlarda içkin olmayan, aksine aslında bilen
zihnin dayattığı verili formlar ve bağlantılardır” sözüyle özetler. Düzensiz duyumların düzenli
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algılara dönüşmesi zihnin asli unsurlarını oluşturan iki temel “kategori” veya form -zaman ve
uzay- aracılığıyla sağlanır. Kant’a göre, uzay ve zaman algılanan şeyler değil, dünyaya ilişkin
bilgilerimizden önce gelen ve onlardan bağımsız olarak var olan algı formlarıdır; onlar saf
aklın unsurlarıdır. İnsanlar dış dünyadan aldıkları kaotik duyumları ancak bu kategoriler
sayesinde sistematik algılara dönüştürebilirler.
Fakat sadece nesneler ve olayların algılanması yeterli değildir, zira insanların algıları
kendiliğinden düzenli değildir. Daha doğrusu, duyumlar gibi algılar da karışık gözlemler
dizisi olarak yaşanır. Nitekim saf akıl daha üst bilgi biçimleri oluşturmayı -deneyimlerden
bağımsız genel hakikatleri belirlemeyi- hedefler: Bunlar bilimin yasaları, soyut ve mutlak
hakikatlerdir. Bu yüzden zihin, Kant’ın “transendental mantık” olarak adlandırdığı bir süreç
içinde, algısal bilgiyi kavramsal bilgiye dönüştürür: örneğin düşen bir elmanın gözleminin,
yerçekimi yasasına dönüştürülmesi.
Kant, zihnin algıları düzenlemek için bir dizi yerleşik “kategori” veya form kullandığına
inanır. Örneğin; neden, birlik, karşılıklı ilişki, zorunluluk, olumsallık fikirleri zihinde içkin,
ampirik süreçleri kavramlaştırma formlarıdır; onlar tıpkı zaman ve uzay gibi saf aklın
unsurlarıdır. Simmel’in sözleriyle, insanların algıları sadece zihnin etkinliği sayesinde “doğa
olarak adlandırdığımız şeye -yani şeylerin çeşitliliğinin yasalarla sıkıca iç içe geçmiş ilkeli bir
birlik olarak göründüğü anlamlı, kavranabilir bir bütünlüğe- dönüşür”. Bu bakımdan Kant
ayrıca, gözlemleri kavramlaştırma tarzının her zaman zihnin amaçlarına bağlı olduğunu ısrarla
vurgular: örneğin Darwin’in evrim veya Marx’ın devrim teorisi gibi düşünce sistemleri. Kant,
ampirik verileri (algıları) kavramlaştırmakta kullanılan araçların bize zihnin amaçlı etkinliğini
gösterdiğini söyler. Zira her iki örnekte de dünyadaki nesneler veya olaylar teori tarafından
kavramlaştırmaya uygun tarzda önceden düzenlenmiş değillerdir. Nitekim bilimsel bilgi
nihayetinde insanların içkin bir karakteristiği olarak saf aklın mevcudiyetinin bir ürünüdür.
Bu bağlamda Kant’ın, Hegel’in aksine, maddi dünyanın varlığını asla yadsımadığı
hatırlanmalıdır. Ona göre, insanların dış dünya hakkındaki bilgileri sadece zihnin dayattığı
formlar aracılığıyla oluşur. Başka deyişle ampirik dünyanın düzenliliğinin nedeni, düşünce
kategorilerinin duyularımız ve algılarımızı şekillendirmesi ve kavramlarımızı sistematik bilgi
üretecek biçimde düzenlemesidir. Fakat Kant, bu tür bilginin mutlak olduğunu öne sürmesine
rağmen, bilgilerin olgusal deneyim alanıyla sınırlı olduklarını gösterir. Bu yüzden, nesneler ve
olayların özünde neye benzediklerini, insan duyumlarının kavrayışından bağımsız olarak
bilemeyeceğimize inanır. Bu bakış açısının en önemli sonuçlarından biri, nihai gerçekliğin
doğasını, ister din ister bilim aracılığıyla araştırmanın imkânsız olduğudur. Kant’ın deyişiyle
“anlama asla algılama yeteneğinin sınırları ötesine geçemez”.
Kant ile Simmel arasındaki bağlantı, en açık biçimde Simmel’in “Toplum Nasıl
Mümkündür?” başlıklı yazısında ifade edilir. Simmel’e göre, Kant’ın felsefesinde temel soru
“Doğa nasıl mümkündür?”, daha doğrusu “İnsanın doğa (dış dünya) hakkındaki bilgisi nasıl
mümkündür?” sorusudur. Belirttiğimiz gibi, Kant bu soruyu gözlemcilerin, algıladıkları
kaotik duyumları kavramsal bilgiye dönüştürmekte kullandıkları belirli apriori kategoriler
184

bulunduğunu belirterek açıklamaya çalışır. Bu bakış açısı, doğadaki elementler belirli bir
tarzda kavramlaştırıldığında onların birliklerinin tamamen gözlemciye bağlı olduğu anlamına
gelir.
Aksine, toplumun birliği hem onun içinde yer alanlar tarafından yaşanır hem de
sosyologlar tarafından gözlemlenir. Simmel’in sözleriyle “toplumun birliği hiçbir gözlemciyi
gerektirmez. O doğrudan kendi elementleri (insanlar) tarafından algılanır, zira bu elementler
bilinçli ve sentez yapan varlıklardır.” Nitekim insanlar gündelik yaşantılarını sürdürürken
birbirleriyle sayısız ilişkiye -örneğin ekonomik, siyasal, toplumsal, ailevi ilişkilere- girerler ve
bu ilişkiler onlara amorf bir birlik hissi, süregelen ve istikrarlı bir toplumsal yapının bir
parçası oldukları duygusu kazandırır. Weber için, insanların içinde yer aldıkları toplumsal
yapıları içlerinde hissetmeleri ve bu yapılara anlamlar yüklemeleri, doğa bilimlerinin
yöntemleri ve amaçlarının sosyal bilimlere uygun olmadığını gösterir. Bu yüzden Weber
tarihsel süreçleri bilimsel olarak anlamayı amaçlayan bir sosyoloji anlayışı geliştirir.
Ancak Simmel, sosyolojik teorinin gelişimi açısından etkileri süren farklı bir görüşü
benimser. Kant üzerine araştırmasına dayanarak (etkileşim biçimleri olarak adlandırdığı)
toplumsal yapıların insanların davranışlarını önceden ve onların özel amaçlarından bağımsız
olarak sistematik bir biçimde etkilediğini öne sürer. Bu argümanı, insanların deneyimlerinin
araştırma nesneleri olmasından kaynaklanan güçlüklere rağmen, toplumsal eylemin teorik
ilkelerinin ortaya konulabileceğini göstermek için kullanır. Simmel’in “toplumlaşma
biçimleri” üzerine incelemeleri “toplum içindeki bireylerin varlığını düzenleyen” -bireylerin
içinde yer aldıkları- süreçleri araştırma çabası oluşturur. Daha genel olarak sonraki bölümde
göreceğimiz gibi Simmel’in sosyolojisinde, katılımcıların niyetleri dikkate alınmadan
toplumsal eylemi etkileyen temel toplumsal formlar -çatışma, grup ilişkileri, alışveriş,
büyüklük, eşitsizlik ve mekân- belirlenmeye çalışılır. Bu formlar insanların içinde amaçlarını
gerçekleştirmeye çalıştıkları yapıyı (veya Kant’ın ifadesiyle ‘kategoriler’i) oluşturdukları için,
onların toplumsal davranışları nasıl etkiledikleri hakkındaki bilgiler bizi teoriye götürebilir.
Bu anlamda Simmel’in sosyolojisi, Kantçı bir yönelim içindedir. Simmel’in, Marx’ı
eleştirmesine yol açan muhtemelen bu felsefi temeldir.

11.2.4. Marx ve Simmel
Simmel’in sosyolojisinin bir bölümü, Marx’ın temel çalışması Kapital’in eleştirisinin
yanı sıra, onun temel devrimci hedefinin (insanların kendi insani potansiyellerini geliştirecek
özgürlüğe ulaştıkları iş birliğine dayalı bir toplum fikrini) reddini içerir. Kapital bir anlamda,
metaların değerinin bu metaları üretmek için gerekli emek gücünden kaynaklandığını
gösterme girişimidir. Marx bunu “emek-değer teorisi” olarak adlandırır. Simmel, Para
Felsefesi (1900)2 adlı kitabında emek-değer teorisine, insanların maddelere her toplumda nispi
arzulanırlıkları ve kıtlıklarına göre değer yüklediklerini vurgulayarak itiraz eder. Hegel’den
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ziyade Kant’ı izleyen Simmel’e göre, bireylerin farklı (gerek kapitalist gerek sosyalist)
toplumlarda metalara yükledikleri değer, en iyi şekilde, kültürel ve yapısal olguların hem kıt
hem de arzulanır şeyleri sistematik olarak nasıl etkiledikleri gösterilerek açıklanabilir. Bu
yolla Marx’ın analizinin teorik temeli sorgulanır.
Simmel Marx’ın tezini ayrıca bir değişim aracı olarak paranın önemine odaklanarak
reddeder. Marx Kapital’de, kapitalizmin zorunlu sonuçlarından birinin insanların birbirlerine
ve ürettikleri metalara yabancılaşmaları olduğunu göstermeye çalışır. Marx’a göre, bireyler bu
konuda, kendilerini hayvanlardan ayıran etkinlikler üzerinde hiçbir kontrole sahip değillerdir.
Simmel yabancılaşma problemini, farklılaşmış bir toplumda bazı insanların kaçınılmaz olarak
yabancılaşacaklarını kabul ederek ele alır. İnsanlar arasındaki kişisel ve duygusal bağların
zayıflamasını, kendi etkinliklerini kontrol edememelerinden daha önemli görür. Simmel, çoğu
toplumda bireylerin büyük çoğunluğunun, gündelik yaşantıları üzerinde kontrol gücüne sahip
olmadığına inanır. Bununla beraber, yabancılaşmanın kaçınılmazlığını kabul eden Simmel’e
göre, modern sosyal sistemlerde bir değişim aracı olarak paranın egemenliği yabancılaşmayı
azalttır.
Simmel, Marx’a karşı çıkarak paranın yaygın kullanımının mekân olarak birbirinden
uzak insanlar arasındaki alışverişi mümkün kıldığını ve böylece birçok farklı toplumsal bağ
yaratıp yabancılaşma düzeyini düşürdüğünü öne sürer. Ayrıca, alışverişlerde paranın genel
kabulü toplumsal dayanışmayı artırır, zira para toplumun istikrarı ve geleceğine üst düzeyde
nispi bir güvenin göstergesidir. Son olarak Simmel, paranın egemenliğinin bireylere takas
ekonomileri ve karma ekonomilerde mümkün olandan daha geniş çeşitlilikte faaliyetlerde
bulunma imkânı sağladığını ve bu yüzden insanlara kendilerini ifade edecek daha fazla
seçenek sunduğunu öne sürer. Bu son faktörün sonucu, para ekonomilerinde insanların
gündelik yaşantıları üzerinde daha fazla kontrole sahip olmalarıdır. Simmel’in modern
toplumlarda paranın yarattığı sonuçlarla ilgili açıklaması, toplumsal süreçlerin bireylerin
toplum içindeki mevcudiyetlerini onların amaçlarından bağımsız olarak koşullandırma
biçimine iyi bir örnektir.
Simmel ayrıca, toplumsal çatışmanın işlevleri üzerine yazısında Marx’ın
“yabancılaşma” problemini konumlandırma biçimini tartışır. Bireylerin kendi insani
kapasitelerini geliştirme fırsatına muhtemelen iş birliğine dayalı bir toplumdan ziyade
rekabetçi bir toplumda sahip oldukları sonucuna varır:
İlkel toplumsal koşullardaki dar ve saf dayanışma -grubun nicel olarak
büyümesinin bir sonucu olarak- önemini yitirdikçe insanın diğer insanlar
karşısındaki çabaları, diğerlerine adaptasyonu sadece rekabet yoluyla, yani aynı
anda bir üçüncü kişi için dostuyla -ayrıca dostu için bir başka kişiyle- rekabetle
mümkün görünür. Toplumun genişliği ve insanların bireyleşmesi bağlamında
bakılırsa nihayetinde grubun tüm üyelerini bir arada tutan birçok çıkar türü sadece
rekabetçi mücadelenin kaçınılmazlığı ve gerekleri bireyi zorladığında canlanabilir
ve canlılığını sürdürebilir.
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Simmel rekabetin “zehirli, bölücü, yıkıcı etkilere” sahip olabileceğini yadsımaz; daha
ziyade, bu engellerin rekabetin olumlu sonuçları ışığında değerlendirilmesi gerektiğini
belirtir. Para gibi rekabetin de insanlara ihtiyaçlarını karşılamak için daha fazla özgürlük
sağladığını ve bu anlamda, tamamen örgütlü bir toplumda yurttaşların yabancılaşma
ihtimalinin daha düşük olduğunu öne sürer. Yukarıdaki alıntıdan da anlaşılacağı üzere,
Simmel rekabetin farklılaşmış sosyal sistemlerde toplumsal dayanışmayı geliştiren bir çatışma
biçimi olduğuna inanır. Zira insanlar birbirleriyle nispeten sabit bir “arkadaşlık isteği ve
duygu yoğunluğu” içindedir. Son olarak Simmel, rekabetin bir toplumda değerler yaratmanın
önemli bir aracı, insanlar mübadele amacıyla nesnel değerler (metalar) üretirken ortaya çıkan
bir süreç olduğunu gösterir. İnsanlar bu yolla kendi öznel ihtiyaçları ve arzularını karşılarlar.
Bu argüman sadece rekabetçi toplumların rekabetçi olmayanlardan daha az yabancılaşma
sergilediklerini öne sürmekle kalmaz, Marx’ın devrimci hedefinin (iş birliğine dayalı toplum)
modern, sanayileşmiş, büyük ölçüde farklılaşmış sosyal sistemlerde uygulanabilir olmadığını
da ima eder. Bu temelde Simmel Marksist düşünceden esinlenen sosyalist veya komünist
deneyimleri reddeder: Bunlar, rekabetçi bir ortamda kaçınılmaz olarak ortaya çıkan enerji
kaybını ve eşitsizlikleri önlemek için insanlar arasında iş birliğine dayalı ilişkileri
kurumsallaştıran, güçlendiren girişimlerdir. Ancak, sonuçları olumlu gibi görünse bile bu tür
deneyimler sadece “hareket noktaları, birbirlerini karşılıklı anlamaları ve tamamlamaları için
tüm (insanları) organize etmek olan merkezi (siyasal) bir rehberlik sayesinde mümkün
olabilir”. Neticede Simmel, böyle otoriter toplumsal koşullarda yabancılaşmanın sona
ermeyeceğini ifade eder.
Şüphesiz Simmel’in çalışmaları -tıpkı Weber’inkiler gibi- sadece Marx’ın eleştirisi
üzerine kurulu değildir; ancak Marx ve diğer erken dönem sosyal teorisyenlerle aynı
problemleri ele alır: toplumsal farklılaşma, eşitsizlik, güç, çatışma, iş birliği, toplumsal
dünyanın doğasını anlamakta kullanılacak prosedürler vb.

11.3.

Georg Simmel’in Sosyolojisi

11.3.1. Simmel’in Metodolojisi
Simmel, 1894’te yazdığı “Sosyolojinin Problemi” başlıklı makalesinde, gelişmekte olan
sosyoloji disiplini için tek uygun konunun temel ve genel etkileşim biçimleri olduğunu ifade
eder. 1908 tarihli Sosyoloji: Toplumlaşma Biçimi Üzerine Araştırmalar adlı kitabının ilk
bölümünde, bu konudaki görüşlerini gözden geçirir ve bir kez daha teyit eder. 1918’de
kaleme aldığı ve son çalışmalarından biri olan “Sosyolojinin Temel Problemleri” başlıklı
yazısında görüşlerini son bir kez gözden geçirir ve olgunlaştırır.
Simmel yukarıda adı geçen son çalışmasında (“Sosyolojinin Temel Problemleri”) söze
şöyle başlar: “Sosyoloji bilimini savunacak bir şeyler söylenmek istendiğinde karşılaşılan ilk
güçlük, onun bir bilim olduğunun tartışmasız kabul görmemesidir”.
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20. yüzyılın başında, Almanya’da çoğu düşünür hâlâ sosyolojinin bir bilim olarak
meşruluğunu reddediyor ve kendi güçlerini üniversite sistemi içinde sürdürebilmek için onun
akademik bir alan olarak kurulmasını engellemeye çalışıyordu. Kısmen bu nedenlerle
sosyolojinin özel inceleme nesnelerine sahip (ekonomi, siyaset bilimi ve dilbilim gibi) tüm
sosyal bilimleri anlatan genel bir isim olması gerektiği öne sürenler de vardı. Mevcut
disiplinlerin zaten insan hayatının araştırılması işini aralarında paylaştıklarını ve “onların özet
toplamlarını bir sepete yerleştirip üzerine yeni bir etiket (“sosyoloji”) yapıştırmanın hiçbir şey
kazandırmayacağını iddia eden Simmel (ve diğer birçok kişi) için bu taktik kuşkusuz kabul
edilemezdi. Simmel, bu stratejiyle mücadele etmek ve sosyolojiye akademik bir araştırma
alanı olarak meşruluk kazandırmak için, kendine özgü ve net bir içeriğe sahip, metodolojik
bakımdan belirli bir problem etrafında gelişen yeni bir disipline ihtiyaç olduğunu öne sürer.
Onun tartışması üç soru etrafında gelişir: (1) Toplum nedir? (2) Sosyoloji toplumu nasıl
araştırmalıdır? (3) Sosyolojinin problem alanları nelerdir?

11.3.1.1. Toplum Nedir?
Simmel’in ilk soruya cevabı oldukça basittir: Toplum, “insanlar arasındaki etkileşim” bu insanlar birbirlerini karşılıklı olarak etkileyecek ve gruplar veya diğer toplumsal birimler
içinde organize olacak tarzda- yeterince sıklık ve yoğunlukta ortaya çıktığında var olur.
Nitekim Simmel toplum terimini, daha gevşek bir biçimde ele aldığı herhangi bir toplumsal
organizasyon örüntüsünü anlatmak için kullanır. Onun ifadesiyle toplum “sadece” nispeten
“kalıcı etkileşimler”i anlatır. “Daha özelde, toplumdan söz ettiğimizde, devlet ve aile, lonca
ve kilise, sosyal sınıflar ve ortak çıkarlara dayalı örgütlenmeler biçiminde cisimleşmiş
tanımlanabilir, kalıcı yapılar benzeri etkileşimler aklımıza gelir”.
Toplumun bu şekilde tanımlamasının önemi, toplumsal organizasyon örüntülerinin
temel etkileşim süreçlerinden oluştuklarının kabul edilmesidir. Bu yüzden, etkileşim önemli
bir araştırma alanıdır. Simmel’e göre sosyoloji; “insanın, diğer insanlarla etkileşim sırasında
yaşadığı koşullar tarafından belirlendiği kabulü” üzerine kuruludur. Bu yüzden, akademik bir
disiplin olarak “sosyoloji, insanların neler yaşadıklarını ve hangi kurallara göre hareket
ettiklerini bireysel mevcudiyetleri bağlamında değil, aksine gruplar oluşturdukları ve bu
grupsal varoluşları etkileşim sayesinde belirlendiği sürece araştırır.” Simmel bu ifadeyle
sosyolojiye kendine has ve açık bir ilgi alanı belirler: “temel toplumsal etkileşim biçimleri.”

11.3.1.2. Toplum Nasıl Araştırmalıdır?
Simmel’in ikinci soruya cevabı da oldukça basittir: Sosyolog toplum hakkındaki
araştırmalarına biçim (form) ve içerik ayrımı yaparak başlamalıdır. Onun kullandığı bu özel
terimler sonraki yazarlar tarafından (Kantçı kökenleri göz ardı edildiği için) çoğu kez yanlış
anlaşılmıştır. Bu terimleri anlayabilmek için, Simmel’in yazılarının geometriden alınan,
“biçim” ve “içerik” ayrımına dayalı benzetmelerle dolu olduğu hatırlanmalıdır. Geometri,
maddi nesnelerin uzaysal formlarını inceler; bu uzaysal formlar aslında açıkça farklı türden
maddi içeriklere sahip olsalar da geometrideki soyutlama süreci, incelenen nesnelerin özel
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içeriklerinin ortak özellikleri veya formlarına vurgu lehine dikkate alınmamasını gerektirir.
Simmel, bu geometrik biçim ve içerik ayrımını, toplum araştırmasına sosyolojinin toplumsal
süreçleri içeriklerinden bağımsız olarak nasıl araştırması gerektiğini göstermek için uygular.
Etkileşim biçimleri ve içerikleri ayrımı “özel bir toplum bilimi imkânı” sunar, zira bu ayrım
insanların temel toplumsal ilişkiler kurma ve toplumsal yapılar oluşturma süreçlerine
odaklanmanın aracıdır. Ancak burada, analitik amaçlarla toplumsal ilişkilerin içerikleri
(hedefler ve amaçlar) dikkate alınmaz.
Dolayısıyla etkileşim biçimleri “bireyler arasındaki, içeriğin toplumsal gerçeklik
kazandığı ve şekillendiği etkileşim tarzlarını” anlatır. Simmel’e göre, toplumsal formlara ilgi
sosyolojiyi, özellikle kendi döneminde Almanya’da, diğer sosyal bilim disiplinlerinden
temelde farklı hedeflere yöneltmiştir. Örneğin, sosyoloji belirli aileler veya evlilikleri
betimlemekten ziyade, küçük gruplar içindeki etkileşimleri etkileyen yasaları ortaya
çıkarmaya çalışır; özel bürokratik örgütleri incelemekten ziyade, formel ve kişisel-olmayan
etkileşimlerin ilkelerini meydana çıkarmaya çalışır; belirli bir grevi veya özel bazı çatışmaları
tasvir etmekten ziyade, sınıf mücadelesinin doğası ve sonuçlarını anlamaya çalışır. Simmel,
sosyolojinin temel toplumsal gerçeklikle ilgili süreçleri etkileşimin amaçlarından ziyade
özelliklerine odaklanarak ortaya çıkarabileceğine inanır. Zira toplumsal yapılar, farklı
içerikler sergileseler bile benzer formlara sahip olabilirler.
Simmel’e göre oldukça farklı amaçlara sahip muhtemel toplumsal gruplar, yine de
üyelerinin birbirlerine karşı davranışları bakımından özdeş formlar (biçimler) sergileyebilirler.
Yöneten-yönetilen ilişkisinde, rekabette, iş bölümünde, partilerin oluşumunda, temsilde,
yabancıları dışlamaya yönelik iç dayanışmada, devlette, dinsel toplulukta, bir komplocu
grupta, iktisadi bir ilişkide, bir güzel sanatlar okulunda, ailede vs. sayısız benzer özellikler
bulunabilir. Bu toplumlaşmaları ortaya çıkartan çıkarlar farklı olsalar bile çıkarların
gerçekleştirilme biçimleri özdeş olabilir.
Bu temelden hareketle Simmel, toplumsal etkileşim hakkında “zamandan bağımsız
yasalar” geliştirmenin mümkün olduğuna inanır. Sözgelimi, rekabet süreci veya diğer çatışma
biçimleri farklı zamanlarda ve farklı toplumsal bağlamlarda, örneğin siyasal partiler içinde ve
arasında, farklı dinsel gruplar içinde ve arasında, meslekler içinde ve arasında, sanatçılar
arasında ve hatta aile üyeleri arasında araştırılabilir. Sonuçta, bir çatışma biçimi olarak
rekabet sürecinin, bu süreçte yer alanların kendi özel hedeflerinden bağımsız olarak nasıl
etkilediği konusunda bazı teorik görüşlere ulaşabiliriz. Nitekim terminoloji zamanla değişse
bile “biçim” ve “içerik” ayrımı Simmel’in sosyolojik teorinin gelişimine en önemli
katkılarından biridir. Ancak, Simmel’in uğraştığı sonraki görev en temel etkileşim biçimlerini
belirlemektir; onun sözleriyle sosyoloji kendi özel problem alanlarını tanımlamalıdır. Ne
yazık ki bu sosyolojik görevi tamamlayamaması onun metodolojik çalışmasındaki en önemli
eksikliktir.
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11.3.1.3. Sosyolojinin Problem Alanları Nelerdir?
Simmel’in bu üçüncü soruya cevabı, öncekilerin aksine, sosyolojik teorinin gelişimi
açısından kalıcı bir öneme sahip olmamıştır. Simmel, sosyolojinin ilgilenmesi gereken temel
toplumsal formları kavramsallaştırma girişiminde bir metodolojik güçlükten söz eder. Ona
göre, sosyolojik bakış açısı -şimdilik- sadece örneklerle aktarılabilir; toplumu “tam olarak
kavramlaştırılmış ve araştırmaya kesin rehber oluşturacak yöntemlerle kavramak” daha sonra
mümkün olacaktır.
Simmel “Sosyolojinin Temel Problemleri” başlıklı çalışmasında sosyolojinin temel
problemlerini oluşturduğunu düşündüğü üç alan belirler: İlki, tarihsel gelişmenin sosyolojik
olarak araştırılmasını ifade eden “genel sosyoloji”dir. İkincisi, etkileşim biçimlerinin tarihten
bağımsız olarak araştırılmasını ifade den “saf” veya “formel sosyoloji”dir. Üçüncüsü ise
toplumun epistemolojik ve metafizik yanlarının sosyolojik olarak araştırılmasını ifade eden
“felsefi sosyoloji”dir.
Genel Sosyoloji
Simmel’in “genel sosyoloji” diye adlandırdığı alan, etkileşim aracılığıyla makro
düzeyde toplumsal olarak biçimlenen tüm tarihsel süreci araştırır. Ancak, tarihsel gelişim
süreci farklı biçimlerde yorumlanabilir ve Simmel, sosyolojik yaklaşımı sosyolojik olmayan
yaklaşımlardan ayırmak gerektiğinin altını çizer. Örneğin Simmel’e göre Emile Durkheim
tarihsel gelişmeyi “organik basitlikten mekanik eşanlılığa doğru ilerleyen bir süreç” olarak
görürken, Comte bu sürecin üç bağımsız evre -teolojik, metafizik, pozitif - aracılığıyla
geliştiğini düşünür. Simmel, her iki iddiayı da mantıklı görmekle birlikte bunların sosyolojiyi
meşrulaştırmadıklarını belirtir. Daha ziyade, mevcut disiplinler tarafından araştırılan bu
gözlenebilir yapıların (siyaset, ekonomi, din, hukuk, dil vb.) tarihsel gelişimi toplumsal
biçimler ve içerikler ayrımından hareketle sosyolojik analize tabi tutulmalıdır. Örneğin, dinsel
topluluklar ve sendikaların tarihi incelendiğinde, mensubiyet açısından, kendini fikirlere
adama ve feda etme örüntülerinin her ikisini de karakterize ettiğini söylemek mümkündür. Bu
benzerlikler, prensip olarak soyut yasalar biçiminde ifade edilebilir. Simmel’e göre
etkileşimin içeriklerini araştırmak, ancak insanların içinde yer aldıkları toplumsal yapıların
genel özellikleri dikkate alındığında geçerli teorik yaklaşımlar sağlayabilir.
Saf/Formel Sosyoloji
Simmel’e göre saf veya formel (biçimsel) sosyoloji bizzat genel toplumsal formları
araştırmayı gerektirir. Nitekim toplum, bireyler arasındaki etkileşim olarak kavrandığında, bu
etkileşimin betimlenmesi kesinlikle ve temel olarak toplum biliminin görevidir. Bu yüzden
Simmel’in asıl meselesi, temel toplumsal etkileşim biçimlerini belirlemek ve ortaya
koymaktır. Bunu, iki genel ancak oldukça önemli gözlenebilir toplumsal forma odaklanarak
gerçekleştirir: (1) farklılaşma, çatışma ve alışveriş/mübadele gibi genel toplumsal süreçler ve
(2) yapısal rol ilişkileri (örneğin toplumda yabancının rolü).
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Felsefi Sosyoloji
Simmel’in “felsefi sosyoloji” diye adlandırdığı alan, bir akademik disiplin olarak
sosyolojinin gelişiminde felsefi sorunların önemini göstermeye yöneliktir. Ampirik olguların
doğası konusundaki modern bilimsel tutum, onun ifadesiyle “toplum olgusuyla ilgili bir
sorunlar yumağı” yaratır. Bu sorunlar felsefidir ve epistemoloji ve metafizik konularında
yoğunlaşır. Epistemolojik problem sosyal araştırmanın temelini oluşturan ana bilişsel
kabullerden biriyle ilişkilidir: İnsanın varoluş amacı toplum mudur, yoksa toplum sadece
bireysel hedeflerin bir aracı mıdır?
Simmel felsefi sosyolojiyi açıkladığı bölümde bu soruyu 18. ve 19. yüzyılda bireytoplum ilişkisini inceleyerek cevaplandırmaya çalışır. Ancak, bu inceleme için başvurduğu
malzeme karışık olduğu için pek kullanışlı değildir. Görünüşe bakılırsa Simmel, toplumun
amacı veya bireysel varoluşun nedenleri hakkındaki soruların bilimsel terimlerle
cevaplandırılmayacağını, hatta bu mantıklı sonucun yeterince açık olmadığını öne sürmek
ister. Nihayetinde, onun felsefi sosyoloji anlayışı, analizinin yüzeyselliği ve açıklıktan
yoksunluğu nedeniyle kolayca göz ardı edilmiştir.
Simmel neticede, yeni bir disiplin olan sosyoloji için tam bir metodolojik temel
oluşturamadığını itiraf eder. Bu başarısızlık gerçekte onun temel-genel yapıları ortaya
koyamamasından kaynaklanmaktadır. Nitekim yukarıda adı geçen eserlerde Simmel’in ele
aldığı özel analiz konuları -örneğin grup ilişkilerinin önemi, toplumsal çatışmanın işlevleri ve
toplumsal alışveriş süreci- sadece toplumsal formlar analizinin potansiyel değerini
göstermeye yöneliktir. Bu noktayı da belirttikten sonra Simmel’in formel veya saf sosyoloji
içinde ele aldığı temel konulara geçebiliriz.

11.4.

Bir Toplumsal Form Olarak Grup İlişkileri Ağı

Toplumsal formlar, insanların amaç veya hedeflerine ulaşmalarını sağlayan etkileşim
tarzlarıdır. Simmel, toplumu oluşturan sosyal yapılar ağındaki değişimlerin insanları etkileme
derecesiyle ilgilenir.
İnsanların gruplara bağlılıklarının dayandığı temel kadar, ait oldukları grupların sayısını
da etkileyen en önemli değişkenlerden biri, toplumsal farklılaşma düzeyi ya da farklı
etkinliklerin veya bu etkinlikleri düzenleyen yapıların miktarıdır. Örneğin, avcı-toplayıcı bir
toplumda neredeyse tüm görevler aile içinde ve aile tarafından gerçekleştirilir: besinlerin
toplanması ve üretimi, çocukların eğitimi, yargılama vb. Bu yüzden, farklılaşmamış bir
toplumda insanlar çok az role sahiptir. Bu basitlik, insanların toplumsal anlamda birbirine
benzemesinden kaynaklanır, zira insanlar homojen bir grup içinde etkileşim ve ilişki kurarlar.
Aksine, bir sanayi toplumunda birçok farklı önemli görev vardır. Sosyologların farklılaşma
olarak adlandırdığı bu artan karmaşıklık etkileşimi etkiler. İnsanlar hâlâ mallar üretir,
çocuklarını eğitir ve yargılar, ancak bunları farklı biçimlerde yaparlar. Bu farklılığın nedeni,
insanların ait oldukları grupları “yetenekleri, eğilimleri, etkinliklerinin benzerlikleri”
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temelinde ve bir ölçüde kontrol edebildikleri diğer faktörlere göre seçebilmeleridir. Nitekim
insanlar çok farklı sayıda ve türden roller yüklenebilir ve bunu yaparken çoğu kendilerinden
farklı insanlarla ilişkiler kurar. Simmel bu sonuca yol açan yapısal değişimleri de araştırır.
Sosyolojik bir analizin, insanlar “gruplar oluştururken ve gruplar da etkileşim sayesinde
belirlenirken” yaşananları nasıl ortaya çıkartabileceğini gösterir.

11.4.1. Toplumsal Farklılaşmaya Eşlik Eden Yapısal Değişimler
Simmel, toplumsal farklılaşma sürecinin etkileşim örüntülerinde iki temel değişiklik
yarattığını gözlemler. İlk olarak grup oluşumunun temel ilkesi, kendi deyimiyle organik
kriterden rasyonel kritere doğru kayar. Simmel “organik” terimini bir biyolojik benzetme
olarak kullanır 3: Bir aile veya köy, yapısı/doğası gereği canlı bir organizmalardır. Gruplar
“organik” bir yapıya sahip olduklarında, insanların bu gruplara mensubiyeti doğuma dayalı
yani bir anlamda doğal veya biyolojiktir. Bu gruplar içindeki bireyler mensup oldukları
toplulukla oldukça kuvvetli bir özdeşim içindedirler ve bu nedenle de “birey” değildirler.
Daha açık bir ifadeyle, bu topluluklarda insanlar aileleri, köyleri veya cemaatlerinden
bağımsız bir kimlik geliştiremezler.
Aksine, “rasyonel” terimi aklın kullanılmasını ve -bilinçli- bir tercihi işaret eder.
Nitekim Simmel’in terimi kullandığı anlamda, gruplar “rasyonel” bir temele sahip
olduklarında insanlar kendi seçimleriyle onun bir üyesi olurlar. Örneğin Simmel, İngiliz
sendikalarının başlangıçta üyelikleri “yerel olarak sınırlama eğiliminde” olduklarını (yani
başka bölgelerden katılımlara izin vermediklerini) ancak zamanla yerel ilişkilere
bağımlılıklarına son verdiklerini, çıkarlarını sürdürebilmek için ulusal sendikalar oluşturmayı
veya bu tür sendikalara katılmayı seçtiklerini belirtir.
İkinci olarak toplumsal farklılaşma insanların katılabilecekleri grupların miktarında
artışa yol açar. Gruplar “organik” bir temele dayandıklarında, insanlar sadece çok az gruba
(yani küçük, yakın, birebir/doğrudan ilişkilerin yer aldığı gruplara) ait olabilirler: aile, köy,
cemaat vb. Aksine, gruplar “rasyonel” temele dayandıklarında, insanlar becerileri, karşılıklı
çıkarları, paraları ve diğer ortak yönleri temelinde birçok farklı gruba katılabilirler. Simmel’in
tespitiyle modern toplumlardaki genel bir eğilim, insanların birçok gruba katılmaları ve bu tür
ilişkilerin bilinçli tercihlere dayanmasıdır. Bununla beraber, bu grupların çoğu daha büyük ve
daha formeldir ve ikincil gruplar olarak adlandırılır. Nitekim insanlar farklı türden meslek
gruplarına, sıradan toplumsal gruplara ve gerçekte sınırsız sayıda özel çıkar grubuna üye
olabilirler. Ayrıca, onlar kendilerini bir sosyal sınıfın ve askerî bir güvenlik biriminin üyesi
olarak tanımlayabilirler. Son olarak bireyler kendilerini kentler, devletler ve ulusların
yurttaşları olarak da görebilirler. Bu konuda Simmel özetle şu sonuca ulaşır: Grupların
sayısında büyük bir artış olmuş ve ortaya ciddi bir çeşitlilik çıkmıştır. Bireyler, kendilerini,

Klâsik teorisyenler çoğu kez aynı veya benzer kavramları oldukça farklı anlamlarda kullanmışlardır. Nitekim
Simmel, “organik” kavramını Durkheim’dan farklı bir anlamda kullanmıştır.
3
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birincil gruplarının diğer üyelerinden ayıran özel nitelikleri temelinde, oldukça farklı gruplara
yönelmeye başlamışlardır.
Bu başlığa genel bir özetle son vermek gerekirse, farklılaşmış toplumlarda grup
ilişkilerini birincil grup üyeliği dışında gelişen bir ikincil gruplar örüntüsü karakterize eder.
İkincil grupların en önemli sosyolojik karakteristiği, bireylerin bunlara kendi seçimleriyle ve
sahip oldukları özel nitelik ve deneyimleri öne çıkararak katılmalarıdır.

11.4.2. Farklılaşmanın Sonuçları
Toplumsal farklılaşmanın son derece kapsamlı sonuçları vardır. Simmel’e göre örneğin,
grupların oluşumunun temelinde bireysel tercihler yattığında ve insanlar birçok gruba üye
olabildiklerinde rol çatışması ihtimali artar, zira farklı gruplara üyelik insanları talepler
noktasında rakipler hâline getirir. Simmel’e göre birey, birincil grup içindeki yerleşik
konumunu terk ederken birçok grubun ‘örtüştüğü’ bir noktaya geçer. Sonuçta; çok sayıda
gruba mensup olmanın yaratacağı iç ve dış çatışmalar, bireyi psikolojik gerilimlere gark
edebilir; hatta şizofreni sınırına getirebilir. Farklılaşmış toplumlarda insanların, birçok
yükümlülüğe sahip olması yaygındır: eş, ebeveyn, işveren, kulüp üyesi, öğrenci vb. Bazen bu
sorumluluklar bireyi ciddi tercihler yapmak durumunda bırakabilir; örneğin bir işverenin
yükümlülükleri aile yükümlülükleriyle çatıştığında, birey bir tercih yapma durumunda kalır.
Simmel’e göre, insanlar rakip gruplara karşı yükümlülüklerini genellikle farklı türden
etkinliklerini farklı zamanlar ve yerlerde gerçekleştirerek dengelemeye çalışırlar. Yine de
çatışan beklentiler psikolojik gerilimlere yol açabilir ve böylece davranışları etkileyebilir.
Rol çatışmasının etkisi ve yarattığı stresin bir örneği cinsiyet temelli ilişkilerde ortaya
çıkar; ancak Simmel bu konuda fazla bir şey söylemez. Örneğin çalışan evli kadınlar,
uyuşmaz görünen iki role sahiptirler: ev işleri ve mesleki görevler. Evli kadınların bu
çatışmayı çözme yollarından biri, bazı beklentilerini düşürmek, yarım günlük bir işte çalışmak
ve hayatını kolaylaştıracak başka stratejiler geliştirmektir. Bir başka -ve nihai- çözüm
boşanmaktır. Neticede Simmel’in analizi, ailenin modern toplumdaki gruplardan sadece biri
olduğunu ima eder; aile özel ve mahrem olarak kalır ancak insanlar -başka gruplar için
yaptıkları gibi- onu kurmayı ve bazen de sona erdirmeyi seçerler.
Rol çatışması esas itibariyle modern toplumlarda giderek artan farklılaşmanın
neticesidir. Daha açık bir ifadeyle rol çatışması, gruplara katılımda tercih hakkının ortaya
çıkmasına ve insanların ait oldukları grupların sayısının artmasına bağlı olarak yaygınlaşır.
Simmel’in analizi, modernitenin bazı olumlu sonuçları olduğu düşüncesini de ihtiva
eder. Örneğin, modern/farklılaşmış toplumlarda insanlar birbirinden uzak mekânlarda ve
farklı zamanlarda birçok farklı rol üstlenirler; aynı zamanda eş, ebeveyn, kız veya erkek evlat,
atlet, memur ve siyasal eylemci olabilirler. Daha da genişletilebilecek bu listedeki unsurlar
onlara diğer insanlarla ilişki içinde ayrı kimlikler kazandırabilir. Diğerleri de kendilerini farklı
kılan özel karakteristiklere (roller) sahiptirler. Nitekim Simmel’in teorisi, toplumsal
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farklılaşmanın ürettiği sonuçların daha fazla bireyselliğe yol açtığını ifade eder. Simmel’in
sözleriyle toplumun nesnel yapısı, bireyin başkalarından farklı ve kendine özgü özellikler
geliştirebileceği ve bunları ifade edebileceği bir çerçeve sunar. Böyle bir durum, herkes
birbirine benzediğinde kuşkusuz imkânsızdır. Simmel’e göre modernite, sadece rol çatışması
ve psikolojik stres üretmez, aynı zamanda bireyselliğin ortaya çıktığı koşulları da yaratır.
Bu görüşler başka bir dizi düşünsel açılıma da yol açmıştır. Örneğin, insanlar birçok rol
yüklendiklerinde ve çatışan beklentilerle karşı karşıya kaldıklarında duygudaşlık (empati)
kapasitesi geliştirirler yani kendilerini bir başkasının yerine koyabilir ve onun durumunu ve
güdülerini anlayabilirler. Bu kapasite, insanlar arasındaki çatışma düzeyini kısmen azaltır.
Modern toplumların artan karmaşıklığı, böylece önemli bir kişilik özelliğinin yapısal temelini
oluşturur.
Özetlemek gerekirse, ilk olarak rol çatışmasının modern toplumların bir özelliği olarak
ortaya çıktığını belirtmek gerekir. İkinci olarak altı çizilmesi gereken husus, bir topluluk
içindeki psikolojik karakteristiklerin (örneğin insanların bireysellik ve empati duyguları)
tesadüfen ortaya çıkmadığı; bunların toplumsal yapının yansımaları olduğudur. Son olarak,
rol çatışması bireylere bazı yükler getirse de onları seçim yapmaya zorlar ve böylece
yaratıcılığı teşvik eder. Neticede kompleks bir toplumda roller sorgulanma ve müzakereye
açıktır. Bu nedenledir ki insanlar hem kendi durumlarını hem de başkalarınınkileri dikkate
almak ve yaratıcı davranmak zorundadırlar. Ayrıca, insanlar problemlerle karşılaştıklarında
hayatın tüm alanlarını zihinlerinde tasarlayabilme yeteneği kazanırlar. Nitekim modern
toplumlarda zihinsel yeteneğin gelişmesi toplumsal rollerin karmaşıklığını kavramayı da
gerektirir. Bu analiz temelde sarmal bir durumu işaret eder: Toplumlar giderek farklılaşırken
insanlar daha yaratıcı hâle gelirler; onlar daha yaratıcı hâle geldikçe toplumlar giderek
kompleksleşirler.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Bu derste, Georg Simmel’in entelektüel biyografisi ve formasyonuna etki eden düşünür
ve fikir akımları ele alındıktan sonra genel sosyoloji anlayışının incelenmesine geçilmiştir.
Simmel’e göre sosyoloji disiplininin temel inceleme nesnesi ancak toplumsal “etkileşim
biçimleri” olabilir. Bu noktada Alman düşünürün toplum tanımı da belirginleşir: Toplum,
“insanlar arasındaki etkileşim” yeteri miktar ve yoğunluğa ulaştığında ortaya çıkar.
Simmel’e göre sosyolojik araştırmalar işe öncelikle “biçim” ve “içerik” ayrımı yaparak
başlamalıdır. Zira toplumsal yapılar, farklı içerikler sergileseler bile benzer formlara sahip
olabilirler. Bu kabulden hareketle Simmel, kendisiyle özdeşleşmiş olan “biçimsel sosyoloji”
yaklaşımını geliştirir. Bu yaklaşım, toplumsal etkileşim hakkında soyutlamalar yapma ve
“zamandan bağımsız yasalar” geliştirme fikrine oldukça açıktır.
Simmel ayrıca sosyolojinin problem/araştırma alanlarını tespit eder ve üçlü bir tasnife
gider: genel sosyoloji, saf/biçimsel sosyoloji ve felsefi sosyoloji.
Simmel’in ilgi duyduğu başlıca konulardan biri toplumsal farklılaşma sürecidir. Bu
sürecin, etkileşim örüntülerinde iki temel değişiklik yarattığını gözlemler: İlk olarak grup
oluşumunun temel ilkesi, kendi deyimiyle “organik” kriterden “rasyonel” kritere doğru kayar.
İkinci olarak toplumsal farklılaşma insanların katılabilecekleri grupların miktarında artışa yol
açar. Bu sürecin en karakteristik sonucu ise “rol çatışması” olarak karşımıza çıkar.
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Bölüm Soruları
1) Simmel’in toplumsal ve akademik marjinalliği, onun entelektüel üretimine nasıl
yansımıştır?
2) Simmel ve Weber’in, sosyolojide zamandan bağımsız (genel-evrensel) yasalar geliştirme
konusundaki yaklaşımlarını karşılaştırınız.
3) Simmel, toplumu tanımlarken hangi kavramı merkeze alır?
4) Simmel’e göre toplumsal farklılaşmaya eşlik eden yapısal değişimler ve bunların
sonuçları nelerdir?
5) Simmel’in toplumsal farklılaşma bağlamında bahsettiği “organik” kriterden “rasyonel”
kritere geçiş süreci ile
a) Durkheim’in “mekanik” ve “organik” dayanışma,
b) Tönnies’in “cemaat” ve “cemiyet” kavramsallaştırmaları arasında nasıl bir ilişki
vardır?
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12. SIMMEL: ÇATIŞMA SOSYOLOJİSİ VE PARA FELSEFESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Toplumsal bir Form Olarak Çatışma



Simmel’e göre İnsan Doğası



Toplumsal Alışveriş ve Para



Paranın Toplumsal İlişkiler Açısından Önemi ve Sonuçları
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Anahtar Kavramlar
 Simmel,
 Biçimsel Sosyoloji,
 Grup-içi Çatışma,
 Gruplar-arası Çatışma,
 Merkezîleşme,
 Toplumsal bir Form Olarak Alışveriş
 Toplumsal Etkileşim,
 Değer Kuramı,
 Para.

199

Giriş
Simmel’in “Çatışma Sosyolojisi” başlıklı çalışması ilk olarak 1903’te yayımlanmış, daha
sonra gözden geçirilmiş ve 1908’de Sosyoloji: Toplumlaşma Biçimleri Üzerine
Araştırmalar’da bir bölüm olarak yer almıştır. Simmel, gözden geçirilmiş hâliyle yazısına
şöyle başlar: “Çatışma; toplumsal önemi açısından ilkesel olarak asla tartışılmasa bile oldukça
yaygın biçimde, insan ilişkilerinde ortaya çıkması mümkünse engellenmesi gereken, salt yıkıcı
bir faktör olarak görülmüştür”. Ona göre bu genel eğilimin nedeni; çatışmanın bireyler
üzerindeki (fiziksel ve psikolojik) sonuçlarından hareketle, kolektiviteler üzerinde de benzer bir
etkiye sahip olacağı varsayımıdır. Ancak Simmel’e göre bu miyop bir yaklaşımdır; zira
çatışmanın çoğu kez grup içi bütünlüğü sağlama veya artırma aracı olarak hizmet ettiğini
göremez. Simmel’in sözleriyle çatışma, “bir tür birlik sağlama yoludur”. Örneğin, birbirlerine
düşmanlıklarını ifade etme yetenekleri, insanlara yazgıları üzerinde bir kontrol duygusu
kazandırabilir ve böylece grup içinde toplumsal dayanışmayı artırmaya hizmet edebilir.
Para Felsefesi, paranın soyut bir değer ölçüsü olarak kullanıldığı alışveriş biçimlerine
özel vurgu yaparak insanlar arasındaki alışveriş ilişkilerinin toplumsal sonuçlarını araştıran
bir çalışmadır. Simmel’in diğer tüm çalışmaları gibi Para Felsefesi de etkileşim biçimlerinin
toplumsal ilişkilerin doğasını nasıl etkilediğini içeriklerinden bağımsız olarak açıklama
girişimidir. Simmel bu konuyu ilk kez 1889 başında “Para Psikolojisi” başlıklı makalesinde
ele alsa bile bu konudaki düşüncelerini tam olarak Para Felsefesi’nin 1907 tarihli ikinci
baskısına kadar ortaya koymamıştır. Para Felsefesi, esasında felsefî bir eser olmasına rağmen
çok parlak sosyolojik analizleri de haizdir. Ancak bu analizler genellikle Simmel’in felsefî
metninin derinliklerinde gömülüdür ve oradan çıkartılmayı beklemektedir. Kitaptaki felsefi
kısımlar sosyologlar için, teorik önermelerin türetilebileceği ön kabuller sağlayabildikleri
ölçüde kullanışlıdır. Aksine, felsefeciler için sosyolojik kısımlar daha derin bir ontoloji
sergiledikleri ölçüde ilginçtir. Felsefe ve sosyoloji arasındaki bu geçişkenlik, Para
Felsefesi’ni Simmel’in diğer birçok yazısından hem daha muğlak hem de daha tutkulu bir
çalışma kılar. Kitap üzerine açıklamalarımızda, ilk olarak alışverişin nasıl bir etkileşim biçimi
oluşturduğunu ele alacağız. Böylece Simmel’in bazı felsefî ön kabulleri, ilginç teorik
görüşlere nasıl dönüştürdüğünü göstererek düşüncelerini sosyolojik bir bağlama oturtmaya
çalışacağız.
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12.1.

Bir Toplumsal Form Olarak Çatışma

Simmel’e göre, insanlar apriori bir kavga içgüdüsüne sahiptir, yani başkalarına karşı
kolayca düşmanlık duygusu geliştirirler. Bu kavga içgüdüsü, çatışmanın muhtemelen esas
nedeni olsa bile insanlar bir noktada diğer canlı türlerinden ayrılırlar: İnsanlar aleminde
çatışmalar, dışsal uyarıcılara salt içgüdüsel tepkilerden ziyade, amaçlara ulaşmak için birer
araçtır. Simmel’in vurguladığı bu temel ilkeye göre çatışma, bireylerin amaçlarına sayısız
toplumsal bağlamda (evlilik, iş, oyun, politika, din vs.) ulaşma aracıdır. Aslında çatışma tüm
bağlamlarda belirli ortak özellikler sergiler ve bu yüzden bir temel toplumsal “form/biçim”
olarak görülebilir.
Ayrıca, çatışma hemen her zaman iş birliğiyle birlikte söz konusu olur. İnsanlar
birbirleriyle ne zaman, nerede ve nasıl mücadele edeceklerini düzenleyen normlar üzerinde
fikir birliği içindedirler; bu durum evlilik, iş hayatı, oyunlar, savaş ve teolojik tartışmalarda
görülebilir. Simmel’e göre, üyeleri arasında yaklaşma ve uzaklaşma eğilimlerinin iç içe
geçmediği hiçbir toplumsal birim yoktur. Tam anlamıyla merkezci ve uyumlu bir grup, hem
ampirik olarak gerçek dışıdır hem de hiçbir gerçek yaşam sürecini göstermez.
Simmel, çatışma üzerine adı geçen yazısında bazı farklı çatışma biçimlerini, onların
düzenleyici normlarla nasıl bir araya geldiklerini ve bu etkileşim biçiminin insanların ait
oldukları gruplar açısından sahip olduğu önemi kabaca ele alır. İlk olarak grup içi çatışmanın
tarafların karşılıklı ilişkilerini nasıl etkilediğini inceler ve ardından dışarıdan bir grupla
çatışmanın, grup içindeki toplumsal ilişkiler açısından sonuçlarına geçer. Bu konular aşağıda
ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır.

12.1.1. Grup-İçi Çatışma
Simmel, grup-içi çatışmanın sosyolojik önemi hakkındaki analizini, tespit ettiği üç
çatışma biçiminden hareketle geliştirir: (1) karşıt tarafların ortak kişisel niteliklere sahip olduğu
çatışmalar, (2) karşıt tarafların birbirlerini grubun varlığına tehdit olarak algıladıkları çatışmalar
ve (3) karşıt tarafların birbirlerini meşru karşıtlar olarak tanıdıkları ve kabul ettikleri çatışmalar.
Ortak Kişisel Niteliklere Sahip Olanlar Arasındaki Çatışma
Simmel’e göre, birçok ortak özelliğe sahip insanlar çoğu kez birbirlerine karşı,
yabancılara kıyasla daha kötü ve haksız davranışlar sergileyebilirler. Bunun temel nedeni, en
hafif bir çatışmada bile çatışmanın önemini abartma konusunda birbirlerine benzemeleridir.
Simmel örnek olarak yakın ilişkilerdeki, sözgelimi evlilikteki çatışmayı verir. Bu örnekte
dayanışma, tarafların birçok ortak (veya birbirini tamamlayıcı) özelliğe sahip olmasına dayanır.
Sonuç olarak insanlar birbirleriyle toplamlar olarak ilgilenirler ve aralarındaki en küçük
uzlaşmazlıklar bile fikir ayrılıklarının içeriği ne olursa olsun, büyük ölçüde tahrik edici olabilir.
Nitekim çatışma, ortaya çıktığında, bazen önceki düşünce benzerliklerini unutturacak kadar
yoğundur. Simmel birçok kez, karşıt güçlerin çatışmaları düzenlenebilir sınırlar içinde tutmaya
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hizmet eden örtük veya açık normlar geliştirdiklerini vurgular. Ancak, duygular yüksek
düzeyde olduğunda veya grup üyeleri çatışmanın bireysel çıkarlarını aştığını düşündüklerinde
kavga şiddetli olabilir. Bu noktada Simmel, farklı olanların varlığının gruba bir tehdit olarak
algılanabileceğini öne sürer.
Gruba Bir Tehdit Olarak Çatışma
Çatışma bazen aynı grubun üyesi olan karşıtlar arasında yaşanır. Simmel, bu çatışma
tipinin özel bir çatışma biçimi olarak alınması gerektiğini öne sürer, zira bir grup çatışan
unsurlara bölündüğünde, uzlaşmaz taraflar birbirlerine sadece çatışmayı üreten somut zeminde
değil, bizzat grubun düşmanına nefret temelinde de tepki vereceklerdir. Simmel’e göre bu
uzlaşmazlık yoğundur ve kolayca şiddetlenebilir zira her iki taraf da grubu kendisinin temsil
ettiği iddiasındadır ve diğer tarafı ilgili topluluğun amansız bir düşmanı olarak görür.
Kabul Gören ve Onaylanan Karşıtlar Arasındaki Çatışmalar
Grup-içi çatışmalar dahilinde Simmel son olarak, birbirlerini -meşru- karşıtlar olarak
gören ve tanıyan (sayan) taraflar arasındaki çatışma biçiminden söz eder. Çatışma doğrudan
olduğunda karşıtlar hedeflerine ulaşmak için birbirleriyle mücadele ederler. Simmel bu çatışma
biçimini “rekabet” olarak adlandırır. Bu çatışma biçimi, yukarıda sözü edilen çatışma
biçimlerinden önemli farklılıklar arz eder: Karşıtların aynı hedef için mücadele hakkına sahip
oldukları düşünülür; ancak kıyasıya çatışma şiddete başvurmadan sürdürülür. Kişisel
uzlaşmazlıklar ve düşmanlık duyguları çoğu kez çatışma dışı tutulur ve taraflar ya aralarında
fikir birliğine varırlar ya da çatışmayı düzenleyen normların dayatılmasını kabul ederler.
Doğrudan çatışmanın en saf örnekleri ilkeler temelinde yürütülen uzlaşmaz oyunlar ve
çatışmalardır. Oyunlarda mücadele, tarafların karşılıklı olarak kabul ettiği norm ve kurallara
göre sürdürülür. Benzer şekilde, ilkeler temelinde yürütülen mücadeleler örneğinde, sözgelimi
hukuki mücadelelerde, karşıtların temel birliği yine etkileşim temelindedir ve mahkemedeki
mücadelede karşıtlar her zaman kabul gören normatif prosedürlere uymak zorundadır. Bu
yüzden, birbirleriyle hasım olarak karşı karşıya gelseler bile daha genel ilkeler üzerinde
hemfikir olduklarını teyit ederler. Simmel özellikle rekabetin sosyolojik önemini vurgular,
çünkü bu mücadele biçimi çatışmanın nasıl olumlu toplumsal sonuçlara sahip olabileceğini
açıkça gösterir. Rekabet dolaylı yoldan, grup içindeki dayanışmanın hayati bir kaynağı olarak
işler.
Simmel -Marx’ın işaret ettiği yıkıcı yanlarının varlığını kabul etse de- rekabetin, insanları
birbirleriyle bağlar kurmaya zorladığını ve böylece toplumsal dayanışmayı artırdığı için grup
açısından olumlu sonuçlara sahip olduğunu düşünür. Taraflar arasındaki rekabet, karşıtları
üçüncü bir tarafı kazanmaya yöneltir; böylece taraflar kendilerini birbirlerine bağlayan bir
ilişkiler ağı geliştirirler.
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Simmel’e göre, bazı istisnai durumlarda, düzensiz çatışma kolayca şiddet içerebileceği ve
grubun yıkımına yol açabileceği için, rekabet sürecini olumsuz etkiler ve sınırlar. Simmel
ailede ve bir ölçüde dinsel gruplarda grup çıkarlarının çoğu kez üyeleri birbiriyle rekabetten
kaçınmaya zorladığını kabul eder. Bu yüzden, rekabete izin veren tüm topluluklar onu
genellikle benzer biçimlerde düzenlerler. Bu düzenleme iki farklı biçimde olabilir: (1)
Düzenleyici normların basitçe katılımcılar tarafından ortaklaşa kabul gördüğü bireyler-arası
sınırlamalara giderler veya (2) yasalar ve diğer normatif ilkelerin rekabetçilere dayatıldığı
birey-üstü sınırlamalara başvururlar. Gerçekte, rekabet çoğu kez normatif düzenlemeyi teşvik
eder ve böylece toplumsal bütünleşmenin bir temelini oluşturur.
Son olarak Simmel, gruplar veya toplumların daha yüksek bir ilke adına rekabeti ortadan
kaldırmaya çalıştıkları durumların varlığından söz eder. Örneğin sosyalist veya komünist
toplumlarda, çatışmanın neden olduğu emek/güç israfına engel olmak ve ortak iyiyi sağlamak
üzere rekabet engellenir. Yine de Simmel, modern ve büyük ölçüde farklılaşmış bir toplumda
rekabetçi bir ortamı rekabetçi olmayan bir ortamdan daha faydalı görür. Rekabet sadece
ekonomik açıdan değil, diğer çoğu toplumsal hayat alanı açısından da faydalıdır. O böyle bir
ortamın, insanların ortak iyiye vesile olan mücadeleci içgüdülerini açığa çıkarmanın yanı sıra,
ortak iyiye katkıda bulunan düzenleyici fikir birliğini de sağladığına inanır.

12.1.2. Gruplar-Arası Çatışma
Simmel, “Çatışma Sosyolojisi” (1903 ve 1908) başlıklı yazısının son kısmında, gruplar
arasındaki çatışmanın “çatışmanın taraflarının içyapıları açısından” sonuçlarını ele alır. Başka
deyişle çatışmanın, tarafların kendi iç ilişkileri üzerindeki etkisini anlamaya çalışır. Simmel’e
göre, gruplar arası çatışmanın doğuracağı sonuçlar şunlardır: (1) çatışmaya taraf olan grupların
her birinin içinde otoritenin merkezîleşme düzeyinin artması; (2) söz konusu gruplar içinde
toplumsal dayanışma düzeyinin artması ve buna paralel olarak sapma ve ihtilâflara karşı
hoşgörünün azalması; (3) benzer muhaliflere sahip gruplar arasında koalisyon ihtimalinin
artması.
Çatışma ve merkezîleşme
Simmel’in tespitine göre, çatışmaya giren bireylerin psikolojik olarak “birlikte hareket
etmeleri” gibi, çatışmaya giren gruplar da birlik içinde hareket etmek zorundadır. Belirli bir
anda ihtiyaç duyulan şeyleri, enerji ve zaman kaybı olmadan kullanabilmeleri için
“merkezîleşme” zorunludur. Bu zorunluluk, “grubun merkeziyetçi yoğunlaşmasına gerek
duyulan savaş sırasında daha büyüktür”. Simmel’e göre ayrıca, merkeziyetçi bir grubun
oluşumu ve devamlılığı çoğu kez “en iyi şekilde despotizmle sağlanır” ve merkeziyetçi ve
despotik bir rejimin savaşı devam ettirme ihtimali yüksektir.
Simmel, son olarak merkezîleşmiş grupların genellikle diğer merkezîleşmiş gruplarla
çatışmaya girmeyi tercih ettiklerini belirtir. Çünkü iyi örgütlenmiş bir muhalifle mücadelenin
çatışma-üretici sonuçlarına rağmen, böyle bir muhalifle çatışma, sadece her iki tarafı ayıran
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sınırlar açıkça netleştiği için değil, aynı zamanda her iki taraf da “müzakere edebilecekleri
kesin bir temsilci sunabildikleri” için daha kolay çözülebilir. Örneğin Simmel’e göre, işçiler ve
işverenler veya uluslar arasındaki çatışmada, taraflar çatışmayı sistematik bir biçimde
çözebilecek tarzda örgütlendiğinde sonuç çoğu kez ‘daha iyi’ olacaktır.
Çatışma, Dayanışma ve Hoşgörüsüzlük
Simmel’e göre, çatışma çoğu kez karşıt gruplar içindeki toplumsal dayanışmayı artırır.
Onun sözleriyle grup üyeleri arasındaki ilişkilerin sıkılığı ve birliğin güçlenmesi bilinç ve
eyleme yansır. Bu durum ona göre, özellikle savaşlar ve diğer şiddetli çatışmalarda söz
konusudur. Ayrıca, artan hoşgörüsüzlük de dayanışmanın artmasına eşlik eder, zira uzlaşmaz
üyeler barış döneminde çoğu kez gruba zarar vermeden bir arada olabilirlerken, bu imkân savaş
sırasında ihtimal dışıdır. Sonuç olarak “bir tür savaş hâlindeki gruplar” sapma ve ihtilaflara
karşı hoşgörülü değillerdir, zira çoğu kez grubun mevcudiyeti için mücadele ettiklerini düşünür
ve üyelerden “tam sadakat” beklerler. Nitekim genelde, gruplar arasındaki çatışma, üyelerin
birbirleriyle dayanışma içine girmeleri gerekmesi ve bunu başaramayanların gruptan atılması
veya cezalandırılması anlamına gelir. Çatışma içindeki gruplar Simmel’e göre, sapmalar ve
ihtilaflara hoşgörüsüzlüklerinin sonucu olarak (uzlaşmaya yanaşanların seslerinin kısılması
veya kovulmasıyla) giderek küçülürler. Bu eğilim süregelen çatışmanın çözümünü daha da
zorlaştırabilir, zira “çatışma hâlindeki ve baskı altındaki gruplar, özellikle azınlıklar, çoğu kez
karşı taraftan gelen yakınlaşmalar veya hoşgörüyü reddederler.” Son olarak Simmel, çoğu
grubun iç dayanışmasının diğerleriyle sürekli çatışmalara bağlı olduğunu ve onların muhalifler
üzerindeki tam zaferlerinin iç toplumsal dayanışmanın zayıflamasıyla sonuçlanabileceğini öne
sürer.
Çatışma, Koalisyonlar ve Grup Oluşumu
Simmel gruplar arasındaki çatışmanın, belirli koşullarda koalisyonların oluşumuna ve
nihayetinde daha önce var olmayan yeni dayanışma gruplarına yol açabileceğini belirtir. Onun
sözleriyle “bir çoğulluk içindeki her unsur kendi karşıtına sahip olabilir, ancak bu karşıtlık, tüm
unsurlar açısından aynı olduğu için, onların tümünü birleştirir ve bu örnekte onlar, önceden
birbirleriyle ilişkili hiçbir şeye sahip olmayabilirler.” Bazen bu tür kombinasyonlar sadece tek
bir amaç içindir ve çatışmanın sona ermesiyle müttefiklerin dayanışması azalır. Ancak
Simmel’e göre, koalisyonlar savaşa veya başka şiddetli çatışmalara girdiklerinde ve üyeleri
uzunca bir süre birbirlerine fazlaca bağımlı hâle geldiklerinde daha bütünleştirici toplumsal
ilişkilerin ortaya çıkması muhtemeldir. Bu durum bir koalisyon sürekli veya nispeten sürekli
tehdit karşısında olduğunda bile mümkündür. Simmel’in sözleriyle “ortak bir karşıtın birleşik
gücü, [sadece] ortak çıkarların miktarı tarafından değil, [aynı zamanda] birliğin süresi ve
yoğunluğu tarafından da belirlenir. Bu örnekte, düşmanla gerçek bir mücadele yerine dışarıdan
bir mücadele tehdidi olması birliğin lehinedir.”
Diğer çoğu çalışmasında olduğu gibi, Simmel’in çatışma üzerine yazısında da tek bir
kavramsal perspektif yoktur. Daha ziyade bir dizi kışkırtıcı görüşle karşılaşırız. Özetle,
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toplumlar farklılaşırken (daha kompleks hâle gelirken) örgütlü birimlerin sayısı ve aralarında
çatışma potansiyeli artar. Birimlerin sayısındaki bu artış neticesinde toplumsal ilişkiler; gücün
merkezîleşmesi, yasalar, mahkemeler, arabulucu birimler ve koalisyonlar gibi mekanizmalarla
(yeninden) düzenlenir. Ancak çatışma, aynı zamanda toplumsal birimleri yapısal olarak
(otoritenin merkezîleşmesi, artan yaptırımlar vs.) ve ideolojik açıdan (inançlar ve değerlerin
giderek öne çıkması) güçlendirir. Çatışmalar yeterince sık, düşük yoğunlukta ve düzenli
olduklarında gerilimler azalır ve böylece daha fazla farklılaşma ve buna paralel olarak
düzenleyici yapıların gelişimi söz konusu olur. Bu tür yapılar, sayıları artan birimler arasında eş
güdüm sağlama, gerilimleri düzenleme ve çatışma potansiyeli olduğunda karşılıklı tehdit
duygusunu azaltma kapasitesi yaratarak farklılaşmayı teşvik ederler.

12.2.

Para Felsefesi

Para Felsefesi, paranın soyut bir değer ölçüsü olarak kullanıldığı alışveriş biçimlerine
özel vurgu yaparak insanlar arasındaki alışveriş ilişkilerinin toplumsal sonuçlarını araştıran
bir çalışmadır. Simmel’in diğer tüm çalışmaları gibi Para Felsefesi de etkileşim biçimlerinin
toplumsal ilişkilerin doğasını nasıl etkilediğini içeriklerinden bağımsız olarak açıklama
girişimidir. Simmel bu konuyu ilk kez 1889 başında “Para Psikolojisi” başlıklı makalesinde
ele alsa bile bu konudaki düşüncelerini tam olarak Para Felsefesi’nin 1907 tarihli ikinci
baskısına kadar ortaya koymamıştır. Para Felsefesi, esasında felsefî bir eser olmasına rağmen
çok parlak sosyolojik analizleri de haizdir. Ancak bu analizler genellikle Simmel’in felsefî
metninin derinliklerinde gömülüdür ve oradan çıkartılmayı beklemektedir. Kitaptaki felsefi
kısımlar sosyologlar için, teorik önermelerin türetilebileceği ön kabuller sağlayabildikleri
ölçüde kullanışlıdır. Aksine, felsefeciler için sosyolojik kısımlar daha derin bir ontoloji
sergiledikleri ölçüde ilginçtir. Felsefe ve sosyoloji arasındaki bu geçişkenlik, Para
Felsefesi’ni Simmel’in diğer birçok yazısından hem daha muğlak hem de daha tutkulu bir
çalışma kılar. Kitap üzerine açıklamalarımızda, ilk olarak alışverişin nasıl bir etkileşim biçimi
oluşturduğunu ele alacağız. Böylece Simmel’in bazı felsefî ön kabulleri, ilginç teorik
görüşlere nasıl dönüştürdüğünü göstererek düşüncelerini sosyolojik bir bağlama oturtmaya
çalışacağız.

12.2.1. Bir Toplumsal Form Olarak Alışveriş
Para Felsefesi adlı eserinde Simmel yine toplumsal bir “form”u ortaya koymaya
çabalar. Her etkileşim alışveriş olmasa da alışveriş evrensel bir etkileşim biçimidir. Simmel,
toplumsal alışverişi analiz ederken genelde ekonomik alışverişe, özelde parasal alışverişlere
odaklanır. Bütün ekonomik alışverişler paranın kullanılmasını gerektirmese de para bir
alışveriş aracı olarak zamanla giderek daha fazla kullanılmaya başlanmıştır. Simmel’e göre,
bu tarihsel eğilim toplumsal farklılaşma sürecini yansıtır, ancak daha fazlasını içerir çünkü
para aynı zamanda farklılaşma sürecinin ardındaki temel sebeptir. Bu yüzden Para
Felsefesi’nin sosyolojik kısımları toplumsal ilişkilerde artan para kullanımının toplumsal
hayat üzerindeki dönüştürücü etkilerini analize ayrılır.
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Simmel, farklılaşma sürecini bir alışveriş perspektifinden analiz etmeye çalışırken bazı
felsefi kabuller geliştirir ve bu kabulleri modern dünyanın sosyolojik analiziyle ilişkilendirir.
Zira Simmel de tıpkı dostu ve entelektüel koruyucusu Weber gibi, sadece modern hayat
tarzlarını değil, bunların tarihsel kökenlerini de anlamaya çalışır. Ancak Weber’den farklı
olarak ayrıntılı tarihsel analizlere girmez, ayrıntılı sınıflamalar geliştirmeye de çalışmaz.
Onun çalışmalarında daha ziyade, insanlar ve toplumsal evren hakkındaki belirli felsefi
görüşler belirli bir toplumsal formun özelliklerini anlama çabasıyla ilişkilendirilmeye çalışılır.
Bu nedenle, Simmel’in para ve alışveriş analizini açıklamadan önce bu analizin felsefî
bağlamına bakmak gerekir.

12.2.2. Simmel’in İnsan Doğası üzerine Kabulleri
Simmel Para Felsefesi’ne, insanların amaçlı varlıklar olduklarını ve amaçlarına
ulaşmaya çalışırken çevrelerini etkilediklerini öne sürerek başlar. Daha önce -çatışma üzerine
makalesinde- gördüğümüz gibi Simmel, bu özelliğin insanlar arasındaki çatışmayı, hayvanlar
arasındaki çatışmalardan farklı kıldığını vurgular. Simmel Para Felsefesi’nde şu yaklaşımı
benimser: İnsanların hedefleri biyolojik dürtülerine ve toplumsal ihtiyaçlarına göre farklılıklar
sergilese de her eylem insanın hedeflerine ulaşma girişimlerinde çevresini yönlendirebilme
yeteneğini yansıtır. Bireyler bunu yaparken çeşitli ‘araçlar’ kullanırlar, ancak bunlar maddi
araçlardan ibaret değildir. Daha ziyade insanlar, amaçlarına ulaşmak için, dil ve para gibi
daha kompleks, sembolik araçlar kullanırlar. Simmel’e göre genelde, daha fazla araca sahip
oldukça insanların çevreyi yönlendirme kapasiteleri artar ve olayların akışını daha fazla
etkileyebilirler. Ayrıca araçların kullanımı, bir malı satın almak için parayı kullanmamızda
olduğu gibi, birçok olayı daha kapsamlı toplumsal ilişkiler zincirleri oluşturabilecek biçimde
ilişkilendirmemizi mümkün kılar. Örneğin satıcıya para ödenir; para sanayicinin kârı hâline
gelir, işçi ücretlerine dönüşür.
Simmel’e göre para, genellik kazandığı için nihai bir toplumsal araçtır: İnsanlar onu
hedeflerine ulaşmak ve dolayısıyla çevrelerini düzenlemek için çok farklı biçimlerde
kullanabilirler. Bu, paranın başka türlü ilişki içinde olmayacak birçok olay ve insanı
potansiyel olarak birbirine bağlayabilmesi demektir. Böylece, paranın kullanılması, dolaylı
olarak bireylerin içinde yer alabilecekleri grupların miktarında büyük bir artışı mümkün
kılacaktır. Para bu yüzden, toplumsal farklılaşmanın ardındaki temel bir itici güçtür.
İlişkili bir başka kabule göre, insanlar kendi dünyalarını (1) içsel/öznel ve (2) dışsal/
nesnel bir duruma ayrıştırma kapasitesine sahiplerdir. Bu ayrışma sadece dürtüler doğrudan
doyurulamadığında -yani çevre, engeller yarattığında- yaşanır. İnsanlar bu engeller karşısında
öznel deneyimlerini çevrelerindeki, ihtiyaç veya güdünün karşılanmasının kaynağını
oluşturan nesnelerden ayırmaya başlarlar. Zira Simmel’in Para Felsefesi’nde vurguladığı
gibi:
Nesneleri, sadece doğrudan kullanamadığımız ve sahip olamadığımız
sürece, yani arzularımıza direndikleri ölçüde arzularız. Arzularımızın içeriği bize
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direndiği sürece bir arzu nesnesi hâline gelir, ancak sadece etkileyemememiz
anlamında değil, sahip olunmayan bir şey olarak bize uzaklığı ölçüsünde de…
Değer, bu özne/nesne ayrışmasına bağlı olarak oluşur. Simmel, Marx’ın aksine, bir
nesnenin değerinin, onu üretmek için gerekli “emek gücü”nde değil, arzulanma ve
ulaşılamama derecesinde -yani kıt ve uzaktaki nesnelere ulaşma çabalarında- yattığını
vurgular. Değer, bu yüzden, insanların temel bir kapasitesiyle yani öznel bir dünyayı nesnel
bir dünyadan ayırma yeteneğiyle ve nesneleri elde etmedeki nispi güçlükle bağlantılıdır.
Simmel’e göre, toplumsal düzen örüntüleri bu özne-nesne ayrılığını büyük ölçüde sağlar.
Onlar engeller ve güçlükler oluştururlar, bazı nesnelere talep yaratır ve nesnelerin dolaşım
biçimini belirlerler ve malların iktisadi olarak üretimi ve piyasada satılmaları insanlar
arasındaki daha genel bir süreç olan özne-nesne ayrılığının sadece özel bir örneğidir. Para,
piyasalar ve üretici kuruluşlar ortaya çıkmadan çok önce de kolayca elde edilemeyen
nesneleri arzulayan insanlar vardı. Nitekim gerek piyasada gerekse hayatın daha genel
alanında değer, bir arzu nesnesinin elde edilme güçlüğünün pozitif bir fonksiyonudur.
Para, Simmel’in gösterdiği gibi değerin yaratılması ve yaygınlaşmasını hızlandırır, zira
değerlerin (yani, bir meta ya da hizmetin “ne kadar değerli” olduğunun) çabuk hesaplanması
için ortak bir ölçü sağlar. Ayrıca, bir “araç” olarak para nesneleri edinmeyi büyük ölçüde
kolaylaştırır ve para dolaşımdayken ve herhangi biranda değerleri hesaplamakta kullanılırken,
çevredeki tüm nesneler parasal değerlerine göre değerlendirilmeye başlanır. Simmel,
Marx’tan farklı olarak, bunu olumsuz bir süreç olarak değil, insan doğasının bir özelliği olan
çevrelerindeki nesneler için değerler yaratma kapasitesi ve ihtiyacının bir yansıması olarak
görür.
İnsan doğası hakkındaki bir başka kabul Simmel’in ‘dünyaya bakış’ tartışmasında
bulunabilir. Ona göre, insanlar kendi dünyalarında doğal olarak bir istikrar ve düzen ararlar.
Nesnelerin yerini ve onlarla ilişkilerini bilmeye çalışırlar. Örneğin Simmel’e göre, insanlar
totemleri ve dinsel ritüelleri doğaüstü güçlerle ilişkilerini düzenlemek için geliştirirler; benzer
şekilde, paranın standart bir değer ölçüsü olarak gelişmesi insanların dünyaya bakışlarında
düzen ve istikrar arama eğilimlerinin bir başka tezahürüdür. Onlar parayı geliştirerek
nesneleri karşılıklı değerlerine göre kolayca karşılaştırabilir ve böylece çevreleri hakkında bir
‘düzen duygusu’ geliştirirler.
Özetle paranın gelişimi, Simmel’e göre insanın temel doğasının bir ifadesi ve
uzantısıdır. Para, amaçlı eylemlerde bir tür araçtır; o, insanların özne-nesne ayrımı
kapasitelerinde içkin bir değer ifade biçimi ve insanların dünyaya bakışlarında istikrar ve
düzen sağlamalarının bir aracıdır. Bu doğuştan eğilimlerin tümü, çoğu insan eyleminin
ardındaki itici güçtür ve bu yüzden alışveriş bir temel etkileşim biçimidir. Zira alışveriş, bir
başkasını elde etmek için bir değer nesnesini feda etmekten başka bir şey değildir. Para bu
süreci büyük ölçüde kolaylaştırır, çünkü o mübadele edilen nesnelerin değerlerini hesaplamak
için ortak bir referans noktası sağlar.
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12.2.3. Toplumsal Alışverişte Para
Simmel’e göre toplumsal alışveriş şunları gerektirir:
1. Kişinin sahip olmadığı değerli bir nesneyi arzulaması,
2. Bir başka kişinin bu değerli nesneye sahip olması,
3. Arzulanan nesneyi elde etmek için karşılığında diğer kişiye bir değer nesnesi
sunulması,
4. Değerli nesnenin sahibinin bu teklifi kabul etmesi.
Simmel’in bu toplumsal alışveriş tasvirine bazı hususların eklenmesi gerekir. İlk olarak
değer durumlarla bağlantılıdır ve nihayetinde bireyin dürtüleri ve ihtiyaçlarıyla ilişkilidir.
Kuşkusuz, değerli olarak tanımlanan şey tipik olarak kültürel ve toplumsal örüntüler
tarafından kuşatılır, ancak bir nesnenin ne kadar değerli olduğu hem kişinin ihtiyaçlarının
yoğunluğuna hem de nesnenin kıtlığına bağlı olacaktır. İkinci olarak çoğu alışveriş bir
nesneye duyulan ihtiyacın şiddetinin gizlendiği ve bir nesneye ulaşılabilirliğin gerçekte
olandan daha kısıtlı gösterilmeye çalışıldığı durumları yönlendirme çabalarını içerir. Bu
yüzden, her alışverişte içkin olarak çoğu kez diğer toplumsal ilişki biçimleri içinde kendini
açığa vuran temel bir gerilim, örneğin çatışma potansiyeli mevcuttur. Üçüncü olarak bir
nesneye sahip olmak onun değerini azaltırken, kişinin sahip olmadığı nesnelerin değeri
artacaktır. Dördüncü olarak alışveriş sadece her iki taraf verilen nesnenin alınandan daha az
değerli olduğu duygusu taşıdığında ortaya çıkacaktır. Burada şaşırtıcı olan, Simmel’in,
insanların daha az değerli bir mala karşılık daha değerli bir mal vermek zorunda kaldıkları
eşitsiz alışverişlerin sonuçlarını ayrıntılı olarak ele almamasıdır. O, basitçe, alışveriş anında
her bir tarafın değerde bir artış olduğunu düşündüğünü varsayar. Kısacası insanlar,
verdiklerinden daha fazla değer elde ettiklerini düşünmediklerinde alışveriş
gerçekleşmeyecektir Beşinci olarak, bireyler kadar kolektif birimler de alışveriş ilişkileri
içinde yer alırlar ve bu yüzden yukarıda sıralanan dörtlü sürece tabidirler. Altıncı olarak, bir
aktörün elindeki kaynaklar daha kolay değiştirilebilir hâle geldikçe -yani birçok alışveriş
biçiminde kullanılabildiğinde- aktörün seçenekleri ve gücü artacaktır. Zira bir aktör alışveriş
için bir başka mala bağlı olmadığında, elindeki kaynakları kolayca geri çekebildiğinde ve bir
başkasıyla kolayca değiştirebildiğinde, bir alışverişi yönlendirmekte önemli bir güce sahip
olacaktır.
Parayla alışveriş, bu genel toplumsal ilişki biçiminin sadece özel bir örneğidir. Ancak o
çok özel bir örnektir. Zira para toplumsal ilişkilerde değer oluşumunun başat aracı hâline
geldiğinde toplumsal ilişkilerin özellikleri ve dinamikleri dönüşür. Mantık, ahlak ve estetik
gibi diğer kriterlerin yerine parasal bir ölçü biriminin geçmesi kesinlikle uzun dönemli
tarihsel bir eğilimdir. Bu tarihsel eğilim, önceden değindiğimiz gibi, bir değişim aracı olarak
paranın hem nedeni hem de sonucudur. Para alışverişleri kolaylaştırmak ve insanların temel
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ihtiyaçlarını tam olarak karşılamak için ortaya çıkmıştır. Ancak bir kez yerleştiğinde, para
kullanımı toplumsal ilişkilerin yapısını dönüştürecek güce kavuşur. Para Felsefesi, paranın
toplumsal ilişkileri değiştirecek bir güce nasıl sahip olduğunu araştırırken özellikle sosyolojik
bir çalışmaya dönüşür.

12.2.4. Paranın Toplumsal Sonuçları
Simmel’in çoğu çalışmasında örtük bir işlevselcilik vardır. O birçok kez şu soruyu sorar:
Bir toplumsal formun genel toplumsal bütün açısından sonuçları nelerdir veya hangi işlevleri
yerine getirir? İşlevselcilik Simmel’in çatışma analizinde oldukça açıktır, ayrıca para
analizinde de yer alır. Zira o paranın toplumsal örüntüler açısından hangi sonuçlara sahip
olduğunu araştırırken birbiriyle ilişkili iki sorunun cevabını arar: (1) Paranın bir bütün olarak
toplumun yapısı açısından sonuçları ve (2) paranın bireyler açısından sonuçları.
Simmel, bu iki soruyu cevaplandırırken, uzun süren uğraşısına birkaç sorun daha ekler.
Onun paranın toplum ve birey açısından sonuçları hakkındaki analizini konumlandırabilmek
için bunlara kısaca değinmek uygun olacaktır. Simmel’in tüm çalışmalarında egemen bir
tema, bireylerin gruplara bağlılıkları ile bu gruplar karşısındaki bağımsızlıkları arasındaki
diyalektiktir. Simmel bir yandan bireylere farklı seçenekler arasından tercih yapmaları imkânı
tanıyan toplumsal ilişkilere övgüler düzerken, öte yandan bireylerin toplumun kolektif
karakterine yabancılaşmaları karşısında bir ölçüde dehşete kapılır (ancak, kendi dönemindeki
diğer teorisyenler ölçüsünde değil). Bu tema, Simmel’in çalışmasındaki bir başka ilgiyle
bağlantılıdır: Toplumun artan rasyonelleşmesi veya onun deyimiyle toplumsal hayatın
“nesnelleşmesi”. Toplumsal ilişkiler, geleneksel ve dinsel içeriklerini yitirirken, hukuk, akıl,
mantık ve para gibi kişisel olmayan standartlarla iç içe geçerler. Bu standartların uygulanması
bireysel özgürlüğü ve toplumsal adaleti artırır, ancak aynı zamanda hayatı daha az duygusal
ve daha az kuşatıcı kılar. Para, ilişkileri rasyonel hesaplamalara indirger, dinsel semboller ve
yerleşik geleneklere bağlılıkların sağladığı duygusal bağları yıkar. Simmel’in paranın bireyler
ve toplumsal bütünler açısından işlevleri hakkındaki analizine, bu iki tema bağlamında
bakılmalıdır.
12.2.5. Para ve Toplumsal Bütün
Simmel, Weber gibi ancak daha az sistematik bir biçimde, toplumsal ilişkilerin
rasyonelleşmesi veya nesnelleşmesi yönündeki genel tarihsel eğilimle ilgilenir. Genelde
insanlar hem birbirleriyle hem de doğal çevreleriyle ilişkilerini sembolleştirme
eğilimindedirler. Geçmişte bu sembolleştirme totemlerle ve daha sonra yasalarla yapılmıştır.
İnsanlar, daha yakınlarda, fiziksel varlıklarla ve birbirleriyle ilişkilerini parasal terimler
içinde ifade etmeye başlamışlar ve sonuçta çevrelerindeki nesneler kadar diğer insanlarla da
yakın ve dolaysız ilişkilerini yitirmişlerdir. Bu yüzden, para toplumsal ilişkilerin nihai nesnel
sembolizasyonunu temsil eder. O, maddi varlıklardan farklı olarak hiçbir içkin değere sahip
değildir. Para sadece değerleri temsil eder ve bir nesnenin değerini bir başka nesneyle ilişki
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içinde ifade etmek amacıyla kullanılır. İlk para biçimleri (örneğin kıymetli metaller ve taşlar)
içkin bir değere sahipken, evrimci eğilim sadece değişim değerlerini ifade eden kâğıt para ve
kredi kullanma yönündedir. Kâğıt para ve kredi egemen konuma gelirken toplumsal ilişkiler,
en azından aşağıdaki biçimlerde, kapsamlı bir değişime uğrar:
a) Paranın kullanılması, aktörlerin karşılıklı değerleri daha hızlı hesaplamalarını
mümkün kılar. İnsanlar nesnelerin -metaların ve emeğin- karşılıklı değerlerini
belirlemekte kullanılacak standartlar üzerinde her seferinde anlaşma ve pazarlık
yapmak zorunda kalmazlar. Sonuçta, alışverişlerin hızı çarpıcı bir biçimde artar.
İnsanlar daha hızlı toplumsal ilişkiler kurarlar.
b) Para, toplumsal etkileşim ve alışveriş oranını artırdığı için, ayrıca değeri de
artırır. Önceden değindiğimiz gibi, Simmel insanların vazgeçebileceklerinden
fazlasını alabilecekleri duygusu taşımadıkça alışverişe girmediklerini düşünür.
Bu yüzden, değişim oranı arttıkça insanların değer birikimleri artacaktır.
İnsanlar, ihtiyaç ve arzularını gerçekleşebileceklerine daha fazla inanacaklardır.
c) Paranın likit ve yaygın bir kaynak olarak kullanımı toplumsal ilişkilerde daha
büyük sürekliliği mümkün kılar. Para toplumsal ilişkilerde, çoğu kez insanların
mübadele etmek için sadece gıda ürünleri veya değerli taşlar gibi mallara sahip
olmalarında yaşanan boşlukların oluşmasını engeller. Karşılıklı değerler kolayca
hesaplanabileceği için, para insanlara neredeyse her şeyi mübadele
edebilecekleri seçenekler sunar. Potansiyel olarak tüm bireyler alışverişlere
katılabileceği için toplumsal ilişkilerde daha fazla süreklilik vardır.
d) İlişkili bir eğilim içinde, para ayrıca çeşitli toplumsal bağların yaratılmasını
mümkün kılar. İnsanlar para sayesinde doğumla katıldıkları gruplardan başka
gruplara da girebilir ve böylece, daha sınırlı bir değişim aracının mümkün
kıldığından çok daha farklı gruplarla ilişkiler kurarlar.
e) Para, ayrıca, uzak mesafelerdeki insanlar arasında alışverişlerin gelişimine
katkıda bulunur. Etkileşim somut nesnelerin değişimini gerektirdiği durumlarda,
insanların birbirlerinden ne kadar uzak olabilecekleri ve bir alışverişler dizisine
ne kadar aktörün katılabileceği konusunda sınırlılıklar oluşur. Ancak bu
sınırlılıklar para sayesinde ortadan kalkar. Uluslar mübadele ilişkisine
girebilirler; asla birbirini görmeyen insanlar -sözgelimi bir fabrika işçisi ve bu
fabrikada üretilen malları tüketenler- bir alışverişler dizisi içinde dolaylı bağlantı
içinde olabilirler, zira bir mal veya meta için yapılan ödemenin bir kısmı
sonunda işçi ücretlerine dönüşecektir. Dolayısıyla para toplumsal
organizasyonun etki alanını büyük ölçüde genişletir ve ilgili organizasyonun yüz
yüze ilişkilerin veya takasın ötesine geçmesini mümkün kılar. Parayla giderek
daha fazla sayıda insan doğrudan ve dolaylı bağlantılar içine girebilir.
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f) Para ayrıca, bir güveni temsil etmesi anlamında, toplumsal dayanışmayı artırır.
İnsanlar parayla mal veya hizmetleri satın aldıklarında, onun gelecekte bir
tarihte başka mal veya hizmetleri satın almak için kullanılabileceğine itimat
ederler. Paranın gelecekteki ihtiyaçları karşılayacağına bu üstü örtülü güven
insanların topluma inançları ve bağlılıklarını pekiştirir.
g) Aynı mantık çizgisi içinde, para merkezî otoritenin gücünü artırır; zira para
kullanımı, toplumsal istikrarı ve merkezi otoritenin paranın güvenirliğini teminat
altına almasını gerektirir. Paranın istikrarını koruması için alışveriş ilişkilerinde
yönetime bel bağlanması, hükümetin gücünü artırır. Ayrıca, para sayesinde
merkezî hükümetin halktan vergi alması çok daha kolaylaşır. Sadece mülkiyetin
vergilendirilebildiği koşullarda, uzak bir merkezî hükümetin vergi konusundaki
etkililiğini kısıtlayan faktörler vardı; çünkü mülkiyet hakkındaki bilgiler eksikti
ve mülkiyet, örneğin toprak, merkezî hükümetin gücünü artırmak için
kullanılabilecek değerlere kolayca dönüştürülemiyordu. Örneğin bir hükümetin
idari kadrosunu oluşturanların hizmetlerini/emeklerini mülkiyetle satın almak
her zaman kolay olmuyordu. Fakat likit bir kaynak olarak vergi-para, etkin
merkezî otorite için gerekli mal ve hizmetleri satın almayı pratik bir hâle
getiriyordu.
h) Paranın vergilendirilmesiyle yeni bir toplumsal dayanışma temeli gelişir. Parasal
vergilendirme sistemine tâbi oldukları için, tüm sosyal tabakalar ve diğer
kolektiviteler en azından ortak bir çıkara sahiplerdir: Merkezî hükümetin
dayattığı vergilerin kontrolü ve düzenlemesi. Bu ortak çıkar farklı grupları
hükümetin vergilendirici güçleri karşısında bir araya getirir.
i) Para kullanımı çoğu kez fiilen tüm etkileşim alanlarına yayılır. Değerleri
karşılaştırmanın etkin bir aracı olarak para başka, daha az etkili hesaplama
biçimlerinin yerini alır. Ancak, para tüm toplumsal ilişkilere nüfuz etmeye
başlarken, kişisel değer alanlarında onun etkisine karşı direnç artar. Parasal
işlemlerde ‘kişisel unsur’u sürdürme çabaları artar ve parayı kullanmanın uygun
olmadığı durumlarla ilgili -yeni- normlar yerleşmeye başlar. Örneğin, başlık
parası geleneği zamanla ortadan kalkar; nüfuz sağlamak için kişisel ikna (razı
etme) yerine paradan yararlanmanın çirkin bir davranış olduğu düşünülür.
j) Etkileşimler, değerleri para olarak ifade edilirken nicelleştirilirler. Sonuç olarak
ahlaki kısıtlamalar azalır, zira bazı şeyler kişi sadece para sahibi olduğunda
mümkün hâle gelir. Para böylece, Durkheim’ın ifadesiyle anomiyi artırır. Para,
insanları gelenek ve ahlaki otoritenin kısıtlamalarından kurtarır; bireysel
özlemler ve arzuları kısıtlamanın zorlaştığı bir sistem yaratır. Bu yüzden, sapma
ve “patoloji” paranın yaygın etkileşim aracı olduğu sistemlerde daha
muhtemeldir.
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12.2.6. Para ve Birey
Simmel’e göre, toplumsal etkileşimlerde paranın yaygın olarak kullanılması bireyler
açısından da bazı sonuçlara sahiptir. Bunların çoğu, bireylerin kısıtlamalardan kurtulmaları ile
toplumsal gruplara yabancılaşmaları ve onlardan uzaklaşmaları arasındaki içkin gerilimi
yansıtır. Para insanlara yeni seçim imkânları ve seçenekler sunar, ancak aynı zamanda onların
toplumsal ortamlarındaki ilişkileri kişisellikten uzaklaştırır. Simmel’e göre, paranın bireyler
açısından sonuçları şöyle sıralanabilir:
a) Bir araç olarak para, belirli faaliyetlerle sınırlı değildir; bu yüzden insanlara
oldukça farklı etkinlikleri sürdürme fırsatı sağlar. Bu nedenledir ki parayı temel
alışveriş aracı olarak kullanan bir toplumdaki bireyler parayı kullanmayan bir
toplumdaki bireylerden oldukça fazla seçim özgürlüğüne sahiplerdir.
b) Benzer bir eğilim içinde, para insanlara kendilerini ifade etmeleri için birçok
seçenek sunar. Sonuç olarak paranın kendini ifade etmekte kullanılması artık
ihtiyaçlarını karşılama kısıtlaması altında olmayan bir nüfus içinde çeşitliliğe yol
açar.
c) Ayrıca para kişinin benlik algısı ile kendini-ifade nesneleri arasında bir mesafe
yaratır. Parayla nesneler kolayca elde edilir, bir kenara atılır ve bu yüzden,
nesnelere uzun süreli bağlılıklar gelişmez.
d) Para kişinin çok farklı tipte toplumsal ilişki biçimlerine girmesine yardımcı olur.
Örneğin kişi, örgütlere üyelik aidatını ödeyerek veya belirli tipte insanlarla
ilişkiler kurmayı sağlayan farklı aktivitelere para ödeyerek bu ilişkileri satın
alabilir. Bu yüzden, para çok çeşitli toplumsal ilişkileri ve grup üyeliklerini
teşvik eder. Ancak aynı zamanda yakın bağlılıklardan uzaklaştırır. Bağlılıkları
artırır, ancak aynı zamanda bireylerin etkinliklerini atomlaştırır, onları
yalnızlaştırır ve duygusal bağlılıklardan uzaklaştırır. Simmel, bu genel eğilimin
özellikle para-ücretin mümkün kıldığı iş bölümü aracılığıyla cisimleştiğini,
ancak çoğu kez bireyleri diğerlerine ve işlerine yabancılaştırarak
yalnızlaştırdığını düşünür.
e) Para ayrıca, insanları kişisel olarak tanıma gerekliliğini büyük ölçüde ortadan
kaldırır; çünkü onlar adına paraları ‘konuşmaktadır’. Paranın olmadığı
sistemlerde, toplumsal ilişkiler diğerleri hakkındaki mahrem bilgilere bağlı
olarak gelişir ve insanlar arasındaki düzenlemeler her bireyin özel
karakteristikleri çerçevesinde şekillenir. Ancak, parasal etkileşim arttıkça
bireyleri kişisel olarak tanıma ihtiyacı azalır.
Nitekim Simmel’in paranın sonuçları analizinde, para hem birey hem de toplum
açısından karışık bir nimet olarak görülür. Para daha fazla özgürlük imkânı yaratır ve bireyleri
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ilişkilendirecek yeni ve çeşitli yollar sağlar; ancak aynı zamanda tecrit eder, atomlaştırır ve
hatta bireyleri kendi toplumsal ortamlarındaki kişiler ve nesnelere yabancılaştırır. Para,
bireyler arasındaki toplumsal ilişkilerin doğasını değiştirir ve bu nedenle paranın sonuçlarının
analizi kesinlikle sosyolojik araştırma konusudur.
Simmel’in paranın sonuçlarıyla ilişkili bu analizinde, aslında daha genel bir alışveriş,
farklılaşma ve bireyselleşme modeli yer almaktadır. Toplumsal farklılaşma bireyler ve gruplar
arasındaki toplumsal ilişkilerin sıklığını, oranını, hızını ve potansiyel etki alanını artırır; zira
daha farklı türden birimler ve bu yüzden birçok çeşitli toplumsal münasebet için daha fazla
fırsat vardır. Toplumsal ilişkilerin miktarında artış alışverişleri kolaylaştırmak için para gibi
nesnel veya rasyonel sembolik araçların kullanılması yönünde baskı yaratır; karşılıklı olarak
paranın kullanılması toplumsal bağların sıklığında sürekli artışı mümkün kılar, zira para her
aktörün elindeki kaynakların değerini belirlemesini ve toplumsal işlemleri sürdürmesini
kolaylaştırır. Paranın kullanıldığı alışverişlerin artması farklılaşmayı yeniden besler, bu da
para aracılığıyla gerçekleşen toplumsal bağların sıklığı, oranı, hızı ve etki alanını artırır. Bu
süreçler insanların sürekli daha fazla bireyselleşmesine yol açar yani, birey farklı gruplara
kişiliğinin sadece küçük bir parçasıyla katılır, farklı gruplarla ilişkileri ve toplumdan
yabancılaşma potansiyeli artar. Ancak, bireyleşme yönündeki bu ana eğilimler, etkileşimin
sıklığı ve oranının yanı sıra, toplumsal farklılaşmanın temelinde yatan para kullanımında
artışa da önemli katkılarda bulunur.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Simmel’in çalışmasını bir bütün olarak değerlendirirsek, sosyolojiye önemli teorik
katkısının temel etkileşim biçimlerine ilgisinde yattığı söylenebilir. Simmel, farklı toplumsal
ilişkilerin içeriklerindeki farklılıkların ötesine geçerek ve onların daha genel biçimlerini
ortaya koymaya çalışarak, görünüşte farklı durumların temel benzerlikler sergilediklerini
göstermiştir. Simmel, örtük olarak, bu tür benzerliklerin soyut modeller veya yasalar
biçiminde ifade edilebileceğini öne sürse de bu yasaları açıkça ifade etmemiştir.
Nitekim Simmel, her ne kadar teorik bir terminoloji kullanmasa da farklı konular
üzerine çoğu yazısında temel toplumsal etkileşim biçimleri hakkında soyut önermeler
geliştirmeye çalışır. Fakat bu yönelim her zaman açık değildir, zira o görüşlerini örneklerle
açıklama eğilimindedir. Simmel’in çalışmaları birçok farklı ampirik konuya odaklanma
eğilimindedir, hatta özel bir toplumsal ilişki biçimini, sözgelimi çatışma ve alışverişi
araştırdığında tartışma birçok farklı örnek üzerinden ilerler. Sözgelimi, aynı metinde hem
bireyler arasındaki çatışmalardan hem de ulus-devletler arasındaki savaşlardan söz edilir. Bu
tür eğilimler onun çalışmasına tümevarımsal ve betimsel bir kabiliyet kazandırır, ancak daha
dikkatli bir okuma onun açıkça tümdengelimci bir sosyolojik teori anlayışını benimsediğini
gösterir. Daha açık bir ifadeyle, Simmel’in analizleri evrensel ve bağlamdan-bağımsız soyut
yasalardan ampirik örneklere doğru ilerler; yani tümdengelime dayanır. Farklı türden varlıklar
(örneğin iki birey ve iki ulus) arasındaki çatışmalar belirli ortak biçimler sergilediğinde, farklı
somut durumlar aynı soyut yasa veya ilke altında anlaşılabilir.
Konudan konuya, mikrodan makroya ve tarihsel örneklerden kendi dönemindeki
olaylara atladığı için Simmel’in çalışmasını okumak ve anlamak çoğu kez zordur. Bununla
beraber, bu odak eksikliğinin birçok farklı somut örneği açıklamak için soyut modeller ve
ilkeleri kullanma girişimini temsil ettiği akılda tutulduğunda, onun çalışmalarını istila eden
karışıklıkların çoğu ortadan kalkacaktır. Onun hedefi tüm teorisyenlerinkiyle aynıdır: birçok
farklı somut olayı sınırlı sayıda yüksek soyutluk düzeyinde modeller ve ilkelerle açıklamak.
Simmel saf bir sosyoloji vaat eder, ancak ortaya çıkan şey pek tatmin edici değildir. Her
ne kadar dikkatli bir incelemeyle kısmen ortaya çıkartılabilse de onun çalışmalarına yol
gösteren tutarlı bir tema yoktur. Simmel daha ziyade konudan konuya atlar, fakat toplumsal
evrenin genel özelliklerini tam olarak asla ifade etmez. Saf sosyolojinin temel özellikleri
hakkında bu tür önermeler olmadan toplumsal evrendeki hangi güçlerin sosyolojik teorinin
inceleme-konusu olduğunu bilmek zordur. Kuşkusuz bu başarısızlığa, Simmel’in bilim
dışından insanlara ders vermek zorunda kalması neden olmuştur, ancak o yine de yirmi otuz
yıllık sosyolojik araştırma döneminde asla sonraki teorisyenler kuşağını yönlendirebilecek bir
formel sosyoloji üretmemiştir.
Çoğu kişi Simmel’i örtük işlevselciliği nedeniyle eleştirebilir. Simmel şu soruyu sorma
eğilimindeydi: Bir olgunun -örneğin farklılaşma, çatışma, alışveriş ve paranın- toplumsal
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bütün açısından sonuçları nelerdir? Toplumsal olguları sonuçlarına göre analiz etmeye
yönelik oldukları için, bunlar işlevsel nitelikte sorulardır.
Simmel yapının farklılaşmasının ve toplumsal örüntülerin nesnelleşmesinin
(rasyonelleşmenin) atomize edici ve yabancılaştırıcı etkilerini kabul eder, ancak çatışma, para
ve farklılaşmayı olumlu sonuçlarına göre ele alma eğilimindedir. Bu yönelim bazı açılardan
yeni açılımlar sunar, zira çoğu Alman teorisyen moderniteyi kötü ve insanlara zarar veren bir
oluşum olarak görme eğilimindeydi. Aksine Simmel’e göre, toplumu daha kompleks,
kişisellikten uzak ve nesnelleşmiş kılan büyük olaylar bir yandan bireylerin özgürlüklerini
kısıtlarken, öte yandan basit toplumlarda bulunmayan seçenekler sunar. Ayrıca Simmel,
farklılaşmış toplumlarda düşük yoğunluktaki sık ve düzenli çatışmaların, bütünleşmeyi artırıcı
bir potansiyele sahip olduğunu düşünür. Dolayısıyla Simmel’in çalışmaları bir anlamda, Max
Weber’in rasyonelleşme hakkındaki kasvetli analizine veya Karl Marx’ın kapitalizm
hakkındaki olumsuz görüşlerine reddiye mahiyetindedir.
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Bölüm Soruları
1) Simmel, bir nesnenin değerinin tespitinde hangi ölçütlerin esas alınması gerektiğini
ileri sürer? Marx’ın “emek-değer” kuramıyla karşılaştırınız.
2) Simmel’e göre paranın yaygın kullanımının toplumsal sonuçları nelerdir?
3) Simmel’e göre çatışma ve rekabetin toplumsal açıdan doğuracağı olumlu ve olumsuz
sonuçlar nelerdir?
4) Simmel’e göre gruplar-arası çatışma ile “merkezîleşme”,
“hoşgörüsüzlük” arasında nasıl bir ilişki vardır?

“dayanışma”

ve

5) Simmel’in sosyoloji disiplinine kazandırdığı temel yaklaşım ve başlıca kavramlar
nelerdir?
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13. GEORGE HERBERT MEAD: ENTELEKTÜEL BİYOGRAFİSİ
VE DÜŞÜNCESİNİN KAYNAKLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Mead’in Entelektüel Biyografisi



Mead’in Düşünsel Sentezi
o Faydacılık
o Darvinizm
o Pragmatizm
o Davranışsalcılık



Mead’in Düşüncesinin Kaynakları
o Wundt
o James
o Cooey
o Dewey
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Anahtar Kavramlar
 Mead,
 Davranışçılık,
 Sosyal Psikoloji,
 Pragmatizm,
 Benlik,
 Etkileşim,
 Birincil Gruplar
 Mikro Sosyoloji
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Giriş
20. yüzyıl başında sosyologlar, bireyleri toplumun makro yapısal boyutlarına bağlayan
mikro etkileşim süreçlerini henüz pek dikkate almıyorlardı. Toplum ve birey arasında nasıl bir
ilişki vardır? Bireysel eylemler ve toplumsal yapı birbirlerini nasıl etkiler? Toplumlar
bireylerin eylemleri ve etkileşimleri aracılılığıyla kendilerini nasıl yeniden üretirler? Toplum
insanların düşünceleri ve davranışlarını nasıl biçimlendirir? Weber’in saf eylem kategorilerini
veya Durkheim’in toplum, bilinç, ritüel ve dayanışmayı ilişkilendirme girişimlerini
incelediğimizde görebileceğimiz gibi, bu ve ilişkili birçok soru yeterince
kavramsallaştırılmamıştır. Kuzey Amerika’da bu sorulara ilk önemli cevaplar büyük bir
kavramsal buluş yapan sakin ve alçakgönüllü bir filozof George Herbert Mead tarafından
verilmiştir.
Mead’in yukarıdaki sorulara çok net ve kesin cevaplar verdiğini söylemek elbette
mümkün değildir. O, daha ziyade, yaşadığı dönemde gündemde olan kavram ve kuramları,
insanların nasıl etkileşim kurduklarını ve neticede toplumsal yapıları nasıl ürettiklerini
incelemek üzere yeni bir perspektifle sentezlemiştir. Bugün çoğu araştırmacının kabul ettiği
ve modern teorinin de teslim ettiği gibi, Mead’in çalışmaları sosyolojik teorinin yönünü
etkilemiş ve değiştirmiştir. Peki, böyle mütevazı bir bilgin böyle büyük bir kavramsal yeniliği
nasıl gerçekleştirmiştir? Cevap, Mead’in kişisel deneyimlerinin ve temel fikirlerinden
yararlandığı önde gelen entelektüel şahsiyetlerin şekillendirdiği dehasında yatar.
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13.1.

Mead’in Entelektüel Biyografisi

George Herbert Mead 1863’te Massachusetts, South Hadley’de dünyaya geldi. Babası
oldukça eski bir Püriten çiftçiler ve din adamları soyundan gelen bir papazdı. Daha sonra
Mount Holyoke Koleji’nin başkanı olacak annesi, kocasıyla benzer bir kökenden, ancak daha
ziyade dinsel değil entelektüel bir eğilimden geliyordu. 1870’de aile, Mead’in babasının
Oberlin Koleji’ne usta vaiz olarak atandığı Ohio’ya taşındı. Mead’in babası 1871’de ölünce
annesi evlerini satarak kiralık bir eve taşınmak zorunda kaldı. Annesi evi geçindirmek için
kolejde ders vermeye başladı, Herbert da Oberlin’deki okul masraflarını çıkarabilmek için
garsonluk yaptı. 1883’te Oberlin’den felsefe diploması aldı, ancak sonraki dört yılı amaçsızca
geçirdi. Bir süre dersler veren Mead, çoğunlukla özel öğretmenlik yaptı ve North West’te bir
demiryolu yapımında gözetmen olarak çalıştı. Ancak bu dönemde sürekli okudu.
1887’de Harvard’a yazılmaya ve felsefe eğitimini geliştirmeye karar verdi. Burada,
birçok farklı düşünceyle tanıştı. Charles Darwin’in kitabı, Mead’i babasının etkisinden
uzaklaştırdı; ancak daha önemlisi, Darwin’in çalışmasının özü, onun felsefesi ve sosyolojisi
üzerinde büyük bir etki yaptı. Ayrıca faydacı yaklaşımı araştırdı ve özellikle kendi teorisini
dolaylı olarak etkileyen Adam Smith’i okudu. Bu dönemde Mead en fazla, doğrudan
bağlantılı olduğu William James’in pragmatik felsefesinden etkilendi.
Mead, bu dönemde yaygın âdet üzere, lisansüstü eğitiminin ikinci yılında Almanya’ya
(Leipzig) gitti. Burada, Wilhelm Wundt’un laboratuvar çalışmasını yakından tanıma fırsatı
buldu. Wundt’un psikolojik deneyleri ve teorik çalışmaları Mead’in felsefi ilgilerinin sosyal
psikolojiye kaymasında etkili oldu. Mead 1889’da Berlin’e geçti ve burada George Simmel’in
derslerine katıldı. Böylece etkileşimin dinamiklerinde statü konumları ve rollerin öneminini
keşfetti.
Mead 1891’de evlendi ve Michigan Üniversitesi’nde felsefe okutmanı olarak göreve
başladı. Burada, teorik sentezine kritik önemde kavramlar sağlayan Charles Horton Cooley ve
John Dewey’le tanıştı. Ancak Mead burada uzun süre kalmadı, zira 1894’te arkadaşı ve
meslektaşı John Dewey’in ardından yeni fakat gelecek vaat eden bir kurum olan Chicago
Üniversitesi’ne geçti. Mead 1931’de ölünceye kadar burada kaldı.
Mead Chicago’da, Dewey’in karizmasının gölgesinde kaldı. Daha önemlisi, yazma ve
yayın konusunda büyük güçlükler yaşadı. Bu nedenledir ki Mead’in çalışmalarının çoğu
öğrencilerinin ders notlarından derlenmiştir.
Bu dersler Chicago’daki öğrenciler arasında büyük bir etkiye sahipti. Mead’in önemli
hatta devrim niteliğinde şeyler söylediğini düşünen öğrencileri, onun ders notlarını kelimesi
kelimesine kayıt altına aldı. Bununla beraber Mead, gerçekte -toplumsal etkileşim hakkında
sonraki tüm teorik girişimlere kavramsal bir temel sunan- büyük bir teorik sentezi
başardığının asla farkında olmadı. Gerçekte o, aslında yerel sosyal reform girişimlerine büyük
ölçüde aktif olarak katılsa da kendini ılımlı bir aydın olarak görmekteydi. Fakat sonraki
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bölümde ayrıntılı olarak göstereceğimiz gibi, onun mütevazılığı yanlış anlaşılmıştır. Mead,
sosyolojik teorinin devlerinden biri olarak tarihteki yerini almıştır.
Mead’in teorisinin ayrıntılarını açıklamadan önce, çalışması üzerindeki diğer etkileri
incelemek yerinde olacaktır. Özellikle ilk olarak Mead’in düşüncesini biçimlendiren
faydacılık, pragmatizm, davranışçılık ve Darvinizm gibi farklı düşünce okullarını ele alacak,
ardından onun düşüncelerini biçimlendiren temel şahsiyetlere geçecek ve Wundt, James,
Cooley ve Dewey gibi bilim adamlarından ödünç aldığı kavramları inceleyeceğiz.

13.2.

Mead’in Düşünsel Sentezi

Bir filozof olarak Mead temel felsefi sorunlara ve birçok düşünce akımına duyarlıdır.
Onun genel felsefi şeması bu duyarlılığın bir yansımasıdır. Daha önemlisi, onun sosyal
psikolojideki başarılı teorik sentezi, dönemin dört egemen entelektüel perspektifini bir araya
getirir: (1) Faydacılık, (2) Darvinizm, (3) Pragmatizm ve (4) Davranışçılık.

13.2.1. Faydacılık
18. ve 19. yüzyıllarda İngiltere’de, toplumsal düşüncede faydacılık olarak bilinen öğreti
egemendi. Mead; Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mili, Jeremy Bentham gibi önde
gelen düşünürlerin yanı sıra, faydacı olarak sınıflandırılabilecek Thomas Malthus’u okudu ve
faydacı öğretilerin bazı temel fikirlerini benimsedi.
İlk olarak, faydacılara göre insan eylemi; özgür, açık ve rekabetçi bir piyasada faydaları
veya çıkarlarını en üst düzeye çıkarmaya çalışan aktörlerin gerçekleştirdikleri bir şeydi. Bu
fikir faydacılığın farklı savunucuları tarafından nispeten farklı biçimlerde ifade edilse de
Mead bu yaklaşımda kullanışlı vurgular bulur: (1) ödül arayışındaki aktörler, (2) rekabetçi bir
duruma ayak uydurmaya çalışan aktörler ve (3) davranışlarında hedef yönelimli ve araçsalcı
aktörler. Faydacılığın daha sonraki yorumlarında ‘haz’ ve ‘acı’ ilkeleri vurgulanır ve bu
ilkeler Mead döneminde ortaya çıkan ve onun teorik şemasında önemli bir etkiye sahip
davranışçılığın özünü oluşturur.
İkinci olarak, faydacılar çoğu kez bireysel çıkar arayışı içindeki aktörleri -çoğu kez aşırı
biçimde- vurgulama eğilimindedir. Faydacı bir perspektiften aktörler, ilişkili bütün bilgileri
toplamaları, farklı davranış çizgilerini dikkate almaları ve faydaları, çıkarları ve hazlarını en
üst düzeye çıkartacak alternatifleri seçmeleri bakımından, rasyonel varlıklardır. Mead bu
oldukça rasyonel insan eylemi anlayışını kabul etmeye asla yanaşmaz. Bununla beraber,
Mead’in insan “zihni” (yani alternatiflerin zımnen tasarlandığı, değerlendirildiği ve ifade
edildiği bir düşünme süreci) anlayışı kuşkusuz faydacı yaklaşımdan belirli ölçüde
esinlenmiştir.
Nitekim faydacılık, Mead üzerinde en az etkili olan düşünce sistemi olsa da onun teorik
şeması faydacılığın bazı temel vurgularıyla örtüşür. Mead muhtemelen bu vurguları hem
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doğrudan hem de dolaylı olarak almıştır, zira faydacılık onun felsefi şemasını doğrudan
biçimlendiren diğer düşünce okullarını etkilemiştir. Daha sonra göreceğimiz gibi, erken
dönem davranışçılık ve pragmatizm, aşırı faydacılığa karşı çıksa da onun bazı temel ilkelerini
benimsemiştir.

13.2.2. Darvinizm
Darwin’in evrim teorisi sadece biyolojik teoriyi değil, toplumsal düşünceyi de
etkilemiştir. Bir türün özelliklerini, içinde bulunduğu yaşam alanını işgal etmeye çalışan diğer
türlerle rekabetçi mücadelenin biçimlendirdiği görüşü, faydacı düşüncelerle büyük ölçüde
örtüşür. Faydacılık, bu yüzeysel örtüşmenin bir sonucu olarak 19. yüzyıl sonunda ve 20.
yüzyıl başında sosyal Darvinistler olarak bilinen bir düşünürler grubu sayesinde aşırılık
düzeyine ulaştı. Onların bakış açısından, toplumsal hayat en uygunun (veya en güçlülerin)
varlığını sürdürebileceği ve gelişebileceği rekabetçi bir mücadeledir 1 . Bu yüzden, bir
toplumda ayrıcalıklara sahip olanlar bunları “en uygun” oldukları için hak ederler, oysa
zenginliklere daha az sahip olanlar daha az uygunlardır ve daha azını hak ederler. Açıkçası
sosyal Darvinizm, evrim teorisinin kaba bir çarpıtmasıdır, ancak Avrupa ve Amerika’da onun
yeşermesi Darwin’in teorisi için kötü bir entelektüel sürpriz olmuştur.
Diğer sosyal teorisyenler Darwin’in fikirlerinden daha dikkatli bir biçimde
yararlanmışlardır. Mead evrim teorisini insana özgü kapasitelerin ortaya çıkış süreçlerini
anlamak için genel bir benzetme olarak kullanır. Mead’e göre insanlar -ve hayvanlar- belirli
bir ortama adapte olmaya ve uyum sağlamaya çalışırlar; bu yüzden, bir organizmanın
sergilediği çoğu özellik onun belirli bir çevreye uyum çabalarının ürünüdür. Bu yüzden,
insanların dil, zihin, benlik ve normatif olarak düzenlenmiş toplumsal düzen kapasiteleri, uzak
geçmişte, ataları üzerindeki bu özel kapasitelere yönelik seleksiyon baskılarının bir sonucu
olarak gelişmiştir.
Ancak Mead bir tür olarak insanın kökenlerinden ziyade, insan yavrusunun asosyal bir
yaratıktan sosyal bir varlığa doğru gelişimiyle ilgilenir. Zira ona göre, bir bebek dünyaya
geldiğinde henüz bir insan değildir. İnsani davranış kapasitelerini sadece belirli bir toplumsal
ortama uyum çabası içinde kazanır. Bu yüzden, türlerin bir bütün olarak karakteristiklerini
“doğal seleksiyon” süreciyle edinmeleri gibi, bir organizma olarak bebek de “insanlığı”nı bir
“seleksiyon” süreciyle geliştirir. Bir insanın ortamını; dili kullanan, zihin ve benlik sahibi ve
toplum içinde yaşayan diğer insanlar oluşturduğu için, çocuk hayatta kalabilmek için bu
ortama adapte olmak zorundadır. Çocuk adapte olur ve uyum sağlarken dili kullanma, bir
zihin ve benlik duygusu geliştirme ve topluma katılma kapasitesi kazanır. Nitekim Mead,
Darvinist teoriden, insanların doğasını biçimlendiren temel güç olarak adaptasyon veya uyum

Görünüşe bakılırsa Darwin’i etkileyen “en iyinin hayatta kalması” deyimi ilk kez Spencer tarafından
kullanılmıştır. Nitekim Darwin Türlerin Kökeni adlı eserinde bu konuda Spencer’a borcunu kabul eder.
1
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metaforunu alır. Bu metafor en güçlü ifadesini, pragmatizm olarak bilinen bir düşünce
okulunu geliştiren bilim adamlarının yazılarında bulur.

13.2.3. Pragmatizm
Mead çoğu kez Charles Peirce, William James ve John Dewey gibi pragmatistlerle
birlikte sınıflandırılır. Ancak, James ve Dewey’den büyük ölçüde etkilense bile Mead’in
teorik şemasının pragmatizme borcu sınırlıdır.
Amerikalı bir bilim adamı ve filozof Peirce fikirlerini ilk kez 1878’de Popular Science
Monthly’de yayımlanan “Fikirlerimiz Nasıl Bir Açıklık Kazanır?” başlıklı yazısında ortaya
koyar. Ancak James 1898’de “Felsefî Kavramlar ve Pratik Sonuçlar” dersini verinceye kadar
pragmatizm bir felsefe okulu olarak kabul görmemiştir. Dewey kendi ‘araçsalcılığını’
geliştirirken pragmatizm 20. yüzyıl başlarında ABD’de bir felsefi tartışma merkezi hâline
gelir. Pragmatizm esasen düşünme süreciyle ve bu sürecin bireylerin eylemlerini ve
eylemlerin de düşünme süreçlerini nasıl etkilediğiyle ilgileniyordu. Pragmatistler farklı
yönlerde ilerleseler de bu felsefe okulu temelde düşünmeyi insanların kendi ortamlarına
adapte olmaları, uyum sağlamaları ve amaçlarına ulaşmalarını mümkün kılan bir süreç olarak
görmekteydi.
Pragmatistler bu yüzden semboller, dil ve rasyonel düşünce kadar, dünya içindeki
eylemin insanların zihinsel kapasitelerinden hangi şekillerde etkilendiğiyle ilgileniyorlardı.
Peirce pragmatizmin “uygun düşünce” tarafından yönlendirilen “öz denetimli davranış”la
ilişkili olduğunu düşünüyordu. Ona göre pragmatizm esasen “bütün insanların ortak bir
özelliği olan özdenetimle ilgili deneyimleri araştırır. (...) Pragmatizmin; sembollerin
entelektüel amacıyla ilişkili araştırabileceği şey, düşünceli davranışla ilişkili kavramlardır ve
düşünceli davranış özdenetimli bir davranıştır”.
Böylece Pierce için pragmatizm, düşünme ve özdenetimde semboller ve göstergelerin
kullanılmasının önemini vurgular ve bu görüş daha sonra Mead tarafından benimsenir. James
ve Dewey düşünme sürecinin adaptasyon ve uyum süreciyle yakından ilişkili olduğunu
vurgulayarak Pierce’ın vurgusunu tamamlar. James hakikatin mutlak ve sabit olmadığının
altını çizer. Ona göre, bilimsel kavramlar kadar sokaktaki insanların hakikat anlayışları da
sadece insanlara çevrelerine adapte olmalarına ve ayak uydurmalarına yardımcı olabildikleri
ölçüde kalıcıdır. Başka deyişle hakikati sadece “pratik sonuçlar” belirler. Dewey benzer
biçimde amaçlara ulaşma ve çevreye uyumda düşünmenin önemini vurgular. Düşünme ister
gündelik ister bilimsel, hedefler ve amaçlara ulaşmakta kullanılabilecek bir “araç”tır.
Pragmatizm 19. yüzyıldaki bazı bilimsel ve felsefi gelişmeler sonucunda ve onları
açıklama girişimi olarak ortaya çıkmıştır. İlk olarak Newtoncu mekaniğin yükselişi, insan
düşüncesi ve eylemi dâhil, evrenin bütün tezahürlerinin değişmez ve mekanik yasalarla
açıklanıp açıklanamayacağı sorununu ortaya çıkarmıştır. Buna itiraz eden pragmatistler, bu
yasaların insan eylemini mekanik kılmayacağını ve tamamen belirleyemeyeceğini, daha
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ziyade insanların amaçlarına ulaşmakta kullanabilecekleri araçlar olduklarını öne sürerler.
İkinci olarak, evrim teorisi yaşam süreçlerinde sürekliliği vurgular. Pragmatistler bu
düşünceye, bir tür ve bireyler olarak insanların, çevrelerine sürekli bir uyum ve adaptasyon
süreci içinde yer aldıkları ve düşünmenin bu uyum çabasının temel aracı olduğu fikrini
eklerler.
Üçüncü olarak, faydacıların öğretileri hesaplı, rasyonel ve araçsal bir insan eylemi
anlayışı sunmuştur. Pragmatistler, aslında düşünme süreciyle ve bu sürecin eylemle nasıl bir
bağlantı içinde olduğuyla ilgilenseler de bu perspektifi büyük ölçüde benimserler.
Dördüncü olarak, kavramsal şemaların deneysel verilerle doğrulanmasını vurgulayan
bilimsel yöntemin yükselişi ‘uygun’ araştırma biçimleri konusunda bir uzlaşmaya yol
açmıştır. Pragmatistler bu vurguya, “her eylem, insanların düşünceleri ve kavramlarının
onların bu dünyadaki deneyimleri temelinde ‘gözden geçirilebileceği’ bir doğrulama edimiyle
ilişkilidir” fikriyle karşılık vermişlerdir. Pragmatistler için insan hayatı, insanların
etraflarındaki dünyayla başa çıkmaya çalışırken bilimsel yöntemi sürekli olarak
uygulamalarıdır.
Pragmatizm ilk Amerikan felsefe sistemidir. Mead, onun bazı savunucularıyla ilişki
içinde olsa da bu sistem etrafındaki tartışmalarla ve ona yönelik eleştirilerle ilgilenir.
Pragmatistlerin düşünme sürecine ve sembollerin bu süreçteki önemine ilgilerinden açıkça
etkilenir. Düşünme ve eylemin çevreye adaptasyon ve uyum çabalarıyla ilişkili olduğunu
kabul eder. Ayrıca, bu adaptasyonun düşünme ve eylemle ilgili sürekli bir tecrübi doğrulama
süreciyle bağlantı içinde olduğu fikrini benimser. Faydacılık ve Darvinizm, Mead’e birçok
bakımdan pragmatizm aracılığıyla ulaşır ve bu yüzden Mead’in bir ölçüde pragmatist olarak
kabul edilmesi gerekir. Ancak o aynı zamanda bir davranışçıdır ve sosyal psikolojisini
adlandırmamız gerektiğinde pragmatistten ziyade davranışçı nitelemesi daha uygun olacaktır.

13.2.4. Davranışçılık
Psikolojik bir perspektif olarak davranışçılığın kaynağı; köpek deneklerin, besini besin
veren kişiyle ilişkilendirdiklerini fark eden Rus psikolog Ivan Petrovich Pavlov’un (18491936) görüşleridir. Pavlov, köpeklerin sadece besin verildiğinde değil, kendilerini besleyen
kişilerin ayak seslerini işittiklerinde de salya çıkardıklarını gözler. Pavlov, büyük bir uğraş ve
mücadeleden sonra, bu tür “koşullu tepkiler”i anlamak için bir dizi deney gerçekleştirir ve bu
deneylerden hareketle daha sonra davranışçılığa dâhil olacak bazı ilkeler geliştirir. Bunlar
ilkeler şöyle sıralanabilir:
1. Bir başka uyaranla sürekli ilişki içinde belirli bir fizyolojik tepkiyi üreten bir
uyaran, tek başına da aynı tepkiyi ortaya çıkartacaktır.
2. Uyaranla ilişkili hazlar artık ortaya çıkmadığında, bu koşullu tepkiler ortadan
kalkabilir.
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3. Koşullu tepkiyi üretenlere benzer uyaranlar da asıl uyarana verilene benzer
tepkileri ortaya çıkartabilir.
4. Belirli bir tepkiye koşullandırma için kullanılanlardan giderek farklılaşan
uyaranlar, bu tepkiyi giderek daha az ortaya çıkartabilirler.
Nitekim Pavlov’un deneyleri; koşullu tepkiler, sönme, tepkiyi genelleme ve ayırt
etmenin ilkelerini ortaya çıkarmıştır. Pavlov aslında bu bulguların insan davranışı açısından
önemini kabul etse de onun görüşleri Kuzey Amerika’da - davranışçılığın kurucuları- Edward
Lee Thorndike ve John B. Watson tarafından yeniden keşfedilmiştir.
Thorndike, ilk laboratuvar deneylerini Kuzey Amerika’da hayvanlar üzerinde
gerçekleştirdi ve hayvanların, ödüllendirilen tepki kalıplarını sürdürdüklerini gözledi.
Örneğin, deneylerde kedi yavrularını içinde bir labirentin yer aldığı bir kutuya yerleştiren
Thorndike, onların kaçmalarını sağlayabilecek uygun davranışı buluncaya kadar deneme
yanılma davranışlarını sürdürdüklerini gözlemledi. Kutudaki kedi yavrularının giderek daha
az hata yapması, kurtulmalarını sağlayan bir davranışla ilişkili doyumların onların bu tepkiyi
öğrenmeleri ve sürdürmelerine yol açtığını gösterir. Thorndike Pavlov’la aynı dönemde
sürdürülen araştırmalardan üç ilke veya yasa geliştirir:
1. Etki yasası: Haz üreten bir durumdaki
tekrarlandığında ortaya çıkma ihtimali artar.

edimlerin

gelecekte

durum

2. Kullanma yasası: Durum-tepki bağlantısı tekrarlar ve uygulamalarla pekişir.
3. Kullanmama yasası: Uygulama sürdürülmediğinde uyaran-tepki bağlantısı
zayıflar.
Bu yasalar Pavlov’un bulgularıyla örtüşür, ancak arada önemli bir fark vardır.
Thorndike’ın deneyleri hayvanlar üzerinde deneme-yanılma yöntemiyle gerçekleştirilirken,
Pavlov’un çalışması fizyolojik tepkilerin -tipik olarak salgılama tepkisinin- bir laboratuvar
ortamında koşullandırılmasıyla gerçekleştirilir. Bu yüzden Thorndike’ın çalışması, daha
doğrudan, insanların doğal ortamlardaki davranışlarıyla ilişkili olarak görülebilir.
John B. Watson, Pavlov ve Thorndike’ın çalışmalarının önemini kabul eder ve çok
geçmeden açıkça “davranışçılık” olarak bilinen yaklaşımın önde gelen savunucusu hâline
gelir. Onun “Davranışçı Gözüyle Psikoloji” başlıklı yazısı yeni bir davranış bilimini
başlatmıştır.
Bir davranışçı gözüyle psikoloji; aslında nesnel, deneysel bir tabii bilim dalıdır. Onun
teorik hedefi davranışları öngörmek ve kontrol etmektir; içebakış onun yönteminin temel bir
parçasını oluşturamaz.
Watson böylece Mead’in şiddetle karşı çıktığı aşırı davranışçılığın savunucusu hâline
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gelir. Watson’a göre, psikoloji uyaran-tepki ilişkilerinin araştırılmasıdır ve tek kabul edilebilir
kanıt gözlenebilen davranışlardır. Psikologların insan bilincinin gizemli kutusundan uzak
durmaları ve sadece gözlenebilir bir uyaranla ilişkili gözlenebilir davranışları araştırmaları
gerekir. Mead bu iddiayı reddeder. Örneğin ona göre, düşünme gibi bir etkinlik doğrudan
gözlenemediği için onun bir davranış olmadığı söylenemez. Zira Mead’e göre, örtük düşünme
ve kendini farklı durumlarda görebilme kapasitesi birer davranış örneğidir ve bu yüzden açık
davranışlarla aynı yasalara tâbidir.
Bu yüzden Mead, aşırı davranışçılığı reddetmesine rağmen, davranışçılığın genel
ilkelerini benimser: Davranışlar ilişkili doyumların bir sonucu olarak öğrenilir.
Pragmatistlerin görüşlerine ve Mead’in Darvinist metaforuna uygun biçimde, insanların
doyumları, tipik olarak bir toplumsal ortama uyumu içerir. Daha önemlisi, insanların en özel
davranışlarından ikisi -örtük- düşünme ve bireysel farkındalıktır. Watsoncı davranışçılığın
aksine, Mead bazılarının sosyal davranışçılık olarak adlandırdığı bir yaklaşım ortaya koyar.
Bu perspektiften, açık ve örtük davranışlar topluma uyum sağlama kapasiteleri çerçevesinde
anlaşılabilir.
Özetle Mead’in bazı entelektüel perspektiflerden, özellikle faydacılık, Darvinizm,
pragmatizm ve davranışçılıktan genel kabuller aldığını söyleyebiliriz. Faydacılar ve
pragmatistler düşünme süreci ve rasyonel davranışı, faydacılar ve Darvinistler rekabetçi
mücadeleyi ve niteliklerin seleksiyonunu vurgular; Darvinistler ve pragmatistler bir düşünce
ve eylemin anlaşılmasında adaptasyon ve uyumdan söz ederler; davranışçılar davranışların
doyum-üreten uyaranla ilişkili olduğu bir öğrenme anlayışı sunmuşlardır. Bu genel fikirlerin
her biri Mead’in teorik şemasının bir parçası hâline gelir, ancak sentez sırasında yeni anlamlar
kazanırlar.
Mead sadece bu genel entelektüel perspektiflerden etkilenmez; ayrıca sadece bazıları bu
genel perspektifler içinde çalışan çeşitli bilginlerden kavramlar alır. Bu kavramları kullanan,
uzlaştıran ve böylece bu dört genel perspektiften görüşleri bir araya getiren Mead övgüye
değer bir teorik buluş üretir.

13.3.

Wilhelm Wundt ve Mead

Mead’in yazıları ve ölümünden sonra yayınlanan ders notları okunduğunda, Alman
psikolog Wilhelm Wundt’tan birçok alıntı yapıldığı görülür. Wundt çoğu kez psikolojinin
kurucusu olarak alınır, çünkü o 1860’larda açıkça psikolojik doğaya sahip olarak
tanımlanabilecek bir dizi deney gerçekleştirmiş ve 1870’lerde James’le beraber ilk psikoloji
laboratuvarını kurmuştur.
Wundt’un laboratuvar çalışmalarının büyük bir kısmı bilincin yapısını anlama
çabalarıyla ilişkilidir ancak Mead’in bir süreç olarak zihne ısrarlı vurgusunun nedeni bu ilgi
değildir. Bununla beraber Wundt, aynı zamanda bir filozof, sosyal psikolog ve sosyologdur.
Wundt bir yandan Fizyolojik Psikoloji gibi psikolojik kitaplar yazmış, diğer yandan kendi
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laboratuvar araştırmalarını yayınladığı Felsefi Araştırmalar dergisini kurmuştur. Gerçekte
Wundt psikolojiyi felsefeden ayırmak için fazla bir neden görmez. Ayrıca Psikolojinin Ana
Hatları’nda; jestler ve mimiklere, dil, bireysel bilinç, zihinsel topluluklar, âdetler, mitler ve
çocuk gelişimine -ve muhtemelen Mead’in ilgisini çeken tüm konulara- önemli bir yer ayırır.
Ayrıca onun “Halk Psikolojisinin Unsurları” adlı çalışması insan düşüncesi ve kültürünün
genel evrimini inceleyen ilk sosyal psikolojik araştırmalardan biridir. Wundt, özetle çok yönlü
ve olağanüstü üretken bir düşünürdü.

13.3.1. Wundt’un Jestler ve Mimikler Anlayışı
Mead çalışmalarının çoğunda Wundt’un “jestler ve mimikler” (bedensel hareketler) ve
“konuşma” anlayışına büyük bir yer ayırır. Mead’e göre, Wundt öncelikle jestler ve
mimiklerin süregelen eylem akışının göstergeleri olduğunu ve hayvanların bu göstergeleri
birbirlerine uyum sağlama biçimleri olarak kullandıklarını kabul eder. Wundt’a göre dil, alt
düzey hayvanlardaki ortak temel sürecin bir uzantısından ibarettir, çünkü insanın evrimi
sırasında bu ortak ve uzlaşımsal anlamlar göstergelere dönüşür ve insani kapasiteler gelişirken
jestler ve mimikler bilinçli iletişim ve etkileşim için kullanılabilir.
Bütün bu hususlar, Mead’in şemasına belirli değişikliklerle dâhil edilir. Jestler ve
mimikler iletişim ve etkileşimin temeli olarak görülebilir ve dil ortak anlamların aktarıldığı
jestler ve mimikler olarak tanımlanabilir. Wundt’un ima ettiği gibi, insanlar özel yaratıklardır
ve toplum sadece dil sayesinde (dilin; âdetler, mitler ve diğer sembol sistemleri yaratmak için
kullanılmasıyla) mümkündür.

13.3.2. Wundt ve ‘Zihinsel Topluluklar’
Mead’i daha ziyade ilgilendiren, Wundt’un daha sosyolojik bedensel hareketler ve dil
anlayışı olmuştur. Ancak Wundt’un bütün çalışmalarında büyük ölçüde Mead’in
geliştirdiklerine benzer fikirler yer alır. Bu fikirlerden biri, Mead tarafından zihinsel topluluk
olarak terimleştirilir. Wundt çocuklarda konuşma, bireysel bilinç ve zihinsel etkinliğin
toplumsal çevreyle etkileşim içinde geliştiğini düşünür. Ona göre, toplumsal çevreyle
etkileşim, insan eylemi ve etkileşimini, işlevsel bakımdan zihinsel bir toplulukla
özdeşleştirmeyi mümkün kılar. Bu tür zihinsel etkinlikler, doğaları ve kapsamlarına bağlı
olarak insan eyleminde ve toplumsal düzen örüntülerinde büyük farklılıklar üretebilirler.
Fransa’da Durkheim’ın kolektif bilincin önemini vurgulaması gibi, Wundt da insanların
davranışlarının çeşitli zihinsel topluluklar tarafından düzenlendiğini vurgular. Mead’in bu
zihinsel topluluk fikrini, toplumsal eylem ve organizasyonu düzenleyen “genelleştirilmiş
diğerleri” veya “tutumlar toplulukları” kavramlarına dönüştürdüğü düşünülebilir.
Özetle Mead, Wundt’tan iki önemli görüş almıştır: İlk olarak, etkileşim davranışlarla
iletişim sürecidir ve dil bu iletişimin daha gelişmiş biçimidir. İkinci olarak, toplumsal düzen
insanlar arasındaki etkileşim sürecinin basit bir toplamı değildir; o aynı zamanda insanların
kendi eylemleri ve etkileşimlerini düzenlemek için zihinsel topluluklar yaratma ve bunları
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kullanma yeteneği kazandıkları bir sosyalleşme sürecidir. Göreceğimiz gibi, bu iki husus
Mead’in zihin, benlik ve toplum teorisinin özünü oluşturur.

13.4.

William James ve Mead

1890’larda William James, Amerika’da birçok öğrencisi olan ve dünya çapında ilgi
gören en tanınmış psikologdu. Ayrıca, Dewey’le birlikte, pragmatizmin en tanınmış
savunucusuydu. James’in hem felsefesi hem de psikolojisinden yararlanan Mead, onun
felsefesinin genel çizgisini ve bilinç ve benlik-bilinci konusundaki görüşlerini kendi
yaklaşımına dâhil eder.

13.4.1. James’in Pragmatizmi
James birçok açıdan pragmatistlerin en aşırısıdır ve hiçbir “mutlak hakikat” olmadığını
düşünür. Hakikat geçicidir ve sadece işe yaradığı -yani, sadece çevreye adaptasyon ve uyum
sağlamaya yardımcı olduğu- sürece varlığını sürdürür. James bu yüzden, hakikatin teorik
ilkeler ve somut gerçeklik arasındaki eş biçimliliklerin araştırılmasıyla ilişkili olduğu ve
bilimin bu eş biçimlilik düzeyini artırma yönünde bir çabayı temsil ettiği görüşüne karşı çıkar.
James için teoriler, sadece bu uyumu sağlama çabası içinde ve belirli bir süre kullanılan
‘araçlar’dır.
Mead bu aşırı konumu benimsemez. Gerçekte, onun çalışmasının çoğu bireyler ve
toplum arasındaki temel ilişkiyi açıklayan bazı ana ilkeleri keşfe yöneliktir. Bununla beraber,
pragmatistlerin insan hayatının sürekli bir uyum sağlama süreci olduğu ve bilinç yetisinin bu
uyum çabasının doğasını anlamanın anahtarını oluşturduğu düşüncesini benimser.

13.4.2. James’in Bilinç Anlayışı
James psikolojiyi “zihinsel hayatın bilimi” olarak tanımlar. Bir bilim olarak psikoloji
zihinsel süreçlerin -yani duygular, arzular, bilişler, nedenler, kararlar vb.- doğasını anlamaya
çalışır. Onun klasik metni Psikolojinin İlkeleri (1890), o zamana kadar zihinsel hayat
hakkında bilinenleri özetlemeye çalıştığı için Amerikan psikolojisinde bu dönemin en önemli
çalışması hâline gelmiştir. Kitap ayrıca James’in zihinsel olgular konusundaki yorumlarını
içerir ve bunlardan en önemlisi onun “bir süreç olarak bilinç” kavramlaştırmasıdır. James için
bilinç, Wundt’un iddiasının aksine, unsurlardan oluşan bir yapı değil bir akıştır. Bu yüzden,
“zihin”’ basitçe bir düşünme sürecidir ve psikolojik araştırmanın şu basit gerçekle başlaması
gerekir: “Psikolojinin başlangıçta varsayma hakkına sahip olduğu tek şey düşünme olgusudur
ve bunun ele alınması ve analiz edilmesi gerekir.”
James buradan hareketle düşüncenin beş temel özelliğini şöyle sıralar:
1. Kişisel ve her birey için her zaman bir ölçüde durumsaldır,
2. Her zaman değişim içindedir,
229

3. Süreklidir,
4. Birey için, dış dünyadaki nesnelerle ilişki içinde tezahür eder,
5. Seçicidir ve bazı nesneleri göz ardı ederek belirli nesnelere odaklanır.
Mead bu özelliklerin en çok son ikisinden etkilenmiş görünmektedir. Ona göre, zihin
nesneleri seçici biçimde algılayan ve tepki veren bir süreç olarak görülmelidir. Düşünce
konusundaki kavramlaştırmasının ayrıntıları James’ten çok Dewey’in etkisini yansıtsa da
James’in bu erken dönem tartışması Mead’in çevredeki nesnelerin seçici olarak algılanmasına
vurgusunu biçimlendirmiştir.

13.4.3. James’in Benlik-Bilinci Anlayışı
James’in bilinç incelemesi “insanlar somut koşullarda kendilerini diğer nesneler gibi bir
nesne olarak görürler” teziyle başlar. James bu süreci ampirik benlik veya sosyal ben (İng.
“me”) olarak adlandırır. Mead daha sonra kendi benlik imgeleri araştırmasında “sosyal ben”
terimini kullanmayı tercih eder.
James her insanın sahip olduğu farklı türden ampirik benlikleri şöyle sıralar: (1) maddi
benlik, (2) sosyal benlik ve (3) manevi benlik. Ayrıca ona göre, her benlik tipi veya benliğin
her tezahürü iki boyut içerir: (a) kendi hakkında duygular (kişinin kendisi hakkındaki hisleri)
ve (b) kendine yönelik davranışlar (her özel benliğin güdülediği eylemler). Kendi hakkında
duygular ve kendine yönelik davranışlar bakımından farklılıklar sergileyen benlik tiplerinin
yanı sıra, farklı benlikler arasında bir hiyerarşi vardır. Bu yüzden, James benlikle ilişkili
süreçlerin gelişmiş bir sınıflamasını sunar ve Mead kavramlaştırmasında seyrek de olsa, tüm
şemadan seçici bir biçimde yararlanır.
Ampirik Benlik Tipleri
James’e göre maddi benlik, insanların kendi bedenleri hakkındaki anlayışları kadar
sahip oldukları diğer şeyleri de içerir, zira kişinin bedeni ve sahip olduğu diğer şeyler benzer
duygular ve eylemlere yol açar. Sosyal benlik gerçekte insanların farklı durumlarda sahip
oldukları bir dizi benlik içerir. Bu yüzden, kişi toplumsal durum tipine -örneğin, iş, aile, kulüp
veya dernek ortamına- bağlı olarak kendisi hakkında bir ölçüde farklı duygular ve eylem
eğilimlerine sahip olabilir. Mead’e göre, bu sosyal benlik-algısı en önemli benlik hâline gelir,
zira insanların kendileri hakkındaki duyguları ve eylemleri en fazla toplumsal karşılaşmalarda
kendileri hakkındaki anlayışlarından etkilenir. James manevi benliği açıkça betimlemez,
ancak bu benlik türü insanların kendileri hakkındaki en mahrem duygularının -yani,
kendilerine verdikleri değerin, yetenekleri, güçleri ve başarısızlıklarını nasıl
değerlendirdiklerinin cisimleşmesi olarak görünür. James Psikolojinin İlkeleri’nde kendi
ampirik benlikler sınıflandırmasını özetler.
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Ampirik Benlikler Hiyerarşisi
James farklı ampirik benliklerin bazı yönlerinin diğerlerinden daha önemli olduklarını
düşünür. Onun ifadesiyle:
Üzerinde uzlaşılan bir kanaat, bir insanın “değerlendirilebileceği ve sahip olabileceği”
farklı benlikleri bulunduğu ve dolayısıyla bunların, kendine saygısıyla ilgili farklı düzenler
içerdiğidir: Hiyerarşik bir skalada; en alta bedensel, en tepede manevi benlik ve ikisi arasında
diğer bedensel maddi benlikler ve farklı sosyal benlikler yer alır.
Bu yüzden, bir kişinin benlikleri arasındaki birlik, bir ölçüde, onlar arasındaki -daha
üstteki benliklerin daha fazla kendilik duygusu ve eylem eğilimleri içerdiği- hiyerarşik bir
düzenle sağlanır. Bu birliğin bir başka kaynağı ampirik olmayan benlik veya James’in
deyimiyle “saf ego”dur.
Saf Ego/Bireysel Kimlik
James’e göre, bu ampirik benlikler bir birliğe sahiptir. İnsanlar, nesneler olarak
kendileri hakkında bir süreklilik ve istikrar duygusuna sahip olmaları anlamında, “bir kişisel
kimlik” veya “saf ego”ya sahiptirler. İnsanlar farklı ampirik benlikleri benimser ve onları bir
ölçüde bütünleştirirler. Mead kuşkusuz bu istikrarlı ve birleşik benlik fikrinden büyük ölçüde
etkilenmiştir. Zira ona göre, insanlar daha ‘birleşik’ veya ‘tam’ bir benliği -yani istikrarlı
benlik algısını- zamanla somut dünyadaki deneyimleri sayesinde geliştirirler. Mead’e göre, bu
istikrarlı benlik anlayışı bireylere bir kişisel süreklilik hissi ve toplum içindeki eylemlerinin
bir ölçüde istikrarlı ve öngörülebilir olduğu duygusu kazandırır.
Özetle Mead’in “insanların ayırt edici özelliklerinden biri olarak benlik” anlayışı büyük
ölçüde James’in çalışmasından etkilenmiştir. James, Mead’in aksine, benliğin oluşumunu
veya toplumsal düzen açısından sonuçlarını araştırmaz. Yine de bu anlayış Mead’e benliğin
doğası hakkında bazı önemli görüşler sağlar. Mead’e göre benlik:
1. Kişinin bilinçli farkındalık akışı içinde kendisini bir nesne olarak görmesi
sürecidir,
2. Farklı somut durumlara göre değişir,
3. Ancak aynı zamanda, farklı durumlarda bile bir bütünlük ve istikrar sergiler.
Mead James’in sınıflandırmasını değil, düşüncesinin ana çizgilerini benimser ve onların
insan eylemi, etkileşimi ve organizasyonunun doğasını anlama açısından önemine işaret eder.
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13.5.

Cooley ve Mead

Mead ve Cooley çağdaştır ve Michigan Üniversitesi’nde meslek hayatlarının ilk
yıllarında birlikte çalışmışlardır. Onların doğrudan etkileşimi elbette önemlidir. Gerçekte,
Mead’in benliğin kökenleri ve doğası kadar toplumsal düzen açısından önemi konusundaki
görüşlerinin kaynağı da Cooley’dir.
Cooley’in sosyolojisi çoğu kez muğlâk, aşırı zihinsel (mental) ve büyük ölçüde
ahlakçıdır. Ancak Cooley’in aşağıdaki kabulleriMead üzerinde etkili olmuştur:
1. Toplum karşılıklı etkileşimlerle inşa edilir,
2. Etkileşim, hareketlerin alışverişiyle ortaya çıkar,
3. Benlik toplumsal düzen örüntüleri aracılığıyla yaratılır ve sürdürülür,
4. Toplumsal düzen, insanların onları toplumun daha büyük kurumlarına bağlayan
gruplara bağlılıklarıyla mümkündür.

13.5.1. Cooley’in Toplumsal Düzen Anlayışı
Cooley, toplumu belirli toplumsal süreçlerin karşılıklı etkinlik ağları yaratacak, bunları
sürdürecek ve değiştirecek biçimde işledikleri organik bir bütün olarak görür. O, daha ziyade
Mead gibi, toplumun genel dokusunun küçük toplumsal gruplardan büyük ölçekli toplumsal
kurumlara kadar farklı toplumsal formlardan oluştuğunu düşünür. Ancak bu farklı formları bir
arada tutan şey insanların düşünceler ve kavramları birbirlerine iletebilmeleri ve
paylaşabilmeleridir. Bu etkileşim insanların hareketleri ve dili kullanma kapasitelerine
bağlıdır.

13.5.2. Cooley’in Etkileşim Anlayışı
Cooley, insanların hareketlere (sözler, bedensel ifadeler, yüz ifadeleri veya diğer
hareketler) ortak anlamlar ve yorumlar yükleme yeteneğini etkileşimin temel mekanizması
olarak görür. İnsanlar bu yetenekleri sayesinde iletişim ve bu iletişim sayesinde de toplumsal
ilişkiler kurabilirler: Cooley’nin, iletişimle kastettiği şey insan ilişkilerinin oluşma ve gelişme
mekanizması, diğer bir ifadeyle zihinsel sembollerin farklı mekânlara taşınma ve korunma
araçlarıdır.
Mead, Cooley’nin “inşa edilen bir iletişim süreci olarak toplumsal düzen” fikrini
benimser. Ancak daha önemlisi, Cooley’nin yazıları sayesinde hareketlerle iletişimin
etkileşim ve düzene nasıl yol açtığını anlar. İnsanlar birbirlerinin hareketlerini okuyarak
karşılarındakilerin eğilimlerini anlayabilir ve yorumlayabilirler. Cooley’nin ifadesiyle,
“toplum zihinsel benliklerin iç içe geçmesi ve karşılıklı etkileşimidir”. Şöyle der Colley:
“Zihninizi tasavvur edebiliyorum… Karşınızda zihnimi giyiyor ve sizin de benim gibi
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yapmanızı bekliyorum”.
Mead, kısmen muğlâk olan bu görüşü benimser; ancak onu, hareketleri okuma, zihinsel
olarak kendini diğerlerinin konumuna yerleştirme ve diğerleriyle iş bölümü yapmak için
davranışlarını ayarlama biçiminde açık bir etkileşim ve toplumsal düzen anlayışına
dönüştürür. Ayrıca Cooley’nin “karşılıklı iletişim ve etkileşim kalıpları sayesinde toplumun
yaratılması ve sürdürülmesinde benlik kritik önemde bir bağlantı noktasıdır” kabulünü
benimser.

13.5.3. Cooley’in Benlik Anlayışı
Cooley insanların benlik-bilinci kapasitesini vurgular. Bu kapasite gruplar içindeki
diğerleriyle etkileşimden doğar ve bir kez oluştuğunda insanların bir toplum içinde organize
olmalarını mümkün kılar. Mead bu argümanın genel çizgisini benimser, ancak onu çok daha
açık ve tutarlı bir hâle getirir. Mead, Cooley’nin bir ölçüde muğlâk ve karışık tartışmasından
hareketle birbiriyle ilişkili üç ayrı argüman oluşturur: (1) diğer insanların hareketlerinin
aynasından inşa edilen benlik, (2) gruplar içindeki etkileşimden ortaya çıkan benlik ve (3)
özdenetimin ve dolayısıyla toplumsal düzenin bir temeli olarak benlik.
Ayna Benlik
Cooley, James’in “kendini bir nesne olarak görme ve algılama yeteneği olarak benlik”
anlayışını benimser. Ancak bu anlayışa önemli bir görüş ekler: “İnsanlar kendilerini
görebilmek için diğerlerinin hareketlerine başvururlar.” İnsanların kendileri hakkındaki
imgeleri bir aynadaki yansımalara benzer; bu imgeler diğerlerinin kişinin davranışına
tepkileriyle oluşur. Bu yüzden insanlar, kendilerini bir nesne olarak diğerlerinin hareketlerini
okuyarak görebilirler.
Cooley’ye göre, aynada yüzümüzü, şeklimizi ve giyimimizi görüp ve onlarla bizim
oldukları için ilgilendiğimiz gibi bir başkasının zihninde de dış görünümümüzü, davranış
tarzımızı, amaçlarımızı, eylemlerimizi, karakterimizi, dostlarımızı vs. görür ve bunlardan
farklı biçimlerde etkileniriz.
Kişi kendini diğer insanların hareketlerinin aynasında görürken, bu sayede (1) dış
görünüşünü diğerlerinin gözüyle tasarlayabilir, (2) onların yargılarını anlar ve (3) kendisi
hakkında belirli duygulara sahip olur. Bu yüzden, insanlar etkileşim süreci içinde bir benlikbilinci ve kendileri hakkında duygular geliştirirler. Cooley bu fikri ayrıntılı olarak ifade
etmese de insanların aynaya bakarak zamanla daha istikrarlı bir benlik geliştirdiklerini ima
eder.
Benliğin Oluşumu
Cooley’ye göre, bir bireyin hayat süreci evrimseldir. Bebekler, hareketleri okuma
yetenekleri sınırlı olduğu için, kendilerini aynada nesneler olarak göremezler. Çocuk zamanla
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pratikler, biyolojik olgunlaşma ve diğerlerinin farklı etkileri sonucunda kendini aynada
görmeye başlar ve kendisi hakkında duygular geliştirir. Cooley’ye göre, çocuğun diğerleriyle
etkileşimi devam ettiği sürece bu süreç kaçınılmazdır, zira çocuklar kendi ortamlarını
etkilerken diğerleri buna tepki verecek ve bu tepki çocuk tarafından hissedilecektir. Bireyin
‘kişiliği’ bebeklik, çocukluk ve ergenlik sürecinde kendini gösteren bu süreç aracılığıyla
biçimlenir. Mead’in öne sürdüğü gibi, daha istikrarlı benlik-algıları insan eylemine istikrar ve
öngörülebilirlik kazandırır ve böylece diğerleriyle iş birliğini kolaylaştırır.
Benlik ve Sosyal Kontrol
Benliği genelde bilincin boyutlarından sadece biri olarak gören Cooley, bilinci üç
boyuta ayırır: (1) bireysel bilinç, veya bireysel farkındalık ve kişinin kendisi hakkındaki
duyguları; (2) toplumsal bilinç, veya kişinin diğer insanlar hakkındaki algıları ve onlara karşı
tutumları ve (3) kamusal bilinç, veya bireyin iletişim hâlinde olduğu bir grup içindeki
diğerlerine bakışı. Cooley bilincin bu üç boyutunu “tek bir bütünün evreleri” olarak görür.
Cooley bu fikirleri hiçbir yerde fazla ayrıntılı olarak tartışmasa da görünüşe bakılırsa
Mead bu ayrımlarda büyük bir potansiyel görür. Mead’e göre, kendini bir nesne olarak görme,
diğerlerinin eğilimlerini algılama ve daha genel bir ‘kamu’ veya ‘topluluğun’ perspektifini
yüklenebilme insanlara istikrarlı bir eylem ve iş birliği temeli sunar. Dolayısıyla toplum bu
kapasiteler sayesinde mümkündür.
Birincil Gruplar
Cooley’ye göre, toplumun en temel birimi “yakın, yüz yüze ilişki ve iş birliğinin
karakterize ettiği ilişkiler olarak tanımladığı “birincil grup”tur. Bunlar, birkaç anlamda, ancak
esasen bireylerin toplumsal doğasını ve ideallerini biçimlendirmede temel olmaları anlamında
birincildir. Yakın ilişkinin sonucu, psikolojik olarak bireyselliklerin ortak bir bütün içinde
kaynaşmasıdır; bu yüzden, grubun ortak hayatı ve gayesi kişinin temel benliğidir.
Kişinin mensup olduğu birincil grubu oluşturan insanlar tarafından sergilenen
hareketler aynası, bireysel duyguların oluşumu ve devamında en önemlisidir. Birincil grup
ayrıca, bireyler ve toplumun genel yapısı arasındaki bağlantı noktasını teşkil eder. Cooley’ye
göre gelenekler ve genel ahlak, birincil gruplar vasıtasıyla bireylere yakın ilişkiler sunmadan
kurumlar varlıklarını sürdüremez. Bu nedenle Cooley için, birincil gruplar sadece bireylerin
değil toplumun da “hayat kaynağı”dır.
Cooley’in birincil grup kavramı Mead’i iki şekilde etkilemiştir. İlk olarak Mead,
Cooley’nin benliğin büyük ölçüde bireyin, yüz yüze ve organize etkinliklere katılımı
sonucunda ortaya çıktığı görüşünü benimser. İkinci olarak, birey ve genel toplumsal yapı
arasındaki köprülerden birinin küçük gruplar olduğunu öne sürer, ancak Cooley bu noktayı
Mead’den daha fazla vurgular.
Mead, Cooley’nin çalışmasından oldukça etkilenmiştir. İleride görüleceği üzere,
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Cooley’in bedensel hareketler, etkileşim, benlik ve oluşumu ve toplumsal düzen konusundaki
görüşlerini almış, genişletmiş ve yeniden şekillendirmiştir.

13.6.

Dewey ve Mead

John Dewey ve Mead önceleri Michigan Üniversitesi’nde iki genç meslektaştı ve
Dewey 1894’te yeni Chicago Üniversitesi’ne geçtikten sonra Mead’i Felsefe ve Psikoloji
bölümüne davet etti. Dewey 1905’te Columbia Üniversitesi’ne geçinceye kadar aynı
bölümde çalıştılar. Aralarında sıkı bir diyalog vardı; bu nedenle düşüncelerinin birçok
benzerlik sergilemesi şaşırtıcı değildir. Fakat önceden vurguladığımız gibi Dewey
Chicago’nun yıldızıydı ve birçok farklı alanda yazıları vardı ve görüşleri akademik dünya
içinde ve dışında büyük ilgi görmekteydi. Aksine, yazma konusunda büyük sıkıntılar
yaşayan içe kapanık Mead sürekli olarak Dewey’in gölgesinde kaldı. Ancak uzun vadede
Mead’in sosyolojiye katkısı daha büyük olmuştur.
Mead, Dewey’nin pragmatizmini genel hatlarıyla kabul eder, ancak onun düşüncesi
üzerindeki daha önemli bir etki Dewey’nin “düşünce” ve “düşünme” kavramlaştırmasıdır.
Mead, Dewey’nin kapsamlı araştırmalarındaki bazı temel fikirlerden seçici olarak yararlanır
ve onları zihin olarak terimleştirdiği şeyle ilgili görüşlerine dâhil eder.

13.6.1. Dewey’nin Pragmatizmi
Dewey felsefedeki geleneksel düalist düşünceyi (bilen ve bilinen, nesneler ve düşünce
nesneleri, zihin ve dış dünya) şiddetle eleştirir. Dewey bu düalizmin yanlış olduğunu, bilme
edimi ve bilinen ‘şeyler’in karşılıklı bağımlı olduklarını düşünür. Nesneler bireye dışsal bir
dünyada var olabilirler, ancak bu nesnelerin mevcudiyetleri ve özellikleri onlara yönelik
eylem süreci tarafından belirlenir. Dewey’e göre, insanlar kendi çevrelerini etkileyen ve
araştıran organizmalardır.
Gerçekte, insan düşüncesinin tarihi eylemin sonuçları hakkında daha büyük kesinlik
arayışının tarihidir. Dewey, Auguste Comte’un üç hâl yasasında yaptığına benzer biçimde,
dinin kesinlik arayışının ilkel biçimini temsil ettiğini, klasik dünyanın kesinlik sağlamak için
deneyimleri sınıflandırdığını ve modern dünyanın, işleyiş yasalarını ortaya çıkartarak doğayı
kontrol altına almaya çalıştığını öne sürer. Dewey’e göre, modern bilimin gelişimiyle yeni bir
problem ortaya çıkar; ahlaki değerler artık Tanrı’yla veya doğal düzen fikriyle
meşrulaştırılamaz.
Bu, Dewey’nin ortaya koyduğu ve daha sonra pragmatist yaklaşımıyla çözdüğü bir
felsefi ikilemdir. Değerlerin ve ahlaki bir içeriğe sahip fikirlerin kaynağı, çevrelerine uyum
sağlamaya çalışan insanların eylemleridir. Değerler insanlar problemli bir duruma uyum
sağlamaya ve adapte olmaya çalışırlarken oluşur veya keşfedilir. Nitekim insanlar bir
durumun ahlaki olup olmadığını bilmediklerinde yeni bir ahlak oluşturmaya ve bunu ilgili
duruma ayak uydurmalarını sağlayacak bir araç olarak kullanmaya çalışacaklardır. Değer
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yönelimli eylem diğer bütün düşünceler ve eylemler gibidir; insanların problemler karşısında
sergiledikleri davranışlar sonucunda ortaya çıkar. Mead, Dewey’nin ‘araçsalcılığı’nın
ayrıntılarını veya onun “iyi toplum” yaratmaya yönelik neredeyse çılgınca çabalarını değil,
“düşünme ve düşüncenin kaynağında problemli durumlarla başa çıkma süreci yatar” görüşünü
benimser.

13.6.2. Dewey’de Düşünme
Pragmatizm, Dewey’yi (1)
alternatiflerin gözden geçirilmesi,
içeren bir süreç olarak “düşünme”
olduğunda, bu problemli durum
gerçekleştirilir.

dürtülerin engellenmesi, (2) çevreyi seçici algı, (3)
(4) somut eylem ve (5) sonuçların değerlendirilmesini
yaklaşımına götürür. Böylece, bir durum hâlâ problemli
ortadan kaldırılıncaya kadar yeni bir süreçler dizisi

Mead bu yaklaşımın iki özelliğini benimser. İlk olarak düşünmenin daha büyük bir
eylem sürecinin bir parçası olduğunu düşünür. Düşünme organizmanın dürtüleri
engellendiğinde ve organizma çevresiyle uyumsuzluk içinde olduğunda ortaya çıkar. Bu
argüman Mead’in güdü ve “edimin evreleri” teorisinin bir parçası hâline gelir. İkinci olarak,
Mead’e göre düşünme nesneleri; algıda seçiciliği, alternatiflerin örtük ve hayali olarak gözden
geçirilmesini, alternatiflerin sonuçlarını beklemeyi ve bir davranış çizgisinin seçilmesini
içerir. Mead bu davranış kapasitelerini “zihin” olarak adlandırır ve onları açıkça Dewey’nin
insan doğası ve davranışı tartışmasından uyarlar.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik?
Özetle Mead’in faydacılık, darvinizm, pragmatizm ve davranışçılığın bazı genel
kabullerini temellük ettiğini söyleyebiliriz: Faydacılar ve pragmatistler düşünme süreci ve
rasyonel davranışı, faydacılar ve Darvinistler rekabetçi mücadeleyi ve niteliklerin
seleksiyonunu vurgular; Darvinistler ve pragmatistler bir düşünce ve eylemin anlaşılmasında
adaptasyon ve uyumdan söz eder; davranışçılar davranışların doyum-üreten uyaranla ilişkili
olduğu bir öğrenme anlayışı sunar. Bu genel fikirlerin her biri Mead’in teorik şemasının bir
parçası hâline gelir, ancak sentez sırasında yeni anlamlar kazanırlar.
Faydacılık, pragmatizm, darvinizm ve davranışçılığı bir araya getirmesi Mead’e insan
davranışını anlamakta kullanabileceği bir genel kabuller seti sağlamıştır. Wundt, James,
Cooley ve Dewey’nin özel kavramları, zihin ve benlikleri nedeniyle diğer canlılardan farklı
olan insanların davranış kapasitelerini anlamak için gerekli entelektüel araçları sunar. Ancak
Mead’e göre zihin ve benlik, toplum içinde hareketlerle etkileşim sonucunda doğar. Bununla
beraber, zihin ve benlik oluştuktan sonra insana özgü bir davranışsal etkileşim biçimi ve
tamamen yeni bir ürün ortaya çıkar: sembolik olarak düzenlenen toplumsal düzen örüntüleri.
Bu, genel olarak Mead’in sentezinin özünü ifade eder.
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Bölüm Soruları
1) Mead’in sosyolojik yaklaşımının temelinde hangi düşünce okullarının sentezi
bulunmaktadır?
2) Mead’in etkilendiği düşünce okullarının toplumsal süreçlerle ilgili temel yaklaşımları
nelerdir?
3) Birey-toplum ilişkisi hakkındaki analizlerinde kullanmak üzere Mead’in darvinizmden
ödünç aldığı temel yaklaşım ve kavramlar nelerdir?
4) Cooley’in “ayna-benlik” kavramını açıklayınız.
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14. GEORGE HERBERT MEAD’İN SOSYOLOJİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Mead’in Zihin, Benlik ve Toplum hakkındaki Analizleri



Mead’in “Benlik” Anlayışı
o Ferdî Ben
o Sosyal Ben



Mead’in Edim Felsefesi
o Dürtü
o Algı
o Davranışların Yönlendirilmesi
o Dürtünün karşılanması
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Anahtar Kavramlar


Mead



Zihin,



Benlik,



Ferdî Ben,



Sosyal Ben,



Edim, Dürtü,



Davranışçılık.
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Giriş
Nispeten az yazdığı için Mead’in temel çalışmalarının çoğu öğrencileri tarafından
yayınlanan ders notlarından ibarettir. Bu yüzden, onun düşüncelerinin özünü oluşturan ve
ölümünden sonra yayımlanan dört kitap oldukça hacimli ve dağınıktır. Ayrıca Zihin, Benlik ve
Toplum adlı eserindeki düşünceleri hariç, yaklaşımları sosyolojik olmaktan çok felsefidir.
Bu ders kapsamında, Mead’in temel sosyolojik düşünceleri, felsefi çalışmaları arasından
ayıklanacak ve özellikle sosyal psikoloji alanındaki çalışması Zihin, Benlik ve Toplum
üzerinde durulacaktır. Bu çerçevede öncelikle, Mead’in “zihin”, “benlik” ve “toplum”
kavramlarını nasıl tanımladığı ve bunlar arasındaki ilişkiyi nasıl temellendirdiği
incelenecektir. Bu noktada, onun geliştirip yeni bir bakış açısıyla sosyolojiye kazandırdığı “
ferdî ben” ve “sosyal ben” kavramları açıklanacaktır. Yine Mead’in toplum anlayışı
çerçevesinde merkezî önemi haiz “rol-alma” ve “genelleştirilmiş diğeri” kavramları ayrıntılı
bir şekilde izah edilecektir. Son olarak, düşüncesinin ana temalarından biri olan “edim” ve bu
kavram etrafında geliştirdiği felsefi yaklaşım olabildiğince sosyolojik bir kalıba dökülerek
değerlendirilecektir.
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14.1.

Mead’in Genel Felsefesi

Mead’in sosyolojisinin büyük bölümü daha genel felsefi yaklaşımının sadece bir
parçasıdır. Bu yaklaşım ne tam olarak ifade edilmiş ne de bütünlüklü bir biçimde ortaya
konulmuştur, ancak ölümünden sonra yayımlanan iki çalışma “19. yüzyılda Düşünce
Hareketleri” ve “Mevcudun Felsefesi” Mead’in genel yaklaşımı hakkında ipuçları sunar.
Bu çalışmalarda büyüleyici birçok tema yer alır, ancak en fazla süreklilik
sergileyenlerden biri, tüm insan etkinliğinin toplumsal ortama uyum ve adaptasyonu temsil
ettiği düşüncesidir. Mead, “19. yüzyılda Düşünce Hareketleri” başlıklı çalışmasında,
toplumsal düşüncenin gelişimini bilimsellik öncesi ilk evreden çağdaş bilimsel evreye kadar
araştırır. Mead’e göre, tarihteki büyük fikirler, Comte’un üç hâl yasasındakine benzer
biçimde, sürekli daha rasyonel veya bilimsel bir yönde ilerler ve bilimsel düşüncenin
oluşumuyla dünyaya daha iyi adaptasyon ve uyum sağlanabilir.
“Mevcudun Felsefesi” bir ölçüde, Mead’in sosyal psikolojisinde, özellikle Zihin, Benlik
ve Toplum’da yer alan düşüncelerin daha felsefi düzeyde açımlanmasını temsil eden ve farklı
yerlerde yayımlanmış yazılarından oluşturulmuş bir derlemedir. Ayrıca, Mead burada
insanların süregelen yaşam sürecine adaptasyonlar sonucunda bir dizi özel davranış kapasitesi
geliştirdiklerini vurgular. Bu tartışmanın büyük bölümünde bilincin geçmiş, mevcut ve
gelecekteki ontolojik statüsü üzerine felsefi temalar ele alınır; ancak, onun vurguladığı
konular arasında insanların düşünme ve üzerinde-düşünme kapasitelerinin bir zihin ve beden
düalizmini gerektirmediği düşüncesi yer alır, zira insanlara has tüm zihinsel yetenekler
onların karşılaştıkları mevcut ortamlara uyumlarını kolaylaştırmaya yönelik davranışlardır.

14.1.1. Zihin, Benlik ve Toplum
Mead’in kitabı Zihin, Benlik ve Toplum Chicago Üniversitesi’ndeki sosyal psikoloji
derslerinde öğrencilerin tuttukları notlardan oluşturulmuştur. Bu yazılar 1927-1930 yılları
arasında verilen derslerde tutulmuş notlardan oluşturulsa da toplumsal etkileşim, kişilik ve
toplumsal düzen üzerine temel fikirler on yıl kadar önce geliştirilmiştir.
Mead genel olarak “zihin, “ruh”, “irade” ve diğer psikolojik durumları bir tür manevi
varlıklar olarak görme eğiliminin savunulamaz olduğunu düşünür. Ona göre yapılması
gereken şey; insan kişiliğinin en özel iki yanı olan “zihin” ve “benliğin” ve varlığını bu ikisi
sayesinde sürdüren toplumun, süregelen toplumsal süreçlerin birer parçası olarak alınmasıdır.

14.1.1.1. Mead’in “Yaşam Süreci” Anlayışı
Darwin’in evrim teorisi Mead’e “çevre koşullarına adaptasyon süreci olarak yaşam”
anlayışı sağlar. Bu anlayışa göre bir türün nitelikleri, içinde bulunduğu koşullara
adaptasyonunu sağlayan özelliklerin seleksiyonunun ürünüdür. Bu teori Mead’e göre, genelde
yaşam sürecini anlayacak genel bir metafor ve böylece insanları analiz edecek bir genel
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perspektif sunar. Felsefi bir öğreti olarak pragmatizm, Darvinist metaforu insan davranışlarını
anlamak için gerekli ilkelere dönüştürecek bir yol sunan John Dewey tarafından
geliştirilmiştir:
İnsanlar dünyaya ‘uyum sağlamak’ için mevcut imkânları kullanan ‘faydacı’
varlıklardır; tersinden söylersek, bireye özgü şeylerin çoğu dünyaya uyum
çabalarının ürünüdür.
Dewey’nin araçsalcılık olarak adlandırılan pragmatizmi, dünyaya adaptasyonda
eleştirel ve rasyonel düşüncenin önemini vurgular. Pragmatizm felsefesi Mead’e, “insanların
varlıklarını sürdürmelerini sağlayan temel bir adaptasyon biçimi olarak düşünme” anlayışı
sağlar. Önde gelen bir psikolojik düşünce okulu olarak davranışçılık, pragmatizmin bu
vurgusuna yakın durur, zira tüm hayvanların ödüllendirilen veya pekiştirilen çevresel
uyaranlara tepkileri sürdürme eğiliminde oldukları vurgulanır. Faydacıların düzenin özgür
bireyler arasındaki rekabet sonucunda geliştiği görüşü ise “biyolojik düzenin temel ilkesi
olarak mücadele” gibi Darvinist anlayışlarla paralellik sergiler.
Mead’e göre insanlara has özelliklerin, örneğin dili kullanma, kendini bir nesne olarak
görebilme ve muhakeme kapasitelerinin adaptasyon ve uyum süreçlerinin ürünleri oldukları
söylenebilir. Zihin ve benlik, davranışçıların çoğu kez yaptıklarının aksine, göz ardı edilemez.
Ayrıca zihin ve benlik, mistik veya manevi güçler olarak da görülemez. İnsanlar, diğer türler
gibi evrimleşmişlerdir; bu yüzden, onların en ayırt edici özellikleri (zihin, benlik ve toplum)
adaptasyonun ürünleri olarak görülmelidir. Ayrıca, insan türünün her üyesi şu açıdan diğer
türlerin bireylerine benzer: “Onları oldukları kılan şey, belirli bir ortamın özelliklerine
uyumlarının yanı sıra, türlerinin ortak biyolojik mirasıdır.”

14.1.1.2. Mead’in Sosyal Davranışçılığı
Mead kendi çalışmasını sosyal davranışçılık olarak tanımlamasa da sonraki yorumcular
bu terimi onun çalışmasını Watson’ın davranışçılığından ayırmak için kullanmışlardır. Mead,
öznel bilincin önemini yadsıyan Watson’ın aksine, ‘öznel davranış’ı anlamak için genel
davranışçı ilkelerin kullanılabileceğini düşünür.
Sosyal davranışçılık bireylerin, süregelen toplumsal organizasyon/düzen örüntülerine
uyum sağlayarak belirli bir davranış stoku kazanmalarıyla ilişkili süreçleri vurgular. Analiz
gözlenebilir bir olguyla, yani organize/düzenli etkinliğin nasıl ortaya çıktığıyla başlamalı,
ardından bu bireylerin kendi özel eylemlerini ilgili organize etkinliğe nasıl uyarladıklarını
anlamaya çalışmalıdır.
Sosyal psikolojide, toplumsal grubun davranışı onu oluşturan tekil bireylerin
davranışlarıyla açıklanmaz; daha ziyade, onu meydana getiren tekil bireylerin (elamanlar)
davranışları mevcut bir kompleks grup etkinliği bütününe göre analiz edilir. Kısacası, sosyal
psikoloji; toplumsal grubun düzenli davranışlarını ona ait tekil bireylerin davranışlarıyla
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değil, daha ziyade bireyin davranışlarını toplumsal grubun düzenli davranışlarına göre
açıklamaya çalışır.
Bireylerin davranışları (sadece gözlenebilir eylemler değil, içsel davranışlar, düşünme,
değerlendirme ve karşılaştırma) da toplumsal bağlamı içinde analiz edilmelidir. Zira insanlara
has özelliklerin kaynağı süregelen toplumsal etkinlikler veya ‘toplum’a uyumdur. Bundan
dolayı, Mead’in sosyal davranışçılığını Watson’ın davranışçı yaklaşımından iki şekilde
ayırabiliriz. İlk olarak iç öznel deneyimler göz ardı edilemez veya metodolojik açıdan
önemsiz olarak görülemez. İkinci olarak insanların davranışları süregelen ve organize
toplumsal etkinliğe adaptasyon ve uyumun ürünüdür; bunlara Mead’in zihin ve benlik olarak
adlandırdığı insan davranışları dâhildir. Böylece, davranışların pekişmesi topluma uyum ve
adaptasyon düzeyiyle aynı şey olarak alınır.

14.1.1.3. Mead’in Zihin Anlayışı ve Bedensel Hareketler
Mead’e göre, “zihin” bir toplumsal ortamda diğerleriyle etkileşimin ürünü olan bir
davranışsal tepki türüdür. Etkileşim olmasaydı zihin var olamazdı. Mead’e göre “zihni
toplumsal süreç içinde, somut toplumsal etkileşimler matrisi içinde ortaya çıkan ve gelişen bir
şey olarak görmemiz gerekir”. Yani bireysel iç deneyimler toplumsal edimler açısından ele
alınmalıdır.
Zihnin içinde oluştuğu toplumsal süreç, bedensel hareketlerle (gestures) iletişim
sürecidir. Mead, bedensel hareketlerin iletişim ve etkileşim açısından merkezî yerini anlamak
için Alman psikolog Wilhelm Wundt’un görüşlerinin önemli olduğunu düşünür. Bedensel
hareketleri duyguların ifadeleri olarak gören Darwin’in aksine, Wundt bu tür hareketleri bir
organizmanın -bir başka organizmanın davranışına yol açan- süregelen davranışının bir
parçası olarak kabul eder. Mead bu temel fikri alır ve sadece zihin ve benliğin oluşumunu
değil, toplumun oluşumu, devamı ve değişimini de kapsayacak biçimde genişletir.
Mead en basit etkileşim biçimini ifade etmek için “hareketler konuşması” kavramını
geliştirir. Bir organizma ikinci bir organizmada bir tepkiye yol açan bedensel hareketler
sergiler. Ayrıca, ikinci organizma ilk organizmanın “uyum tepkisi”ne (adjusted response) yol
açan hareketler sergiler. Dolayısıyla etkileşim sürdüğünde, ilk organizmanın ‘uyum tepkisi’
ikinci bir organizmanın bir başka uyum tepkisiyle sonuçlanan bedensel hareketler
sergilenmesini gerektirir ve iki organizma arasındaki etkileşim devam ettiği sürece karşılıklı
uyum tepkileri devam eder. Mead bu “hareketler konuşması”nı, birbiriyle ilişkili üç unsur
veya üçlü matris olarak adlandırır:
1. Bir organizma çevresindeki şeylere tepki verirken belirli bir bedensel hareket
sergiler (hareket);
2. Bir başka organizma eyleyen organizma için genel bir uyaran oluşturan bir tepki
verir (tepki);
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3. Eyleyen organizma tepki veren organizmanın davranışsal uyaranını dikkate
alarak bir uyum tepkisi verir (uyum).
Bu üçlü matris organizmalar arasındaki en basit iletişim ve etkileşim biçimidir. Mead’e
göre, bu etkileşim biçimi ‘alt düzey hayvanlar’ ve insan yavrusunu içerir. Örneğin, bir köpek
havladığında bir başka köpek, bir saldırı işareti olan bu hareket karşısında muhtemelen
kaçarak tepki verecek, bu süreç havlayan köpeğin tepkisini, kaçan köpeği kovalayarak veya
saldırgan dürtülerini bir başka yerde ifade etmeye yönelterek uyarlamasını gerektirecektir. Bir
başka örnek verirsek, aç bir bebek ağladığında anne buna bir tepki verir (örneğin bebeği
doyurur) ve bu da bebeğin “uyum” tepkisiyle sonuçlanır.
Mead’e göre bir bedensel hareket, “belirli bir organizmanın bir başka organizmaya
sonraki davranışının ne olacağını gösterdiğinde bir anlama sahiptir”. Nitekim, havlama
hareketi bir köpek havladığında ve diğer köpek bu hareketi bir saldırıyı tahmin için
kullandığında bir anlama sahiptir. Böylece, anlamın davranışçı bir tanımı verilir: Anlam, bir
organizmanın, sonraki bir başka davranışına işaret eden davranış veya bir hareket türüdür. Bu
yüzden, anlamın kompleks bilişsel bir etkinlik içermesi gerekmez. Mead’e göre, havlayan bir
köpekten kaçan bir köpek ‘fikirler’ veya ‘düşünceli kararlar’ içermeyen bir tepki vermektedir;
yine de havlama köpek için bir anlama sahiptir, zira o havlamayı olacak şeyin bir ilk işareti
olarak kullanmaktadır. Bu yüzden anlam, özünde, bir bilinç durumu olarak ya da
organizmaların içinde yer aldıkları deneyim alanının dışında veya salt zihinsel olarak mevcut
düzenli bir ilişkiler seti olarak anlaşılamaz; aksine nesnel bir şey olarak, bizzat varoluşa sahip
bir şey olarak anlaşılmalıdır.
Mead’e göre, insanlar arasında diğer canlılardakinden nitelik olarak farklı bir iletişim
biçimi gelişmiştir. Bu iletişim, anlamlı sembolleri içerir. Anlamlı sembolleri kullanma
kapasitesi insanı diğer türlerden ayırır. Zihin, insan yavrusunun olgunlaşırken anlamlı
sembolleri kullanma kapasitesinin giderek gelişmesiyle ortaya çıkar. Ayrıca zihin; benliğin
gelişmesini, toplumun sürekliliğini ve değişimini sağlar.

14.1.1.4. Anlamlı Semboller ve Zihin
Alt düzey organizmaların bedensel hareketleri, Mead’e göre, bir hareketi sergileyen
organizma ile bu hareketi yorumlayan organizmada aynı tepkiye yol açmaz. Onun ifadesiyle
aslanın kükremesi aslan ve potansiyel kurbanı için aynı anlamı ifade etmez. Organizmalar
birbirlerine benzer tepkiler sergilemelerine yardımcı hareketlere başvurduklarında, Mead’in
anlamlı veya uzlaşımsal hareketler olarak terimleştirdiği şeyi kullanırlar. Mead’in ifadesiyle,
bir kişi tiyatroda oyun sırasında ‘Yangın!’ diye bağırdığında, bu hareket hem bağıran hem de
bu bağırmayı duyan kişi(ler)de benzer bir tepki (örneğin kaçma tepkisi) yaratma
eğilimindedir. Ona göre, bu hareketler insanlara özgüdür ve zihin, benlik ve toplum
kapasitelerini mümkün kılar.
Mead’in ana vurgusu, dilin temelini anlamlı sembollerin oluşturduğudur. Bunlardan en
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özel öneme sahip olanı “anlamlı semboller olarak ses”tir; çünkü sesler, gönderen ve alıcı
tarafından kolayca işitilebilir, böylece benzer bir davranış eğilimini harekete geçirebilir. Ses
dışındaki başka semboller de benzer davranış eğilimini harekete geçirebilmeleri bakımından
önemlidir. Örneğin, kaşlarını çatmak, kötü kötü bakmak, yumruklarını sıkmak, sert bir
duruş… Bunların hepsi, gönderenler ve alıcıların benzer tepkileri için bir uyaran hizmeti
görmeleri bakımından önemlidir. Nitekim dil -yani anlamlı sembollerle iletişim- kapasitesi
insanlara has bir özellik olan zihin ve benlik kapasitelerini ortaya çıkartır. İnsan yavrusu temel
dil kapasitesini kazanıncaya kadar bir zihne sahip değildir.
Peki dil, zihni hangi yollarla mümkün kılar? Mead kendi zihin kavramlaştırmasını
formüle ederken, faydacı “rasyonel seçim” yaklaşımının yanı sıra, Dewey’nin “refleksif” ve
“eleştirel düşünme fikrine başvurur. Mead’e göre, zihin aşağıdaki davranış kapasitelerini
gerektirir:
1. Çevredeki nesneleri anlamlı sembollerle ifade etme,
2. Bu sembolleri kendi tepkisi için bir uyaran olarak kullanma,
3. Başkalarının hareketlerini okuma, yorumlama ve bunları kendi tepkisi için bir
uyaran olarak kullanma,
4. Kendisinin ve diğerlerinin davranışlarına açık tepkilerini geçici olarak askıya
alma veya engelleme,
5. Alternatif davranışlar “tasarlayabilme”, sonuçlarını tahmin edebilme ve çevreye
uyumu mümkün kılacak uygun tepkiyi seçme.
Bu yüzden zihin, bir öz veya kendilik değil, bir davranıştır. Zihin, somut tepkileri
yönlendirebilmek, ancak aynı zamanda açık tepkileri engellemek veya ertelemek, muhtemel
tepkileri tasarlayabilmek ve değerlendirebilmek için anlamlı sembolleri kullanmayı gerektiren
bir davranıştır. Bu yüzden, zihin anlamlı sembollerin kullanıldığı bir ‘içsel hareketler
konuşması’dır; çünkü zihin sahibi bir birey kendisiyle konuşmaktadır. Birey anlamlı
sembolleri bir tepki çizgisini başlatmak için kullanır; bu tepkinin sonuçlarını zihninde
canlandırır; gerektiğinde tepki vermez ve alternatif tepkileri başlatmak için başka semboller
kullanır ve amacına ulaşıncaya kadar tepkiler sergilemeye devam eder ve belirli bir davranış
çizgisini açık bir biçimde sürdürür.
Mead’e göre zihnin bu kapasitesi, -sadece- doğuştan gelmez; merkezi sinir sistemi ve
beyin kabuğunun belirli bir biyolojik olgunlaşmasına olduğu kadar, başkalarıyla etkileşime ve
onların anlamlı sembollerini yorumlama ve kullanma yeteneğini kazanmaya bağlıdır. Mead’in
belirttiği gibi, anlamlı semboller olmadan yetişen vahşi çocuklar “insan” olarak görülmez;
zira onlar anlamlı sembollerle dolayımlanmış bir çevreye uyum sağlamak zorunda kalmamış
ve bu yüzden zihnin davranış kapasitelerini kazanmamışlardır.
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14.1.1 5. Rol-Alma ve Zihin
Zihin bir bireyde ortaya çıkar, çünkü insan yavrusu hayatta kalabilmek için bir
toplumsal ortama -yani bir düzenli etkinlikler dünyasına- uyum ve adaptasyon sağlamak
zorundadır. Bir bebek, diğerlerinin hareketlerine reflekslerle tepkiler vermesi ve ortamdaki
diğerleriyle benzer tepkiler vermemesi bakımından “alt düzey hayvanlar”a benzer. Ancak
Mead’e göre, böyle bir uyum düzeyi ne etkilidir ne de adaptasyon türündendir. Bir bebeğin
ağlaması onun ne istediğinin, örneğin besin, su, sıcaklık veya başka bir şey mi istediğinin
işareti değildir ve ortamdaki diğerlerinin sesleri veya hareketlerini doğru olarak okuyamayan
bebek çoğu kez uyum problemleri yaşayabilir. Nitekim hem Darvinist hem de davranışçı bir
benzetme yaparsak, anlamlı hareketleri kullanma ve öğrenme yeteneğini kazanmaya yönelik
bir “seleksiyon baskısı” vardır.
Anlamlı sembolleri kullanma ve yorumlamada kritik önemi haiz bir faktör, Mead’in
“diğerinin rolünü alma” veya rol-alma olarak terimleştirdiği süreçtir. Anlamlı sembolleri
kullanma yeteneği kişinin ortamdaki diğerlerinin sergiledikleri hareketleri okuması veya
yorumlamasını mümkün kılar. Örneğin, anlamlı sembolleri yorumlama yeteneğini en temel
düzeyde kazanan bebek, annesinin ses tonu, yüz ifadeleri ve sözlerini onun duyguları ve
muhtemel eylemlerini tasavvur edebilmek için kullanabilir -yani onun rolünü “alabilir” veya
perspektifini “yüklenebilir”. Rol-alma, zihnin oluşumu için temel önemdedir. Zira diğerlerinin
hareketleri olmadan ve bu hareketleri sergileme eğilimi, alternatif davranış çizgilerini örtük
olarak zihinde canlandırmak için kullanılan uyaranın bir parçası hâline gelmeden, açık
davranışlar çoğu kez çevreye uyumsuzluk üretecektir. Diğerlerinin perspektifini-yüklenme
yeteneği olmadan kişinin onlara uyum sağlaması ve tepkilerini koordine etmesi mümkün
değildir.
Zihnin Oluşumu
Mead, zihnin belirli evrelerden geçerek geliştiğini düşünür. Hayatını sürdürebilmek için
bebek diğerlerine, diğerleri de topluma bağımlı olduğu için, zihin bir bebeğin topluma zorunlu
bağımlılığının ürünüdür. Toplum, varlığını dili kullanan ve rol alan aktörler sayesinde
sürdürebildiği için, bebek ihtiyaçlarını sembollerle dolayımlanan bir dünya içinde karşılamak
zorundadır. Bebek, diğerlerinin bilinçli terbiyesi ve basit sınama-yanılmalar neticesinde,
ihtiyaçlarını (örneğin besin) karşılamakla ilişkili nesneleri belirtmek için anlamlı sembolleri
kullanmaya başlar. Diğer dürtülerini karşılayabilmesi için bebeğin nihayetinde dili daha
yüksek düzeyde kullanabilmesi ve anlama kapasitesi geliştirmesi gerekir ve dili
kullanabildiğinde diğerlerinin hareketlerini okumaya ve onların yardımlarından faydalanmaya
başlayabilir. Küçük çocuklar bilinçli olarak düşünmeye, üzerinde düşünmeye ve tepkileri
zihinde canlandırmaya ancak rol-almayı öğrendikten sonra başlayabilir. Başka deyişle
Mead’in “zihin” olarak terimleştirdiği en temel davranış kapasitelerini bu sayede sergilemeye
başlayabilirler.
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Mead, “insan zihniyle ilişkili gizemli veya mistik bir şey yoktur” görüşünün altını çizer.
Zihin ona göre, benzer biçimde, bir organizma olarak insanın çevreye uyum sağlamaya
çalışırken kazandığı bir davranıştır. Zihin, her aşamanın sonraki aşamaların önkoşullarını
hazırladığı evreler dizisi içinde kazanılan bir davranış kapasitesidir. Çocuk, zihinle beraber
kendisinin farkına varmaya başlar. Zihnin oluşumu birçok bakımdan benliğin oluşumunun
önkoşuludur. Ancak, benliğin ana hatları organizmanın rol-alma yeteneğini kazanmasıyla
şekillenmeye başlar; zira benlik-imgeleri ancak böyle ortaya çıkabilir veya kişi bu sayede
kendisini bir nesne olarak görebilir.

14.2.

Mead’in Benlik Anlayışı

14.2.1. Benliğin Toplumsal Doğası
Bir “sosyal davranışçı” olarak Mead, kişinin kendini deneyim alanı içindeki bir nesne
olarak görme kapasitesinin öğrenilmiş bir davranış tipi olduğunu vurgular. Bu davranış diğer
insanlarla etkileşim sayesinde öğrenilir: Benlik gelişen bir şeydir; başlangıçta, doğum
esnasında yoktur, toplumsal deneyim ve etkinlik süreci içinde ortaya çıkar, yani belirli bir
bireyde onun bir bütün olarak bu süreçle ve bu süreç içinde diğer bireylerle ilişkilerinin bir
sonucu olarak gelişir.
Benlik dili kullanma ve diğerinin rolünü-alma kapasitesinin ürünüdür. Cooley’nin “ayna
benlik” kavramının temel özelliklerini alan Mead’e göre sosyal ben, bireylerin diğerlerinin
hareketlerini okudukları veya “onların tutumlarını edindikleri” ve belirli bir benlik-imgesi
ürettikleri bir süreçtir. Bu benlik-imgesi, bireyde belirli tepkiler üreten davranışsal uyaran
olarak işler. Ayrıca, bireyin tepkileri diğerlerinin başka tepkilerine yol açar ve bir bireyin rolalmasını mümkün kılan, böylece yeni benlik-imgeleri ve yeni davranışsal uyaranlar üreten
hareketlerin sergilenmesiyle sonuçlanır. Nitekim zihin gibi benlik de etkileşim içindeki ve
tepkilerini birbirlerine göre ayarlayan insanların üçlü matrislerinin ürünüdür. Zira birey
benliğini doğrudan değil, diğerlerinin hareketlerini okuyarak kurar. Mead’e göre birey,
kendini doğrudan değil dolaylı olarak, aynı toplumsal grubun diğer üyelerinin bakış açısından
veya bir bütün olarak toplumun genel bakışı açısından algılar. Kişi kendisi için bir nesne
hâline ancak toplumsal bir deneyim ve davranış ortamı veya bağlamı içindeki diğerlerinin
kendisine ilişkin tutumlarını dikkate alarak gelir.

14.2.2. Benliğin Yapısı ve Evreleri
Mead “benlik” kavramını birkaç farklı şekilde kullanır. Bir kullanıma göre benlik,
kişinin belirli bir durumdaki bir nesne olarak kendisi hakkındaki “geçici imge”si olarak
görülür. Nitekim insanlar etkileşimleri sırasında, durumlara göre rol-alır ve benlik-imgeleri
üretirler. İkinci olarak, Mead’e göre benlik, bir yapı veya tipik anlamlar topluluğudur. Zira
“bir benlik ortaya çıktıktan sonra, artık belirli bir anlamda kişinin toplumsal deneyimlerini
oluşturur.”
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Bu görüşler kuşkusuz çelişkili değildir. Belirli durumlar içinde benlik-imgelerinin
üretilmesi süreci zamanla, kişinin belirli bir nesne tipi olarak kendisine yönelik daha kalıcı,
sürekli tutumlarının kristalleşmesine yol açar. İnsanlar diğerlerinin hareketlerini onların
kendilerine karşı tutumları ışığında seçici olarak yorumlarlar ve böylece davranışları bir
tutarlılık kazanır. Zira kendini belirli bir nesne tipi olarak görme, nispeten istikrarlı olduğunda
ve benlik çevredeki diğer tüm nesneler gibi davranış için bir uyaran olarak kullanıldığında,
somut davranışlar farklı toplumsal durumlarda belirli bir tutarlılık sergileyecektir.
Mead’in kavramlaştırması, kendini bir nesne olarak görmeyi insanlara özgü bir davranış
olarak alması bakımından ‘davranışçı’dır. Ayrıca benlik, tıpkı kendi çevresindeki diğer
nesneler gibi, davranış için uyarandır. Bu yüzden, insanlar bir nesne tipi olarak kendileri
hakkında tutarlı bir benlik anlayışı geliştirirken -yani benlikleri bir yapı sergilerken- bu
istikrarlı uyarana tepkileri tutarlılık kazanır. Mead’in benliğin yapısı kavramlaştırması
benliğin istikrarının büyük ölçüde içinde ortaya çıktığı toplumsal süreçlerin birliği ve
istikrarın ürünü olduğunu kabul etmeyi gerektirir.
Mead, benliğin evrelerini “ ferdî ben” (I) ve “sosyal ben” (me) terimleri aracılığıyla
kavramlaştırır. Mead bir kişinin belirli bir durum içindeyken sergilediği davranışlar
sonucunda ürettiği benlik-imgesini “sosyal ben” olarak terimleştirir. Aslında, “sosyal ben”
diğerlerinin tutumlarını ve genelde toplumu temsil eder. Örneğin yabancıların bulunduğu
kalabalık bir ortamda yüksek sesle konuştuğumuzda diğerlerinin hayret dolu bakışlarıyla
karşılaşırız ve yabancılar arasındayken ses düzeyleri ve tonları konusunda genel normların
varlığını fark ederiz. Bunlar, belirli bir durumda diğer belirli kişilerin hareketlerini okuyarak
ve toplumun rolünü-alarak ya da tutumunu-edinerek kazanılan “sosyal ben” imgeleridir.
“Sosyal ben”den farklı olarak “ ferdî ben” davranışların somut sergilenişidir. Kişi yüksek
sesle konuştuğunda bu “ ferdî ben”dir ve aynı kişi kendi yüksek sesine tepki verdiğinde
eylemin “sosyal ben” evresi devreye girer. Mead “ ferdî ben”in sadece deneyimler sırasında
bilinebileceğini vurgular, zira “ ferdî ben”in gerçekte ne yaptığını bilmek için “sosyal ben”
imgelerinin gelmesini beklememiz gerekir. İnsanlar hareketi yapıncaya kadar ( ferdî ben)
diğerlerinin beklentilerinin (sosyal ben) gerçekte nasıl somutluk kazanacağını bilemezler.
“ Ferdî ben ve “sosyal ben kavramlaştırması, Mead’in benliği sürekli bir davranış ve
benlik-imgesi süreci olarak kavramlaştırmasını mümkün kılar. İnsanlar eylemlerde
bulunurlar; kendilerini nesneler olarak görürler; eylemlerinin sonuçlarını değerlendirirler;
diğerlerinin kendi eylemlerine tepkilerini yorumlar ve bir sonraki adımda nasıl davranmaları
gerektiğine karar verirler. Ardından yeniden eylemlerde bulunur, kendi eylemleri hakkında
benlik-imgeleri üretirler. Benliğin evreleri kavramlaştırması Mead’in başka bazı
kavramlaştırmalar yapmasını mümkün kılar. İlk olarak Mead, insan eyleminde
kendiliğindenliğe yer bırakır; “ ferdî ben” sadece deneyimler sırasında veya “sosyal ben”
aracılığıyla bilinebiliyorsa, kişinin eylemlerinin sınırları asla tamamen belirlenmiş değildir.
İkinci olarak, bu kavramlaştırma Mead’e özdenetim sürecini tasavvur etme yolu
sağlamıştır. İnsanlar, tepkiler veren, geri-bildirimlerde bulunan ve uyum sağlayan ve ardından
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yeniden tepkiler veren sibernetik organizmalardır. Mead bu yolla benliğin, tıpkı zihin gibi, bir
adaptasyon süreci olduğunu vurgular; benlik organizmanın kendi ortamına uyum sağlarken
bir nesne olarak kendisine bir dizi tepki vermesini içeren bir davranıştır.
Üçüncü olarak benliğin “ferdi” ve “sosyal ben” evreleri Mead’e diğerlerinin
beklentilerini ve toplumun eylemi sınırlama derecelerindeki çeşitlilikleri kavramlaştırma yolu
sağlar. “Ferdi” ve “sosyal ben”in göreli değerleri insanların belirli bir durum içindeki
statülerinin pozitif fonksiyonudur. Bir gruba katıldıkları ölçüde onların kendi “sosyal ben”
imgelerinin değerleri artacak ve ayrıca “ ferdî ben”le ilgili dürtüler daha fazla kontrol altına
alınacaktır. Aksine, bir grup ilişkilerinden uzaklaştıkça kişinin “sosyal ben” imgeleri daha az
belirgin ve bu yüzden somut davranışlarında sapmalar daha fazla olacaktır.

14.2.3. Benliğin Oluşumu
Mead insanlarda benliğin ve benlik-algısının oluşumunu anlamak için büyük çaba
harcar. Bu ilgi onun, benliğin bir toplumsal ürün ve insan organizmaların içinde yer aldıkları
ortamlara uyum ve adaptasyon çabaları sonucunda ortaya çıkan bir davranış tipi olduğunu
yeniden vurgulamasına yardımcı olmuştur. Benlik zihnin gelişimine yol açan aynı süreçlere
bağlı olarak oluşur, ancak ayrıca zihnin davranış kapasitelerine bağımlıdır.
İnsan yavrusu bir benlik geliştirebilmek için anlamlı sembolleri kullanma yeteneğini
kazanmak zorundadır. Zira bu yetenek olmadan diğerlerinin rolünü almak ve böylece onların
hareketlerini yorumlayarak bir benlik-imgesi üretmek mümkün değildir. Benlik ayrıca zihnin
kapasitelerine bağımlıdır, zira insanların kendilerini kendi deneyim alanlarındaki bir nesne
olarak dilsel olarak ifade edebilmeleri ve bir nesne olarak kendilerine karşı tepkileri
düzenleyebilmeleri gerekir. Nitekim anlamlı sembolleri kullanma, rol alma yeteneği ve zihnin
davranış kapasiteleri benliğin gelişmesinin, özellikle daha istikrarlı bir benlik anlayışının
önkoşuludur.
Mead, benliğin üç evreden geçerek geliştiğini göstermeye çalışır. “Oyun evresi”nde
oldukça sınırlı bir rol-alma kapasitesi mevcuttur. Bir çocuk aynı süre içinde sadece bir veya
daha sınırlı sayıda kişinin perspektifini-yüklenebilir ve oyun, çoğu kez, çocuğun belirli bir
rolü-oynarken hayali arkadaşlarla konuşması ve etkileşiminden biraz daha fazlasını gerektirir.
Nitekim “anne” rolü oynayan bir çocuk daha sonra “‘bebek” rolünü-alabilir ve bu rolleri
belirli bir sırayla oynayabilir. Dolayısıyla “oyun evresi” belirli bir süre içinde sadece sınırlı
sayıda diğerinin perspektifini yüklenme yeteneği olarak tanımlanabilir.
Bir çocuk, biyolojik olgunlaşmayla ve diğerlerinin perspektiflerini yüklenerek
nihayetinde, süregelen ve organize bir etkinlik içindeki diğerlerinin rolünü alma kapasitesi
kazanır. Mead’in “takım oyunu” olarak terimleştirdiği ikinci evrede bireyler aynı anda birçok
diğerinin rolünü alabilirler. Bu tür bir rol-almanın muhtemelen en prototip biçimi bir takım
oyunu, örneğin futbol oynamaktır. Burada, çocuk diğer oyuncuların rollerini almak, onların
nasıl hareket edebileceklerini tahmin etmek ve tepkilerini onların muhtemel eylem akışlarına
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göre koordine etmek durumundadır. Nitekim çocuklar kendilerini, organize bir alan içindeki
nesneler olarak görmeye ve kendilerine ve diğerlerine gösterdikleri tepkileri, etkinliğin
koordinasyonunu mümkün kılacak biçimde kontrol etmeye ve düzenlemeye başlarlar.
Benliğin bu gelişme evresinde, takım oyunu benzeri durumların miktarı ve çeşitliliği artar.
Bireyler hem “oyun” hem de “takım oyunu” evresinde kendilerini “özel diğerleri”’ ile
ilişki içinde görürler. Bireyler, belirli roller-üstlenen özel diğerlerinin rolünü alarak onların
bakış açılarından kendi benlik-imgelerini üretirler. Ancak Mead’e göre, üçüncü ve son evre
olan “genelleştirilmiş diğeri”nin rolünü-alma aşamasına kadar benlik henüz eksiktir. Ona
göre, “genelleştirilmiş diğeri” mevcut bir kolektivitenin üyeleri arasında egemen “tutumlar
toplamı”dır. Bireyler kendilerini bu tutumlar toplamıyla ilişki içinde görebildiklerinde ve
böylece davranışlarını bu tutumlarla ilişkili beklentilere göre ayarlayabildiklerinde benlik
gelişiminin üçüncü evresine ulaşır. Bu son evrede artık bireyler genelleştirilmiş diğerinin
rolünü-alabilirler. Mead’e göre, oyun ve takım oyunu benlik gelişiminin başlangıç evreleridir,
ancak bireyler son evrede diğerlerinin farklı tutumlarını genelleştirebilir, kendilerini genel bir
perspektiften görebilir ve eylemlerini bu perspektife göre düzenleyebilirler.
Kendini genelleştirilmiş diğeriyle ilişki içinde bir nesne olarak görme kapasitesi
olmadığında davranışlar sadece belirli durumlara özel olarak kalabilir. Zira insanlar
kendilerini daha genel bir toplumsal süreç içinde yer alan nesneler olarak göremediklerinde,
eylemleri farklı durumlarda süreklilik sergileyemez. Ayrıca, insanlar kendilerini bir toplumun
üyesi olarak görmediklerinde ve tepkilerini genelleştirilmiş diğerinin beklentileriyle ilişki
içinde ayarlayamadıklarında (farklı gruplardan meydana gelen) daha büyük toplumlar
yaratamazlar.
Durkheim’ın “kolektif bilinç” kavramı ile Mead’in “genelleştirilmiş diğeri” kavramı
arasındaki benzerlik açıktır. Ancak Mead’in kavramsallaştırmasında ayırt edici bir unsur
bulunmaktadır: Mead analizine, bireylerin kendi eylemlerini kolektivitenin (topluluk)
perspektifinden görebilme ve bu perspektife göre ayarlayabilme mekanizmasını, yani “rolalma”yı da dahil etmiştir.
Mead kompleks sosyal sistemlerde birçok “genelleştirilmiş diğeri” olabileceğini kabul
eder. Bireyler kendilerini birçok farklı perspektiften görebilir ve davranışlarını farklı
perspektiflere göre ayarlayabilirler. Ayrıca “genelleştirilmiş diğeri”, somut ve işlerlikteki
grupların kolektif tutumlarının cisimleşmesini temsil edebilir veya daha soyut, daha genel
sosyal sınıflar veya toplumsal kategorilere ait olabilir.
Küçük bir grubun perspektifinden tüm toplumun perspektifine kadar, birçok farklı
genelleştirilmiş diğerinin rolünü-alabilme kapasitesi, bireylerin kendilerini toplumun
perspektifinden değerlendirebilmeleri, eleştirebilmeleri ve ayarlayabilmelerini mümkün kılar.
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14.3.

Mead’in Toplum Anlayışı

14.3.1. Toplumun Davranışsal Temeli
Mead’e göre zihin, organizmanın nesneleri ifade etmek ve rol alabilmek için
sembollere başvurmasını, nesneleri farklı davranışlar için uyaran olarak kullanmasını,
tepkilerini engellemesini, alternatif tepkileri zihninde tasarlayabilmesini ve bir davranış
çizgisini seçmesini mümkün kılan davranış kapasiteleridir. Nitekim zihin bireylerin iş birliği
sağlayacak davranış çizgilerini seçmelerini mümkün kılar. Mead benlik terimini kendini
ortamdaki bir nesne olarak görme ve belirli bir nesne tipi olarak kendisi hakkındaki istikrarlı
bir benlik algısını davranışlarını düzenlemek için temel bir uyaran olarak kullanma
kapasitesini betimlemek için kullanır. Zihin ve benlik kapasiteleri rol-alma süreci içinde
oluşur ve bu sürece bağlı olarak sürer, zira kendini bir nesne olarak görme ve alternatif
davranışlar arasından seçim yapma kapasitesi diğerlerinin hareketlerini okuyarak ve tutumları
ve eğilimlerini belirleyerek mümkündür.
“Zihin”, alternatifleri ifade edebilme kapasitesi iken, “benlik” tercihleri tutarlı bir
çerçeve içinde düzenleme kapasitesini ifade eder. Bir organizma alternatifleri sadece zihin
sayesinde gözünde canlandırabilir, ancak onlar arasından kolayca seçim yapamayabilir.
Alternatif davranışlar arasından seçim yapabilmeyi benlik kapasitesi mümkün kılar. Bu
kapasite sayesinde benlik hem kişinin davranışlarında bir istikrar ve tutarlılık kaynağı
oluşturur hem de davranışların toplumsal doku veya toplumla bütünlüğünü sağlar.
Benlik, davranışlarda bir tutarlılık ve bireyin geniş etkileşim ağlarıyla bütünleşmesini
sağlamanın yanı sıra bir toplumsal değişme aracı olarak da hizmet eder. Benliğin iki temel
evresi - ferdî ben ve sosyal ben- bireysel davranışların, toplumsal sürecin akışını belirli ölçüde
değiştirebilmesini sağlar. “Sosyal ben”, toplumsal beklentilerle tamamen uyuştuğunda bile,
somut davranış -yani ferdî ben- “sosyal ben” imgelerinde beklenilen davranışlardan sapabilir.
Ancak bu sapma, gruptaki diğer üyeleri davranışlarını ayarlamaya zorlar. “Ferdî ben” ile
“sosyal ben” arasında böylece sürüp giden etkileşim toplumsal değişimin de dinamiğini
sağlar.
Mead, toplumsal düzen üzerine yaptığı analizlerde, toplumun zihin ve benlik sahibi
insanlar arasındaki etkileşim süreçleriyle nasıl yaratıldığı, sürdürüldüğü ve değiştiğini
göstermeye çalışır. Mead, kişilik ve toplum arasındaki bu bağlantıyı vurgularken Avrupa
sosyolojisinin makro-yapısal analizlerine de değerli bir katkıda bulunur. Ancak genel olarak
Mead tutarlı ve ayrıntılı bir toplumsal yapı anlayışı geliştirmekle fazla ilgilenmez. Bu nedenle
Mead’de; Marx’ın çalışmalarında temel izlek olan altyapı ve üstyapı gibi ayrımlara veya
Weber’in ideal tiplerine benzer girişimlere rastlanmaz. Mead ve Emile Durkheim, büyük
ölçüde toplumsal bütünleşmenin sembolik temelleriyle ilgilenmeleri nedeniyle bir ölçüde
yakındırlar; ancak Durkheim bütünleşmeye kültürel ve toplumsal yapılar temelinde bakma
eğilimindeyken, Mead bütünleşmeyi zihin ve benliğin davranış kapasitelerinin ürünü olarak
görür. Etkileşim, roller ve benlikle ilgilenmeleri bakımından Mead ve Simmel bir ölçüde
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benzerlik sergiler ancak Simmel, asla sistematik bir mikro-toplumsal süreçler teorisi
geliştirmeye çalışmazken, Mead bu süreçlere odaklanır.
İşte bu nedenle, Mead’in toplum anlayışından bir toplumsal yapı anlayışı çıkmaz. Mead
daha ziyade toplumsal düzen örüntülerinin, biçimleri ve görünümleri ne olursa olsun,
insanların davranış kapasiteleri, dil, rol-alma, zihin ve benlikle iç içe geçtiğini kabul eder.
Mead, kendi dönemindeki bütün düşünürler tarafından vurgulanan genel görüş, yani
“toplumların giderek farklılaştıkları ve kompleks hâle geldikleri” fikri dışında, toplumsal
yapıların özelliklerine sadece birkaç kez değinir.

14.3.2. Toplum Süreci
Mead’e göre “toplum” terimi, etkileşim süreçlerinin istikrar sergileyebileceğini ve
insanların istikrarlı toplumsal ilişkilerin dayattığı bir çerçeve içinde hareket ettiklerini ifade
etmenin basit bir yoludur. Toplumun temelinde dilin kullanılması ve zihin ve benlik sahibi
bireylerin rol-almaları yatar. Bireyler, anlamlı “hareketleri kullanma ve okuma” kapasiteleri
sayesinde rol-alabilir, belirli bir durum içindeki özel diğerlerine ve farklı genelleştirilmiş
diğerlerine tepkilerini ifade etmek için zihinleri ve benliklerini kullanabilirler.
“Genelleştirilmiş diğerleri”, toplumun yapısını temsil eden daha genel grupların
(organizasyonlar, kurumlar, topluluklar) cisimleşmiş hâlleri olduğu için, bireylere
davranışlarını ayarlamakta başvurabilecekleri ortak bir referans çerçevesi sunarlar.
Mead’e göre toplumun yapısı ve dinamikleri, genelleştirilmiş diğerlerinin miktarı,
belirginliği, kapsamı ve yakınlığını etkileyen değişkenlerle bağlantılıdır. Bu yüzden,
bireylerin birbirlerinin rollerini uygun biçimde alabilme ve ortak genelleştirilmiş diğeri veya
diğerlerinin perspektiflerini- yüklenebilme düzeyine bağlı olarak etkileşim örüntüleri istikrarlı
ve işbirliğine dayalı olacaktır. Aksine, rol-alma uygun düzeyde gerçekleşmediğinde ve farklı
genelleştirilmiş diğeri veya diğerlerine göre ortaya çıktığında etkileşim bozulacak ve
muhtemelen çatışma üretecektir.
Kompleks toplumlarda insanlar, çeşitli roller oynarlar ve bu rollerle ilgili dolaysız
genelleştirilmiş diğerleri çoğu kez değişecektir. Bu açıklama kuşkusuz, Comte ve
Durkheim’in farklılaşmanın çözücü etkilerini ifade biçimlerinden bir ölçüde farklıdır. Mead
bireylerin dolaysız genelleştirilmiş diğerleri çeşitlendiğinde karşılıklı olarak rol-alabilecekleri
daha genel veya daha soyut bir genelleştirilmiş diğerine sahip olmanın mümkün olduğunu
kabul eder. Sonuç olarak, insanlar aralarındaki farklılıklara rağmen ortak bir perspektifi
benimseyebilir ve onu davranışlarını yönlendirmek için kullanabilirler. Durkheim’in benzer
kavramlaştırmasında, kolektif bilincin zayıflaması ve sonuçta anominin ortaya çıkması
vurgulanırken, Mead’in kavramlaştırmasında farklı genelleştirilmiş diğerlerinin “rolünüalma”nın önemi vurgulanır.
Bununla beraber, iki bireyin dolaysız gruplarının genel tutumları bir ölçüde farklı
olabilse de, onlar aynı zamanda daha uzak ve hatta daha soyut bir genelleştirilmiş diğerinin
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perspektifini-yüklenebilir ve bu tutumları davranışlarını yönlendiren ortak bir perspektif
olarak kullanabilirler. ‘Meslek grupları’ gibi yapısal birimleri ‘kolektif bilinç’ ve birey
arasındaki gerekli arabulucu unsurlar olarak gören Durkheim’dan farklı olarak, Mead’in zihin
ve benlik açıklamasında, örtük olarak, farklı konumlardaki bireylerin, çeşitli ve uzak
diğerlerinin rollerini-alma kapasiteleri sayesinde, ortak bir toplumsal doku içinde
bütünleşecekleri öne sürülür. Nitekim Mead’e göre yapısal farklılaşma, bireyleri daha uzak ve
daha soyut genelleştirilmiş diğerlerinin rolünü-almaya zorlama eğilimindedir. Bu sayede bir
toplumun boyutları büyük ölçüde genişleyebilir, çünkü insanların etkileşimleri yüz yüze
iletişimden ziyade ortak tutumlar aracılığıyla gerçekleşebilir ve bunlara referansla
düzenlenebilir.
Özetle Mead’in toplum anlayışı toplumsal yapıların bütünlüğünü sağlayan sosyal
psikolojik mekanizmalara ilgisinin etkisi altındadır. Mead’e göre, toplum sadece çeşitli özel
ve genelleştirilmiş diğerlerinin rollerini-alma süreçlerini ve buna bağlı olarak, eylemin zihin
ve benlik kapasiteleriyle koordinasyonunu ifade eden bir terimdir. Toplumsal yapıların
temelini oluşturan süreçleri vurgulayan Mead oldukça dinamik bir toplum anlayışı ortaya
koyar. Toplum rol alma süreciyle yaratılmanın yanı sıra, benzer süreçler aracılığıyla
değiştirilebilir.
Mead’in çalışmasında toplumsal yapının ihtişamı çok az hissedilir. Onun
kavramlaştırmasında toplum, karşımıza âdeta gizeminden arındırılmış olarak çıkar. Çünkü
ona göre toplum, zihin ve benliğe sahip olan ve birbirlerine uyum sağlamaya çalışan
bireylerin rol-almaları sürecinden başka bir şey değildir. Bununla beraber, Mead’in toplumsal
morfoloji (rol-alma süreciyle yaratılan yapısal formlar) konusunda bazı görüşler sunduğunu
belirtmeliyiz.

14.3.3. Toplumun Morfolojisi
Mead grup, topluluk, kurum ve toplum gibi, yapısal çağrışımlar içeren çok yaygın
terimleri sıkça kullanır. Bu kavramlar, Mead’in dağarcığında, bireyler arasındaki etkileşim
kalıplarındaki düzenliliği anlatmak üzere çoğu zaman birbirinin yerine kullanılır.
Mead toplum terimini iki anlamda kullanır: (1) süre giden, düzenli bir etkinlik ve (2)
ulus-devletler gibi jeopolitik birimler. Ancak en sık kullanılan ilkidir; dolayısıyla biz de
burada, birçok aktör arasında süregelen ve düzenli bir etkinlik olarak toplum fikrini esas
alacağız. Burada söz konusu etkinlikler, küçük bir grubun ya da tüm toplumun etkinlikleri
olabilir.
Mead topluluk kavramını, muğlâk bir biçimde ve çoğu kez toplumla aynı anlamda
kullanır. Mead’in genel kullanımı itibariyle topluluk; ortak bir anlamlı semboller setine sahip,
ayrı bir varlık oluşturduklarının farkında olan ve ortak bir genelleştirilmiş diğeri veya
tutumlar topluluğunu paylaşan aktörler toplamını anlatır. Aslında, bir topluluk, üyelerinin ayrı
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bir varlık oluşturduklarını hissedip hissetmemelerine bağlı olarak oldukça büyük veya çok
küçük olabilir.
Her topluluk içinde insanların sergiledikleri varsayılan belirli davranış biçimleri vardır.
Mead bunları kurumlar olarak tanımlar:
İçinde yaşadığımız toplulukta (…) bir dizi ortak tepkiler bütünü vardır ve bu
tür tepkiler, “kurumlar” olarak terimleştirdiğimiz şeylerdir. Kurum, topluluğun
tüm üyelerinin belirli bir duruma ortak tepkisini simgeler.
Mead’e göre, kurumlar ilişkilidir ve bu yüzden, insanlar bir kurumsal bağlamdayken
diğer kurumların tepkilerine zımnen müracaat ederler. Mead’in vurguladığı gibi “kurumlar
aslında topluluğun yaşam-alışkanlıklarını oluştururlar ve bir birey diğerlerine, sözgelimi
ekonomik temelde yöneldiğinde, basitçe özel bir tepkiye değil, ilişkili tüm bir tepkiler
bütününe müracaat etmektedir”.
Kurumlar sadece farklı yaşam durumları (ekonomik, siyasal, ailevi, dinsel veya eğitsel)
karşısındaki genel davranış çizgilerini temsil ederler. İnsanlar belirli bir kurumun genel
tutumunu benimserler ve kurumlar karşılıklı ilişkili oldukları için, aynı zamanda diğer
kurumların tepkilerini dikkate alma eğilimindedirler. Bu yolla insanlar, uygun tepkileri
sergileyerek ve uygun olmayanları engelleyerek daha genel bir topluluk içinde bir durumdan
diğerine kolayca geçebilirler.
Mead, kurumların ve genelleştirilmiş diğerinin, insanların eylemlerini yönlendiren bir
genel çerçeve sağladığını kabul eder. İnsanlar Mead’in gruplar olarak terimleştirmeyi tercih
ettiği çeşitli ve daha küçük birimler içinde yer alırlar. Örneğin, ekonomik faaliyetler farklı
ekonomik gruplar içinde farklı bireyler tarafından sürdürülür. Aile ilişkileri aile grupları
içinde ortaya çıkar ve benzer şekilde, her kurumsal etkinlik belirli gruplar içinde
gerçekleştirilir. Gruplar hem kendilerine has olan hem de toplumsal kurumların veya
toplumun genelinin tutumlarıyla tutarlılık içinde olan kendi genelleştirilmiş diğerlerini
sergilerler. Gruplar büyüklük, farklılaşma, ömür ve sınırlılık bakımından büyük farklılıklar
sergileyebilir. Ancak Mead’in genel vurgusu; bireylerin etkinliklerinin, aynı anda hem kendi
gruplarının genelleştirilmiş diğerini hem de toplumun genel perspektifini yüklenmeleri
gerektiğidir.

14.3.4. Toplumun Kültürü
Mead kültür kavramını günümüzdeki anlamında kullanmaz. Ancak onun
genelleştirilmiş diğeriyle ifade edilen toplumsal düzen anlayışı, kültürün insanların
düşünceleri, algıları ve eylemlerini harekete geçiren ve düzenleyen bir semboller sistemi
olduğu anlayışıyla tutarlıdır. Bununla beraber Mead, toplumsal yapı veya morfoloji ayrımında
olduğu gibi, insanların yarattıkları ve ilişkilerini düzenlemekte kullandıkları farklı türden
sembol sistemlerini ayrıntılı olarak analiz etmeye çalışmaz. Daha ziyade, aslında daha genel
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bir görüşle, insanların belirli tutumlar yaratmak için anlamlı sembolleri ve dili kullandıkları
düşüncesiyle ilgilenir ve insanlar, rol-alma kapasitesi sayesinde davranışlarını sadece özel
diğerlerinin tutumlarıyla ilişki içinde değil, bu tutumlara vücut kazandıran genelleştirilmiş
diğerlerine göre de düzenleyebilirler.
Mead genelleştirilmiş diğeri terimini, günümüzde algılar, düşünceler ve eylemleri
düzenleyen daha genel bir sistemin kültürel sembolleri olarak görülen şey karşılığında
kullanır. Kısacası Mead’de genelleştirilmiş diğeri; normlar, değerler, inançlar ve bu tür diğer
düzenleyici sembol sistemlerinden meydana gelir. Mead, değerler, inançlar ve normlar
arasında dikkatli ayrımlar yapmaz, sadece toplumun temel süreçlerini ortaya koymaya çalışır.
Bu yüzden, Mead toplum anlayışında süregelen toplumsal etkinliğin temelini oluşturan
süreçlerin doğasını vurgular. Mead toplumsal yapının ayrıntılarıyla veya kültürün
bileşenleriyle fazla ilgilenmez. Ona göre, özel yapıları ne olursa olsun, toplumun yaratılma,
sürdürülme ve değişme süreçleri özünde aynıdır. Toplumsal düzen, zihin ve benlik
kapasitelerinin sonucudur, zira bu kapasiteler aktörlerin farklı diğerlerinin rollerini-almalarını
ve böylece eylemlerini düzenlemeleri ve koordine etmelerini mümkün kılar. Birey ve toplum
arasındaki temel ilişki konusundaki bu kavrayış Mead’in Zihin, Benlik ve Toplum’daki büyük
katkısını gösterir.

14.4.

Edim Felsefesi

Edim Felsefesi1 başlıklı eser, Mead’in ölümünden sonra yayımlanmıştır. Bu kitap içinde
yer alan yazıların büyük bir kısmı sosyologları fazla ilgilendirmez; ancak “Edimin Evreleri”
başlıklı ilk yazıda, Mead diğer makaleleri veya derslerinde yer almayan yeni görüşler ortaya
koyar. Mead bu yazıda kendi zihin, benlik ve toplum kavramlaştırmasının tamamlayıcı bir
parçası olarak görülebilecek bir insan güdüleri teorisi geliştirir.
Mead tezini bir güdü anlayışı olarak ortaya koymaz, onun amacı insanlarda eylemin
neden ve nasıl başladığı ve belirli bir yönde ilerlediğini anlamaktır. Mead’e göre, davranışın
en temel birimi “edim”dir ve Edim Felsefesi’nin büyük bir bölümü bu temel birimin doğasını
anlamaya yöneliktir. Zira bir bireyin davranışı nihayetinde, bazen tek başına gerçekleştirilen,
ancak çoğu kez eşanlı olarak ortaya çıkan bir dizi edimden ibarettir. Bu yüzden, insan
doğasını kavrayabilmek davranışın kurucu unsurlarını -yani, ‘edimler’i- anlamayı gerektirir.
Mead, edim analizinde de yukarıda incelediğimiz temel kabullerini sürdürür: Edimler,
organizmaların içinde bulundukları çevresel koşullara uyum sağlamaya çalışırken oluşan daha
büyük bir yaşam sürecinin parçalarıdır. Ayrıca, insan edimleri zihin ve benlik kapasiteleri
nedeniyle sadece insan türüne özgüdür. Bu yüzden, Mead’in güdü teorisi zihin ve benlik
sahibi ve toplum içinde yer alan organizmaların davranışlarının nasıl başladığını ve
ilerlediğini anlama çabası etrafında gelişir. Mead, edimi dört evreli bir süreç olarak betimler.
1

Philosophy of the Act.
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Ancak ona göre, insanlar aynı anda farklı edimlerin farklı evreleri içinde bulunabilirler. O
ayrıca, edimlerin uzunluk, örtüşme düzeyi, tutarlılık, yoğunluk ve diğer farklı durumlar
bakımından değiştiklerini kabul eder. Ancak o, edimin evreleri analizinde, edimin farklı
özellikleri hakkında önermeler geliştirmekten ziyade onun temel doğasını ortaya koymaya
çalışır.
Mead, edimlerin dört evreden geçerek ilerlediğini düşünür: (1) dürtü, (2) algı, (3)
davranışın yönlendirilmesi ve (4) dürtünün karşılanması. Bunlar birbirlerinden tamamen
bağımsız şeyler değillerdir, çoğu kez iç içe geçer, ancak bir ölçüde farklı davranış kapasiteleri
içeren özel evreleri oluştururlar.

14.4.1. Dürtü
Mead’e göre dürtü, organizma ve çevresi arasındaki bir dengesizlik veya gerilim
durumudur. Mead, aslında dürtülerin farklı durumlarıyla -yönleri, tipleri ve yoğunluklarıylailgilenmese de örtük iki önerme sunar: (1) bir organizma ve çevresi arasındaki dengesizlik
arttıkça dürtüleri o kadar güçlü olur ve davranışın bunu yansıtma ihtimali artar; (2) dürtünün
süresi uzadığında organizma onu doyuruncaya kadar davranışı daha fazla yönlendirecektir.
Bir organizmadaki dengesizliğin farklı türden kaynakları olabilir. Bazı dürtülerin
kaynağı doyurulmamış ihtiyaçlarken, bazılarınınki kişiler arası uyumsuzluklardır. Sadece
bazıları organizmanın kendi içinden, ancak çoğu organik, kişiler arası ve iç psişik
gerilimlerden kaynaklanır. Temel vurgu, dürtülerin, onları doyurmaya yönelik davranışları
başlatırken, bir organizmanın davranışına genel bir yön kazandırdıklarıdır. Fakat Mead,
hemen ardından, bir dengesizlik durumunun birçok farklı biçimde giderilebileceğini ve
davranışın yönünün söz konusu çevre koşulları tarafından belirlenebileceğini belirtir. Mead’e
göre, insanlar sürekli olarak dürtüler etrafında gelip giderler. Aksine, bir dürtü ortama uyum
düzeyi olarak tanımlanır ve dürtünün karşılanma biçimi organizmanın kendi çevresine
adaptasyona hazır olma tarzından etkilenir.
Örneğin, açlık ve susuzluk gibi görünüşte organik dürtülerin bile çevreye adaptasyon
davranışlarından ortaya çıktığı düşünülür. Açlık çoğu kez kültürel standartlar tarafından
düzenlenir (örneğin, yemeğin ne zaman yeneceği) ve organizma çevreden yeterli besin
sağlayamadığında ortaya çıkar. Bu dengesizliğin giderilme biçimi büyük ölçüde bireyin
toplumsal dünyasının kısıtlaması altındadır. Yenilmesi uygun besin tipleri, besinlerin
tüketilme biçimi ve ne zaman tüketilecekleri, zihin ve benlik sahibi aktörler üzerinde etkide
bulunan çevresel güçler tarafından biçimlendirilir. Bu yüzden, Mead’e göre, bir dürtü
davranışı başlatır ve ona sadece genel bir yön kazandırır. Edimin bir sonraki evresi -algıdürtüyü karşılamak için ortamın hangi yanlarının önemli olduğunu belirler.
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14.4.2. Algı
Mead’e göre, insanlar etraflarındaki şeyleri oldukça seçici bir biçimde görürler. Seçici
algının bir temeli dürtüdür: İnsanlar çevrelerindeki, bir dürtünün karşılanmasıyla ilişkili
olduğunu algıladıkları nesnelere daha kolay uyum sağlarlar. Ancak burada bile önceki
sosyalleşmeler, benlik-algıları ve özel ve genelleştirilmiş diğerlerinin beklentileri belirli bir
dürtünün karşılanmasında hangi nesnelerin önemli olarak görülebileceğini sınırlar. Örneğin,
Hindistan’da aç bir kişi ineği beslenmeyle ilişkili bir nesne olarak görmeyecek, daha ziyade
diğer potansiyel besin nesnelere yönelecektir.
Bu yüzden, algı süreci bir bireyi ortamdaki belirli nesnelere daha duyarlı kılar. Bu
nesneler davranışsal tepki stokları için uyaranlar hâline gelir. Nitekim kişi belirli nesnelere
duyarlı hâle gelirken, onlara belirli biçimlerde davranmaya hazırdır. Mead’e göre böylece,
algının kaynağı basitçe uyarana potansiyel tepkilerin uyarılmasıdır; yani, organizma ilişkili
nesnelerin farkına varırken, aynı zamanda onlara belirli biçimlerde tepki vermeye hazırdır. Bu
yüzden, insanlar nesnelere, onlara belirli tepkilerin kendi dengesizlik durumlarını nasıl
ortadan kaldırabileceği konusunda bir dizi hipotez veya fikirle yaklaşırlar.

14.4.3. Davranışların Yönlendirilmesi
Bu hipotezlerin sınanması -yani nesnelere belirli tepkilerin verilmesi- davranışların
yönlendirilmesi olarak terimleştirilir. İnsanlar, bir zihin ve benliğe sahip oldukları için, açık
olduğu kadar örtük bir yönlendirme içinde de yer alabilirler. Bir insan, bir dürtüyü karşılamak
için, nesnelere yönelik eyleminin sonuçlarını örtük olarak tasarlayabilir. Bu yüzden, insanlar
kendi dünyalarını çoğu kez zihinsel olarak yönlendirebilir ve farklı eylem çizgilerinin
sonuçlarını zihinlerinde tasavvur ettikten sonra açık bir davranış çizgisi sergilerler. İnsanlar
kimi zaman ortamlarını bilinçli veya ertelenmiş düşünme olmadan yönlendirebilir; basitçe bir
dürtüyü doyurması muhtemel olarak algılanan bir davranış sergilerler.
Davranışları yönlendirmenin açık veya örtük olmasını belirleyen nedir? Temel koşul,
Mead’in ifadesiyle engellenmedir: Bir dürtünün karşılanmasının önlenmesi veya
ertelenmesidir. Engellenme imgeler üretir ve düşünme süreci başlar. Örneğin, yazarken bir
kalemin kırılması (dürtü veya ortamda dengesizlik üreterek) davranışları yönlendirme
çabasına yol açar: not tutmak isteyen bir kişi açılmış kalemler hazırlayabilir, bunlardan birini
alıp bir an bile düşünmeden yazmaya devam edebilir. Bir kalem yığını hazırlamayan bir
başkası başlangıçta masanın çekmecesine bakabilir, çekmeceyi açabilir ve genellikle “el
yordamıyla” bir kalem arayabilir. Aynı noktada, çoğu kez kişi bir süre ‘bilinçsizce etrafı
araştırdıktan” sonra amacına ulaşamayınca (bir kalem bulamayınca) daha açık olarak
düşünmeye ve davranışlarını yönlendirmeye başlar. Artık daha önce kalemi nereye bıraktığını
hatırlamaya veya kalemtıraşın muhtemel yerini tahmine çalışır. Nitekim dürtü, algı ve
davranışın yönlendirilmesi evreleri dürtünün doyurulmasıyla sonuçlanmadığında düşünme
başlar ve davranışlar (davranış kapasiteleri zihin ve benlik aracılığıyla) daha açık bir biçimde
yönlendirilmeye başlar.
259

Düşünme ayrıca, edim içinde daha önceden başlayabilir. Örneğin, algı ilişkili bir
nesneler alanı üretmediğinde bu evrede engellenme ortaya çıkar ve sonuç olarak, aktör
zihinsel kapasiteleri sayesinde doğrudan açık bir biçimde düşünmeye başlar. Nitekim
düşünme; çevresiyle bir dengesizlik durumu yaşayan, nesneleri algılayamayan veya
davranışlarını dürtünün doyurulmasını sağlayacak biçimlerde yönlendiremeyen bir
organizmanın davranışsal adaptasyonudur.
Aktör düşünme sürecinde ilişkili nesneleri algılamaya başlar, hatta bu nesne bir birey
veya grupsa onun rolünü-alabilir, bir benlik-imgesi geliştirebilir ve kendini bir nesne olarak
görebilir ve böylece, hangi uygun davranış çizgisini seçebileceği ve sergileyebileceğini
hayalinde tasarlayabilir. Kuşkusuz, seçilen davranış dürtüyü karşılamadığında bu süreçler
yeniden başlar ve organizma çevreyle denge sağlayıncaya kadar davranışlarını sürdürür.
Davranışın yönlendirilmesi; davranış, geri-bildirim, davranışın yeniden ayarlanması,
geri-bildirim, yeniden ayarlama vs. süreçlerini içermesi ve bu genel sürecin dürtü
karşılanıncaya kadar devam etmesi bakımından “sibernetik”tir. Mead’in “zihninde tasarlama
olarak düşünme” anlayışı ve “ ferdî ben”-“sosyal ben” kavramlaştırması bu genel sibernetik
anlayışa uygundur. Düşünme bir davranış çizgisinin tasarlanmasını ve böylece kişinin
davranışlarının muhtemel sonuçları konusunda kendine geri-bildirimde bulunmasını
gerektirir. Benliğin “ ferdî ben” ve “sosyal ben” evreleri; davranışlardan ( ferdî ben) sosyal
ben imgelerinin üretilmesini (geri-bildirim) ve ardından bu imgelerin sonraki davranışları
ayarlamak için kullanılmasını içerir. Nitekim Mead, çoğu güdü teorisyeninden farklı olarak,
edimlerin geri-bildirim içeren, ayrıca sonraki yönlendirmeleri sağlamak için kullanılan bir
dizi yönlendirme sonucunda oluşturulduğunu düşünür. Bu yüzden güdü, çevreyle dengeyi
yeniden sağlamak için sürekli bir uyum ve yeniden uyum sürecidir.
Mead gerçekte edimin yönlendirilme evresi hakkında formel önermeler geliştirmese de,
örtük olarak, bir güdü daha sık engellendikçe yoğunluğunun artacağını, düşünme sürecine ve
benliğin evrelerine daha fazla başvurulacağını varsayar. Nitekim güçlü bir dürtüyü
doyuramayan başarılı bir yönlendirmeyle bireyler bunu sağlayabilecek nesneler ve
davranışları hayali olarak düşünmeye ve onlar üzerinde yeniden düşünmeye daha fazla zaman
ayıracaklardır. Örneğin, açlıklarını veya cinsel arzularını doyuramayan veya hak ettiklerini
düşündükleri kabulü görmeyen bireyler, muhtemelen kendi dürtülerini kontrol çabalarında
açık ve örtük yönlendirmelere büyük miktarda ve hatta giderek daha fazla zaman
ayıracaklardır.

14.4.4. Dürtünün Karşılanması
Dürtülerin karşılanması evresi, basitçe, bir organizmayla çevresi arasındaki
dengesizliğin ortadan kalkmasıyla edimin tamamlanmasını ifade eder. Bir davranışçı olarak
Mead’e göre, belirli nesnelerle ilişki içinde davranışların sergilenmesiyle dürtünün başarıyla
karşılanması istikrarlı davranış kalıplarının gelişmesine yol açar. Nitekim genel dürtü
kategorileri veya tipleri, geçmişte dengeyi yeniden sağlamakta başarılı olmuşlarsa, bireylerde
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belirli davranış çizgilerini ortaya çıkarma eğiliminde olacaklardır. Bireyler aynı veya benzer
nesneleri dürtünün karşılanmasıyla ilişkili olarak algılama eğiliminde olacaklar ve bu
nesneleri belirli davranışlar ortaya çıkartacak uyaranlar olarak kullanma eğilimi
sergileyeceklerdir. Bu sayede insanlar kendi ortamları üzerinde etkili istikrarlı davranış
eğilimleri geliştirirler.
Bir kişi için kuşkusuz her biri farklı karşılanma evrelerinde ve potansiyel engellenme
noktalarında işlerlikte olan birçok dürtü söz konusudur. İnsanlar için algı, sadece fizik
nesneleri değil, kendileri, diğerleri ve farklı genelleştirilmiş diğerlerini de ortamın bir parçası
olarak görmelerini gerekir. Zihin ve benlik kapasitesine sahip insanların davranışlarını
yönlendirebilmeleri, alternatifleri tarttıkları ve sonuçlarını kendi benlik-algıları, özel ve farklı
genelleştirilmiş diğerlerinin beklentilerine referanslarla değerlendirdikleri açık davranışlar ve
örtük düşünceler/kararları içerir. Hayatlarını toplumsal gruplar içinde sürdürmek zorunda olan
insanların dürtülerinin karşılanması, neredeyse her zaman süregelen kolektif girişimler
içerisinde diğerlerine adaptasyonla ve onlarla iş birliği içinde ilerler.
Mead, Freud’dan veya kendi dönemindeki çoğu psikiyatr ve psikologdan farklı olarak,
normal-dışı davranış tipleriyle ilgilenmez; daha ziyade -normal veya normal dışı- bütün insan
eylemlerinin temel özelliklerini gösteren bir model inşa etmeye çalışır. Bu nedenle Mead’in
sosyal davranışçılık yaklaşımı, aşırı rasyonel olmakla itham edilmiştir. Ancak onun edim
modeli dikkatle incelendiğinde bu tür eleştirilerin yersiz olduğu görülür. Mead’in modeli,
rasyonel eylem kadar duygusal eylemlerin unsurlarını da içerir. Böylece, dürtü tiplerinin,
farklı engellenme örüntüleriyle bir araya gelerek, nasıl farklı açık ve örtük davranış biçimleri
ürettiklerini anlamaya çalışanlar için değerli bir araç sunar.
Ayrıca Mead’in edimin evreleri hakkındaki analizi, Zihin, Benlik ve Toplum’daki tartışmasına bir katkı niteliğindedir. Bu katkı sayesinde insanların bir eylemi niçin başlattıkları
ve davranışların niçin belirli bir yönde ilerlediği konusunda daha açık bir fikir sahibi
olunabilir.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Mead üzerine bu son derste, ABD’li düşünürün 20. yüzyılın kabaca ilk çeyreğinde
geliştirdiği felsefi ve sosyolojik düşüncesini ele aldık. Sosyolojik analizlerinin en yoğun
olduğu 1934’te öğrencileri tarafından yayımlanan Zihin, Benlik ve Toplum (Mind, Self and
Society) adlı eserine özellikle odaklandık. Mead’in, bu kitabın başlığında geçen her bir
kavramı nasıl tanımladığı ve ilişkilendirdiğini açıkladık. Dersin ikinci kısmında ise Mead’in
edim felsefesini ele aldık.
Mead’in güdü teorisi, büyük ölçüde zihin, benlik ve toplum anlayışı gibi, farklı ve çoğu
kez çelişkili bakış açılarının bir sentezini temsil eder. Biyolojik birey ihmal edilmez,
bireylerin iç psikolojik süreçlerine ışık tutulur ve edimlerle süregelen toplumsal süreçler
arasındaki ilişkilere önem verilir. Nitekim Mead’in güdü anlayışı özellikle sosyolojiktir;
bireylerin, fiziksel ortamlar kadar toplumsal ortamlarla da ilişkilerini vurgular. Bireylerin
davranışlarını yönlendiren ve akışını biçimlendiren şey organizmanın içinde bulunduğu
ortamla ilişkisidir. Bu ortam, zihin ve benlik sahibi aktörler toplum içinde var olabildikleri
için toplumsaldır. Bu yüzden, insanlar eylemlerini süregelen toplumsal süreçle bütünlük
sağlayabilme çabası içinde başlatır ve yönlendirirler.
Mead’in sosyal davranışçılığı faydacı, pragmatist, davranışçı ve hatta Darvinist
fikirlerin bir sentezini temsil eder. Mead’in temel öncülü şöyledir: Organizmaların çevrelerine
uyum ve adaptasyonlarını kolaylaştıran davranışlar muhafaza edilir.
Mead’e göre bir organizmanın çevresi hiç kuşkusuz toplumdur. Bu yüzden bebeğin; dil,
rol-alma, zihin ve benlik gibi davranış kapasiteleri geliştirerek topluma uyum sağlaması
gerekir. Bu temel kapasitelerin sürekli kullanımı yetişkin bireyin topluma uyum ve
adaptasyonu için merkezî öneme sahiptir. Mead’in kritik önemdeki fikri, zihin ve benlik
kapasitelerinin davranışlar olduklarıdır. Ayrıca, bu kapasiteler insanlar arasındaki çoğu
eylemin örtük olmasını sağlar ve rol-alma, üzerinde-düşünme, özeleştiri ve kendini
değerlendirmeyi gerektirir.
İnsanları farklı kılan şey işte bu davranışsal zihin ve benlik kapasiteleridir. Toplum
sadece zihin ve benlik sahibi insanlar arasındaki etkileşimlerle mümkündür. Hayvanlardan
farklı olarak davranışları içgüdüleri tarafından düzenlenmeyen bir tür olan insanlar için, rolalma yeteneği etkileşimlerde temel önemdedir. Gerçekte, dürtüler hem rol-alma kapasitesine
yol açar hem de bu kapasitenin kısıtlamaları altındadır; bu kapasite bireylerin sadece
birbirlerinin tutumlarını değil, daha genel perspektifler, değerler, inançlar ve normları da
benimsemelerini gerektirir. Dürtüler üzerindeki bütün bu kısıtlayıcılar insan türünün toplum
içinde organizasyonunu mümkün kılar. Bu davranışsal yetenek, ayrıca, toplumsal düzene
esneklik kazandırır, böylece insan türünün bir bütün olarak ortama uyum ve adaptasyonunu
mümkün kılar.
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Nitekim zihin ve benliğin kazanılması, bireylerin kendi toplumsal ortamlarına
adaptasyonlarını mümkün kılar. Zihin ve benlik sahibi bireylerin esnek etkileşim yetenekleri,
insan türünün toplumu yaratması, sürdürmesi ve değiştirmesini sağlayarak çevreye
adaptasyonu kolaylaştırır. Mead’in fikirleri bu temel çerçevede ele alınmalıdır. Mead diğer
düşünürlerden birçok fikir alır; ancak onları, birey ve toplum arasındaki ilişkilerin temel
doğasını ortaya koyacak biçimde bir araya getirir.
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Bölüm Soruları
1) Mead’in “genelleştirilmiş diğeri” kavramını açıklayarak Durkheim’in “kolektif bilinç”
kavramıyla karşılaştırınız.
2) Mead, “kurum” kavramını nasıl tanımlar?
3) Mead’e göre edimin dört evresini açıklayınız.
4) Mead’in “sosyal ben” ve “ferdî ben” kavramsallaştırmalarını açıklayınız.
5) Mead’in “hareketler konuşması”nı açıklamak üzere önerdiği üçlü matrisi açıklayınız.
6) Mead’e göre benliğin gelişim evreleri nelerdir?
7) Mead’e göre “rol-alma” kavramını açıklayınız.
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