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ÖN SÖZ
Toplumsal değişim sosyolojinin doğduğu günden beri onun temel konusu olagelmiştir.
Hatta bazı sosyologlar toplumsal değişme ile ilgilenmenin sosyolojinin kendisi olduğunu ileri
sürmüşlerdir. Zira toplumsal değişimle ilgilenmek demek hemen hemen sosyolojinin tüm
kavramlarını, alt başlıklarını ve ilgi alanlarını çalışmaya dâhil etmek anlamına gelmektedir.
Toplumsal değişim konusu sosyolojinin bir bilim olarak ortaya çıkması ile yakından
ilişkilidir. Zira sosyoloji Batı’da toplumsal alanda büyük dönüşümlerin yaşandığı bir çağda
yaşanan bu değişimleri açıklamak üzere ortaya çıkmış bir bilimdir. Modern toplum siyasi,
sosyal, iktisadi ve fikri alanda yaşanan kapsamlı dönüşümlerin bir neticesi olarak ortaya
çıkmıştır. Bu dönüşümlerin oluşturduğu kapsamlı sorunların çözümü için açıklanması
gerekmektedir. Aynı zamanda yeni ortaya çıkan modern toplumun yeni bir toplum biçimi
olarak açıklanması için de büyük tarihsel değişim açıklamalarına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu
sebeple toplumsal değişme hem tarihsel hem de toplumsal boyutta sosyolojinin en eski ve ilk
konusudur.
Bütün klasik sosyoloji bir değişim sosyolojisi olarak nitelenebilir. Aynı zamanda
toplumsal değişim çağdaş sosyolojide de merkezi bir yer tutmaktadır. Günümüzde sosyoloji
saha araştırmalarına dayalı teorileştirme çabaları ile toplumsal değişimi kavramsallaştırma
çabasına devam etmektedir.
Öte yandan içinde yaşadığımız toplum da Batılı moderniteye benzer bir biçimde
büyük toplumsal ve siyasal dönüşümlerin bir neticesi olarak ortaya çıkmıştır. Osmanlı’nın
klasik toplumsal yapısından modern bir toplumsal yapıya geçiş kapsamlı toplumsal değişimler
meydana getirmiştir. Bu geçişin otoriter ve bürokratik yapısı toplumsal değişimin çok sancılı
bir biçimde yaşanmasına yol açmıştır. Bu sebeple Türk sosyolojisinde toplumsal değişim
konusu daha çok modernleşme ile ilgili bir biçimde ele alınmıştır. Bunda yaşanan toplumsal
değişimin bir modernleşme çabası ile ilişkili olması kadar 1960 sonrası Batı dışı dünyadaki
toplumsal değişimle ilgili olarak geliştirilen modernleşme kuramlarının da ciddi bir etkisi
bulunmaktadır.
İlginç bir biçimde toplumsal değişme konusu Türkiye’de sosyolojinin ilgisini çok fazla
çekmemiştir. Toplumsal değişmeyi kavramsallaştırmak ve açıklamak üzere özellikle kuramsal
çabaların çok az olduğunu not etmek gerekir. Buna mukabil siyaset bilimi ve tarihçilerin de
konuyla yakından (bazen sosyologlardan daha fazla) ilgilendiklerini görmekteyiz. Bunda Türk
sosyolojisinin kendi dâhili gelişim problemlerinin yer aldığını belirtmek gerekir. Bu
çerçevede Mümtaz Turhan, Mübeccel Kıray, Şerif Mardin ve Kemal Karpat modernleşme ve
toplumsal değişimle ilgili kapsamlı açıklamalar geliştiren sosyal bilimciler olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Elinizdeki bu kitap İstanbul Üniversitesi AUZEF Sosyoloji Bölümü müfredatı
kapsamında yer alan Değişim Sosyolojisi dersine bir materyal olmak üzere hazırlanmıştır.
Öğrencilerin kitap üzerinden konuya çalışıp anlayabilmeleri için konular daha fazla ilgili
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konuların ve kavramların açıklanması ile sınırlı tutulmuştur. Ele alınan konular ile ilgili
derinlikli tartışmalar ise bu ders kitabının amaçlarını ve kapsamını aşmaktadır.
Eserin hayırlı olması temennisiyle.
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1. TOPLUMSAL DEĞİŞMEYİ ANLAMAK: TEMEL KAVRAMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
- Toplumsal Değişim Nedir?
- Değişimin Evreni ve Vadesi
- Değişimin Kaynağı, Hızı ve Neticesi
- Değişimin Yönü: İlerleme, Gerileme ve Gelişme
- Yapı-Fail İkilemi

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Toplumsal değişim nedir?
2. Devrimsel ve evrimsel değişiminler arasında ne tür ilişki mevcuttur?
3. Hangi büyüklükteki değişimlere toplumsal değişim denilmektedir?
4. Değişimin kaynağı nedir?
5. Toplumsal yapının tüm unsurları aynı hızda değişir mi?
6. Değişim ilerleme ile eş anlamlı olmak zorunda mıdır?
7. Değişimde aktörün rolü nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Bölümdeki tüm konular

Toplumsal değişme ile ilgili
temel kavramları kavramak

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar

Bölümdeki tüm konular

Toplumsal değişim analizinin
temel birimlerini kavramak

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar

Toplumsal değişimdeki temel
kavramsal tartışmaları
anlamak

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar

Yapı-Fail İkilemi

Toplumsal değişimle ilgili
yapı-aktör ikilemi üzerine
düşünmek

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar

Değişimin Yönü: İlerleme,
Gerileme ve Gelişme

İlerleme, gelişme ve bozulma
gibi temel kavramları
kavramak

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar

Bölümdeki tüm konular
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Anahtar Kavramlar
• Toplumsal değişim
• Toplumsal yapı
• Evrim
• Devrim
• Kültürel değişim
•

İlerleme

• Gerileme ve gelişme
• Aktör
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1.1. Toplumsal Değişim Nedir?
Strasser ve Randall’ın (1981) dile getirdiği gibi değişimin ne olduğu sorusu sosyal
bilimler dâhilinde sorulabilecek en zor sorulardan biridir. Genel anlamda toplumsal değişim
bir sosyal yapıda zaman içinde meydana gelen farklılaşma anlamına gelmektedir. Bu
çerçevede Mine Tan (1981, s. 102) toplumsal değişmeyi makro düzeyde değişim olarak ele
almakta ve “toplumsal ilişkilerde, kurumlarda ve yapıda belirli bir durumdan ya da varlık
biçiminden başka bir durum ya da biçime geçiş” olarak nitelemektedir. Diğer taraftan
değişimin mikro düzeyli bir tanımını veren Mahmut Tezcan’a (1998, s. 191) göre toplumsal
değişme “toplumsal yapının ve onu oluşturan toplumsal ilişkiler ağının ve bu ilişkileri
belirleyen toplumsal kurumların değişmesi” olarak tanımlanabilir.
Farklı sosyolojik gelenekler farklı şekillerde tanımlasalar da toplumsal değişmenin bir
sosyal yapı içinde gerçekleştiği konusunda bir uzlaşma söz konusudur. Her yapının farklı
unsur ve işlevleri olduğu gibi, sosyal yapının da kültürel semboller, davranış kalıpları, sosyal
örgütlenme ve değer sistemi gibi çeşitli unsur ve işlevleri söz konusudur (bkz. Form, 2013).
Değişim bunlardan birinde veya birkaçında gerçekleşen farklılaşmaların toplumsal yapıya etki
etmesidir. Ancak genellikle değişim konusunda zihinlerdeki mesele hangi ölçüye kadar ve ne
tür değişimlerin toplumsal değişim olarak adlandırılacağıdır (Strasser ve Randall, 1981, s.
11).
Toplumsal değişimin manası evvela sosyal oluşumun konumu ve durumuna bağlıdır.
Küçük bir gruptaki değişimler grubun kendisi için önemli görülebilir ancak daha büyük bir
grupta bunların ehemmiyeti azalır. Benzer şekilde toplumsal değişimin gözlemlenmesi
çalışılan zaman dilimine bağlıdır. Kısa vadeli pek çok değişim uzun vadeli bakıldığında
ehemmiyetsizdir ya da tam tersi. Küçük ölçekli ve kısa vadeli değişimler toplumun bir
karakteristiğidir. Zira zaman içinde doğal olarak yeni bilgi ve teknikler ortaya çıkar; çevresel
değişimler yeni bir uyumu tetikler; gücün yeniden dağılımına bağlı olarak değer ve normlar
değişir. Bütün bunlar insan toplumlarının değişiminin kendi iç işleyişi ve dış koşulların etkisi
neticesinde kaçınılmaz olduğunu gösterir.
Görüldüğü üzere toplumsal değişme toplumun kültürü, yapısı, kurumları ve işlevi ile
ilişkili geniş bir kavramdır (bkz. Sullivan, 2009, s. 477). Bu tür genel ve geniş bir tanımı daha
açık hâle getirebilmek için toplumsal değişimle ilgili bazı boyutlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu
boyutlar değişimin evreni (büyük, orta ve küçük), vadesi (kısa, orta ve uzun), hızı (yavaş,
aşamalı, evrimsel değişimler ve hızlı, asli, devrimsel değişimler), yönü (ileri, geri), içeriği
(sosyokültürel, psikolojik, sosyolojik, kurumsal, iktisadi vb.), neticesi (barışçıl ve şiddetli) ve
amili (yapı ve aktör) olarak sıralanabilir. Aşağıda detaylı bir biçimde ele alınan bu boyutlar
toplumsal değişimin kavranmasında önemli bir yer tutmaktadır.

1.2. Değişimin Evreni ve Vadesi
Değişimin evreni veya vadesi hangi boyuttaki değişmelerin toplumsal değişim olarak
adlandırılacağı problemi ile yakından ilişkilidir. Toplum her daim devinim ve değişim hâlinde
6

bir varlık olduğu için ondaki her farklılaşmanın incelenmesi neredeyse imkânsızdır.
Dolayısıyla hangi düzeydeki değişimlerin inceleneceği meselesi burada önem kazanmaktadır.
Bu çerçevede toplumsal değişimleri değişimin miktarı, zaman boyutu ve değişen birimin
etkisine göre sınıflandırmak mümkündür (Appelbaum, 1988, s. 12–13). Bu sınıflandırma
çerçevesinde büyük, orta ve küçük değişimlerden bahsedilebilir. Büyük değişimler genellikle
bir toplumu bütünüyle değiştirir. Bu bütüncül değişimi nitelemek için bazen dönüşüm veya
devrim kavramları da tercih edilmektedir. Tarihsel süreçte tarım toplumu, ticaret toplumu,
sanayi toplumu ve bilgi toplumu gibi değişik toplum tiplerinin ortaya çıkmasına sebep olan
değişimler büyük değişimlere birer örnektir. Sosyolojik inceleme geleneği içinde toplum
tiplerinin değişimi meselesi daha çok erken sosyolojik düşünürler tarafında modernitenin
doğuşu meselesi etrafında ele alınmıştır. Orta düzeyli değişimler ise bir toplumun tipini
bütünüyle değiştirmeyen ancak toplumsal yapıdaki farklılaşmalardır. Nüfus, siyasal yapı,
iktisadi sistem ve mekânsal unsurlardaki önemli değişimlerin toplumsal yapıda meydana
getirdiği değişimler orta düzeyli değişimlere birer örnektir. Bu düzeydeki değişimler
toplumların karşılıklı ilişkileri ile genellikle toplumsal bünyeyi aşan bir karaktere sahiptirler.
Diğer taraftan toplumsal yapı dâhilindeki yeniliklerden kaynaklanan olgular ve kurumların
karşılıklı etkileşiminden kaynaklanan değişimler ise küçük ölçekli değişimleri ifade
etmektedir.
Bir değişimin büyüklüğüne karar vermek değişim üzerine çalışan sosyal bilimcileri
ziyadesiyle meşgul etmiştir. Wilbert E. Moore gibi kendi görüşlerini işlevselci denge
modelleri üzerine kuran bazı sosyal bilimciler kısa vadeli değişimin bir manası olmadığını
ileri sürmektedirler. Onlara göre bu değişimler kişinin toplumsal konumunu, davranışlarını,
toplumsal kurumların birbiri ile ilişkisini etkilememektedir. Küçük değişimler belirli bir
düzeyde kalarak toplumun geneli üzerinde bir etki sahibi olamazlar (W. E. Moore, 1963, s.
46-47). Diğer taraftan benzer bir şekilde düşünen Kingsley Davis ise büyük değişimi küçük
olandan ayırabilmek üzere birisine toplumsal değişim diğerine ise kültürel değişme demeyi
tercih eder. Ona göre toplumsal değişim toplumun tüm ögelerinde belirli bir düzeyde değişim
gerçekleşmesini sağlayan kültürel değişmenin bir alt düzeyine tekabül etmektedir. Kısa
vadede toplumsal değişim gerçekleşirken uzun vadede kültürel değişme olur (Davis, 1950, s.
622). Değişmeyi çatışmacı bir çerçeveden ele alan Lewis A. Coser’e göre ise bir değişimin
küçük ya da büyük olduğunu belirleyen çatışmanın boyutu ve düzeyidir. Küçük ölçekli
değişimi ortaya çıkaran çatışmalar, toplumun kendisini değişen koşullara uyarlamasını
sağlayacak düzeydedirler. Hâlbuki büyük ölçekli değişime yol açacak çatışmaların
neticesinde mevcut toplumsal düzen ortadan kalkar ve yerine yeni sosyal ilişkiler kümesi
etrafında yeni bir toplumsal yapı kurulur. Dolayısıyla ona göre bir değişimi büyük ya da
küçük olarak nitelemek çatışmanın boyutu ve mevzusunun merkezîliği ile mümkündür (L. A.
Coser, 1967).
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Toplumsal değişme ile ilgili diğer bir kritik nokta ise değişimin vadesidir. Bir vadenin
uzun veya kısa olması genellikle görecelidir. Bazen uzun vade olarak görülen bir ölçek başka
bir şeyle karşılaştırıldığında kısa vade olarak görülebilmektedir. Dolayısıyla değişimin uzun
veya kısa vadeli olması bir anlamda değişimin boyutu ile ilintilidir.

Değişim ve Sosyal Yapının Devamı Sorunu
“Çağdaş uygarlık, kapsadığı uzmanlaşma, karmaşıklık ve geniş değişme temposu dolayısı ile
ortaya birçok sorunlar da çıkarmaktadır. Sosyolog bakımından bunun önemli görünüşü, hızlı
değişmelerin, başarılı bir uymanın koşulu olarak, bireylerin yeni davranışlar, tutumlar oluşturmalarını
zorunlu kılmasıdır. Bu ise güçtür; zira sosyal kurumlar, örf ve âdetler, değişen bir toplumda bireyin
yeni davranışlar, tutumlar elde etmesi bakımından sağlam bir zemini ortaya koymamaktadır. Bu
durum karşısında değişen bir Dünya önünde, kişi de devamlı olarak kendisini değişen koşullara
uydurmak zorunda kalmaktadır. Şu durum çağdaş toplumun bireylerinde meydana çıkan
dengesizlikler, geniş akıl hastalıklarını kısmen de olsa açıklayabilir. Belki günümüzün büyük suç
dalgalarının da bir nedenini bu olay açıklayabilir. Özetlenecek olursa, değişme mekanizması hem
sosyal sitemin varlığını koruma hem de bu varlığı tehlikeye düşürme yönünde etkiler yapmaktadır”
(Dönmezer, 1976, p. 330).

Bu çerçevede vade sorunu aslında değişimin şiddeti ve etkisinin bir yansıması olarak
karşımıza çıkmaktadır. Büyük ölçekli değişimler genellikle uzun hazırlık dönemleri ve
süreçler neticesinde gerçekleşirler. Çoğunlukla bu değişimlerin zaman dilimini kestirmek
güçtür. Bu değişimlerin sebepleri tarihsel süreç içerisinde birbirini tetikleyen etkiler silsilesi
içinde geriye doğru uzanır gider. Ancak orta vadede gerçekleşen orta ölçekli değişimlerin
zaman dilimlerini kestirebilmek daha kolaydır. İçinde yaşadığımız modern toplumda sosyal
yapının farklılaşması genellikle bir insan ömrüne sığabilecek değişimlerle gerçekleşir.
Dolayısıyla büyük ölçekli değişimlere mukabil orta ölçekli değişimlerde etken ve süreçleri
takip edebilmek daha mümkündür. Diğer taraftan daha çok toplumsal kurumların bileşenlerin
değişimini ifade eden kısa vadeli değişimler ise mikro ölçekli alan araştırmaları ile daha net
bir biçimde takip edilebilir. Örneğin aile kurumunu etkileyecek kadınların eğitim durumunun
değişimini izlemek kısa vadede daha fazla mümkün ve kolaydır. Bu üç ölçekli ve vadeli
değişim biçimi ve süreci birbirinden kopuk değildirler. Aksine biri diğerinin etkeni olabilecek
şekilde birbirileriyle ilişkilidirler. Değişimi izlemek isteyen bir sosyal bilimci bunu ne kadar
kuramsal yapmak istiyorsa o kadar uzun vadeye, ne kadar ampirik yapmak istiyorsa da o
kadar kısa vadeye bakmak durumundadır.
Sosyolojide değişimle ilgili çalışmaların gelişimi de uzun vadeye bakan büyük ölçekli
kuramsal çalışmalardan kısa vadeye bakan küçük ölçekli ampirik çalışmalara doğru bir seyir
izlemiştir. Özellikle ilk dönem klasik sosyologların içinde yer aldığı sosyolojik düşüncenin
önemli bir kısmı için toplumsal değişim demek toplumun bütüncül anlamda biçim
değiştirmesi demektir. Uzun erimli ve büyük boyutlu değişimleri inceleyen bu kuramcıların
odağında hiç şüphesiz bu tür bir değişimin en güncel ve en müşahhas örneği olarak modern
toplumun doğuşu bulunmaktadır. Aşağıda daha detaylı bir biçimde tartışılacağı üzere onlara
göre dünya tarihinde kapsamlı bir farklılaşmaya yol açan modernitenin doğuşu aynı zamanda
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toplumsal değişimin de başlangıcıdır. Bu çerçevede sosyolojide toplumsal değişimle ilgili
çalışmaların gelişiminde vade ve ölçek bakımından üç aşama bulunmaktadır:
1. 19. yüzyıl boyunca modern toplumu dünya tarihi içinde konumlandırmaya yönelik
büyük ölçekli değişimleri inceleyen çalışmalar yapılmıştır.
2. Zamanla modern toplumun yerleşmesi ile birlikte yirminci yüzyılın üçüncü
çeyreğine kadar genellikle toplumsal yapının işleyişini inceleyen orta ölçekli değişimleri ele
alan çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
3. Bu dönemden sonra ise genellikle olgular ve kurumlar arası ilişkileri ele alan küçük
ölçekli çalışmalar daha fazla yapılmaktadır.
Ülkemizde ise toplumsal değişim ile ilgili çalışmaların gelişimindeki sürecin belirsiz
bir biçimde de olsa benzer bir şekilde seyrettiği söylenebilir.
Tablo 1: Toplumsal Değişimin Vadesi ve Ölçeği
Değişimin Değişimin
ölçeği
vadesi

Değişimin tipi

Temel etkenler

Büyük

Uzun

Toplum tipinin farklılaşması

Makro tarihsel ve doğal etkenler

Orta

Orta

Toplumsal yapıda
farklılaşma

Demografik, sosyal, siyasal ve
iktisadi etkenler

Küçük

Kısa

Toplumsal olgu ve
süreçlerde farklılaşma

Gündelik toplumsal olaylar

1.3. Değişimin Kaynağı, Hızı ve Neticesi
Toplumsal değişimin hızı sorunu değişimle ilgili çalışmalarda önemli bir yer
tutmaktadır. Değişimin hızı aslında tek başına ele alınabilecek bir mesele değildir. Zira
değişimin hızlı veya yavaş olduğu toplumsal yapının değişime açıklığı, değişime verdiği
tepki, değişimin biçimi ve ortaya çıkan neticelerle ilintilidir. Sıklıkla dile getirildiği üzere
günümüz dünyasında değişimin hızı ve ivmesi gittikçe artmaktadır. Geçmişte daha uzun
vadelerde gerçekleşen farklılaşmalar bugün daha kısa vadede gerçekleşmektedir.
Değişimin hızı sorunu aslında örtük bir biçimde değişimin kaynağı ile de ilintili bir
meseledir. Bir toplumsal sistem kendi sorunları, ihtiyaçları ve süreçleri çerçevesinde doğal bir
değişim geçiriyorsa bu değişim genellikle hızlı olarak nitelenmez. Daha açık bir ifade ile
değişimin kaynağı toplumsal yapının kendi dâhilinde ise değişim zaman bakımından kısa
sürede de gerçekleşse hızlı bir değişim olarak algılanmaz. Ancak değişimin kaynağı toplumsal
yapının kendi iç süreçlerinden ziyade dışsal etkenler ise veya değişim herhangi bir biçimde
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zorlamaya dayanıyorsa bu durumda toplumsal değişim hızlı bir değişim olur. Zira bu tür
zorlama ve dışarıdan kaynaklanan değişimler genellikle toplumsal sistemdeki unsurlar arası
dâhili ilişki örüntülerine uymadığı ve değişimin kaynağı toplumun kendi iç işleyişi olmadığı
için toplumsal yapı değişime hazır ve açık değildir. Bu sebeple hızlı değişimlerin neticesi
genellikle büyük ölçekli toplumsal kırılma olmaktadır.
Değişimin hızı ve kaynağı ile ilgili diğer bir mevzu ise değişimin barışçıl veya şiddetli
olmasıdır. Bir değişimin barışçıl olması aynı zamanda yavaş ve aşamalı bir biçimde doğal
etkenler dâhilinde kendiliğinden; şiddetli olması da hızlı ve dışarıdan fiziksel bir gücün itmesi
ile devrimsel bir biçimde gerçekleşmesi anlamına gelmektedir. Barışçıl değişimler rızaya
dayalı iken, şiddetli değişimler genellikle baskıya dayalıdır. Şiddetli değişimler toplumun
yapısını derinden sarsarak değiştirmesinin yanı sıra değerleri, duyguları, düşünceleri ve
kurumları da değiştirir. Böylece toplumsal ilişkileri kökünden sarsarak yeniden
tanımlamaktadır. Barışçıl değişimlerde ise tüm bu değişimler daha uzun bir zaman diliminde
daha az müşahede edilebilir bir şekilde gerçekleşmektedir.
Bu minvalde bir değişimin devrimsel olabilmesi ciddi bir şekilde tartışmaya açıktır.
Zira bir toplumun tümüyle baştan ayağa değiştirilebilmesi zordur. Toplumu kökünden sarsan
din değiştirme, büyük mesafeli göç, geçim biçimlerinin değişimi gibi hadiselerde bile eski
değerler, gelenekler ve duygular bir biçimde yeni yapı içerisinde kendilerini var edebilmenin
yolunu bulabilmektedirler. 1 Örneğin bugün Anadolu’da araştırma yapan tarihçi ve
etnologların şaşkınlıkla belirttiklerine göre Anadolu Türklerinin dinî âdet ve gelenekleri eski
dinlerinden pek çok ögeyi bünyesinde barındırmaktadır (İnan, 1953). Ahmet Yaşar Ocak
(2012) Alevî ve Bektaşî İnançlarının İslâm Öncesi Temelleri isimli eserinde Anadolu’da pek
çok tören ve inanışta Şamanizm’e ait motifleri tespit etmekte ve bunları sıralamaktadır.
Hâlbuki Türkler uzun bir zaman diliminde çeşitli coğrafyalardan geçerek büyük bir göç
neticesinde dinlerini ve çoğunlukla geçim ve yaşama biçimlerini değiştirerek Anadolu’ya
gelmişlerdir. Bu kadar derin bir değişim sürecinde bile bugünkü birtakım kültürel motiflerin
kaynağında uzun bir zaman önceki inanış ve kültürü bulmak kayda değerdir.
Öte yandan bunu tarihteki büyük değişim dönemlerinde, özellikle büyük devrimlerde
müşahede etmek mümkündür. Bu devrimler bazı sosyal bilimcilere göre tam da toplumsal
yapının ihtiyaçları doğrultusunda gerekli bir şey iken (B. Moore, 2012; Skocpol, 2004)
kimilerine göre de dünya tarihsel bir kahramanın sürükleyici önderliğinin bir neticesidir.
Bunu devrimlerin kendisi üzerinden değil de neticeleri üzerinden tartışmak daha anlamlıdır.
Dünya tarihinde gerçekleşen pek çok devrim mevcut sosyal yapıda kapsamlı değişimler
gerçekleştirme amacına sahiptirler. Ancak zamanla toplumsal yapıda bazı değişimler
gerçekleşse de ortaya çıkan yeni yapının eskisine önemli ölçüde benzediği ortaya çıkmaktadır.
20. yüzyılda gerçekleşen devrimlerde bunu izlemek mümkündür. 1917 Sovyet
Devrimi tarımsal mülkiyet ve birikime dayalı Rus aristokrat siyasasını değiştirmek ve yerine
proletaryanın egemen olduğu bir sosyalist toplum oluşturmak maksadıyla gerçekleştirilmiştir.
1

Kültürün yapıya göre daha yavaş değiştiği realitesi kültürel gecikme (cultural lag) olarak adlandırılmaktadır.
Buna göre kültürün değişimini izlemek daha zor bir süreçtir.
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Ancak devrimden 70 yıl sonra bütün sanayileşme ve kültür politikalarına rağmen gerek
sosyalist düzen içerisinde gerekse onun yıkılışı ile ortaya çıkan yeni oligarşi içinde eski Rus
kültürünün etkilerini görmek çarpıcıdır. Benzer şekilde Maoist Kültür Devrimi de benzer bir
başarısızlıkla maluldür. Mao Çin devriminden sonra kapitalizmin ideolojik etkilerinden, insan
üzerindeki tahribatlarından, yabancılaşmadan kurtulabilmek için sosyalizmin yaşamın her
alanına nüfuz edebilmesi için Büyük Proleter Kültür Devrimi’ni uyguladı. Çin’in kadim
gelenek ve âdetlerini kamusal yaşamdan ayıklamaya yönelen bu devrim kısa bir zamanda
başarısızlığa uğrayarak 1980’lerden itibaren “Çinli bir sosyalizmin” doğuşu ile
neticelenmiştir. Benzer örnekleri çoğaltmak mümkündür. Bu örnekler bizi, toplumsal yapı bir
bütün olarak göz önüne alındığında devrimsel bir değişimin imkânını sorgulamaya
götürmektedir.
Bu tür devrimsel değişimler sadece bir grubun organize olarak siyasi iktidarı ele
geçirmeleri ile gerçekleşmez. Aynı zamanda toplumsal hayatın temel unsurlarında yaşanan
ani ve hızlı dönüşümler de devrimsel değişimlere kapı aralayabilir. Örneğin 1900’lerin
başında Taylorizmin sanayiye uygulanması ile meydana çıkan Fordizm, üretimi yeniden
örgütleyerek toplumsal yapıda sarsıcı değişimler meydana getirdi. Yine 1970’lerde benzer
şekilde bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan değişimlerle birlikte iş yaşamının değişimi
de sarsıcı ve hızlı değişimler meydana çıkardı. Alvin Toffler (1996), Gelecek Şoku isimli
eserinde iletişimin ve bilginin değişen yapısına bağlı olarak hızlı bir biçimde değişen iş
ilişkilerini çevreleyen toplumsal yapının eskiye bağlılığının oluşturacağı şoku ele almaktadır.
Ona göre bu bireyin dünyasında “çok kısa zamanda çok azami bir değişim”in gerçekleştiği
yönünde bir psikolojik rahatsızlık meydana getirmektedir (Toffler, 1996). Bu rahatsızlık
esasında değişimin devrimsel boyutunu teşkil ettiği gibi, onun eskiye göre yeniden
şekillenerek devrimsel boyutunu kaybetmesine de neden olmaktadır.2
Netice olarak bir değişimin barışçıl veya şiddetli olarak nitelenmesi iki kavramsal
açmazı beraberinde getirmektedir. Barışçıl olarak adlandırılan değişimlerde toplumun
kendiliğinden işleyen bir makine olarak görülmesi durumu söz konusudur. Hâlbuki böyle bir
toplumsal makinenin mevcudiyeti şüphelidir ve her türlü değişim belirli bir düzeyde kurumsal
“şiddeti” bünyesinde barındırır. Her değişimde mutlaka itici bazı etkenler mevcuttur ve bu
etkenler belirli güçler tarafından daha fazla kontrol edilebilmektedir. Diğer bir açmaz ise
devrimsel değişimlerin ne kadar kapsayıcı ve kalıcı olduğu ile yakından ilişkilidir. Yukarıda
tartışıldığı üzere her bir toplumun değişik ölçülerde de olsa bir esneme düzeyi mevcuttur ve
kültürel yapı çoğunlukla toplumsal yapının kurumsal boyutlarında meydana gelen değişimleri
geri çekmekte, eski yapıyı yeni biçimler altında yeniden kurmaktadır. Dolayısıyla değişimin
barışçıl veya devrimsel olması kültürel ve kurumsal yapı arasındaki uyum sorunu ile yakından
alakalıdır.

2

Bu konudaki kapsamlı bir tartışma için bkz. Yaraman (2004).
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1.4. Değişimin Yönü: İlerleme, Gerileme ve Gelişme
Toplumsal değişim ile ilgili en karmaşık konu değişimin yönü ve mahiyeti ile ilgilidir.
Toplumsal değişimin yönü sorunu sosyolojide başlangıcından beri tartışılagelen bir meseledir.
Strasser ve Radall’ın (1981, s. 18) dile getirdiği gibi bir değişimin ilerleme veya gerileme
olduğuna yönelik bir yargı incelemeyi yapanın bilişsel ilgilerine bağlıdır. Dolayısıyla
değişimi ilerleme veya gerileme olarak görmek öznel bir değerlendirme olmaktan
kurtulamayacaktır.
Ancak modern toplumun yeni bir sosyal biçim olarak ortaya çıktığı ve onu incelemek
üzere sosyolojinin doğduğu dönemde bu hiç de böyle düşünülmemektedir. Zira modern
toplumun ortaya çıkışı evrimci bir bakış ile tarihte içkin bir ilerleme yasasının kati bir delili
olarak görülmekteydi. İlerlemecilik sosyolojinin üzerine bina edildiği temeli teşkil etmektedir
(Bock, 1990, s. 55; Plamenatz, 1992, s. 301). Esasen felsefi ve teolojik bir içerime sahip olan
ilerlemecilik fikri, modern toplumun doğuşundaki belirli özel koşulların bir yansıması olarak
modern sözlüklerde baş yeri edinmiştir. Bu dönemin siyasal gündemi ile yakından ilişkili bir
biçimde hayli ideolojik ve öznel bir konu olduğu bugün artık bilinse de toplumsal değişim
yakın bir zamana kadar sosyolojik literatürde modernleşme ile eş anlamlı bir biçimde
kullanılmıştır.
Toplumun tecrübe ve uygulamaların birikimi neticesinde ilkel bir hâlden daha gelişmiş
medeni bir hâle doğru mütemadiyen ilerlediği fikri sosyolojik düşüncenin doğduğu çağlarda
merkezî öneme sahiptir (Dellaloğlu, 2008, s. 129). Kısaca ilerlemecilik olarak adlandırılan bu
felsefe toplumsal değişmeyi ilerlemenin bir göstergesi olarak okumaktadır. Başka bir deyişle
ilerleme, değişme ile eş anlamlı olarak görülmekte ve kullanılmaktadır. Yani değişimi temsil
eden güçler ile statikliği temsil eden güçler arasında bir karşıtlık oluşturulmakta ve modern
toplum, toplumsal değişimin doğal bir neticesi olarak görülmektedir. Modernitenin doğuşuna
mahsus olan bu problematik aslında biçim ve içerik değiştirerek toplumsal değişim ile ilgili
meselelerde kritik bir yere sahip olmayı sürdürmüştür. Örneğin 1950 sonrasında Batı dışı
toplumların modernleşmesi ile ilgili ortaya atılan modernleşme kuramlarında değişme
kavramı modernleşme ile eş anlamlı bir biçimde kullanılmış, modernleşmeye engel teşkil
eden değişimler toplumsal değişim olarak görülmemiştir (bkz. Erkilet, 2010).
İlerleme fikrini tehdit eden başlıca felsefi görüş, toplumsal değişimin döngüsel veya
helezonik bir yapıya sahip olduğudur. Bu fikir tarihin sosyal örüntülerin bir tekrarından ibaret
olduğu temel savına dayanmaktadır. Aslında bu yeni bir fikir değildir. Örneğin geçmiş ile
geleceğin suyun suya benzediği gibi birbirine benzediğini söyleyen Müslüman düşünür İbn
Haldun’un Umran nazariyesi, tarihteki olayların gerçekleşme örüntülerindeki tekerrürler
üzerine kuruludur (İbn Haldun, 2005). Böylece ona göre eğer geçmişe bakılarak tekrarlayan
örüntüler çıkarılabilirse geleceği anlamak mümkün hâle gelecektir. İlerlemeciliğin on
dokuzuncu yüzyıldaki rakipsiz ve belirleyici konumu sorgulanmaya başlandığında tarihte
tekerrürlerin bulunduğu fikri de tekrar gündeme gelmiştir. Bu minvalde Alman tarih
felsefecisi Oswald Spengler’in (1997) Batı’nın Çöküşü isimli eserinde bu fikir öne çıkmış ve
daha sonra da taraftar kazanmıştır. Spengler’in dünya savaşı atmosferinin de etkisiyle
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ilerlemeciliğe yönelttiği eleştiriler, daha sonra fikrî zeminini ilerlemeciliğe dayandıran
1930’ların totaliter rejimlerinin politikaları ve İkinci Dünya Savaşı’nın çöküntüleri ile
derinleşmiş ve fizikte ve matematikte gerçekleşen değişimlerle de gittikçe daha fazla
sorgulanır hâle gelmiştir. Ancak bugün de toplumsal tartışmalarda ilerlemeciliğin önemli bir
sosyal felsefe olduğunu söylemek mümkündür.
Diğer taraftan gelişme de ilerlemeciliğin bir türü olarak değişimi kavramsallaştırırken
karmaşa oluşturan kavramlardan birisidir. Değişim ile gelişimi birbirinden bütünüyle ayırt
etmek güçtür. Değişim daha kapsayıcı ve genel bir kavram iken; gelişme, belirli değişimleri
anlatan daha dar ve anlam yüklü bir kavramdır. Hangi değişimlerin bir gelişme olarak
adlandırılacağı da ayrıca sorunludur. Değişim toplumsal yapının işleyişinin bir neticesi
olduğuna göre gelişme de buna göre tanımlanmak durumundadır. O hâlde gelişmeyi,
toplumsal yapının işleyişine olumlu katkı yapan farklılaşmalar olarak adlandırmak
mümkündür. Bu tanıma göre eğer bir değişim toplumdaki unsurların daha uyumlu ve düzenli
bir biçimde işlemesine yol açıyorsa gelişmedir. Zira böyle bir değişim toplumun işlevlerini
daha iyi bir şekilde yerine getirmesine yol açacak ve toplumsal yaşamdaki kırılma ve krizleri
azaltacaktır.
Eğer bir değişim toplumsal mekanizmanın kendi işleyişi neticesinde gerçekleşmiyor
ve/veya toplumsal bütünlüğe daha fazla katkıda bulunmuyorsa genellikle “gerileme” veya
“bozulma” olarak adlandırılabilir. Zira bu durumda değişimin oluşturduğu etkiye göre
toplumsal yapı kendisini yeniden üretebilecek imkânları kaybedebilir. Çoğunlukla değer
sorunu olarak adlandırılan ve bozulma söyleminin temel kalkış noktasını teşkil eden şey
toplumun kendisini üretmesinin maddi koşullarındaki kalıcı değişimdir. Değerler toplumun
diğer unsurlarına göre daha yavaş değiştikleri için toplumun maddi unsurlarındaki değişimin
hızını ve boyutunu onlar üzerinden takip edip değerlendirebilmek mümkündür. Bu sebeple
büyük ve hızlı değişimler değerlerin bakış açısından bir bozulma olarak nitelenmektedir.
Durkheim’in anomi olarak adlandırdığı bu durum neticesinde değerler ile toplumsal yapı
arasındaki uyum bozulur, toplumun bütünleşmesi ve işlevlerini sağlıklı bir biçimde yerine
getirebilmesi zorlaşır.
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Değişim Hızındaki Uyumsuzluklar
“Değişme hâlinde bulunan bir kültürde bazı kısımlar değiştiği hâlde, diğer kısımlar
değişmeyebilir. Bu da kültürün bir kısmında husule gelen değişmenin diğer kısımlara sirayetini icap
ettirecek derecede bunların arasında sıkı bir bağlılığın olduğunu gösterir. Bundan da kültürün
muhtelif kısımlarında, bilhassa maddi kültürle manevi kültür arasında ahenksizlik aksaklık meydana
gelmektedir. Mesela son yüz sene içinde vukua gelen endüstri devrimi inkılabı dolayısıyla modern
garp cemiyetlerinin maddi kültüründe büyük değişiklik olmuştur. Hâlbuki aynı zaman zarfından aile
müesseselerinde ve diğer içtimai, siyasi teşkilatta hiçbir değişiklik olmamış, bunlar, aynı şekilde
kalmak suretiyle endüstri inkılabından evvelki maddi kültüre uydukları gibi bugünkü tekniğe de
intibak edebilmişlerdir. Bununla beraber kültürün bu maddi olmayan kısmının geri kalması
yüzünden yine arada bir ahenksizlik, aksaklık meydana gelmiş, içtimai nizam bozulmuştur. Böylece
değişmelerin kültürün maddi kısımlarından daha evvel başladığı, daha seri olduğu ve maddi
olmayan kısımların geri kaldığı iddia edilmektedir. Bundan başka, maddi kültür sahasında husule
gelen değişmelerin maddi olmayan kısımlar üzerinde –aksi haldekinden- daha fazla tesir yaptıkları;
maddi kültürde sarih bir birikme görüldüğü hâlde manevi kültür sahasında bunun bariz olmadığı
ileri sürülmektedir. Son olarak, maddi kültür kısımlarında meydana gelen bir yeniliğin hemen
benimsenip kabul edilmesine ve süratle etrafa yayılmasına mukabil manevi kültür sahasında aynı
şeyin müşahede edilememesi iddiası gelmektedir” (Turhan, 1997, s.29).

Buradan da görüleceği üzere gelişme ve bozulma sosyolojide ileri düzeyde tartışmalı
kavramlardır. Her ikisi de normatif çağrışımlara sahip kavramlar olarak değişimi anlamayı ve
açıklamayı zorlaştırmaktadırlar. Zira gelişme penceresinden bakıldığında toplumda her daim
değişimi zorlamak gerekmektedir. Bu da sürekli değişim yönünde baskı uygulanması yoluyla
toplumsal yapının uyumunu tehdit edebilir. Diğer taraftan bozulma söylemi de toplumdaki
olağan değişimlerin dahi gerçekleşmesinin önünde engel teşkil edecek bir muhafazakârlığı
meydana getirebilir. Böylece toplumun kendi doğal değişim seyri bozulduğu için yeni şartlara
uyum sağlayamaması ve daha büyük sorunların ortaya çıkması söz konusu olabilir. Bu
durumu muhafazakârlık ile değişim arasındaki bir açmaz olarak niteleyebiliriz. Doğal
değişimi inkâr eden katı bir muhafazakârlık genellikle devrimsel ve hızlı bir değişimi
besleyen bir durumdur.

1.5. Yapı-Fail İkilemi
Toplumsal değişimle ilgili diğer bir konu ise değişimin faili ile ilgilidir. Bu bağlamda
yapı-fail ikilemi sosyolojinin toplumsal meseleleri açıklama peşinde bir bilim olarak ortaya
çıktığı günden itibaren canlılığını koruyan bir meseledir. Marx, Durkheim, Levi-Strauss ve
Althusser gibi yapısalcı düşünürler yapının eylemden ve eylemi yapan aktörden önce
geldiğini iddia ederken; Weber, Schultz ve Garfinkel gibi yorumcu düşünürler ise sosyal
dünyanın ne yaptığının farkında olan aktörlerden oluştuğunu dile getirmektedirler (Yıldırım,
1999, s. 25). Bu ikinci gruba göre eylem yapıdan önceliklidir.
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Toplumsal değişimi anlamada da yapı ile aktör arasındaki ikilik önemlidir. Sosyoloji
ilk dönemlerinde bu ikilemde daha çok yapı tarafında yer almıştır. Marx’ın aktörlerin ancak
belirlenmiş koşullar altında etkin olacağına dair fikirleri ve Durkheim’in toplumsal bir
olgunun ancak başka bir toplumsal olgu tarafından ortaya çıkarılacağına dair temel yöntemsel
belirlemesi yapının belirleyiciliğine yapılmış bir vurgudur. Dolayısıyla sosyolojide uzunca bir
süre sosyal meseleler aktörler ekseninde değil yapılar ekseninde ele alınmıştır. Bu çerçevede
yapısalcılık olarak adlandırılan bu tavra göre toplumsal değişim bir yapı dâhilinde
gerçekleşmekte ve yapının özellikleri değişimin şeklini ve gerçekleşme biçimini
belirlemektedir. Bu yaklaşıma göre aktör ister bir birey olsun isterse bir toplumsal sınıf veya
grup olsun bu yapının belirlediği sınırların ve imkânların dışına çıkamaz. Toplumsal
hadiselerde aktörün etkisi vardır ancak bu etki yine yapı tarafından belirlenmiş sınırlar
dâhilinde gerçekleşmektedir. Dolayısıyla tarihî kahramanların yaptığı bir yanılsamadan
ibarettir. Kahramanlar koşullar uygun olduğu ve gerektirdiği için ortaya çıkabilmektedirler.
Buna mukabil toplumda bir dönüşüm onun yapısının çözümlenmesi, içsel hareket
kanunlarının anlaşılması ve dolayısıyla harekete geçirici unsurların belirlenmesi ile
hızlandırılabilir. Dolayısıyla aktör toplumsal değişimde bir rol alabilir ama bu rol belirleyici
değil tamamlayıcı bir unsur olacaktır.
Ancak anlamacı epistemolojinin sosyal eyleme odaklanan sosyolojisi, sosyal dünyada
aktöre daha itibarlı ve önemli bir yer tayin etmiştir. Bu yaklaşımda sosyoloji sosyal eylemin
bilimi olarak görülür ve sosyal eylem de aktörün ona atfettiği anlamdan bağımsız bir biçimde
ele alınamayacağı için aktöre önemli bir konum verilir. Aktörün bir mana atfederek
gerçekleştirdiği eylemleri onu toplumun bir unsuru hâline getirmektedir. Bu bakış özellikle
Weberyen karizma kavramında kendisini göstermektedir. Kökeni Yunanca “hibe edilmiş”
anlamına gelen “gharisma” kelimesine dayanan bu kavram ilk dönem Hristiyan bilginler
tarafından Tanrı tarafından belirli kişilere verilen manevi özellikler için kullanılmıştır. Weber
karizma kelimesini şahsi etkileyicilik için kullanmaktadır. Weber inanmış ve adanmış
kişilerin toplumdaki değişik grupları etkisi altına alarak bir değişimi meydana çıkaracağını
düşünmektedir. Karizma kurallara ve yapıya bağımlılığı aşan ve yeni değer ve norm oluşturan
bir etken olarak toplumsal sistemi dönüştürücü bir unsurdur. Dolayısıyla Weberyen anlamacı
sosyoloji yapıyı inkâr etmemekle birlikte aktöre daha fazla alan açmıştır.
20. yüzyılda toplumsal değişimi açıklamada yapısalcılığın çeşitli biçimleri ortaya
çıkmıştır. Bunlar arasında en etkili ve yaygın olanı Amerikan sosyolojisinde uzunca bir süre
belirleyici ana açıklama olan yapısal işlevselcilik olmuştur. Talcott Parsons ve Robert K.
Merton’un temelde Durkheim’in teorisi üzerine bina ettikleri bu yaklaşıma göre bir yapı
olarak toplum bütünde ve unsurlarında bir işlevselliğe sahiptir. Toplumsal yapı bir sistem
olarak işlevlerle birbirine bağlı unsurlardan oluşmaktadır. Yapıdaki değişim unsurlardan
birisinde meydana gelecek olan işlevsizleşme, işlevsel bozukluk veya uyumsuzluktan ortaya
çıkmaktadır (Erkilet, 2007). Bu yaklaşıma göre toplum değişim neticesinde kendi
bütünlüğünü ve işlevselliğini yeniden kurmaktadır. Değişimi vurgulamak istemeyen bu
yaklaşıma göre birey, toplumsal sistemde değişik rollere ve bunlara uygun statülere sahip bir
aktördür (Parsons, 1964). Bireyin rolünü değiştirmek istemesi yapının ona sunduğu imkânlar
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dâhilinde mümkündür. Böylece birey toplumsal sistemin işleyişinde bir çark dişlisi gibidir.
Bireyin değişimi elbette bütün sisteme yansıyacaktır; ancak bunun imkânı çok geniş değildir.
Yapı-eylem ikiciliğini aşmak üzere 1970 sonrasında önemli teorik açılımlar
gerçekleştirilmiştir. Bunlar arasında Giddens, Bourdieu ve Bhaskar önemli bir yer tutmaktadır
(Yıldırım, 1999, s. 26). Giddens 1970’lerde geliştirdiği yapılaşma kuramı ile bu noktada
kendisinden önceki sosyal teorik gelenekleri birleştirerek önemli ve haklı bir yer edinmiştir.
Temelde yapı-aktör karşıtlığını ortadan kaldıran bu kurama göre yapı bir kez kurulan ve sonra
da işleyen bir mekanizma değildir. Aktör yapı içinde hareket etmekte fakat bir taraftan da onu
dönüştürmektedir. Dolayısıyla yapıdan değil her daim kuruluş hâlinde olan bir mekanizma
olarak yapılaşmadan bahsetmek daha yerinde olacaktır (Giddens, 1999).
Sosyolojideki bu değişik açıklama biçimleri toplumun oluşumunda ve değişiminde
aktörün yerini belirleyebilmek üzere ortaya atılmıştır. Toplumsal değişimde yapısal etkenlerin
daha etkili olduğunu düşünenlere göre sosyal yapı kendisini oluşturan unsurlardan önce vardır
ve bu unsurların toplamından başka ve fazla bir şeydir. Eyleme ve aktöre vurgu yapan
yaklaşımlara göre ise aktörün esas dönüştürücü gücü tam da bu dışsal kısıtlardan
kurtulduğunda meydana çıkmaktadır. Bu görüşe göre yapı bütüncül bir biçimde meydana
çıkmamış aksine parçaların karşılıklı etkileşimi ile ortaya çıkmıştır. Parçaların bir araya gelme
sürecinde ise aktörün esaslı bir rolü bulunmaktadır. Yapı mevcut olan bir şey değil kurulan bir
şeydir. Dolayısıyla bu kurulma sürecinde etkin olan aktörler onun değişiminde de etkindirler.

Giddens’ın Yapılaşma Yaklaşımı
“Giddensçı perspektif yapıyı, kurallar ve kaynaklar seti olarak ele almaktadır. Bu tanım
yazarın yapılanma (structuration) yaklaşımına içkindir (Giddens, 1981). Giddens’a göre yapılar,
kurallar ve kaynaklar olarak analiz edilebilirler. Burada yapı ve sistem arasında bir ayrım
gözetilmelidir. Sosyal sistemler; aktörler ve kolektifler arasında gerçekleşen ve zaman ve mekân
içerisinde istikrarlı olarak yeniden üretilen ilişki kalıpları hâlinde tertiplenmişlerdir. Geldiğimiz
noktada, Giddens’ın Durkheim’ın sosyal olgu anlayışının bir kısmını, yapı ve sistem olarak
kendi içerisinde ayrıştırdığını görebiliyoruz. Bir başka deyişle ana akım Amerikan geleneği,
Durkheim’ın tanımlamasında verili “sosyal morfolojinin olgularını” öne çıkarırken Giddens da
“kolektif temsilleri” aynı işleme tabi tutmakta, bireyler arasındaki dayanışma ve iş bölümlerinden
türeyen karşılıklı bağımlılıklar ve çatışmalardan kaynaklanan kolektif ilişkileri sosyal olguların
içeriğinden dışlamaktadır. Giddens’ın manevrası neticesinde sosyal sistemler konumlandırılmış
uygulamalar hâline gelmektedir.” (Giddens, 2000: 6). (Özdemir, 2011, p. 8)

Toplumsal değişimde yapı ile aktörün birlikte hareket ettikleri ve karşılıklı olarak
birbirini etkileme gücüne sahip oldukları göz önünde bulundurulduğunda ilişkinin karmaşık
ama anlaşılabilir olduğu görülebilir. Bu bağlamda değerlendirildiğinde dünya tarihinde
kahramanların önemli dönüşümler gerçekleştirebildikleri ancak en nihayetinde bu
dönüşümlerin mevcut yapının imkânları ile mümkün ve kısıtlı olduğu görülmektedir.
Toplumsal desenlerin örüldüğü tezgâhta yapı çözgüyü, eylem atkıyı, aktör ise mekiği
oluşturmaktadır.
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1.6. Sonuç
Bu bölümde bazı temel bileşenler etrafında açıklanmaya çalışılan toplumsal değişimin
içeriği karmaşıktır. Toplumsal yapı, herhangi bir yapıda olduğu gibi, yerli yerinde duran bazı
unsurları muhtevidir. Bu unsurlar birbiri ile karşılıklı bir etkileşim ve uyum içerisinde
varlıklarını sürdürürler. Ancak mekanizmaların işleyişinin doğal bir neticesi olarak da
değişim gerçekleşir. Yapının varlığını ve bütünlüğünü koruması unsurlarının birbiri ile uyum
içinde hareket etmesini gerektirmektedir. Dolayısıyla bir unsurun değişimi diğerlerini de
etkiler. İç ve dış etkenler neticesinde bir unsurun değişimi tüm toplumsal yapının yeniden
kurulmasını gerektirir. Bu süreç doğal akışı içinde seyrettiğinde toplumsal değişim, toplumsal
uyumun ve bütünlüğün temel şartlarından birisidir. Zira değişim değişen koşullara uyum
sağlamayı mümkün kılarak toplumsal yapının ömrünü uzatmaktadır. Ancak eğer değişim
vaktinde ve gerektiği gibi gerçekleşmezse, bazı unsurlar değişime daha fazla dirençli ise
toplumsal yapıda değer sorunu ortaya çıkmış ise o zaman değişimin bazı boyutları ile bir
tehdide dönüşmesi söz konusu olabilir.

17

Bu Bölümde Ne Öğrendik
Toplumsal değişimin temel kavram ve unsurları çerçevesinde tanımlandığı bu
bölümün temel amacı değişimin kapsamlı bir biçimde anlaşılmasıydı. Sonraki bölümlerde ele
alınacak konuların genel yapı içindeki yerini göstermesi bakımından bu bölümde toplumsal
değişimin kavramsal bir haritası sunuldu. Bu çerçevede Toplumsal Değişim Nedir? Devrimsel
ve evrimsel değişiminler arasında ne tür ilişki mevcuttur? Hangi büyüklükteki değişimlere
toplumsal değişim denilmektedir? Değişimin kaynağı nedir? Değişim ilerleme ile eş anlamlı
olmak zorunda mıdır? Değişimde aktörün rolü nedir? gibi sorular eksenin de bu bölümde
evvela toplumsal değişimin mahiyeti ele alındı. Ardından değişimin evreni ve vadesi
incelenerek hangi değişimlerin toplumsal değişme olarak adlandırılabileceği incelendi.
Özellikle devrim ve evrim ikilemi çerçevesinde gündeme gelen değişimin kaynağı, hızı ve
neticesi öteden beri en tartışmalı konulardır. Bu çerçevede devrimlerin gerçekten de bir
toplumsal değişimi ne kadar gerçekleştirdikleri sorgulandı. Ayrıca sosyolojik teoride büyük
oranda değişimle özdeş olarak düşünülen ilerlemecilik sorgulanarak değişimin yönü olup
olmadığı ele alındı. Bu çerçevede gelişme kavramına dair özel bir analiz gerçekleştirildi. Son
olarak ise toplumsal değişimin bir toplumsal yapıdan bağımsız olarak düşünülemeyeceğini ve
yapının çoğu kez faili önceleyerek ve onun davranışları üzerine etki sahibi olarak toplumsal
değişmeye bir temel oluşturduğu tartışıldı. Bu çerçevede yapı-fail ikilemini aşmak üzere
karşılıklı bir etkileşim çerçevesi önerildi.
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Bölüm Soruları
1) Toplum tipinin farklılaşmasına yol açan tarihsel değişimler hangi kapsamda
değerlendirilebilir?
a) Küçük Ölçekli Değişim
b) Orta Ölçekli Değişim
c) Devrimsel Değişim
d) Büyük Ölçekli Değişim
e) Toplumsal Farklılaşma
2) Aşağıdaki düşünürlerin hangisi toplumsal değişimde yapıyı vurgulayanlar arasında
yer almaz?
a) Marx
b) Weber
c) Durkheim
d) Levi-Strauss
e) Althusser
3) Toplumsal yapının tüm unsurlarının aynı hızda değişmemesi toplumsal değişimle
ilgili ne tür sorunlar doğurmaktadır?
4) Bir sosyal felsefe olarak ilerlemeciliğin tarihsel rolü nedir? Modern toplumun
doğuşu ile ilişisini 20. yüzyıldaki eleştiriler üzerinden düşününüz.
5) Bir toplumsal değişim sürecinde yapı aktörün rolünü ne şekilde etkilemektedir?
Konuyu 20. yüzyılda yapılmış devrimlerden hareketle düşününüz.

Cevaplar
1) d, 2) b
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2. TOPLUMSAL DEĞİŞMENİN UNSURLARI – I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
- Fiziki-Coğrafi Etkenler
- Demografik Etkenler: Nüfus Artışı ve Göç

- Bilimsel Gelişmeler, Teknoloji ve Eğitim
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Toplumsal değişimi etkileyen etkenler nelerdir?
2. Toplumsal değişimi etkileyen etkenlerin etki boyutunu ve şiddetini belirleyebilmek
mümkün müdür?
3. Fiziki-coğrafi etkenlerin tarih boyunca toplumsal değişmedeki rolü nedir?
4. Modern zamanlarda fiziki-coğrafi etkenlerin toplumsal değişmedeki rolü sona
ermiş midir?
5. Demografik etkenler toplumsal değişimi ne şekilde etkiler?
6. Bilimsel gelişmeler ile toplumsal değişim arasındaki ilişki nedir?
7. Teknolojik determinizm nedir?
8. Eğitim ile toplumsal değişim arasında ne tür bir ilişki vardır?
9. Dünyamız gittikçe daha mekanik bir toplumsal yapıya doğru mu gidiyor?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde

Konu

Kazanım

Bölümdeki tüm konular

Toplumsal değişimi
etkileyen temel unsurlara
dair bir bakış elde etmek

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar

Fiziki-Coğrafi Etkenler

Fiziki-coğrafi etkenlerin
toplumsal yapı ve değişme
üzerindeki etkilerini
kavramak

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar

Demografik Etkenler:
Nüfus Artışı ve Göç

Nüfus artışı ve göç gibi
demografik etkenlerin
toplumsal yapı ve değişme
üzerindeki etkilerini
kavramak

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar

Bilimsel Gelişmeler,
Teknoloji ve Eğitim

Bilimsel ve teknoloji
gelişmeler ile toplumsal
yapı ve değişme arasındaki
ilişkiyi kavramak

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar

edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
• Fiziki etkenler
• Coğrafi etkenler
• Demografi
• Nüfus artışı
• Demografik devrim
• Göç
• Teknolojik determinizm
• Eğitim
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Giriş
Toplumsal değişme bir dizi unsur tarafından etkilenir. Değişmenin belirli koşullar
altında ve belirli bir sistem dâhilinde gerçekleştiği göz önüne alındığında değişimi etkileyen
unsurların esasen bu koşullarda veya yapıda meydana gelen farklılaşmalar olduğu
söylenebilir. Toplumsal değişimi etkileyen çok sayıda unsur sayılabilse de bunları
gruplayarak açıklamak daha kolaydır. Bu çerçevede aşağıda fiziki-coğrafi etkenler,
demografik değişimler, bilim, teknik ve eğitimdeki gelişmeler, iktisadi etkenler, din ve dünya
görüşündeki değişim ve sosyal hareketler, toplumlar toplumsal değişmeyi etkileyen belli başlı
etkenler olarak ele alınmaktadır.
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2.1. Fiziki-Coğrafi Etkenler
İnsanoğlu yeryüzü yaşamı başladığından itibaren bir fiziki coğrafi çevre içerisinde
yaşamakta ve onunla etkileşim içerisinde bulunmaktadır. Tarih boyunca fiziki çevrenin ve
coğrafyanın insanlar üzerinde etkili olduğuna inanılmış ve toplumsal yaşamı coğrafyaya,
iklime dayalı bir biçimde açıklayan pek çok teori ortaya atılmıştır. Bu teorilerden önemli bir
kısmı toplulukların içinde yer aldıkları fiziki-coğrafi koşullardaki değişimlerin toplumun
yapısını ciddi bir biçimde etkilediğini ileri sürmektedirler.
Günümüzde arkeoloji biliminin bizlere gösterdiği delillere dayalı olarak toplumsal
yaşamdaki ilk büyük ölçekli değişimlerin fiziksel çevrede ve iklimde meydana gelen
değişimlerle ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin bundan yaklaşık 14.000 yıl önce Buzul
Çağı’nın sona ermesi ile birlikte insanların yeryüzünde yaşadıkları coğrafya genişlemiştir.
Buzulların erimesi ile ortaya çıkan iklimsel değişim insanlığın yeryüzüne yayılmasını
biçimlendirmiştir. Böylece bugünkü beşerî coğrafyanın ilk biçimleri ortaya çıkmıştır. Daha
yakın dönemlerde de iklim değişimleri insanlık üzerinde ciddi etkiler oluşturmuştur. MS
300’lü yıllarda Orta Asya'da baş gösteren kuraklık, mevcut sosyal düzeni sarsmış ve büyük
bir sosyal hareketliliği vücuda getirmiştir. Kavimler Göçü olarak adlandırılan bu hareketlilik
Avrupa'da MS 600’lere kadar sürmüş; siyasi ve sosyal yapıların yeniden şekillenmesine
neden olmuş; günümüz Avrupa halklarının temellerini meydana getirmiştir. Esasen
demografik bir hareketle kendisini gösteren bu büyük çaplı sosyal hadisenin temelinde iklim
etkeni mevcuttur. Böylece fiziksel-coğrafi etkenler toplumsal değişimde esaslı bir rol
oynamaktadır.
Doğal koşulların insan toplumları üzerindeki etkisi sadece iklim değişimleri ile alakalı
değildir. Benzer şekilde büyük salgınlar da toplumların yapılarını derinden sarsmış ve
yeniliklere yol açmıştır. Veba, çiçek, kızamık, kızıl, kolera, tifo, tifüs, dizanteri, suçiçeği,
zatürre, hepatit, grip, tüberküloz, cüzam, şarbon, kabakulak, sarıhumma, boğmaca tarih
boyunca hüküm sürerek salgınlar ve büyük oranda ölümlere yol açan bulaşıcı hastalıklar
arasında sayılabilir. Bu salgınların toplumsal yapı üzerindeki etkisine örnek olarak 1347-1351
yılları arasında Avrupa'da tahminen 75 ila 200 milyon arasında insanın ölümüne neden olan
veba salgını gösterilebilir. Avrupa’da nüfusun ciddi bir biçimde azalmasına yol açan bu
salgının toplumsal yapı üzerinde önemli etkileri olmuştur. Bu salgın neticesinde nüfus
azaldığı için düşen üretimi artırmak üzere toprağa bağlı serflere daha fazla özgürlük verilerek
belirli bir kira karşılığında toprağı işlemelerine yönelik bir sistem ortaya çıkmaya başlamıştır.
Feodal yapıda kapsamlı değişimler meydana getiren bu uygulama gelecekte modern toplumun
oluşumuna gidecek yolu açan önemli etkenlerden birisi olarak görülmektedir (Herlihy, 1997).
Coğrafyanın ve iklimin toplumsal yaşam üzerindeki etkisi sadece bu düzeydeki makro
hadiselerle sınırlı değildir. Aynı zamanda bir toplumsal grubun yerleştiği yerin özellikleri
mikro düzeyde de değişimin biçimini, hızını ve boyutunu etkileyebilmektedir. Bir topluluğun
yerleştiği yerin özellikleri topluluğun değişime daha açık veya kapalı olmasını da
etkileyebilmektedir. Bu çerçevede bir yerleşim yerinin karasal veya denize veya nehre kıyısı
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olması, kurulduğu yerin dağ, ova veya vadi olması, doğal bir yükseltiye sahip olması oradaki
toplumsal grubun yaşantısını önemli ölçüde etkilemektedir.
Örneğin karasal bir yerleşim yerinin denize veya nehre kıyısı olan bir yerleşim yerine
göre değişime daha kapalı olduğu bilinmektedir. Bunda kara ve kıyı yerleşimlerinin genellikle
farklı iktisadi geçim biçimlerine sahip olması ve dışsal etkilerin erişebilirliği etkilidir. Coğrafi
imkânların ve kısıtların etkisi ile kara yerleşmeleri tarihin önemli bir kısmında tarımsal
aktiviteye dayalı bir geçinme biçimine, dolayısıyla durağan bir toplumsal yapıya sahipken;
kıyı yerleşmeleri genellikle ticarete dayalı bir geçim biçimine ve dolayısıyla hareketli bir
toplumsal yapıya sahiptirler. Bu etkenler dâhilinde kıyı şehirleri her zaman yeni fikir ve
buluşların kendisine daha kolay yer bulduğu, toplumsal değişmenin daha hızlı olduğu bir
görünüm arz ederler. Tarihsel olarak bunun en özgün örneğini feodalizme geçişte ve
feodalizmden çıkışta Avrupa’nın toplumsal yapısının değişimlerinde görebiliriz. Roma
sonrasında güvenliğin azalmasına dayalı olarak ticaretin kaybolması ile kıyı şehirleri
kaybolmuş Avrupa’da küçük içe kapanık karasal kale şehirleri öne çıkmıştır (Weber, 1988, s.
77). Böylece dışa ve değişime kapalı bir toplumsal yapı olan feodalizm ortaya çıkmıştır. Tersi
bir biçimde 13. yüzyıldan itibaren Haçlı Seferleri neticesinde Akdeniz ticaretinin yeniden
canlanması ile birlikte kıyı şehirlerinin yeniden doğduğunu ve toplumsal değişmenin daha
dinamik bir biçimde Avrupa toplumunu etkisi altına alarak kapalı feodalizmi ortadan
kaldıracak süreci başlattığını görmek mümkündür.
Bir yerleşmenin denize olan konumuna ek olarak dağlara, vadilere ve ovalara olan
konumu da toplumsal yapı üzerinde etkilidir. Dağ yerleşmelerinin ova yerleşmelerine göre
genellikle daha fazla içe kapanık oldukları görülmektedir. Bunun en önemli sebebi bu
yerleşmelerin coğrafi koşullar sebebiyle dış etkenlerden ve başka topluluklardan yalıtılmış bir
ortamda bulunmalarıdır. Ova ve vadi yerleşmeleri ise aksine etkileşime ve değişime daha
fazla açıktırlar. Ülkemizde köyler üzerine yapılan araştırmalarda bu duruma dikkat
çekilmektedir. Behice Boran’ın 1941-1942 yılları arasında, Manisa’nın sekiz ova köyü ve beş
dağ köyü üzerine yaptığı çalışma neticesinde kaleme aldığı Toplumsal Yapı Araştırmaları
isimli eserinde bu durum etraflı bir biçimde tartışılmaktadır. Boran (1945, s. 22-24) bu
çalışmasında ova köylerini açık köy tipi, dağ köylerini ise kapalı köy tipi olarak
nitelemektedir. Bu çalışmada daha ziyade üretimin değişimi ve şehirle olan ilişki eksene
alınsa da aslında coğrafi etkenlerin etkisi de gösterilmektedir. Ona göre ulaşım ve haberleşme
vasıtaları geliştikçe dağ köyleri de geçimlik üretimden piyasaya yönelik üretime yönelecek ve
kapalı hâlden açık hâle doğru evrilecektir. Aynı yıllarda Niyazi Berkes (1942) de Bazı Ankara
Köyleri Üzerinde Bir Araştırma isimli çalışmasında 13 köyün konumunu, toplumsal
kuruluşunu, aile yapısını ve ekonomik hayatını incelediği çalışmasında benzer sonuçları
ortaya koymaktadır.
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BİLGİ KARESİ
Behice Sadık Boran, (1910-1987) Türk sosyolojisinde toplumsal yapı
araştırmalarını başlatan isim olarak bilinmektedir. Boran, Michigan
Üniversitesinde sosyoloji doktorasını tamamladıktan sonra 1939'da Türkiye'ye
dönmüş ve Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi (DTCF)
sosyoloji bölümünde çalışmaya başlamıştır. 1948'de siyasi görüşleri nedeniyle
üniversiteden uzaklaştırılan Boran bir daha akademik yaşama dönmemiştir.
Toplumsal Yapı Araştırmaları isimli eserinde kırsal toplumsal yapıdaki
değişimleri inceleyen Boran, makro boyutta bir toplumsal yapı anlayışına
sahiptir.

Bir yerleşim yerinin konumuna ek olarak fiziki çevrede meydana gelen değişimler de
toplumsal yapıyı doğrudan etkilemektedir. Bunların başında doğa olayları ve afetler
gelmektedir. Deprem, volkanik patlama, kasırga, tsunami ve heyelan gibi doğa olayları kurulu
toplumsal düzeni derinden sarsmakta, toplumsal yapının belirli unsurlarının işlevlerini yerine
getirememesine sebep olmakta ve nüfus yapısında kapsamlı değişimlere yol açabilmektedir.
Böylece afetlerin toplumsal değişimi hızlandıran bir rolü vardır. 1976 Guatemala Depremi
örneğinde Bates ve Peacock (1987, s. 291) afetlerin toplumun mevcut biçimini etkileyerek
değişime direnen etkenleri de ortadan kaldıracağını ve değişimi bir ihtiyaca dönüştürerek
hızlandıracağını belirtmektedirler. Onlara göre afetler yedi unsur etrafında toplumsal değişimi
oluştururlar (Bates ve Peacock, 1987, s. 311-312): Evvela afetler sistemin yeni koşullara
uyum sağlama gücünü test ederler. Bu koşullarda afetlerin aciliyeti içinde bazı geçici uyum
mekanizmaları kalıcı bir biçim alabilirler. İkinci olarak afetler toplumun değişik kesimlerini
değişik düzeylerde etkilerler. Böylece sistemdeki mevcut iş bölümü bozulur. Üçüncü olarak
afetler sosyal ağları etkileme kapasitesine sahiptirler. Afet durumunda devreye giren yeni
iletişim ve bağlantılar gruplar arasında daha önce mevcut olamayan iletişimi ve iş birliğini
meydana getirir. Dördüncüsü, afetler genellikle teknik altyapının mevcut hâlini ortadan
kaldırarak mevcut teknolojinin yenilenmesi ihtiyacını ortaya çıkarırlar. Bu da çok hızlı bir
toplumsal değişime başlangıç teşkil eder. Beşincisi, afetler dışarıdakilerle etkileşimi ciddi bir
biçimde geliştirirler. Afet sırasında yardım ve kurtarma sonrasında da inşa faaliyetleri dışarısı
ile etkileşimi güçlendirir. Altıncısı, dışarısı ile gelişen bu ilişki ve etkileşimden yeni
örgütlenme ve davranış modelleri aktarılabilir. Afet sırasındaki bu geçici aktarım gittikçe
kalıcı bir biçim alarak toplumun değişimine sebep olabilir. Son olarak ise afetler rutin
zamanlarda mevcut olmayan kaynakların dağıtımı konusunda çatışmaları körükleyebilir.
Neticesinde afetler toplumsal yapının mevcut hâlini sarsarak değişimin önünü açmaktadırlar.
Bates ve Peacock’un dile getirdiği bu etkenleri ülkemizde yakın zamanda meydana
gelen afetlerden sonra izleyebilmek mümkündür. 17 Ağustos 1999’da Sakarya ve çevresinde
gerçekleşen Körfez Depremi sonrasında yaşananlar afetlerin toplumsal değişmedeki rolünü
göstermektedir. Bu depremden sonra Sakarya, Düzce ve Kocaeli illerinde toplumsal yapının
pek çok yönden kapsamlı değişimlere uğradığı görülmektedir. Deprem sonrası fiziki çevrede
ve yaşam koşullarında yaşanan köklü değişime ek olarak geniş çaplı göç toplumsal yapıda
önemli değişimlere neden olmuştur. Aytül Kasapoğlu ve Mehmet Ecevit (2001) Türkiye
Sosyoloji Derneğinin katkıları ile gerçekleştirdikleri araştırmada bunu çok değişik yönleriyle
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ele almışlardır. Bu araştırma toplumda sadece yüzeysel göstergelerde değil, çok yönlü bir
şekilde değişimlerin yaşandığını göstermektedir. Veysel Bozkurt (1999) ise aynı deprem
sonrasında toplumsal yapıda değişmeye direnen unsurların depremin getirdiği yıkım ile
tasfiye edildiğini ve toplumun değişime daha açık hâle geldiğini belirtmektedir. Öte yandan
bu depremin etkileri sadece depremin gerçekleştiği bölge ile sınırlı kalmamış, Türkiye’nin
genel sosyo-siyasal yapısına da yansıyan önemli yönleri ortaya çıkarmıştır. Depremin hemen
ardından toplumun ciddi bir dayanışma örneği göstererek bölgeye yardım etmeye girişmesi ve
devletin bunun karşısında takındığı engelleyici tavır ve bu çerçevede gelişen olaylar silsilesi
uzunca bir süre Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının toplumsal rolü konusunda bir milat
olarak görülmüştür. Bu deprem neticesinde devletin hantal ve yetersiz kalmasına mukabil
sivil toplum kuruluşlarının daha hızlı ve aktif bir biçimde çözüm üretebilmesi daha sonra
STK’ların değişik toplumsal konularda daha fazla inisiyatif üstlenebilmesinin önünü açan bir
gelişme olmuştur (Toplumsal Tarih Vakfı, 2000).
Tarih boyunca fiziki-doğal çevrede ve coğrafi iklimsel koşullarda meydana gelen
değişimlerin insan toplumlarını etkilemesine onlarca örnek gösterilebilir. Modern dönemde
doğa üzerindeki insani denetimin artması ile birlikte coğrafya ve iklimin belirleyiciliği de
gittikçe azalmıştır. Günümüzde klimatize edilmiş koşullarda farklı fiziki, coğrafi ve iklimsel
koşullarda birbirine benzeyen yerleşmeler ve toplumsal yapılar kurmanın daha fazla mümkün
olduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla gittikçe toplumsal değişim üzerinde doğal etkenlerin
rolünün azaldığı dile getirilmektedir. Bu bir dereceye kadar doğrudur. Günümüzde Dubai’de
çölün ortasına, Japonya’da volkanik arazilere teknolojinin yardımı ile yerleşmeler
kurulabilmekte ve tarihte insan yerleşmesine müsait olmayan bu yerler de diğerleri gibi
toplumsal yapılanmalara açık hâle getirilmektedir.
Ancak son zamanlarda özellikle küresel düzeyde artan afetler, değişen doğal dengeler
ve öngörülemeyen çevre olayları dolayısıyla fiziki unsurların toplumsal yapı üzerindeki rolü
bir kez daha sosyolojinin gündemine girdi. Özellikle küresel ısınma ve iklim değişimi
çerçevesinde konu sıklıkla tartışılmaktadır. Günümüzde konu ile ilgili veriler kısıtlı da olsa
küresel iklim değişimlerinin kaçınılmaz bir biçimde toplumsal değişim getireceği
düşünülmektedir (Buhaug, Gleditsch ve Theisen, 2008). Böylece toplumsal alanın coğrafi
etkenlerden tamamen soyutlanamayacağına dair önemli bir gündem oluşmaya başlamıştır.
Nihayetinde fiziki çevre, coğrafi koşullar, iklim, salgınlar ve afetler gibi etkenler bir
toplumsal yapının içinde şekillendiği dışsal evreni temsil etmektedir. Tarih boyunca toplumlar
var olmak ve varlıklarını korumak için doğa ile bir mücadele içerisinde olmuşlardır. Bu
bakımdan içinde yer aldıkları doğal koşullar onların değişimlerini de yakından etkilemiştir.
Bazı koşullar değişimi kolaylaştırır ve hatta zorunlu hâle getirirken bazı koşullar da değişimi
zorlaştırıp engellemişlerdir. Günümüzde her ne kadar toplumu çevreleyen bu dışsal etkenlerin
etkisi azalsa veya etkisinin yönü ve biçimi değişse de bunlar toplumsal yapıyı etkilemeye
devam etmektedirler.
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2.2. Demografik Etkenler: Nüfus Artışı ve Göç
Nüfus toplumsal değişimin en temel bileşenlerinden birisini teşkil etmektedir. Nüfusun
artışı ve hareketliliği toplumdaki değişik unsurları etkileyerek değişimde önemli bir bileşeni
meydana getirir (Hardy, 1997). Bu bağlamda tarih boyunca pek çok siyasi ve iktisadi
gelişmenin arkasında nüfus ile ilgili konuların olduğu iddia edilebilir. İbn Haldun’dan
Thomas R. Malthus’a ve oradan da günümüze kadar demografik değişimlerle toplumsal yapı
arasındaki ilişki yaygın bir biçimde ilgi çekmiştir. Zira “nüfusa ait verilerin okunması, bir
toplumu birbirine bağlayan veya ayrıştıran ögeleri gösterir” (Danış, 2009, s. 51). Danış
demografiden hareketle toplumsal ve siyasal çıkarımlarda bulunmanın mümkün olduğunu dile
getirmektedir. Ona göre demografik değişimin “aile yapısında, devletle kurulan ilişkilerde ve
ideolojik eğilimlerde de dönüştürücü bir etki yaratması, hatta zaman zaman ciddi gerilimlere
ve toplumsal-siyasi krizlere yol açması” kaçınılmazdır (Danış, 2009, s. 59).3
Nüfus artışı toplumun mevcut durumunda yeni bileşenlere ihtiyaç duymasına neden
olmaktadır. Zira bir toplumda nüfusun artması genellikle yeni ihtiyaçların ortaya çıkmasına ve
toplumun mevcut imkânlarının bu ihtiyaçlar karşısında yetersiz kalmasına sebep olmaktadır.
Dolayısıyla nüfusun artışı mevcut kaynakların geliştirilmesi, farklı bir biçimde kullanımı ve
yeniden dağıtımı ihtiyacını doğurur. Bu ihtiyaç, yeni teknolojilerin, üretim sistemlerinin,
kaynakların ve yapıların ortaya çıkarılmasına katkı sağlayan önemli bir bileşendir. Ne var ki
bu her zaman sorunsuz işleyen bir yenilik süreci değildir. Nüfus artışı neticesinde bozulan
düzen ve karşılanamayan ihtiyaçlar dolayısıyla karmaşa, çatışma, yeni kaynak arayışından
ötürü coğrafi genişleme çabalarına bağlı askerî çatışmalar ortaya çıkabilir (Form, 2013).
Benzer şekilde nüfusun çeşitli etkenlere dayalı olarak azalması da mevcut toplumsal yapının
sürdürülmesini sorunlu hâle getirmekte ve yenilenmesi için bir etken teşkil etmektedir.
Sosyolojide demografinin toplumsal değişmedeki rolünü ilk defa fark eden ve
kuramsallaştıran kişi Emile Durkheim olmuştur. Durkheim toplumsal değişmeyi, değişen
üretim koşullarına dayalı olarak iş bölümünün mekanik dayanışmadan organik dayanışmaya
doğru geçişi ile açıklamaktadır. Bu benzerlikler üzerine kurulan bir toplumsal modelden
farklılıklar ve uzmanlaşma üzerine kurulu olan bir toplumsal modele geçiş anlamına
gelmektedir (Durkheim, 1964, s. 129). Durkheim’e göre iş bölümündeki değişimin en temel
sebebi toplumlardaki demografik yoğunlaşmadır. Ona göre, bir toplumda demografik
yoğunluk az olduğunda toplumun üyeleri uzmanlaşmaya ve kapsamlı bir iş bölümüne gerek
duymadan mekanik dayanışma şartlarında yaşayabilirler. Fakat demografik yoğunluk arttıkça
toplumsal yaşamın sürdürebilmesi için mesleki uzmanlaşmaya ve sistematik bir iş bölümüne
ihtiyaç olur. Zira ancak bu şekilde demografik olarak yoğun olan bir toplum işlevlerini tam
olarak yerine getirerek varlığını sürdürebilir.

3

Demografik değişimin toplumsal, siyasal ve iktisadi yapılar üzerindeki etkisi şimdiye kadar kuramsal ve
ampirik açılardan çok tartışılmış bir konudur: Türkiye’de demografik değişimlerin önümüzdeki yıllarda iş gücü,
sağlık, eğitim ve sosyal güvenlik alanlarına yansımaları hakkında kapsamlı iki çalışma için bkz. Hoşgör ve
Tansel (2010), Kavak (2010).
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Nüfus tarihçileri dünya tarihinde dört demografik devrimin yaşandığını
belirtmektedirler: Doğal çevrede meydana gelen ve teknik gelişmelere bağlı olarak yaşanan
bu değişimlerin ilki 400 bin veya 500 bin sene önce, insanların ateşi kullanmasıyla
başlamıştır; ikinci demografik devrim milattan önce 40 bin ila 35 bin yılları arasında büyük
Buzul Çağı’nın bitişi ve iklim koşullarının kısmi iyileşmesi ve besin kaynaklarının çoğalması
ile gerçekleşmiştir; üçüncü demografik devrim ise tarıma geçiş ile yaşanmıştır; dördüncü
demografik devrim 17.-18. yüzyıllarda modern dönemin kapılarını açan sanayi dönüşümü ile
gerçekleşmiştir. Demografik devrim olarak adlandırılan nüfusun yoğun bir biçimde arttığı bu
dönemlerin her biri, yoğun toplumsal değişimlerin de yaşandığı bir zaman dilimine tekabül
etmektedir. Birinci demografik devrimde insanlar yaşam koşullarını kontrol altına alıp
çoğalmaya başlamışlar; ikincisinde topluluk hâlinde yaşayıp bir bölgeden çıkıp yeryüzüne
yayılmışlar; üçüncüsünde yerleşik toplumlara ve siyasi birliklere evrilmişlerdir. Son
demografik değişim ise yoğun bir biçimde toplumsal yapının dönüşümünü ve yeniliklerin
kurumsallaşmasını sağlayarak içinde yaşadığımız modern toplumu ortaya çıkarmıştır.
Durkheim’in demografik yoğunluk ile toplumsal değişim arasında bir bağ kurmasını sağlayan
şey modern toplumun ortaya çıkışını sağlayan süreçlerin arka planında yer alan bu son
demografik devrime dair gözlemleridir. Durkheim 16. yüzyıldan itibaren Avrupa’da
gerçekleşen büyük nüfus artışı ile Sanayi Devrimi arasında bir bağ kurmuş ve bu bağı yapısal
işlevsel faktörler çerçevesinde açıklamaya çalışmıştır. Dünya tarihinde en kapsamlı toplumsal
değişimlerin nüfus artışının en hızlı olduğu dönemlere denk gelmesi bu bakımdan
Durkheim’in tezlerinin genelleştirilebilmesi imkânını sağlamaktadır.
Nüfus ile ilgili değişimlerin toplumsal yapı üzerindeki etkileri aynı zamanda siyasal
yapıyı da etkilemektedir. Bunu tarih içerisinde ilk kez kuramsallaştıran İbn Haldun olmuştur.
İbn Haldun göçebeler ile yerleşikler arasındaki dinamizmi temelde nüfusa dayalı bir biçimde
açıklamaktadır. Ona göre temelde iki toplum biçimi mevcuttur: Göçebe (bedevi) ve yerleşik
(hadari). Bedevilikten hadariliğe geçiş yaşamın şartlarından ötürü ne kadar zorunluysa bu
geçiş neticesinde bedevilerin kendilerini bir arada tutan bağın (asabiye) gevşemesi de o kadar
zorunludur. Bu temelde aynı zamanda demografik bir değişimdir. Şehir yaşamının koşulları
demografik dinamizmi ortadan kaldırmaktadır.4
Demografik dinamikler çoğu kez uzun vadede büyük toplumsal değişimlerde arka
planda işleyen unsurlardır. Yukarıda açıklanan İbn Haldun’un görüşleri çerçevesinde bu tür
bir mekanizmayı Osmanlı Devleti’nin yükselişi ve gerileyişinde gözlemlemek mümkündür.
Tarih boyunca Orta Asya, Maveraünnehir bölgesi Mezopotamya’nın nüfus deposudur,
buradaki göçebe boylar Mezopotamya’ya gelerek yerleşmekte ve Mezopotamya
imparatorluklarının dinamizmini sağlamaktadırlar. Bu demografik örüntü Mezopotamya tarihi
boyunca imparatorlukların yükselişinde önemli bir durumu temsil etmektedir. Osmanlı
Devleti de bu izden giderek kuruluş ve yükseliş yıllarında başarı ile uyguladığı tımar ve iskân
4

Ibn Haldun’un bu görüşlerini modern dönemde toplumların gelişimine uyarlayan Peter Turchin (2003)
Historical Dynamics isimli eserinde demografik genişleme ile kaybolan siyasal birliktelik fikrini ele almaktadır.
Yukarıda ismi geçen Todd ve Courbage (2011) İslam dünyasında yaşanan değişimleri demografik veriler
ışığında ele aldıkları çalışmalarında nüfus artış hızının gelecekte batılı gelişmiş ülkelere benzemesi ile bu
uygarlıklar arasında yaşam biçimi ve siyasi kutuplaşmaların ortadan kalkacağını ileri sürmektedirler.
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siyaseti ile Anadolu’nun önemli bir çekim merkezi olmasını sağlamıştır (Kasaba, 2012, s. 24).
17. yüzyılın başına kadar Osmanlı Devleti Doğu’dan sürekli göç alan, coğrafi genişlemesini
bu göçlerle besleyerek nüfus artışını kendi büyümesinin dinamik unsuruna çeviren bir
siyasete sahiptir. Ancak Osmanlı Devleti 15. yüzyılın ortalarından itibaren devletin siyasal
formasyonunda gerçekleştirilen değişimler dolayısıyla aşiretlerin birliğine dayalı bir devlet
olmaktan çıkıp bir bürokratik tarım imparatorluğuna dönüşmüştür. Böylece devlet içinde
konumunu kaybeden aşiretlerin Doğu’ya doğru tersine göçü önce Akkoyunluların
güçlenmesine, ardından da 16. yüzyılın başından itibaren İran’da göçerlerin bir aşiret devleti
olarak Safevi Devleti’nin yükselişine yol açmıştır (Woods, 1993). Osmanlı nüfusunu
istatistiki veriler ekseninde ele alan Cem Behar’ın (2011) gösterdiği üzere 17. yüzyıldan
itibaren Osmanlı Devleti içsel ve dışsal dinamiklere bağlı olarak nüfus dinamizmini gittikçe
kaybetmiştir (Elibol, 2007). İmparatorluğun gittikçe durağan bir nüfus seyrine girmesi onun
güç kaybının da önemli nedenlerinden birisini teşkil etmektedir. Aynı dönemde Avrupa’da
gerçekleşen nüfus devrimi ile karşılaştırıldığında Osmanlı Devleti’nin Avrupa güçleri
karşısında gerilemesinin dipteki önemli nedenlerinden birisine erişilmiş olacaktır.5
BİLGİ KARESİ
Modern tarih yazıcılığının, sosyolojinin ve iktisadın öncülerinden kabul
edilen İbn Haldun (1332-1406); düşünür, devlet adamı ve tarihçidir. Köklü bir
aileden geldiği için iyi bir eğitim aldı. Tunus ve Fas'ta devlet görevlerinde
bulunduktan sonra Gırnata ve Mısır'da çalıştı. Bedevi kabilelerini çok iyi
tanımasından dolayı aranan bir devlet adamı ve danışman oldu. Mısır'da 6 defa
Maliki kadılığı yaptı. Şam'ı işgal eden Timur ile görüşmesi bir fatih ile bir
bilginin ilginç buluşması olarak tarihe geçti.
Siyasal yaşamdan çekildiği dönemlerde adını tarihe geçiren 7 ciltlik
dünya tarihi Kitâbu’l-İber ve onun giriş kitabı olarak düşündüğü Mukaddime'yi yazdı. Eseri, Osmanlı
tarih anlayışını derinden etkiledi. Başta Kâtip Çelebi, Naima ve Ahmet Cevdet Paşa olmak üzere
Osmanlı tarihçileri Osmanlı Devleti'nin yükseliş ve çöküşünü pek çok defa onun teorileriyle analiz
etti. 19. yüzyıldan itibaren ise Avrupalı tarihçiler tarafından keşfedildi ve eserleri büyük takdir gördü.
İbn Haldun toplumların oluşumu ve yapısı üzerine yeni bir ilim olarak umran ilmini
geliştirmiştir. Bu ilim dâhilinde toplumların coğrafi, demografik ve siyasi şartlara göre biçimlenmesini
analiz etmiştir. Toplumsal yaşamda bir düzenlilik ve kanun fikrine sahip olduğu için pek çokları
tarafından sosyoloji öncesi sosyolojik düşüncenin erken temsilcilerinden sayılmaktadır.

Nüfusun yaş niteliği de toplumsal değişim üzerinde önemli etkilere sahiptir. Nüfus
artışının hızlı olduğu toplumlarda genç nüfusun yaşlı nüfusa oranı genellikle fazla olmaktadır.
Bu da toplumsal yapı açısından önemli neticeleri bünyesinde barındıran bir sosyal
biçimlenmedir. Murat Güvenç’in dile getirdiği gibi “aynı toplam nüfus büyüklüğüne sahip
ancak birbirinden çok farklı yaş kuşaklarına sahip iki farklı demografik yapı, birbirinden çok
farklı nüfus dinamikleri sergileyebilirler. Bu dinamikler, kısa erimde gündelik yaşam
5

Modernleşme dönemindeki politikalar ile nüfusun artışı ve hareketi arasındaki bağları açıklayan kayda değer
çalışmalar Kemal H. Karpat (2008, 2010a) tarafından gerçekleştirilmiştir.
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dünyamızda kolay izlenebilir etkiler yaratamasalar bile, zaman içerisinde bir yapının tümüyle
değişmesine neden olabilirler.” (Güvenç, 1997, s. 70).
Yapılan çeşitli araştırmalar toplumların yaşlandıkça muhafazakârlaştıkları yönünde
bilgiler sunmaktadır. Gençler daha fazla değişim talebine sahiptirler ve bunun için harekete
geçebilmektedirler. Zira olgun ve yaşlı nüfus toplumun yaşam biçimi ve kaynaklara erişim
bakımından daha yerleşik kesimini teşkil ederken, genç nüfus henüz kaynaklara erişmek üzere
rekabet içerisinde olduğu için mevcut yerleşik düzende daha fazla değişim talep
edebilmektedir. Diğer bir deyişle gençlerin elde edeceği mevkiler ve kaynaklar onları
değişimci kılarken, yaşlıların ellerindeki mevki ve kaynaklar onları muhafazakâr kılmaktadır.
Bu aynı zamanda değişime adapte olabilme kabiliyeti ile de yakından alakalıdır. Gençler
henüz yerleşik bir yaşam biçimine ve sabit imkânlara sahip olmamanın verdiği dinamizmle
değişime daha kolay adapte olabilmekte ve dolayısıyla ondan kazançlı çıkabilme imkânını
ellerinde tutmaktadırlar (Glenn, 1974, s. 176). Bunun aksine yaşlılar mevcut toplumsal
düzene daha fazla uyum sağlamaları sebebiyle değişime daha güç ve geç adapte
olabilmektedirler. Dolayısıyla nüfusun yapısındaki bu bileşenleri dikkate aldığımızda
yaşlanan bir nüfusa sahip ülkelerde, toplumlarda değişime açıklık azalmakta; gençleşen bir
nüfusa sahip olan toplumlarda da değişime açıklık artmaktadır (Sauvy, 1948). Günümüzde
yaşlanan Avrupa toplumlarında yabancı düşmanlığının yükselişte olması buna güzel bir örnek
teşkil etmektedir.
Nüfusun artışı kadar hareketliliği de toplumsal değişimde önemli bir bileşendir. Göçler
tarih boyunca toplumsal değişimde önemli bir bileşen olan farklı topluluklar ve toplumlarla
sosyal temasın gerçekleşmesinde önemli bir etken olagelmiştir. Değişik toplumsal
formasyonların, tecrübelerin ve uygulamaların birbiri ile karşılaşması ile göçler kültürler arası
etkileşim için de önemli bir kaynaktır. Göç aynı zamanda bir toplumsal değişme sürecidir.
Göçün oluşturduğu hareketlilik toplumsal yapıdaki değişimler için önemli bir temel etken
oluşturmaktadır. Portes göçün toplumsal değişimdeki etkisinin temelde üç faktöre göre
şekillendiğini belirtmektedir: Göç eden kitlenin büyüklüğü, göç hareketinin süresi ve göç
eden kitlenin sosyal bünyesinin özellikleri (Portes, 2010, s. 1545). Ona göre göç eden grubun
büyüklüğü ile değişimin düzeyi arasında ciddi bir ilişki mevcuttur. Benzer şekilde göç
hareketinin geçici veya kalıcı olması da hem yerleşik göç alan toplumda hem de göç eden
topluluktaki değişim açısından önemli bir unsur olarak göze çarpmaktadır. Son olarak ise göç
eden topluluğun sosyokültürel nitelikleri önemlidir. Portes’e göre eğer göç eden topluluk
eğitim ve bilgi seviyesi daha gelişkin ise yerleşik topluma karışma, onu etkileme ve değişime
katkı sağlayabilme imkânı daha fazladır. Benzer şekilde bu etkileşim onlar üzerinde de daha
fazla etki sağlayacaktır. Aksi bir durumda ise hem etkileme hem de etkilenme; hem
değiştirme hem de değişme oranı düşecektir (Portes, 2010, s. 1545-1546).
1950 sonrasında sosyal bilimlerde Modernleşme Okulunun denge kuramı ve
Bağımlılık Okulunun merkez-çevre kuramı çerçevesinde göçün bir toplumsal değişim
kaynağı olarak ele alınması sıklıkla gündeme gelmiştir. Bu iki okul da göçü daha az gelişmiş
bir bölge veya ülkeden daha fazla gelişmiş olanına doğru bir hareket olarak görürler.
Bunlardan birincisi bunu kalkınma ve modernleşme açısından olumlu bir süreç olarak
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değerlendirirken ikincisi tam tersi olarak görmektedir. Modernleşme okulunun denge kuramı
göç olgusunu “bölgeler ve mekânsal birimler (köy, kasaba, kent) arasında bir dengenin
sağlanmasına yarayan olumlu bir nüfus hareketi ve iş gücü transferi olarak
değerlendirilmiştir” (Çakır, 2011, s. 135). İsminden de anlaşılacağı üzere denge kuramı göçü,
bölgeler arasındaki eşitsizlikleri dengeleyen bir etken olarak görmektedir. Bu kurama karşı
eleştirel bir yaklaşım olarak ortaya çıkan merkez-çevre kuramında ise göç sanayileşmemiş az
gelişmiş çevrenin sanayileşmiş merkeze olan bağımlılığını sürekli hâle getiren bir etken
olarak görülmektedir. Her iki yaklaşım da ister olumlu olsun isterse olumsuz olsun göçün
toplumu değişim yönünde harekete geçirmede önemli bir etken olduğunu kabul etmektedirler.
Yukarıda Anadolu’nun tarihsel bakımdan hem göç yolları üzerinde olduğunu hem de
göç alan nihai bir nokta konumunda olduğu belirtilmişti. Özellikle Osmanlı Devleti’nin
dağılma dönemi olan 19. yüzyılda bugünkü Türkiye toprakları çok taraflı ve boyutlu bir göç
hadisesine şahit olmuştur. Akabinde ise 1950’lerden itibaren iç göç toplumsal yaşamın en
önemli bileşenlerinden birisi olagelmiştir. Bu sebeple Türkiye’deki sosyolojik incelemelerde,
toplumsal yapı ve değişime dair hususi çalışmalarda göç önemli bir yer tutagelmiştir (bkz.
Sunay, 2005). Bunların erken örneklerinden birinde Mümtaz Turhan (1987) artık klasikleşmiş
olan Kültür Değişmeleri isimli eserinde göç ve tersine göç hadiseleri neticesinde gerçekleşen
toplumsal değişimi ele almaktadır. Turhan bu araştırmasında Birinci Dünya Savaşı sırasında
Erzurum’dan Kayseri’ye göç edip burada sekiz yıllık şehir hayatından sonra geriye dönen
kendi köyündeki değişimleri ele almaktadır. Türk modernleşmesine dair cebri kültür
değişmeleri ve yumuşak kültür değişmeleri gibi önemli kavramları türetmesine temel teşkil
eden bu araştırmada Turhan, temelde göç ile gerçekleşen kültür aktarımlarının topluluğun
yaşamında meydana getirdiği değişimleri ele almaktadır. Turhan göç eden topluluğun göç
etmeyip köyde kalanlara göre tarımda yeni teknikleri kullanmaya ve yeni ilişkiler
geliştirmeye daha yakın olduğunu dile getirmektedir (Turhan, 1987). Benzer şekilde İbrahim
Yasa ve Ömer Bozkurt (1974) da yurt dışına giden ve bir süre buralarda kaldıktan sonra
vatanına dönen kişilerin döndükleri toplumsal yapı ile ilişkileri ele aldıkları araştırmalarında o
toplumsal yapıda oluşturdukları dönüşümleri incelemektedirler. Bu özgün araştırmada Yasa
ve Bozkurt yurt dışı göçlerin bir tecrübe ve birikim aktarımı sağlayarak “değişmeyi
hızlandırıcı bir etmen” olduğunu ortaya koymaktadırlar (Yasa ve Bozkurt, 1974, s. 72).
Sonuç olarak özetleyecek olursak nüfusun artışı, hareketliliği ve niteliğinin değişimi
toplumsal değişimde hem kısa vadede hem de uzun vadede, makro ve mikro ölçekte önemli
etkenleri şekillendirmektedir. Bu etkenler genellikle doğrudan analiz edilemese de toplumun
yapı üzerindeki kapsamlı etkileri ile arka planda şekillendirici bir rol oynamaktadırlar.

2.3. Bilimsel Gelişmeler, Teknoloji ve Eğitim
Dünya tarihinde önemli toplumsal değişimlerin arkasında çoğu kez önemli buluşlar
bulunmaktadır. Tekerleğin, pulluğun, savaş arabasının, barutun ve buhar kazanının icadının
toplumda önemli değişimler meydana getirdiği bilinmektedir. Dünya tarihinde üretimi,
tüketimi, gündelik yaşamı ve hatta inanışları şekillendiren pek çok teknolojik gelişmeden
bahsedilebilir. Bu buluşlar bazen pratik deneme yanılma yöntemi ile meydana gelse de
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çoğunlukla bilimsel bilginin kullanımı ile oluşmaktadırlar. Dolayısıyla bilimsel düşünüşün
değişimi bir süre sonra toplumsal yaşama yansıyan neticeleri bünyesinde barındırmaktadır.
Bir toplumdaki bilginin türü ve seviyesi toplumsal yapıya doğrudan etki
edebilmektedir. Mistik bilginin egemen olduğu toplumlarda toplumsal yapı, unsurlar
arasındaki doğal uyum fikrine göre şekillenmeye daha yatkındır. Dolayısıyla buralarda
toplumsal değişmenin daha yavaş olması beklenmektedir. Bilimsel bilginin egemen olduğu
toplumlarda ise doğal uyum fikri yerini daha çok mekanik bir düzen fikrine bırakır. Bilimin
bu mekanik düzeni anlamada ve toplumsal yaşamda tesis etmede önemli bir unsur olduğu
düşünülmektedir (Restivo, 1985). Dolayısıyla bilginin türü, üretilmesi, pratiğe aktarılması ve
yaygınlaştırılması ile toplumsal yapının değişimi arasında bir bağ bulunmaktadır.
Bu bağın mahiyeti sosyolojinin doğuş çağında sıklıkla ele alınmıştır. Aydınlanma
döneminde toplumun oluşumu ve gelişimi üzerine düşünen ilk sosyolojik düşüncenin
öncüleri, toplumun değişimi ve yeni toplum biçimlerinin ortaya çıkışı ile bilginin dönüşümü
arasında yakın bir bağ kurmuşlardır. Bu dönemin ilerlemeci tarih anlayışı genellikle bilgi
seviyesinin artışı ve bilimlerin gelişimi üzerine bina edilmektedir. Zira Aydınlanma
düşünürleri 17. yüzyılın ortalarından itibaren gelişen yeni bilimsel anlayışların topluma
yansımalarını görmekte ve böylece toplumsal yapının değişiminde bilgiye merkezî bir rol
atfetmekteydiler. Fransız Tarihçi ve Filozof Voltaire’in tarihsel ilerleme fikrinin merkezinde
akılcılığın ve bilimin itici bir etken olduğu düşüncesi yatmaktaydı. Onun oluşturduğu bu
temelden hareketle Turgot İnsan Zihninin Aşamalı Gelişiminin Felsefi Bir Tasviri ve Evrensel
Tarih Üzerine isimli eserlerinde ilerlemenin sadece bilim üzerine değil onun etkisi ile
bütüncül olarak kültürel âdetlere ve geleneklere, kurumlara, yasalara, ekonomiye ve topluma
dayalı olduğunu belirtmektedir (Turgot, 1973). Bilime dayalı ilerleme fikri en gelişmiş
biçimini Fransız Düşünür Condorcet’nin İnsan Zekâsının İlerlemeleri Üzerinde Tarihi Bir
Tablo Taslağı isimli eserinde bulmuştur. Ona göre insan bilgiyi elde ettikçe yeryüzünde daha
mükemmel bir toplum kurmaya bir adım daha yaklaşmaktadır (De Condorcet, 1944). Bu
anlayış bilimin gelişimine göre toplumsal biçimlerinde değiştiği ve insanlık tarihindeki
ilerlemenin aşamalarının ortaya çıktığı anlayışına dayalıdır (bkz. Meek Lange, 2011).
19. yüzyılda sürdürülen, bilimi toplumsal yaşamın merkezine oturtan bu anlayış,
sosyolojinin doğuşunun da sebepleri arasında yer almaktadır. Sosyolojinin iki kurucusu SaintSimon ve Comte modern toplumu bilgi ve teknikteki gelişmelerin doğal bir neticesi olarak
görmektedirler. Pozitivizmin kurucusu Comte (1856, s. 442-446, 493) ise bilimin toplumsal
yasaların keşfinde temel rol oynadığını düşünmekte ve dolayısıyla bilimin ve düşüncenin
gelişimi ile toplumsal değişim arasında bir ilişki kurmaktadır.
Comte’un bu yaklaşımından da anlaşılacağı üzere 19. yüzyılda bilimin gelişimi ve
teknolojik yeniliklerle toplumsal değişme arasında doğrudan bir ilişki olduğu fikri genel kabul
gören bir yaklaşımdır. Dönemin sanayi toplumunun meseleleri etrafında toplumun teknik
yenilikler tarafından belirlendiğine dair bir kanaat oluşmuştu. Teknolojik determinizm
olarak adlandırılan bu yaklaşım 19.-20. yüzyıllarda toplumsal değişim ile teknoloji ve
sanayileşme arasındaki ilişkilerin ifadelendirilmesini biçimlendirmiştir. Bu anlayışa göre
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teknoloji kendi gelişmesinin içsel yasalarına tabidir ve lineer bir gelişme seyri izler. Bu lineer
gelişme doğrultusunda toplumsal kurumlar teknikteki değişimin belirlediği biçimleri
almaktadır. Bu determinizmin diğer bir varsayımı ise teknolojik gelişmelerin gelecekte
evrensel bir uygarlığı ortaya çıkaracağıdır. 19. yüzyılda sanayinin modern toplumu baştan
aşağı değiştirmesine bağlı olarak ortaya çıkan bu temel varsayımlar toplumların tarihsel ve
kültürel farklılıklarını yok saymaktadır.
Bu bakış açısı Almanya’nın sanayileşmede kesinlikle İngiltere’nin izinden gideceğini
anlatmak için “De te, fabula narratur.”6 diyen Marx'ta (1986, s. 16) açıklayıcı genel bir teoriye
dönüşmüştür. Marx bu paragrafta kendisini fizikçi ile kıyaslayarak fiziktekine benzer bir
determinizm içinde kapitalist üretim tarzını ortaya çıkaran değişimleri ele alacağını beyan
eder. Toplumun temelde üretim biçimi tarafından belirlendiğini düşünen Marx, üretim
biçimini etkilemesi bakımından teknik gelişmelere önemli bir yer vermektedir. Özellikle
feodal üretim biçiminden burjuva üretim biçimine geçilirken bilimsel buluşlara dayalı
teknolojik gelişmelerin önemi onu toplumsal değişmede teknolojiye merkezî yer vermeye
götürmüştür. Onun Felsefenin Sefaleti’ndeki “su değirmeni size feodal beyli toplumu verir,
buharlı değirmen ise, sınai kapitalistli toplumu” (Marx, 1999, p. 109) sözü bu bağlamda
değerlendirilebilir. Marx kapitalizmin üretkenliğin artması ile gelişmiş ve bunun üzerinde
varlığını devam ettirmekte olduğunu düşünmektedir. Dolayısıyla kapitalizm üretimin teknik
organizasyonunda ilerleme ve üretim güçleri için en üretken üretim ilişkilerine ihtiyaç duyar.
Bu da teknolojinin üretim sisteminde kullanılmasını gerektirir. Böylece aslında Marx
kapitalizmin temel karakteri olan yayılmayı teknoloji ile ilişkilendirmiş olmaktadır. Bu da
kapitalizmi diğer üretim biçimlerinden ayıran en temel karakter olduğu için teknoloji bütün
ilişkilerin temeline yerleştirilmektedir. 7 Marx’a göre topluma sanayileşme (dolayısıyla
teknolojik üretim) girdiği zaman modernleşme gerçekleşmektedir. Bunu en açık bir biçimde
onun Hindistan’ın kapitalistleşmesi için demir yoluna yüklediği anlamlardan kolaylıkla
çıkarabiliriz (Marx, 1976, s. 601).
Teknolojinin ve ona bağlı olarak sanayinin toplumu değiştirmede etkin bir unsur
olduğu sadece Marksistler tarafından düşünülmemektedir. 1950’lere gelindiğinde teknoloji ile
toplumsal değişim arasında doğrudan bağlar kurmak ana akım sosyolojide de çok yaygındır.
Bu dönemde toplumsal değişme konusunda kapsamlı bir yazın üreten modernleşme kuramları
gelecekte teknolojinin yayılmasına bağlı olarak tüm dünyada modern bir toplumun ortaya
çıkacağını düşünmektedirler. Bu yaklaşıma göre modernleşmeyi meydana getirecek dört
boyuttan birisi de ekonomik dönüşümle özdeşleşen teknolojik gelişmedir. Buna göre
“azgelişmiş toplumlarda gelişme, ancak, Batı’nın tarihsel tecrübesinin aydınlattığı yolda sebat
edildiğinde gerçekleştirilebileceği düşünülen ve endüstrileşme, teknolojik ilerleme, ekonomik
büyüme ve yüksek üretim” (Altun, 2000) ile gerçekleşecektir. Bunu kaçınılmaz bir süreç
6

Marx bu sözü Horace’in meşhur “Quid rides de te fabula narratur.” (Ne gülüyorsun anlatılan senin hikâyen.)
atıfla kullanır.
7
Tekniği proleteryanın bir kurtuluş aracı olarak yeniden kurgulayan Marx’ın eko-teknolojik determinist olduğu
yönünde henüz neticelenmemiş kapsamlı tartışmalar mevcuttur. Marx’ın determinist olması ile ilgili detaylı bir
inceleme için bk. Ellul, 1964, p. 54, Shaw, 1979, p. 161; aksi yönde bir değerlendirme için bk. Rosenberg, 1999,
pp. 397–400
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olarak gören modernleşme kuramcıları gelecekte tüm toplumların birbirine benzeyeceğini
düşünmektedirler.
Bilime ve tekniğe toplumun şekillenmesi açısından aşırı anlam yükleyen bu
modernleşmeci bakış açıları daha sonra aynı tekniklerin farklı yapılarda değişik biçimler
ortaya çıkarması ile sıklıkla eleştirilmişlerdir (bunlardan birkaçı için bkz. Adas, 2001; Ellul,
1964; Horkheimer, 2010; Mumford, 1966). Bilimsel ve teknik yenilikler esasında bir
toplumsal yapı içerisinde gerçekleşmektedirler. Bu çerçevede kendi başlarına bir işleyiş
yasasına sahip olmaktan ziyade diğer sosyal etkenler ile yakından ilişkilidir. Dolayısıyla
bilimin gelişimi, yeni tekniklerin ve araçların ortaya çıkması mevcut toplumsal yapının
koşulları içinde etkili olmaktadır. Örneğin günümüzde gelişen iletişim koşullarının bütün
toplumsal yapıları etkilediği söylenebilir. Özellikle küreselleşme tartışmaları bağlamında
gelişen yeni teknikler ile toplumların gittikçe birbirine benzeyeceği sıklıkla dile getirilmiştir.
Ancak zamanla her bir tekniğin farklı toplumlarda farklı etkinliklere sahip olduğu
gözlemlenmiştir (bkz. Altun, 2003).

Quantum ve Değişen Bilgi ve Sosyal İlişkiler
Niels Bohr’un ortaya attığı Quantum kuramı Pozitivizm ve Modern bilimin –nedensellik–
anlayışını sarsmıştır. Quantum fiziğine göre maddenin en küçük birimi olan atom paçacıkları
arasında nedensel değil, rastlantısal bir ilişki vardır. Bundan sonra suje-obje ayrımı yıkılmış ve
rastlantısallık ilkesi kabul edilmiştir. Suje – obje ayrımının ortadan kalkması ile modern bilimin
tarafsızlık ilkesi de yıkılmış olmaktadır. Çünkü Quantum kuramına göre bilgiyi üreten kişi ile bilgi
arasında bir bağlantı söz konusudur. Yani suje- obje ayrımı ortadan kalkmıştır. Yani bilgiyi üreten
kişinin değer yargıları, kişiliği, dünya görüşü bilgiyi etkilemektedir. Neticesinde ortaya çıkan
postmodern bilim anlayışında Modern bilim anlayışının iki temel ögesi olan nedensellik ve sujeobje ayrımı tamamen yıkılmıştır.

Bilim ve teknolojiye benzer bir biçimde eğitim de genellikle toplumsal değişimi
hızlandıran bir etken olarak görülmektedir. İçinde bulunduğumuz modern toplumda eğitime
toplumsal değişim bakımından merkezî bir rol verilmektedir (Lowe, 1997, s. 1). Zira kişiler
yeni bilgi ve fırsatlara eriştikçe toplumdaki değişim talebinin de artacağı düşünülmektedir.
Eskicumalı (2003, s. 15) “eğitim ile toplumsal değişme arasındaki ilişkileri açıklamaya
çalışan dört temel görüş” saymaktadır. Counts, Inkeles, Smith, Schultz, Harbison ve Myers
tarafından dillendirilen birinci görüş eğitimi toplumsal değişmeyi sağlayıcı en önemli
kurumlardan biri olarak gören yeniden oluşumcu ve modernist görüştür. Althusser, Bowles ve
Gintis tarafından geliştirilen Marksist yapısalcı veya çatışmacı görüş eğitim kurumlarını
mevcut toplumsal, ekonomik ve politik yapı ve ilişkilerden bağımsız hareket edemeyen ve
dolayısıyla mevcut sistem ve ilişkileri koruyan ve yeniden üreten bir araç olarak
değerlendirmektedirler. Böylece eğitim esasında “yeni bir toplumsal düzen meydana
getiremez, aksine toplumdaki hâkim sınıfların çıkarlarını koruyarak ve eşitlikçi olmayan
toplumsal ve ekonomik ilişkileri yeniden üreterek mevcut statükoyu devam ettirir”
(Eskicumalı, 2003, s. 16). Eğitim ile toplumsal değişme arasındaki ilişkiyi ele alan üçüncü
görüş ise çatışmacı görüşün revize edilmesiyle ortaya çıkmıştır. Apple, Anyon, Bernstein,
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Giroux ve Willis gibi Neo-Marksist akademisyenler tarafından savunulan bu görüş eğitimi
statükoyu sürdüren ama mutlak manada koruyamayan, sınırlı da olsa toplumsal değişmeye
kaynaklık edebilecek bir etken olarak değerlendirir. Dewey tarafından geliştirilen dördüncü
görüş, eğitim planlaması yoluyla toplumun istenen değişimlerinin gerçekleştirilebileceğini
savunmaktadır. Buna göre eğitim kurumları toplumsal değişme meydana getirebilirler
“[a]ncak bu değişme toplumdaki diğer toplumsal, ekonomik ve politik kurumların aynı anda,
aynı istikamette değişiyor olmasına bağlıdır” (Eskicumalı, 2003, s. 16). Bizzat Dewey
tarafından Türkiye’deki eğitim planlamasına aktarılan bu görüşün Türkiye’de eğitim ve
toplumsal değişim konusunda hâkim görüş olduğu söylenebilir.8
Görüldüğü üzere eğitimdeki gelişmeler ile toplumsal değişim arasında doğrudan
belirlemeci bir ilişki kuran çeşitli yaklaşımlar mevcuttur. Ancak yine bilim ve teknikte olduğu
gibi “toplumsal değişme ile eğitim arasında karmaşık bir ilişki bulunmaktadır” (Erol, 2011, s.
110). Erol bu karmaşık ilişkinin “eğitimin toplumun sürekliliğini sağlamak için
toplumsallaştırma işlevi ile değişen şartlara kolay uyum sağlayacak veya bireyleri toplumda
olası değişmelere hazırlama işlevi” (Erol, 2011, s. 109) arasındaki çelişkilerden
kaynaklandığını ifade etmektedir. Dolayısıyla sıklıkla dile getirildiği gibi tek başına birinci
derecede rol oynamasa da eğitimin ekonomik, politik süreçlerle eklemlenerek toplumsal
değişmede oldukça önemli ortak bir etken olduğunu tespit etmektedir (bkz. Tezcan, 1985, s.
211-238).
Sonuç olarak bilimin, düşüncenin, tekniğin ve eğitimin gelişimi toplumun
bileşenlerinin kazanacağı anlamlar açısından büyük önem arz etmektedir. Bu etkenler
genellikle toplumsal yapının mevcut hâlinde yeni bir değişim talebini ortaya çıkarmaktadırlar.
Günümüzde eğitim toplumsal işlevlerin yerine getirilmesi bakımından gittikçe daha fazla
önem kazanmaktadır. Bu sebeple toplumsal yaşamın şekillendirilmesinde ona biçilen rol de
daha fazladır. Bilimin ve eğitimin gelişmesi sadece yeni değişim ihtiyaçlarını ortaya
çıkarmamakta aynı zamanda toplumu buna açık ve hazır hâle de getirmektedir.

8

Dewey’in okulun sosyal işlevleri hakkındaki fikirleri için bkz. Dewey (2012). Bu görüşlerin Türk eğitim
sistemine uygulanması ve etkileri için bkz. Bal (2010).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik
Toplumsal değişim bir yapı içerisinde bu yapının içinde ve dışında yer alan bazı
faktörler tarafından etkilenmektedir. Her durumda değişimi etkileyen etkenlerden bazıları
önde yer almakta ve daha etkili olmaktadır. Bu sebeple toplumsal değişimi etkileyen
etkenlerin etki şeklini, boyutunu ve şiddetini belirleyebilmek sosyolojinin önemli
uğraşlarından birisi olmuştur. Bu etkenlerin sayısı çok fazladır. Ancak değişik tasnifler
çerevesinde bu sayıyı azaltmak ve daha toplu bir biçime ele alabilmek mümkündür. Bu
çerçevede bu bölümde evvela fiziki-coğrafi etkenler ele alınmıştır. Tarih boyunca toplumlar
üzerinde önemli ve kapsamlı değişimlere yol açan fiziki-coğrafi unsurların çağımızda toplum
üzerindeki etkilerinin azaldığı söylense de tam olarak ortadan kalktığı söylenemez. Özellikle
son zamanlardaki ekoloji tartışmaları sanıldığı gibi modernitenin fiziki-coğrafi çevreden
bağımsız ya da onu tam anlamıyla konrol altına almış bir toplum oluşturmadığını
göstermektedir. Öte yandan toplumsal değişim üzerindeki önemli etkenlerden birisi de
demografidir. Tarih boyunca nüfus artışı ve göç gibi demografik hareketlerin toplumsal
değişmede önemli rolleri olduğu bilinmektedir. Ayrıca demografik bileşenlerin mahiyeti de
(yaşlı genç nüfus dengesi gibi) toplumsal değişmede önemli bir etkendir. Bilimsel ve
teknolojik etkenler de toplumsal değişim üzerinde etkilidir. Uzunca bir süre modern toplumu
oluşturan ana etkenin bilimsel ve teknik gelişmeler olduğu düşünülmüştür. Bu çerçevede
bilimsel ve teknolojik etkenlerin aşırı bir biçimde vurgulandığı hatta bazen bu etkenlerin
kendi kendine işleyen bağımsız mekanizmalar olduğu düşünülmüştür. Devam eden bölümde
toplumsal değişimi etkileyen diğer etkenler ele alınmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Teknolojik gelişmelerin her yerde ve zaman toplumu evrensel olarak benzer
şekilde değiştirdiği düşüncesine ne ad verilir?
a) Devrim
b) Tenolojik determinizm
c) Teknik
d) Toplumsal iş bölümü
e) Sanayileşme
2) Aşağıdakilerinden hangisi toplumsal değişmeye etki eden fiziksel-coğrafi
etkenlerden biri değildir?
a) Dağ köylerinin ova köylerine göre daha yavaş değişim göstermesi
b) Denize ağzı limanlara yakın yerlerin değişime daha açık olması
c) Depremden sonra toplumsal yapının değişimi
d) Nüfus artışının yeni ihtiyaçları ve uygulamaları meydana çıkarması
e) Bir salgın sonrası üretim sisteminin yenilenmesi
3) Etrafınızdaki kişilerin toplumsal değişimi etkileyen etkenler hakkındaki görüşlerini
toplayınız ve değerlendiriniz.
4) Türkiye’de son yılllarda yaşanan iki büyük deprem (1999 Körfez ve 2011 Van)
sonrası depremin etkili olduğu illerden Sakarya ve Van’daki toplumsal yapıdaki değişmeleri
araştırınız.
5) Son zamanlarda daha fazla gündeme gelen küresel ısınma ve ekolojik krizin
modern toplumsal yapı üzerindeki olası etkilerini değerlendiriniz.
6) Türkiye’de son yıllardaki nüfus ve çocuk sayısı ile ilgili tartışmaları toplumsal
değişim açısından değerlendiriniz.

Cevaplar
1) b, 2) d
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3. TOPLUMSAL DEĞİŞMENİN UNSURLARI - II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
- İktisadi Etkenler
- Toplumsal Değişme ve Din
- Toplumsal Değişim ve Sosyal Hareketler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Toplumsal değişme hangi mekanizma içinde gerçekleşmektedir?
2. İktisadi etkenler toplumsal değişmeyi ne kadar ve nasıl etkilemektedir?
3. Toplumsal değişme ile din arasında ne tür bir ilişki mevcuttur?
4. Toplumsal değişim ve sosyal hareketler arasında ne tür bir ilişki mevcuttur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Bölümdeki tüm konular

Toplumsal değişimi etkileyen
temel unsurlara dair bir bakış
elde etmek

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar

İktisadi Etkenler

İktisadi etkenlerin toplumsal
değişmedeki rolünü
kavramak

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar

Toplumsal Değişme ve
Din

Dinin toplumsal değişme
üzerindeki etkisini kavramak
ve analiz edebilmek

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar

Toplumsal Değişim ve
Sosyal Hareketler

Toplumsal hareketlerin
toplumsal değişim üzerindeki
rolü

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar
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Anahtar Kavramlar
• İktisat
• Din
• İktisadi determinizm
• Weber
• Marx
• Sosyal hareketler
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Giriş
Toplumsal değişim bir toplumsal yapı dahilinde bir dizi etken altında
gerçekleşmektedir. Bir önceki bölümde bu etkenlerden fiziki-coğrafi, demografik (nüfus artışı
ve göç) ve fikri-teknik etkenler ele alındı. Bu bölümde de devam kabilinden iktisadi etkenler,
din ve sosyal hareketlerin toplumsal değişim üzerindeki etkisi ele alınacaktır.
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3.1. İktisadi Etkenler
Sosyolojinin doğuşundan günümüze kadar toplumsal olguları iktisadi etkenlere dayalı
olarak açıklamaya çalışan çeşitli yaklaşımlar mevcuttur. Yukarıda da değinildiği üzere
modern toplumun sanayi ekseninde ortaya çıkan değişimlere dayalı bir biçimde doğması
iktisadi etkenlerin sosyal hayatı biçimlendirdiğine dair kolay kabul edilebilir yaygın bir inanç
ortaya çıkarmıştır. Dolayısıyla sosyolojinin klasiklerinin tamamında toplumsal değişmede
iktisadi etkenlerin yerine dair bir vurgu bulunmaktadır. Çağdaş sosyoloji içinde de iktisadi
etkenlere sürekli bir vurgu mevcuttur.
Sosyolojik düşüncede toplumların gelişimi ve değişimi hakkında Adam Smith’in
yapmış olduğu iş bölümü analizi kendinden sonrakilerin toplumsal değişmeye
yaklaşımlarında belirleyici bir yere sahiptir. Saint Simon tarih boyunca toplumların
değişimini üretkenlik etrafında açıklamaktadır. Ona göre toplumun hangi kesimi üretim
noktasında daha ileri noktadaysa yönetimi de onlar üstlenmektedir (Saint-Simon, 1975b).
Saint Simon’un bu basit yaklaşımı yerini Marx’ın daha kapsamlı üretim biçimi yaklaşımına
bırakmıştır. Ona göre üretim biçimleri toplumsal biçimleri de belirlemektedir: “İnsanlar,
kendi geçim araçlarını üretirken, dolaylı olarak, kendi maddi yaşamlarını da üretirler.
İnsanların kendi geçim araçlarını üretiş tarzları, her şeyden önce hazır buldukları ve yeniden
üretmeleri gereken geçim araçlarının doğasına bağlıdır.” (Marx ve Engels, 1976, s. 31). Marx
temele bölüşüm mücadelesini koyan iktisadi etkenlere dayalı bu açıklama ile toplumsal
değişimi de iktisada dayalı bir biçimde nitelemektedir.
Fakat iktisadi etkenleri toplumsal değişimin temeline koymak sadece Marx ile sınırlı
değildir. Diğer 19. yüzyıl sosyologları da iktisada mühim bir yer vermektedirler. Spencer ve
Durkheim toplumsal değişimde uzmanlaşma ve iş bölümüne dayalı bir açıklama
getirmektedirler (Corning, 1982). Buna göre mesleki uzmanlaşma ne kadar derinleşirse
toplumdaki değişim de o kadar kapsamlı sistematik ve öngörülebilir hâle gelecektir. Onlar
modern toplumla birlikte kurumsallaşan bir toplumsal değişimden bahsede gelmektedirler.
Durkheim (1964) bir toplumun oluşumunu ve gelişimini iktisadi iş bölümüne bağlı olarak ele
almaktadır. Weber’e göre de iktisadi gelişmeler toplumun aldığı biçimlerde önem arz
etmektedir. Dünya dinlerinin iktisadi etiğine dair kapsamlı çalışmalarında Weber, iktisadi
zihniyetin toplumsal yapıdaki belirleyici yerine vurgu yapmaktadır. Ona göre dünya
görüşünde, özellikle kader anlayışında meydana gelen değişmeler, iktisadi etiği
şekillendirmekte, böylece yeni sosyal formasyonların ortaya çıkmasına katkı sağlamaktadır.
Weber bunu demir yolunda trenin yönünü değiştiren makasçı metaforuyla açıklamaktadır
(Weber, 2009, s. 241). Ona göre iktisadi zihniyette yaşanan değişimler belki neden sonuç
ilişkisine dayalı bir netlikte toplumsal yaşamı şekillendirmiyor olabilir. Ancak nasıl ki
makasçı yaptığı müdahale ile trenin yönünü değiştirebiliyorsa iktisadi zihniyette gerçekleşen
değişimler de toplumsal yaşamın bambaşka biçimler almasına neden olabilmektedirler.
Klasik sosyolojinin iktisadı toplumsal değişimde temel ve zaman zaman da belirleyici
bir etken olarak görmelerinde modern toplumun yaşanan iktisadi değişimlere dayalı olarak
ortaya çıkmış olmasıdır. 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar yaşanan süreç sonunda geçim biçimi
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çok esaslı bir biçimde dönüşmüş; eski toplumsal sınıflar zayıflayarak iki yeni sınıf ortaya
çıkmış; gündelik yaşama hükmeden değerler ve normlar değişmiş; siyasi organizasyon yeni
bir hâl alarak modern devlet ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla ilk dönem sosyologlar bütün bunları
temin eden unsur olarak iktisadı görme eğiliminde olmuşlardır. Gerçekten de sanayi toplumu
olarak da adlandırılan bu yeni toplum daha önceki toplumlara nazaran iktisadi etkenlerce daha
fazla şekillendirilmektedir.
Sanayi toplumu içinde de üretim tekniklerinde ve tarzlarında ortaya çıkan değişimler
toplumun daimi bir biçimde kapsamlı dönüşümler yaşamasına neden olmaktadır. Bu
dönüşümlerin önemlilerinden birisi de Fordizm olarak bilinen kitle üretim modeli ile
yaşanmıştır. 20. yüzyılın başında Charles Taylor’ın bilimsel incelemelerinin Henry Ford
tarafından pratiğe aktarılması ile sanayi üretiminin yapısını kapsamlı bir biçimde değiştiren
yeni bir sistem ortaya çıkmıştır. Gramsci tarafından Fordizm olarak adlandırılan bu sistemde
yürüyen bant sistemine dayalı üretim ile iktisadi ve sosyal yaşamdaki verim, miktar, ücret,
çalışma sistemi, işin organizasyonu ve iş ilişkileri gibi temel unsurlar baştan ayağa
dönüşmüştür. Bu dönüşümün neticesinde kitle üretimi mefhumu ortaya çıkmıştır. Bu
dönüşüm akabinde kitle toplumu olarak adlandırılan bireyin gittikçe atomize olarak
yalnızlaştığı ve toplumun gittikçe parçalarına ayrıldığı toplum ortaya çıkmıştır. Kitle toplumu
sadece sosyal ilişkileri değil aynı zamanda kültürün üretim ve dağıtımını da derinden
etkilemiştir. Bu toplumda kültür artık diğer ürünler gibi bir kültür endüstrisi tarafından imal
edilmekte ve sunulmaktadır (Swingewood, 1996). Bunun modern toplumun yeni bir aşaması
olduğunu fark eden sosyal bilimciler özellikle Frankfurt Okulunun Theodor Adorno, Max
Horkheimer, Herbert Marcuse ve Walter Benjamin gibi eleştirel kuramcıları sanayideki yeni
organizasyon biçimleri ile 1930’larda Avrupa’da totaliter faşist rejimlerin yükselişi arasındaki
ilişki hakkında yoğun tartışmalar yürütmüşlerdir. Özellikle Marcuse (1975) Tek Boyutlu İnsan
ve Adorno (2003) Otoriteryen Kişilik Üzerine isimli eserlerinde kitle üretiminin yeni
dünyasında kişiliğin değişimini ve bunun siyasal ve toplumsal neticelerini ele almışlardır.
Fordizmin toplumu hızlı bir biçimde tepeden tırnağa şekillendirmesi İkinci Dünya
Savaşı sonrasında daha belirginleşmiştir. Sömürge sonrası Batı dışı toplumlarda toplumsal
değişim konusunu ele alan teorilerde de bu konu karşımıza çıkmaktadır. Kısaca modernleşme
teorileri olarak bilinen bu yaklaşımlarda Türkiye’nin de içinde yer aldığı bu ülkelerdeki
toplumsal değişmenin ve modernleşmenin iktisadi gelişme ve sanayileşmeye bağlı olduğuna
inanılmaktadır. Bu çerçevede Walt Whitman Rostow’un (1966) sınıflamasına göre, modern
iktisadi gelişme beş merhalede gerçekleşmiştir: (i) geleneksel cemiyet, (ii) harekete geçme
hazırlığı merhalesi, (iii) harekete geçme merhalesi, iv) olgunluk, (v) kitle istihlaki çağı.
Rostow gelişmekte olan toplumların da bu merhaleleri takip ederek modernleşeceklerini ileri
sürmektedir. Toplumsal değişimde sanayileşmeye merkezî bir yer veren bu model diğer
etkenler yeterince dikkate alınmadığı için incelenen toplumlardaki değişimi açıklayamamış ve
sonrasında hızla terk edilmiştir.
Kitle üretimi ve toplumu tüm sosyal, siyasal ve kültürel yapıyı dönüştürerek özellikle
2. Dünya Savaşı’ndan sonra egemen bir biçim hâline gelmiştir. Ancak 1970’lere gelindiğinde
Fordizm krize girmiştir. Kitle üretiminin varlığını sürdürebilmesi için pazarlar hem kitlesel
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olarak üretilmiş mallar için yeterli hem de büyük ölçekli firmaların maliyetlerini amorti
edebilmesi için istikrarlı olmalıdır. 1970’li yıllara değin gerek ulusal gerekse uluslararası
piyasalar kitle üretimi için oldukça müsaittir. Bu dönemde uygulanan Keynesyen politikalarla
desteklenen “refah devleti” piyasaları genişleterek kitle üretimi için oldukça uygun bir ortam
sağlamıştır. Ancak 1970’lerde yaşanan petrol krizi ile artan üretim maliyetleri kitle üretiminin
avantajlarını ciddi bir biçimde ortadan kaldırmıştır. Bu süreçte Keynesyen genişlemeci
politikalar terkedilip Friedmancı sıkı para politikalarına yönelinmiş; sosyal refah harcamaları
kısılmış; böylece talepte daralma ortaya çıkmış; piyasalarda genel bir istikrarsızlık oluşarak
pazarlar daralmıştır. Neticesinde bu dönemde kitle üretimi bundan ciddi bir biçimde
etkilenmiştir.
Kitle üretimini zaafa uğratan bu olumsuz gelişmelere paralel bir biçimde yeni üretim
modelleri arayışı da başlamıştır. Bu noktada gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri işin yeni bir
biçimde örgütlenmesi imkânını beraberinde getirmiştir. Teknolojik gelişmenin çeşitliliğinin
sipariş usulü çalışmayı ucuzlatması kitle üretiminin avantajlarını azaltmıştır. Özellikle giderek
ucuzlayan ve yaygınlaşan iletişim teknolojilerinin küçük ve orta ölçekli firmalara büyükler
karşısında rekabet edebilme şansı vermesi ve dolayısıyla piyasalarda rekabetin artması ile
birlikte yeni bir işletme ve üretim modeli ortaya çıkmıştır. Geçmişteki kitle üretiminin
rasyonel örgütlenmesi olarak kabul edilen katı bürokratik yapılanmalar yerini daha esnek ve
yatay örgütlenmelere bırakmaya başlamıştır. Postfordizm olarak adlandırılan bu yeni modelde
artık kitle üretimi değil kitle tüketimi esas alınmaya başlanmış ve tüketici gittikçe merkezî bir
figür olmuştur. Bilgi teknolojilerindeki değişimler neticesinde üretim süreçleri parçalara
ayrılabilmiş, sanayinin gelişmiş Batı ülkelerinden gelişmekte olan ülkelere gidişi ile bir ulus
devletin sınırları dâhilinde üretim yapma mantığı gittikçe aşınmış, küresel düzeyde örgütlenen
bir üretim modeli ortaya çıkmıştır.

Fordizm ve Kitle Toplumu
Fordizm, Henry Ford’un Amerikalı makine mühendisi ve endüstriyel idare uzmanı
Frederick Winslow Taylor tarafından geliştirilen bant üretim sistemini kendi otomobil fabrikasında
kullanmaya başlaması ile gelişen yeni bir üretim sistemidir. 1920'li yıllarda uygulamaya konan
yöntem, vasıfsız işçilerin bir üretim bandı oluşturduğu, kitle üretimi ve kitle tüketimi üzerine
kurulu bir sistemdir. Her bir işçi üretim bandında çok küçük ve vasıfsız bir işle görevlendirilmiş
olup, bütünün (yani üretilen ürünün) ne olduğu konusunda bilgisizdirler. Fordizm ciddi bir üretim
artışı ve verimlilik sağlayarak sadece iktisadi yaşamda değil aynı zamanda sosyo-siyasal yaşamda
da ileri düzeyde etkin olmuştur. Kitle toplumu ile özdeşleşen kitle üretimi teknikteki bir yeniliğin
toplumsal yaşam üzerindeki etkisini göstermesi bakımından dikkate değerdir. Aynı zamanda kitle
üretiminin çöküşü ile beraber ortaya çıkan yeni bilgi teknolojileri de fordizm sonrası yeni bir
toplumsal tipi ortaya çıkarmıştır.

Fordizme karşı Postfordizm aynı zamanda moderniteye karşı postmodernite anlamına
da gelmektedir. Bilgi, bilişim ve yönetişim sacayaklarına (Meder, 2001, s. 78) dayanan bu
yeni toplum daha sonra bilgi toplumu, postendüstriyel toplum, ağ toplumu olarak da
adlandırılmıştır. Fordizmin kitle toplumuna karşı bu yeni toplum katı hiyerarşik yapı ve
modernist kültürel özelliklere karşı, esnek üretim, farklılaştırılmış tüketim kalıpları ve
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bünyesinde çeşitlilikleri daha fazla barındıran bir biçim kazanmıştır. George Ritzer (2011)
toplumun mcdonaldslaşması olarak adlandırdığı bu süreçte dünya toplumlarının tüketim
kalıpları üzerinden gittikçe birbirine benzemeye başladıklarını dile getirmektedir. Veysel
Bozkurt’un (2000) Enformasyon Toplumu ve Türkiye isimli çalışmasında kapsamlı bir
biçimde değerlendirdiği üzere bu değişimler Türkiye’deki toplumsal yapıda da değişimlere
yol açmıştır. Ancak Türkiye öncesinde bir sanayi toplumu olmadığı için bilgi toplumu
tecrübesi kendi koşullarında gerçekleşmiş ve küresel düzeyde ortaya çıkan pek çok belirti
Türkiye’de doğrudan izlenememiştir.
İktisadi yapıdaki bir değişimin genel olarak toplumsal yapıya nasıl yansıdığını
anlamak için son kırk yılda yaşanan dönüşümler -küreselleşme süreci- iyi bir örnek teşkil
etmektedir. Üretim sürecinin organizasyonunda yaşanan değişimler toplumun hemen hemen
her alanında kapsamlı bir toplumsal değişime yol açmıştır. Ancak modernleşme kuramlarında
olduğu gibi küreselleşme kuramlarında da zaman zaman iktisadi etkenlere karşı aşırı bir
güven görmek mümkündür. Toplumun dönüşümünü iktisadi etkenlerle açıklayan yaklaşımlar
diğer etkenleri genellikle çok az hesaba katmaktadırlar. Günümüzde toplumunun gittikçe daha
fazla iktisat merkezli bir hâle geldiği doğru olmakla birlikte diğer etkenlerin iktisadi faktörün
yaşanma biçimini derinden etkilediği de dikkate alınmalıdır.

3.2. Toplumsal Değişme ve Din
Dinin toplumsal yapı için anlamı ve toplumsal yapının değişiminde oynadığı roller
sosyolojik düşüncede kapsamlı tartışmalara konu olmuştur. Yalın bir biçimde “din, toplumları
etkileyen, yönlendiren toplumların değişim süreçlerinde görece olumlu veya olumsuz roller
oynayan, toplumsal şartlar içinde değişen ve değiştiren bir güç” olsa da (Okumuş, 2009, s.
324) modern toplum içerisinde oynadığı rollere dair şüpheler bulunmaktadır. Günümüzde
sosyolojide din ile toplumsal değişim ilişkisini ele alınırken “toplumsal değişimi frenleyici bir
faktör olarak din”, “toplumsal değişimi takviye edici bir faktör olarak din”, “toplumsal
değişimin temel faktörü olarak din” şeklinde üç temel yaklaşım bulunmaktadır (Okumuş,
2009, s. 325).
Bu yaklaşımlardan birincisi modern toplumun ortaya çıkış döneminde kilisenin
tutumuna bağlı olarak gelişmiş ancak daha sonra genelleştirilerek tüm dinlere dair bir yargıya
dönüşmüştür. Bu dönemde toplumsal değişim temelde eski toplumdan çıkıp modern topluma
doğru geçmek anlamına gelmekteydi. İlerleme ile özdeş tutulan bunun dışındaki bütün
unsurlar ve hareketler değişim karşıtı, muhafazakâr ve gerici olarak görülmekte idi. Marx’ın
ünlü “Din halkların afyonudur.” sözü tam da bu bağlamda söylenmiştir. Devamında modern
siyaset ve toplumun yerleşmesi ile din toplumsal yaşamdaki etkisini kaybetmiştir. Buradan
hareketle dinin artık sosyal yaşamda bir değişiklik gerçekleştiremeyecek eski zamanlara ait
köhne ve ölmüş bir fenomen olduğuna inanılmaya başlanmıştır. Batı Avrupa’nın özgün
tarihsel koşullarından kaynaklanan bu kanaatlerin başka dinler, dönemler ve toplumlar için de
geçerli kabul edilmesiyle birlikte dinin toplumsal değişmenin önünde bir engel olduğu fikri
yaygınlığını korumuştur.
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Klasik sosyoloji içinde din ile toplumsal değişim arasında ilişkiyi en kapsamlı bir
biçimde ele alan isim Max Weber olmuştur. Weber (2009b), Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin
Ruhu isimli çalışmasından başlayarak ve devamında Budizm, Hinduizm, Konfüçyanizm,
Taoizm, Yahudilik ve İslam’ın iktisadi etiği ve dünyayı biçimlendirmesi ile ilgili
gerçekleştirdiği çalışmalarda din ve inançların toplumsal yaşamı biçimlendirmedeki etkisini
ele almıştır. Weber (2009b) meşhur Protestan Ahlakı tezinde modern toplumun temellerinde
Protestanlık ile gerçekleşen kader anlayışındaki dönüşüm neticesinde değişen dünya
görüşünün (Weltenschuug) bulunduğunu ifade etmiştir. Ancak Weber de akılcılaşma ve büyü
bozumu neticesinde dinin toplumdaki etkilerinin azaldığını ve gittikçe de ortadan kalkacağını
düşünmektedir. Yani onun dini bir toplumsal değişim aracı olarak değerlendirmesi henüz
modernleşmemiş toplumlar için geçerlidir. Modernleşme sürecinde yaşanacak akılcılaşma ile
gerçekleşecek sekülerleşme ve formelleşme ile dinin bu tür etkileri ortadan kalkacaktır.

Sekülerleşme ve Toplumsal Değişim
“Geleneksel sekülerleşme kuramlarının beklentisinin tersine, özellikle devlet
müdahalesinin azaldığı, özgürlük alanlarının genişlediği, kurumsal rekabet ve yarışın günlük
hayatın bir parçası hâline geldiği toplumlarda dinî cemaatler, gruplar, akımlar ve kurumlar sürekli
bir rekabet hâlinde toplumsal hayatı paylaşma veya toplumdaki mevcut etkinlik alanlarını
genişletme yarışına girmektedir. Sivil yapı taşıyan bu örgütlenmeler ve kurumlar, dinî markette
kendi kaynakları ile rekabet etmekte ve yukarıda zikredilen fırsat alanlarını kullanarak etkinlik
kurmaya, dinlerini yaymaya ve bir anlamda toplumu inançları doğrultusunda dönüştürmeye
çalışmaktadır. Bu sosyolojik gerçekler ve yeni toplumsal yapı, geleneksel modernleşme ve
sekülerleşme kuramlarının yeniden gözden geçirilmesini gerektirmektedir. Bir başka deyişle,
modernite-din ilişkileriyle ilgili soysal bilim araştırmalarında başlıca çerçeve olarak görülen
sekülarizasyon paradigmasının günümüzde görülen dinî farklılaşmayı ve hareketliliği de
açıklayabilecek şekilde yeniden tanımlanması ve kamusal alanda din araştırmalarına meşru zemin
yaratacak şekilde genişletilmesi gerekmektedir.” (Küçükcan, 2005, pp. 127–128)

Hâlbuki modern toplumlar içinde bu kanaatin aksini gösterecek pek çok yeni gelişme
mevcuttur. Evvela dinin sosyal hayattan tamamıyla çekileceğine dair beklentiler
gerçekleşmemiştir (Akdoğan, 2004, s. 114-115). Özellikle 20. yüzyıl içerisinde dinsel
kaynaklı pek çok sosyal hareket ortaya çıkmış ve toplumsal yapılarda kapsamlı değişimler
gerçekleştirmiştir. Böylece dini toplumsal değişimi destekleyici bir faktör olarak gören ikinci
yaklaşım için bir zemin ortaya çıkmıştır. 1950’lerden sonra değişen dünya koşullarında
geleneksel toplumlar olarak adlandırılan toplumlarda yaşanan hızlı toplumsal değişimler
sebebiyle dinin toplumsal değişime kaynaklık edecek unsurlardan birisi olarak görülmeye
başlanmasını da beraberinde getirmiştir (Coşkun, 2011, s. 66-97). Özellikle sömürge karşıtı
mücadelede pek çok dinsel sembol ve ögenin itici bir etken olması, sömürge sonrası
toplumlarda yeni dinsel hareketlerin ve biçimlerin ortaya çıkması dinin -özellikle kurumsal
olmayan dinlerin- zannedildiği gibi durağan ve muhafazakâr olmadığı yönünde düşünceleri de
beraberinde getirmiştir. Latin Amerika’da ortaya çıkan kurtuluş teolojisi çerçevesinde
kilisenin sosyalizmle ilişkiye geçebilmesi mevcut anlayışları kökünden sarsmıştır. Tarihsel
olarak en muhafazakâr görülen yapının bir işçi ve köylülerin toplumsal hareketlerine ve
dolayısıyla toplumsal değişime kaynaklık etmesi şaşkınlıkla karşılanmış ve din-toplumsal
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değişim ilişkilerine dair yeni bakış açıları ortaya çıkmıştır. Ardından gerçekleşen İran
Devrimi ise din kaynaklı ve din adamları tarafından yönetilen bir devrim olarak dinin
toplumsal değişime kaynaklık edemeyeceğine dair kanaatleri tamamen ortadan kaldırmıştır.
Dolayısıyla artık değerlerin, inanışların, dinsel pratik, grup ve hareketlerin toplumsal değişim
açısından hem makro hem de mikro düzeyde bir kaynak olarak ele alınması söz konusu
olmuştur.9
Yukarıda dini bir değişim kaynağı olarak ele aldık. Ancak din ile toplumsal değişim
arasındaki ilişki tek yönlü bir ilişki değildir; aksine çift yönlü karmaşık bir ilişki mevcuttur
(Sezer, 1981, s. 30). Sadece dinlerin doktrin olarak ifade edilecek formüle edilmiş dünya
görüşleri toplumsal yapıyı etkilememekte aynı zamanda özellikle dinî yaşantı ve tecrübe
toplumsal yaşamdaki değişimlerden etkilenmektedir. İnançlar ve değerler toplumsal yapının
en yavaş ve en görünmez biçimde değişen unsurları olsalar da tezahürleri ve ritüellerinden
başlayarak toplumsal yaşamdaki değişim dinî yaşama da yansımaktadır. 10 Diğer taraftan
Okumuş’un dikkatli bir biçimde gündeme getirdiği üzere dinler zaman zaman kendilerini asli
formları içinde yeniden sunmaya çalışarak, kaynaklara dönüş fikri etrafında değişim için
alternatif bir kaynak form olarak sunmaktadırlar. Burada “esasen din, başka değişim
biçimlerine karşı kendisi bir değişim projesi olarak ortaya çıkmaktadır” (Okumuş, 2009, s.
343).
Dinsel alandaki değişimin yavaş olması onun diğer alanlar karşısında daha
muhafazakâr bir unsur olarak görünmesinin ana nedenlerinden birisidir.11 Ancak “geleneksel
ve tutucu formu altında dahi dinin, her çeşit toplumsal değişim olgusunu inkâr ettiğini
düşünmek hatalı olur” (Okumuş, 2009, s. 343). Özellikle tarih boyunca yeni inançların kabul
edildiği dönemler toplumlarda en hızlı ve kapsamlı değişim dönemleri olarak göze
çarpmaktadır. Zira “her din, yerleşik birtakım inançlar ve düzenin bulunduğu bir topluma
getirdiği yeni dünya görüşü ve hayat anlayışı; evrene, evrenin yaratılışı ve sonu meselesine,
eşya ve olaylara, insan davranışlarına getirdiği yeni açıklama ve yüklediği yeni anlam ve
zihniyet ile âdeta yeni bir dünyanın kuruluşuna vesile olmakta, bu bakımdan da o, özünde
aynı zamanda dinamik bir yaratıcılık ilkesini içermektedir” (Okumuş, 2009, s. 343). Bunu
özellikle İslam’ın kabul edildiği toplumların değişiminde izlemek mümkündür. Çölde yaşayan
kendi içine kapalı bir topluluk olan Arapların tarih sahnesine çıkmaları, yeni sosyal, siyasi ve
iktisadi formlar oluşturmaları, hatta dünya tarihini değiştirecek pek çok yeniliği
gerçekleştirmelerinin arkasında İslam’ın getirmiş olduğu anlayış ve değerlerin bulunduğu pek
çok tarih sosyoloğu tarafından dile getirilmiştir (Aydın, 1991).
Dolayısıyla “dinin toplumdaki muhafazakâr ve yaratıcı işlevleri, ilk bakışta birbirleri
ile çelişki içinde görünseler bile, aslında onların her ikisi de toplumu dinamik bir biçimde
canlı olarak ayakta tutma amacına yöneliktirler ve bu yönü itibarıyla birbirlerini tamamlarlar”
9

Bu konuda kapsamlı bir değerlendirme için Alev Erkilet (2010) tarafından kaleme alınan Orta Doğu'da
Modernleşme ve İslâmî Hareketler isimli esere, özellikle giriş kısmındaki teorik tartışmaya bakınız.
10
Şerif Mardin’in (2011) özellikle Nakşibendilik ve Nurculuk ile ilgili araştırmaları Türkiye’de bu konuda
yaşanan değişimler açısından bizlere önemli ipuçları sunmaktadır.
11
Kültürün yapıya göre daha yavaş değiştiği realitesi kültürel gecikme (cultural lag) olarak adlandırılmaktadır.
Buna göre kültürün değişimini izlemek daha zor bir süreçtir.
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(Okumuş, 2009, s. 343). Bu durum bu bölümün sonuç kısmında ele alınacak olan değişim ile
yapı arasındaki karşılıklı ilişkide kendisini gösteren bir durumdur. Toplumsal yaşamın bir
alanında değişimin gerçekleşebilmesi için yapısal bir zemin gereklidir. Değerler çoğu kez bu
zeminin en temel unsurlarıdırlar. Onların daha yavaş değişmesi diğer alanlardaki değişimi
mümkün kılmakta ve toplumun bu değişimi kabul edebilmesinin imkânını oluşturmaktadır.

3.3. Toplumsal Değişim ve Sosyal Hareketler
Toplumsal değişimde etkin unsurlardan bir diğeri de toplumsal hareketlerdir. Charles
Tilly (2004, s. 7) toplumsal hareketleri üç unsur etrafında şekillenen bir siyasi kompleks
olarak nitelemektedir: Hedefteki otoritelere yönelik kolektif talepler; bu talepleri oluşturmak
için özel birtakım medya, propaganda faaliyetleri ve kamusal eylemler ve üyelerin birlikteliği
ile gerçekleşen kamusal temsil. Burada “talep” kavramı toplumsal hareketi ifade eden anahtar
olarak belirmektedir. Zira bir toplumsal hareket genellikle toplumun bir kısmının toplumda
bir konuda değişim talebi ile meydana çıkar (Çopuroğlu ve Çetin, 2010). Doğrudan toplumsal
değişimi hedeflemeyen, hatta bir değişimi engellemek üzere ortaya çıkan hareketler olsa da
toplumsal hareketlerin mevcudiyeti doğrudan toplumsal değişim ile alakalıdır. Zira
muhafazakâr amaçlar çerçevesinde bir araya gelse de niyetlenilmemiş bir biçimde de olsa bu
hareketler toplumda bir değişimi tetiklemektedirler.
Sosyal hareketlerin yapısını ve toplumsal değişimdeki yerini açıklayabilmek üzere
çeşitli açıklamalar ortaya çıkmıştır. Bu açıklamalar Crossley tarafından zamansal (1970
öncesi ve sonrası) ve mekânsal açıdan (ABD, Avrupa) ikili bir tasnife tabi tutulmuştur
(aktaran Yaylacı, 2012, s. 47-48). Buna göre 1970’ler öncesinde ABD’de kolektif davranış,
Avrupa’da Marksizm temel açıklama biçimi iken 1970 sonrasında ABD’de kaynak
hareketliliği ve politik süreç açıklamaları, Avrupa’da ise yeni toplumsal hareketler yaklaşımı
egemendir.
Toplumsal değişime etki etme biçimleri bakımından sosyal hareketler üç gruba
ayrılabilir. Birinci grupta daha çok sanayileşmiş Batı ülkelerinde sınıf temelli olarak ortaya
çıkan işçi hareketleri sayılabilir. Batı dışı ülkelerde de sanayileşmeye ama daha ziyade özgün
siyasal koşullara dayalı olarak ortaya çıkan bu hareketler yoğun bir kitleselliğe
dayanmaktadırlar. İkinci grupta ise Batı dışı ülkelerde sömürge karşıtı hareketler yer
almaktadır. Bu hareketler sömürgeciliğe veya onun miras bıraktığı sosyoekonomik ve siyasal
koşulların oluşturduğu sosyal problemlere karşı ortaya çıkmışlardır. Çoğunlukla ulusal veya
bölgesel temellere sahip bu hareketler genellikle siyasal temellere sahiptirler ve sömürge
sonrası ulus devletin baskıcı siyasetine karşı toplumsal bir hareketlilik meydana
getirmektedirler. Üçüncü grupta ise sanayi sonrası neoliberal küreselleşme dünyasında ortaya
çıkan çevre, toplumsal cinsiyet, mültecilik, göç, hayvan hakları gibi yeni sorunlara karşı
küresel düzeyde toplumsal duyarlılık oluşturmaya çabalayan yeni sosyal hareketler yer
almaktadır.
Sınıf temelli sosyal hareketler özellikle sanayi toplumlarında ciddi değişimlere yol
açmışlardır. Temelde siyasal organizasyonu etkilemeye yönelen bu hareketler sosyal devletin
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ortaya çıkmasını, pek çok hakkın elde edilmesini ve sürdürülmesini, iş yaşamının yeni bir
biçimde örgütlenmesini sağlamışlardır. Geniş kitle hareketi olan bu hareketler temelde grev
gibi iktisadi araçları ve parti gibi siyasi katılım enstrümanlarını kullanarak toplumsal bir
değişim meydana getirmeye yönelmişlerdir. Günümüzde modern toplumun dönüşmekte olan
eski biçimi büyük oranda bu toplumsal hareketlerin meydana çıkardıkları toplumsal değişim
etkisinden kaynaklanmaktadır.
Batı dışı dünyada çağdaş sosyal hareketlerin temeli daha çok sömürge karşıtı
bağımsızlıkçı gruplara dayanmaktadır. Sömürge karşıtı bu hareketler daha çok ulusal ve dinî
fikir ve sembollere dayalı olarak ortaya çıkmışlardır. Bu toplumlarda bağımsızlığın elde
edilmesi ve bağımsızlık sonrası siyasi, sosyal ve iktisadi yaşamın geliştirilmesi ve
dönüştürülmesinde önemli roller oynayan bu hareketler, süreç içerisinde genellikle reformist
hareketlere dönüşmüşlerdir. Mısır’daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı bu tür hareketlere güzel
bir örnektir (Lia, 2013). Mısır’ın bağımsızlaşması için ortaya çıkan hareket bağımsızlık
sonrasında devletin siyasetini etkilemeye ve sosyal dönüşümü sağlamaya yönelen bir sosyal
hareket görünümü arz etmektedir.
Üçüncü nesil sosyal hareketler olarak nitelendirebileceğimiz yeni sosyal hareketler ise
1970’lerden itibaren iktisadi ve siyasi etkenlerdeki değişimlere bağlı olarak değişen sosyal
koşullar altında ortaya çıktı. Sanayi toplumunda sosyal hareketler genellikle iktisadi bölüşüm
ve ulus devletin vatandaşlık siyaseti etrafında yapısal etkenler dâhilinde ortaya çıkmaktayken
Postfordizmin yeni üretim ve tüketim dünyasında, ulus devletin değişen biçimi çerçevesinde
yeni bir toplumsal ilişki zemini oluşmuştur (Della Porta ve Diani, 2006, s. 35). Bu dönüşümün
arkasında özellikle yirminci yüzyılın ikinci yarısında iktisadi yaşamın değişimine bağlı olarak
ortaya çıkan yeni bir orta sınıf bulunmaktadır. Homojen bir grup olmaktan uzak ve esasında
bünyesinde ciddi çeşitlilikler barındıran bu yeni profesyoneller sınıfı, eski orta sınıfın
profesyonelleri ile karşılaştırıldığında sosyal hareketlerin içeriğinde ciddi bir biçimde değişim
meydana çıkarmıştır. Benzer bir biçimde neoliberal kapitalizmde iş yaşamının esnekleşmesi
ve sosyal devletin dönüşümü işçi sınıfı kaynaklı sosyal hareketlerin de değişimine neden
olmuştur. Bu süreçte ekonominin ve kültürel yaşamın küreselleşmesi, sorunların sınır aşarak
ulus ötesileşmesi ile birlikte sosyal hareketler de bir ulus devlet sınırları dâhilinde hareket
etmekten giderek ulus üstü ve ötesi sorunlarla uğraşmaya başlamışlardır. Bu süreçte özellikle
kadın hareketlerinin ve çevreci hareketlerin yükselişine şahit olundu. Klasik sosyal
hareketlerin devleti ele geçirme veya devleti dönüştürme gibi büyük taleplerinin aksine bu
yeni hareketler daha sınırlı taleplere sahiptiler. Yeni toplumsal hareketler olarak nitelendirilen
bu yapılar gittikçe bütüncül siyasi taleplerden koparak daha sınırlı sosyal sorunlara
odaklanmaktadırlar.
Bu yeni dönemde sosyal hareketler sınıf temelli olmaktan uzaklaşarak gittikçe yaşam
biçimi (statü) temelli olmaya doğru evrilmişlerdir. Bunda yukarıda bahsedildiği gibi iktisadi
olarak hayli çeşitli bir profesyoneller grubunun yeni orta sınıfının geniş sınırları etkilidir.
Yeni orta sınıf üretim eksenli bir tanımlama olmaktan ziyade giderek tüketim eksenli bir
tanımlaya doğru evrilmekte ve neticesinde bu sınıftaki birlikteliği tanımlayabilecek en önemli
unsur olarak ortak yaşam biçimi kalmaktadır. Türkiye tam anlamıyla bir sanayi toplumu
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olamasada sanayi ötesi dönüşümü yaşayan bir ülke olarak bu dönüşümün toplumsal yapıdaki
tezahürlerini doğrudan görebilmektedir. Türkiye’de yakın zamanda sosyal hareketlerin
dönüşümünde de benzer eğilimler gözlemlenebilir. Çevreci hareketler, küreselleşme karşıtı
gruplar, boykot hareketleri ve yaşam tarzı eksenli kadın hareketleri son yıllarda gittikçe daha
fazla görünür bir hâl almaktadır. Bu hareketler sınıfsal bir temele sahip olmaktan ziyade ortak
ilgiler etrafında bir araya gelmiş izlenimi vermektedirler.

Yeni Sosyal Hareketler ve Değişim
“Yeni sosyal hareketler”in bir anlamda sembolik “miladı” sayılabilecek tarih 1968’dir. “68
olayları” bir yeni büyük dalgadır. Bu “büyük dalga” Prag’dan Paris’e, Amerika’dan Almanya’ya
kadar uzanan modernitenin kalelerinde endüstri toplumunun yarattığı üretici ve tüketici, “rasyonel”
ve modern, ruhunu satmış Faustien birey kurgusuna karşı gerçekleşen bir isyandır. Bu isyan
sırasında sosyalizme referans verilmiş olmasına rağmen, aslolan parçalanmış modern bireyin bir
anlamda tamamlanma, bütünleşme arayışına tekabül eden bir isyan olmasıydı. Bu yüzden
modernleşme ve modernlikten pay alma çabasında olan işçi sınıfından, onun partilerinden ve
bunların taşıdıkları “reel” (maddî ilerleme, refah anlamında) sosyalist ideolojiden çok uzakta bir
isyandı. Hatta Sovyet tipi kurumsallaşmış “modern” sosyalizme de karşı bir hareketti.
1968 sonrasında toplumda “yeni” olan hareketler, sosyolojinin klasik teorik çerçevelerinin
yetersizliğini gözler önüne serdi. Özellikle modernliğin kaleleri denilebilecek yerlerde bu hareketin
yarattığı sonuçların en önemlisi siyasetin yeniden düşünülmesiydi. Özellikle Fransa’daki
entelektüel bir kuşağın (Guy Debord, Henri Lefebvre, Michel Foucault, Michel de Certeau, Pierre
Bourdieu, bir ölçüde Alain Touraine) öncülüğünü yaptığı “iktidar” (her yerde) ve siyaset (her
yerde) üzerine üretilen düşünceler yeni kentli sosyal hareketlere teorik kaynaklık etti. Tersten de
söylemek mümkün: Bu hareketler bu düşünürlere toplumun derinliklerindeki, gündelik hayattaki
pratiğin gücünü, mikro siyasetin zenginliğini gösterdi. (Kentel, 2011)

Sosyal hareketler toplumdaki uyumsuzluğu ve sorunları gündeme getirmeleri ile
toplumsal değişimi hızlandıran bir etkendir (Şentürk, 2006, s. 33). Genellikle bir değişim
talebiyle ortaya çıkan bu hareketler kendi arzuladıkları değişimleri gerçekleştiremeseler bile
toplumdaki hareketliliği ve farkındalığı artıran bir rol oynamaktadırlar. Günümüzde
küreselleşme ve artan iletişim ile kolaylaşan örgütlenme imkânları ile toplumsal hareketler
toplumsal değişimde gittikçe daha fazla yaygınlık ve önem kazanmaktadırlar. Son yıllarda
sosyal hareketlerin değişimci gücü pek çok örnekte görülmektedir. 2003 sonrasında
Kırgızistan, Gürcistan ve Ukrayna’da seçim neticelerini protesto ederek iktidarları deviren
renkli devrimler (lale, gül, kadife, portakal/turuncu, sedir) olarak adlandırılan sokak
gösterileri toplumsal hareketleri bir kez daha öne çıkarmıştır. 2010 sonrasında ise bu
hareketler bu kez Arap dünyasında kendini göstermiştir. Arap Baharı olarak adlandırılan
hareketlerde uzun bir süredir iktidarda olan otoriter yönetimlere karşı Tunus’ta başlayan,
Mısır ile gelişen ve kısa bir zamanda diğer Arap ülkelerine yayılan hareketlenmeler meydana
çıkmıştır. Her ne kadar henüz neticeleri belli olmasa da bu hareketler gelişen iletişim
imkânları dâhilinde toplumun harekete geçirilmesinin kolaylaştığını göstermektedir. Twitter
devrimleri olarak da adlandırılan bu hareketlerde sosyal medyanın mesajı yayma gücü
kendisini göstermiştir. Benzer bir hareketlenme de 2013 yılı içinde Türkiye’de yaşanmıştır.
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Gezi Olayları olarak adlandırılan protestolarda çevreci bir duyarlılığın kısa bir sürede politik
bir ifade aracına dönüşümünü gözlemlemek mümkündür. Benzer ilgi ve kaygıların harekete
geçirdiği bu sosyal hareket gevşek örgütlenmesi ile kısa bir zamanda dağınık ve parçalı bir
görünüme dönmüştür. Bütün bu örnekler sosyal hareketlerin toplumsal değişimdeki rolünün
ve öneminin gittikçe artacağını göstermektedir.

3.4. Sonuç
Süreç ister kısa vadeli trendler isterse uzun vadeli gelişmeler şeklinde olsun, toplumsal
değişmenin nedenleri ve mekanizması çeşitli ve kapsamlıdır. Diğer taraftan toplumsal
değişimle ilgili mekanizmalar da çeşitlidir ve birbiriyle karşılıklı olarak bağlantılıdır. Zira bu
mekanizmalar toplumsal yapı içerisinde birbirini olumlu veya olumsuz bir biçimde
etkileyerek ortaya çıkmaktadırlar. Bu sebeple değişim karmaşık bir nedensellik ve ilişkiler
ağında yaşanmaktadır.
Bu sebeple son zamanlarda sosyal teorisyenleri hayli uğraştırmış olan değişim ve
süreklilik konusunun vuzuha kavuşturulması gerekmektedir. Felsefede yüzyıllardır uğraşılan
Zenon paradoksunda olduğu gibi toplumsal yapıda gerçekleşen değişimin aynı zamanda o
yapının sürekliliğini temsil etmesi sosyoloji bakımından kavranması güç bir yapı ve değişim
paradoksu meydana getirmektedir. Zenon paradoksunda hızlılığıyla meşhur mitolojik Aşil’in
bir kaplumbağa ile yarışı ele alınmaktadır. Aşil aradaki hız farkı sebebiyle kaplumbağanın
kendisinden bir miktar önde başlamasına müsaade etmiştir. Paradoks da burada
başlamaktadır. Yarış başladığında Aşil’in kaplumbağayı geçebilmesi için, önce
kaplumbağanın başlangıç noktası olan b noktasına varması gerekir. Ancak o bu noktaya
vardığında, kaplumbağa biraz daha ilerlemiş ve b2 noktasına gelmiş olacaktır. Şimdi Aşil’in
evvela bu b2 noktasına ulaşması gerekir. Ama oraya ulaştığında da kaplumbağa biraz daha
ilerlemiş ve b3 noktasına varmış olacaktır. Paradoksa göre mesafe mantıken sonsuza kadar
bölünebildiğine göre, Aşil ne kadar daha hızlı koşarsa koşsun, hiçbir zaman kaplumbağayı
geçemeyecektir. Benzer bir paradoks toplumsal yapı ile değişim arasında mevcuttur. Bir yapı
içerisinde değişimin gerçekleşmesi mevcut yapının unsurlarının kullanılması ile mümkündür.
Dolayısıyla bir değişimin derecesini tespit etmek ve toplumsal yapının bunun neticesinde
değişip değişmediğini analiz etmek hayli güçtür. Mevcut sistemin unsurları doğrultusunda
gerçekleşen değişimlerin eski yapının kendisini devam ettirebilmek üzere desteklediği
değişimler olması ihtimali oldukça yüksektir. Ali Gevgilili’nin ifade ettiği gibi hiçbir yapı,
“benliğini tehdit eden yeni düzene kolay teslim olmaz. Toplumsal değişim olgusu; bu açıdan,
bir iç direnç ve savaşımlar sürecidir.” (Gevgilili, 1989, s. 83). Bu dönüşüm, bazen derinlerde
bazen de görülebilir bir biçimde çok büyük çalkantılar, sarsıntılar, devrimler şeklinde
gerçekleşebilir.
Ancak ne olursa olsun yapı ile değişim arasında tam bir zıtların birliği ilişkisi
mevcuttur. Bir yapının kendisini sürdürebilmek için daima değişime ihtiyacı bulunmaktadır.
Değişmeyen yapıların gelişen yeni şartlara ayak uydurmaları ve dolayısıyla kendilerini
sürdürmeleri beklenemez. Ancak her yapı doğası itibarıyla değişime karşı dirençlidir.
Değişim ile süreklilik arasındaki bu gerilimin tonu değişimin doğasını ve işleyişini ciddi bir
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biçimde belirlemektedir. Bunda yapının değişim karşısındaki pozisyonu kadar, değişimin
kaynağı ve şiddeti de belirleyicidir. Bir yapı değişime ne kadar dirençliyse değişimin ani,
hızlı, şiddetli bir biçimde ve kapsamlı taleplerle ortaya çıkması da o kadar kuvvetle
muhtemeldir. Değişik toplumlarda gerçekleşen bu tür devrimsel değişimleri daha önceki
toplumsal yapının değişime kulak tıkayan tavırlarının beslediği yukarıda birçok kez analiz
edildi. Dolayısıyla değişim ile süreklilik arasındaki gerilim sağlıklı bir biçimde
ayarlanabildiği ölçüde toplum değişime açık ve sürekli, bu gerçekleştirilmediği takdirde de
değişime kapalı ve süreksiz olacaktır.
Bu gerilimin ayarlanmasında orta boy değişimlerin önemli bir rolü bulunmaktadır. Bir
toplumda kurumsal düzeyde ortaya çıkan sorunları çözecek ve yeni ihtiyaçları karşılayacak
değişimler gerçekleşiyorsa orada toplumsal değişimin daha sorunsuz bir biçimde devam
etmesi söz konusu olacaktır. Eğer kurumsal değişimler düzenli bir biçimde gerçekleşmezse
sorunların ve ihtiyaçların birikmesi ve kronikleşmesi söz konusu olacak ve düzenli ve düzeyli
bir değişimin gerçekleşme imkânı ortadan kalkacaktır.
Modern toplum sıklıkla değişimin kurumsallaştığı bir toplum tipi olarak
değerlendirilmektedir. Değişimin kurumsallaşması, kurumları her daim kendisini kontrol
ederek değişimi yönlendirmesi ile gerçekleşmektedir. Dolayısıyla sıklıkla tartışıldığı üzere
modern toplumda esasında kendiliğinden gerçekleşen değişimlere daha az rastlanır.
Kurumların yönlendirmesi itibarıyla günümüzde değişimlerin güdümlü oldukları söylenebilir.
Toplumsal yaşamın bu kadar karmaşıklaştığı bir dünyada değişimin denetlenememesi
toplumsal düzen açısından önemli sorunlar doğuracağı ve makro değişimlere yol açacağı için
kurumsal düzeyde değişimlerin dikkatli bir biçimde takip edilmesi gerekmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik
Önceki bölümün devamı olan bu bölümde toplumsal değişmenin hangi mekanizma
içinde gerçekleştiği ele alınmaya devam edilmiştir. Yukarıda da belirtildiği gibi toplumsal
yapı bir dizi unsurdan oluşmaktadır. Bu bölümde toplumsal değişimin etkenlerinden iktisat,
din ve toplumsal hareketler ele alındı. Bu unsurlar toplumsal değişimi de etkeyen etkenler
arasında yer amaktadır. Bu etkenlerden modern sosyolojinin en çok vurguladığı iktisadi
etkenlerdir. İş bölümü kuramı, sosyolojik düşüncenin ilk günlerinden itibaren toplumsal
değişmenin ana unsuru olarak vurgulanmıştır. Bu çerçevede hatta o kadar vurgu yapılmıştır ki
iktisadi determinizm olarak adlandırabileceğimiz bir bakış açısı meydana çıkmıştır. Gerçekten
de iktisadi etkenler ciddi bir biçimde modern toplum üzerinde etkili olmaktadır. Dolayısıyla
toplumsal değişmeyi analamak bakımından da önem arzetmektedir. Öte yandan din de
toplumsal yapıdaki önemli etkenlerden birisidir. Her ne kadar klasik sosyologlar modern
toplumda artık dinin etkili olmayacağını düşünselerde günümüzde bu erken yapılmış bir ilan
gibi görünmektedir. Zira yirminci yüzyılın ikinci yarısında sadece modernleşmekte olan Batı
dışı dünyada değil aynı zamanda modern Batı’da da dinin toplumsal değişmede önemli bir
etken olduğu ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla dini yapılar ve değerlerin değişimi ile toplumsal
yapı arasında karşılıklı bir etkileşim mevcuttur. Öte yandan toplumsal değişim ile sosyal
hareketler arasında da yakın bir ilişki mevcuttur. Toplumdaki hareketliliği artıran ve
çoğunlukla mevcut durumda bir değişim talebiyle ortaya çıkan toplumsal hareketlerin
toplumsal değişimi ciddi bir biçimde etkilediği söylenebilir.
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Bölüm Soruları
1) 1945 sonrası kitle toplumunu meydana çıkaran üretim sistemi ne olarak
adlandırılmaktadır?
a) Fordizm
b) Sanayi toplumu
c) Post-Fordizm
d) Enformasyon Devrimi
e) İş bölümü
2) Aşağıdakilerden hangisi sosyal hareketlerin yapısını ve toplumsal değişimdeki
yerini açıklayabilmek üzere 1970 sonrasında ABD’de yaygınlık kazanan açıklama biçimidir?
a) Kolektif davranış
b) Yeni medya yaklaşımı
c) Marksizm temelli açıklama
d) Kaynak hareketliliği yaklaşımı
e) Yeni toplumsal hareketler yaklaşımı
3) Türkiye’de post-endüstriyel topluma geçilmiş midir? Konuyu bir internet taraması
ile araştırınız.
4) Son yıllarda dini cemaatlerin siyasi tartışmalar içinde daha fazla bulunmasını
toplumsal değişim açısından değerlendiriniz.
5) Son yıllarda sosyal medyanın sosyal hareketler üzerideki etkisi üzerine düşünerek,
toplumsal değişim açısından değerlendiren üç paragraflık bir yazı yazınız.

Cevaplar
1) a, 2) d
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4. AYDINLANMA DÜŞÜNCESİ: TOPLUMUN VE DEĞİŞİMİN
DOĞUŞU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
- Aydınlanma Çağı ve Toplumun Doğuşu
- Bir Değişim Olarak İlerlemecilik
- Toplumsal Yasaların Keşfi
- İskoç Aydınlanması: Sosyal Sözleşmeci Ekonomi Politik
- İlerlemecilikten Sosyolojiye
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Toplum kavramı ne zaman ortaya çıkmıştır?
2. Aydınlanma çağında sosyal düşünce ne tür özellikler kazanmıştır?
3. Bir tarih felsefesi olarak ilerlemecilik ile modern toplumun oluşumu arasındaki
ilişki nedir?
4. Aydınlanma düşüncesindeki toplumsal yasaların keşfi arayışı modern toplumu
nasıl şekillendirmiştir?
5. Toplumsal yasalar ile toplumsal değişim arasındaki ilişki nedir?
6. Montesquieu’nun yasa fikri toplumsal düşünceye ne katmıştır?
7. İskoç aydınlanmasının sosyal sözleşmeci geleneği nasıl bir toplumsal değişim

anlayışı geliştirmiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Aydınlanma Çağı ve
Toplumun Doğuşu

Aydınlanma düşüncesinin
toplumsal değişim anlayışını
kavramak

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar

Bir Değişim Olarak
İlerlemecilik

Toplumsal değişmenin
ilerlemeci kavranışını
öğrenmek

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar

Toplumsal Yasaların Keşfi

Toplumun yasaları olduğu
düşüncesine dair bir bakış
oluşturmak

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar

İskoç Aydınlanması:
Sosyal Sözleşmeci
Ekonomi Politik

İskoç aydınlanmasının
geliştirdiği iktisat temelli
toplumsal değişim fikrini
kavramak

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar
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Anahtar Kavramlar
• Aydınlanma
• Toplum
• İlerlemecilik
• Sosyal yasa
• Montesquieu
• Smith
• Hume
• Ferguson
• İskoç Aydınlanması
• Sosyal sözleşme
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Giriş: Aydınlanma Çağı ve Toplumun Doğuşu
Bir bilim olarak sosyolojinin fikrî temelleri Aydınlanma düşüncesi içinde
mayalanmıştır. Aydınlanma düşünürleri yeni bir toplumun oluşumunun temellerini tartışırken
sosyolojik düşüncenin ilk kavramlarını, örneğin toplum kavramını, meydana çıkarmışlardır.
Bu kavramlar Avrupa’da Roma sonrası meydana çıkan ve dinsel bir biçimde meşrulaştırılan
feodal toplumun yerine yeni bir toplumun kuruluş tartışmaları içinde şekillenmiştir.
Dolayısıyla bu dönemin sosyolojik düşüncesinde değişim daha ziyade bir toplum biçiminden
başka bir toplum biçimine geçiş anlamında kullanılmaktadır.
Keith Micheal Baker, Aydınlanma yüzyılında Fransa’da sosyal (social), toplum
(society) ve sosyallik (sociable) kelimelerinin hızlı bir biçimde lügatlere girişini ve kullanıma
sokuluşunu ele aldığı yazısında toplumun iradi bir anlam arz ettiğini belirtmektedir. Toplum
ve türevi kelimeler on sekizinci yüzyılda ortaya çıkmasa da Daniel Gordon’un on yedinci ve
on sekizinci yüzyıllarda yayımlanmış Fransızca kitaplarda yaptığı taramaya dayanarak
hazırladığı tabloda görülebileceği üzere bu dönemde kavramın kullanım sıklığında gözle
görülür bir artış vardır (Baker, 2001, s. 85). Bu çerçevede toplumun anlamı iki ana küme
etrafında belirginleşmiştir: Ortak bir amaç için bir araya gelerek ortaklık kurmak ve
arkadaşlık, yoldaşlık, dostluk. (Baker, 2001, s. 86) On sekizinci yüzyılın sonlarına doğru
birinci anlam daha arkaplanda kalırken ikincisini genişleten yeni tanımlar oluşmaya başladı.
Baker Antoine Furetiéres’nin 1690 tarihli Dictionnaire universal’indeki tanımdan itibaren on
sekizinci yüzyılda kavramın üç şekilde genişlediğini ifade etmektedir. Birincisi toplum
ihtiyaçlara aittir. İnsanlar karşılıklı destek ve ortak eylemle ihtiyaçlarını giderirler. İkincisi
insanlar yapısı dolayısıyla doğal olarak bir araya gelirler. Üçüncüsü ise toplum potansiyel
olarak tehlikeli ve sorunludur. Bu temaların her biri Diderot ve d’Alambert’in
Encyclopédie’sindeki iki maddede ele alınır. Birincisinde toplum hukuki bir nosyon olarak ele
alınır ve iki tür toplumdan bahsedilir: İnsanlığın geneline şamil genel toplumlar (sociétés
généreles) ve belirli bir yerde (kasaba, şehir, devlet) yer alan özel toplumlar (sociétés
particuliéres). Ansiklopedi’de yer alan ikinci madde toplumu bir etik terimi olarak ele
almaktadır. Bu maddenin en ilginç özelliği toplumu insanlık için doğal ve gerekli bir şey
olarak ele almasıdır (Baker, 2001, pp. 87–90).
Sözlüklere bakıldığında on yedinci yüzyılın sonunda toplum kavramının anlamında
kritik bir dönüşümün gerçekleştiğini görmek mümkündür. 1700’lerin başında daha çok
mesleki birlikler, loncalar, salon toplulukları gibi küçük grupları ifade eden kavram zamanla
daha etnik topluluklar, uluslar ve halklar gibi daha soyut ve genel bir anlam kümesine
erişmiştir. Kavramın önceki ortaklık, medenilik, ünsiyet gibi anlamları ortadan kalkmamış
ama kolektif insan varlığının temel biçimi olarak daha genel anlama evrilmiştir. Toplumun
insanlar tarafından kurumsallaştırılan varlığı insan doğasında temellenir (Baker, 2001, s. 96).
Baker’a göre Aydınlanma’nın toplum kavramı on yedinci yüzyıldaki Augustçuluk
olarak adlandırılabilecek olan değerler krizine iyi bir cevaptır. Bu değerler krizi Hristiyan
bireyselciliği veya günahkârın Tanrı’dan kopması, dostlarını reddetmesi, kendi kusurlu
ahlakına mahkûm olmasıdır. Bu veçhesiyle Aydınlanma’nın toplum kavramı bireyselciliğin
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keşfi değil, bu bireyselciliğe bir örtü olmuştur. Toplumun icadı kesinlik ile şüphe, din ile
görecelilik, merhamet ile umutsuzluk, mutlak güç ile anarşi arasında bir vasat yoldur. O
insanların dayanılabilir, mükemmel olmayan ama muhtemelen ıslah edilebilir bir kurumu
olarak görülmüştür (Baker, 2001, s. 95).
Özgürlük ile ilişkili bir biçimde kullanılan toplum kavramı zamanla Aydınlanmacılar
elinde belirli bir toprak üzerinde politik olarak örgütlenmiş birim anlamında kullanılmaya
başlanmıştır. Toplumun yukarıda bahsedilen serbestlik ve ihtiyaç kavramları arasındaki
gerilimlere sözleşme fikri etrafında bulunan çözümle mümkün hâle geldiği söylenebilir. Buna
göre insanlar bir arada olmaya ihtiyaç duymaktadırlar; ancak özgürlüklerini de elden
bırakmak istememektedirler. Dolayısıyla sosyal sözleşme ile bu ikisini bir arada elde etmenin
mümkün hâle geldiği görülmektedir. Bu çerçevede dile getirilmesi gereken en önemli nokta
sosyal sözleşme kuramlarının sosyolojik teorinin atası olduğudur. Baker “ilerleme”,
“uygarlık”, “tolerans”, “fayda” kavramlarının Aydınlanma felsefesinin ana kavramları
olduğunu ama bunların hiçbirinin “toplum” olmaksızın bir anlam ifade etmeyeceğini dile
getirmektedir (Baker, 2001, s. 84).
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4.1. Bir Değişim Olarak İlerlemecilik
Aydınlanmacıların ilerleme kavramına yükledikleri anlam, toplumun doğuşuna ve
değişimine yönelik tutumlarını anlamamız için bir hareket noktası teşkil etmektedir.
Aristokrasi ve kilisenin ilahî düzen fikri karşısında Aydınlanmacılar mekanik doğa
anlayışında temellenen bir doğal düzen teorisini savunmaktaydılar. Onlara göre değişim
insanın bilgisinin gelişmesiyle doğanın düzenini keşfetmesiyle gerçekleşmektedir. İlerlemeci
anlayışa göre insanın bilgisi ve tecrübesi birikerek ilerlediği için doğadaki düzeni daha iyi
anlamakta ve böylece ona daha uygun bir toplumsal düzeni inşa edebilmektedir. Böylece
modern toplum, tarihte görülen diğer toplumlar karşısında en gelişmiş ve ileri toplum biçimini
temsil etmektedir. Dolayısıyla Aydınlanmacılar toplumsal değişime olumlu bir anlam
biçmektedirler.
Zihniyet düzeyinde modernitenin en temel bileşenlerinden biri olan ilerlemecilik onun
felsefi ve siyasi olarak temellendirilmesinde temel bir rol oynamıştır. Hayatın farklı
örgütlenmesine zemin hazırlayan bir dizi paralel değişimle birlikte ilerleme düşüncesi
toplumsal düzeyde modern sistemin kendisini ifade etmesinde, sekülerleşmesinde en temel
parametrelerden birisidir. İlerlemecilik Aydınlanma düşünürleri için geçmişle yeni kazanılan
değerler arasında yapılan kıyaslama ile elde ettikleri sonucu kısa ve etkili bir biçimde ifade
eden bir slogan idi. İlerleme ideolojisi, Aydınlanma düşünürlerinin “akılcı ve eleştirel
insanın” imkânlarına duydukları derin bir güvenden kaynaklanıyordu. Bu projede insanın
kendi aklı dışında, yabancı bütün otoriteleri dışlaması temel çıkış noktasıydı. (van der
Loo&van Reijen, 2003: 66).
İlerleme ile ilerlemecilik birbirinden farklı olgulardır. Modern dönemde söz konusu
olan ve bu bölümde ele alınan mesele ilerlemeciliktir. İlerleme insanlık için, bir toplum için
bir vaka iken ilerlemecilik modern hayat sisteminin ideolojisidir. Bu anlamda ilerleme
kavramının içeriğindeki değişim bize önemli ipuçları vermektedir. Reinhard Kosellec’in
(2007) belirttiği üzere Rönesans’ta Orta Çağ’ın ilerleme kavramını ifade eden tinsel
“profectus”un yerine dünyevi bir progressus geçer. Yani Orta Çağ toplumlarında bireysel
gelişme ya da derinleşme anlamında bir ilerleme mevcut iken daha sonrasında bu toplumsal
bir ilerleme olarak kodlanmıştır.
Aydınlanma düşüncesini oluşturan ayırt edici ögelerden birisi de ilerleme
düşüncesidir. İlerleme fikri, toplumsal ve felsefi düşünce tarihinde en üst noktasına
Aydınlanma yüzyılında kavuşmuştur. İlerlemecilik Bacon’da Antik Çağların eskiliği, dünya
tarihi penceresinden onların aslında daha genç oldukları biçiminde bir karşılığa oturtulur ve
sorun yeni olanın eskiye göre daha fazla deneyim sahibi olduğu biçiminde akılcılaştırılır.
Böylece Bacon’a göre otorite aslında Antik dönemde, eskilikte, yaşlılıkta değil, aksine
zamanın kendisindedir. Bacon’da görülen bu eğretileme değişikliği Pascal’da Tanrı’nın
ebediyeti düşüncesine koşut olarak insanın yaşamına benzer biçimde insanlığın da bir ilerleyiş
içinde olduğu görüşüne dönüşür. İnsan kendi bilgilerini eskilerin bilgileriyle birleştirerek
ilerler. Fontenelle’in düşüncesi dünyada aklın sürekli ilerlediği yönündedir. Leibniz de bunu
insandaki bir güdü olarak görür ve olası dünyaların en iyisinde olduğumuzu, bu dünyanın
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sürekli kendini yeniliyor olması olgusuna bağlar. Sonraki dönemlerde insanlığın tıpkı bir
ömür içinde olduğu gibi bir çocukluğundan ve sonraki büyümesinden söz edilir. Bu görüş
doğaya egemen olması konusuyla ve zamanın her şeyi mükemmelleştirdiği görüşüyle
Descartes’ta mevcuttur. Aydınlanmacılar arasında bu kavramın anlamı sınırsız bir ileriye
gidiştir (Koselleck, 2007, p. 14).

4.2. Toplumsal Yasaların Keşfi
Bu ilerlemeci tarih ve toplum anlayışı içinde Montesquieu toplumları birbiriyle
karşılaştırılabilmesini mümkün kılan belirgin tiplere göre tasnif etmiş ve şeylerin doğasından
doğan mecburi ilişkiler olarak “kanunlar”a yakın bir ilgi göstermiştir (Zeitlin, 1968, p. 20).
Aron’a (2004, pp. 23–25) göre bu yaklaşım onu sosyolojinin hakiki kurucusu yapmaktadır.
Montesquieu (1998, s. 50–-52) sadece doğanın değil toplumun da belirli yasalara göre hareket
ettiği fikrini geliştirerek toplumsal değişimin mekanik bir süreç olduğuna dair ilk
değerlendirme çerçevesini ortaya çıkarmıştır.
BİLGİ KARESİ
Charles de Secondat, Baron de la Brede et de Montesquieu (16891755), hukuk okumuş, başarılı bir hukuk müşaviri ve Bordeaux Parlementosu
başkanıdır. Büyük eseri Kanunların Ruhu [L’esprit des lois] (1748) gerek eski
çağlardan kalma, gerekse modern çok sayıda fiili anayasanın izlerini taşır.
Montesquieu toplumların iklim ve coğrafi etkenler tarafından şekillendirildiği
şeklinde bir teori ortaya koymuştur. Ancak onun asıl önemi toplumsal yaşamın belirli kanunlar
etrafında şekillendiği ve eğer bu kanunlar keşfedilirse ona biçim vermenin kolaylaşacağı yönündeki
teorisidir.

Acem Mektupları isimli eseri ile meşhur olan Montesquieu Romalıların Büyüklük ve
Çöküş Nedenleri isimli eserinde Roma’nın çöküşünü olgulara bağlı olarak açıklamaktadır.
Ona göre Roma’yı yükselten ve daha sonra çökerten nedenler şahıslarda değil olgularda
aranmalıdır. Bierstedt (1990, p. 23), bu çerçevede Montesquieu’nun tarihi anlaşılabilir kılmak
için neden-sonuç ilişkilerini aradığını dile getirmektedir. Ancak onun toplumsal alanı neden
sonuç ilişkilerine bağlı olgulara dayalı olarak açıklaması Yasaların Ruhu adlı eserinde
gerçekleşmiştir. Bu eserin ön sözünde “önce insanları inceledim, yasaların ve geleneklerin
sonsuz farklılığı içinde sadece kendi keyif ve isteklerine göre yönelmediklerini anladım”
diyerek olguları inceleyerek yasalara ulaşmaya çalıştığını ifade etmektedir. Bu teori
çerçevesinde Montesquieu toplumsal alanın coğrafi ve iklimsel belirlemeler çerçevesinde
belirli bir çerçevede hareket ettiğini ortaya atmıştır. Ona göre bu kanunların anlaşılması
yoluyla daha iyi bir toplum oluşturmanın imkânı ortaya çıkacaktır.
Montesquieu toplumu, iklim ve coğrafyaya bağlı olarak değerlendirdiğinde tarih
boyunca üç tür siyasi biçim ve buna bağlı olarak da üç toplum biçiminin ortaya çıktığını
düşünmektedir. Montesquieu pek çok açıdan olduğu gibi sosyolojideki toplum sınıflamaları
konusunda da kesinlikle sosyolojik teori ve yöntemin bir öncüsü olarak görülebilir (Zeitlin,
1968, p. 16). Siyaset sosyolojisinin merkezine toplum, hukuk ve yönetim tarzı konusunda
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gerçekleştirdiği karşılaştırmalı araştırmasını koyan Montesquieu’nun kendisinden önceki
seyyahların düşüncelerinden derleyerek ve kendi seyahatlerinden hareketle yönetici ilke,
iklim ve coğrafi koşullardan hareketle geliştirdiği toplum tipolojileri kendinden sonra gelenler
açısından Avrupa’nın diğer toplum tipleri karşısındaki ayrıksı konumunun belirginleştirilmesi
için önemli bir kalkış noktası teşkil etmiştir. Montesquieu’ya göre aynı zamanda bir toplum
tipini de yansıtan üç tür siyasal biçim mevcuttur. Buna göre değişik toplum biçimlerinin
ifadesi olarak tarihte cumhuriyet (aristokrasi ve demokrasi de dâhil), monarşi veya despotizm
şeklinde siyasi sistemler ortaya çıkmıştır. Soğuk iklimlere ve küçük devletlere uygun düşen
Cumhuriyet’in yönetici ilkesi erdemdir. Eğer nüfus artarsa cumhuriyet idaresinin işlemesi
mümkün değildir. Buna mukabil despotizm de sıcak iklimlerde, büyük devletlerde ve doğal
ve mükemmel varlığına ulaştığı Doğu’nun geniş topraklarında meydana çıkar ve korkuya
dayanır. Montesquieu’ya göre ılıman iklimin hâkim olduğu Avrupa’da ise orta boy
devletlerde şan ve şerefe dayanan monarşik devlet görülmektedir.

Tabii ve Toplumsal Yasalar
“En genel anlamda yasalar, eşyaların doğasından kaynaklanan gerekli rabıtalardır. Bu
anlamda, her varlığın yasaları vardır; Tanrılık’a ait yasalar, maddi dünyanın yasaları, insanüstü
zekâların kendi yasaları, hayvanların kendi yasaları ve insanın kendi yasaları vardır. (...) Dünya,
her ne kadar maddenin hareketiyle oluşmuşsa ve bunu kavrayamasak da birbirini izleyen çağlar
sonucunda oluşmuştur, hareketleri muhakkak değişmez yasalara göre yönlendirilmelidir -bundan
başka bir tane daha hayal edebilir miyiz- aynı şekilde, değişmez kuralları olacak veya ister istemez
yok olacaktır. (...) Fiziksel bir varlık olarak insan, diğer canlılar gibi çeşitli yasalar tarafından
yönetilmektedir. (…) Genel olarak hukuk, insan aklıdır, mademki yeryüzünün tüm sakinlerinin
yönetmektedir, her milletin politik ve sivil yasaları sadece insan aklının uygulandığı belli vakıalar
olmalıdır.”

Dönemi üzerinde belki de Montesquieu kadar etkili olan başka bir isim yoktur.12 Onun
mekanik ve dışsal açıklaması Fransız Aydınlanması’nın Condorcet ve Turgot gibi önde gelen
isimleri tarafından insan zekâsının ve bilginin gelişimi ekseninde soyut etkenler etrafında
açıklamaktadırlar. Özellikle Fransız Aydınlanması’nda somutlaşan ilerleme fikrine belirginlik
kazandıran isim olarak Turgot karşımıza çıkmaktadır. Çiğdem’in ifadesiyle “Turgot’un
ilerleme fikri, tarihin evrensel tarih olarak kurgulanması ve bu kurgunun içerisinde tekil insan
türünün bütün düşünsel ve toplumsal kazanımlarının, çöküş ve yükselişlerinin bilime bağlı bir
ilerleme fikri etrafında bütünselleştirilmesine dayanmaktadır” (Çiğdem, 2001, pp. 42–43).
Turgot’ya göre ilerleme bilimsel, teknolojik, ahlaki ve sanatsal alanlarda gözlemlenebilir. Bu
alanlardaki gelişmelere bağlı olarak insanlık; avcılık-tabiata bağımlılık, tarım ve ticari-kentsel
olmak üzere üç dönemden geçmiş ve herbirinde farklı dil, matematik ve resim sanatı ile
ifadelendirilebilen toplum biçimlerine sahip olmuştur. İlerlemeye dünyevi (seküler) bir
karakter kazandıran Condercet ise diğer bir önemli düşünürdür. Turgot’nun üç aşamalı
dönemselleştirimine karşı, Concorcet İnsan Düşüncesinin Gelişimi Üstüne Tarihsel Bir Tablo
12

Montesquieu’nun Onsekizinci yüzyıldaki etkisi ve Rousseau’nun onun teorileri karşısındaki pozisyonun bir
değerlendirmesi için. Bk. (Muthu, 2003, p. 37)
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Taslağı isimli eserinde biri gelecekte dokuzu geçmişte bulunan on aşamalı bir gelişim
çizgisinden bahsetmektedir: (1) İnsanlar kabileler hâlinde bir araya gelirler; (2) Hayvancılıkla
geçinen çoban halklar; (3) Tarımla uğraşan halkların alfabenin bulunuşuna kadar ki gelişimi;
(4) Büyük İskender döneminden bilimlerin farklılaşmasına kadar Yunanda insan düşüncesinin
gelişimi; (5) Farklılaşmadan gerileyişine kadar bilimlerin gelişimi; (6) Yaklaşık Haçlı
seferleri dönemindeki canlanmaya kadar bilimlerin çöküşü; (7) Batıda ilk canlanışından
matbaanın icadına kadar bilimlerin gelişimi; (8) Matbaanın icadından felsefe ve bilimlerin
otoritenin boyunduruğunu sarstığı döneme kadar; (9) Descartes’tan Fransız Cumhuriyetinin
kuruluşuna kadar; (10) İnsan düşüncesinin gelecekteki değişimi.

4.3. İskoç Aydınlanması: Sosyal Sözleşmeci Ekonomi Politik
Onlara nazaran İskoç Aydınlanması’nın Hume, Ferguson ve Smith gibi ahlak ve
siyaset felsefecileri tarihsel gelişimi siyasi ve iktisadi etkenler etrafında daha sistematik bir
biçimde açıklamaktadırlar. Bunlar arasında sosyolojik düşüncenin gelişimine en az
Montesquieu kadar katkı yapmış olan İskoç Aydınlanmacıları, özellikle de Ferguson ve Smith
değişimin kaynağını geçim biçimleri ve iktisadi etkinliklerle açıklamaktadır.
Aydınlanma döneminde kuzeyin Atinası olarak adlandırılan Edinburg tam bir kültür
ve bilim merkezi hâline gelmişti. Adam Ferguson (1723-1816), David Hume’dan sonra
Advocates Library’nin kütüphaneciliğini üstlendi. Ardından Edinburg Üniversitesinde
1759’dan emekliğe ayrıldığı 1785 yılına kadar ilkin doğa felsefesi profesörlüğü ve daha sonra
ise gaz mekaniği (pneumatics) ve ahlak felsefesi profesörlüğü yaptı. 1767 yılında Sivil
Toplumun Tarihi Üzerine Denemeler’i, 1782’de Roma Cumhuriyetinin Gelişmesi ve Sona
Erişinin Tarihi’ni yayımladı. 1792’de konferanslarını Ahlaki ve Siyasal Bilimin İlkeleri adlı
kitapta topladı.
İçinde bulundukları toplumun özgün koşulları dolayısıyla İskoç Aydınlanmacıları
toplumların gelişiminde mülkiyete ve ticarete merkezî bir yer vermekteydiler. Dönemin
Fransız ve Alman Aydınlanmacıları ilerleme fikrini daha ziyade akılcılık gibi soyut etkenler
veya düşünüşler ekseninde ele alırken onların daha somut koşullara bağlı olarak geliştirdikleri
bu açıklamalar, sonrasında sosyoloji için önemli bir temel teşkil etmiştir. Mülkiyet ve buna
dayalı olarak gelişen yönetim biçimleri ekseninde Ferguson’un Aydınlanma düşüncesine ve
belki de klasik sosyolojiye kattığı en önemli kavram sivil toplumdur. Uygarlığı kabalıktan
veya vahşilikten ayırt eden şey ona göre mülkiyet fikridir. İlerleme için temel teşkil eden
mülkiyet aynı zamanda sivil toplumun da merkezinde yer almaktadır (Ferguson, 1819, s.
149). Ona göre bu tür bir özel mülkiyet fikri Avrupa’ya mahsustur ve geri kalan barbarlar onu
bilmedikleri için medenileşememişlerdir. İnsanlık tarihindeki ilerlemeyi ticaretin gelişimine
bağlayan Ferguson’a göre ticareti baskılayan Doğulularda (Ferguson, 1819, s. 504) despotizm
yıkıcı bir etki oluşturmaktadır.
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BİLGİ KARESİ
İskoç Filozof David Hume (1711-76), Aydınlanma’nın prensiplerini
zayıflatan en tanınmış şüphecidir. Treatise of Human Nature isimli felsefi
başyapıtında, inancın rasyonel bir temele dayanabileceğini reddetmektedir. Kendi
çizgisindeki her filozof gibi Hume da geleneksel inancı ileri sürer.

Ferguson, Machiavelli’ye veya Montesquieu’ya göre zamanın geçişini daha fazla
dikkate almaktadır. Daha sonra şakirdi Dugald Stewart tarafından konjonktürel tarih olarak
adlandırılacak olan bu anlayışa göre tarihsel bir gelişme vardır. Ferguson ilerleme ve gerileme
tartışmalarına girmeye gönülsüz olsa da onun teorisi iki uçta yer alan döngüsel ve çizgisel
ilerlemeci görüşlerin karşısında yer aldı. Ekonomik gelişmenin niyetlenilmemiş ahlaki
bozuklukları ve ilkel toplulukların erdemleri ile medeni toplumların nezaketi arasında bir
denge bulmaya çalıştı. Bu ayrımlar çerçevesinde Freguson’un açtığı yolda Smith ve
Mandaville modernitenin büyük gelişime uygun hâle getirilmesi için ilerlediler (OzSalzberger, 1995, s. 71).
Peter Gay’den “Ferguson’un iş bölümü üzerine yazdıkları 18. yüzyılda sosyolojinin
küçük bir zaferidir.” sözünü aktaran Bierstedt (1990, s. 39) onun sosyolojinin gerçek babası
olduğu yolunda pek çok iddia bulunduğunu dile getirmektedir. Tüm çağdaşları gibi
Montesquieu’dan etkilenen ve coğrafi faktörlerin etkisini kabul eden Ferguson diğer İskoç
Aydınlanmacıları gibi ticareti ciddi bir biçimde önemsemektedir (Bierstedt, 1990, s. 39). Bu
çerçevede insanlık tarihindeki aşamaları iş bölümü fikri çerçevesinde kurmuştur. Marx’ın
daha sonra ona çok büyük saygı beslemesine sebep olacak bir biçimde iş bölümünün hem
insanlığın ilerlemesini hem de yabancılaşmayı getirdiğini savunmuştur. Ferguson dönemin
entelektüel modalarına uyarak yapıtının önemli bir kısmını başta Hindistan ve Çin olmak
üzere durgunluğun incelenmesine ayırmıştır (Bock, 1990, s. 71). Ona göre bu toplumların
şimdi içinde bulundukları koşullara bakarak Avrupa’nın eski toplumları anlaşılabilir. Bu
fikriyle Ferguson (1819, s. 146-147), esasen erken bir biçimde toplumsal aşamalar fikrine
Avrupa toplumunun anlaşılması bakımından kendisinden yüz yıl sonra antropoloji ilminin
yüklediği işlevi yüklemektedir.

Sosyal Olgunun Ampirik Doğası
“Demek ki akıllı bir insan, inanını bu alanda malik olduğu apaçıklığa ve garantiye
(evidence) göre ayar eder. Şaşmaz bir deney üzerine kurulmuş bulunan sonuçlar karşısında
bulundu mu olguyu tam bir güvenle bekler ve geçmiş deneyine bu olgunun ilerde var olacağına
dair tam bir belge diye bakar. Başka hâllerde ise, daha büyük bir ağırbaşlılıkla davranır;
birbirlerinin tersi çıkmış olan deneyleri tartar, hangi şıkkın en büyük deney toplamına dayandığını
kendi kendine sorar ve bu şıkkı tercihe, şüphe ve tereddütle, eğilim duyar. Nihayet, kararını verdiği
zaman bile, bu hususta edinmiş bulunduğu apaçıklık ve garanti (evidence), olasıcılık (probability)
diye adlandırdığımızı aşmaz.” (Hume, 1986, pp. 166–167)
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İskoç Aydınlanması’nın diğer bir saygın ve etkili düşünürü Smith ise toplumların
gelişmesini açıklayan bu iktisadi değerlendirmeyi daha da ileri bir noktaya taşımıştır. Smith’e
(1976, s. 737-738) göre toplumlar birbiri peşi sıra gelen avcılık, hayvancılık, tarım ve ticaret
gibi geçim biçimleri ekseninde gittikçe basitten karmaşık ve ileri bir tipe doğru evrilmektedir.
İktisadi etkenler etrafında doğal bir gelişim seyrini ifade eden bu değişimler modern toplumun
ortaya çıkışının ana nedenidir. Toplumun avcılıkla geçinilen birinci aşamasında bir eşitsizlik
mevcut değildir. Zira “evrensel yoksulluk evrensel bir eşitsizliği kurmaktadır” (Smith, 1976,
s. 712).
BİLGİ KARESİ
Adam Smith (1723-1790), Hume gibi İskoçya’da doğdu. Glasgow ve
Oxford Üniversitelerinde iyi bir eğitim aldıktan sonra önce mantık, sonra da ahlak
felsefesi konularında Glasgow Üniversitesinde ders vermeye başladı. Smith’in
Milletlerin Zenginliğinin Doğası ve Sebepleri Üzerine Bir Araştırma adlı eseri
1776’da basıldı ve “klasik” ekonomistlerin İncil’i hâline geldi; ayrıca şimdiye
kadar basılan kitapların en etkililerinden biri oldu.

Bu dönemde kişilerin itaat edecekleri bir otorite de henüz mevcut değildir. Bu
dönemden sonra bazı hayvanların evcilleştirilmesi ile hayvancılıkla geçinilen temelde göçebe
ikinci toplum tipi ortaya çıkmıştır. Bu dönemde gittikçe eşitsizlikler ve yönetim meydana
çıkmaya başlamıştır (Smith, 1976, s. 715). Üçüncü aşamada ise teknik gelişmelere bağlı
olarak tarım yapılmaya başlanmıştır. Tarım ile birlikte yerleşik yaşam ortaya çıkmaya
başlamıştır. Bu aynı zamanda toprağı elinde tutan büyük bir despotik siyasal otoritenin de
ortaya çıkması anlamına gelmektedir. Asya’nın geniş topraklarında -Çin, Hindistan, İran,
Mezopotamya ve Mısır’da- hüküm süren despotizmi Smith toplum üzerinde olağanüstü bir
güç tekeline sahip gelişmeye kapalı bir yapı olarak tasvir etmektedir (Smith, 1976, s. 730). Bu
geçim biçimi aynı zamanda Avrupa Orta Çağı için de geçerlidir. Ancak Smith’e göre orada
tarıma ek olarak bir geçim biçimi olarak ticaret ortaya çıkmıştır. Başka toplumlarda da kısmen
görülse de Avrupa’da modern zamanlarda ticaretin temel bir geçim biçimi olarak yerleşmesi
ile yeni bir toplum tipi ortaya çıkmıştır. Swingewood’un (1998, s. 42-43) belirttiği gibi
“Smith, ticari toplumun gelişmesini tartışırken, ilk başta, feodal toplumun ve feodal mülkiyet
biçiminin çöküşüne yol açan yapısal güçleri, ticaretin ve manifaktürün zorunlu evrimini
anlatmaktaydı”.

Toplumsal İş Bölümü ve Zenginlik
“İyi yönetilen bir toplulukta halkın en aşağı tabakalarına dek yayılan geniş kapsamlı
zenginliği oluşturan, iş bölümü dolayısıyla türlü zanaat ürünlerinin hepsinin fazlasıyla
çoğalmasıdır. Her işçinin elinde, yaptığı eserin kendi gereksinmesinden çok olup, dilediği gibi
kullanabileceği büyük bir miktar vardır. Başka her işçi de tıpkı aynı durumda bulunduğundan,
yaptığı malların büyük bir miktarını onlarınkinin büyük miktarı ile ya da aynı şey demek olan,
bedeli ile değiş-tokuş etmesi mümkün olur. O öteki işçilere gereksinim duydukları şeyleri bol bol
verir, onlar da onun işine yarayanları yine çokça sağlamış olurlar. Böylelikle, topluluğun tüm
çeşitli tabakaları arasında herkese ulaşan bir bolluk yayılmış olur.” (Smith, 1976)
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Smith (1976, s. 37-38) geçim biçimlerindeki değişimin yeni bir toplum tipine yol
açmasını, dolayısıyla toplumsal ilerlemeyi iş bölümü ve uzmanlaşma kavramları çerçevesinde
açıklamaktaydı. Daha sonra klasik sosyolojinin temel açıklama çerçevesi hâline gelecek olan
bu kavram çifti, toplumların refah arayışında yeni örgütlenme biçimlerini tecrübe etmeleri
fikrine dayanmaktaydı. Buna göre uzmanlığa dayalı geçim biçimleri geliştikçe iş bölümünün
mahiyeti de farklılaşmaktadır. Avcılıkta uzmanlık ve iş bölümü en az, ticari toplumda en
fazladır.

4.4. Sonuç: İlerlemecilikten Sosyolojiye
Modern düşünürlere göre genel olarak kolektif ve tekil anlamıyla ilerlemenin üç
gelişim aşaması olmuştur. İlk aşamada ilerlemenin öznesi evrensellik kazanır; ardından bir
araç hâline gelir ve kavrama zamanın ilerlemesine dayalı olarak tarihin ilerlemesi görüşü
eklenir. İkinci aşamada ilerlemede özne ile nesne yer değiştirir; zamanı, tarihi ilerleten
öznenin yerine zamanın, tarihin ilerlettiği özne yerleşir. Üçüncü olarak ilerlemede özne ve
nesne birleşir ve tam bir kavram olarak yerleşir. Montesquieu süreklilik gösteren ilerlemenin
insan doğasını değiştirdiğini ve bu nedenle insanın kesin bir tanıma kavuşturulamayacağını
söylediğinde, kavramı tarihselleştirir (Koselleck, 2007, p. 15). Böyle bir bilinçlilik
çerçevesinde tarih evrensel değerlerin kendilerini sergiledikleri bir alan olarak, ütopik bir
doğa kazanır. Bilinçlilik, insanlık adınadır. Hegel, insanların acı çekebileceğini, hatta tüm bir
halkın gelecek için feda edilebileceğini, fakat insanlığın boşuna acı çekemeyeceğini düşünür.
İnsanlık, tarihi bir ilerlemedir; bu ilerlemede de insanın özgürlük bilincinin nihayette tüm
dışsallıkları belirleyecek bir son amaca ulaşması olacaktır.
İlerlemeciliğin bu şekilde sadece felsefi ve düşünsel bir biçimde ele almak çoğu kez
meselelerin sosyal ve siyasal boyutların gözden kaçırılmasına neden olabilmektedir. Aslında
ilerlemeciliğin bir düşünce olarak tekabül ettiği siyasal bir zemin bulunmaktadır ve bu
zeminde gayet işlevsel bir rolü mevcuttur. Bu rol ziyadesiyle modernitenin kurgulanması ile
ilişkilidir. Bu çerçevede ilerlemeciliğin bir gelecek vizyonu olduğu düşünülebilir. Ancak
büyük aydınlanma düşünürlerinin görüşleri incelendiğinde ilerlemeciliğin genelde gelecekten
çok, geçmiş ve şimdiki zamanla ilişkili olduğu görülecektir. Bir başka deyişle ilerleme
meselesi bir gelecek tasavvurundan ziyade bir tarih okumasıydı. Aynı zamanda ilerlemecilik
modern toplumun kendisini meşrulaştırmak için, tüm sorunlarını, karmaşalarını ve kaoslarını
örtmek veya meşrulaştırmak için kullandığı ideolojik bir araç mahiyeti de arz etmektedir. Bu
çerçevede ilerlemeciliğe asıl rengini veren şey bir modern olma bilincidir.
Modern dünyanın ruhu hâline gelen ilerlemecilik, aydınlanmadan günümüze kadar –
hâlen- tüm ulus devletlerin, tüm ideolojilerin ortak paydasını oluşturmaktadır. Paul
Virilio’nun (1996, p. 20) veciz ifadesiyle “elektrikli megolopolün, dinlenme nedir bilmeyen
şehrin ardında, kendi ataletine karşı savaşan, durma ile ölümü eş tutan eski kalenin karanlık
siluetinin yer aldığı görülmezse eğer, ilerleme ve değişim politikası gibi sözcükler tüm
anlamlarını yitirecektir.” Zira Karl Polanyi’nin ifadesiyle “ilerleme o derece çekici bir
kavramdı ki, gelecekteki yaygın ve acılı çözülmelerin hepsini haklı kılacak gibi görünüyordu”
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(Polanyi, 1986, p. 102). İlerlemecilik Orta Çağ’ın “hareketsiz büyük makina”sını önce
makine-devlete ve ardından da makine-dünyaya dönüştürmüştür.
Klasik sosyoloji Aydınlanmacıların açtığı bu yoldan geçerek ortaya çıkmıştır.
Swingewood’un (1998, s. 33) “toplumun ve özgün bir biçim olarak Batı toplumsal
formasyonunun keşfi” olarak adlandırdığı bu süreçte ilerleme fikri, yaşanan değişimi
açıklamada ve modern toplumu temellendirmede önemli bir rol oynamıştır. Fakat 19. yüzyılın
şafağında modern toplum çok büyük toplumsal değişimlerle, hatta devrimlerle birlikte
şekillenmekteydi. Fransız Devrimi bir taraftan bütün Avrupa’daki kurulu nizamları altüst
ederken; diğer taraftan sanayinin ortaya çıkışı ile toplumsal yaşam esaslı bir dönüşüm
yaşamaktaydı. Bu çifte devrim siyasi yapıyı, hukuku, sınıfları, gündelik yaşamı baştan ayağa
değiştirirken önemli toplumsal sorunları da beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla bir taraftan
değişimle özdeşleşen modern toplumun ortaya çıkışı diğer taraftan da mevcut sosyal
problemler karşısında değişim ihtiyacı sosyolojinin temel karakterini bir değişim bilimi olarak
belirlemiştir. Bu çerçevede on dokuzuncu yüzyıl sosyologları bilimi kendi istedikleri
sonuçlara ulaşmak için kullanmış ve öncelikle mevcut toplumu değiştirmeyi amaçlamışlardır.
Freund’a (1968, s. 10) göre karşılaşılan sorunlar ilk dönem sosyologlarına “sosyal dönüşümü
ilerletmek ve olması gerekeni getirmek için bir bahane sunmaktaydı”.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik
Bu bölümde sosyolojik düşüncenin kökeninde yer alan Aydınlanma döneminde
toplum kavramının ortaya çıkışı ve toplumsal değişimin ele alınış biçimi anlatılmıştır.
Aydınlanma dönemi modern sosyal düşüncedeki ana kavram ve kategorilerin ortaya çıktığı
bir dönem olarak temel arz etmektedir. Bu çerçevede ortaya çıkan en önemli kavram, toplum
kavramıdır. Daha önce mevcut olsa da toplum kavramının yeni bir sosyal oluşumu ifade eden
bir kavrama dönüşümü ve yaygın bir biçimde kullanımı Aydınlanma dönemine rastlar. Bu
dönem aynı zamanda toplumun mekanik bir birliktelik olduğu, toplumal yaşamın yasaları
bulunduğuna dair bakışın da oluştuğu bir dönemdir. Özellikle Montesquieu’nun katkıları ile
toplumsal yaşamın yasaları bulunduğu ve bunlar anlaşılırsa daha ileri bir toplumun ortaya
çıkabileceği yaygın bir inanca dönüşmüştür. Bu inanış modern toplumu meydana çıkaran
ilerlemecilik felsefesini de ortaya çıkarmıştır. Bu bölümde ele alınan İskoç aydınlanmacıları
ile sosyal sözleşmeci geleneği iktisadi iş bölümü fikri çerçevesinde genişleterek kendilerinden
sonraki tüm sosyolojik düşünceyi şekillendiren bir bakış açısını ortaya çıkarmışlardır. Buna
göre toplumların gelişiminin arkasında iktisadi iş bölümü ve uzmanlaşma yatmaktadır.
Değişimin temel dinamiği olarak bu iş bölümü fikri hem on dokuzuncu yüzyıl evrimciliğini
hem de yirminci yüzyıl işlevselciliğini ciddi bir biçimde etkilemeye devam etmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki aydınlanma düşünürlerinden hangisi toplumsal gelişimi on aşamalı bir
şekilde ele almaktadır?
a) Ferguson
b) Condorcet
c) Turgot
d) Montesquieu
e) Smith
2) Aşağıdakilerden hangisi Aydınlanmanın toplumu açıklarken başvurduğu temel
kavramlardan birisi değildir?
a) İlerleme
b) Uygarlık
c) Tolerans
d) Fayda
e) Gelenek
3) Aydınlanma düşüncesi içinde toplum kavramının doğuşu ve kazandığı anlamlar
hakkında düşününüz.
4) Toplumsal değişimin yasaları olduğu fikrinin toplumsal yapının biçimlenişi
üzerindeki etkisini tartışınız.
5) Etrafınızdaki insanlarla modern hukuk sisteminin toplumsal değişmeyi nasıl
etkilediği ve ondan nasıl etkilendiği üzerine konuşunuz.

Cevaplar
1) b, 2) e
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5. MODERN TOPLUMUN DOĞUŞU VE EVRİMCİ DEĞİŞİM
TEORİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
-

On Dokuzuncu Yüzyılda Evrimci İlerlemeci Toplum Anlayışı

-

Büyük Dönüşüm ve Saint-Simon: Sanayi ve Toplumsal Gelişme

-

Auguste Comte: Toplumun Üç Hâli

-

Herbert Spencer’ın Sosyal Evrimci Değişme Anlayışı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. On dokuzuncu yüzyılda hâkim toplumsal değişim anlayışı nedir?
2. Klasik sosyoloji toplumsal değişimi nasıl kavrar?
3. Evrimci ilerlemeci toplum anlayışında toplumsal değişim nasıl ifade edilir?
4. Toplumsal aşamalar fikri ile modern toplumun ortaya çıkışı arasındaki bağ nedir?
5. Saint-Simon toplumsal değişimi nasıl açıklar?
6. Saint-Simon modern toplumsal değişmede sanayicilerin rolünü nasıl değerlendirir?
7. Auguste Comte toplumsal değişimi nasıl açıklar?
8. Auguste Comte’un üç hâl kanunu nedir?
9. Herbert Spencer’ın sosyal evrimci değişme anlayışı nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Giriş: Evrimci İlerlemeci
Toplum Alayışı

On dokuzuncu yüzyılda
evrimci ilerlemeci toplum
anlayışını anlamak

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar

Büyük Dönüşüm ve SaintSaint-Simon’un toplumsal
Simon: Sanayi ve
değişim anlayışını kavramak
Toplumsal Gelişme
Auguste Comte:
Toplumun Üç Hâli

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar

Auguste Comte toplumsal
değişim anlayışını kavramak

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar

Herbert Spencer’ın
Herbert Spencer’ın Sosyal
toplumsal değişim anlayışını
Evrimci Değişme Anlayışı
kavramak

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar

80

Anahtar Kavramlar
•

Evrimcilik

•

İlerlemecilik

•

Saint-Simon

•

Sanayi toplumu

•

Auguste Comte

•

Üç hâl kanunu

•

Pozitivizm

•

Herbert Spencer

•

Sosyal evrimcilik
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Giriş: Evrimci İlerlemeci Toplum Alayışı
19. yüzyıl büyük dönüşümler ile başlamıştı. Aydınlanmanın ümitvar ve heyecanlı
yüzyılı Fransız devriminin bütün her şeyi altüst eden devrimci dalgası ile son bulmuştu. Bir
yandan da İngiltere’de sanayinin gelişimi bütün kurulu düzenleri alt-üst etmekteydi. Tarımın
kapitalistleşmesi ile birlikte kır boşalmış büyük kitleler şehirlere akın etmişti. Dönem kıtayı
baştan başa dolaşan büyük bir dönüşüm dönemiydi. Sosyoloji böyle bir ortamda eski düzeni
arayan muhafazakâr bir bilim olarak ortaya çıktı. Onu mümkün kılan en önemli etken bu
kadar büyük bir dönüşümün bir düzene nasıl temel olacağını araştırmasıydı.
Bu çerçevede aydınlama düşüncesi içinde doğmuş ve olgunlaşmış olan evrimci
gelişme teorisi sosyolojinin değişime yaklaşırken kullandığı ilk ve en uzun soluklu teorik ve
kavramsal çerçeveyi sunmuştur. Evrimcilik tarihte toplumların tecrübenin birikimi ve daimi
gelişme yoluyla gittikçe daha mükemmele doğru ilerlediği şeklindeki temel varsayıma
dayanmaktaydı. Bir taraftan 18. yüzyılın akla ve bilime merkezi rol veren ve iktisadi yaşamın
tecrübe ve uygulamada mükemmeleşmeye dayanan evrimcilikleri ile öte yandan 1870’lerden
itibaren tüm bilimsel ve fikri alanları altüst eden Darwinci evrimcilik sosyolojinin toplumsal
değişime yaklaşımını köklü bir biçimde etkilemiştir. Sosyolojide evrimcilik kadar çok
eleştirilen ancak yine onun kadar çok yaygın olan bir ikinci teori söyleyebilmek zordur.
Aşağıda evrimciliği kapsamlı bir biçimde toplumsal değişim teorisine dönüştüren üç
klasik ismi, Saint-Simon, Comte ve Spencer’ı ele alacağız. Bu aynı zamanda sosyolojinin
doğuş ve kendini ispatlama çabasına da denk düşen büyük bir gösteridir.
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5.1. Büyük Dönüşüm ve Saint-Simon: Sanayi ve Toplumsal Gelişme
Avrupa’da sanayinin gelişmesi ile ortaya çıkan toplumsal sorunlarla yüzleşerek bu
sorunların çözümü için sosyolojik çözümlemeler geliştiren ilk kişi Claude Henri de SaintSimon’dur (1760-1825). Her bakımdan tartışmalı bir figür ve döneminde büyük bir etki sahibi
olan Saint-Simon sürükleyici, coşkun ve parlak kişiliği ile ismini koyamasa da sosyolojinin
başlatıcısı olmuştur. Karmaşık bir geçiş çağının filozofu Saint-Simon’a göre bilimin temel
görevi kaçınılmaz ve mutlak olan ilerlemenin, sosyal gelişmenin ve evrimin kanunlarını
keşfetmektir. Bu ilerleme çerçevesinde, Saint-Simon, birbirini takip eden çağların temel
sistemlerini inceleyerek insanın sosyal gelişmesinin kanunlarını keşfetmeye soyunmuştur.
Böylece yeni kurulan sanayi toplumuna bilimsel bir yol çizmeyi hedeflemektedir (SaintSimon, 1964, s. 15-18).
BİLGİ KARESİ
Claude Henri de Rouvroy, Comte de Saint-Simon, Aydınlanma çağının
coşkun bir üyesi ve Fransız sosyalizminin kurucusudur. Toplumu, çaba, üretim,
eylem ve yaratma olarak gören Saint-Simon yeni bilim diye andığı toplumun
bilimini ilk defa zikreden isimdir. Saint-Simon, toplumda bir reforma gitmeyi
amaçlamış, toplumun endüstri çağının, endüstrinin gereklerine göre
düzenlenmesi gerektiğini savunmuştur. Bilimsel düşünceye dayanan bir toplum
bilimi kurmanın zamanının geldiğini, artık pozitif bilim çağının başlamış
olduğunu öne sürdüğü için, aynı zamanda pozitivizmin de kurucusu olarak da bilinen Saint-Simon’un
en büyük düşü, insan toplumunun reformdan geçirilmesi olmuştur.

Saint-Simon çağın düzensizliklerine bir cevap olabileceğini düşündüğü ve “insan
bilimi” ya da “özgürlük bilimi” dediği bu yeni bilimi (daha sonra öğrencisi Comte’un adını
koyacağı sosyolojiyi) bir din gibi formüle etmiştir. Daha doğrusu dinin yerini almasını
arzulamıştır. Saint-Simon bunun Yeni Çağ’ın toplumsal yapısına uygun olacağına
inanmaktaydı. Ona göre eğer devrimler (Fransız ve Sanayi) etkili olacaklarsa bir felsefi
düşünce etrafında toplumu yeniden kurmalıydılar. Bu düşünce, aslında iki devrimi (Rönesans
ve Reform) tamamlayan Aydınlanma’nın toplum felsefesinin yeni bir kalıpta yeniden ifade
edilmesinden başka bir şey değildir.
Çağdaşı İngiliz liberal ekonomi politikçilerinden etkilenen Saint-Simon’a göre
ekonomik yapı, sosyal düzen üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Ona göre sanayiyi keşfeden
Avrupa, toplumsal gelişimin en yüksek aşamasına ulaşmıştır (Saint-Simon, 1976, s. 117). Zira
sanayi, toplumun ana görevi olan üretimi artırmak ve toplumsal ihtiyaçları daha rahat ve daha
fazla gidermek üzere geliştirilebilecek en ileri üretim düzenini sağlamaktadır. Sanayi ile
birlikte diğer üretim biçimleri tamamen ortadan kalkmasa bile kendisini ona göre yeniden
şekillendirmek zorunda kalmıştır.13

13

Ziyaeddin F. Fındıkoğlu (1964, s. 15) Saint-Simon’un mülkiyete bağlı bir terakki fikrini ortaya koyduğunu
dile getirmektedir.
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Dünya tarihini üretimin tarihi olarak gören Saint-Simon’un bu bakışını onun
burjuvaziye ve sanayiye olan saplantılı sevgisinin bir mahsulü sayabiliriz. Ancak yine de
dönemin ruhunu yansıtması açısından önemlidir. Ona göre toplumların gelişmişlik düzeyleri
üretimlerinin gelişmişlik düzeyiyle ortaya çıkmaktadır. Böyle olunca sanayi toplumu
gelişmişlikte zirvede yer almaktaydı. Bu düşünceleri ile Saint-Simon, aslında feodal aristokrat
sınıfla sanayici burjuva sınıf arasındaki çatışmalara ve burjuvazinin zaferine felsefi bir zemin
sağlamaktadır. Diğer taraftan da değişik toplum tiplerini tanımlamakta ve modern toplum
biçimini tarihin gördüğü en mükemmel toplum tipi olarak kayda geçirmekteydi: karmaşık ve
üretken.

Bir Sanayicinin İlmihâli
“S. Bir sanayici kimdir?
C: Sanayici üretmek için çalışan veya toplum üyelerinin fiziksel zevkleri ya da ihtiyaçlarını
tatmin edecek materyal araçları/vesileleri toplumun ulaşabileceği alana taşıyan kişidir; yani hayvan
yetiştiriciliği yapan ya da arpa hasat eden bir çifçti sanayicidir; bir arabacı, demirci, çilingir,
marangoz da birer sanayicidirler; bir ayakkabıcı, bir şapkacı, bir ipekçi, kumaşçı, kaşmirci de aynı
şekilde sanayicidirler, tüccarlar, nakliyeciler, deniz tüccarları da sanayicidirler. Tüm bu sanayiciler
tüm toplum üyeleri için ihtiyaçları ve fiziki zevklerini karşılayabilmeleri için gerekli olan tüm
materyali üretmek ve hepsinin erişebileceği alana ulaştırmak amacıyla birlikte çalışırlar ve çiftçiler,
imalatçılar ve tüccarlar adı verilen üç büyük toplumsal sınıfı oluştururlar.
S: Sanayicilerin toplum içindeki yeri ne olmalıdır?
C: Sanayiciler sınıfı en başta gelmelidir çünkü o içlerinde en önemlisidir; çünkü o diğerleri
olmadan da var olabilecekken, diğerleri o olmadan var olamazlar. Çünkü o kendi çabaları ve
bireysel emeği ile kendini var etmektedir. Diğer sınıflar sanayi sınıfı için çalışmalıdırlar çünkü
onları o yaratmıştır ve o desteklemektedir. Kısacası, her şeyi sanayi yaptığı için, her şey de onun
için yapılmalıdır.” (Saint-Simon, 1976, p. 182)

Hegel ile aynı dönemde yaşayan Saint-Simon onunla benzer bir tarihsel gelişme
anlayışına dayanmış ve dolayısıyla benzer toplum tasniflerine ulaşmıştır. Saint-Simon’a göre
tarihsel ilerlemenin her aşaması belirli bir akılcılık düzeyine tekabül etmektedir. Ona göre
toplumun evrimine ekonomide, mülkiyette ve siyasal düzende somutlaşan toplumsal grup
veya sınıflar arasındaki çatışmalar yön vermektedir. Bu çerçevede Saint-Simon toplumları
sırasıyla çok tanrıcılık etrafında şekillenen kölelik, teizm etrafında şekillenen feodalizm ve
pozitivizm etrafında şekillenen sanayi aşamalarına göre tasnif etmektedir (Saint-Simon,
1975a). Doğu toplumlarını devrinin tüm Avrupalı düşünürlerinde olduğu gibi Şark despotizmi
kavramı etrafında ele alan Saint-Simon14, tarihsel aşamaların değişimini de despotizmden
demokrasiye doğru bir geçiş olarak değerlendirmektedir.
Bütün bu çözümlemelerden üretimin ve toplumun nasıl yönetileceği sorunsalına
yönelen Saint-Simon sosyalizmin ilk teorisyeni olmuştur. Onun sosyalizmi, ekonomiyi ve
14

Saint-Simon’a (1976, s. 116) göre Türkiye’de despotizmin temel sebebi tüm toprakların tek sahibinin
hükümdar olmasıdır. Bu sebeple Avrupa’da Türk hükümdarından daha güçlüsü yoktur. Ayrıca burada bir güçler
ayrımı ve parlamentonun olmaması da bunu kuvvetlendirmektedir.
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toplumu bilimin ve aklın ilkeleri doğrultusunda yöneten bir uzmanlar topluluğunun
sosyalizmi, bir anlamda hayırsever bir ekonomik düzendir. Değişimin motoru olarak üretici
sınıfların üretici olmayan sınıflarla çatışmasını gören Saint-Simon’un bu fikirleri kendinden
sonra gelen ütopik sosyalistlere, ama özellikle Marx’a ilham vermiştir.

5.2. Auguste Comte: Toplumun Üç Hâli
Bir dönem Saint-Simon’un sekreterliğini yapan ve ondan ziyadesiyle etkilenen
Auguste Comte (1798-1857) onun gibi ilerlemeci bir bakış ve bilime duyduğu inanç ile yeni
oluşan toplumu incelemiştir. Comte’un sosyolojik çözümlemesinin temel ögeleri
Montesquieu, Turgot, Condorcet ve Saint-Simon’dan gelmektedir (Comte, 1856, s. 442-446,
493). Turgot’nun insanlığın bir bütün olarak daima mükemmelliğe doğru ilerlemekte olduğu
fikri Comte’u aşamalar arasında hiyerarşik bir ilişki anlayışına götürmüştür. Comte,
Montesquieu ve Saint-Simon’dan toplumsal olayların belirli kanunlar etrafında şekillendiği
fikrini almıştır.15 Bunları tamamlar biçimde Condorcet’ten insanlığı ileri götürenin bilim
olduğu düşüncesini, ilerlemenin kaçınılmazlığını ve evreler fikrini almıştır. Ayrıca bilimin
yasaların keşfinde temel rol oynadığı fikrini de ondan esinlenerek geliştirmiştir. 1789
Devrimi’nin yarattığı karmaşık dönemin neticesi olan Comte’un temel uğraşısı eski
toplumdan moderne geçişin değerlendirmesidir.
Comte, bu yeni toplumsal sistemi çözümlemek üzere sosyal fizik olarak
değerlendirdiği ve sosyoloji adını verdiği bir bilime olan gereksinimi savunmuş, böylece
sosyolojinin isim babası olma payesini elde etmiştir. 16 Comte (1856, s. 45-46, 452-454,
Türkçesi için bkz. 1964, s. 213-258, 251), Pozitif Felsefe Dersleri adlı kitabında genel bir
bilimler tasnifi dâhilinde sosyolojinin, doğa bilimlerine özgü yasaları topluma uygulayarak
toplumsal sorunların çözülmesine yardımcı olacak bir bilim olduğunu dile getirmektedir.
Comte (1856, s. 457-468) fizikten mülhem bir tasnifle sosyolojiyi sosyal statik (morfolojik)
ve sosyal dinamik (hareketlilik) olarak ikiye ayırmaktadır. Comte’un sosyolojisindeki bu iki
boyutu düzen ve ilerleme kavramları temsil etmektedir. Sosyal statik, toplumsal düzen ve
sosyal yapıyı ifade ederken; sosyal dinamik ise toplumsal ilerleme ve sosyal değişmeyi
anlatmaktadır. İlerleme toplumun doğal sosyal kanunlara göre gelişmesine, düzen de uyuma
atıfta bulunmaktadır (Bu konuda ayrıca bkz. Marcuse, 1955, s. 340).

15

Kanun fikrinin Comte’un sosyolojisindeki yerinin bir değerlendirmesi için bkz. Erkman (1986).
Comte’un 19. yüzyıl Fransız akademisi ve düşüncesindeki mevkisi hakkında bir değerlendirme için bkz.
Swingewood (1998, s. 59-60).
16
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BİLGİ KARESİ
Auguste Comte (1798-1857), Fransız sosyolog, matematikçi ve
filozoftur. Sosyolojinin babası olarak tanınmaktadır. Katolik bir aileden gelen
Comte, bir dönem Saint-Simon’un yazı kâtipliğini yapmıştır. Ondan hayli
etkilenen Comte matematik, fizik, gökbilim ve kimya gibi pek çok bilimle
uğraştıktan sonra toplumsal alanı da bu şekilde yasalar etrafında inceleyen bir
bilim olarak sosyolojiyi ortaya attı. Comte aynı zamana kendisinden sonra
bütün bilim dünyasını derinden etkileyen pozitivizmin mucididir. Ona göre
yeni dünya bilim tarafından kurulduğuna göre din ve değerler de bilimle
şekillenmeliydi. Dolayısıyla Comte Pozitivizmi sadece bir epistemoloji olarak
değil, aynı zamanda bir ahlak ve din olarak da düşünmekteydi.

Comte, sosyal değişimi fikrî değişimlerin ve ilerlemelerin bir sonucu olarak
görmektedir. Ona göre insanlığın gelişim seyri biyolojideki çeşitli organizma grupları
arasındaki evrimsel ilişkiyi araştıran filogeni (phylogeny) veya bir organizmanın gelişimini
anlatan ortogeninin (ontogeny) ortaya koyduğu gibi işlemektedir. Bu yönüyle Comte’un
biyolojideki organizmacı ve işlevselci fikirleri sosyal yaşama uyarlayan ilk isim olduğu
söylenebilir. Ona göre insanlığın gelişimi aynen bir insanın gelişimi gibi bir seyre sahiptir:
Önce çocukluk çağı, ardından ergenlik ve olgunluk çağları gelmektedir. İnsanın gelişimindeki
bu üç çağ aynı zamanda insanlığın üç aşamalı bir tarihsel çerçeve içinde anlatılmasına da
yaramaktadır. Onun üç hâl kanunu olarak bilinen tasnifinde teolojik (kurgusal), metafizik
(soyut) ve pozitif (bilimsel) aşamalar olarak adlandırdığı bu aşamaların her biri değişik
toplum biçimlerini temsil etmekte ve her biri bir sonraki aşamayı hazırlamaktadır: İlki insan
zekâsının kaçınılmaz hareket noktasıdır, üçüncüsü sabit ve değişmez durağı. İkincisi ise
sadece birinciden üçüncüye geçişi sağlar. (Comte, 1856, pp. 25–26, 167, 533–540)
Bu tasnifte ilk döneme tekabül eden teolojik aşama dünyanın başlangıcından 1300
yılına kadarki zaman dilimini kapsamaktadır. Bu aşamada doğa ve toplum olaylarının
doğaüstü güçler (tanrılar, şeytanlar ve mitolojik varlıklar) tarafından yönetildiğine
inanılmaktadır. Bu inanış sebebiyle tanrısal güçler sorgulanmaksızın kabul edilmektedir.
Comte bu aşamayı kendi içinde fetişizm, çok tanrıcılık ve tek tanrıcılık şeklinde birbirini takip
eden üç alt aşamaya ayırmaktadır (Comte, 1856, s. 533-534). İnsanlık tarihinde teolojik
aşamayı metafizik aşama takip etmiştir. 1300-1800 yılları arasındaki döneme tekabül eden bu
aşamada doğa ve toplum olayları öz, varlık, töz ve rastlantı gibi birtakım soyut güçler ile
açıklanmaktadır. Bu aşamada olguların soyut birtakım güçler tarafından meydana getirildiği
düşünülmektedir. Comte (1856, s. 537), esasen Avrupa feodalitesini modellediği bu aşamada
askerî yönetim ile teokratik düzen arasında yakın bir ilişki kurmaktadır. En son aşama ise aynı
zamanda en ilerisi olan pozitif veya bilimsel aşamadır.17 Fransız Devrimi ile başlatılan bu
aşamada bilimsel düşünüş hâkimdir. Doğa ve toplum olayları deney, gözlem ve mantığa
dayalı bir biçimde bilimsel düşünüşle neden-sonuç bağı dâhilinde ele alınmasıyla
17

Ancak Dawson’ın dile getirdiği gibi “metafiziksel ve teolojik kavramları ve yaklaşımları inkârı onu
materyalizme götürmek yerine, gerçekte, şimdiki düzenin, İnsanlık ve İlerleme’nin rahipleriyle temsil eden
Ruhsal Güç’ün hâkimiyetine gireceği tuhaf bir dinî sistem geliştirmesiyle” neticelenmiştir. bkz. Dawson (2003,
s. 30).
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açıklanmaktadır. Comte (1856, s. 539-540), bu aşamada sanayi ile bilimsel düşünüş arasında
yakın bir bağ olduğunu ve bu aşamayı şekillendirenin sanayi üretimi olduğunu dile
getirmektedir.
Comte’a göre bu üç aşamada bilimler de benzer bir gelişme göstermektedir: Birinci
aşamada astronomi, ikincide fizik, kimya ve biyoloji ve nihayetinde sosyoloji gelişmiştir.
Bilimler de toplum gibi basitten karmaşığa doğru bir seyir izlemektedirler. Bu bağlamda en
sade bilim matematik iken en karmaşık bilim sosyolojidir. Yine toplumda olduğu gibi
bilimlerde de karmaşıklık düzeyi arttıkça bilimler piramidinde daha yukarıda yer almaktadır.
Bu yönüyle konusu ve metodu itibarıyla en karmaşık ve bilim olan sosyoloji bilimler
hiyerarşisinde en üsttedir. Diğer bütün bilimler ona hazırlık sadedindedir. Comte sosyolojinin
kullanacağı metotları gözlem, deney ve tarihsel karşılaştırma olarak sıralamaktadır. Deney
temelde bu yöntemlerden en az kullanışlı olanıdır. Gözlem insan davranışlarını anlamak ve
bir teoriye ulaşmak üzere kullanışlı bir yöntemdir. Ancak Comte’un en sık ve kapsamlı bir
biçimde kullandığı yöntem tarihsel karşılaştırmadır. Bu yöntemle toplumsal gelişimin değişik
aşamalarında yer alan toplum biçimleri karşılaştırılarak evrimin değişik aşamaları hakkında
daha kapsamlı bir bilgiye ulaşılabilecektir. Comte’a göre “Eğer tarihsel karşılaştırmayı ihmal
edersek sosyal evrimi ve sosyolojinin bilimsel orijinalliğini sağlayan esas fenomeni, nesillerin
bir diğer üzerindeki daimi ve süreğen etkisini, anlayamayız.” (Comte, 1856, s. 488). Bu tür bir
karşılaştırma tarihsel aşamaların gelişim yasaları hakkında bilgi sağlayacak ve sosyal düzen
ve değişmeyi anlama hususunda daha iyi bir görüş sağlayacaktır. Ona göre sosyoloji eğer
tarihsel bir evrim tarafından rehberlik edilmezse bir hiçtir.
Saint-Simon’dakinin aksine çatışmadan ziyade yapıyla ilgili bir teori geliştirmeye
çalışan Comte, çağdaş toplumun yaşadığı sorunları tarihsel gelişimi inceleyerek determinist
bir biçimde açıklamaya çalışmıştır. Bu çerçevede sosyal evrimin temel ilkesi olarak
entelektüel gelişimi görmekle beraber başka iki önemli etkenden de bahsetmektedir.
Bunlardan biri dönemin meşhur konularından birisi olan nüfustur. Malthus ile çağdaş olan
Comte da nüfusun toplumsal değişimde önemli bir faktör olduğunu düşünmektedir. Nüfus
artışı ile koşut yürüyen diğer etken ise iş bölümüdür. Ona göre nüfus artışı toplumdaki iş
bölümünde değişimler meydana getirmektedir.
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Üç Hâl Kanunu
“Teolojik hâlde, araştırmalarını her şeyden önce varlıkların kendine has doğasına,
kendisini etkileyen her şeyin ilk ve son nedenlerine, tek kelimeyle mutlak bilgilere yönelten insan
zihni, fenomenleri, keyfi müdahalesi evrenin tüm görünür anormalliklerini açıklayan doğrudan ve
sürekli doğaüstü etmenler (az ya da çok sayıda) tutumunun ürünü olarak gözünde canlandırır.
Metafizik hâlde -ki esasında, ilkinin basit genel bir dönüşümünden başka bir şey değildirdoğaüstü etkenlerin yeri soyut güçlerle, dünyanın çeşitli varlıklarının içinde olan gerçek
kendiliklerle (cisimleştirilmiş soyutlamalar) doldurulmuş ve bu etkenler, açıklaması o zaman
herkes için uygun olan kendiliği belirtmekten ibaret fenomenlere bizzat kendi başlarına neden
olmaya elverişli olarak tasarlanmışlardır.
Son olarak pozitif hâlde, mutlak kavramları elde etmenin imkânsızlığını kabul eden insan
zihni, kendini, yalnızca, iyi düzenlenmiş akıl yürütmenin ve gözlemin kullanımıyla, fenomenlerin
gerçek yasalarını yani onların değişmez art arda geliş ve benzeşim ilişkilerini keşfetmeye adamak
için, evrenin başlangıcını ve yöneldiği yeri aramaktan ve fenomenlerin asıl nedenlerini öğrenmeye
çalışmaktan vazgeçer. Şu hâlde, kendi gerçek sınırlarına indirgenmiş olguların açıklanması işi,
bundan böyle artık, bilimin ilerleyişinin gitgide sayısını azaltmaya yöneldiği çeşitli özel
fenomenlerle kimi genel olgular arasındaki bir ilişkiden başka bir şey değildir.” (Comte, 2001)

Comte iş bölümünü dil ve dinle beraber toplumu bir arada tutan bir etken olarak
görmektedir. Comte’a göre nasıl ki biyolojik organizma deri tarafından kılıflanmış ve kemik,
kas ve diğer fiziki unsurlar tarafından bir arada tutuluyorsa toplumları bir arada tutan bağ da
dildir. Dil nesilleri birbirine bağlamaktadır. Dahası ortak dil kavramsal bir zemin teşkil ederek
toplumun üyelerinin birbiri ile iletişimini sağlamaktadır. Ortak bir dil olmaksızın insanların
dayanışması ve uzlaşması mümkün değildir. Ortak dil yoksa sosyal düzen olmazdı. Benzer
şekilde din de toplumu bir arada tutan önemli bir etkendir. Comte’a göre din özellikle bireysel
çıkarlar ile toplumun çıkarlarının uyumlulaştırılması için gereken etik zemini teşkil
etmektedir. Dolayısıyla manevi destek ve onay vererek toplumsal kurumların
meşrulaştırılmasını, statükonun devamını sağlamaktadır. Din sosyal düzene tanrısal bir
mahiyet katarak doğru göstermektedir.
Comte toplumsal değişimde iş bölümüne daha fazla vurgu yapmaktadır. Ona göre
(Comte, 1856, s. 510) toplum farklı meslekleri yapan bireylerin birbirine bağımlılığı ile
ayakta durmaktadır. Bu farklılaşma sosyal organizmada artan bir karmaşa meydana
getirmektedir.
Sosyal organizasyon bireylerin doğaları, eğitimleri, konumları kısaca her türlü
nitelikleri itibarıyla daha uygun oldukları meslekleri elde etmelerine dayalı olarak gittikçe
bireysel çeşitlilikleri daha net bir biçimde öngörülmesi üzerine bina edilmektedir. … Böylece
her bir organizasyon, en muzır ve kusurlu olanlar dahi, nihayetinde kamusal iyi için faydalı
olur. (Comte, 1856, s. 510)
Ancak Comte diğer taraftan iş bölümünün artmasında toplumsal birliğin ruhunu
zedeleme potansiyelini de görmektedir.
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Aynı biçimde, ahlaki ilişkilerde, her bir birey topluma sıkıca bağımlı iken, kendisini
özel çıkarlarına geri çağıran kamu ile ilişkisini çok bulanık bir biçimde algıladığı özel
aktivitelerinin genişlemesi yoluyla ondan koparlar. … İşlevlerin bölünmesinin karakteristik
avantajları ile birlikte oluşturduğu rahatsızlıklar da yükselir. (Comte, 1856, s. 511)
Dolayısıyla Comte’un organizmacı olduğu kadar işlevselci bir toplum görüşü meydana
getirdiğini söylemek mümkündür. Toplumu her bir unsuru farklı işlevler yerine getiren bir
sistem olarak görmekle işlevselci bir açıklamaya doğru evrilmiştir. Özellikle sosyal sistemin
alt unsurları arasındaki karşılıklı ilişkililiğe dair analizleri onun işlevselci açıklamasının
önemli unsurlarındandır.
Bir sosyal sistemin parçaları ile bütünü arasında daima kendiliğinden bir uyum
olmalıdır. Sadece siyasi kurumlar ve âdetlerin değil öte yandan tavır ve fikirlerin de daima
karşılıklı olarak ilintili olması; ama daha da önemlisi konsolide bütünün doğası itibarıyla
daima insanlığın bütünsel gelişiminin eş durumu ile ilintili olması zorunludur. (Comte, 1856,
s. 459)
Bu organizmacı ve işlevselci bakış içerisinde Comte, toplumsal değişimi sistemin alt
unsurlarına yaşanan farklılaşmalar dâhilinde açıklamaktadır. Ona göre toplumda nüfus artışı
ve bilgi birikimine bağlı olarak farklı alt unsurlar yeni biçimler almakta ve sosyal değişim
gerçekleşmektedir.

5.3. Herbert Spencer’ın Sosyal Evrimci Değişme Anlayışı
1820’de Derby’de dünyaya gelen ve hiçbir zaman düzenli bir eğitim almamış birisi
olan Herbert Spencer (1820-1903) bugün sosyolojide çok fazla okutulmasa da bir zamanlar
ciddi bir biçimde okunan ve değişik dillere tercüme edilen etkili bir Viktoryen bilim adamı ve
düşünürüdür (Spencer’ın hayatı için bkz. Peel, 1971). Daha sonra Tönnies ve Durkheim
tarafından yorumlanmış ve Parsons’ı derinden etkilemiştir. Sosyolojiyi Anglo-Sxon dünyaya
tanıtan ve yerleştiren kişi olarak çağdaş Amerikan sosyolojisinin temellerinde yer almaktadır.
Spencer topluma dair temel fikirlerini on dokuzuncu yüzyılın popüler evrimci
natüralizmi üzerine inşa etmiştir. Toplumların gelişimini bir ilerleme seyri içerisinde ele
almak ve bu ilerlemeyi daima daha nitelikli bilimsel fikirleri ve verimli iktisadi modellerin
ortaya çıkması çerçevesinde açıklamak on dokuzuncu yüzyıl düşüncesini doğal olarak sosyal
evrimciliğe götürmüştür. Darwin öncesi ortogenik evrimcilik yukarıda dile getirildiği üzere
sosyoloji için uygun bir model olarak görülmekteydi. Buradan hareketle Ingold (1986, s. 225),
Darwin’in değil, Spencer’in ilk sosyobiyolog olduğunu dile getirmektedir.
Sosyal evrimcilik on dokuzuncu yüzyılın başat fikridir. Aydınlanma düşüncesinde ve
özellikle on dokuzuncu yüzyılın başındaki sanayi toplumunun doğuşuna dair teorilerde
Darwin öncesi güçlü temellere sahiptir. Darwin 1859’da On the Origin of Species by Means
of Natural Selection isimli çalışmasını yayımlamadan önce Spencer kalıtsal bir biçimde
aktarılabilen uyum yeteneklerinden bahisle sosyal değişimi açıklamaya çalışmaktaydı.
Spencer’ın aksine Darwin’in esas teorik ilgisi değişimin yönünden ziyade mekanizmasını
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açıklamaya yönelikti. Hâlbuki Spencer sosyal evrimin modern toplumu ortaya çıkaracak bir
biçimde ilerlemeci bir motifi olduğunu düşünmekteydi. Dolayısıyla Fuller’in (2006) dile
getirdiği gibi Spencer’ın teorilerini sadece Darwinizm bağlamında ele almak doğru neticeleri
vermeyecektir. Bu şekilde bir kodlama onun fikirlerinin derinlikli bir biçimde
anlaşılmamasına yol açmaktadır. Zira her ne kadar Spencer, Darwin’den ciddi bir biçimde
etkilenmişse de bütünüyle onun takipçisi olmamıştır. Örneğin Darwin’in “doğal ayıklama”
kavramsallaştırmasını ilk defa Türlerin Evrimi’nden beş yıl sonra 1864 yılında kullansa da
hiçbir zaman bu kavramı Darwin’de olduğu gibi ele almamıştır (Offer, 2010, s. 306). Haines
(1988, s. 1209) ise onun esasında Lamarckçı olduğunu ve Darwin sonrasında dahi Lamarck’ın
çevresel faktörleri temele alan evrimsel açıklamasına sadık kaldığını göstermektedir.

BİLGİ KARESİ
Herbert Spencer, (1820- 1903) ünlü İngiliz filozofu ve evrimci
sosyoloğudur. Kırk yaşına kadar hiçbir eğitim görmeyen Spencer sistematik bir
eğitim almamasına, okumayı fazla sevmemesine karşın birçok bilim dalında
binlerce fikir ortaya atmış ve “evrim” teorisinde Charles Darwin'in bir numaralı
rakibi olmuştur. Edindiği büyük başarıları mükemmel gözlem yeteneğine
borçludur, doğrudan doğruya yaptığı gözlemlerle binlerce fikrini destekleyecek
binlerce olguyu rahatlıkla bulmuştur.

Bu bağlamda bu bölümde Spencer’ın toplumsal değişme ile ilgili görüşleri onun
Darwin’den etkilenen boyutlarından ziyade sosyobiyoloji çerçevesinde değerlendirilecektir.
Spencer’ın 1851’de yayımladığı ilk önemli kitabı Social Statics Lamark’ın biyolojik değişim
mekanizmasını uyarlamaktaydı. Buna göre ebeveynlerin doğaya uyum yoluyla elde ettiği
özellikler doğum yoluyla devredilmekteydi. Yaşamda kalma böylesi bir uyum ile mümkündü,
aksi durumda uyum güçlüğü ortaya çıkacak ve yaşama şansı azalacaktır. Spencer’a (1851, s.
462) göre insan ve toplum yaşamında bunun görülme biçimi ileri düzeyde bireyselleşmedir.
Bu sosyal yaşamda bir rekabet ortaya çıkarmakta ve insanın özgürlüğüne alan açmaktadır.
Böylece insan özgürlüğü bireyselleşme ve yaşamın koşullarına uyum ağlama anlamına
gelmekte ve sosyal ilerlemenin temel koşullarını meydana çıkarmaktadır. Spencer bu yolla
tartışılagelen adalet sorununu ve bu sorun çerçevesinde devletin sosyal hayata müdahalesi
tartışmasına normatif bir çözüm getirmekteydi. Eğer devlet sosyal yaşama müdahale ederse
uyumun yasalarına müdahale etmiş olacak ve dolayısıyla sosyal düzenin işleyişini bozacaktır.
Buradan hareketle Spencer, toplumların gelişimini embriyolojiden aldığı bir fikirle
temellendirmektedir. Buna göre toplumlar işlev bakımından ilerlemeci bir uzmanlaşma
yoluyla homojenden heterojene doğru bir evrim içerisindedirler. 1855’te kaleme aldığı
Principles of Psychology isimli eserinde kalıtsallıktan toplumsallığa doğru bir geçiş
gerçekleştirerek zihnî uyumdan bahsetmektedir (Spencer, 1910). Böylece biyolojinin
belirleyiciliğinden sosyal yaşamın dünyasına doğru bir adım atmaktadır. Bu geçiş onun daha
sonra Darwin ile karşılaştığında farklı açıklamalar geliştirebilmesinin temellerini teşkil
etmektedir. Tüm bilgi dallarını sentezleme ve doğa bilimlerinde ortaya çıkan kavram ve
yöntemleri toplumu açıklamada kullanma uğraşında olan bir bilim adamı olarak Spencer tipik
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bir on dokuzuncu yüzyıl bilginidir. The Study of Sociology isimli çalışmasında biyoloji ve
psikolojinin yardımları ile dönemin temel problematiklerinden birisi olan birey-toplum
münasebetlerine yeni açıklamalar geliştirmekte idi. Böylece sosyolojinin farklı bileşenler
kazanmasında önemli bir rol oynamıştır (Spencer, 1876).
Spencer bu bakımdan faydacılık ile işlevselciliği birleştirmiş ve bir toplumsal değişim
modeli ortaya çıkarmıştır. Spencer’in bu modelindeki en önemli kavramlar farklılaşma ve
bütünleşme kavram çiftidir. Yukarıda belirtildiği gibi Smith’ten beri Avrupa sosyal
düşüncesinde toplumun gelişimine dair iş bölümü ve uzmanlaşma temele alınmakta idi.
Özellikle sanayi olgusuyla birlikte düşünüldüğünde toplumun gelişiminde iktisadi etkenlere
bir vurgu yapılmaktadır. Spencer da bu bağlamda toplumsal değişmeyi iş bölümü etrafında
ele almakta ve karşılaştırmalı tarihsel modeller yoluyla bu fikri modern topluma
uygulamaktadır.
Evrim bir entegrasyon ve hareketin dağıtıcılığına eşlik etme meselesidir; bu süreçte
göreceli olarak daha belirsiz ve tutarsız bir homojenlikten göreceli olarak daha belirli ve
tutarlı bir heterojenliğe doğru geçilir. (Spencer, 1900, p. 367)
Spencer’a göre toplumlar tarihsel olarak daha az karmaşık olandan daha karmaşık
olana doğru bir seyir izlemektedirler. Geçmişte toplumsal yapılar daha homojen iken modern
zamana gelindiğinde bütünüyle farklılaşmış ve heterojen toplumsal yapılar ortaya çıkmıştır.
Ona göre toplumda ne kadar çok rol veya örgüt ortaya çıkarsa o kadar çok farklılaşma
mevcuttur. Bunu izleyebilmenin en kolay yolu bir toplumdaki mesleki uzmanlaşmadır.
Değişik işlevleri gören meslekler ayrı ellerde ise her bir mesleğin alt bileşenleri üzerinde
uzmanlaşma mevcut ise toplumsal farklılaşma ileri düzeylere ulaşmış demektir. Bu çerçevede
farklılaşma düzeyi toplumun gelişmişlik düzeyini de göstermektedir. Örneğin Spencer’a göre
ilkel toplumlarda din, güvenlik ve yönetim hep aynı ellerde toplanmıştır. Dolayısıyla burada
bir farklılaşma ve uzmanlaşmanın gerçekleşmemesi bu toplumların gelişmesine ket vuran bir
durumdur. Hâlbuki buna mukabil modern toplumda bu işler farklı örgütler ve kurumlar
tarafından yerine getirilmekte ve bu işlerin her bir bileşeninde de yine farklılaşmalar meydana
gelmektedir.
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Spencer’a göre bir toplumda farklılaşma ne kadar fazla ise bütünleşme de o kadar ileri
düzeydedir. Zira toplumsal farklılaşma ile kendi başına otonom ve otarşik parçalar ortadan
kalkmakta yerine birbirine muhtaç ve birbirini ikame edemeyen parçalara dayalı bütün
gelmektedir. Dolayısıyla iş bölümü ve uzmanlaşma verimliliği artırdığı gibi toplumun birbiri
ile olan bağını da kuvvetlendirmektedir. Spencer’a göre iş bölümünün ve uzmanlaşmanın
gelişimi çerçevesinde tarihsel süreç içerisinde homojen topluluklardan heterojen toplumlara
doğru bir evrim mevcuttur. Spencer’in tanımları birleştirildiği zaman evrimin şu belirgin
nitelikleri ortaya çıkar: Kendi kendine devam ettirir; kendi kendine değişir, kendi kendini
aşar; zaman içinde doğrusaldır; geriye dönemez; yenilik yaratır; farklılık yaratır; karmaşık
örgütlenme yaratır; bilinçliliği artırır; zihinsel etkililikleri arttırır; homojenlikten heterojenliğe
doğru olur; karışıklıktan düzene doğrudur; farklılaşma sonunda karşılıklı bağımlılığı arttırır.

Herbert Spencer ve İlerlemenin Kanunu
“Dünyanın biyolojik tarihinde homojenden heterojene doğru bir ilerleme yaşanıp
yaşanmadığı sorusu bir tarafta durmakla birlikte, bu ilerleme en yeni ve en heterojen varlık- insanın
gelişmesinde açıkça gözlemlenmektedir. Dünya nüfusunun artmakta olduğu dönemlerde, insan
organizması türler içindeki medeni gruplar arasında zamanla daha heterojen bir yapı kazanmıştır ve
benzer biçimde bu türlerin tamamı, ırkların çoğalması ve bu ırkların birbirinden ayrıştırılabilmesi
adına git gide daha heterojen hâle gelmektedir.
Çağlar boyunca, bizim aramızda da olduğu gibi, krallar, papazlar, lordlar ve avam sınıfları ile
bu sınıflara tabi olan ve bölgelerdeki belediye idari teşkilatları, ilçe idareleri, kilise idareleri
tarafından desteklenen idari birimler, mahkemeler, defterdarlıklardan oluşan oldukça karmaşık bir
siyasi organizasyon ortaya çıkmıştır ve bu ögelerin tümü, burada sayıldığından daha fazla
detaylandırılabilir. Bu organizasyonun yanında ise, başpiskoposlardan zangoçlara kadar uzanan
çeşitli derecelerde din adamları, din eğitim kurumları, meclisleri, kilise mahkemeleri vs. ortaya
çıkmış, ayrıca gitgide artan ve her birinin kendi genel ve yerelde tabi oldukları otoriteleri bulunan
bağımsız mezhepler de bu yapılanmayı izlemiştir. Aynı zamanda büyük oranda toplum tarafından
dikte ettirilen ve medeni ve şeriat kanunları ile yönetilmeyen, insan ve mahlûkat arasındaki küçük
çaplı alışverişleri kontrol etme amacını güden gelenek görenekler ve geçici moda uygulamalar
geliştirilmiştir. Dahası, her bir ulusun hükûmet politikalarında git gide artan bu heterojenlik, farklı
ulusların da hükûmet politikalarında artan heterojenliği beraberinde getirmiştir ve bu ulusların hepsi
siyasi sistemleri ile inanç ve dinî kurumlarla ilgili düzenlemelerinde, gelenek ve tören
uygulamalarında az çok birbirlerinden farklıdırlar.” (Spencer, 1857)

Bu çerçevede Spencer toplumların gelişme süreçlerinde askerî toplumlar ve sanayi
toplumları şeklinde iki aşamadan geçtiklerini düşünmektedir. Onun muhtemelen Orta Çağ
feodalitesinden hareketle geliştirdiği bu tasnife göre tüm modern öncesi toplumların
belirleyici ilkesi askerî güçtür. Sanayi öncesi toplumlarda askerî gücü elinde bulunduran
kesimlerin aynı zamanda toplumsal yapıyı da denetlediğini düşünmektedir. Ancak bu güç
sanayi ile birlikte farklılaşmış ve toplum sanayinin ihtiyaçlarına göre yeniden tanımlanmıştır.
Ona göre askerî toplumlar varlıklarını sürdürebilmek için savaşmak zorundayken sanayi
toplumlarında bu mücadele iktisadi bakımdan gerçekleşmektedir. Dolayısıyla sanayi
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toplumlarında belirleyici rekabet daha verimli ve etkili üretim modelleri oluşturmaktır. Sanayi
toplumları barış içinde evrimleşmeyi benimsemek durumundadırlar.
Askerî toplum bünyesinde sosyal düzen açısından bir belirsizlik taşımaktadır.
Farklılaşmanın gerçekleşmemesi, düzenin basit bir biçime sahip olmasına neden olduğu için
onun yeniden kurulabilmesi kolaydır. Dolayısıyla düzen karmaşık ve kurallı değildir. Sanayi
ile birlikte gerçekleşen farklılaşma düzenin daha karmaşık, prosedürel ve belirli bir hâl
almasına vesile olmuştur. Sanayi toplumunda farklı toplumsal işlevler farklı kurumlar
tarafından görülmektedir. Toplum içinde yetkiler ve sorumluluklar daha fazla dağıtılmıştır.
Dolayısıyla bu yapının işleyebilmesi için kurallara ve prosedürlere dayalı bir sistematik
benimsenmiştir. Spencer bu tür bir sosyal yapıda değişim mekanizmasının belirgin bir biçim
kazanacağını ve bilimsel inceleme ile anlaşılabilecek bir düzenlilik arz etmeye başlayacağını
düşünmektedir.
Spencer’ın, Darwin’in “doğal ayıklanma” kavramı yerine ikame ettiği “en uygun
olanın yaşaması” kavramı onun toplumsal değişmeye getirdiği sosyobiyolojik açıklamayı
özetler mahiyettedir. Bu kavramsallaştırma temelde yaşayanın en iyi olduğu fikrini
içermektedir: “İnsanlar arasında savaş tıpkı hayvanlar arasındaki savaş gibi, onların daha üst
organizasyon biçimlerine ulaşmalarında büyük bir paya sahip olmuştur.” Her ne kadar
Spencer 1870 ve 1872’de iki cilt hâlinde yeniden düzenlediği Principles of Psychology isimli
eserinde uygun olanın daha iyi veya ahlak olarak daha uygun olduğunu düşünmediğini beyan
etsede daha sonra 1884’te kaleme aldığı The Man Versus the State isimli eserinde de devlet
müdahalesinin daha az uygun olanı koruyarak toplumsal yaşamın işleyişini sekteye uğrattığını
ve ahlaki bir sorun meydana getirdiğini ileri sürmektedir (Spencer, 1894, s. 131). Zira
toplumsal sistem bir denge hâlinde ve daima bir yeniden dengelenme süreci içerisindedir.
Dışsal müdahaleler bu dengelenmeyi bozup ve toplumun işleyişini sekteye uğratabilir.
Dolayısıyla Spencer’ın uygun olanın yaşadığı bir sosyal sistemin ahlaki bakımdan en uygun
sistem olduğuna dair güveni tamdır.18
Bu çerçevede Spencer’ın sosyal değişim teorisi kendisinden önceki liberal
kuramcılarda olduğu gibi bir piyasa teorisidir. Piyasa kurallarının topluma uyarlanması ve
iktisadi etkenlerin yönlendiriciliğinde toplumsal yapının doğal bir dengeye ulaşması
beklenmektedir. Böylece ekonomik ihtiyaçlar ve yenilikler toplumsal yapıyı belirleyecektir.
Bu minvalde toplumu organizmacı bir bakış açısı içerisinde yorumlayan Spencer, onu parça
ile bütünün birbiri ile ilişkisi çerçevesinde ele almaktadır. Bir bedende organlar arası iş
bölümü ve her bir organın kendi işini yapması ile gerçekleşen mükemmel uyum fikrine
dayanan organizmacılık toplumda da benzer bir yapının olduğunu düşünmektedir. Bu geçiş,
bir evrim süreci içinde gerçekleşmektedir. Burada parçalar vardır, ama bu parçalar

18

Bu tür bir biyolojik ve psikolojik seçim teorileri (Darwin’in “doğal seçim”i ile Spencer’ın “uygun olanın
yaşaması”) doğaya neyin devam edeceğine karar veren üst bir akıl nispet etmekle eleştirilmektedir. Böylece
esasında bireysellik öne çıkarılırken farkına varılmadan birey doğaya ya da topluma bağımlı hâle getirilmektedir.
On dokuzuncu yüzyılın ilerlemeci, evrimci ve pozitivist fikirleri 1890’larda eleştirilirken Spencer hayatta idi ve
teorilerini temelde değiştirme ihtiyacı hissetmemiştir. Spencer’a yöneltilen eleştirilerin bir listesi için bkz.
Slattery (2010, s. 97-99).
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fonksiyoneldir; tek başlarına bir anlam ifade etmezler. Bu parçaların hepsi bir bütünü
oluşturmaktadır.

5.4. Sonuç
Toplumsal değişmeye evrimci bir biçimde yaklaşan bu klasik teoriler büyük bir
totalleştirici tarih fikrine yaslanmaktadırlar (Shanks & Tilley, 1988, p. 185). Onlar tüm
insanlığın yaşamını açıklayan genel geçer bir mekanizma olabileceği ve bu mekanizmanın da
insanlığın gelişimi incelenerek açığa çıkarılabileceği dolayısıyla gelecekte yer alabilecek
gelişmeler tahmin edilerek insan toplumlarının buna göre düzenelenebileceği varsayımlarına
dayanmaktadırlar. Tarihe ve insan toplumlarının gelişimine içkin olan yasaların keşfi topluma
düzen vermek ve mükemmel bir toplum biçimine ulaşmak için önemli bir zemin
sağlayacaktır. Onlara göre bu aynı zamanda insanlığı gelişim yasası ve değişik toplum
biçimlerinin birbiri peşi sıra geçit yaptıkları bir ilerleme parodisidir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik
Sosyolojik düşüncenin Aydınlanma dönemindeki hazırlık evresinden sonra on
dokuzuncu yüzyılda sosyoloji bir bilim olarak ortaya çıkmıştır. Sosyolojinin bir bilim olarak
ortaya çıkması ve yerleşmesinde onun yaşanan kapsamlı toplumsal değişimi ele alması önem
arz etmektedir. Klasik sosyoloji Aydınlanmacıların aşamaları toplumsal gelişim fikrine
dayanarak toplumsal değişimi evrimci bir biçimde ele almıştır. Sosyolojinin ismini zikretmese
de fikrini ortaya atan Sain-Simon toplumsal değişmeyi iktisadi yaşamda, üretkenlikte yaşanan
daimi bir evrimin bir neticesi olarak görmektedir. Ona göre bu evrimsel değişim en
nihayetinde sanayicilerin belirleyici sosyal güç oldukları modern toplumunu meydana
çıkarmıştır. Saint-Simon’un öğrencisi olan Auguste Comte, sosyolojiye ismini koyan kişi
olarak bilinmektedir. Comte aynı zamanda kendisinden sonraki bilimsel ve toplumsal
düşünceyi ciddi bir biçimde etkileyen pozitivizmin de kurucusudur. Comte’a göre toplumsal
evrim bilimsel düşünüşteki ilerlemenin bir neticesidir. Onun meşhur üç hâl yasasına göre
insanlık bilimsel düşünüşte yaşanan ilerleme ile üç hâlden (teolojik, metafikif ve pozitif)
geçerek modern topluma erişmiştir. On dokuzuncu yüzyıl sosyologları arasında hiç biri
Herbert Spencer kadar evrimcilikle anılmayı hak etmemiştir. On sekizinci yüzyılın Lamarkçı
evrim düşüncesiyle başladığı evrimci düşüncesini 1860 sonrasında Darwin’in geliştirdiği
biyolojik evrimcilikten etkilenerek sürdürmüştür. Ona göre nasıl ki mikroorganizmalar
işlevsel uyum ile bi evrim yaşamaktalarsa toplumlarda benzer bir işlevsel uyum mekanizması
çerçevesinde bir evrim yaşamaktadırlar. On sekizinci yüzyıldaki iktisadi iş bölümü ve
uzmanlaşma fikrini kendi evrimci açıklamasına uyarlayan Spencer, modern toplumsal
değişime dair işlevselci açıklamaların temelinde yer almaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Saint-Simon’a göre toplumsal değişimin temel dinamiğini ne sağlamaktadır?
a) Bilim adamları
b) Savaşçılar
c) Siyasetçiler
d) Üretici güçler
e) Aristokrasi
2) Comte’un üç hâl yasasına göre olguların soyut birtakım güçler tarafından meydana
getirildiği düşünüldüğü aşama hangisidir?
a) Teolojik
b) Metafizik
c) Pozitif
d) Antikite
e) İlk Çağlar
3) Evrimciliğin on dokuzuncu yüzyılda hâkim toplumsal değişim anlayışı olmasının
nedenleri üzerine düşününüz.
4) Auguste Comte’un üç hâl kanunu ile modern toplumsal değişmeyi oluşturan
gelişmeler arasındaki ilişkiyi düşününüz.
5) Herbert Spencer’ın sosyal evrimci değişme anlayışının Darwin’in biyolojik evrim
fikri ile benzerlikleri ve farkları üzerine internette bir araştırma yapınız?

Cevaplar
1) d, 2) b
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6. KARL MARX’IN TOPLUMSAL DEĞİŞME TEORİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
-

Tarihin Materyalist Açıklaması

-

Diyalektik ve Değişim

-

Tarihin İlerlemeci Motoru: Sınıf Çatışması

-

Sosyalizme Geçiş: Marx’ın Mikro Değişim Teorisi

-

Kahramanlar ya da Koşullar: Toplumsal Değişimde Bireyin Rolü

-

Toplumsal Değişimde Teknolojinin Rolü
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Tarihin materyalist açıklaması ne demektir?
2. Diyalektik materyalizm yöntemi çerçevesinde Marx toplumsal değişimi nasıl
açıklar?
3. Marx’a göre tarihsel değişimin temel nedeni nedir?
4. Marx’a göre sosyalizme geçiş nasıl gerçekleşecektir?
5. Marx’a göre toplumsal değişimde bireyin rolü nedir?
6. Marx’a göre toplumsal değişimde teknolojinin rolü nedir?

99

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Tüm bölüm

Toplumsal değişime dair
Marx’ın açıklamalarını
öğrenmek

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar

Tarihin Materyalist
Açıklaması

Marksist değişim teorilerinin
temel kavramsal çerçevesini
kavramak

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar

Tüm bölüm

Klasik sosyolojinin değişim
yaklaşımını kavramak

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar
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Anahtar Kavramlar
• Marx
• Engels
• Tarihsel materyalizm
• Diyalektik materyalizm
• İlerlemecilik
• Sınıf çatışması
• Sosyalizme geçiş
• Kahramanlar
• Teknoloji
• Bilim
• Teknik determinizm
• Ekonomik determinizm
• Altyapı
• Üstyapı
• Sınıf bilinci
• İdeoloji

101

Giriş
Kar Marx (1818-1883) da kendisinden öncekiler gibi toplumsal değişim ile modern
toplumun ortaya çıkışını açıklamak üzere ilgilenmiştir. Bu çerçevede onun yaklaşımları klasik
sosyolojideki toplumsal değişmenin bir toplum tipinden başka bir toplum tipine geçişle ilgili
olarak ele alındığı makro tarihsel kuramsallaştırma çabasına iyi bir örnektir. Dolayısıyla bu
çalışmalarda tarih boyunca farklı toplum tiplerinin ortaya çıkışının temel çerçevesini
kavramsallaştırma çabası öne çıkar. Bununla birlikte modern toplumdaki değişim dinamikleri
ile ilgili de Marx’ın kapsamlı olmasa da bir açıklama geliştirmeye çalıştığı söylenebilir.
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6.1. Tarihin Materyalist Açıklaması
Marx’ın toplumsal değişme anlayışı onun tarih teorisi çerçevesinde şekillenmiştir.
Diğer on dokuzuncu yüzyıl düşünürlerinde olduğu gibi Marx da ilerlemeci bir tarih anlayışına
sahiptir. Hegel’in diyalektiğini, Feuerbach’ın materyalizmi ve İngiliz ekonomi politikçilerin
iktisadi gelişim tezleri ile harmanlayarak iktisadi etkenlerce şekillenen bir değişim teorisi
oluşturmuştur. Kendisinin tarihin materyalist açıklaması olarak kavramsallaştırdığı bu
yaklaşım daha sonra Engels’in koyduğu isimle tarihsel materyalizm olarak meşhur
edilmiştir. Engels Marx’ın son biçimini kapsamlı bir biçimde tashih ettiği ve bir kısmını da
yazdığı Anti-Dührig isimli çalışmasında tarihsel materyalizmi söyle açıklamaktadır:
“Materyalist tarih anlayışı, üretimin ve üretimden sonra, üretilen ürünlerin değişiminin
her toplumsal rejimin temelini oluşturduğu; tarihte görülen her toplumda, ürünlerin
bölüşümünün ve ürünlerin bölüşümü ile birlikte, sınıflar ya da zümreler biçimindeki
toplumsal eklemlenmenin üretilen şeye, bunun üretiliş biçimine ve üretilen şeylerin değişim
tarzına göre düzenlendiği tezinden hareket eder. Sonuç olarak, bütün toplumsal değişikliklerin
ve bütün siyasal altüst oluşların son nedenlerini insanların kafasında, ölümsüz doğruluk ve
ölümsüz adalet üzerindeki artan kavrayışlarından değil, üretim ve değişim biçiminin
değişikliklerinde aramak gerekir; onları, ilgili dönemin felsefesinde değil, iktisadında
aramak gerekir.” (Engels, 1995, p. 384)
Marx ve Engels bu görüşü dönemin yaygın idealist felsefesine karşı
geliştirmekteydiler. Hegel’in yüzyılın başında geliştirdiği biçimiyle idealizm tarihteki
değişimleri fikirlerin etkisi çerçeveside ele alaktaydı. Hegelci manada tarih ruhun bir hareketi,
kendisini açımlama sürecinden ibarettir. Hegel’den ciddi bir bir biçimde etkilenen ve
gençliğinde onu kana kana içip, hakikat yangınından kurtulmak isteyen Marx tarihi ve
toplumu ele almada kullandığı temel yöntem olan diyalektiği ondan almıştır. Zira Hegel, Batı
düşüncesinin en eski düşünsel yöntemi olan diyalektiğe yüzyılın başında nihai biçimini
vermiş ve tartışmasız bir biçimde Alman düşüncesine egemen hâle getirmiştir. Ancak
Dawson’ın (2003, p. 31) ifade ettiği üzere 1840’larda idealizm çok baskın olsa da karşısında
materyalizm de yükselmektedir. Marx Feuerbach’tan etkilenmesi neticesinde Hegel’in tersi
bir noktaya evrilmiş; tarihteki maddi olguların fikirlerin bir yansıması olmadığını, aksine
fikirlerin tarihteki maddi olguların bir yansıması olduğunu ifade etmiştir. Yıllar sonra Marx
Kapital’in Almanca ikinci baskısına yazdığı son sözde kendi diyalektik yönteminin, Hegelci
yöntemden yalnızca farklı değil, onun tam karşıtı olduğunu ilan etmekte ve kendisinin
misyonunu Hegel'de baş aşağı duran diyalektiği yeniden ayakları üzerine oturtmak olarak
açıklamaktadır. Marx’a göre filozof diyalektiğin işleyişinin doğru kurallarını bulmuş ancak
bunu yanlış anlamıştır. Eğer birisi Hegel’in felsefesinin mistik kabuğu içindeki akla uygun
özü bulmak istiyorsa bunu yapması gerekmektedir.
“Hegel için insan beyninin yaşam-süreci, yani düşünme süreci —Hegel bunu
“fikir” (idea) adı altında bağımsız bir özneye dönüştürür— gerçek dünyanın yaratıcısı
ve mimarı olup, gerçek dünya, yalnızca “fikir”in dışsal ve olgusal (Phenomenal)
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biçimidir. Benim için ise tersine, fikir, maddi dünyanın insan aklında yansımasından ve
düşünce biçimlerine dönüşmesinden başka bir şey değildir.” (Marx, 1986b, p. 28)
BİLGİ KARESİ
Karl Heinrich Marx (1818-1883) çağdaş sosyal düşünceye pek çok açıdan
önemli katkılar yapmış ve bir çığır açmış filozof, politik ekonomist, sosyolog ve
devrimcidir. Sosyalizmi duygusal bir tepki olmaktan çıkarıp bilimsel bir görüşe
dönüştürmekle meşgul olmuştur. Kendisini işçi sınıfının bilimsel öncülerinden
birisi olarak gören Marx, Hegel’den hareketle geliştirdiği tarih teorisi çerçevesinde
tarihin yasaları uyarınca devrimin kaçınılmaz olduğuna inanmaktadır. Bu minvalde
işçi sınıfının bilinçlenerek bu devrim sürecini hızlandırması ve yönlendirmesi
gerektiğini düşündüğü için örgütlenme çalışmalarında aktif olarak bulunmuştur. Kısaca enternasyonel
olarak bilinen Uluslararası İşçi Birliğini kurmuş ve çalışmalarında aktif bir biçimde rol almıştır. Marx
yaşadığı dönemde dünya çapında etkili olan bir isim sayılmasa da ölümünden kısa bir süre sonra
düşünceleri dünya işçi hareketine yön vermiş ve sosyal teoride çok önemli izler bırakmıştır.
Günümüzde Marksizm, akademik ve politik çevrelerde en çok tartışılan konulardan olmaya devam
etmektedir.

Tarih alanında “devrimin cebiri” olarak tanımladığı diyalektik Marx için de hayati bir
değere sahiptir. Zira Marx’a göre sınıf bilinci aracılığıyla toplumda öz bilinç ortaya çıkar ve
toplum aktif hâle gelir. Sınıf bilincinin bu aktifliği neticesinde toplum bütüncül olarak
dönüşür. Bu sebeple sınıf tarihsel sürecin öznesi, değiştirici gücün sahibidir. Sosyal çevre
tarihsel sürecin nesnesi, değişimin konusudur. Tarihsel nesnenin değişimi için özne kendisini
değiştirir. Marx (1986b, p. 198) “dış dünyada hareket ederek ve onu değiştirerek, insan kendi
doğasını değiştirir” demektedir. Dolayısıyla insanın sosyal ve tarihsel hareketliliğinin sınırları
içinde değişimin bir etkeni olan insan doğası tarih boyunca sabit değildir, fakat sabit arzu ve
güdüler ile tanımlanabilir. Marx “tüm tarih insan doğasının ilerlemeci bir düzenlemesidir”
diye düşünmektedir. İnsan doğasındaki düzenli değişim üretimin sosyal ilişkilerini aniden
değiştiren üretim güçlerindeki evrimin bir neticesidir. Üretimin sosyal ilişkilerindeki ani
değişim ancak siyasal bir devrim tarafından etkilenebilir. Bu sebeple Marx’a göre sınıflı
toplumlarda sürecin herhangi bir noktasında sosyal değişim siyasi devrimle tanımlanabilir.

6.2. Diyalektik ve Değişim
Toplumsal değişimi birkez maddi olguların belirlediği fikrine ulaştıktan sonra Marx
tarihsel değişimin mekanizmasını diyalektiğin yasaları çerçevesinde birbiri ile çelişen sosyal
formasyonların oluşumu ile açıklamaya girişir. Marx’a göre tarihte toplumsal formasyonları
belirleyen şey üretim biçimidir. Marx’a göre bir üretim biçimi, üretim ilişkileri ve üretim
güçleri şeklinde iki temel bileşenden müteşekkil tarihin belirli bir anında sosyoekonomik
koşulların kristalleşmiş bir biçimidir.
“… insanların, içinde üretimde bulundukları toplumsal ilişkiler, toplumsal
üretim ilişkileri, maddi üretim araçlarındaki, üretici güçlerdeki değişme ve gelişme ile
birlikte değişir, değişik bir biçim alır. Üretim ilişkileri bir bütün hâlinde toplumsal
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ilişkiler denilen şeyi, toplumu ve özellikle, belirli bir tarihsel gelişme aşamasındaki bir
toplumu, özgün, ayırt edici nitelikte bir toplumu oluşturur.” (Marx, 1976, s. 211-212)
Bir üretim biçimini tanımlayan iki unsurdan birisi olan üretim ilişkileri, her şeyden
önce üretim araçları üzerindeki mülkiyet ilişkilerini kapsamaktadır. Üretim aracının
mülkiyetinin biçimi ve onun etrafında oluşan ilişkiler bir üretim biçiminin temel karakteri
açısından önemlidir. Buna göre üretim araçlarının özel mülkiyet altına alınması ve bu
mülkiyete olan mesafeye göre ve üretimi sürdürebilmek için gerekli olan insan emeğinin
temin biçimi çerçevesinde bir toplumsal formasyonda değişik üretim güçlerinin ortaya
çıkmasına yol açmıştır.
Marx Alman İdeolojisi isimli eserinde toplumsal alanı altyapı ve üstyapı olarak ikiye
ayırarak üretim biçimini altyapıya; din, aile, hukuk, estetik, siyaset gibi toplumsal alanları da
üstyapıya yerleştirir (Marx ve Engels, 1976a). Ona göre toplumsal alandaki tezahürlerden
ibaret olan üstyapı müesseseleri altyapıdaki üretim biçiminin bir yansımasından ibarettir. Din
ve fikirler de dahil olmak üzere diğer tüm sosyal olgular Marx’ın tabiri ile birer sahte
fenomendirler, gerçek bir değişimi gerekleştirmede etkin değildirler. Marx’ın bu yaklaşımı
1850’ler boyunca gerçekleştirdiği ekonomi politik incelemeleri neticesinde 1858’de Ekonomi
Politiğin Eleştirisine Katkı’da olgun biçimine erişmiştir. Marx burada insanların varlığını
belirleyen şeyin bilinçleri değil tam tersine, onların bilincini belirleyenin toplumsal varlıkları
olduğunu belirtir. Ona göre “[v]arlıklarının toplumsal üretiminde, insanlar, aralarında,
zorunlu, kendi iradelerine bağlı olmayan belirli ilişkiler kurarlar; bu üretim ilişkileri, onların
maddi üretici güçlerinin belirli bir gelişme derecesine tekabül eder” (Marx, 1993). Bu zorunlu
ilişki çerçevesinde toplumdaki üretim ilişkileri belirli toplumsal bilinç şekillerine tekabül eden
bir hukuki ve siyasal üstyapının üzerinde yükseldiği somut temeli, toplumun iktisadi yapısını
oluşturur.

Marx ve Hegelin Ortak Tarih Şemaları
Detaylarda pek çok farkları olmasına ve materyalist ve idealist felsefeleri arasında
zıtlıklar bulunmasına rağmen Hegel ve Marx’ın tarih anlayışları çok benzerdir. Tarih
konusunda ikisinin de paylaştığı temel varsayımlar şunlardır:
1) İnsanlık tarihinin gelişimi değişik aşamalarla gerçekleşmiştir.
2) Bu aşamalar coğrafi düzlemde doğudan batıya doğru bir geçişi temsil etmektedir.
3) Dünya tarihi ilerlemecidir. Daha ilkel şartlardan gelişmişe doğru bir gelişme söz
konusudur.
4) Bu maddi ilerlemeye ek olarak kültürel ve sosyal ilerleme de mevcuttur.
5) İnsanlığın özgürlüğü bu ilerlemeci gelişmenin ana amaçlarından biridir.
6) Bu değişimler neticesinde ulaşılacak bir zirve mevcuttur. Bu zirve Hegel’de Alman
Protestan dünyası iken Marx’ta komünist toplumdur.
7) Bu üst aşama dinamiktir. Ulaşılan bir zirve vardır ancak süreğen bir ilerleme bu
aşamada da söz konusudur.
8) Nihayetinde hem Hegel hem de Marx teleolojik bir tarih anlayışına sahiptir. Dünya
tarihinde yaşanan olayların bir amacı olduğunu düşünmektedirler. Diğer bir deyişle yaşanan105
sürecin ve geçilen aşamaların gerekli olduğunu düşünmektedirler. (Williams, 2000, p. 198)

Burada bir kez daha karşımıza diyalektik çıkmaktadır. Marx’ın esas kafa yorduğu şey
olan kapitalizmin ortaya çıkışının üretim biçimi içerisinde temellendirilmesi, bir toplum
tipinden diğerine geçişin mekanizması dahili yasalar çerçevesinde açıklanmaya girişilir.
Marx’ın değişimle ilgili temel meselesi sosyal olguların işleyiş yasalarını belirlemektir. Ona
göre tabiatta olduğu gibi toplumda da tam bir yasalılık söz konusudur. Öyleyse bu düzenlilik
içinde değişim nasıl gerçekleşmektedir. Marx bunu diyalektiğin yasaları çerevesinde belirli
bir üretim biçimi içinde gerçekleşen kırılma ile açıklamaktadır. Ona göre toplumsal değişim
uzun dönemler boyunca hazırlanmış koşuların devrimsel bir kırılma ile neticelenmesi ile
gerçekleşmektedir. Bu altüst oluş dönemleri –devrimler- maddi hayatın çelişkileriyle,
toplumsal üretici güçler ile üretim ilişkileri arasındaki çatışmayla açıklanmalıdır. Her bir
üretim biçimi kendi içinde diyalektik değişim imkânını barındırır. Her bir tez aynı zamanda
bağrında antitezini de taşır. Böylece bir üretim biçimi toplumun ihtiyaçlarını tatmin ettiği,
sorunlarına çözümler getirdiği yerde varlığını devam ettirir. Kendisini sürdürebilmek için bir
üretim biçimi aynı zamanda gelişmek ve değişmek zorundadır. Fakat bu gelişme ve
değişmeler aynı zamanda o üretim biçiminin yapısını da zorlayacak bir bileşime sahiptirler.
Böylece diyalektik meydana gelmiş olur.
“Gelişmelerinin belirli bir aşamasında toplumun maddi üretici güçleri, o zamana
kadar içinde hareket ettikleri mevcut üretim ilişkilerine ya da bunların hukuki
ifadesinden başka bir şey olmayan mülkiyet ilişkilerine ters düşerler. Üretici güçlerin
gelişmesinin biçimleri olan bu ilişkiler, onların engelleri hâline gelirler. O zaman bir
toplumsal devrim çağı başlar. İktisadi temeldeki değişme, kocaman üstyapıyı, büyük ya
da az bir hızla altüst eder.” (Marx, 1987, s. 262)
Marx bu kırılma anını bir üretim biçiminin sınırlarına gelmesi olarak yorumlar. Yani
zahiren belirli bir devrimci gücün ya da toplumsal grubun itmesi ile gerçekleşen büyük çaplı
dönüşümler esasında o toplumsal formasyonun kendi sınırlarına varması, “içerebildiği bütün
üretici güçleri” tüketmesi anlamına gelmektedir. Buna göre devrimler istisnai bir durum değil
tam da tarihsel değişim yasasının bir gereği ve neticesidirler. “Yeni ve daha yüksek üretim
ilişkileri, bu ilişkilerin maddi varlık koşulları, eski toplumun bağrında çiçek açmadan, asla
gelip yerlerini almazlar” (Marx, 1987, s. 264). Marx bunu insanlığın “kendi önüne, ancak
çözüme bağlayabileceği sorunları” koyması olarak yorumlar. “Zira yakından bakıldığında, her
zaman görülecektir ki, sorunun kendisi, ancak onu çözüme bağlayacak olan maddi koşulların
mevcut olduğu ya da gelişmekte bulunduğu yerde ortaya çıkar” (Marx, 1987, s. 264). Bu
mantık etrafında Marx’ın değişim teorisi bir tür tarih makinasının işleyişinin
çözümlenmesidir.
Marx insanlık tarihini toplumsal-ekonomik şekillenmenin ileriye doğru gelişen çağları
olarak nitelediği üretim biçimlerinin gelişimi olarak görür. Bu çerçevede birbirini takip eden
dört üretim biçiminden bahseder: Asyatik üretim tarzı, antik, feodal ve modern burjuva üretim
tarzları (Marx, 1987, s. 264). Bunlardan üç batılı üretim biçimi belirli bir tarihsel seyir içinde
birbirinin yerini alır ve nihayetinde toplumsal üretim sürecinin en son uzlaşmaz karşıtlıktaki
biçimi olan Burjuva üretim ilişkileri ile neticelinirler. Ancak Asyatik biçim bir varise sahip
değildir, zira hiç değişmemiştir. Burjuva üretim biçimi ile insan toplumunun tarih-öncesinin
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sona ermiş olduğunu ilan eden Marx, Asyatik biçimde ve buna göre şekillenmiş toplumlarda
hâlen tarih öncesi durumun devam ettiğini düşünmektedir.
Görüldüğü üzere Marx’ın makro tarihsel değişim teorisini anlamak üzere esasında
işimize yaracak en önemli hareket noktasını değişimin yaşandığı batılı biçimler değil de
değişimin hiç gerçekleşmediği Asyatik biçim teşkil etmektedir. Tarih boyunca değişen,
gelişen ve birbirini takip eden üç batılı üretim biçimine paralel bir biçimde değişmeden
süregelen Asya tipi üretim tarzının değişmeme nedeni çözümlendiğinde Marx’ın değişim için
ortaya koyduğu teorik çerçeve de daha açık ve net bir biçimde anlaşılacaktır. Aşağıda detaylı
bir biçimde ele alınacağı üzere Asyatik biçimde değişimin gerçekleşmemesinin nedenini
Marx, üretim araçlarında özel mülkiyetin ortaya çıkmaması ve bu sebeple sınıf çatışmasının
eksikliği ile açıklamaktadır.
Tablo 2: Üretim Biçimlerinin Değişimi ve Toplumların Tarihsel Evrimi
Üretim biçimi

Toplum biçimi

Temel üretim
aracı

Üretim
ilişkileri

Üretim güçleri

Görüldüğü zaman ve
yer

İlkel komünizm

İlkel toplum

İlkel aletler

Komünal
mülkiyet

Ataerkil düzendeki
kolektif emek

Tarih öncesi, ilkel
toplumlar

Antik üretim
biçimi

Antik toplum

Toprak

Özel
mülkiyet

Kölelik

Antikite, Antik Yunan,
Roma

Feodal üretim
biçimi

Feodal toplum

Toprak

Özel
mülkiyet

Serflik

Orta Çağ, Batı Avrupa

Burjuva üretim
biçimi

Modern toplum

Sermaye

Özel
mülkiyet

Serbest işçi

Modern dönem, Batı
Avrupa, gittikçe tüm
dünya

Asya tipi
üretim tarzı

Despotizm

Toprak

Devlet
mülkiyeti

Genelleştirilmiş
kölelik, angarya

Tarih boyunca, Batı
dışı tüm toplumlar

6.3. Tarihin İlerlemeci Motoru: Sınıf Çatışması
Komünist Manifesto’nun hemen girişinde Marx ve Engels (1976b, s. 504) şimdiye
kadar ki bütün toplumların tarihinin bir sınıf savaşımları tarihi olduğunu ilan ederler. Engels
1888 tarihli İngilizce baskıya ve 1890 tarihli Almanca baskıya eklediği bir notta bu ifadeyi
“yani yazılı tarih” şeklinde tashih etme ihtiyacı duysa da Marksist modelde toplumsal
değişimde sınıf çatışması merkezi bir yer tutmaya devam etmiştir. Felsefenin Sefaleti’nde
Marx sınıflar arasındaki uzlaşmaz karşıtlığı ilerlemenin ve uygarlığın temel şartı olarak kesin
bir biçimde beyan eder. Ona göre “şimdiye dek üretici güçler bu sınıfların uzlaşmaz
karşıtlıkları sisteminden ötürü gelişmiştir” (Marx, 1999, p. 60).
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Marx’ın sınıf çatışmasının tarihsel rolünü anlamak üzere bir kez daha Hegel’e ve
Smith’e dönmek zorundayız. Zira Marx tarihin bağımsız ilerlemeci bir işleyişi olduğu fikrini
ve sınıfların bu işleyişteki rolü üzerine bina edilmiş evrensel bir değişim teorisini onlardan
almıştır. Hegel’e göre tarih kendi akılcı yolunu iki şey üzerinden gerçekleştirir: fikirler ve
tutkular. İrrasyonel olmasına rağmen gurur, hırs, şöhret sevgisi, güç özlemi, fethetme isteği
gibi tutkular tarihin kendi planını gerçekleştirmesinde bir rol oynarlar. Büyük adamlar kendi
tutkularını gerçekleştirirken “aklın kurnazlığı” ile tarihin birer aracına dönüşürler. Ona göre
tarihin tüm büyük karakterlerinin şahsi amaçları dünya ruhunun istekleriyle örtüşür. Zira
ona göre tarihte dahili bir gelişim mecrası vardır ve bu harita akıl ve insan tutkuları
aracılığıyla bir şekilde kendini gerçekleştirmektedir. Hegel’in bu tarihsel gelişim fikrini Adam
Smith’in “görünmez el” teorisinden uyarladığı düşünülmektedir (Tucker, 1956, p. 275).
Ulusların Zenginliği’nde Adam Smith insanın “sonuçları kendisinin niyeti olmayan görünmez
bir el tarafından yönetildiğini” yazmaktadır. Bu sistem Smith’e göre tutkuların sağladığı bir
iktisadi egoizm sayesinde yürümektedir: “Akşam yemeğimizi sağlayan şey kasabın, biracının,
fırıncının hayırseverliği değil, kendi çıkarlarını dikkate almalarıdır.” Buna göre görünmez el
iktisadi insanların (homoeconomicus) rekabetçi egoizmini kendi bireysel niyetleriyle
şekillenmeyen birey ötesi bir amacın gerçekleşmesi için düzenler ve iş bölümü çerçevesinde
toplumsal ihtiyaçların giderilmesini sağlayarak kamusal bir faydaya dönüştürür. Hegel’de
siyasi tutku nasıl ki dünya ruhunun gerçekleşmesinin bir aracı ise Smith’te de iktisadi tutku
ulusların zenginliğinin (dünya düzeninin) gerçekleşmesinin bir aracıdır. Her ikisinden de
ciddi bir biçimde etkilenmiş olan Marx’ta bu işlevi sınıf çatışması görmektedir. Ona göre
“Uygarlık başlar başlamaz, üretim de zümrelerin, tabakaların, sınıfların uzlaşmaz karşıtlığı
üzerine ve sonunda birikmiş emek ile fiilî emek arasındaki uzlaşmaz karşıtlık üzerine
kurulmaya başlar. (Marx, 1999, p. 60).
Burada Marx’ın özel mülkiyetin ortaya çıkışına dair çözümlemesi devreye
girmektedir. Daha sonra etnoloji incelemeleri ile olgunlaşan fikre göre Marx, uygarlığın ve
toplumun şafağında mülkiyetin bulunmadığı komünal bir toplum tipi mevcuttur. Bu toplumda
tüm üretim araçları ortak mülkiyettedirler ve dolayısıyla sınıflar ve çatışma söz konusu
değildir. İktisadi ve sosyal gelişmeler bir tür cennet ortamı olan bu koşullardan çıkışına sebep
olmuştur. Sınıflı toplumun ortaya çıkmasına sebep olan özel mülkiyet her ne kadar Marx
tarafından olumlanmaz, ancak gerekli bir kötülük olarak görülür. Anti-Dühring’in artık
Marx tarafından yazıldığı bilinen bir bölümünde ilkel toplumlarda özel mülkiyetin ve
sınıfların niçin ve nasıl ortaya çıktığı artık gelişmiş olan evrim teorisinden de faydalanılarak
anlatılır.
“İnsanlar ilk olarak hayvanlar dünyasından —dar anlamda— nasıl çıkarlarsa,
tarihe de öyle girerler: Henüz yarı-hayvan, kaba, daha doğa güçleri karşısında güçsüz,
henüz kendi öz güçlerinin cahili; öyleyse hayvanlar denli yoksul ve ancak onlar kadar
üretken. O zaman varoluş (yaşama) koşullarında belli bir eşitlik ve bundan ötürü de aile
başkanları için bile, toplumsal konumda bir türlü eşitlik, — hiç değilse daha sonraki
uygarlaşmış halkların doğal tanmsal topluluklarında devam eden bir toplumsal sınıflar
yokluğu egemen olur” (Engels, 1995, p. s. 203 [Marx’ın yazdığı kısım]).
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Ancak bu eşitlik ve sınıfsızlık hâli gelişen toplumsal koşullardan ötürü devam edemez.
Zira bu topluluklar içinde belirli görevlerin yerine getirilmesi için “topluluğun denetim altında
da olsa” bir iş bölümü mevcuttur. En azından “korunması bireylere düşen kimi ortak çıkarlar”
çerçevesinde oluşan bu iş bölümü toplumda bir farklılaşma meydana getirir. Başlangıçta
topluluk adına belli bir güçle donatılmış olan bireyler zamanla toplum karşısında güç sahibi
olacak bir konum elde ederler. Zira üretici güçlerin büyümesi, nüfusun yoğunlaşması ve
topluluğun hacminin büyümesi iş bölümünün sınırlarının genişletilmesine “ortak çıkarları
korumak ve karşıt çıkarlara karşı savunmak üzere organlar kurulmasına” neden olur. Böylece
“daha o zamandan tüm grubun ortak çıkarlarının temsilcisi olarak ayrı ayrı her topluluk
karşısında, hatta bazen onunla karşıtlık içinde, özel bir duruma sahip bulunan bu organlar ya
her şeyin doğaya göre olup bittiği bir dünyada hemen hemen kendi başına kurulan bir görev
kalıtımı ya da öteki gruplarla çatışmaların artması ölçüsünde bunlardan vazgeçmenin artan
olanaksızlığı sonucu, az zamanda daha büyük bir özerklik kazanırlar” (Engels, 1995, p. s. 203
[Marx’ın yazdığı kısım]).
Alman İdeolojisi’nde farklı mülkiyet biçimleri, işbölümünün gelişmesi ve farklı
toplumsal yapıların ortaya çıkmasına dair daha detaylı bir analizi bulabiliriz. Marx burada
dört tür mülkiyet biçimi (aşiret, devlet, feodal ve özel mülkiyet) ve bunların yol açtığı
toplumsal yapılardan bahsetmektedir.
Mülkiyetin ilk biçimi “bir halkın av ve balıkçılıkla, hayvan yetiştirmeyle ya da en ileri
aşamada, tarımla geçindiği, üretimin gelişmesinin ilk evresine” tekabül eden aşiret
mülkiyetidir (Stammeigentum). “Bu aşamada iş bölümü, henüz pek az gelişmiş ve aile
içindeki doğal iş bölümünün genişlemiş biçiminden ibarettir”. Toplumsal yapı da bu nedenle,
ailenin genişlemesiyle sınırlıdır. Toplumsal tabakalaşma en üstte ataerkil aşiretin reisleri,
bunların altında aşiret üyeleri ve en altta da köleler şeklinde gerçekleşmektedir.
Mülkiyetin ikinci biçimi ise aşiretlerin sözleşme veya fetih yoluyla bir kent hâlinde
birleşmesinden ileri gelen ve köleliğin varlığını sürdürdüğü antik ortak mülkiyet ve devlet
mülkiyetidir. Bu aşamada artık yavaş yavaş ortak mülkiyetin yanında önce taşınır şeylerde
daha sonra da taşınmaz şeylerde özel mülkiyet gelişmeye başlamıştır. “[B]u mülkiyet biçimi
üzerine kurulmuş olan bütün toplumsal yapı, onunla birlikte halk iktidarı, bizzat taşınmaz özel
mülkiyetin geliştiği oranda dağılır. İş bölümü şimdiden daha da gelişkin bir hâle gelmiştir.
Kent ile kır arasındaki karşıtlığı ve daha sonraları kentlerin çıkarlarını temsil eden devletler ile
köylerin çıkarlarını temsil eden devletler arasındaki ve kentlerin kendi içlerinde deniz ticareti
ile sanayi arasındaki karşıtlığı daha o sıralarda görmeye başlarız.” Özel mülkiyetle birlikte
daha sonra modern dönemde belirgin olarak ortaya çıkacak olan mülkiyetin belirli ellerde
toplanması ve bunun neticesinde toplumda mülkiyete dayalı bir kutuplaşmanın ortaya
çıkmasına bu dönemden itibaren rastlamaktayız. Marx Roma’da ve Antik Yunan’da ancak
vatandaşların mülkiyet sahibi olması ve bunun oluşturduğu sınıflı yapıdan bahsetmektedir. Bu
aslında Roma’nın yıkılma döneminde Feodalite’nin zümre mülkiyetinin doğuşunun da
temellerini oluşturacak bir ayrışmadır.

109

Üçüncü mülkiyet biçimi ise feodal ya da zümre mülkiyetidir. Fatih Cermenlerin askeri
örgütlenişinin etkisi ile feodalite askeri toplumsal bir düzen olarak ortaya çıkmıştır. Marx’a
göre feodal sistemin özü kırda toprak mülkiyetinin belirli ellerde toplanması ile feodal beyler
ve serfler arasında ve buna paralel olarak şehirlerde lonca sistemi ile usta, kalfa ve çıraklar
arasında hiyerarşiye dayalı bir toplumsal yapı olmasıdır. “Feodal çağ boyunca başlıca
mülkiyet bir yandan serflerin emeğinin boyunduruk altına sokulduğu toprak mülkiyetine, öte
yandan da küçük bir sermaye yardımıyla kalfaların emeğini yöneten kişisel emeğe
dayanıyordu.” (Marx & Engels, 1976a, pp. 32–35 Ayrıca bk. s. 89-90)
Marx’a göre iş bölümünün gelişmesinin çeşitli aşamaları, bir o kadar farklı mülkiyet
biçimlerini temsil eder; bir başka deyişle iş bölümünün her yeni aşaması, çalışmanın konusu,
aletleri ve ürünleri bakımından bireylerin kendi aralarındaki ilişkileri de belirlemektedir.
Gelişen üretim araçları ve insanlar arası iş bölümüne dayanan özel mülkiyet bir kez ortaya
çıktığında topluluk içinde birbirine rakip farklı grupların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
Bu çerçevede görüldüğü üzere Marx’ın iş bölümüne verdiği yer onun kuramında en çok ihmal
edilen taraflardan birisini teşkil eder. Kendi ekonomi politik yaklaşımını İngiliz ekonomi
politikçilerinin kuramlarının eleştirisi üzerine inşa eden Marx, onlardan iktisadi yaşamın
gelişiminde iş bölümünün merkezi bir yer tuttuğu fikrini almıştır. Kapital’in İşbölümü ve
Manüfektür başlıklı bölümünde detaylı bir biçimde ele aldığına göre tarihte değişik
tekniklerin ortaya çıkmasında ve üretim koşullarının değişiminde iş bölümü ve
uzmanlaşmanın önemli bir yeri mevcuttur. O, iş bölümü ve uzmanlaşmayı merkeze aldığı için
kapitalizmi fevkalade bir sistem olarak görür (Marx, 1986b, p. 354). Aynı şekilde iş
bölümünün gelişmediği ve dolayısıyla özel mülkiyete erişmeyen Doğulu toplumların
durağanlığını da bu çerçevede analiz eder.
“Bunların en basit biçiminde, toprak ortaklaşa işlenir ve ürün üyeler arasında
bölüşülür. Aynı zamanda, iplik eğirme ile dokuma, her ailede yardımcı zanaatlar olarak
yapılır. Tek ve aynı işle uğraşan yığınların yanı sıra, hem yargıç hem polis ve vergi
toplayıcı görevlerini yerine getiren “mukim-başı”, toprağın ekimi ve bununla ilgili her
şeyi kaydeden bir muhasip; suçluları kovuşturan ve gezgin yabancıları koruyarak
bitişik köye kadar bunlara yoldaşlık eden bir görevli memur; sınırları komşu
topluluklara karşı koruyan bir sınır koruyucusu; sulama işleri için ortak depolardan su
dağıtan bir su-gözcüsü; dinsel hizmetleri, yürüten bir Brahman; kum üzerinde
çocuklara okuma-yazma öğreten bir öğretmen; tohum ekme ile hasat ve her türlü
tarımsal işler için uğurlu ve uğursuz günleri ilan eden bir takvim rahibi ya da
müneccim; tarım araçlarını yapan ve onaran bir demirci ile marangoz; köyün bütün
toprak kaplarını yapan bir çömlekçi; bir berber ile giyecekleri yıkayan, bir çamaşırcı;
bir kuyumcu ile bazı topluluklarda kuyumcunun, bazılarında öğretmenin yerini alan bir
ozan bulunur. Bu bir düzine insanın bakımı, bütün toplum tarafından sağlanır. Nüfus
artınca, boş bir toprak üzerinde aynı modele uygun yeni bir topluluk kurulur. Bütün
işleyiş, sistemli bir iş bölümü gösterir, ama manüfaktürde olduğu gibi bir iş bölümü
olanaksızdır, çünkü demirci ile marangoz vb. ancak değişmeyen bir pazar bulabilir ve
olsa olsa köyün büyüklüğüne göre, bu zanaatçılardan bir yerine iki-üç kişi olabilir.”
(Marx, 1986b, pp. 371–372)
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Ona göre “Asyatik toplumların değişmezliğinin sırrının anahtarını veren” (Marx,
1986b, pp. 372–373) bu tür bir iş bölümünün ortaya çıkmadığı sadelik, özel mülkiyetin
yokluğunun da temelini teşkil eder. Böylece “durmadan kendisini aynı biçim içerisinde üreten
ve rastlantısal olarak yok edildiği zaman da aynı yerde ve aynı adla yeniden türeyen” (Marx,
1986b, pp. 372–373) kendi kendine yeterli topluluklar ortaya çıkar. İşte bu sebeple tarihin
şafağından beri Asya tipi üretim biçimi değişmeden Batılı üretim biçimlerine paralel bir
seyirle varlığını devam ettirmiştir. Hâlbuki Batı’da özel mülkiyetin ortaya çıkmasına dayalı
olarak farklı sınıflar teşkil etmiş ve her daim bir değişim ile müşahhaslaşan bir tarihsel süreç
ortaya çıkmıştır.
Burada yukarıda aktarıldığı üzere birikmiş emek (sermaye) ile fiili emek arasındaki
çelişki önemli bir yer tutmaktadır. Marx’ın efendi-köle diyalektiğine göre mülkiyete
uzaklıklarına göre biçimlenen toplumsal güçler arasındaki mücadele nihayetinde yeni tarihsel
ve toplumsal koşulların ortaya çıkması ile neticelenecektir. Antik üretim biçiminde köle
sahipleri ile köleler arasındaki mücadele neticesinde üretim güçlerindeki değişen koşullardan
ötürü feodalizmin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Feodal üretim biçiminde kölelerin yerini
serfler, köle sahibi senyörlerin yerini de feodal beyler almıştır. Ancak üretim tekniklerinde
gerçekleşen değişimler neticesinde feodalizm üretkenliğini kaybetmiş, yerine tüm eşyayı
değişime tabi kılan burjuva üretim biçimi gelmiştir. Bu yeni üretim biçiminde yaşanan
dönüşüm daha radikaldir. Zira sadece üretici güçler değil toprağın yerini sermayenin
almasıyla üretim aracı da değişmiştir. Sermaye mülkiyetine dayalı burjuva üretim biçiminde
serflerin yerini serbest işçi, feodal beyin yerini ise burjuvazi almıştır. Artık sınıf kavgası
birikmiş emekle fiili emek arasında yaşanmaktadır.

6.4. Sosyalizme Geçiş: Marx’ın Mikro Değişim Teorisi
Marx’ın sınıflar arası çelişkiye dair bu analizi modern toplumdaki değişim
dinamiklerine dair yaklaşımının çerçevesini sağlamaktadır. Aynı zamanda onun toplumun
gelişiminde nihai aşama olarak görmediği burjuva toplumunda devrim ve değişime dair
fikirlerini de şekillendirmektedir. Marx tarihsel değişim kadar kapsamlı bir biçimde olmasa da
çağdaş toplumdaki değişim dinamikleri ile de ilgilenir. Marx’ın esasında üzerinde yeterince
durulmamış bu analizlerini bir mikro değişim teorisi olarak adlandırmak mümkündür. Daha
çok kapitalizmin krizi ve geleceği ve sosyalist topluma geçiş çerçevesinde ortaya çıkan ve
esasında üzerinde yeterince durulmamış bu analizlerini Marx’ın mikro değişim teorisi
olarak adlandırmak mümkündür.
Modern toplumun oluşumunu kapitalizmin ortaya çıkışı ekseninde inceleyip kendi
diyalektik metoduna sadık kalarak kapitalizmden çağdaş sosyalizme geçişin imkânlarını
sistemin içsel çelişkilerinin çözümlenmesinde arar. Bu çerçevede “Sermaye endüstriyel tarımı
geliştirerek evsizleri, serfleri, köylüleri, tımar sahiplerini, küçük mülk sahiplerini
gündelikçiye, ücretli işçiye dönüştürdüğünü ve sürekli toprakta eski mülkiyet biçimlerini
kiraya dönüştürmeye çalıştığına şahit olmaktayız” (Marx, 1986, s. 206). Dolayısıyla burjuva
üretim biçiminde temel üretim aracı olan sermayeye sahiplik ekseninde modern toplumda
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gittikçe iki temel sınıf kalacaktır: işçi sınıfı ve burjuvazi.19 Marx’a göre burjuva üretim
biçiminden sosyalizme burjuvazi ve proletarya arasındaki çelişkiden doğan çatışmalar
neticesinde “sınıf savaşımının karar saatine yaklaştığı anlarda, egemen sınıf içerisinde, aslında
boydan boya tüm eski toplum içerisinde, sürüp giden çözüşme süreci öylesine sert, apaçık bir
nitelik alır ki, egemen sınıfın küçük bir kesimi kendisini koparır ve devrimci sınıfa, geleceği
ellerinde tutan sınıfa katılır” (Marx ve Engels, 1976b, s. 494). Tıpkı “daha önceleri
soyluluğun bir kesiminin burjuvaziden yana geçmiş olması”nın oluşturduğu dönüştürücü etki
gibi burjuvazinin bu “tüm tarihsel hareketi teorik olarak kavrama düzeyine ulaştırmış olan
kesimi” (Marx ve Engels, 1976b, s. 494) de proleteryaya devrimci bir hareket kazandıracaktır.
Böylece sınıf çelişkileri artacak ve küresel düzeyde kendiliğinden gerçekleşecek bir devrim
neticesinde geçilecektir.
Bir dünya pazarı oluşturma eğilimi sermayenin doğasındandır ve bunun
önündeki her engeli ortadan kaldırır. Öncelikle kendi durduğu noktaya göre daha
önceki ve aşılmış üretim biçimlerini sermaye temelli bir üretime, değişime girmeyen
anlık kullanım değerine dönüştürerek üretimin her anını değişime odaklı olarak kurar.
(Marx, 1986, s. 335)
Burada da görüldüğü üzere Marx kapitalizmin doğası itibarıyla genişlemek zorunda
olan bir sistem olduğunu düşünür. Sermaye yıkıcı ve sürekli devrimcidir; “üretim güçlerinin
gelişmesinin, ihtiyaçların genişlemesinin, üretimin değişmesinin ve tüm doğal ve manevi
güçlerin kullanımının önündeki engelleri yıkar atar” (Marx, 1986, s. 336-337). Bu sebeple
tüm küreye yayılıp genişlemesinin sınırına geldiğinde küresel bir krizle yerini yeni bir üretim
biçimine bırakacaktır. Özellikle Kapital’in üçüncü cildinde yaptığı matematiksel analizlerle
kapitalist sistemin rekabet yasasından kaynaklanan çelişkileri göstermeye çalışır.
Kapitalizmin doğasındaki tekelleşme eğilimi Marx’a göre sermayedarların daha fazla kâr elde
etmek için daha fazla artık ürüne el koymasını gerektirmektedir. Ücretlerin genel seviyesinin
düşmesinden kaynaklanan arz fazlası (ya da eksik talep) sorunu Marx’a göre kapitalizmin
genişleyen pazarları ile çözülmektedir. Ancak kapitalizm genişleyip tüm küreye egemen
olunca bu imkân ortadan kalkacağı için fazla arz ve kârlılık sorunu çözülemeyecek bir şekle
bürünecektir. Bu sebeple kapitalizm genişledikçe işçi sınıfı ile burjuvazi arasındaki çelişkiler
giderek derinleşecek ve en nihayetinde dünya düzeyinde bir devrimle kolektif mülkiyet ve
çalışmanın egemen olduğu yeni bir üretim biçimi ve ona dayalı yeni bir toplum biçimi ortaya
çıkacaktır. Tarihin sonunda kapitalizmin kaderi kolektif çıkarların maddi çatışması tarafından
belirlenecektir.
Bu dönüşümün gerçeklemesi her ne kadar tarihin kendi iç dinamikleri ve yasaları
dolayımında kendiliğinden olsa da işçi sınıfının devrimci bilince sahip olması da önemlidir.
Sınıf bilinci emekçi kitlelerinin siyasi bir özneye dönüşümünü sağlar ve devrimin
gerçekleşmesinde önemli roller icra eder. Bu çerçevede işçi sınıfının kendinde bir sınıftan
kendisi için bir sınıfa dönüşmesi gerekmektedir. Marx (1978), Louis Bonaparte'ın Onsekiz
19

Marx bunun dışında iki sınıftan daha bahseder: köylülük ve küçük burjuvazi. Ona göre önceki toplum
biçiminin bir yansıması olan bu arkaik sınıflar zamanla ortadan kalkacak ve küçük bir kısmı burjuvaziye dâhil
olurken geriye kalan geniş kitleler proleterleşecektir.
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Brumaire’i isimli eserinde Fransız devrimi ekseninde çağdaş toplumdaki sınıflar arası
münasebetlerin ve toplumsal değişim dinamiğinin genel bir çerçevesini sunar. Bu çerçevede
bir sınıfın mensuplarının salt somut şahsi iktisadi çıkarlarından kolektif bir farkındalığa
varması önemli bir yer tutmaktadır. Örneğin ona göre köylüler bir yığın olarak kendisi için
sınıfa dönüşememiş ve ulusal ölçekte birbirleriyle olan çıkar birliğini asla
kavrayamamışlardır.
Marx’a göre her bir üretim biçimi öncekinin rahminde olgunlaşır ve şartlar uygun
olduğunda ortaya çıkar. Bu süreçte çelişkilerin derinleşmesinde üretim ilişkileri ile üretim
güçleri arasındaki çelişki esas rolü oynamaktadır. Dolayısıyla kapitalist sınıfın feodal üretim
biçimi içinde ortaya çıkıp feodal sistemin çelişkilerini derinleştirip burjuva üretim biçimini
meydana getirmesi gibi, proleterya da kapitalist sistem içinde ortaya çıkıp onun çelişkilerini
derinleştirip sosyalist üretim biçiminin ortaya çıkmasını sağlayacaktır.

6.5. Kahramanlar ya da Koşullar: Toplumsal Değişimde Bireyin Rolü
Marx’ın özellikle döneminde yaygın etki sahibi olan ütopik sosyalistler ve anarşistler
ile giriştiği münakaşalarda toplumsal değişimde bireyin rolü merkezi bir yer tutmaktadır. Her
zaman olduğu gibi Marx’ın yaşadığı dönemde de bireyin tarihsel süreçteki rolüne dair
biribirine zıt gibi görünen ama esasında birbirini tamamlayan iki görüş bulunmaktadır.
Bunlardan birincisi olan “büyük adam teorisi” olarak adlandırılan iradeci (volontarist)
anlayıştır. Bu teori 19. yüzyılın başında, belki de Napolyon’un etkisiyle, tarihsel gelişmeleri
açıklamada yaygın bir hâl almıştır. Buna göre tarihi karizma, zekâ, bilgelik ve siyasi
becerilerine dayanarak etkili ve güçlü bireyler şekillendirmektedir. İskoç Yazar Carlyle
tarafından popülerize edilen bu teoriye göre kahramanlar tarihin akışını değiştirebilecek bir
eylemi üretme gücüne sahiptirler. Bu görüşe zıt kutbu ise kaderci bireyin tarihte hiçbir
rolünün olmadığı fikri temsil etmektedir. Bu görüşe göre tarihte önceden belirlenmiş bir seyir
söz konusudur ve bireyler tekil eylemleri ile bu gidişatı değiştirebilme gücüne sahip
değillerdir. Temelde Hegel’in büyük adamların dünya ruhunun birer aleti oldukları fikri
çerçevesinde tarihin büyük bir planı mevcuttur ve bireyler bilinçsiz bir biçimde bu plana tabi
olmaktan başka bir şey yapamazlar. Bu planın zıddına hareket etmeye çabaladıkları zaman
bile esasında ona hizmet etmektedirler.
Spencer ile birlikte Marx büyük adam teorisinin karşısında yer almakta, bireylerin
zamanları ve toplumları tarafından şekillendirildiğini savunmaktadırlar. Ancak Marx,
Spencer’dan frklı olarak kaderci bireyin pasifliği fikrini de reddetmektedir. Marx ilk
eleştirisini bireyi yok sayan “tarihin engin içeriği”, “insani ilişkilerin gerçek zenginliği”,
“sistemin gizemi” “insanın anlamı” gibi kaderci, mistik, gizemli ve eleştiriyi hapse tıkan
görüşlere yöneltir. Kutsal Aile’de Engels ile birlikte şöyle yazarlar:
“Tarih hiçbir şey yapmaz, “Engin zenginliğe sahip değildir” o, “savaşımlara
girişmez”! Tersine, bütün bunları yapan, bütün bunlara sahip olan ve bütün bu
savaşımlara girişen, insandır, gerçek ve yaşayan insan; hiç kuşkunuz olmasın, insanı
kendi ereklerini gerçekleştirmek için kullanan –sanki kendi başına bir kişiymiş gibi–
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tarih değildir; tarih, kendi öz erekleri ardından koşan insanın etkinliğinden başka bir
şey değildir.” (Marx, 2003, p. 137)
İkinci eleştiri ise bireyi tarihin salt öznesi gören kahramancılara yöneliktir. Marx’ın
Napoleon Bonaparte’ın 18 Brumieri isimli eserinde yer alan meşhur “İnsanlar kendi
tarihlerini kendileri yaparlar, ama kendi keyiflerine göre, kendi seçtikleri koşullar içinde
yapmazlar, doğrudan veri olan ve geçmişten kalan koşullar içinde yaparlar” (Marx, 2007, p.
477) cümlesi tam olarak bu durumu açıklamaktadır. Buna göre bireyler bir toplum toplumsal
biçim içerisinde şekillenirler ve eylemleri bu topluma göre şekillenir.
Tarihte kahramanın rolüne dair bu iki uç görüş arasında Marx’a göre Carlyle’nin öne
çıkardığı tarihi yapan kahramanlar ve Robinson Crusoe türü bir soyut birey tarihte yoktur.
Birey toplumla ilişkisinde, kolektif içerisinde bir yere sahiptir. Birey üretim araçlarının ve
üretim ilişkilerinin oluşturduğu yapı içerisinde bir değişim yapabilir (Krader, 1982, pp. 200–
201) Marx’a göre insan toplum içinde insandır. Toplum bireyin diğer bireylerle girdiği
ilişkiden doğar. Bu çerçevede yukarıda ifade edilen koşulların tayin ediciliğine dair kayıt çok
önemli bir sınırlandırmayı barındırmaktadır. Tarihin bir işleyişi ve mekanizması olduğuna
inanan Marx, bireyin rolünü içinde bulunulan dönemin işleyişini en iyi şekilde anlayarak buna
uygun bir hareket geliştirmektir. Yani ona göre birey tarihin gidişatını kavrayarak onun doğal
gelişimini destekleyici bir konumda bulunmalıdır. Onun bireyi bir sınıfın nesnel bilincini
edinerek tarihsel akışın ve yasaların bilincine vardığında tarihsel akışı değiştirebilecek doğru
eylemi gerçekleştirme becerisine sahip bir bireydir. Burada birey sınıfa dönüşür, tarihin
öznesi sınıf olur. Felsefe’nin Sefaleti’nde Marx, ütopik sosyalistleri sefaletin içinde sefaletten
başka bir şey bulamamakla itham ederken bunu anlatmaktadır (Marx, 1999, p. 124). Sefalete
yazıklanmak sefillere merhamet duymak sefaletin içinde eski toplumu alaşağı edecek
devrimci, yıkıcı yönü görememekle neticelenmektedir. Buna göre tarihsel bir vakanın öznel
anlamı ile nesnel anlamı birbirinden farklıdır ve birey kendi öznel alanını aşıp sınıfın nesnel
alanına dahil olduğu ölçüde tarihin bir aktörü olabilir.
Marx bu konuda da Hegel’den ne kadar kopmak istese de tarihsel yasalar çerçevesinde
değişimin zorunluluğunu, kapitalizmin yıkılacağını göstermeye giriştiği her noktada Hegelci
bakış onu belirlemeye devam eder. Hegel büyük adamın tarihin ilerleyişini önceden gören ve
öne atılarak hareketi o yöne doğru çeviren, tarihin kaderi ile aynı doğrultuda hareket ettiği için
de eninde sonunda başarılı olan ve ruhun gerçekleşmesini hızlandıran kişi olduğunu
düşünürken, Marx da kendinden bağımsız olarak ortaya çıkmış sınıfların tarihsel rollerini
oynamasında bu hareketler liderlik eden zeki, cesur kişilerden bahseder. Eğer bu hareket
başarılı olursa bu kişiler kahraman olurlar, ama başarısı da olsa hatırlanırlar (Cooper, 1925, p.
113)
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Hic Rhodus, Hic Salta!
Marx Louis Bonaparte'ın 18 Brumaire'i isimli eserinde bizzat koşullar tarihi değiştirmeye
çağırdığını Yunan şiirindeki “Hic Rhodus, hic salta!” (Türkçedeki “İşte Halep, işte arşın!” olarak
çevrilebilir) dizesi ile anlatır. Ezop'un bir fablında, bir palavracı, bir zamanlar Rodos'ta olağandışı
uzun bir atlayış yaptığını öne sürer, buna karşı söylenmiş bir sözdür. Marx bu deyişi filozofların
artık dünyayı yorumlamayı bırakıp onu değiştirmesi gerektiği şeklinde anlamaktaydı.
“İnsanlar kendi tarihlerini kendileri yaparlar, ama kendi keyflerine göre, kendi seçtikleri
koşullar içinde yapmazlar, doğrudan veri olan ve geçmişten kalan koşullar içinde yaparlar. Bütün
ölmüş kuşakların geleneği, büyük bir ağırlıkla, yaşayanların beyinleri üzerine çöker ve onlar
kendilerini ve şeyleri, bir başka biçime dönüştürmekle, tamamıyla yepyeni bir şey yaratmakla
uğraşır göründüklerinde bile, özellikle bu devrimci bunalım çağlarında, korku ile geçmişteki
ruhları kafalarında canlandırırlar, tarihin yeni sahnesinde o saygı değer eğreti kılıkla ve
başkasından alınma ağızla ortaya çıkmak üzere, onların adlarını, sloganlarını, kılıklarını alırlar.
… ta ki, her türlü geri çekilişi olanaksız kılıncaya ve koşullar bizzat bağırıncaya kadar:
Hic Rhodus, hic salta! / İşte Rodos, haydi atla!
Hier ist die Rose, hier tanze! / İşte gül, haydi danset” (Marx, 2007, pp. 477–478, 481)

Bunu en açık bir biçimde pek çok yerde şahıslaştırarak (Bay Kapitalist) seslendiği
kapitalist sınıfın analizinde görürüz. Marx dünya tarihsel evrensellik fikrini Hegel’den alır.
Alman İdeolojisi’nde proleteryanın ve komünizmin ancak dünya tarihsel olarak
yaşayabileceği fikri Hegel’in aşamalar fikriyle ilişkilidir. Hegel burjuvayı nesenelleşmiş
çıkarları temsil eden evrensel sınıf olarak görürken Marx bunun proletarya olduğunu
göstermeye girişir. Hegel’de dünya tarihsel kahraman figürünün (İskender, Sezar, Napolyon)
yerini Marx’ın şemasında “kapitalist” almıştır. Marx kapitalistin sermayenin müşahhaslaşmış
hâli olduğunu düşünür. Kapitalist kendini gerçekleştirme tutkusunun ürünü bir tür Faustvari
şeytani karakterdir: “İki ruh, heyhat, göğsüne bağdaş kurmuş; biri durmadan diğerinden
ayrılıyor” (Marx, 1986b, p. 610). Bu kapitalistin dünya tarihsel rolünü Komünist Manifesto’da
sayfalar boyunca izleriz. Kapitalist artık kâr peşindeki basit bir egoist tüccar değil; dünya
tarihsel bir aktördür:
“Kapitalist olarak o, ancak sermayenin müşahhaslaşmış hâlidir. Onun ruhu,
sermayenin ruhudur. Ama sermayenin bir tek yaşam dürtüsü vardır, değer ve artıdeğer yaratmak, üretim araçlarını mümkün olduğu kadar büyük miktarda artı-emeği
emebilecek değişmeyen etmen hâline getirmek eğilimi.” (Marx, 1986b, p. 247)
“Sermayenin yayılmacılığı” dünya tarihsel bireyinin değişim geçirmiş hâlidir.
Nihayetinde Marx “toplumun, iktisadi biçimlenişinin evrimini doğal tarihin bir süreci olarak”
gördüğünü açıkça ilan eder ve bireyin tarihin gidişatından mesul tutlamayacağını belirtir. Bu
çerçevede “birey kendini öznel olarak bu ilişkilerin üzerine ne denli çok çıkarırsa çıkarsın,
toplumsal olarak kendisini belirleyen bu ilişkilerden, herhangi bir başka görüşten daha az
sorumludur” (Marx, 1986b, p. 18 [Almanca Birinci Baskıya Önsöz, çeviri değiştirilmiştir])
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6.6. Toplumsal Değişimde Teknolojinin Rolü
Yukarıda tarihsel materyalizm çerçevesinde Marx’ın toplumsal değişimde bireyin
rolünü yadsıdığını, onun ancak bir sınıf bilincine sahip hâle geldiğinde tarihsel bir aktöre
dönüştüğünü açıkladık. Tarihin ilerlemesini ve toplumsal değişimi üretim biçimlerinin birbiri
ile diyalektik ilişkisi çerçevesinde açıklayan Marx altyapı ile üstyapı arasında kurduğu ilişki,
altyapıyı teşkil eden üretim biçiminde bir değişimi meydana getirebilme kapasitesine sahip
olan iktisadi ve teknolojik değişimlere başat bir rol tayin etmiştir. Ona göre insanlar yeni
üretici güçler sağlamak için teknik yenilikler yaparlar. Bu teknik yeniliklere bağlı olarak
üretim biçimleri ve dolayısıyla bütün toplumsal ilişkileri değişir: “El değirmeni size feodal
beyli toplumu verir; buharlı değirmen ise, sınai kapitalistli toplumu” (Marx, 1999, p. 109).
Marx’ın teknolojiye verdiği rol onun doğa hakkındaki görüşleri ve teorisi çerçevesinde
şekillenmektedir20. Marx insanın kendi eylemleri ile doğa karşısında bir konum elde ederek
insani bir dünyayı oluşturduğunu düşünmektedir. Bu anlamda onun Prometheus’a verdiği
anlam insanlık tarihini bir doğadan kopuş ve onun üzerine egemenlik kurma süreci olarak
şekillendirir. Komünist Manifesto’da “yüzyılı bulan egemenliği sırasında” burjuvazinin doğa
güçlerine egemen olarak “daha önceki kuşakların tümünün yaratmış olduklarından daha
yoğun ve çok daha büyük üretici güç” oluşturduğunu ilan eder (Marx & Engels, 1976b, p.
489).
Marx’ın toplumsal koşulların değişimde tekniğin rolüne yaptığı bu güçlü vurgu,
özellikle feodalizmden kapitalizme geçişi ele alırken teknik gelişmeleri merkeze alması
teknolojiyi determinizm tartışmalarını doğurmuştur. 21 Eko-tekno determinizmin Marksist
sosyal bütünlüğün geçmişte ve şimdiki en genel yorumu olduğunu beyan eden Llobora’ya
göre “altyapı (üretim güçleri ve ilişkileri) ile üstyapı (sosyal, siyasal ve hukuki müessese ve
ideolojiler) arasında keskin bir ayrım yapan” eko-tekno determinist açıklamada iktisat ve
teknolojiden hızır gibi her şeye yetişmesi (deus ex machine) ve tarihin dinamiklerini ve her
sosyal bütünlüğün yapısını ayrıntılarıyla açıklaması beklenmekteydi (Llobera, 1979, pp. 249–
251).
Marx’ın ele aldığı teknolojik değişmeler daha çok 18. yüzyılın ortasından itibaren
İngiltere’de Endüstri Devrimi’ni doğuracak teknolojik gelişmelerdir. Yani kapitalizmi yeni bir
aşamasına sokacak olan değişikliklerdir. Bu dönemde genel olarak modern endüstriyel
gelişmenin bilimsel bilginin teknoloji olarak üretim sistemine uygulanmasından
kaynaklandığına inanılmaktadır (Rosenberg, 1999, p. 401). Marx da tarihsel materyalizm
metodu sebebiyle bireylerin değil de sınıfların ve ilişkilerin değişiminin toplumsal değişime
yol açtığını düşündüğü için teknolojik değişmelerin etkisine karşı daha fazla dikkatli olmak
durumundaydı. Zira yukarıda ele alındığı gibi Marx’a göre toplumsal değişim kahraman
bireyler yoluyla değil maddi koşulların değişmesi yoluyla gerçekleşmektedir.
20

Marx’ın doğa ve teknik hakkındaki düşünceleri ile Viktoryen doğa düşüncesi arasındaki ilişki için bk.
Sheasby, 2004, s. 48.
21
Marxın eko-teknolojik bir determinist olup olmadığı ile ilgili detaylı tartışma için bk. Bimber, 1990, pp. 336–
342
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“Bireylerin yaşamlarını ortaya koyuş biçimi, onların ne olduklarını çok kesin
olarak yansıtır. Şu hâlde, onların ne oldukları, üretimleriyle, ne ürettikleriyle olduğu
kadar, nasıl ürettikleriyle de örtüşür. Demek ki, bireylerin ne oldukları, üretimlerinin
maddi koşullarına bağlıdır.” (Marx & Engels, 1976a, p. 31)
Marx’ın teknolojinin bir toplumu değiştirmesi gerektiğine dair fikirlerini en açık bir
biçimde Hindistan üzerine yazdıklarında takip edebiliriz. 19. yüzyılın ortasında İngilizler
Hindistan’da telgraf sistemini kurar ve demir yolu inşaatına başlar. Marx’a göre demir
yolunun inşaası içine kapalı, tarihin dışında durağan Hindistan’ı tarihin akışına yeniden
katacaktır. Zira demir yolu, demir yolu sanayiyi getirecek, toplumsal kapalılığı çözecek,
ilerlemenin önündeki sınıfsal engelleri kaldıracaktır. Böylece demir yolu Hindistan’ın bütün
sosyal, siyasal ve iktisadi sorunlarını temelinden çözecek bir anlam kazanır (Marx, 1976a, p.
601).
Öte yandan teknolojinin hiç durmadan gelişmesi, kapitalizmin evrenselleşmesi için de
bir dayanak noktası teşkil eder. Marx’a göre teknoloji üretim sistemine otomasyonu getirerek
üretimde önemli bir artış gerçekleştirir. Böylece tarihsel olarak toplumsal ilişkiler ve emeğin
üretim sürecindeki konumu değişir. Bunu özellikle Marx’ın Endüstri Devrimi ile ilgili
analizlerinde görebiliriz. Bu anlamda Marx, tarih boyunca teknolojinin birer sonucu olan
üretkenlik ve iş bölümüne merkezî bir yer vermektedir (Shaw, 1979, p. 164). Marx’a göre
kapitalizm üretkenliğin artması ile gelişmiş ve bunun üzerinde varlığını devam ettirmektedir.
Dolayısıyla kapitalizm üretimin teknik organizasyonunda ilerleme ve üretim güçleri için en
üretken üretim ilişkilerine ihtiyaç duyar. Bu da teknolojinin üretim sisteminde daimi bir
biçimde kullanılmasını gerektirir. Kapitalizmin bu açmazı Marx tarafından onun kendi
sonunu hazırlaması olarak görülür.

6.7. Sonuç
“Üretici güçlerde, sürekli büyüme; toplumsal ilişkilerde, sürekli yok olma;
düşüncelerde, sürekli oluşma hareketi vardır; değişmez olan tek şey, hareketin
soyutlanmasıdır. – mors immortalis” (Marx, 1999, p. 109). Marx’ın Felsefe’nin Sefaleti’nde
dile getirdiği bu görüşler onun toplumsal değişime yaklaşımını en açık biçimiyle
yansıtmaktadır. Zira o sanayinin Batı’daki tüm üretim yapısını dönüştürdüğü, yoğun nüfus
hareketliliğinin yaşandığı, siyasal yapının ve düşünsel çerçevelerin baştan ayağa dönüştüğü
büyük toplumsal değişimler çağına tanıklık etmiş bir düşünürdür. Onun yaşadığı dünyada
iktisadi yapıların farklılaşmasına bağlı olarak büyük sosyal ve siyasal değişimler
gerçekleşmiştir. Ayrıca bu dönem Batı toplumlarında yoğun bir proleterleşmenin ve
kutuplaşmanın da yaşandığı bir dönemdir. Dolayısıyla buradan hareketle Marx iktisadi
etkenlerin toplumun şekillenmesinde temel rolü icra ettiğini düşünmüştür. Ancak kapitalizmin
gelişimi Marx’ın öngördüğü gibi gerçekleşmemiş ve sınıflar arasında beklenen kutuplaşma ve
dolaysız çatışma ortaya çıkmamıştır. Dolayısıyla yirminci yüzyılda Marx’ın toplumsal
değişme kuramı bazı temel revizyonlara uğramıştır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik
Karl Marx değişim ile en yakından ilgilenen sosyolog olarak nitelenebilir. Zira O,
büyük bir tarihsel değişimin bütün hızıyla yaşandığı (burjuvazinin egemenliği) ve bir
başkasının da yaşanmak üzere (proleteryanın devrimi) olduğunu düşünmektedir. Onun tarihe
bakış açısına göre toplumda kaçınılmaz bir değişim süreci mevcuttur. Bilim adamları
diyelektiğin yasaları tarafından belirlenen bu değişimin mekanizmasını çözdüklerinde ona
yön verebilmeleri de mümkün olacaktır. Kendisinin tarihin materyalist açıklaması olarak
ifade ettiği yaklaşıma göre tarihte üretim biçimlerinin diyalektik bir biçimde birbirini takip
ettiği bir ilerleme mevcuttur. Bu ilerlemenin motorunu sınıf çatışması oluşturmaktadır. Her
bir üretim biçiminde üretim araçlarının mülkiyetini elinde bulunduranlar ile bu mülkiyetten
dışlananlar arasındaki mücadele değişimi meydana getirmektedir. Bu çerçevede Marx olgun
modelinde beş aşamalı (Komünal, Antik, Feodal, Burjuva ve Sosyalist) bir toplumsal değişim
çizgisi öngörmektedir. Marx bu beş aşamaya paralel olarak üretim araçlarında özel mülkiyetin
ortaya çıkmadığı dolayısıyla tarih boyunca durağan bir seyir takip eden ve değişmeden kalan
Asyatik toplumdan bahseder. Bu toplumlarda özel mülkiye ve sınıflar ortaya çıkmadığı için
toplumsal değişim için Marx içsel dinamiklerin yeterli gelmeyeceğini, dolayısıyla dışsal
müdahalenin gerektiğini düşünmektedir. Bu çerçevede tartışılmaz bir biçimde sömürgeciliği
Batı dışı toplumların modernleşmesi için sömürgeciliğin olumlu işlevinden bahsetmektedir.
Marx toplumsal değişimin tarihsel yasalar çerçevesinde gerçekleştiğini düşünmektedir.
Bu çerçevede bireylerin rolü ona göre kısıtlıdır. Bireyler tarihsel yasaları anlayıp değişimin
yönünü kavradıklarında değişimde itici bir faktör olabilmektedirler. Ancak bu şartları aşan bir
rol oynamaları söz konusu değildir. Bu çerçevede ona göre tarihi kahramanlar yapar, ancak
belirlenen koşullar altında. Bu çerçevede ona göre devrim tarihsel yasaların zorunlu bir
sonucu olacaktır. Burjuva üretim biçimi kendi içsel çelişkileri sebebiyle sona erecek ve yerini
sosyalizm alacaktır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Marx’a göre tarihsel aşamalarından birisi değildir?
a) Komünal toplum
b) Burjuva toplumu
c) Orta Çağ toplumu
d) Feodal toplum
e) Antik toplum
2) Marx’ın toplumsal değişimde teknolojinin belirleyici olduğu yönündeki fikrine ne
denmektedir?
a) Teknik uygarlık
b) İlerlemecilik
c) Yenilikçilik
d) Teknolojik determinizm
e) Modernite
3) Marx’a göre toplumsal değişimi belirleyen yasa nedir?
a) Diyalektik
b) Hukukun üstünlüğü
c) Materyalizm
d) Tarih
e) Üretim biçimi
4) Tarihin materyalist açıklaması ne demektir?
5) Marx’ın toplumsal değişimde teknolojinin rolüne verdiği yeri fordizm bağlamında
değerlendiriniz.

Cevaplar
1) c, 2) d, 3) a
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7. EMİLE DURKHEİM’İN DEĞİŞİM KURAMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
-

Toplumsal Dayanışma ve İş Bölümü

-

İlkel Toplumdan Modern Topluma Geçiş

-

Yeni Toplum ve Yeni Ahlak
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Emil Durkheim’in sosyolojik çözümlemeye katkısı nedir?
2. Durkheim’in toplumsal dayanışma ve iş bölümü modeli çerçevesinde değişim nasıl
açıklanır?
3. Durkheim’e göre ilkel toplumdan modern topluma geçiş nasıl gerçekleşir?
4. Durkheim’e göre yeni toplum ve yeni ahlak nasıl ortaya çıkacaktır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Tüm bölüm

Emil Durkheim’in değişimle
ilgili sosyolojik
çözümlemeye katkısı
kavranacaktır

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar

Toplumsal Dayanışma ve
İş Bölümü

Toplumsal dayanışma
çerçevesindeki iş bölümü ve
değişim anlaşılacaktır

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar

İlkel Toplumdan Modern
Topluma Geçiş

Durkheim’in tarihsel
gelişim fikri öğrenilecektir

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar

Yeni Toplum ve Yeni
Ahlak

Anomi ile ilgili bilgi
edinilecektir

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar
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Anahtar Kavramlar
• Durkheim
• Toplumsal dayanışma
• İş bölümü
• Anomi
• İlksel dinler
• Ahlak

124

Giriş
Emil Durheim sosyolojide özel bir yere sahiptir. Comte’un ismini koyduğu bu bilimi
metodolojik temellere oturtmak ve diğer bilimler arasındaki konumunu nesnel olarak
tanımlama görevini üstlenmiştir. Öte yandan sosyolojinin kamusal ve akademik araçlarını da
ortaya çıkaran Durkheimdir. Durkheim Fransa’nın belki de devrimden sonraki en hızlı
değişimi yaşadığı bir dönemde toplumsal değişimi sosyolojisinin merkezine yerleştirmiştir.
Bu bölümde temelde onun toplumsal iş bölümü kuramı çerçevesinde oluşturduğu sosyolojisi
ele alınmaktadır.
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7.1. Toplumsal Dayanışma ve İş Bölümü
Klasik sosyologlar arasında toplumsal değişimle ilgilenmek bakımından Durkheim’in
özel bir yeri vardır. Durkheim, klasik sosyolojinin bir toplum tipinden diğerine geçiş
anlamındaki makro düzeyli değişim analizinden toplumsal mekanizmaları dikkate alan mikro
analizlere geçişi de temsil etmektedir. Onun toplumsal değişim analizleri 18. yüzyılın
sonunda İngiliz ekonomi politikçileri tarafından geliştirilen ve Adam Smith tarafından
formüle edilen ve yukarıda ele alındığı gibi Spencer tarafından popülerleştirilen iş bölümü
kuramı çerçevesinde şekillenmiştir. Buna göre bir toplumsal yapı iş bölümünün müşahhas bir
biçimi olarak görülebilir ve iş bölümündeki farklılaşmalar onun değişimini yansıtır.
BİLGİ KARESİ
Emile Durkheim (1858-1917) klasik sosyolojinin önemli isimleri
arasında yer alan Fransız sosyologdur. Bordeaux’da uzun yıllar pedagoji dersleri
okutmuş ve daha sonra Sorbonne Üniversitesinde geçmiştir. Avrupa’da ilk
müstakil sosyoloji kürsüsünü ve etkili ilk sosyoloji dergisi olan L'Année
Sociologique dergisini kuran isimdir. Özellikle Durkheim ile birlikte sosyoloji
bir bilim olarak diğer bilimlerden ayrılmaya ve kendi yöntemsel temellerini inşa
etmeye başlamıştır. Sosyolojiyi toplumsal olguları açıklayan bir bilim olarak inşa
eden Durkheim, geliştirdiği toplumsal iş bölümü teorisi ile işlevselciliğin
kurucuları arasında yer almaktadır. De la Division du Travail Social (Toplumsal
İş Bölümü Üzerine, 1893), Regles de la Methode sociologigue (Sosyoloji Metodunun Kuralları, 1894),
Le Suicide (İntihar, 1897), Les Formes Elementaires de la vie Religieuse (Din Hayatının İlkel
Şekilleri, 1912) meşhur eserleridir.

Durkheim’in Toplumsal İşbölümü eserinde çerçevesi çizilen toplum teorisine göre
toplumlar statik ve dinamik olmak üzere iki türe ayrılırlar. Aynı zamanda bir toplum içinde de
belirli unsurlar daha statik iken diğer başka unsurlar da daha dinamiktir. Bir toplumsal yapı
dinamik ve statik unsurların birbiri ile karşılıklı etkileşimine dayalı olarak değişir. Coser’e
(1984, s. xviii) göre Durkheim’deki “toplum tipleri arasındaki temel farklar yapısal veya
morfolojik seviyelerde aranmalıdır”.
Değişik kategorilerin üzerine bina edildiği görevlerin genel ve basit olduğu aşağı
toplumlarda, bu kategoriler birbirinden morfolojik karakteristikleri ile ayrılırlar; bir
başka deyişle her bir organ bir diğerinden anatomik olarak ayrıt edilmektedir.
(Durkheim, 1984, s. 273)
Poggi (1972, s. 186), Durkheim’in toplum modelinin üç ana bileşeni olduğunu ifade
etmektedir: morfolojik, kurumsal ve dayanışma. Morfolojik ögeler arasında toplumun
boyutları, toplumsal mekânın fiziki koşullarının düzenlenmesi, nüfusun büyüklüğü ve
yerleşimi, toplumdaki aktivitelerin çeşitlenmesi bulunmaktadır. Akrabalık, din, hukuk ve
siyaset gibi kurumsal yapılar bu morfolojik zeminin üzerine bina edilmektedir. Ona göre
morfolojik ögeler toplumsal değişmede bağımsız değişkeni teşkil ederken, kurumsal ögeler
bağımlı değişkendir. Dayanışma ise bu ikisi arasındaki ilişki biçimini tayin eden değişkendir.
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Toplumdaki morfolojik ögelerden birinin ya da bir kaçının değişmesi dayanışma biçiminin
farklılaşmasına ve yeni kurumsal yapıların ortaya çıkmasına yol açar.
Şekil 1: Morfolojik Ögeler ile Sosyal Kurumların Etkileşimi
Morfolojik
Ögeler

Dayanışma

Kurumsal Ögeler

En nihayetinde toplum farklı unsurlarının belirli bir dinamizm içerisinde birbirinden
etkilenmesi ile bir değişim geçirir. Bunun Durkheim’deki ifadesi aşağıdaki gibidir:
Tarihsel gelişimin seyri içinde toplumlardaki yoğunluğun ilerlemeci artışı üç ana
yol dahilinde gerçekleşir. (1) Aşağı toplumlar üye sayılarına nazaran kendilerini geniş
bir alana yayarlarken gelişmiş halklar daimi bir biçimde giderek daha fazla
yoğunlaşırlar. … (2) Şehirlerin ortaya çıkışı bu fenomenin daha ileri
semptomlarındandır. … (3) Nihayetinde iletişim ve erişimin nicelik ve hızında bir artış
söz konusudur. … Eğer toplum kendisini yoğunlaştırarak toplumsal iş bölümünü
belirliyorsa, toplumsal iş bölümü de devamında toplumun yoğunluğunu artırır.
(Durkheim, 1984, s. 201-203)

Durkheim ve İşlevselcilik
“Diğer birçok sosyolog düşünürün aksine, Emile Durkheim’in teorik yönelimi çok az
belirsizlik içerir. O yoğun bir biçimde büyük ölçekli toplumsal yapıların ve bizzat toplumun
bireylerin düşünce ve eylemleri üzerindeki etkisiyle ilgilenmiştir. O, toplumsal yapı ve kültür
üzerindeki vurgusuyla, yapısal-işlevselci teorinin biçimlenmesini önemli ölçüde etkilemiştir.
Bu bilgi ışığında bölümün amacı, Durkheim’in teorik perspektifini, özel (ancak sadece ona
özgü olmayan) makro-sosyolojik ilgileriyle bağlantı içinde betimlemektir.” (Ritzer, n.d.)

Durkheim’e göre bir toplum en başta morfolojik bir yapıdır. Bu çerçevede bir
toplumsal yapıyı toplumun boyutları, toplumun alanının fiziki koşullarının düzenlenmesi,
nüfusun büyüklüğü ve yerleşimi, toplumdaki aktivitelerin çeşitlenmesi gibi morfolojik ögeler
etrafında ele alır. Durkheim’e göre “nüfus nicelik bakımından büyürse yoğunluğu artar”. Zira
“geniş bir alana yayılmış bir nüfusta yaşam biçimi her bakımdan daha az yoğundur”
(Durkheim, 1984, s. 239). Bu bağlamda iki temel morfolojik şekillenme söz konusudur.
Birinci türdeki morfolojik yapıda nüfusun coğrafi alana nispeti düşüktür. Burada ya coğrafya
geniştir ya da nüfus azdır. Dolayısıyla nüfusun alt birimleri birbirlerinden çok az farklılaşacak
ve birbiriyle çok az etkileşecek biçimde yan yana sıralanmıştır. Toplum katmanlaşmıştır ama
bu katmanlar arasında çok az bir farklılaşma ve karşılıklı bağımlılık mevcuttur. Birbiriyle
özdeş ve benzer olan bu alt birimlere iç dengesini bozmaksızın tekil birimler kolayca
eklenebilir veya çıkarılabilir. Durkheim’in çizdiği bu birinci tip görünürde sıkı bir sosyal
organizasyona ama gevşek bir bağa sahiptir. Diğer morfolojik yapıda ise toplumun
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bileşenlerinin karşılıklı olarak etkileşebildikleri geniş bir alan vardır ve bireylerin sayısı ve
nüfusun yoğunluğu fazladır. Bireylerin dâhil oldukları alt birimler sayıca fazladır, dâhilen
homojendirler ve eylemlerinde birbirlerinden farklılaşmışlardır. Bu alt birimler sık ve düzenli
bir biçimde birbiri ile ilişki içindedirler ve geleneksel biçimdeki gibi sadece yan yana
sıralanan parçalar olarak değil gelişmiş bir organizmanın karşılıklı bağımlı parçaları olarak
birbirlerini anlamlı bir biçimde etkilerler.
Bu iki morfolojik yapıda iki farklı dayanışma türü ortaya çıkar: morfolojik ögelerin
yoğunlaşmadığı toplumlarda mekanik dayanışma, yoğunlaşmanın gerçekleştiği toplumlarda
ise organik dayanışma. Durkheim’e (1984, s. 210) göre “sosyal kitlede özellikle bir nüfus
artışı tarafından desteklenen herhangi bir yoğunlaşma toplumsal iş bölümünün ilerlemesini
mutlaka belirler”. Bu değişimin mekanizması uzmanlaşmaya bağlı olarak iş bölümünün
artmasıdır. Durkheim temelde sosyal sözleşmeci geleneğe yaslanarak insanların birbirleriyle
bir arada yaşamasının temel çerçevesini bir ihtiyacın giderilmesi olarak tanımlar. Başka bir
şekilde söyleyecek olursak bireyler tek başlarına gerçekleştiremeyecekleri işlevleri sağlamak
üzere bir topluma dâhil olmaktadırlar.
Durkheim (1984, s. 1) Aydınlanmacıların sosyal sözleşme olarak adlandırdıkları bu
sistematiğin İskoç Aydınlanmacıları eliyle genel bir iş bölümü teorisine dönüştürülmüş
biçimini kullanmaktadır. Bu teoriye göre en ilkel toplumundan en gelişmişine kadar bütün
toplumsal yapılarda insanlar arasında bir iş bölümü bulunmaktadır. Bu sadece iktisadi bir
açıklama değil, aynı zamanda modern öncesi geleneksel toplumdan modern topluma geçişi de
açıklayan bir teoridir. Her bir yüzyılda gözlenebileceği üzere sadece iktisadi yaşam değil
hükûmet işlerinden bilimsel çalışmalara, hukuktan dine kadar toplumsal alanın her bir
alanında daha fazla iş bölümü ve uzmanlaşma meydana çıkmaktadır (Durkheim, 1984, s. 2).
Modern öncesi toplumlarda toplumsal iş bölümü toplumun morfolojik ve ahlaki
yoğunluğuna bağlı olarak mekanik iken, gelişmiş toplumlarda organiktir. İlkel toplumlarda
benzerliğe, homojenliğe ve genel kaidelere dayalı olan toplumsal yaşam çeşitlenmemiş;
toplumsal yaşamın alt birimleri birbirinden farklılaşmamış ve farklı işlere farklı şekillerde
yoğunlaşma gerçekleşmemiştir (Durkheim, 1984, s. 59-61). Bu biçimde birey doğrudan
topluma bağlıdır. Hâlbuki yukarıda tanımlanan değişim sistematiği içerisinde ortaya çıkan
gelişmiş toplumlarda işlevsel farklılaşmaya, heterojenliğe ve farklı toplumsal alanların farklı
ilkeler ve kurallar bütününe dayalı olarak işlemesine dayalı bir organik yapı ortaya çıkmıştır.
Bu yapı içerisinde insanların birbiri ile bağları gittikçe daha somuttan soyuta, mekânsaldan
evrensele, dinsel olandan seküler olana, gelenekten hukuka doğru bir değişim göstermektedir.
Artık birey kendisini topluma bağlayan bağları doğrudan gösterememekte ancak soyut
işlevsel çerçevelerde tanımlayabilmektedir (Durkheim, 1984, s. 128-129).
Bu iki toplum tipini mekanik ve organik dayanışma neticesinde meydana çıkmış
toplumlar olarak değerlendiren Durkheim’e göre birinci türde toplumun varlığı basit bir
toplumsal yapıda basit bir bilinçliliğe dayanırken ikinci türdekiler karşılıklı mütekabiliyet ve
bağımlılığa dayanmaktadırlar (Durkheim, 1984, s. 173). Bu toplumlardaki birliği sağlayan
bilinç derin bir bağa değil basit bir paylaşıma dayalıdır. Toplumda bireyin otonomisini
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ortadan kaldıran bir tekdüzelik mevcuttur. “Vahşi [insan], bir işten diğerine koşar[ken] …
medeni insan kendini tamamen her daim aynı, daha az çeşitlilik taşıyan ve daha fazla
tanımlanmış olan kendi işine verir.” (Durkheim, 1984, s. 187). Durkheim (1995), Dini
Hayatın İlkel Biçimleri’nde bunun ilkel toplumların bir göstergesi olduğunu ileri sürmektedir.
İkinci türde ise toplumun bütünlüğünü sağlayan bilinç daha soyut ve evrenseldir ve toplumun
bütünlüğünü sağlamada daha az bir yer ve role sahiptir. Bu toplumsal tipte parçaların
işlevlerinden kaynaklanan bir tamamlayıcılık ve birliktelik toplumsal yapıyı bir arada tutar.
Toplumdaki işler artık basit bir mekaniklik içinde değil daha derin bir organik yapı içinde
çözülmektedir. Birinci tipte benzerliklere dayanan kolektif bilinç ikinci tipte farklılıklara
dayanır. Birinci tipte bireyi içinde eritmeye yönelen toplumsal bütünlük ikinci tipte bireyin
kendi bireyselliğinde farklılaşmasının zeminini oluşturur. Bireyci faydacı ve işlevselci bir
toplumsal zemini sözleşme ekseninde tanımlayan Durkheim modern toplumun soyut bağlarla
daha sıkı bir biçimde birbirine bağlı olduğunu ve ilkel toplumdaki gibi ondan bir parçayı
ayırmanın pek mümkün olmadığını düşünmektedir.
Morfolojideki değişimin iş bölümündeki ve dayanışmadaki farklılaşmayı sağlaması
yoluyla toplumsal kurumlar da bir farklılaşma geçirirler. Toplumu bir sınıflandırmadan ibaret
gören Durkheim (1995, s. 444) iş bölümü ve uzmanlaşma teorisi çerçevesinde bir toplumda
ne kadar tanımlanabilir, müstakil ve şekillendirilmiş aktivitenin olduğu ve bunların birbiriyle
ne şekilde ilişkili olduğuna göre toplumları yine iki tipoloji altında toplar. Birinci tipolojide iş
bölümü azdır ve kurumlar ve değişik sosyal aktiviteleri düzenleyen normlar arasında çok az
düzeyli bir farklılaşma vardır. Bu toplumda süregiden aktivitelerin toplam akışında
birbirinden ayrılabilir akımlar pek azdır ve bunlar akrabalık, din ve yerellik gibi basit
düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirilirler. Bu çerçevelerde ve her biri dâhilinde çalışan
gruplarda göze çarpan bir örtüşme mevcuttur. Dolayısıyla din genellikle daha geniş bir
akrabalık biriminin mülkiyetidir ve akrabalık bağları tüm mensuplar arasında mevcut bir
bağdır. Hatta bazen bu tipin daha geniş ve gelişmiş tiplerinde mesleki farklılaşmalar yer alsa
da mesleki birimler (örneğin Hindistan’daki kastlar ve Çin’deki mesleki klanlar) de akrabalık
birimleri ve dinî birimler olarak çalışırlar.
Genel olarak, bu türün baskın kurumsal örüntüsü ileri düzeyde geleneksel olan bağlara
vurgu yapar. Sosyal kontrol kapalı ve talepkârdır. Bireylerin sosyal düzenlemeye riayeti
sürekli gözetlenir ve genellikle daha yüksek sosyal öneme sahip yaşlılar ve önde gelenler
tarafından yaptırımlara tabi tutulur. Hukuk dinden ve ahlaktan ayrılmış bağımsız bir yapı
değildir. Dolayısıyla yaptırımlar genellikle doğası itibarıyla baskıcıdır ve sanığa uygulanan
cezaların toplumda yüksek düzeyde bir meşruiyeti mevcuttur. Böyle bir hukuk altında daha
çok arazi, mücevherat, irtifa haklarından müteşekkil mülkiyet bireylere ait değil de gruplara
aittir. Akrabalık grupları ve dinî gruplarla yakın ilintileri nedeniyle bu mülkiyet nesneleri
genellikle ticari değişim dışıdırlar.
Akrabalık, din ve yerelliğin gösterdiği evrensel özellikler sebebiyle bu toplumlarda
fark edilebilir bir kurum ve siyasi otorite olarak bir hükûmetten bahsetmek güçtür. Hükûmetin
işlerini yerine getiren bazı grupların olduğu hâllerde de toplumdaki diğer her şeyde olduğu
gibi bu müesseseler güçlü bir dinî yapıya sahiptirler ve toplumu bir arada tutmak üzere
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çalışırlar. Bu kurumlar toplumun geri kalanı ile farklılaşmış, işlevsel olarak özelleşmiş amiller
olarak değil bir efendinin sahip olduğu şeylerle ilişkisi gibi münasebet kurarlar.
Bu daha ilkel toplum biçimine karşı diğer toplum biçiminde ise hem alt ünitelerin
dâhilinde hem de alt üniteler arasında toplumsal iş bölümü gelişmiştir. Çok sayıda aktivite
birbirinden farklılaşmış ve özel bir biçimde düzenlenmiştir. Bireylerin ve toplumun süregiden
varlığı bunlardan pek çoğunun karşılıklı bağımlı ve düzenli bir biçimde gerçekleşmesini
gerektirir. Aynı zamanda dinin önemi azdır ve artık tüm alanlara anlam katan bir varlığı
bulunmamaktadır. Dinî inanışların kendisi (Hristiyanlık örneğinde olduğu gibi) gittikçe daha
soyut ve dinî ve ahlaki normlar daha geniş hâle gelir. Akrabalık ve yerellik de daha az yer
tutar. Üyelik artık daha ziyade bireyin mesleki bir grup içindeki kendi eylemleri ve rolleri ile
tanımlanmaya başlanır. Bu gruplara katılım başarı eksenlidir ve katılımın genel biçimi toplum
üzerinde büyük bir etki sahibidir. Değişik üyeliklere dayalı değişik davranış kümelerini
düzenleyen normlar çoğunlukla birbirinden farklılaşmıştır. Keskin bir biçimde formüle
edilmiş olan derin ve geniş hislere dayanan toplumun tümüne hitap eden normlar genellikle
sayı ve oran bakımından çok mahduttur. Toplum içinde görece daha küçük birimleri ve
toplam etkinliğinin kısıtlanmış bir kesimini ilgilendiren çoğu normlar sekülerdir ve genellikle
değişebilir olarak tanımlanmıştır. Normların gözetlenmesi genellikle bu işte özelleşmiş
kurumlara tevdi edilmiştir. Burada ihlal neticesinde bozulan düzeni yeniden tesis
doğrultusunda uygulanan yaptırımlara sahip olan yasal normlar dinî ve ahlaki normlardan
kesin bir biçimde ayrıştırılmıştır. Bu yaptırımların rencide edilmiş duyguları tamir gibi bir
amacı yoktur. Bu hukuk türü tahtında genellikle elden çıkarılabilen mülkiyet çoğunlukla
bireylerin elindedir ve piyasada değişime tabidir. En karakteristik hukuki müessese serbest bir
biçimde girilen bir anlaşma neticesinde hakların bireyler arasında devrini sağlayan
sözleşmedir.
Karşılıklı bağımlılık, farklılaşmış aktiviteler ve değişik amillerin fark edilebilir
etkilerine dayanan bu toplum tipinde bireylerin birbiri üzerindeki etkilerini, haklarını ve
yükümlülüklerini düzenleyecek özel bir kuruma ihtiyaç bulunmaktadır. Dolayısıyla bu
toplumlarda ayrı bir hükûmet müessesesi bulunmaktadır. Politika toplumun düzenlenmesi için
gerekli olan hareket zeminini teşkil etmektedir. Karar verici bir yapı olarak devlet, toplumun
tüm alt birimlerinin birbiri ile ilişki ve rekabetleri üzerinde mutlak bir düzenleyici güce
sahiptir. Muhtemelen Durkheim birinci türde toplumsal yapının büyüklüğüne göre
patrimonyal despotizmin değişik türlerini, ikinci türde de toplumun gelişim düzeylerine göre
demokrasinin değişik türlerinin bulunduğunu düşünmektedir.

7.2. İlkel Toplumdan Modern Topluma Geçiş
Durkheim toplumların ilkel olandan daha karmaşık olana doğru bir değişim içerisinde
olduğunu düşünmektedir. Buna göre insanlık makro düzeyde daha küçük ve somut ilişkilere
dayalı küçük grup yapılarından (akrabalık, din ve yerellik) daha geniş ve soyut ilişkilere
dayalı büyük grup yapılarına (ulus) doğru bir seyir içindedir. Onun değişimi
kavramsallaştırma biçimi belirli bir noktadan başlayan ve devam eden süreçler neticesinde
daha ileri bir noktaya ulaşmak şeklindeki ilerlemeci anlayışa dayanır.
130

Şekil 2: Durkheim'in Nedensel İş Bölümü Modeli

Kaynak: Turner, Beeghley ve Powers (2010, s. 30).
Kendi içinde daha ilkel ve daha gelişmiş tiplere sahip olmakla birlikte başlangıçta
daha küçük bir toprak parçasında, sayıca ve yoğunlukça daha az olan bir nüfusa sahip, alt
birimleri benzer, homojen ve kendi kendine yeten toplumlar bulunmaktadır. Nadiren birbiri
ile karşılaşan bu toplumlar en ilkel hâllerinde birbirlerinden kopuk bir biçimde
yaşamaktadırlar. Daha gelişmiş biçimlerinde ise iletişimleri ve ilişkileri olsa bile birbirlerine
kapalı bir biçimde mevcudiyetlerini sürdürmektedirler. Gelişmiş toplum tipinde ise mekânsal
olarak genişlik vardır, nüfus hem sayıca fazla hem de yoğundur; toplum heterojendir ve
toplumsal yapıdaki her bir birim birbirinden farklılaşmıştır. Bu toplumun içerisi ve dışarısı ile
ilişkisi hayli yoğun ve etkileşimi fazladır. Burada değişimi tetikleyen ana unsur morfolojik
yapıda (mekânda veya nüfusta) gerçekleşecek değişimlerdir. Mekânın sınırları genişleyince,
Durkheim’in (1995, s. 444) ahlaki yoğunluk olarak adlandırdığı toplumu bir arada tutan temel
ilkeler dönüşmeye başlar. Ahlaki yoğunluk toplumdaki bireylerin toplumun bütününe dair
olan düşüncelerinin kaynağıdır. Morfolojik değişimleri ve ahlaki yoğunluktaki değişimleri
takiben eski dayanışma biçimi işlememeye ve yeni bir dayanışma biçimine ihtiyaç duyulmaya
başlanır. Böylece görece küçük olan toplumsal yapı içinde birliği sağlayan mekanik
dayanışmanın yerini gittikçe daha karmaşık bir organik dayanışma alır. Durkheim’in burada
değişime temel olarak belirlediği çerçeve toplumsal ihtiyaçların giderilmesini sağlayan
işlevlerin farklılaşmasıdır. Bir toplumsal morfolojik yapıda değişim başladığında toplumun
ihtiyaçlarını gideren müesseseler artık yeterli gelmemeye, eski işlevlerini hakkıyla yerine
getirmemeye başladıkları için zorlanmaya başlarlar. Neticesinde yeni işlevler gören yeni
kurumlar ortaya çıkar.
Bu mutlak bir biçimde bir modelden diğerine geçiş anlamına gelmemektedir. Uzunca
bir süre (belki de her zaman) bu ikisi değişen oranlarda birlikte iş görürler. Ancak zaman
geçip toplumun sınırları genişledikçe mekanik dayanışma belki sadece toplumun belirli alt
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birimlerinde belirli işlevlerle ilgili olarak varlığını sürdüren bir hâl kazanır. Ancak toplumsal
yapının genelinde gittikçe organik dayanışma egemen hâle gelmeye başlar.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik
Emil Durheim sosyolojide özel bir yere sahiptir. Comte’un ismini koyduğu bu bilimi
metodolojik temellere oturtmak ve diğer bilimler arasındaki konumunu nesnel olarak
tanımlama görevini üstlenmiştir. Öte yandan sosyolojinin kamusal ve akademik araçlarını da
ortaya çıkaran Durkheimdir. Durkheim Fransa’nın belki de Devrimden sonraki en hızlı
değişimi yaşadığı bir dönemde toplumsal değişimi sosyolojisinin merkezine yerleştirmiştir.
Bu bölümde temelde onun toplumsal iş bölümü kuramı çerçevesinde oluşturduğu sosyolojisi
ele alınmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Emil Durkheim aşağıdaki eserlerinden hangisinde dini hayatın değişimi ile
toplumsal değişme arasındaki ilişkiyi doğrudan ele almıştır?
a) Protestan Ahlakı
b) İntihar
c) Dini Hayatın İlkel Biçimleri
d) Sosyolojik Yöntemin Kuralları

e) Ailenin Mülkiyetin ve Devletin Kökenleri
2) Emil Durkheim hızlı toplumsal değişmeler neticesinde toplumda meydana gelen
uyumsuzluğu ne olarak adlandırmaktadır?
a) İş bölümü
b) Anomi
c) İntihar
d) Uzmanlaşma

e) Toplumsal Bütünleşme
3) Durkheim’in iktisadi gelişme ile toplumsal düzen arasında ne tür bir ilişki
görmektedir?
4) Modern sanayi sistemi ile Durkheim’n toplumsal iş bölümü modeli arasındaki ilişki
nedir? Bu konuyu değerlendiren bir sayfalık bir deneme yazarak etrafınızdaki iki kişiye
okutunuz.
5) Günümüzde Türkiye’de yürütülen Türkiyelilik tartışmalarını
toplumsal bütünleşme ile ilgili varsayımları bağlamında değerlendiriniz.

Durkheim’ın

Cevaplar
1) c, 2) b
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8. MAX WEBER’İN DEĞİŞİM KURAMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
- Akılcılaşma ve Toplumsal Değişim
- Gelişmeci Tarih Yaklaşımı ve Toplumsal Değişim
- Değerlerin Toplumsal Değişmedeki Rolü
- Sosyal Değişim ve Karizma
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Dünya tarihinde toplumların gelişimi nasıl ele alınabilir?
2. Weber’in gelişmeci
kavramsallaştırılmaktadır?

tarih

yaklaşımına

göre

toplumsal

değişim

nasıl

3. Akılcılaşmanın toplumsal değişimdeki rolü nedir?
4. Değerlerin toplumsal değişmedeki rolü nedir?
5. Bir sosyal değişim aracı olarak karizma nedir, nasıl işlemektedir?
6. Weber’in toplumsal değişime genel yaklaşımı nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Tüm bölüm

Max Weber’in toplumsal
değişim anlayışı
öğrenilecektir.

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar

Weber’in tarihsel
karşılaştırmalı modelindeki
toplumsal değişim anlayışı
öğrenilecektir.

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar

Değerlerin Toplumsal
Değişmedeki Rolü

Değerlerin toplumsal
değişmedeki rolü
kavranacaktır.

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar

Sosyal Değişim ve
Karizma

Karizmanın toplumsal
değişimdeki rolü
kavranacaktır.

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar

Akılcılaşma ve Toplumsal
Değişim
Gelişmeci Tarih
Yaklaşımı ve Toplumsal
Değişim
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Anahtar Kavramlar
• Weber
• Karizma
• Gelişmeci tarih
• Değerler
• Akılcılaşma
• Protestanlık
• Seçmeci ilişkiler
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Giriş
Klasik sosyoloji çağının sonu olarak anılan Max Weber’in sosyal kuramının en zayıf
yanlarından birisinin bir genel değişim kuramının olmaması söylenebilir. Weber yöntemsel
yaklaşımı ve yazım tarzı dolayısıyla genelleştirilmiş teoriler yerine toplumsal hayatın değişik
boyutlarını detaylı ve bir o kadar da incelikli bir biçimde yeni kavramsallaştırmalar yoluyla
tanımlamaya önem vermiş bir isimdir. Onun kuramsal perspektifi –dolayısıyla değişime
yaklaşımı– bu detaylı ve karmaşık incelemelerin genel bir analizi ile meydana çıkarılabilir.
Weber’in değişim yaklaşımı kuramsal bir bütünlük arz etmese de kendi içinde açıklamalar
barındırmaktadır. Bu açıklamaların kavramsal çeşitliliği ve bütüncülleştirme zorluğu diğer
klasik sosyologlarla karşılaştırıldığında Weberyen bir değişim analizinin kendi başına
yaygınlaşmamasına yol açmıştır.
Weber’in sosyal değişim teorisini analiz eden birkaç isimden birisi olan Reinhard
Bendix (1960, s. 325-328) onun doğrusal ve diyalektik olmamasını öne çıkarırken; Weber’i
Amerikan dünyasında tanıtan ve yayan isim olan Talcott Parsons (1964, . 500-502) ise onun
teorisini ileri doğru hareket eden bir akılcılaşma olarak ele almaktadır. Weber’in külliyatı
bütüncül olarak incelendiğinde onun kuramının da klasik sosyolojideki diğer isimler gibi
modern toplumun doğuşunu açıklamayı temele aldığı görülebilir. Sosyolojinin bir değişim
bilimi hâlini almasını sağlayan bu gündem Weber’de toplumu mikro ilişkilerden hareketle
çözümleyerek makro düzeyde uygarlıkların gelişimini tahlil etmeye götürmüştür. Weber
sosyolojisinin yöneldiği en temel soru uygarlıkların nasıl doğup geliştiğidir. Bu çerçevede
toplumsal değişimin dinamiğini sorgulamış ve insanlık toplumlarının tarihinin bir akılcılaşma
tarihi olduğu tezine ulaşmıştır. Dolayısıyla onun değişim yaklaşımı temelde bir akılcılaşma
kuramıdır. Ancak bu akılcılaşma Aydınlanma felsefesinde ve on dokuzuncu yüzyılda ele
alındığı gibi tek nedenli, tek biçimli, doğrusal ve ilerlemeci değil; karmaşık bir nedensellikler
ağı dâhilinde bireysel eyleme de alan açan bir yaklaşıma sahiptir. Dolayısıyla Weber’in
değişim teorisi ile ilgili şöyle bir çıkarımda bulunulabilir: Mikro düzeyde karmaşık,
öngörülemez ve sıçramalı değişimler gerçekleşirken makro düzeyde bu değişimler akılcılığın
gelişimi çerçevesinde bir düzenlilik arz etmektedir. Temelde Weber sosyolojisi birbiriyle
uzlaşmaz ve gerilimli görünen bu iki düzeyi sosyal eylemin mantığını çözümleme yoluyla
birleştirme çabasına denk düşmektedir.
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8.1. Gelişmeci Yaklaşım ve Toplumsal Değişim
Weber’in sosyolojisi temelde bir sosyal eylem üzerine inşa edilmiştir. Weber sosyal
eylemi insanların subjektif anlam verdiği davranışlar olarak nitelemektedir (Max Weber,
1978, s. 4). Weber’e göre sosyolojinin konusunu sosyal eylemi, anlama ve açıklama
oluşturmaktadır. Bu çerçevede onun toplumsal değişme konusuna yaklaşımı da toplumsal
eylem kavramına bağlıdır. Ekonomi ve Toplum’un hemen başında sosyolojinin temel
kavramlarını tanımlarken Weber, bir eylemin belirlenebileceği (bestimmt) dört yoldan
bahseder: (i) Var olagelen alışkanlıklarca belirlenen geleneksel eylem; (ii) güçlü duygularca
belirlenen duygusal eylem; (iii) eylemin sonuçlarını dikkate almaksızın belirli bir şekilde
davranmanın değerine yönelik bilinçli içsel bir inançla belirlenen değerle ilişkili akılcı
(wertrational) eylem ve (iv) hesaplanılmış ve istenilen neticelere uygun araçlarla belirlenen
amaçla ilişkili akılcı (zweckrational) eylem (Max Weber, 1978, s. 26). Bir sosyal eylem
belirgin bir biçimde bir türe dâhil edilebilse de bu saiklerden sadece biriyle tanımlanabilen bir
sosyal eylem mevcut değildir. Aksine her sosyal eylemde çeşitli yönler mevcuttur.
BİLGİ KARESİ
Alman düşünür, sosyolog, hukuk ve iktisat tarihçisi Max Weber (18641920) modern anlamacı sosyolojinin kurucusudur. Yaptığı katkılarla sosyolojiyi
metodolojik olgunluğa eriştirmiştir. Poizitivist ve ilerlemeci olmayan bir sosyal
bilim için temel oluşturmaya çabalamıştır. Gerçekleştirdiği karşılaştırmalı
çalışmalarla kapitalizmin ve modernitenin doğuşu ve gelişimi üzerine kapsamlı
ampirik bir açıklama geliştirmiştir. Özellikle Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin
Ruhu isimli eseri ile meşhur olan Weber, burada Protestanlık'taki, daha da özelde
onun sofu bir mezhebi olan Kalvinizm'deki, dinsellik ve çalışma ahlakı
arasındaki ilişkinin yeniden tanımlanmasının, ekonomik kazanç elde etme konusundaki insani çabayı
rasyonel bir çabaya çevirmiş olduğunu ileri sürdü. Böylece dinsel etik ile iktisadi yapı arasında
kapsamlı bir bağ kuran Weber, bir dizi monografik incelemede Budizm, Hinduizm, Konfuçyenlik,
Taoizm, Yahudilik ve İslam gibi dünya dinlerinin iktisadi yaşam ve uygarlıklar üzerindeki etkisini ele
aldı. Ekonomi ve Toplum isimli başyapıtında iktisat, din, siyaset, hukuk, kır, şehir, sanat, mimari gibi
pek çok alanda sosyolojik incelemeler gerçekleştirmiş bu alanlardaki sosyolojinin alt disiplinlerinin
gelişimini başlatmıştır. Yaptığı pekçok özgün kavramsallaştırma ile Weber çağdaş sosyolojinin
kavram deposu olarak görev yapmaktadır.

Weber, bu eylemlerin her birinin toplumsal yapı üzerinde belirli boyutları ile etkileri
olduğunu dile getirmektedir. Ancak yine de toplumun tarihsel gelişimi açısından sosyal
değişimde amaçla ilişkili akılcı eyleme merkezî bir konum vermektedir. Ona göre diğer
eylem türleri mikro düzeyde değişimler gerçekleştirse de makro düzeyde akılcı bir toplum
tipinin ortaya çıkışı ancak teknik araçların gelişimini merkeze alan amaçla ilişkili akılcı
eylemle mümkündür. Zira ona göre “Araçlarını seçmede akılcı olan her eylem tipi” de akılcı
değildir. Ancak “sistematik ve bilinçli bir şekilde araçların bir seçimi”ni içeren eylem
akılcıdır (Max Weber, 1978, s. 65). Sadece bu türde aktörün kendi eylemine önceden
belirlenmiş ve hesaplamaya tabi amaçlar tayin etmesi mümkündür. Böylece toplumsal
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yaşamın bütün alanlarında birbirine paralel bir biçimde ortaya çıkan ve gelişen bir akılcılaşma
süreci söz konusudur.
Weber kapsamlı külliyatı boyunca akılcı kavramını bir sıfat olarak birbiriyle ilişkili
çok farklı anlamlarda kullanmaktadır: sistemli, hesaplanabilir, şahsi olmayan, saf, araçsal,
kesin, sayısal, kural odaklı, öngörülebilir, önceden düşünülmüş, tutarlı, etkili, anlaşılır,
metodolojik, itidalli, titiz, amaca yönelik (Bendix, 1960, s. 278-279; Brubaker, 1984, s. 1-2;
Eisen, 1978, s. 57-70). Bu anlamların üzerinde birleştikleri ortak bir nokta mevcuttur:
Toplumsal yaşamın öngörülebilir ve formel bir biçimde yapılandırılması. Böylece ortaya
çıkan toplum tipi her alanda formelleşmeye doğru bir geçiş içerisindedir. Bu bağlamda
Weber akılcılaşma kavramını temelde birbiriyle ilişkili üç olgu kümesini anlatmak için
kullanmaktadır: (i) Hesaplamanın kullanılması ile hedeflenen sonuçların yöntemsel elde
edilmesi; (ii) dünyaya olumlu anlamıyla anlam kazandırılması (intellectualization) olumsuz
anlamıyla büyü bozumu (disenchantment) ve bunun neticesinde ortaya çıkan olumsuz
neticeler (demir kafes); (iii) sistematik olarak kesin amaçlara yönelmiş bir etiğin
biçimlenmesi.
Dolayısıyla Weber’in sosyal değişme anlayışına göre toplumların tarihsel gelişiminde
öngörülemez ve informel geleneksel toplumdan, öngörülebilir, formel ve akılcı modern
topluma doğru bir geçiş söz konusudur. Daha sonra modernleşme teorilerinde görüleceği
üzere Weber bunun için sistematik bir çerçeve önermez. Ancak değişik sosyal alanlarda bu
geçişin dinamiğini ortaya koymaya çalışır. Yukarıda bu dinamiğin mikro düzeydeki düzensiz
değişim ile makro düzeydeki düzenlilik arz eden değişim arasındaki gerilimden
kaynaklandığını belirtmiştik. Weber’e göre sosyal yaşamın her bir alanında değişik
düzeylerde akılcılaşma yaşanır. Ancak eğer bu aklıcılaşmalar birbirlerini tamamlar mahiyette
değillerse topyekûn bir biçimde akılcı bir toplumun (değişimin) ortaya çıkması mümkün
olmaz. Bu noktada Weber’in değişik alanlardaki değişimlerin birbirini destekler hâle
gelebilmesi için bir formül veya sistem önerisi yoktur. Bunun yerine seçmeci ilişkiler22
(Wahlverwandtschaften) kavramı çerçevesinde karmaşık bir nedensellikler ağından bahseder.
Ona göre sosyal alanın değişik alanlarında Batı’da tarihsel süreç içerisinde süregelen
akılcılaşmalar 16. yüzyılda birbirini destekler mahiyette birbiri ile ilişkili bir mahiyet
kazanmışlardır. Eğer değişik alanlarda gerçekleşen akılcılaşmalar birbirini destekler bir
mahiyet kazanmaz ise toplamda bir sosyal değişimin gerçekleşmesi söz konusu olamaz.

22

Weber’in pek çok kavramının aksine seçmeci ilişkiler kavramı için külliyatında bir tanım yoktur. Kavramın
Weber külliyatının temeli olduğu kabul edilmekle birlikte üzerine pek az düşünülmüştür. Kavram 18. yüzyılda
kimya biliminde ortaya çıkmıştır. Oradan sosyal alana adapte eden “dâhili ilişki” (innere Verwandtschaft)
kavramını kullanan Goethe’dir (Thims, 2007, s. 371-422). Ayrıca Kant aklın ideasını “ilişki” (Afinitdt) olarak
nitelemektedir. Genellikle Weber’in kavramı Goethe’den aldığı düşünülmektedir. Ancak onun epistemolojisinin
Kantçı temelleri de dikkate alındığında Weber, kavramı sosyal olgular arasındaki gömülü nedensel ağları ifade
etmek üzere kullanmaktadır (Konu ile ilgili detaylı bir tartışma için bkz. Howe, 1978).
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Sosyoloji ve Tarih
“Sosyoloji ampirik süreçlerin genelleştirilmiş aynılığını ve tip kavramlarını formüle
etmenin peşindedir. Bu onu nedensel analize ve kültürel önemi haiz tekil eylemlerin, yapıların ve
kişiliklerin açıklamasına yönelmiş olan tarihten ayırır.” (Max Weber, 1978)

Weber, olgular arasında seçmeci ilişkinin bir açık bir tanımını ve formülünü vermese
de bunun geçekleşmesinde dinî zihniyete merkezî bir yer vermektedir. Ona göre nasıl ki bir
tren yolunda makastar ufak bir müdahale ile trenin yönünü değiştirebilmekte ise tarihsel
süreçte de fikirlerin değişimi tarihte böyle bir rol oynamaktadır (Max Weber, 1946, s. 280).
Dinî zihniyet değişik alanlarda gerçekleşen akılcılaşmaların birbirini destekler hâle gelmesini
temin edebileceği gibi bunu engelleyici bir mahiyet de arz edebilir. Buna göre 16. yüzyılda
Batı Avrupa’da değişik sosyal alanlarda öteden beri süregelen akılcılaşmaları birbirine
bağlamada Protestanlığın önemli bir rolü olmuştur. Weber açık bir biçimde ifade etmese de
modern toplumun akılcılığında Protestanlığın dinî düşüncesinin önemli bir rolü olduğunu
vurgulamaktadır.
Weber sosyal değişimin karşısında iki önemli engel görmektedir: dünyanın büyülü bir
yer olarak algılanması ve gelenekselcilik (Max Weber, 1978, s. 30) Weber’e göre din
başlangıçta büyüden neşet eder ve orijinalinde ondan ayrılamaz (Max Weber, 1978, s. 399400). İnsanlar başlangıçta dünyayı bir büyülü bahçede yaşıyormuş gibi her şeyi maddi
olmayan dünya ötesi ve üstü ögelerle açıklamaktadırlar. Ancak “dinî ve ‘dünyevi’ değer ve
sorumluluklar arasında bir gerilimi” (Brubaker, 1984, s. 75) ortaya çıkaran ve sürekli
derinleştiren akılcılaşma neticesinde olaylar arasındaki maddi bağlar keşfedilmeye ve
açıklanmaya başlanmış, büyü bozulmuştur. 23 Bu gerilim neticesinde dünya büyüsünü
kaybeder ve “giderek insanın bir makinayı kontrol edermişçesine yönettiği yapay bir ürünü
olur” (Freund, 1968, s. 143-144). Farklı dinleri karşılaştırmalı bir biçimde inceleyen Weber
bunların değişik düzeylerde akılcılaştığını (büyüden uzaklaşıp doktrine dönüştüğünü)
belirlemektedir. Başta Konfüçyenlik ve Hinduizm olmak üzere tüm Asya dinlerinin akıl dışı
yöntemlere, mistisizm ve büyüye karşı doğal bir eğilimi mevcuttur (Max Weber, 1967b, s.
337). Dolayısıyla dünyanın büyüsünü kırmamış ve dolayısıyla dünyayı akılcılaştıramamıştır.
İslam başlangıçta akılcı doktriner bir kader öğretisine sahip olmasına rağmen, zamanla siyasal
koşullar sebebiyle bu öğreti popüler dindeki kısmet anlayışıyla kaderciliğe dönüştüğü için
büyüsel ögeleri ortadan kaldıramamıştır (Max Weber, 1978, s. 575). Böylece dinsel
düşüncede büyüden doktrine doğru bir geçiş gerçekleşmemiştir. Weber’e göre müminin
selametini bu dünyadaki eylemlerinin hesaplanabilir ve öngörülebilir bir neticesi olarak gören
Protestanlık tamamıyla büyüden arınmış insanın selametini bu dünyadaki eylemlerine
bağlayan salt akılcı bir din olarak sosyal değişmenin zirvesini temsil etmektedir (Max Weber,
1978, s. 630).

23

Marianne Weber’in belirttiği üzere Weber dünya dinleri üzerine çalışırken dinî gelişmenin seyrinde Friedrich
Schiller’den aldığı bir kavramsallaştırmayla bir büyü bozumunu keşfetmiştir (Marianne Weber, 2008, s. 333).
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Weber’e göre aklıcılaşmanın önündeki bir diğer güçlü engel de gelenekselciliktir. O,
gelenekselciliği sıklıkla sosyal değişimin karşısına koymaktadır (Max Weber, 1978, s. 30).
Ona göre geleneksel dünya modern dünyanın zıddına değişimin olmadığı bir dünyadır. Bu
açıdan dünya dinleri arasında Yahudilik ve Hristiyanlık bu noktada benzersizdir. Zira
Hristiyanlık peygamberlik geleneğini devam ettirdiği için Doğu dinlerinde olmayan
dinamizmini korumuştur. Hinduizm, Budizm, Konfüçyenliğin değerleri geleneksel Asya
uygarlıklarının ve gündelik hayatın o kadar içindedir ki Hristiyanlığın tersine, genel toplumsal
yapıdan farklılaşan dinî kurumlaşmalar üretememişlerdir. Dinî değerler, bu değerleri halka
açıklayacak bir merkezî otoritenin yokluğunda belirli bir gruba ait olanlar ile genele ait
olanlar şeklinde entelektüel olarak tabakalaşmış ve birbirinden ayrılmıştır. Dolayısıyla bu
değerlerin etkisi gelenekçi ve tutucu olmuştur. Bu dinlerin adanmış uzmanları ve yorumcuları
dinin gündelik hayatta manevi ve törensel şekillerinin halka dışsallaştırılmasından ziyade
bireyin manevi derinleşmesine, kutsal metinlerin derinliklerinde uzmanlaşmaya ya da kutsal
ile iletişimin uhrevi biçimlerine yönelmişlerdir. Weber’e göre bu tür dinî tecrübeler elbette
Hristiyanlıkta da vardır; ama ayrıca azimli bir biçimde dünyanın dönüştürülmesi yoluyla
kutsal ile dünyevi arasındaki gerilimi aşmaya çalışan bir peygamberlik geleneği de mevcuttur.
Takipçilerine önderlik, rehberlik, etik bir örneklik ve liderlik eden peygamber, dini bu
dünyayı dönüştürmenin bir aracı olarak inşa etmektedir (Max Weber, 1978, s. 439-452).
Ayrıca Hristiyanlıkta genel sosyal düzenden ayrılmaları sebebiyle sosyal düzen üzerinden
bağımsız bir etkiye sahip ileri düzeyde örgütlenmiş kilise ve manastır kurumları da bunda
etkilidir. Nihayetinde Batı’da sekülerleşme ile akılcılaşmanın önünde engel olan geleneksel
yaşam biçimleri ve dinî inanışlar ortadan kaldırabilmiştir. Böylece gelenekselciliği aşan bir
değişim ortaya çıkmıştır.

Üretim Müesseselerinde Akılcılaşma
(1) Maddi üretim araçlarının tamamen mal sahibince elde edilmesi ve piyasada kâr fırsatlarının
resmi yoldan elde edilmesinin tamamen yok olması, piyasa özgürlüğünün olması;
(2) Mülk sahiplerinin yönetimi seçmedeki tam özerkliği ve dolayısıyla yönetim işlevlerinin
hakkını resmi yoldan ele geçirmenin tamamen yokluğu;
(3) İşçilere iş seçme, işverene işçi seçme özgürlüğünün olması, bunun için resmi yoldan bazı
meslekleri elde etmenin tamamen ortadan kalkması;
(4) Tüketimin, üretimin ve fiyatların özsel düzenlemesinin ya da sözleşme özgürlüğünü
kısıtlayan veya değişimin şartlarını belirleyen diğer düzenlemelerin tamamen yokluğu;
(5) Üretim sürecinin teknik şartlarının tam olarak hesaplanabilirliği ve mekanik olarak akılcı
teknoloji;
(6) Kamu yönetiminin ve yasal düzenin işleyişinin tam olarak hesaplanabilirliği ve tüm
sözleşmelerin siyasi otorite tarafından güvenilir salt resmi garantiye alınması. Bu formel olarak akılcı
yönetim ve hukuktur;
(7) Hane halkı ile işletmenin tamamen ayrılması ve ayrı bütçelendirmenin gerçekleşmesi;
(8) Akılcılığın en yüksek derecesine sahip bir parasal sistem (Weber, 1978, ss. 161-162).
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Weber’e göre sosyal değişmeyi sağlayan akılcılaşmanın temel göstergesi
hesaplanabilirliktir. Hesaplama araçlara odaklanmanın bir neticesidir. Buna göre modern
uygarlık merkeze araç odaklı hesaplanabilirliği almış ve iktisadi karar üzerindeki geleneksel
ve değere ilişkin kısıtları kaldırmıştır. Protestan selamet fikri ile birlikte hayatın tüm alanları
hesaplamanın nesnesi olmuş ve böylece ortaya çıkan modern kapitalizm ile birlikte
akılcılaşma tam anlamıyla tüm hayata egemen olmuştur (Max Weber, 2009a, s. 214).
Akılcılaşmanın bu tür bir kullanımı ilerleme fikrinin Weber’de mevcut olup olmadığı
sorusunu akla getirmektedir. Yukarıda Bendix ve Parsons’ın bu hususta birbiri ile çelişen iki
yorumu zikredilmişti. Buradan hareketle Weber’in epistemolojik olarak on dokuzuncu yüzyıl
ilerlemeciliğine ve pozitivizmine karşı olduğu bir kez daha belirtilmelidir. 19. yüzyıl sonu
Alman entelektüel ortamının epistemolojik kırılmalarının Weber’in düşünsel dünyasının
şekillenmesinde önemli bir yeri mevcuttur. Almanya’da çok ciddi epistemolojik tartışmaların
yapıldığı yüzyılın dönüm noktası aynı zamanda Batı düşüncesinde 19. yüzyıl boyunca
egemen olan evrimciliğin, ilerlemeciliğin ve pozitivizmin de sorgulanmaya başladığı bir
dönemdir. Bu dönem tartışmalarında insan bilimleri ile doğa bilimlerinin şekillenmesi üzerine
olan tartışma dikkat çekicidir. Bilindiği üzere on dokuzuncu yüzyılda sosyoloji ve diğer
sosyal bilimler ortaya çıkarken fizikte olduğu gibi kesin açıklamalar peşinde olmuşlardır.
Hatta sosyolojinin kurucusu ondaki bölümleri ifade ederken fizikteki ayrımdan hareketle
sosyal dinamik ve sosyal statik olarak isimlendirmeyi uygun görmüştür. Sosyal bilimlerde
doğa bilimlerine bu tür öykünme söz konusu iken 1880’lerin Almanya’sında tinsel bilimler
(geisteswissenschaft) ile doğa bilimleri (naturwissenschaft) arasında inceledikleri olgunun
doğası gereği bir ayrım olması gerektiğine dair epistemolojik bir tartışma baş göstermiştir.
Buna göre doğa bilimleri açıklamaya tinsel bilimler de anlamaya dayanmaktadır. Hegel’in
metafiziğine, Nietzche’nin vitalizmine ve Marx’ın materyalizmine eleştirel yaklaşan bu
kuşağın Droysen, Dilthey, Lask ve Rickert gibi önemli bazı düşünürleri bilgi ve gerçeklik,
kavramlar ve tecrübe arasındaki sorunlu ilişkiye odaklanan Kant’ın epistemolojisine dönüşü
önermişlerdir. Kant’ın epistemolojisinden hareketle gelişen bu metodolojik tartışmalar ilk
planda psikoloji ve sosyoloji gibi yeni doğmakta olan sosyal bilimlerde doğa bilimlerindekine
denk bir mantık ve metodoloji arayışlarını kışkırtmıştır. Weber yeni Kantçılık olarak
adlandırılan sosyal bilimlerin temel felsefesinin yorum olması gerektiğini savunan bu genç
kuşak düşünürler arasında yer almaktadır. Onun tarihselciliğe, materyalizme, pozitivizme ve
ilerlemeciliğe karşı eleştirileri sosyal eylemin doğasının farklı olması temelinde şekillenir.
Kültürel bilimlerin doğal bilimlerden ayrı bir kimliği olduğunu vurgulayarak nedensel
açıklamaları reddeden Weber’e göre natüralizme karşı sosyal bilimlerin felsefesi yorumdur.
İlk olarak tarihçi Droysen tarafından 1850 civarında geliştirilmiş olan Weber’in yorumcu
(verstehen) yöntemi Dilthey, Rickert, Lask, Simmel, Gottlottlilienfeld, Lipps, Jaspers’tan da
unsurlar içermektedir. Weber, Dilthey’in ayrı yöntemler olarak gördüğü açıklama ve yorumu
birleştirmiş ve yorumcu açıklamayı geliştirmiştir. Bu çerçevede Weber, sosyolojiyi “sosyal
eylemin anlayışçı bir anlaması ve dolayısıyla bu eylemlerin gidişatının ve neticelerinin
nedensel açıklaması ile ilgilenen bir bilim” olarak tanımlamaktadır.
Dolayısıyla onun akılcılığa biçtiği rol ile Aydınlanma düşüncesinin ve 19. yüzyıl
ilerlemeciliğinin biçtiği rol arasında farklar vardır. Kendisinden önceki sosyolojik
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düşünürlerin yaptığı gibi Weber sosyal değişme ile ilerlemeyi bir tutmaz. Weber’e göre Batı
tarihinde akılcılaşma Hegelyen bir biçimde kendi kendini açarak başlangıçtan sonuca doğru
giden bir içsel mantıktan ziyade şartların “seçmeci ilişkisi” ile niyetlenilmemiş sonuçlar
neticesinde ortaya çıkmaktadır. Onun toplumsal değişmeye yaklaşımı ilerlemeci değil
(Collins, 1986, s. 94; Giddens, 1995, s. 43; Hindess, 1987, s. 144) gelişmeci (Schluchter,
1981, s. 22, 1987, s. 92) ve neoevrimcidir (Roth, 1987, s. 76). Fakat incelediği kategorilerde
sürekli en üst düzeyde akılcılığa Batı’da ulaşıldığını dile getirmesi onu aslında 19. yüzyılın
ilerlemeci ve pozitivist düşünürleriyle aynı noktaya getirmektedir.24

8.2. Sosyal Değişim ve Karizma
Weber sosyal değişimle ilgili olarak üç tür siyasal biçimden bahsetmektedir:
geleneksel, karizmatik ve akılcı-yasal (Max Weber, 1978, s. 215). Bunlar aynı zamanda
başlangıçta tanımlanan sosyal eylemin saikleri ile de yakından alakalıdır. Geleneksel otorite
genellikle geleneksel ve değer akılcı eylemle tanımlanan bir siyasal biçimdir. Weber’in
patrimonyalizm olarak adlandırdığı bu siyasal biçimde esas mesele statükonun
sürdürülmesidir. Alışılagelen düzenin değişmesi anlamına geleceği için geleneksel otoritede
genellikle sosyal değişim karşıtlığı mevcuttur (Blau, 1963, s. 308). Geleneğin gücü ne akılcı
ne da tam anlamıyla şahsidir. Bünyesinde bazı -zaman zaman- aşırı şahsi özellikler barındırsa
da genellikle şahsı aşan geleneklerin gücü daha belirleyicidir. Aynı zamanda hesaplamaya ve
öngörüye dayalı bir akılcılaşma da gerçekleşmemiştir. Dolayısıyla geleneksel otorite
karizmatik otoritenin istisnai hâli ile akılcı yasal otoritenin kurumlaşmış değişimi arasında bir
yerde durur. Karizmanın gücü gayri akılcı ve dinamiktir; akılcı kanunun gücü nihayetinde
akılcı ve dinamiktir. Dinamik olan sosyal değişmeyi doğuran etken olduğu için iki değişimci
tip arasında geleneksel otorite durağanlığı temsil etmektedir (Blau, 1963, s. 309).
Şahsın etkileyiciliği manasına gelen karizmayı Weber (1978, s. 1117) “tarihin yaratıcı
devrimci gücü” olarak tanımlar. Ona göre “Karizma sadece ‘uyandırılabilir’ ve ‘test
edilebilir’; ‘öğretilemez’ ve ‘öğrenilemez’” (Max Weber, 1978, s.. 249). Weber’in dinler
tarihi literatüründen alarak kullandığı karizma kavramı esasında Yahudi peygamberliği ile
yakından alakalıdır. Bu noktada Weber Filistin’de soyutlanmış dinî etiğe dayalı akılcılaşan
doktriner bir dinî anlayışın gelişmesini karizmatik peygamberlik ile açıklamaktadır. Ona göre
İbranilerdeki karizmatik peygamberlik geleneği Mezopotamya ve Mısır’da olduğu gibi
despotik bir bürokratik devletin gelişmesini engelleyen ve dolayısıyla daha akılcı ve
değişimci bir sistem oluşturmuştur (Max Weber, 1967a, s. 5-10). Her ne kadar Yakın Doğu
krallıklarına özenen Süleyman’ın mabedi saray ile dinî müesseseleri birleştirmeye çalışsa da
onun kurmaya çalıştığı kral peygamberlik sistemi, serbest ve sosyal olarak bağımsız
peygamberlerin ortaya çıkması sebebiyle işlememiştir (Max Weber, 1967a, s. 18). Zira
bağımsız peygamberlerin önderliğinde köylülüğün profesyonel bir savaşçı olarak ortaya
çıkması idarede hâkim olan sülalelere uzun yaşam, çok evlat, siyasi başarı vaat eden saray
peygamberlerinin yerinden olmasına neden olmuştur. Bu kutsal kitap peygamberleri krallığın
düşüşte olduğu ve yabancı işgal tehditlerinin olduğu bir dönemde ortaya çıkmıştır.
24

Bu konuda kapsamlı bir tartışma için bkz. Sunar (2012).
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Dolayısıyla halkını tehlikelerden kurtararak selamete götüren İbrani peygamberlik
müessesesinin karizmatik yapısı sosyal değişim için bir fırsat sunmaktadır. Böylece sadece
peygamberlikle kayıtlı olmayan karizmatik liderlik toplumun kapsamlı bir değişime ihtiyaç
duyduğu zamanlarda değişimi sağlayan bir unsur olarak işlev görmektedir. Buradan hareketle
Weber mikro düzeyde sosyal değişimi bazen güçlü bireylerin dönüştürücü gücüyle
açıklayabilmektedir. Onun karizma teorisi bu bağlamda toplumu bir yapı olarak gören ve bu
yapıyı kırılmaz bir mekanizma olarak tahayyül eden on dokuzuncu yüzyıl sosyologlarından
ayrılmaktadır.
Karizmatik otoritenin ileri düzeyde formel, akılcı, kurumsallaşmış, bürokratik modern
toplum içinde ne kadar anlam taşıyacağı tartışmalıdır. Weber bu noktada akılcı yasal
otoriteden yana tavır alır. Ona göre hesaplanabilirlik ve öngörülebilirlik ile ilişkili olarak
akılcılaşma karizmayı dışlamaktadır. Zira karizma doğası itibarıyla kuralları olan ve rutin
kıran, öngörülemez ve hesaplanamaz bir eylem ortaya koymaktadır. Ancak yine de bu
karizmanın tamamen ortadan kalkması anlamına gelmez. Weber onun da modern toplum
içinde kurumsallaşarak -rutinleşerek- varlığını sürdürdüğünü dile getirir. Ona göre modern
toplum önceki toplum biçimlerinde olmadığı biçimiyle değişimin bir mekanizmaya
bağlandığı bir toplumdur. Böylece karizmanın işlevleri akılcı bir biçimde kurumlar tarafından
paylaşılmıştır.
Esasında Weber, modern toplumdaki bu ileri düzeydeki formelleşme ve
kurumlaşmanın sosyal değişimi zora soktuğunu da düşünmektedir. Ona göre modern
toplumun gittikçe kuralların sıkı ağı tarafından cendereye alınması onu bir demir kafese
dönüştürebilir. Onun endişesi modern toplumu doğuran değişimciliğin zayıflaması,
kurumlarla gittikçe daha yakın ilişkide bir toplum modelinin ortaya çıkmasıdır. Dolayısıyla
modern toplumdaki bütün akılcılaşma ve kurumlaşmaya rağmen Weber’in aktör temelli
sosyolojisinde her zaman karizma için yer vardır. Özellikle savaş ve afet zamanları gibi
zamanlarda karizmanın olağanüstü dönüştürücü gücüne ihtiyaç duyulmaktadır (Max Weber,
1978, s. 244).

8.3. Sonuç: Weber’in Sosyal Değişime Genel Yaklaşımı
Yukarıda ele alınan çerçevede Weber’in sosyal değişime genel yaklaşımı şu temel
noktalar etrafında toparlanabilir:
(i) Weber aşamalı, doğrusal ve evrimsel bir sosyal değişim anlayışını reddetmektedir.
Bunun karmaşık bir neoevrimci değişme anlayışı mevcuttur.
(ii) Sosyal değişmeyi sadece iktisadi etkenler temelinde açıklayan Marksist iktisadi
indirgemecilik reddedilmektedir. Ancak sıklıkla zannedildiği gibi Weber değerlere benzer bir
konum vermemektedir. Değerlerin değişimi biçimlendirmede öneminden bahsetmekle birlikte
sadece onlara dayanan bir açıklama yapmamaktadır.
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(iii) Öznel, kültürel ve tesadüfi olmayan tarihsel (bağlamsal) etkenler ile iktisadi
etkenleri aynı bağlamda görmektedir. Dolayısıyla Weber iktisadi etkenleri de diğer sosyal
etkenler gibi değerlendirilmektedir.
(iv) Weber ideal tipler ekseninde tarihsel karşılaştırmalara dayalı yorumcu-anlamacı
bir değişim analizi yapmaktadır. Bu analizin maksadı tarihsel süreç içinde takip edilebilir
tarihsel aşamaları belirlemek değil değişimi meydana getiren farklı unsurları açıklamaktır.
(v) Weber sosyal değişmeyi bir akılcılaşma süreci olarak görmektedir. Ancak bu
akılcılaşma evrensel ve her yerde geçerli bir sosyal form oluşturmaktan ziyade Batı’ya has
uzmanlaşma ve teknik farklılaşmanın bir neticesi olarak değerlendirilmektedir.
(vi) Weber mikro düzeyde çeşitli ve sıçramalı bir sosyal değişim fikrine daha fazla
açıkken (karizma teorisi), makro tarihsel düzlemde sosyal değişimin bir düzenlilik arz ettiğini
(akılcılaşma teorisi) düşünmektedir.
Nihayetinde Boudon’a (1991, s. 55, 218) başvurarak söyleyecek olursak Weber,
Simmel ile birlikte, Kant felsefesinde bulduğu temel çerçevesinde bir sosyal değişme analizini
gerçekliği betimleyici modeller ile gerçekliğin kendisi arasında bir fark olduğunu temele
alarak her bir sosyal eylemin bağlamsal bir değeri olduğu fikriyle şekillendirmişlerdir. Bu
kapsamda onun aktör temelli sosyal eylem sosyolojisi toplumsal değişimi kavramak açısından
önemli açılımlar sağlamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik
Bu bölümde klasik sosyologların sonuncusu olarak görülebilecek olan Weber’in
toplumsal değişim anlayışını ele aldık. Weber pek çok açıdan olduğu gibi toplumsal değişimle
ilgili açıklamlarında da klasik sosyologlardan ayrılmaktadır. Bu ayrılış bütünüyle bir kopuş
değil bir faklılaşmadır. Klasik sosyolojideki ilerlemeciliği terkederek bunun yerine gelişmeci
bir tarih anlayışını kabul eder. Tek bir etken etrafında çizgisel olarak ilerleyen bir tarihin
yerine çoklu etkenler etrafında şekillenmiş bir tarih görüşünü kabul eder. Bu çerçevede dünya
tarihinde toplumların değişimini bir akılcılaşma süreci olarak görür. Akılcılaşma temelde dini
düşüncenin dönüşümü ile tezahür eder. Aynı zamanda toplumsal alanın daha fazla hesap
konusu hâline gelmesini ve formelleşmesini temin eder. Bu çerçevede Weber’e göre dini
zihniyet ve değerlerdeki farklılaşmalar toplumsal değişimin yönünü belirleyen etkiye
sahiptirler. Weber böylece mekanik olmayan bir toplumsal değişim yaklaşımı oluşturur.
Bazen onun teorisinin zayıf yanı olarak değerlendirilen bu değişim kavramsallaştırması
esasında Weber’in teorisinin farklı etkilerini ortaya çıkarmıştır. Öte yandan Weber tarihte
etkili kişilerin varlığına inanmaktadır. Onun karizma olarak adlandırdığı bu etkililik zor
zamanlarda toplumsal değişimi talep eden ve yönlendiren liderlerin varlığını imlemektedir.
Bu çerçevede karizma irrasyonel bir sosyal değişim aracı olarak işlev görmektedir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Weber’in tarihsel değişim anlayışını ifade eder?
a) İlerlemecilik
b) Protestanlık
c) Karizma
d) Gelişmecilik
e) İdealizm
2) Weber dünya tarihinde toplumsal değişme sürecini hangi mekanızmanın bir eseri
olarak görmektedir?
a) Akılcılaşma
b) Yenileşme
c) Reformasyon
d) Protestanlık
e) Aydınlanma
3) Weber’in “tarihin yaratıcı devrimci gücü” olarak tanımladığı şahsın etkileyiciliği
manasına gelen kavram hangisidir?
a) Seçmeci ilişkiler
b) Akılcılaşma
c) Karizma
d) Gelişme
e) Protestanlık
4) Türkiye’deki İslam’ın toplumsal değişimin önüde bir engel olduğu yönündeki
iddiaları Weber’in perspektifinden değerlendiriniz.
5) Weber’in bakış açısından hareketle Türkiye’de son yıllarda bürokraside meydana
gelen teknik gelişmelerin toplumsal yapıda ne tür değişimler oluşturabileceğini
değerlendiriniz.
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Cevaplar
1)a, 2)a, 3)c
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9. ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİDE TOPLUMSAL DEĞİŞİM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
- Çağdaş Sosyolojide Değişme Yaklaşımları
- Döngüsel Yaklaşımlar
- Yapısal-İşlevselci Denge Teorileri
- Çatışma Teorileri
- Yeni-Evrimcilik
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Çağdaş sosyolojide değişim nasıl ele alınmaktadır?
2.
nelerdir?

Değişimi ele almada çağdaş sosyolojiyi klasik sosyolojiden ayıran özellikler

3.

Döngüsel yaklaşımlar nasıl ortaya çıkmıştır?

4.

Döngüsel yaklaşımlar değişimi nasıl ele almaktadır?

5.

Çağdaş döngüsel yaklaşımların kadim döngüsel teorilerden farkı nedir?

6. Yapısal-işlevselci denge teorileri nerde ve hangi parametreler çerçevesinde ortaya
çıkmıştır?
7.

Yapısal-işlevselci denge teorilerinin Amerikan sosyolojisindeki yeri nedir?

8.

Çatışma teorilerinin değişimle ilgili temel iddiaları nelerdir?

9.

Toplumsal yaşam gerçekten bir çatışma üzerine mi kuruludur?

10. Yeni-evrimcilik sosyolojiye ne katmaktadır?
11. Yeni-evrimciliğin on dokuzuncu yüzyıl klasik evrimciliğinden farkı nelerdir?
12. Günümüzde yaygınlaşam gen bilimleri ve biyolojizm ile yeni evrimci açıklamalar
arasında ne tür bir ilişki mevcuttur?

154

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Tüm bölüm

Çağdaş sosyolojide
toplumsal değişime
yaklaşımlarının genel
çerçevesi kavranacaktır.

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar

Döngüsel Yaklaşımlar

Döngüsel yaklaşımların
toplumsal değişime
yaklaşımı kavranacaktır.

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar

Yapısal-İşlevselci Denge
Teorileri

Yapısal-işlevselci denge
teorilerinin toplumsal
değişime yaklaşımı
kavranacaktır.

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar

Çatışma Teorileri

Çatışma teorilerinin
toplumsal değişime
yaklaşımı kavranacaktır.

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar

Yeni-Evrimcilik

Yeni-Evrimciliğin
toplumsal değişime
yaklaşımı kavranacaktır.

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar
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Anahtar Kavramlar
• Çağdaş sosyoloji
• Döngüsel yaklaşımlar
• Sorokin, Toynbee
• Spengler
• Yapısal-işlevselcilik
• Denge teorileri
• Parsons
• Merton, çatışma teorileri
• Simmel
• Dahrendorf
• Yeni-evrimcilik
• Lenski
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Giriş
Klasik sosyolojinin bıraktığı miras üzerinden değişim konusu çağdaş sosyolojide geniş
bir yer bulmuştur. Özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki 30 yıl sosyal değişim tüm
boyutları sosyolojinin ana teması hâline gelmiştir. Amerikan sosyolojisinde birbirine alternatif
pek çok açıklamanın ve yaklaşım gelişmiş ve değişim sosyolojisi alanında makro ve mikro
pek çok kavramsallaştırmaya şahit olunmuştur. Bu yaklaşımlardan dördü bu bölümde detaylı
bir biçimde ele alınacaktır. Aşağıda evvela 19. yüzyılın ilerlemeci tarih görüşüne dayanan
makro teorilerinin bir eleştirisi olarak ortaya çıkan döngüsel teoriler incelenecektir. Bu
yaklaşımın sosyolojideki en önemli temsilcisi olan Sorokin detaylı bir biçimde tartışılacaktır.
Ardından Amerkan sosyolojisinin tarihsel gelişimi içerisinde işlevselciliği ile yapısalcılığını
birleştiren ve uzunca bir süre değişim konusunda etkili olan yapısal işlevselcilik bu
yaklaşımın önemli isimleri olan Parsons ve Merton üzerinden ele alınacaktır. Müteakiben
işlevselciliğin kapsamlı bir eleştirisini gerçekleştiren çatışmacı teori Dahrendorf ve Coser gibi
önemli temsilcileri tarafından ortaya konan görüşler çerçevesinde incelenecektir. Son olarak
ise 20. yüzyılın ilk yarısında klasik evrimciliği revize ederek antropolojide meydana çıkan
ardından da 1960’lardan itibaren sosyolojiye yaygınlaşan yeni-evrimci teoriler ele alınacaktır.
Bu kısımda günümüzde gittikçe yaygınlaşan bu yaklaşımın değişimi ele alış biçimi detaylı bir
biçimde tartışılacaktır.
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9.1. Döngüsel Yaklaşımlar
On dokuzuncu yüzyıl ilerlemeciliğine bir tepki olarak ortaya çıkan döngüsel değişim
kuramları genellikle uygarlıkların yükseliş ve düşüşlerindeki gelişme ve bozulma örüntülerini
keşfetmeye odaklanmışlardır. Çağdaş sosyal bilimlerde Oswald Spengler, Arnold Toynbee
gibi tarih felsefecileri arasında revaç bulan bu yaklaşımın sosyolojideki en önemli temsilcisi
Rus asıllı Amerikalı sosyolog Pitirim Alexandrovich Sorokin’dir (1889–1968). Spengler
Batı’nın Çöküşü isimli meşhur eserinde uygarlıkların yükseliş ve düşüşünün kaçınılmaz bir
kader olduğunu ilan etmektedir. Ona göre her uygarlık biyolojik bir organizma gibi doğar,
büyür ve ölür. Batı’nın da içinde yer aldığı sekiz büyük dünya uygarlığını inceledikten sonra,
modern uygarlığın son aşamada olduğunu dile getirmiştir. Toynbee ise A Study of History’de
isimli çalışmasında tehdit ve çözüm mekanizmaları üzerine odaklanmaktadır. Ona göre her
toplum evvela doğadan, ardından da diğer içsel ve dışsal faktörlerden karşılaştığı tehditlerle
karşılaşır ve verdiği karşılığın doğası o toplumun kaderini belirler. Eğer bu tehditlere karşı
başarılı bir şekilde çözüm üretirse başarılı olur; üretemezse de yok olur. Bu çerçevede
Toynbee tarihin bir yükseliş ve çöküş döngüsünden ibaret olduğunu göstermeye çalışır.
Sorokin ise 1938’de kaleme aldığı Social and Cultural Dynamics isimli eserinde toplumsal
değişime mevcut yaklaşımlardan çok farklı bir açıklama önerir.
Sorokin’e göre toplumlarda değişimi meydana çıkaran bir farklılaşma ve bütünleşme
süreci söz konusudur. İşlevselcilerin iş bölümü çerçevesinde geliştirdikleri farklılaşma ve
bütünleşme kuramından ciddi bir biçimde farklı olan bu yaklaşıma göre her insan toplumunda
kaçınılmaz bir biçimde ortaya çıkan farklılaşma çerçevesinde toplumun bütünleşmesini
oluşturmak üzere beş alt sistemin ortaya çıkmaktadır: (i) doğru ile yanlışı birbirinden ayıran
etik sistemler; (ii) mülkiyet ilişkilerini, temel hak ve görevleri düzenleyen, yasal olanla suç
teşkil eden eylemleri birbirinden ayıran hukuk sistemleri, (iii) kutsal ve tabu olanı
olmayandan ayıran dini sistemler; (iv) bilgi edinirken gerçekle hatayı birbirinden ayıran
bilimsel sistemler ve (v) sanat sistemleri (Erkilet, 2007, p. 16). Bu sistemler maddi olmayan,
zamansız ve mekânsız anlamlar; anlamları maddileştiren araçlar ve maddi araçların
yardımıyla bu anlamları işler hâle getiren insanlardan müteşekkildir. Bu üç unsur birbiri ile
etkileşim hâlinde sosyo-kültürel sistemi meydana getirirler ve birinin eksikliği hâlinde
gerçeklikte karşımıza çıkan canlı, emprik, sosyo-kültürel olgular ortadan kalkar (Erkilet,
2007, p. 19). Bu üç bileşenli sosyo-kültürel olgular aralarında anlamlı, nedensel bir bağ
mevcut olduğu takdirde sistemlere dönüşürler. Aksi durumda ise bir yığın olarak varlıklarını
sürdürürler. Bir toplumsal yapının sistem mahiyeti kazanabilmesi için anlamlarla araçların
karşılıklı etkileşime ve iletkenliğe sahip olması gerekmektedir. Unsurlar arasındaki etkileşim
tek yönlü değildir. Anlamlar araçları etkilediği gibi araçlar da anlamları etkileyebilir. Aynı
zamanda bir sistemdeki parçalar değişimi birbirlerine iletirler. Sistemin bir bölümünde veya
tümünde meydana gelen değişimler diğer bölümlere aktarılır. Sorokin toplumsal yaşamın
anlamlar ile araçlar arasındaki düzenli döngüsünden hareketle toplumsal gerçeklikte
tekrarlanabilir monoton olmayan değişimleri teorileştirir ve bu şekilde insan toplumlarında
yaşanan değişimlerin döngüsel karakterine ulaşır.
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Spengler gibi bir tarih felsefecisi olan Arnold Toynbee meşhur çalışması A Study of
History’de tehdit ve çözüm mekanizmaları üzerine odaklanmaktadır. Ona göre her toplum
evvela doğadan ardından da diğer içsel ve dışsal faktörlerden karşılaştığı tehditlerle karşılaşır
ve verdiği karşılığın doğası o toplumun kaderini belirler. Eğer bu tehditlere karşı başarılı bir
şekilde çözüm üretirse başarılı olur; üretemezse de yok olur. Bu çerçevede Toynbee tarihin bir
yükseliş ve çöküş döngüsünden ibaret olduğunu göstermeye çalışır. Tüm uygarlıkların
nihayetinde hayatiyetlerini tamamlayıp ölmezler. Hatalarından ders alan ve diğer kültürlerden
çözümleri ödünç alan uygarlıklar yeniden bir yükseliş çağına girebilirler. Toynbee’nin teorisi
de Spengler gibi savaş çağı çöküş mitosuna uygun bir teoridir. Ancak Toynbee dünya
toplumları arasındaki kültürel alışverişe merkezi bir yer vermektedir. 1945 sonrasında
teorilerini revize eden Toynbee günümüzdeki uygarlık eksenli toplum analizlerine zemin
oluşturan tarih felsefecisi olarak önemini korumaktadır.
Döngüsel teorinin sosyolojik teorideki en önemli temsilcisi Rus asıllı Amerikalı
sosyolog Pitirin Sorokindir. 1938’de kaleme aldığı Social and Cultural Dynamics isimli
eserinde toplumsal değişime mevcut yaklaşımlardan çok farklı bir açıklama önermektedir.
Erkilet’e (2007, pp. 13–14) göre 20. yüzyılda tarihsel bir toplumbilim kuran Sorokin’in
“kuramını anlayabilmenin ön koşulu, onun insanı varlığına, evrene ve çevresindeki her şeye
anlam atfeden bir varlık olarak kabul ettiğini bilmektir.” Bu çerçevede Sorokin insanın hem
beden hem ruh boyutuna işaret etmektedir (Erkilet, 2007, pp. 31–32).
BİLGİ KARESİ
Pitirim Alexandrovich Sorokin (1889–1968) Rus asıllı Amerikalı
sosyolog. Bir akademik ve politik aktivist olan Sorokin 1923'de Rusya'dan
Amerika'ya göç etmiştir. 1930’da Harvard Üniversitesinde sosyoloji
bölümünü kuran Sorokin, o dönem Amerikan sosyolojisinde hâkim olan
Talcott Parsons'ın kuramlarının önemli muhaliflerinden biridir. Sosyolojik
teoride toplumsal çevrim kuramı ile tanınan Sorokin bütüncül yaklaşım
olarak adlandırılabilecek bir sosyolojik yaklaşım oluşturmaya çalışmıştır. Bu
görüşlerini dört ciltlik Social and Cultural Dynamics isimli eserinde ortaya
koyan Sorokin kültür ve kişilik arasındaki ilişkiyi kapsamlı bir biçimde ele
alarak pek çok yeni kavramsallaştırmaya zemin hazırlamıştır.

Weber gibi Sorokin de insanı her zaman gerçekliğin henüz kavranamayan boyutları
hakkında hipotezler geliştiren bir varlık olarak kabul eder. Bunun örneği, sosyo-kültürel
sistemlerin iki boyutlu (iç ve dış) doğasında karşımıza çıkar. Birinci boyut maddi olmayan
anlamlar; ikincisi ise bu anlamı zaman ve mekân koordinatları içinde cisimleştiren maddi
kültürdür. Bu minvalde anlamlar insanın kavramaya çalıştığı gerçekliğe dair genel
yaklaşımlardır. Bu anlamları cisimleştiren araçlar da maddi kültürü ifade etmektedir. Bu
yaklaşıma göre insan madde ve anlamın bileşiminden oluşan bir varlıktır. Böylece Sorokin
kendisinden önceki pozitivist sosyal bilim geleneğine karşı çıkarak insana ve sosyal
gerçekliğe dair bütüncü bir yaklaşım geliştirmeye çabalamaktadır.
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Sorokin’e göre siyasal örgütlenme ve toplumsal normların kaynağı olan dinsel
sistemler insan için hayati önem taşıyan iki alanı oluşturur. Toplumların bir arada yaşama ve
örgütlenmesinin gereği olarak politik tabakalaşmanın temel biçimi olarak yöneten-yönetilen
ayrımı toplumun ilk aşamalarından itibaren mevcuttur. Bu sebeple toplumdaki farklılaşma
kaçınılmazdır. Sorokin’e göre bu farklılaşma çerçevesinde toplumun bütünleşmesini
oluşturmak üzere beş alt sistemin ortaya çıkmaktadır: (i) doğru ile yanlışı birbirinden ayıran
etik sistemler; (ii) mülkiyet ilişkilerini, temel hak ve görevleri düzenleyen, yasal olanla suç
teşkil eden eylemleri birbirinden ayıran hukuk sistemleri, (iii) kutsal ve tabu olanı
olmayandan ayıran dini sistemler; (iv) bilgi edinirken gerçekle hatayı birbirinden ayıran
bilimsel sistemler ve (v) sanat sistemleri (Erkilet, 2007, p. 16). Bu sistemler maddi olmayan,
zamansız ve mekânsız anlamlar; anlamları maddileştiren araçlar ve maddi araçların
yardımıyla bu anlamları işler hâle getiren insanlardan müteşekkildir. Bu üç unsur birbiri ile
etkileşim halinde sosyo-kültürel sistemi meydana getirirler ve birinin eksikliği hâlinde
gerçeklikte karşımıza çıkan canlı, emprik, sosyo-kültürel olgular ortadan kalkar (Erkilet,
2007, p. 19). Bu üç bileşenli sosyo-kültürel olgular aralarında anlamlı, nedensel bir bağ
mevcut olduğu takdirde sistemlere dönüşürler. Aksi durumda ise bir yığın olarak varlıklarını
sürdürürler. Bir toplumsal yapının sistem mahiyeti kazanabilmesi için anlamlarla araçların
karşılıklı etkileşime ve iletkenliğe sahip olması gerekmektedir. Unsurlar arasındaki etkileşim
tek yönlü değildir. Anlamlar araçları etkilediği gibi araçlar da anlamları etkileyebilir. Aynı
zamanda bir sistemdeki parçalar değişimi birbirlerine iletirler. Sistemin bir bölümünde veya
tümünde meydana gelen değişiler diğer bölümlere aktarılır.
Erkilet’in (2007, p. 33) belirttiği üzere Sorokin sosyal değişmeyi üç soru çerçevesinde
ele almıştır: (i) Ne değişir? (ii) Nasıl değişir? ve (iii) Neden bu şekilde değişir? Bu sorulara
sırasıyla şu şekilde cevaplar vermiştir: (i) Sistemler ve yığınlar değişir, sistem belirli
düzenlilikler gösterirken, yığınlardaki değişim rastlantısaldır. (ii) Bu değişimler zamanda ve
mekânda gerçekleşen nitel ve nicel farklılaşmalar yoluyla gerçekleşir. Sorokin mekânı hem
fiziki hem de beşeri mekân anlamlarında kullanır. (iii) Bu soruya verilen yanıt Sorokin'in
sisteminin üç ilkesi olan içsel değişme, sınırlar ve gerçekliğin bütüncü karakterini ortaya
çıkarmaktadır.
Anlamlar, araçlar ve insanlar fizik mekânda yer değiştirerek beşeri mekânın
doğmasına yol açarlar. Bu yer değiştirmelerde kalıtım, ihtiyaç ve hareketlilik ve etkileşimin
yoğunluğuna bağlı olarak gelişen yaratıcı kültür merkezlerinin değişimi önemli bir etki
sahibidir. Kültürel yaratıcılıkta kalıtım (deha) önemli bir unsurudur. Ancak kültür unsurlar
kendilerine ihtiyaç duyulmayan yerlerde yaratılmazlar. Yaratıcılığın fiile geçmesi için seçme
ve sentezleme imkânını sağlayan yoğun kültürel etkileşimler gereklidir. Bu etkenler dahilinde
kalıtsal donanımın zayıflaması, yaratıcılığın kaynağı olan ihtiyacın azalması, bölgenin bir
kavşak noktası (etkileşim yeri anlamında) olma niteliğini kaybetmesi halinde yaratıcılık başka
bir merkeze kayar. (Sorokin, Social and Cultural Dynamics s.252'den alıntı, Erkilet, 2007,
s.38)
Zaman boyutu Sorokin’in değişim anlayışında önemli bir yer tutmaktadır. Ona göre
toplumsal süreçler zaman koordinatlarına yerleştirilmeksizin anlaşılır kılınamazlar (Erkilet,
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2007, s.42). Bu çerçevede Sorokin uygarlıkları yükseliş ve düşüş ekseninde ele almak yerine
kültürlerin hissi ile fikri uçlar arasında bir salınım yaşadığını düşünür. Hissi kültürler
duyularla elde edilebilen şeylere vurgu yaparlar. Kültürün bu ucu pratik, hissi, hazcı ve
materyalisttir. Fikri kültürler ise akıl kanalıyla elde edilen şeylere vurgu yaparlar. Kültürün
hissi kutbunun tam karşıtı olan bu ucu ise soyut, nihai hakikat ve inanç ile ilişkili olarak
dinidirler. Sorokin’e göre bütünüyle bu iki kutuptan birinde yer alan bir kültür yoktur. Bu
ikisinin ideal bir bileşimini temsil eden bir denge hâli olan idealist kültüre gerçeklikte
ulaşmak da güçtür. Bir kültürde bu kutuplardan salt birisine yönelen bir hareket diğer kutbu
temsil eden güçlerin direnci ile karşılaşacaktır. Bir uca ne adar çok fazla vurgu yapılırsa diğer
kutuptan gelebilecek direnç de o düzeyde artacaktır. Her toplumda bu iki güç arasında değişik
düzeylerde gerilim mevcuttur. Bu gerilim uzun vadede bir istikrarsızlık oluşturur. Bu
istikrarsızlık sosyal değişimin temel yapısını teşkil eder. Sorokin sosyo-kültürel gelişmenin
hissi ve fikri dinamiklerin birbirini dengelemesi ile gerçekleştiğini düşünür. Sorokin'e göre,
bir üst sistem, bütün kültürel ve toplumsal sistemleri yeni bir anlam etrafında bütünleşip, yeni
bir zihniyeti kristalleştirdiğinde eski kültürün zamanı dolmuştur.
Sorokin’e göre sosyo-kültürel olgular üç türlü niceliksel değişim gösterir: artış, azalış
ve sabitlik. Olgunun rakamlarla ifade edilebilecek yönlerinde meydana gelen artış ve
azalmalarla, sabitlikler değişimin büyüklüğü hakkında bilgi verir ve karşılaştırmalara imkân
sağlar (Erkilet, 2007, s.44). Fakat değişim sadece nicel boyutlarda gerçekleşmez ayı zamanda
anlam dünyasında gerçekleşen ve sayılarla ifade edilemeyen nitel değişimler de vardır.
Sorokin değişimin niçin ve nasıl gerçekleştiği kadar gerçekleşme veya bir kültürün
sona erme biçimini de incelemiş ve bu çerçevede üç ilkeye ulaşmıştır. Ona göre içsel değişme
ilkesi çerçevesinde değişim sistemin doğasında vardır. Bir sistem her zaman aktiftir ve kendi
başına değişebilmektedir. Sistem dış çevre koşullarından da bağımsız değildir. Bu sebeple
sosyo-kültürel değişimler belirli koşul ve sınırlar dahilinde gerçekleşir. Öte yandan bu
değişimler bir tekdüzelikten ziyade, bir zenginlik ve çeşitlilik gösterirler. Sorokin toplumsal
yaşamın anlamlar ile araçlar arasındaki düzenli döngüsünden hareketle toplumsal gerçeklikte
tekrarlanabilir monoton olmayan değişimleri teorileştirir ve bu şekilde insan toplumlarında
yaşanan değişimlerin döngüsel karakterine ulaşır.

9.2. Yapısal-İşlevselci Denge Teorileri
Sosyal bilimlerde yapısal-işlevselcilik Spencer ve Durkheim tarafından geliştirilen
kuramsal ve metodolojik yaklaşımlar üzerinde ortaya çıkmıştır. Yirminci yüzyılda önce
sosyal antropolojide A. R. Radcliffe-Brown ve Bronislaw Malinowski tarafından geliştirilen
işlevselcilik, daha sonra 1940’larda Talcott Parsons ve Davis ve Moore gibi öğrencileri ve
Robert K. Merton tarafından geliştirilerek kısa bir zamanda Amerikan sosyolojisinde hâkim
bir yaklaşıma dönüşen bu yaklaşıma göre bir toplumsal yapıda her bir unsurun bir işlevi
vardır ve toplumsal değişim de bu işlevlerin yerine getirilmesi ile yakından alakalıdır.
Sosyolojide bir dönem çok yaygın olan yapısal-işlevselci denge teorilerinin önde gelenleri
Talcott Parsons, Robert K. Merton ve William F. Ougborn tarafından geliştirilmiştir. Türk
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sosyolojisinde Mübeccel Belik Kıray hem kuramı kullanmış hem de yeni kavramsal katkılar
sunmuştur.
Amerikan Sosyolojisinin öncü isimlerinden Parsons’ın yapısal-işlevselci yaklaşımın
gelişim ve yayılmasında önemli bir yeri mevcuttur. Parsons, Durkheim ve Spencer’in izinden
giderek toplumsal değişime evrimci ve bütünleşmeci bir yaklaşım geliştirmiştir. Erkilet,
Parsons'ın toplumsal yapı ve değişme anlayışının dayandığı temelin onun Weber’den
etkilenerek geliştirdiği toplumsal eylem fikri üzerine bina edildiğini belirtmektedir. Ona göre
beşeri eylem sistemlerinin en küçük birimi olan eylem, birim eylemdir. Birim eylem kendi
içinde şu bileşenlere ayrıştırılabilir: (i) Aktör: Her eylem bir kişi tarafından icra edilir; (ii)
Hedef: Her eylemin yönelik olduğu bir hedef vardır; (iii) Durum: Her eylem belli bir mekân
içinde cereyan eder. Bu mekânın aktörün denetiminde olan kısımlarına araçlar, kontrol
edilemeyen kısımlarına ise koşullar adı verilir. (iv) Normlar: Her eylem, hedefe uygun
araçların seçimini düzenleyen bir norm ya da normlar dizisine sahiptir (Erkilet, 2007, p. 70).
Bu çerçevede Erkilet (2007, p. 71), Parsons’ın eylemi bilişsel, hissi ve normatif olarak üç
boyuta ayırdığını ve insanın her eyleminde bu üç boyut mevcut olduğunu belirtir. Ancak
Parsons bununla birlikte -aynen Weber’in eylem teorisinde olduğu gibi- bir eylemi en çok
belirleyen ve ona biçimini veren temel bir boyutun bulunduğunu da düşünmektedir. Eylemin
bileşenleri ve boyutları çerçevesinde Parsons'ın sisteminde insan (ve insani gerçeklik)
organizma olarak, psikolojik, toplumsal bir gerçeklik ve kültür yaratan ve aktaran bir yaratık
olarak insandan müteşekkil dört boyuta sahiptir (Erkilet, 2007, pp. 72–73).
BİLGİ KARESİ
Talcott Parsons (1902-1979) Amerikan sosyolojinin ikinci nesil
kurucuları arasında yer alan önemli bir sosyologdur. Parsons, 1924’te Amherst
Kolejinden felsefe ve biyoloji bölümlerinden mezun oldu. 1925 yılında London
School of Economics’e girdi ve burada Bronislaw Malinowski ile çalıştı. Bir yıl
sonra Heidelberg Üniversitesinden kabul aldı ve bu dönemde, düşünsel seyrini
önemli oranda etkileyecek olan Max Weber’in fikirleri ile tanıştı. Son dönem
Alman düşüncesindeki kapitalizm analizleri üzerine yazdığı doktora tezi, 1927
yılında kabul edildi. Aynı yıl Harvard Üniversitesinde ekonomi dersi vermeye,
1931 yılından itibaren de sosyoloji dersleri okutmaya başladı ve 1946-56 yılları
arasında Sosyal İlişkiler Bölümü başkanlığını yürüttü. 1949 yılında Amerikan Sosyoloji Derneği
başkanlığı yaptı. Parsons, en temelde klinik psikoloji ve sosyal antropolojiyi sosyoloji ile birleştiren
bir akademik yönelim ortaya koymuştur. Parsons, “eylem” konusuna duyduğu ilginin yanında
esasında, geniş boyutlu sistemler ve toplumsal düzen, bütünleşme ve denge sorunları üzerinde
durmuştur. Çağdaş sosyolojide önemli bir yeri olan yapısal işlevselcliğin kurucusu ve modernleşme
kuramlarının fikir mimarlarından birisi olan Parsons’ın çok sayıdaki eserleri arasında The Social
System en klasik olanıdır.

Onun toplumsal değişim yaklaşımı onun bu toplum modeline dayanır. Parsons’a göre
toplum farklılaşmış kurumların birbirini tamamlayan işlevlere sahip olduğu bir sosyal
sistemdir. Sosyal sistem bir bütün olarak işlemekte ve sürekli uyum üretmektedir. Her
sistemde olduğu gibi toplumda da bazı alt sistemler mevcuttur: (i) kişilik sistemleri, (ii)
toplumsal sistemler, (iii) kültürel sistemler. Bu çerçevede Parsons toplumun kültürel sistemin
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belirlediği sınırları koruma eğilimi taşıyan sistem olduğunu düşünmektedir (Erkilet, 2007, p.
82). O, sistemlerin kişiliğini/ferdiyetini onların sınırlarına bağlamaktadır. Bu sınırlar, sistemi
farklı sistemlerden ayıran niteliklerin başlangıç ve bitiş noktalarını belirler. Bu sınırlar
dinamik bir denge hâlinde düşünülmelidir. Toplumlar, kendilerini şekillendiren kültürel
sistemi etkileyecek iç ve dış koşullar karşısında daimi bir dengesizlik hâli arz ederler. Ancak
sistem yeterince bütünleşmemişse bu durum bir dengeden diğerine geçilmesine neden
olacaktır. Rastlantısal değil, düzenli örüntüler göstereceklerdir. Bu düzeni sağlayan faktör,
sistemdeki her aktörün diğerinin eylemlerini (kültürün belirlediği) beklentiler ve yaptırımlar
ışığında değerlendirmesini sağlayan kültür bütünüdür. Kültür sistemleri, hayat verdikleri
toplumsal örgütleri bireylerin davranışlarını denetlemede kullanırlar. İşte sistemlerin denge
hâli ya da sınırların korunması durumu budur.
Parsons'a göre bir toplumsal sistem uyum, hedefe ulaşma, bütünleştirme ve örüntüleri
muhafaza etme şeklinde ifadelendirilebilecek AGIL25 şemasını kullanılarak pek çok sistemin
çözümlemesi yapmaktadır. Bu işlevlerin her biri sistemin varlığının devamı için zorunludur.
Birimler arasındaki fark dört işlevden hangisinin ağır bastığına bağlı olarak ortaya
çıkmaktadır. Değişim bu sistemlerin birbiri ile etkileşimi neticesinde ortaya çıkan
uyumsuzlukların sistemin işleyişi doğrultusunda uyuma dönüştürülmesi ile yakından
alakalıdır. Bu çerçevede bir sosyal sistemde değişim farklılaştırma, uyumu yükseltme,
kapsama ve gerçek değerlemeden oluşan bir döngü içerisinde gerçekleşmektedir.
Bu döngüde uyum adaptasyonu artıracak düzenlemeler ve evrimleşen tümeller
kavramları ile ifade edilmektedir. Evrimleşen tümeller, uzun vadede canlı sistemlerin aktif ve
pasif adaptasyon kapasitelerini artıran yapı ve süreçleri ifade etmektedir. Çevre koşullarına
adapteyi sağlayan yapı ve süreçler, çevre üzerinde aktif bir kontrol sağlar ve onu değiştirip
hükmetme gücünü artırır. (Erkilet, 2007, s.108,109) Farklılaşma ise tarihsel süreçte aile
birimlerine ve yaygın ilişkilere dayalı ilkel toplumlardan itibaren devamlı olarak işleyen bir
süreçtir. Parsons’a göre evrimin başlaması için bir ön şart teşkil eden tabakalaşma, farklılaşma
olmadan düşünülemez. Tabakalaşma ile görülen farklılaşma yeni kurumlarla bütünleşir. Bu da
tabakalaşma sistemini meşrulaştıracak olan kültürel kurumlar aracılığıyla gerçekleşmektedir.
(Erkilet, 2007, s.110) Toplumsal değişim döngüsünde yer alan üçüncü aşama ise kapsamadır.
Bu aşamada farklılaşma süreçlerinin yarattığı sorunlara önerilen çözümler toplumun normatif
örüntüsüne yeni birimler, yapılar ve mekanizmalar ilave etmektir. Bu yapıların uygun şekilde
meşrulaştırılmasını ve yeni eylem örüntüleri için yeni yönelim tarzları belirlenmesini sağlayan
gerçek değerleme de son önemli tümele karşılık gelirler.
Parsons’ın değişim anlayışını belirleyen bir başka kuramsal temel ise onun toplum
tasniflerinde bulunmaktadır. Parsons toplumları temelde basit (ilke) ve karmaşık (modern)
olarak ikiye ayırmaktadır (Parsons, 2005, p. 120). Bu ikisi bir ara dönem olarak arkaik toplum
yer alır. Ona göre kurumların farklılaşmadığı ve bir kurumun pek çok işlevi aynı anda yerine
getirdiği basit toplumlarda kurumların işlevleri birbirinden ayrışmaya başladıkça bir değişim
yaşanmaya ve karmaşık bir toplum tipi ortaya çıkmaya başlar. Örneğin basit toplumlarda aile
25

AGIL, bu alt sistemlerin İngilizcesi oln Adaptation, Goal Attainmen, Integration ve Latency kelimelerinin
başharflarinin birleştirilmesi ile elde edilen bir kısaltmadır.
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üretim, eğitim, sosyalleşme, bakım gibi pek çok sosyal işlevi aynı anda üstlenirken karmaşık
toplumlarda bu işlevler fabrika, okul, hastane, huzurevi gibi değişik kurumlar tarafından
üstlenilir (Parsons, 2005, pp. 338–339). Bu çerçevede iki tür toplumsal değişme söz
konusudur: yapısal ve evrimsel. Yapısal değişimlerde basit toplumdan karmaşık topluma
geçişte olduğu gibi toplumun bir tipten diğerine geçişi söz konusudur. Bunda toplumsal
gerilimler esas rolü oynar. Evrimsel değişimler ise bir toplumdaki farklılaşma ve uyum
düzeyini artıran daha çok sistem içi ihtiyaçlardan kaynaklanır. Bu değişim neticesinde
toplumun bütünlüğü ve uyumu gelişir. Parsons’a göre esas değişim basitten karmaşığa doğru
gerçekleşen büyük çaplı geçiştir.
Parsons’a göre bir sosyal sistem olarak karmaşık toplum bir kez oluştuğunda artık
aslolan değişim değil istikrar ve sürekliliktir (Parsons, 2005, p. 338). Ona göre toplum
nihayetinde genel istikrarını korurken bozucu güçleri emme kabiliyetine sahiptir. Değişim
sosyal dengeyi bozan bir şey değil, olsa olsa yeni bir dengenin ortaya çıkmasına vesile olan
bir şeydir. Bu görüşlerin savaş sonrası dönemde Amerikan toplumda sosyalizme karşı
geliştirilen bir hissiyatın bir ürünü olduğu söylenebilir. Parsons, aslolanın değişim değil
istikrar ve denge olduğunu ileri sürerken Amerikan toplumunda sosyalist bir devrimin imkân
ve gerekliliğini yadsımaktadır. Bu minvalde toplumda çeşitli çalkalanmalar olsa da toplum
değişmez, kendisini sürdürür. Parsons’ın değişim yaklaşımı çok sayıda eleştiriye uğramıştır.
Bu eleştirmenlerden en önemlisi olan C. Wright Mills, Parsons’ın genel toplumsal denge
teorisinin ampirik olarak geçerli olmadığını belirtmektedir. Öte yandan David Lockwood
(1956) ve Ralf Dahrendorf (1958) da Parsons’ın yaklaşımının gerçekçi olmayan ütopik bir
toplum biçimi olmakla eleştirmektedirler.
Yapısal-işlevselci yaklaşımın diğer bir önemli ismi olan Merton bu eleştirileri bertaraf
etmek üzere teoriye bazı açılımlar getirmiştir. Bu çerçevede kendi adlandırdığı şekliyle onun
teorisi Parsons gibi makro-boy değil orta-boy bir teoridir. Merton bir toplumsal yapıyı statü
dizilerinin örüntüleşmiş bir düzenlenmesi olarak görmektedir. Bu bağlamda statü roller ya da
rol dizilerinin dayandığı bazı davranış beklentilerini de beraberinde getirir. Buna göre toplum
statü ve rol ilişkilerinden müteşekkildir (Erkilet, 2007, s.208). Bu çerçevede Merton, bir
toplumsal yapıyı dört düzlemde ele alır: (i) Statü/rol bileşeni birimi olarak ele alınan bireysel
düzey; (ii) statü dizilerinin birim alınarak incelendiği grup düzeyi; (iii) grupların birim
olarak alınıp incelendiği toplumsal sistem düzeyi; (iv) değer ya da norm sistemlerinin
inceleme birimi olarak alındığı kültürel sistem düzeyi.
Merton, Parsons’ın AGIL şemasını alıp bir miktar değiştirerek kendi temel toplumsal
kurumlar şemasını oluşturmuştur. Buna göre bir toplumsal yapı beş işlevsel süreçten
oluşmaktadır: (i) Özellikle toplumsallaşma mekanizmasına dayalı bir işlev olarak modellerin
sürdürülmesi; (ii)Kişisel ve toplumsal gerilimlerin boşaltılması, kanalize edilmesi ya da
denetimi; (iii) Sistemin çevresini denetlemesi veya ona uyması; (iv) Kolektif eylemin ön
koşulu olan askeri toplumsal birliğin sağlanması ve (v) Bireysel ve kolektif amaçlara
ulaşılması. Merton’un bu şemasında farklılaşan en önemli nokta işlevle ile yapı arasında
karşılıklı bir etkileşim öngörmesidir. Buna göre yapı işlevleri belirlerken, işlevler de yapıyı
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etkilemektedir. İhtiyaçlar yeterince karşılanıyorsa bir sistem işlevseldir, dengelidir ve
varlığını sürdürür. Aksi takdirde değişme ihtimali ve ihtiyacı belirir.
Bu çerçevede 1949’da yapısal işlevselciliğin teorik programı mahiyetinde kaleme
aldığı Social Theory and Social Structure isimli eserindeki “Manifest and Latent Functions”
isimli bölümünde Robert K. Merton (1968, p. 84) toplumsal sistemin işleyişi bakımından bir
toplumsal yapının unsurlarının sadece işlevlerine vurgu yapmak hatalı olduğunu aynı
zamanda bozuk işlevlerin veya işlevsizliklerinin de dikkate alınması gerektiğini dile
getirmektedir.
“İşlevsel analizlerin sosyal değişimin dinamiklerinden ziyade sosyal yapının
statiklerine odaklanmalarına rağmen bu durum, bu analiz sisteminin içkin
özelliklerinden biri değildir. Bu analiz yöntemi fonksiyonlar kadar fonksiyon
bozukluklarına da odaklanarak sadece sosyal istikrarın temellerini değil sosyal
değişimin potansiyel kaynaklarını da ölçüp değerlendirebilir. “Tarihsel süreçte gelişmiş
formlar” deyişi, sosyal yapıların tipik ve görülür bir biçimde değişime uğradığını
hatırlatması yönüyle önemlidir. Sonunda farklı değişim çeşitleri için var olan baskıyı
ortaya çıkarmak kalır. İşlevsel analizlerin tamamen işlevsel sonuçlara odaklandığı
durumda, sonuçta ultra-muhafazakâr bir ideolojiye; tamamen fonksiyon
bozukluklarına odaklandığı durumda ise ultra-radikal bir ütopyaya doğru
kaymaktadırlar. O, “esasında” bunlardan ne biri ne de diğeridir.” (Merton, 1968, pp.
94)
Merton’a göre toplumlar her zaman işlevsel bir bütünlük ve uyum içerisinde değildir,
değişimin kaynağı ve dinamiği de uyumsuzluktur. Toplumsal çevre ile kültürel çevre
arasındaki uyumsuzluk ve tabakalaşmadan kaynaklanan çeşitli işlevsizlikler Merton’un sapma
(anomi) olarak adlandırdığı toplumsal davranış bozuklularını ortaya çıkarır. Şiddetinin
düzeyine göre bir toplumsal yapıda iki tür sapma mevcuttur: basit ve şiddetli. Basit anomi bir
toplumdaki değer çatışmalarından doğan huzursuzluk durumu iken şiddetli anomi ise bir
toplumdaki değer sisteminin çürümesi ve çözülmesi demektir (Merton, 1968).
BİLGİ KARESİ
Robert King Merton (1910-2003) Doğu Avrupa göçmeni işçi sınıfından
Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Sosyoloji kariyerine
Philadelphia'da Temple Üniversitesinde George E. Simpson'un rehberliği altında
başlamış, Harvard Üniversitesinde Pitrim A. Sorokin ile devam etmiştir.
Kariyerinin önemli bir kesimini Columbia Üniversitesinde geçiren Merton
“kendi kendini doğrulayan kehanet”, “rol modeli” ve “niyetlenilmemiş neticeler”
gibi kavramları sosyoloji literatüre kazandırmıştır. Parsons ile birlikte yapısal
işlevselciliği önemli temsilcilerinden birisi olan Merton, teoriyi değişimi açıklar
hâle getirmek için çeşitli katkılar yapmıştır. ABD Ulusal Bilimler Akademisine seçilen ilk sosyolog
olan Merton aynı zamanda kendisini Parsons ödülüyle ödüllendiren American Academy of Arts and
Sciences'in de üyesidir.
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Bu teorisini çağdaş endüstriyel topluma uygulayan Merton teknolojik değişmelerin
üretim sürecine ve topluma yansıyan sonuçlarını şu şekilde ele almaktadır.
(i) Sermaye yoğun teknolojilerin, daha ucuza daha kaliteli üretim yapma olanağı olumlu
işlevlerine, teknolojik işsizlik de olumsuz işlevleridir. Bu işçi açısından bir gerilim
kaynağıdır.
(ii) İşin çok küçük parçalara ayrılması, meslek kavramının ve statünün muhtevasını
bulandırmıştır. Bu bulanıklığın giderilmesi için tahsis edilen tek statü paradır. Bu durum
mesleğin toplumsal ve kişisel anlamını zedeler, yabancılaşmanın kaynaklarından biridir.
(iii) İş bölümünün vardığı boyutlar koordinasyon gereğini de artırarak esneklik derecesini
düşürmüştür. Bu da gerilimlerin birikmesine yol açmaktadır.
(iv) Üretim araçları, toplumsal sınıfların ya da en azından tabakalaşmanın aracı hâline
gelerek, taraflar arasındaki çatışmayı şiddetlendirmiştir.
(v) İşçi-işveren ve devlet arasındaki ilişkilerin karmaşıklaşması, müdahalelerin ve
sorumluluk paylarının artışı söz konusudur.
(vi) Fabrikalardaki mühendis grubunun, bilimsel, rasyonel ve bürokratik pozisyonlarının
çatışan beklentileri arasında pasif ve bağımlı hâle gelmeleri söz konusudur. (Erkilet, 2007, pp.
249–250)
Eğer çağdaş toplumdaki hızlı teknolojik değişmelerin yol açtığı bu erozyon
önlenemezse sistemin bütünlüğü tehlikeye girecektir. Merton’a endüstriyel üretim, denetimli
ya da tedrici olarak ortaya çıkan değişmelere gebedir. Erkilet’in (2007, p. 216) belirttiği gibi
Merton’ın alternatif işlevler kavramı toplumun tüm unsurlarının vazgeçilmez olduğu iddiası
ortadan kaldırılmıştır. Merton işlevselci analizi yanlış olduğuna inandığı üç postülasını
değiştirerek çatışma ve değişme olgularını da kapsayacak şekilde yeniden tanımlamaya
çalışmıştır.
Diğer bir yapısal işlevselci olan Ogburn toplumsal değişmeyi icat, birikim, yayılma ve
uyum sağlama ekseninde şekillenen kültürel evrimin bir neticesi olarak görmektedir. Bu
çerevede Ogburn teknik gelişmelere merkezi bir yer vermektedir. Ona göre bir toplumda
zihinsel yetenek, toplumsal talep ve kültürel ögelere bağlı olarak yeni icatlar gerçekleşir,
kültürel tabana yayılır ve dağılır ve yayılması sürecidir. Neticesinde tüm toplumsal ve kültürel
sistem yeni icada göre kendisini yeniden düzenlemesi ile değişim gerçekleşmiş olur. Daha
mikro düzeyli bir açıklamayı kapsayan Ogburn’ün teorisi işlevselciliğe yeni bir boyut
kazandırsa da yaygın bir kullanıma erişememiştir.
Kıray ise Türk sosyolojisinde toplumsal değişmeyi açıklamak üzere yapısal-işlevselci
yaklaşımı kullanmış ve bu teoriye kavramsal katkılar yapmıştır. Ona göre bir toplumsal yapı
dört unsurdan müteşekkildir: (i) mekan/ekolojik çevre, (ii) nüfus, (iii) organizasyon ve (iv)
değerler sistemi. Kıray toplumsal yapının bu unsurların karşılıklı etkileşimi ile bir uyum
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içerisinde bulunduğunu ifade eder. Bu unsurlardan birisinde gerçekleşen değişimlere bağlı
olarak sosyal uyum da bozulur ve değişim ortaya çıkar. Kıray’ın teoriye yaptığı en önemli
katkı bu değişimin gerçekleşme mekanizmasına dair geliştirdiği açıklamalardır. Ona göre bir
toplumsal yapıda bir tipten diğerine geçiş gerçekleşirken her bir unsur aynı hızda hareket
etmez. Özellikle maddi unsurlar ile değerler arasındaki bu uyumsuzluk değişimi bir değer
krizine dönüştürebilme riskine sahiptir. Bu riski gidermek üzere Kıray’a göre değişimi
kolaylaştıran ve toplumsal bütünleşmeyi sağlayan tampon kurumlar ortaya çıkar. Bu kurumlar
eskinin örüntülerini belirli bir düzeyde sürdürerek yeniye geçişi kolaylaştırır ve değişimin bir
kriz olarak yaşanmasının önüne geçerler.
Yukarıdaki başat örneklerinin kısa bir özetinden anlaşılacağı üzere on dokuzuncu
yüzyılın sosyal dinamiklere ve değişime vurgu yapan işlevselciliğinin aksine İkinci Dünya
Savaşı’ndan sonra yayılan yapısalcı-işlevselci açıklamalar sosyal istikrar ve dengeye vurgu
yapmışlardır. Parsons’ın geliştirdiği yaklaşım ciddi bir biçimde eleştiriye uğramış26, Merton
kuramı yeniden kurup işletmeye çabalasa da 1960’lardan itibaren terk edilmeye başlanmıştır.
Ancak ülkemizde Kıray’ın yaklaşımlarının getirdiği yeni açıklamalara bağlı olarak yapısalişlevselciliğin daha uzun süre etkisini sürdürdüğü söylenebilir.
Yapısal-işlevselciliğe yöneltilen eleştiriler şu şekilde özetlenebilir:
(i) Yapısal-işlevselciler bir toplumsal sistemde parçaların bütüne yararlı olduğu için ve
yararlı olduğu ölçüde var olduğunu ve mevcudiyetlerini sürdüreceğini savunurlar. Onlara
yöneltilen eleştiri bu yararlılığın parçaların mevcudiyeti üzerinde sadece bir etki sahibi olduğu
şeklindedir. Zira bu parçalar çoğunlukla bütünden bağımsız bir biçimde de varlıklarını
sürdürebilirler
(ii) Yapısal-işlevselciler toplumsal yapıyı bir organizmaya benzetirler. Buna göre
organizmada her organ bir işleve sahiptir ve bu işlevi yerine getirmeyen organ yok olur.
Durkheimci ve Spencerci temellerden gelen bu organizmacı yaklaşım eleştirilmiştir. Bu
eleştiriler bir organın işlevini kaybetmesi hâlinde yok olmayacağı ancak değişeceğini ifade
etmişlerdir. Merton bu eleştirileri yanıtlamak için işlevsizliğin toplumsal değişme için işlevi
fikrini ortaya atmıştır. Ancak onun çabaları bu eleştirilerin genişleyerek devam etmesine set
çekememiştir.
(iii) Yapısal-işlevselciler toplumsal yapı ve değişim teorisine yöneltilen bir diğer
eleştiri de toplumda bir fikri konsensusun asla olamayacağı şeklindedir. Zira toplumda bir
denge hâlini esas alan yapısal-işlevselciler bu denge konumunda toplumda bir fikir birliğinin
mevcut olduğunu savunmaktadırlar. Ancak eleştirmenleri toplumun her zaman farklı ve
biribiriyle çatışan fikirlere sahip gruplardan oluştuğunu ifade etmişlerdir.
(iv) Yapıyı merkeze alan işlevselcilere göre insan davranışı toplumsal sisteme bağlıdır.
Zira bireyi şekillendiren tüm toplumsal kurumlar sistemin birer alt unsuru olarak onu uyum
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Parsons’a yöneltilen eleştirilerin ve Parsons’ın buna cevabı için bk. (B. S. Turner, 2005)
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yönünde şekillendirmektedirler. Buna karşın daha sonra ortaya atılan yapılaşma teorileri yapı
ile bireyin davranışları arasında karşılıklı bir belirlemeciliğin bulunduğunu savunmaktadır.
(v) Nihai olarak yapısal-işlevselciler sosyal yapının daima dengede olduğunu savunur
ve denge durumunu önemserler. Bu çerçevede yapıyı yeknesak bir sistem olarak gördükleri
de söylenebilir. Alt unsurları ile uyumlu bir bütünlük arz eden sistemde yapısal bir değişimin
gerçekleşmesi imkânsızdır. Bu görüşler özellikle çatışmacılar tarafından bir toplumsal
yapıdaki farklı çıkarlara sahip grupların varlığını ve bu gruplar arasındaki çatışmaları göz ardı
etmekle eleştirilmişlerdir. Aşağıda detaylı bir biçimde ele alınacağı üzere onlara göre
sistemde uyum değil çatışma esastır ve çatışma toplumsal değişimin kaynağıdır.

9.3. Çatışma Teorileri
George Ritzer (1992, p. 68) 1940’ların hem Parsonsçı yapısal-işlevselci teorinin zirve
yılları hem de düşüşünün başlangıcı olduğunu dile getirir. Yapısal işlevselcilik 1950’lerin
ortasından itibaren yoğun bir biçimde eleştiriye uğramış ve 1960’lardan itibaren de yavaş
yavaş sosyolojik düşüncedeki hâkim konumunu terk etmiş, yerini çatışma sosyolojisi başlığı
altında toplanabilecek yaklaşımlara bırakmıştır (J. H. Turner, 1978, p. 142). Çatışma
sosyolojisi içerisinde Ralf Dahrendorf’un diyalektik yaklaşımı, Lewis Coser’ın çatışmanın
işlevi yaklaşımı, Randall Collins’in alışverişçi çatışma yaklaşımı ve Jürgen Habermas’ın
eleştirel teorisi öne çıkmaktadır.
BİLGİ KARESİ
“Modem sosyolojinin kurucuları arasında yer alan Georg Simmel
(1858-1918), hayli üretken bir sosyolog olmasına karşın, belki
sıradışılığından belki sistematik olmayışından olsa gerek, aynı döneme mensup
kimi sosyologlar gibi çok fazla üzerinde durulmamıştır. Çalışmaları geniş bir
alana yayılır, mikrososyoloji düzleminde yer alır, toplumsal hayatı ve modem
toplumu bazı gösterge-kavramlardan hareketle analiz etmeye çalışır.
Amerika'da etkili olmasının nedenlerinden birisi bu olsa gerektir. Nitekim
Amerikan sosyolojisi de mikrososyolojik eğilimin en baskın bir şekilde yerleştiği sosyolojidir. Genel
sosyoloji değil hayatın biçimleri/formları ile toplumlaşma biçimleri/forınlarını merkeze alan formel
sosyoloji yapmayı yeğler. Bütünün ayrıntılardan da görülebileceğini iddia eder ve temel ilgilerini
sanat ve kültür, para, kapitalizm, kent, aşk, cinsiyet, grup gibi hayatın değişik biçimlerinden seçer.
Çalışma alanları, yönelimleri ve yöntemiyle Simmel'in aslında hayatın sosyolojisini yaptığı
söylenebilir. O, bizzat hayatın kendisini, onun akışını, akışa yön veren temel kategori ve faktörleri
sorunsallaştırmış ve bu sorunların üzerine eğilmiştir. Sosyolojiyi hayatın akışına tanık kılma
amacındadır; yaşanan hayatın sosyolojik yorumunu gerçekleştirmeyi denemektedir.” (Alver, 2004)

Çatışma teorileri esasında önemli bir Marksist bir temele sahiptir. Marx’ın diyalektik
çatışmacı modeli en yalın hâli Komunist Manifesto’daki tüm tarihin bir sınıf çatışmasının
tarihi olduğu önermesi ile ifade edilmiştir. Yukarıda açıklandığı üzere Marx’a göre tarihteki
çatışma üretim araçlarının mülkiyetine sahip olma ekseninde meydana gelen modern
toplumda iki sınıf arasında yaşanmaktadır. Ancak çatışma yaklaşımı sadece Marksizm ile
sınırlı değildir. Jonathan Turner çatışmacı teorinin iki ana temelinden bir diğerinin Georg
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Simmel olduğunu dile getirmektedir. Bu çerçevede sosyolojik teoride iki baskın çatışmacı
teori ortaya çıkmıştır: (i) diyalektik çatışma teorisi ve (ii) işlevselci çatışmacılık.
Çatışmacı sosyal teorinin önemli kaynaklarından birisi olan Simmel sosyal değişmede
çatışmanın merkezi bir yeri olduğunu düşünmektedir. Marx’tan farklı olarak Simmel’e (2009)
göre modern toplumda çatışmanın temeli üretim süreci değil mübadeledir. Ona göre kent
hayatında rastlanılan uç durumlar para ekonomisi ile ilgilidir. Para ekonomisi toplumun
normları ve değerlerinin değişimine katkıda bulunurken toplumda yaygın rahatsızlıkların
ortaya çıkmasına neden olmaktadır (Simmel, 2014).
Ona göre insanları etkileşim içinde birbiriyle bağlayan çatışma geçici değil, toplumun
daimi bir özelliğidir. Buna ek olarak çatışma benzer ilgi ve çıkarlara sahip kişilerin
amaçlarına ulaşmak için bir araya gelmelerini de sağlayan bir etkendir. Bu yolla toplum
içinde sürekli birbirine zıt çıkar alanlarına sahip çıkar grupları oluşur. Böylece daimi çatışma
toplumu dinamik kılar ve değişime kaynaklık eder. Ancak Simmel çatışmanın sonuçlarını
değişmeden ziyade toplumsal süreklilik açısından araştırmaya yönelmiştir. Ona göre
çatışmaların toplumda meydana getirdiği değişimler toplumun sürekliliğinin sağlanmasında
önemli bir yere sahiptir. Çağdaş sosyolojide Simmel’den hareketle geliştirilen işlevselci
çatışmacı değişim teorisi daha çok Ralf Dahrendorf’un diyalektik yaklaşımı ile Lewis
Coser’ın çatışmanın işlevi yaklaşımı çerçevesinde ortaya çıkmıştır.
Alman kökenli sosyolog Ralf Dahrendorf 1950’lerde çok yaygın olan yapısal
işlevselcilerin sosyal denge modellerine karşı toplumsal istikrarsızlık, çatışma ve sosyal
çözülmeye vurgu yapan bir çatışmacı modeli savunmuştur. Ona göre her toplumda kaçınılmaz
olarak her unsur, her an yaşanan bir değişime tabidir ve aynı zamanda değişime katkı
sunarlar. Zira her toplumda değişime kaynaklık eden sosyal çatışma kaçınılmazdır. 1957’de
kaleme aldığı ve 1959’da İngilizceye Class and Class Conflict in Industrial Society ismiyle
çevrilen eserinde her toplumun her noktada ve her an çelişki ve çatışmaya dayandığını dile
getirir. Dahrendorf, Marx’ın mülkiyet eksenli çatışma teorisini eleştirerek yerine güç için
mücadeleyi yerleştirir. Dahrendorf değişimin bileşenlerine dair bazı açıklamalar yapmaktadır
(i) Her toplum her noktada değişim sürecine tabidir; değişim kaçınılmazdır.
(ii) Her toplum her noktada çatışma ve uyumsuzluk sergiler; sosyal çatışma
kaçınılmazdır.
(iii) Bir toplumdaki her unsur onun dağılmasına ve değişmesine bir katkı sunar.
(iv) Her toplum bazı mensuplarının diğerleri üzerinde baskı kurmasına dayanır.
(Dahrendorf, 1959, p. 162)
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BİLGİ KARESİ
1929 yılında Hamburg’da dünyaya gelen Ralf Dahrendorf; felsefe,
filoloji ve sosyoloji alanlarında eğitim almıştır. Çağdaş sosyolojide çatışmacılık
olarak bilinen kuramsal yaklaşımın önemli temsilcilerindendir. Toplumsal yapı
ve değişimi çatışma ekseninde analiz etmektedir. Class Conflict in Industrial
Society (1959) ve Essays in the Theory of Society (1968) en etkili eserleri
arasında yer almaktadır. Çalışmalarını London School of Economics, University
of Oxford Berlin Sosyal Bilimler Araştırma Merkezinde sürdüren Dahrendorf
Sosyolog kimliğinin yanı sıra hem Alman Parlamentosunda hem de İngiliz
Lordlar Kamarasında bulunarak siyasi bir kariyere de sahip olmuştur. Bu sebeple İngiltere’de Lord
Dahrendorf olarak bilinmektedir.

Bu çerçevede ona göre toplumu oluşturan her unsur, toplumun çözülmesine ve tekrar
bütünleşmesine, diğer bir ifade ile değişmesine katkıda bulunur (Dahrendorf, 1959, p. 164).
“Toplumun gerçeği çatışma ve değişip durmadır” (Dahrendorf, 1959, p. 27). “Dahrendorf
için, toplumsal bütünleşmenin temeli, Parsons'ın öne sürdüğü gibi uzlaşma değil, aksine
baskı, yani otorite konumundakilerin kitlelere boyun eğdirme gücüdür” (Slattery, 2007). Her
toplum onu oluşturan fertlerden bazılarının diğerleri üzerindeki zorlamasına dayanır. Bu
gruplar arasındaki çatışma toplumu bir arada tutar, toplumun mevcut hâlinin değişerek yeni
biçimler almasına neden olur (Dahrendorf, 1959, p. 207).
Martin Slattery (2007), Marksist toplumsal çatışma ve parçalanma yaklaşımlarına bir
alternatif sunarak ortaya çıkan Dahrendorf'un analizinin analitik derinlikten yoksun olduğunu
ve sebeple de sosyolojide çok etkin bir biçimde kullanılmadığını belirtir. Ona göre
Dahrendorf eleştirdiği yapısal işlevselcilerin bir negatifi olmaktan öteye gidememiştir. Nasıl
ki onlar mükemmel bir toplumsal düzen ve uyum resmi çizerse, Dahrendorf da kontrol altında
olmayan sürekli kaos içindeki bir toplum resmi çizer.
Amerikalı sosyolog Lewis A. Coser 1956’da kaleme aldığı The Functions of Social
Conflict isimli eserinde yapısal-işlevselci kurama yönelik ciddi bir eleştiri getirmekte ve
toplumsal yapı ve değişmeyi çatışmacı bir biçimde ele almaktadır. Ona göre bir toplumda
özellikle birbirine sorumluluk ve güç ağlarıyla bağlı olan ve yakın ilişki içerisinde bulunan
insanlar arasında kaçınılmaz bir biçimde çatışma ortaya çıkar. Bu esasında insan olmanın ve
toplum içinde yaşamanın temel bir koşuludur. Zira toplumdaki bireyler arasında eşitsizlikler
ve farkılıklar kaçınılmazdır ve modern toplum esasında bu eşitsizlikler ve çatışmalar üzerine
kuruludur. Dönemin yaygın uyum ve denge teorilerine kökten zıt olan bu yaklaşım aynı
zamanda Amerika’nın eşitlikçi bir toplum olduğu yönündeki yaygın kanaatleri de
yanlışlamaktadır. Ancak Coser’in çatışma teorisi Marksistlerde olduğu gibi ekonomi-politik
bir temele ve yaklaşıma değil, toplumsal yaşamdaki işlevlerin yerine getirilmesi fikriyle
ilişkilidir. Onun bu teorisi, Simmel’den hareketle oluşmuştur. Yukarıda ele alındığı üzere
Simmel çatışmayı bir toplumsallaşma şekli olarak görmektedir. Buradan hareketle Coser,
çatışmanın sadece yıkıcı unsurlardan ibaret olmadığını aynı zamanda toplumu bir arada tutan
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bağların oluşmasında da önemli bir rol oynadığını düşünmektedir. Bu aslında Merton’un
işlevsizliklerin işlevi fikrinin farklı bir biçimde ifadesi olarak görülebilir.
Yukarıda belirtildiği gibi Coser çatışmanın bütün toplumlarda var olduğunu
düşünmektedir. Ancak toplumdaki bu çatışma toplumun parçalanmasına yol açmaz zira her
toplumda düşmanca ve saldırganca duygular oluşmadan, ortaya çıkan sorunların ifade
edilmesini sağlayan emniyet supabı işlevini gören kurumlar bulunmaktadır. Toplumun
biçimi ve ilişkilerin düzeyine göre değişen bu kurumlar toplumdaki gerilimleri azaltır,
toplumun işleyişini sağlarlar.
BİLGİ KARESİ
1913 yılında Musevi bir ailenin çocuğu olarak Almanya’da dünyaya
gelen Lewis A. Coser, Hitler yönetimi sırasında Amerika’ya gitmiştir. Dönemin
yaygın sosyoloji yaklaşımı olan yapısal işlevselciliği eleştirip, Simmel’in
çatışmacı görüşlerini geliştirerek bu teoriye katkıda bulunmuştur. 1975’te
Amerikan Sosyoloji Derneğinin 66. başkanlığı yapmıştır. Önemli eserleri
arasında The Functions of Social Conflict (1956), Masters of Sociological
Thought (1970), Conflict and Consensus (1984) ve The New Conservatives: A
Critique from the Left (1999) yer almaktadır.

Coser, tepkilerin sorunun kaynağına yönelip yönelmemesine göre toplumdaki
çatışmaları gerçekçi olan ve olmayan şeklinde iki başlık altında tasnif eder. Buna göre
birincisinde tepkiler sorunun kaynağına yönelirken, ikincisinde sorunun kaynağı yerine onu
temsil eden başka bir nesneye yönelmiştir.
Coser’ın çatışmacı görüşleri işlevselci bir yaklaşımı da içermektedir. Fakat
işlevselcilerin aksine Coser çatışmanın olumlu işlevlere de sahip olduğunu ileri sürmektedir.
Temelde çatışmayı toplumsal yapının işleyişi için olumlu bulan Coser’e göre olumlu ve
işlevsel olmayan çatışmalar da söz konusudur. Sorunun biçimi ve çatışmanın kaynağı kadar
toplumsal yapının özellikleri de bunda belirleyicidir. Buna göre eğer bir çatışma toplumun
varlığını üzerine inşa ettiği temel norm ve değerler hakkında ise bu çatışma olumlu ve işlevsel
değildir. Aksine çatışma eğer toplumdaki süreç ve işlevlere ilişkin ise olumlu ve işlevsel
olacaktır. Aynı zamanda toplumsal yapı çatışmayı kabul etmiyor, engelliyor ve bastırıyorsa
bu durumda çatışma toplumun temel norm ve yapısına yönelecektir ve olumlu bir karakter
kazanamayacaktır. Dolayısıyla çatışmayı bastırmayan normal süreçler dahilinde ele alan
toplumlarda çatışma daha çok temel toplumsal işlevlere ve süreçlere yönelecek ve toplumsal
yapının değişimine olumlu bir katkı sağlayacaktır.

9.4. Yeni-Evrimcilik
Yirminci yüzyılın ilk yarısı evrimci açıklamaların çeşitlendiği ve siyasal alanda ciddi
karşılıklar bulduğu bir dönemdir. Özellikle Nazizim ile toplumu biyolojik olarak açıklamak
çok yaygınlaşmıştır. Ancak tam da bu nedenle evrimcilik bir süre sosyal teoriden dışlanmıştır.
Klasik evrimciliğin bu düşüşüne mukabil Darwinin teorisinin bir eleştirisi üzerinden kendisini
171

temellendiren ve yeni evrimcilik olarak adlandırılan bir yaklaşım ortaya çıkmıştır (bk. Güzel
& Özel, 2011). 1930’lu yıllardan itibaren Darwin'in evrim kuramı ile Mendel'in kalıtım
kuramını modern moleküler biyoloji ve matematiksel popülasyon genetiği ışığında birleştiren
Modern Evrimsel Sentez evrimciliğe yeni temeller sağlamıştır. Bunu müteakiben 1960’lı
yıllarda sibernetik, sistem düşüncesi bağlamında gelişen karmaşık sistemler yaklaşımı ile
evrimci açıklamalar sosyoloji ve antropolojide kendisine yeniden yer edinmiştir. Morgan,
Tylor, Spencer ve Hobhouse gibi klasik evrimci isimlerin mirası 20. yüzyılda özellikle
Gordon Childe’ın arkeolojide geliştirdiği insanlık tarihinin aşamaları teorileri ile canlı
tutulmuştur.
Çağdaş sosyal bilimlerde yeni-evrimcilik Leslie A. White ve Marshall Sahlins
tarafından yeniden gündeme getirilmiştir. Tüm insanlık tarihini açıklayacak kültürel
ilerlemenin nedenlerini ortaya koyacak bir teori peşinde olan White’a (1959) göre sosyal
sistemleri açıklamadaki en önemli unsur teknolojidir. Ona göre bir toplumun gelişmişliği
enerji türü ile ölçülebilir. Bu çerçevede insanlık tarihinde kullanılan enerji kaynaklarına göre
sırasıyla beş evrimsel aşama vardır: insan kası, evcilleştirilmiş hayvan, bitki, doğal kaynaklar
ve nükleer enerji. White’ı takiben Sahlins ve arkadaşları (1960) genel ve özel evrim olarak iki
tür evrimden bahsetmektedirler. Buna göre bazı kültürler evrensel düzeyde bir çeşitlilik,
örgütlenme ve uyum gerçekleştirirken bazıları da bu genel evrimden sapıp kendi özel yollarını
takip etmektedirler.
White’ı takiben kültürel antropoloji içerisinde yen-evrimci geleneğe katkı yapan diğer
bir isim de Julian H. Steward’dır. Steward (1955), Theory of Culture Change isimli eserinde
kendisinden önce gelen evrimci kuramı yeniden yorumlayarak, özellikle onların evrenselci ve
tekbiçimli evrim fikrini eleştirerek, kültürel evrimi daha fazla önceleyen bir evrim kuramı
oluşturmuştur. Onun evrimin yerel koşullara uyarlanmış birden fazla biçiminin olduğunu
varsayan “çok hatlı evrim kuramı” (multilinear evoutionary theory) klasik evrimciliğe
yöneltilen eleştirilerden bağlaşıklık kazanmak için önemlidir. Steward (1977) Evolution and
Ecology isimli eserinde bir araya getirilen yazılarında ise ekolojik evrimciliğin temellerini
geliştirmiştir. Ona göre, benzer ekolojik ortamlarda yaşayan toplumlar benzer kültürlere
sahiptir. İnsanın ve toplumun ekolojik çevre ile girdiği ilişkinin toplumsal değişimin temel
dayanaklarından olduğunu düşünen White’ı takiben teknolojiyi de çevre koşulları için de
görmektedir. Böylece toplumsal yaşamı şekillendiren üçlü bir çerçeveye erişir: fiziksel çevre,
kültürel çevre ve teknoloji. Evrimci bir teorinin olmazsa olmaz insanlığın tarihsel gelişim
aşamaları fikrini ve bu çerçevede toplumların tasnifini Steward’da da bulmak mümkündür.
Ona göre insanlık tarihinde aileden devlete doğru bir evrim söz konusudur. Bu süreçte
insanlık sırasıyla avcılık ve toplayıcılık, başlangıç tarımı, devletin oluşma dönemi,
bölgesel çiçeklenme, başlangıç fetihleri, karanlık çağlar ve döngüsel fetihler
aşamalarından geçmiştir. Steward yeni-evrimciliğin önemli isimleri olan Marvin Harris, Eric
Wolf, Marshall Sahlins ve Gordon Childe’ı oldukça etkilemiştir.
Yeni-Evrimciliğin sosyolojide sosyal değişme çalışmalarında en bilinen ismi Gerhard
Lenskidir. Power and Prestige (1966) ve Human Societies: An Introduction to
Macrosociology (1974) isimli çalışmalarında White’ın izinden giderek teknolojik gelişmeyi
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toplumların evrimindeki temel etken olarak konumlandırmıştır. White’ın enerjiyi temele alan
yaklaşımının aksine Lenski’nin çok doğrusal evrim teorisi (Multilinear evolutionary theory)
bilginin miktarı ve kullanımına odaklanmaktadır. Ona göre bir toplumda çevreyi
şekillendirmede etkin olabilecek ne kadar fazla bilgi birikimi varsa o toplum o kadar ileridir.
İletişimin tarihsel gelişimi çerçevesinde insanlık tarihinde dört aşama vardır: (i) bilginin
genlerle geçişi, (ii) bilginin tecrübe ile aktarımı, (iii) mantığın kullanılmaya başlanması, (iv)
sembollerin geliştirilmesi, dil ve yazının kullanımı. Bilginin bu evrimsel gelişimi
çerçevesinde tarihte toplumların dördü genel biri özel beş şekil aldığını ifade eder: (i) avcı
toplayıcı (ii) basit tarım (iii) gelişmiş tarım (iv) sanayi (v) balıkçılık gibi özel.
BİLGİ KARESİ
Gerhard Emmanuel Lenski (1924-…) sosyolojide ekolojik evrimcilik
olarak bilinen yeni evrimci teorinin kurucusu olan Amerikalı sosyologdur. Erken
dönem çalışmaları din sosyolojisi konularında olan Lenski 2006 yılında
Ecological-Evolutionary Theory: Principles and Applications isimli kitabında
kendi görüşlerini 18. ve 19. yüzyıllardaki biyolojik evrimci teori üzerine inşa
etmiştir. Ancak biyolojik evrimden ziyade ekolojik evrim üzerine odaklanan
Lenski genetik ve kültürel alanlar arasındaki karşılıklı bir etkileşime dayalı bir
evrim fikrine sahiptir. Ona göre genetik bilgiler kültürel bilgilere aktarılmakta ve
insan toplumları bu yolla gelişmektedirler.

Evrimcilik sosyolojide bir dönem çok öne çıkmasa da arka planda hep var olagelen bir
çerçeve oluşturmaktadır. Bu çerçevede 1950’lerden itibaren toplumsal değişme ile ilgili
çalışmalarda Parsons gibi doğrudan evrimciler içerisinde yer almasa da pek çok sosyoloğun
bu çerçevede açıklamalar geliştirdikleri görülmektedir. 1990’lı yıllarda ise gelişen gen
çalışmaları ile sosyal sistemlerin değişiminin açıklanmasında evrimci yaklaşım yeniden revaç
bulmaktadır ve önümüzdeki zamanlarda daha fazla tartışılacak gibi görünmektedir. Ancak
bununla birlikte yeni-evrimcilik de aynen eskisi gibi çeşitli açılardan yoğun bir eleştiri
altındadır. Robert Nisbet (1969), Social Change and History isimli eserinde ilerleme, evrim
teorilerinin varsaydığı gibi değişimin bağlı olduğu içsel etkenleri belirleyen genel kanunlar
mevcut olmadığını belirtir. Ona göre içsel etkenler kısmen etkili ise de sosyal değişim daha
ziyade dışsal etkenlerin bir eseridir. Onun bu eleştirilerini yanıtlayan Lenski (1976) nüfusta,
teknik yoğunlukta, iş bölümünde artış trendleri gibi etkenler çerçevesinde toplumsal
değişimde düzenliliklerin açık bir biçimde gözlenebileceğini ifade etmektedir. Ona göre bu
çerçevede toplumsal değişim belirli yasalara bağlı olarak teorileştirilebilir ve ele alınabilir.

9.5. Sonuç
Sonuç itibariyle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra siyasal, iktisadi ve teknolojik
gelişmelerin etkisiyle evrimci düşünce yeniden günyüzüne çıkmaya başlamıştır. Özellikle
kültürel antropoloji ve arkeolojide gelişen evrimcilik gittiçe sosyolojiye de etki etmeye
başlamıştır. Bu teorilerde klasik evrimcilikte olduğu gibi insanlık tarihini belirli formlar
dahilinde açıklamak yine merkezi bir yerde durmaktadır. Ancak bu sefer ekoloji ya da
teknoloji ögeleri daha fazla öne çıkmış ve kültürel değişimde makro çevre koşullarının
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yanında toplumsal etmenlere daha pasif bir konum atfedilmiştir. 1980’lerden sonra makro
kuramların postmodern eleştirisi yeni-evrimciliği ciddi bir biçimde zayıflatsa da son yıllarda
özellikle gen bilimlerinde yaşanan gelişmelerle birlikte diğer sosyal konularda olduğu gibi
toplumsal değişimde de biyolojik açıklamalar sosyal bilimlere geri dönmeye başlamıştır.
Dolayısıyla önümüzdeki dönemde evrimciliğin toplumsal değişim çalışmalarında daha fazla
etkili olacağı öngörülebilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik
Bu bölümde çağdaş sosyolojide toplumal değişimin ele alınma biçimini inceledik.
Klasik sosyolojideki kadar kapsamlı teoriler geliştirilmese de çağdaş sosyolojide de değişim
merkezi konumunu sürdürür. Bu çerçevede değişime yaklaşım bakımından ilk olarak on
dokuzuncu yüzyıl ilerlemeciliğine bir tepki olarak otaya çıkan döngüsel yaklaşımları
görmekteyiz. Toplumsal yapıda birbirini tekrar eden örüntülerin mevcut olduğunu düşünen bu
yaklaşımlar modern toplumun tarihin sonu olmadığını, değişimin devam edeceğini ifade
etmektedirler. Kriz zamanlarının bir yaklaşımı olarak ortaya çıkan döngüzelci yaklaşımların
aksine çağdaş sosyolojide toplumsal değişimle ilgli en belirleyici yaklaşım yapısal-işlevselci
denge teorileridir. Toplumda temelde bir değişim değil de denge olduğunu savunan bu
yaklaşımlar toplumun parçaları birbirine işlevsel olarak uyan bir mekanizma olduğunu
düşünmektedirler. Bu unsurlardan birisinin işlevi değiştiğinde (veya işlevini yerine
getiremediğinde) toplumsal yapıda buna uygun dengelemeler ortaya çıkmaktadır. Bir dönem
Amerikan sosyolojisine egemen olan bu yaklaşıma karşı çatışma teorileri ortaya çıkmıştır.
Toplumu dengeli bir bütün olarak gören yapısal işlevselciliğin aksine Simmels’in Marksist
olmayan çatışma sosyolojisine dayanarak ortaya çağdaş çatışma yaklaşımı toplumda bir
çatışmanın mevcut olduğunu ve değişimin de bunun doğal bir neticesi olarak ortaya çıktığını
savunmaktadırlar. Bu bölümde son olarak ise on dokuzuncu yüzyıl klasik evrimciliğinin
eleştirileri üzerine şekillenen yeni-evrimcilik yaklaşımının değişim anlayışı ele alınmıştır.
Yirminci yüzyılın ortalarında antropoloji ve arkeolojide yeniden kurulan yeni-evrimcilik 1960
sonrasında sosyolojide de kabul görmeye başlamıştır. Günümüzde yaygınlaşam gen bilimleri
ve biyolojizm ile birlikte yeni evrimci değişim açıklamaları da popülerlik kazanmaktadır. Bu
yaklaşımlara göre toplumsal değişim toplumun değişen teknolojik koşullar ve çevreye uyum
sağlamasıdır.
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Bölüm Soruları
1) Gerhard Lenski’ye göre aşağıdakilerinden hangisi insanlık tarihindeki dört
aşamadan biri değildir?
a) Avcı toplayıcı
b) Basit tarım
c) Feodalizm
d) Gelişmiş tarım
e) Sanayi
2) Aşağıdakilerden hangisi yeni-evrimci yaklaşımın önde gelen isimlerinden biri
değildir?
a) Marvin Harris
b) Talocott Parsons
c) Gerhard Lenski
d) Marshall Sahlins
e) Julian H. Steward
3) Aşağıdakilerinden hangisi
açıklamalarından birisi değildir?

Dahrendorf’un

değişimin

bileşenlerine

dair

a) Toplumlarda değişik unsurlar birbirini işlevsel olarak tamamlayan bir uyum
içindedirler.
b) Her toplum her noktada değişim sürecine tabidir; değişim kaçınılmazdır.
c) Her toplum her noktada çatışma ve uyumsuzluk sergiler; sosyal çatışma
kaçınılmazdır.
d) Bir toplumdaki her unsur onun dağılmasına ve değişmesine bir katkı sunar.
e) Her toplum bazı mensuplarının diğerleri üzerinde baskı kurmasına dayanır.
4) Değişimi ele almada çağdaş sosyolojiyi klasik sosyolojiden ayıran özellikler
nelerdir?
5) Çağdaş döngüsel yaklaşımların kadim döngüsel teorilerden farkı nedir?
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6) Gen bilimlerindeki gelişmelere bağlı olarak günümüzde gittikçe yaygınlaşan
biyolojik açıklamalar çerçevesinde ortaya çıkan yeni evrimci toplumsal değişme
yaklaşımlarını değerlendiriniz. Biyolojideki gelişmeler toplumun daha fazla kontrolünü mü
sağlayacaktır?

Cevaplar
1) c, 2) b, 3) a
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10. MODERNLEŞME VE ÖTESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
- Yeni Dünya Sistemi ve Modernleşme
- Yapısal-İşlevselcilik ve Modernleşme
- İktisadi Kalkınma ve Toplumsal Değişimin Aşamaları
- Geleneksel Toplumdan Modern Topluma Geçiş
- Elitler ve Geleneksel Toplumlarda Modernleşme
- Siyasal Değişimin Koşulları ve Demokratikleşme
- Yapısal Farklılaşma ve Sosyal Hareketlilik
- Modernleşme Kuramları Çerçevesinde Türkiye’de Toplumsal Değişim
- Modernleşme Kuramlarının Eleştirisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Yeni Dünya Sistemi ile modernleşme kuramları arasındaki ilişki nedir?
2. Modernleşme kuramlarının sosyolojideki temelleri nelerdir?
3. Yapısal-İşlevselcilik ile modernleşme kuramları arasındaki ilişki nedir?
4. İktisadi kalkınma ile toplumsal değişim arasında ne tür bir ilişki mevcuttur?
5. Geleneksel toplumdan modern topluma geçiş nasıl gerçekleşecektir?
6. Geleneksel toplumlarda modernleşmede elitlerin rolü nedir?
7. Siyasal değişimin koşulları nelerdir ve Batı dışı ülkelerde demokratikleşme nasıl
gerçekleşmektedir?
8. Sosyal hareketlilik toplumsal değişimde niçin önemlidir?
9. Yapısal farklılaşma ile modernleşme arasında ne tür bir ilişki mevcuttur?
10. Modernleşme kuramları çerçevesinde Türkiye’de toplumsal değişim nasıl ele
alınmıştır?
11. Modernleşme kuramları Batı dışı dünyadaki toplumsal değişimi açıklayabilmiş
midir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Yeni Dünya Sistemi ve
Modernleşme

Modernleşme kuramlarının
ortaya çıkış bağlamı
öğrenilecektir.

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar

Yapısal-İşlevselcilik ve
Modernleşme

Modernleşme kuramının fikri
ve teorik temelleri
öğrenilecektir.

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar

İktisadi Kalkınma ve
Toplumsal Değişimin
Aşamaları

Rostow’un İktisadi Kalkınma
ve Toplumsal Değişimin
Aşamaları teorisi
kavranacaktır.

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar

Geleneksel Toplumdan
Modern Topluma Geçiş

Lerner’in Geleneksel
Toplumdan Modern Topluma
Geçiş teorisi kavranacaktır.

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar

Elitler ve Geleneksel
Toplumlarda
Modernleşme

Eisenstadt’ın elitler ve
geleneksel toplumlarda
modernleşme teorisi
kavranacaktır.

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar

Siyasal Değişimin
Koşulları ve
Demokratikleşme

Lipset’in siyasal değişimin
koşulları ve demokratikleşme
teorisi kavranacaktır.

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar

Yapısal Farklılaşma ve
Sosyal Hareketlilik

Smelser’in yapısal
farklılaşma ve sosyal
hareketlilik teorisi
kavranacaktır.

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar

Modernleşme
Kuramlarının Eleştirisi

Modernleşme kuramlarının
eleştirisi öğrenilecektir.

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar

181

Anahtar Kavramlar
• Modernleşme
• Yeni Dünya Sistemi
• Yapısal-İşlevselcilik
• Parsons
• Rostow İktisadi Kalkınma
• Toplumsal Değişimin Aşamaları
• Lerner
• Geleneksel Toplum
• Geçiş Toplumu
• Eisenstadt
• Elitler
• Siyasal Değişim
• Demokratikleşme
• Lipset
• Yapısal farklılaşma
• Sosyal hareketlilik
• Bağımlılık
• Baran
• Azgelişmişlik
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Giriş: Yeni Dünya Sistemi ve Modernleşme
1945 sonrasında sosyolojide değişim demek neredeyse modernleşme ile eş anlamlı bir
şey demektir. 19. yüzyıl evrenselciliği ile yakından ilişkili bir biçimde toplumların benzer
gelişim biçimlerine ve aşamalarına sahip oldukları düşünülmektedir. Bu çerçevede yeni
kurulan dünya düzeninde modern Batılı toplumların gelişme aşamaları modellenerek tüm
toplumların gelişimine uygulanması hedeflenmiştir. Sosyolojik teoride modernliğin oluşumu
ile kapitalizmin gelişimi arasında kurulan bağlantıdan hareketle toplumların
modernleşmesinin ekonomik alandan başlayan dönüşümlerle gerçekleşmesi gerektiğine
inanılmaktadır.
II. Dünya Savaşı sonrasında, ABD’de batı dışı toplumlar ile ilgili yoğun bir araştırma
gündemi söz konusudur. Eski şarkiyat çalışmalarının değiştiği ve bölge çalışmaları formatına
evrildiği bu akademik ortamda modernleşme kuramları Batı dışı toplumları incelemek üzere
teorik ve kavramsal bir çerçeve oluşturmuştur.27 Bu minvalde İsmail Coşkun (1989, p. 295)
modernleşme kuramlarının üç temel özelliğinden bahsetmektedir: (i) Sanayi ortak paydasında
tek bir Batılı sistem öngörmeleri (ii) Batı’nın üstünlüğünü tartışılmaz görmeleri ve (iii) Batı
dışı toplumları sistemle bütünleştirmeye çabalamaları.
Batı dışı toplumların artan endüstrileşmeye bağlı olarak yeni bir toplumsal biçim
kazanacakları düşünülmektedir. Buna göre ekonomik alanda başlayan değişim tüm toplumsal
alanlara sirayet edecek ve nihayetinde iletişimin gelişimi, okuma yazma oranlarının artışı,
teknoloji kullanımının yaygınlaşması, kentleşme süreci, sekülerleşme ve demokratik
kurumların gelişimi gibi modern batılı toplum biçimini doğuracak bir dizi değişim meydana
gelecektir. Bu çerçevede tüm modernleşme kuramlarının ortak özelliği modern toplumun
doğuşuna dair çizgisel ve ilerlemeci bir anlayışa sahip olmaları ve mekanik anlayışa bağlı
kalarak toplumlar arasındaki kültürel ve tarihsel farklılıkları yok sayarak tüm toplumların
uygun koşullar ve altyapı oluşursa benzer süreçlerden geçeceklerini düşünmeleridir.
Modernleşme kuramları klasik sosyolojide yer alan modern öncesi (geleneksel)
toplumlar ile modern toplumlar arasındaki ikilik fikrine dayanarak bu ikisi arasında tarihsel
bir geçiş fikrine yaslanmaktadırlar. Bu çerçevede yine klasik sosyolojik düşüncedeki aşamalı
toplumsal gelişim fikri modernleşme kuramının ana varsayımıdır. Bu aşamalı
modernleşmenin iktisadi, toplumsal ve siyasal düzeyleri mevcuttur. İktisadi düzeyde
modernleşme dışa açık bir iktisadi yapının oluşumu ve serbest piyasanın gelişimi ile
açıklanmaktadır. Toplumsal düzeyde ise temelde sekülerleşme ile açıklanan Batılı değer ve
sistemlerin toplumsal olarak benimsenmesi beklenmektedir. Son olarak siyasi düzlemde de
parlamenter demokrasinin oluşumu beklenmektedir.

27

Konu ile ilgili kapsamlı bir tartışma için bk. (Coşkun, 1989)
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10.1. Yapısal-İşlevselcilik ve Modernleşme
Modernleşme kuramları klasik ekonomi politikçiler, aydınlanma düşüncesi ve klasik
sosyolojiden beslenerek ortaya çıkmışlardır. Ancak bu uzak kaynaklara ek olarak yapısalişlevselcilik çağdaş sosyoloji içerisinde onları besleyen önemli bir yakın kaynak
görünümündedir. Yapısal işlevselciliğin kurucusu olan Parsons, aynı zamanda modernleşme
kuramının da önemli kaynaklarından birisidir. Parsons geliştirdiği sosyal teori çerçevesinde
tüm toplumların nihayetinde modern olma peşinde ve arayışında olduklarını ve modernliğin
son noktası olan Amerikan toplumun modellemeleri gerektiğini düşünmektedir. Önceki
bölümde ele alındığı üzere kendi değişme anlayışını denge ve evrim modelleri üzerine kuran
Parsons bir toplumsal değişmenin gerçekleşmesinin ilk ve temel şartı olarak farklılaşmayı
almaktadır. Parsons’ın bir toplumsal yapının alt sitemlerden müteşekkil bir üst sistem olduğu
yönündeki düşünceleri önceki bölümden hatırlanacaktır. Ona göre bir toplumdaki değişimler
bu alt sistemlerin işlevlerini yerine getirme sürecinde meydana gelen farklılaşmalardan
ibarettir. Yine Parsons toplumları modern ve geleneksel olarak ikiye ayırmaktaydı. Bu
çerçevede modern toplumların artık bir stabilizasyon aşamasına ulaştığını ve bütüncül bir
toplumsal değişmeye ihtiyaçları olmadığını düşünmekteydi. Ona göre asıl toplumsal değişim
gelenekselden moderne geçiş ile ilintilidir. Bu süreçte toplumda ciddi bir farklılaşma
yaşanmakta ve kapsamlı bir toplumsal değişim gerçekleşmektedir.
Parsons’un yapısal işlevselci toplum çözümlemesi 1940 ve 1950’lerin Amerikan
toplumunun sistematik açıklamasıdır. Onun teorisi bu dönemde Amerikan sosyal bilimlerinde
oldukça ayrıcalıklı bir konum elde eden Weberyen toplumsal kuramın gelişme probleminin
sosyolojik düzlemde ele alınışına uygulanmasıdır. Parsons Weberyen tezlerden gelişmenin
gerçekleşmesi için yapısal bir dönüşümün zorunlu olduğu düşüncesini ortaya koymuştur.
1930’larda sosyolojik incelemede iktisadi ögelerin yerine dair kapsamlı analizler yapmış ve
bu çerçevede önemli katkılar sağlamış olan Parsons iktisadi gelişme ile sosyo-kültürel yapılar
arasında bir geçişliliğe sıklıkla dikkat çekmiştir (bk. Parsons, 1935). Doktora tezi de benzer
bir konuda olan Parsons iktisadi ve sosyal çözümlemeyi entegre etme uğraşını sonraki yıllarda
da sürdürmüştür (Bk. Parsons & Smelser, 1956). Yapısal işlevselciliğin dayandığı temel
noktalardan birisi olan bu varsayım modernleşme kuramlarının özündeki iktisadi kalkınma
arayışlarına denk düşmektedir.
Bu çerçevede Parsons aynen klasik sosyolojide olduğu gibi toplumların aşamalı bir
biçimde ilkelden moderne doğru geçtiğini düşünmektedir. Ona göre insanlık beş toplumsal
aşamadan geçerek modern topluma erişmiştir: (i) İlkel toplumlar (Avustralya Yerlileri), (ii)
Arkaik toplumlar (Mezopotamya imparatorlukları), (iii) Tarihsel toplumlar (Çin, Hindistan,
İslam imparatorlukları), (iv) Yerleştirilmis (Seedbed) toplumlar (İsrail, Yunanistan) ve (v)
Modern toplumlar (ABD, SSCB; Avrupa, Japonya). Bu evrim sürecinde kültürün ve
toplumun modernleşmesi için gerekli şartlar ise şunlardır: Toplumsal tabakalaşma, kültürel
meşrulaştırma, bürokratik örgütlenme, para ve pazarın uyumlu işleyişi, evrensel yasal
normlar ve demokratik birlik. Bunların hepsi bir toplumda olabilir. Ama bir toplumun
modern olabilmesi için bunların bütünleşmiş şekilde bir arada, düzenli ve öngörülebilir
örüntüler içerisinde mevcut olması gerekir. Parsons, bu şartlardan özellikle son dördünün
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modern toplumun vazgeçilmez bileşenleri olduğu kanaatindeydi. Parsons modernleşmenin
kendi kendisini tamamlayan otomatik bir süreç olduğuna inanmaktadır. Aynen bir legonun
parçaları gibi, birinden başladığınızda diğerlerini de belirli bir düzen ve sıra içerisinde
kullanmanız gerekmektedir. O, toplumlarda bu koşullardan bir ya da birkaçının mevcut
olması hâlinde genel evrimin kendisini tamamlayacağına inanmaktadır.
Yukarıda belirtildiği gibi Parsons iktisadi analizi sosyal çözümlemeye dahil etmeye
uğraşmaktadır. Dönemin kalkınma arayışları da buna fırsat sağlayacak bir ortam
oluşturmaktadır. Parsons sanayileşmemiş toplumlarda batı teknolojisinin yarattığı
değişiklikleri inceleyerek sanayileşmemiş toplumdan sanayileşmiş topluma geçişi
belirleyecek eylem kalıplarını ortaya çıkarmaya çabalamıştır. Ona göre bu eylem kalıpları rol
oryantasyonundaki temel ikilikler çerçevesinde şekillenmektedir. Ona göre modern ile
geleneksel arasındaki temel ikilikler şunlardır: (i) etkinlik-edilgenlik, (ii) bireycilikkolektivizm, (iii) evrenselcilik-partikülarizm, (iv) atfetme-başarı (v) işlevsel özselcilikişlevsel yayılmacılık. Bu ikiliklerin gerçekleşme ve neticelenme biçimlerine göre 4 farklı
toplum biçimi ortaya çıkacaktır: (i) evrensel başarı odaklı, (ii) evrensel atfetme odaklı, (iii)
partikülaristik (yerel) başarı odaklı, (iv) partikularistik atfetme odaklı. Toplumları böyle
keskin bir şekilde karşıt olarak tanımlayan Parsons modernleşmeyi de esasında 19. yüzyılın
medeniyet projelerinde olduğu gibi modernleştirme olarak anlamaktadır. Zira ona göre
evrimsel çizgi bütün toplumlarda aynı şekilde değildir ve modernleşme için müdahale
gereklidir. Parsons, bu bakış açısı ile bir toplumda modernleşmenin gerçekleşebilmesi için
reçete kabilinden bir yapılacaklar ve yapılmayacaklar listesi oluşturulmuştur.

10.2. İktisadi Kalkınma ve Toplumsal Değişimin Aşamaları
Parsons’ın sağladığı bu işlevselci temeller modernleşme yaklaşımlarına önemli bir
temel sağlamıştır. Aynı zamanda onun iktisadi analizi sosyolojik çözümlemeye dahil etmesi
de bir başka açıdan modernleşmeyi beslemiştir. Bu çerçevede onun iktisadi yaklaşımını
tamamlar bir biçimde savaş sonrası dönemde yaygın kalkınma tartışmaları da modernleşme
kuramlarının diğer bir temelini meydana getirmiştir.
İkinci Dünya Savaşı sonrasında dünya siyaseti pek çok bakımdan yeni bir döneme
girmiştir. İkinci kez dünya çapında bir savaşın yaşanması 19. yüzyıldan kalan pekçok siyasi
sosyal ve iktisadi çerçeveyi sona erdirmiş ve yeni bir düzen ihtiyacını belirgin bir biçimde
ortaya çıkarmıştır. Bu aynı zamanda 19. yüzyılın klasik sömürgecilik çağının da sonunu
temsil etmektedir. Savaşın her bakımdan kazananı konumundaki ABD kendi öncülüğünde ve
kendi çıkar ve güç ilişkilerini merkeze alarak yeni bir dünya düzeni tesis etmeye girişmiştir.
Bu çerçevede özellikle sömürgeciliğin tasfiye edilmesi ve sömürgelerin bağımsızlığını elde
etmesi eski dünyanın güç ilişkilerini değiştirmek bakımından ABD’nin öncelikli
siyasetlerinden birisini teşkil etmiştir. Böylece savaş sonrasından 1970’e kadar İngiltere ve
Fransa başta olmak üzere eski sömürgeci güçler sömürgelerini terk etmiş pek çok yeni ulus
devlet ortaya çıkmıştır. Bu ulus devletlerin iktisadi ve siyasi bakımlardan dünya sistemine
katılmaları Amerikan sosyal bilim çevrelerinin özellikle de iktisatçılarının önemli bir gündemi
olmuştur. Böylece daha sonra Modernleşme kuramları olarak adlandırılan teoriler sömürge
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sonrası devletlerin gelişme sorunu çerçevesinde ortaya atılmış bulunan iktisadi yoğunluklu
yaklaşımların bir hasılası olan gelişme yüzerine bina edilmiştir.
BİLGİ KARESİ
Walt Whitman Rostow (1916-2003) iktisadi kalkınmanın aşamaları
kuramıyla meşhur olan ABD’li iktisatçıdır. Akademik yaşamını Columbia,
Oxford, Cambridge ve MIT gibi saygın üniversitlerde iktisat tarihi profesörlüğü
yaparak geçirmiştir. İktisadi büyümenin aşamalarına ilişkin görüşleriyle tanınan
Rostow, İktisadi Gelişmenin Merhaleleri adlı kitabı ile modernleşme kuramlarına
önemli bir zemin hazırlamıştır.

Öte yandan İkinci Dünya Savaşı sonrası dünyada iki kutuplu bir yapının ortaya çıktığı
görülmektedir. Sovyetler Birliği öncülüğündeki sosyalist blok savaş sonrasında Doğu Avrupa
ve Çin’de yayılmış ve dünyanın geri kalanında da özellikle anti-sömürgeci ulusal
mücadelelerde heyecanlı bir kabule erişmiştir. Bunda Sovyetlerin sömürgeci Batılı devletlere
rakip bir ideolojik ve siyasi güç olmasının yanı sıra 1930’dan sonra Batı’da kriz yaşanırken
iktisadi sahada ciddi bir kalkınma gerçekleştirmiş olması da etkilidir. Soğuk Savaşın birbiri
ile nüfuz ve güç mücadelesi veren bu iki kutbu arasında yeni bağımsızlığını kazanan
devletlerin kalkınmasına dair fikri ve teknik destekler verme rekabeti meydana çıkmıştır. Bu
rekabet içerisinde Sovyet tarzı kalkınma modelinin başlangıçta daha fazla taraftar bulduğu
söylenebilir. Zira Sovyetler Birliği Batılı kapitalist devletlere karşı mücadele ederek
bağımsızlığını elde eden ülkelerle daha fazla ideolojik bağa sahiptir. Öte yandan Sovyetlerin
kendi kalkınma tecrübesi benzer bir sosyoekonomik yapının dönüştürülmesi sürecini
kapsamaktadır. Dolayısıyla onların önerdiği modeller batı-dışı toplumlara daha yakın
gözükmektedir. Bu kapsamda Amerika’nın siyasal hedeflerini destekler mahiyette Amerikan
sosyal bilim dünyası içerisinde az gelişmiş ülkelerin kalkınma sorunu istikrarsızlık ve
komünizme karşı uzun dönemli bir çözüm olarak görülmeye başlanmıştır.
Dünyanın az gelişmiş uluslarının kimler tarafından yönetileceği Soğuk Savaşa taraf
olan kamplar açısından merkezi önem taşımaktadır. Amerika’nın Sovyetler’e karşı yürütülen
mücadelede Batı demokrasisi adına öncülüğü üstlendiği andan itibaren, “her durumda,
hükûmetin komünistlerin eline geçebileceğine dair en küçük bir belirti Amerikan desteğini
fiilen garanti” etmektedir. (Altun, 2000, p. 132).
Kalkınma literatürünün önemli kuramcılarından Walt Whiteman Rostow, 1952’de
kaleme aldığı The Process of Economic Growth isimli eserinde 19. yüzyılın klasik ekonomi
politikçilerinden hareketle geliştirdiği kalkınma süreci yaklaşımını 1959’da The Stages of
Economic Growth: A Non-Communist Manifesto isimli eserinde genel bir toplumsal değişme
teorisini dönüştürerek bu literatürde haklı bir önem kazanmıştır. Rostow’un ikinci kitabının
alt başlığı aslında meselenin politik bağlamını ifade etmek bakımından yeterlidir.
Rostow’un Adam Smith’in fikirleri çerçevesinde serbest ticarete vurgu yapan
ekonomik kalkınma sürecine dair modeli esasında liberal iktisat okulunun bir parçasıdır.
Rostow ham madde ihracına dayanan ekonomilerin kilitleneceği görüşündeki Friedrich List
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ile farklı düşünmektedir. Ona göre ileri kalkınma aşamalara erişmemiş ve kalkış aşamasında
bulunan ekonomilerin sanayinin gelişimini finanse etmek için ham madde ihracına
dayanmalarında bir sorun yoktur. Rostow aynı zamanda ekonominin ileri aşamalara geçmesi
için hükûmet kontrolünü öneren John Maynard Keynes ile de farklı düşünmektedir.
Rostow’un temel varsayımı kalkınmak ve modernleşmek isteyen ülkelerin iktisadi
kalkınmanın materyalist normlarını kabul etmesi gerektiğidir. Bu çerçevede iktisadi kalkınma
literatürüne yaptığı temel katkı nüfus, teknoloji, temel ihtiyaç mallarının göreli fiyatlarındaki
değişimin dahili bir etken olarak görülüp aşamalar fikrine dönüştürülerek üretim ve fiyatların
dinamik ve parçalı bir teorisini geliştirmek olmuştur.
Yukarıda ele alınan siyasi arka plan dâhilinde Rostow 1950’ler boyunca iktisadi
kalkınma meselesini ele almaya devam etmiş ve nihayetinde tarihsel bir perspektif eşliğinde
kendi kalkınma teorisini bir genel toplumsal gelişme fikrine dönüştürmüştür. Bu çerçevede
1959’da The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto isimli eserinde
meşhur beş aşamalı toplumsal değişim modelini geliştirmiştir. Birbirine basamak olan her bir
aşama Rostow’a göre iktisadi kalkınma bakımından toplumun gelişmişlik düzeyini
göstermektedir.
Şekil 3: Rostow’un Beş Aşamalı Kalkınma Modeli

5. Aşama: Kitle Tüketimi
Çağı
Tüketici merkezli, dayanıklı mallar
yayılır, servis sektörü hakim olur

4. Aşama: Olgunlaşma
Çeşitlenme, yatırım, yeniliki ithalata
daha az bağımlılık,

3. Aşama: Kalkış
Sanayileşme, artan yatırım, bölgesel
kalkınma, siyasi değişim

2. Aşama: Kalkışa Hazırlık
Özelleşme, artan karlılık, altyapı
gelişimi

1. Aşama: Geleneksel
Toplum

Rostow’a
göre
kalkınma
sermayeye daimi bir yatırımı
gerektirir. Az gelişmiş ülkelerde
(AGÜ) kalkınma için bu tür
yatırım zemini oluşturulmalıdır.
Eğer ekonomi 2. Aşamaya
erişmişse yatırım artışı hızlı bir
kalkınma sağlar. Bu şekilde 3.
aşamaya erişildiğinde doğrudan
yabancı yatırımı gerçekleşebilir.

İstikrar, parasal olmayan ekonomi,
tarım
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Rostow’un yukarıdaki şemada gösteriken gelişme aşamalarında iktisadi kalkınma
bakımından toplumun durumu şu şekildedir:
1. Aşama: Geleneksel Toplum
• Tarım veya avcılık ve toplayıcılığın temel geçim biçimi olması ile karakterize
edilen neredeyse tamamen tek sektörlü bir ekonomi;
• Siyasi güç toprak sahipleri tarafından belirlenir.
• Sınırlı teknoloji;
• Sınıfın mevcut olmadığı, bireysel iktisadi hareketliliğin bulunmadığı, istikrarın
öncelendiği ve değişimin olumsuz olarak görüldüğü durağan veya esnek olmayan toplum.
• Güce boyun eğen, kaderci bir toplum yapısı.
2. Aşama: Kalkışa Hazırlık
• Ham madde için dışsal talep ekonomik değişimi başlatır;
• Daha üretken ticari bir tarımın gelişimi ve üreticiler tarafından tüketilmeyen
çoğunlukla ihraç edilen tahıl üretimi;
• Üretimi genişletmek üzere sulama sistemleri, kanallar, yollar, demir yolları ve
limanlar gibi fiziksel çevreye geniş çaplı ve ileri düzeyde yatırımlar yapılır;
• Teknolojinin hızında artış gerçekleşir ve mevcut teknolojiler ilerler;
• Değişen kültürel yapı karşısında önceki sosyal denge artık bir seyyaliyet kazanır;
• Yeni bir girişimci sınıf ortaya çıkar;
• Bireysel sosyal hareketlilik başlar;
• Ulusal kimlik ve ortak iktisadi çıkarlar gelişir.
3. Aşama: Kalkış
• Şehirleşme artar, sanayileşme hızlanır ve teknolojik kırılmalar gerçekleşir
• İmalat sanayii genişler ve birincil ve ikinci sektörler arasındaki oran ikincil
sektörler lehine değişir.
• İngiliz endüstri devriminde olduğu gibi tekstil ve konfeksiyon genellikle ilk kalkış
endüstrisidir.
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4. Aşama: Olgunlaşma
• Endüstriyel zeminin çeşitlenmesi; çoklu endüstrilerin gelişmesi ve yenilerinin
kolayca başlayabilmesi,
• Üretim yatırım odaklı sermaye mallarından dayanıklı tüketim ve iç tüketime
yönelik olmaya başlar,
• Taşımacılık altyapısında hızlı bir gelişme gerçekleşir,
• Okulları üniversiteler, hastaneler gibi toplumsal altyapıya geniş ölçekli yatırımlar
yapılır.
5. Aşama: Kitle Tüketimi Çağı
• Endüstriyel yapı ekonomiye hâkim hâle gelir ve birincil sektörün (ham madde ve
tarım) ekonomide ve toplumdaki ağırlığı gittikçe azalır.
• Otomobil gibi yüksek değerli tüketici mallarının yaygın ve normatif tüketimi,
• Tüketiciler tipik olarak temel ihtiyaçların ötesinde yeni mallar için harcanabilir bir
gelire sahiptir.
İktisadi kalkınmayı merkeze alarak toplumsal değişim konusunu ele alan Rostow bu
aşamaların insanlığın doğal gelişiminde zorunlu bir biçimde gerçekleştiğini düşünmektedir.
Ona göre farklı toplumlarda farklı hızlarda gerçekleşse de değişim her şart ve koşulda süren
bir süreçtir. Onun birinci aşaması klasik sosyolojideki geleneksel toplum modern toplum
ikilemi üzerine bina edilmiştir. Buna göre batıda modern toplumu ortaya çıkaran
değişimlerden önceki bütün toplumlar geleneksel aşamada yaşamaktadırlar. Bu yaklaşım
değişimi Batılı tecrübe ile eş anlamlı görmektedir. Buna göre modern öncesi toplumlarda
üretkenlik, iş bölümü ve verimliliğin düşüklüğüne bağlı olarak iktisadi gelişme hızı çok
düşüktür ve toplumsal yapı durağan bir mahiyet arz etmektedir. Sınırlı da olsa bazı teknik
gelişmelerle birlikte bu toplumsal yapıda kıpırdanmalar gerçekleşmeye başlar ve böylece
ikinci aşamaya geçilmiş olur. Gelenekselden ilk kopmanın gerçekleştiği bu aşamada temel
teknik gelişmeler önemlidir. Batılı gelişme sürecinde bu aşama 17. yüzyıl sonu 18. yüzyıl
başına tekabül etmektedir. İktisadi ve sosyal alanda yaşanan dönüşümler, değerler dünyasının
kapsamlı değişimi geleneksel dünyayı baştan ayağa sarsmıştır. Bu dönüşümü tamamlar bir
biçimde yeni bir siyasi gücün ortaya çıkışı ile birlikte iktisadi ve siyasi alan yeniden
şekillenmiştir. Rostow modeli dahilinde bu değişimin aynen Batı-dışı toplumlara da
uyarlanması gerektiğini düşünür. Bu çerçevede geleneksel toplum aşamasındaki toplumların
kalkınmalarını ve gelişmelerini tamamlamak üzere bir ulus devlet biçimini meydana
çıkarmaları önerilmektedir. Böylece hem sömürge sonrası merkezi otorite tesis edilebilecek
hem de gelişme için gerekli olan geleneksel yapıların ortadan kaldırılması mümkün olacaktır.
Bu aşama başarıldığında müteakiben kalkış gerçekleşir. Bir atılım dönemi olan kalkış
aşamasında değişimin önündeki geleneksel engeller artık tamamen ortadan kalkmıştır. Bu
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seviyede gelişme için bir engel bulunmaz ve toplumsal değişim normal seyrini yakalayacaktır.
Bu aşamada tarımda ve sanayide köklü değişimler gerçekleşir, sermaye birikimi oluşmaya
başlar, ekonomik yapı modernleşir ve nihayetinde devletin siyasi yapısı bürokratik bir yapı
kazanır. Avrupa’da 19. yüzyılın başında gerçekleşen bu aşamanın Rostow’a göre en önemli
özelliği modernleşmeci bir siyasi elitin ortaya çıkmasıdır. Bu siyasi elit toplumu
dönüştürmede temel unsur olacaktır. Bunu müteakiben olgunlaşma olarak adlandırılan
dördüncü aşama gelmektedir. Rostow üçüncü aşama ile dördüncü aşama arasında altmış yıllık
bir zaman öngörür. Burada yatırımlarda ciddi bir artış gerçekleşir ve yatırımlar artık altyapıya
yönelik değil tüketime yönelik üretime yapılmaya başlanır. Bu aşama Avrupa’da 19. yüzyılın
üçüncü çeyreğinden itibaren yaşanmaya başlanmıştır. Bu aşamalardaki değişimler
başladığında otomatik ve durdurulamaz bir biçimde neticeyi doğuracak farklılaşmalar baş
gösterir. Nihayetinde beşinci ve son aşama olan kitle tüketimi çağı gelir. Rostow’a göre
muhtemelen fordizmle ilişkili bir biçimde bu aşamaya yirminci yüzyılda ulaşılmıştır. Burada
insanları temel tüketimin ötesinde bir tüketim yapma imkânına kavuşturan olağanüstü bir
refahta artışı ve yaygınlaşması söz konusudur. Öte yandan iş gücünün yapısı da hızlı bir
biçimde gerçekleşir. Kentleşme nihayetine erer ve gittikçe kol emeğine dayalı çalışma azalır
ve zihinsel güç gerektiren işlerde çalışanların sayısı artar. Kabaca hizmetler sektörünün
gelişimi anlamına gelen bu değişim ile birlikte ekonomi üretim odaklı olmaktan çıkıp tüketim
odaklı olmaya başlar.
Ona göre her bir aşamanın tüm özellikleri tüm ülkelerde aynı şekilde gerçekleşmese ve
geçiş aşamalarının biçimi ve uzunluğu farklı olsa da bu aşamalar evrensel olarak bu sıra
içerisinde benzer şekillerde şekilde gerçekleşirler. Bu çerçevede tüm ülkelerin çizgisel bir
biçimde bu aşamaların her birinden geçerek geliştiğini düşünen Rostow yatırım, tüketim ve
sosyal trendler için bir dizi koşulu öngörür.
Bu şema dâhilinde Rostow yalnızca ekonomik faktörleri değil toplumsal kararlar ve
hükûmet politikalarını da içeren bir modernleşme kuramı oluşturmuştur. Batı’da sanayi
devriminin gerçekleşme biçimini modelleyerek bunun tüm toplumlar için geçerli olduğunu
ileri süren bu yaklaşım kısa bir sürede tüm sosyal bilimlerde egemen hâle gelmiştir. Esasında
20. yüzyılın ilk yarısında sarsılan ilerlemeci ve evrenselci klasik sosyal teorinin mirasının
diriltilmesi olan bu teori ciddi bir politik gündeme sahiptir. 1980’de yazdığı bir yazıda “Eğer
bizler ve çocuklarımız kendi toplumumuz da dâhil olmak üzere, dünyanın büyük kısmında
demokrasiye dayanan bir çağda yasamak istiyorsak, Asya’da, Orta Doğu’da ve Afrika’da
geleneksel yapıdan modern yapıya geçiş problemleri çözülmelidir” diyen Rostow, (1966)
bunu açık bir biçimde göstermektedir.

10.3. Geleneksel Toplumdan Modern Topluma Geçiş
Bir başka önemli modernleşme teorisyeni olan Daniel Lerner ise modernleşmeyi
Batılılaşma ile özdeş görmektedir. Modernleşme kuramlarındaki ikili yapıyı ara bir kategori
ile destekleyen Lerner, modernleşme sürecindeki toplumları geçiş toplumu olarak
görmektedir. Onun geçiş toplumu kavramsallaştırması bu toplumlara istisnai bir mahiyet
kazandırmaktadır. Zira bir geçiş toplumu ne geleneksel toplumun bütün özelliklerini
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bünyesinde taşımaktadır ne de tam anlamıyla modernleşmiştir. Bu ikisi arasındaki sürecin bir
noktasında bulunan geçiş toplumlarının anlaşılması için de özel kategorilere ihtiyaç
bulunmaktadır. Bu çerçevede Lerner kendi modernleşme analizini birkaç noktaya vurgu ile
şekillendirmiştir. Bunlar şu şekilde listelenebilir: (i) sekülerleşme ve pozitivist bilimselciliğin
benimsenmesi; (ii) kitle iletişiminin gelişimi, (iii) okuryazarlık oranının artışı, (iv) kentleşme
ve (v) politik katılım (Lerner, 1958: 61–63).
BİLGİ KARESİ
Daniel Lerner (1917 - 1980) modernleşme teorisinin önde gelen isimlerinden
birisidir. Özellikle Ankara Balgat köyü üzerine yaptığı araştırma neticesinde geliştirdiği
geçiş toplumu kavamsallaştırması ile uzunca bir süre toplumsal değişim çalışmalarında
etkin olmuştur. İletişimin ve ulaşımın gelişiminin modernleşme üzerinde önemli bir
etkisi olduğu şeklindeki tezin sahibidir. Ona göre modernleşme, dünyaya açılma ve
onunla bütünleşmedir.

Diğer modernleşme kuramcılarında olduğu gibi Lerner da Batılı tecrübeyi
çözümleyerek modernleşmekte olan toplumlara uygulama peşindedir. Ona göre de Batı
toplumsal gelişme modeli evrensel olarak geçerlidir ve tüm toplumlara uyarlanabilecek
reçeteleri bünyesinde barındırmaktadır. Bu çerçevede pozitivist sekülerleşme paradigmasına
sahip çıkan Lerner bunu Batılı modernitenin ayırt edici boyutu olarak görmektedir.
Dolayısıyla modernleşme için de “akılcı ve pozitivist bir ruhun” benimsenmesi gerekmektedir
(Lerner, 1958, s. 45–46).
Lerner modernleşme kuramlarına kitle iletişiminin süreçteki erine yaptığı vurguyla
önemli açılımlar sağlamıştır. Lerner (1958) az gelişmiş ülkelerdeki oluşmakta olan kitle
iletişim sistemleri ile modernleşme arasında yakın bağlantılar kurmuştur. Ona göre kitle
iletişim araçları aracılığıyla toplum modern hayat tarzı ile tanışabilmektedir. Böylece
toplumda modern bakış açıları edinip geleneksel toplumun iç kapanık toplumsal yapısını
kırmak mümkün hâle gelmektedir. Böylece modernleştirici aktörlerin modernliği topluma
yayabilmeleri için kolaylaştırıcı bir araç ortaya çıkmıştır. Lerner’a göre kitle iletişim araçları
yoluyla dünyadan haberdar olmaya başlayan insanlar kendilerini başkalarının yerine
koyabilecekler (empati) ve değişmek isteyeceklerdir. Böylece modernleşme süreci başlamış
olacaktır (Lerner, 1958, s. 20-35).
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Bakkal, Muhtar ve Araştırmacı
“ODTÜ kampüsünün yanıbaşındaki Balgat bölgesi üzerine yapılan ilk sosyolojik
araştırmalardan biri olan bu çalışmayı ABD’li iletişimci Daniel Lerner başlatır. 1950’li yıllarda
Lerner’in Amerikan askeri ve istihbarat çevrelerine yakınlığı onu bu alanda çalışan hükûmet
yanlısı önemli figürlerden biri hâline getirmiştir. İkinci Dünya Savaşı’ndan beri yürüttüğü
psikolojik savaş ve kitesel manipülasyon çalışmaları sayesinde sıkı bir ilişkide bulunduğu bu
kurumlar da onun yaptığı diğer geniş çaplı çalışmaların amacını ve içeriğini büyük oranda belirler.
Lerner’in burada bahsettiğimiz “Muhtar ve Bakkal” (1) makalesi ise Ankara yakınlarındaki Balgat
adlı bu küçük köyde çok kısa bir süre içinde yaşanan inanılmaz değişimden bahseder. Her ne kadar
bu değişim muhtar ve bakkal karakterleri üzerinden anlatılsa da araştırmada sözü geçen üçüncü bir
karakter vardır ki asıl onun gözlemleri ve yorumları üzerinden muhtar ve bakkalla ilk tanışmamız
gerçekleşir. Bu adı Tosun B. olarak geçen genç bir araştırmacıdır. Balgat’a gidip ilk mülakatları
yapan ve mülakat yaptığı kişilere ilişkin kişisel gözlemlerinden eleştirel bir bakışa sahip olduğunu
anladığımız Tosun B.nin ilk notlarında onun Balgat’ı çorak bir köy olarak tanımladığını görürüz.
Mülakat notlarını okuyan Lerner, asker emeklisi köy muhtarının baskıcı tutumunu ülkenin
içinde bulunduğu koşulların o anki bir yansıması olarak değerlendirir. Daniel Lerner, Tosun B.nin
notlarından da destek bularak, bu kurnaz ve aksi köy diktatörünü ülkenin o anki yönetimsel
yapısının bir metaforu olarak çizer. Lerner’la Tosun’un gözlemleri arasındaki ilk zıtlık bakkal
karakteri üzerinde ortaya çıkar. Bakkalın kravat takan, şehirli gibi görünmeye çalışan, kendini
diğer köylülerden farklı gören, etrafta köylüler varken başka, onlar gittikten sonra başka konuşması
gibi hâllerinden rahatsız olan Tosun B., köylülerin de aslında bakkalı köyde çiftçilik yapmayan tek
insan olduğundan dışladığını fark eder. Bu şişman tüccarın mülakat yapılırken gizlemeye çalıştıgı
gurur duygusu bile Tosun B.yi rahatsız etmiştir.
Öte yandan Lerner bu mülakat notlarında Tosun B.den farklı bir şey görür, ona göre
bakkalın diğerlerine göre daha geniş bir düşünce dünyası vardır. Bakkalın farklı ve cesur bir
kişiliğe sahip olduğunu da onun şehir merkezinde geniş bir süpermarkete sahibi olmak
istemesinden anlamak mümkündür. Bakkalın köyün yakın tarihinden bahsederken takındığı “ben
ve onlar” ayrımı bile onun nasıl köyün düşünce kalıplarnı kırmaya çalışan yalnız bir mücadele
adamı olduğunu ortaya koymaktadır Lerner’a göre.” (Ayteş, 2008)

Lerner toplumlardaki okuryazarlık oranın artmasına da modernleşme sürecinde
merkezi bir yer vermektedir. Okuryazarlığın artışı ona göre bireylerin kamusal yaşama daha
fazla katılma isteklerini ve becerilerini besleyecek bir gelişmedir. Bu aynı zamanda onun
merkezi bir yer verdiği kitle iletişimini de geliştirecek bir etkendir. Zira okur-yazarlığın artışı
güçlü bir biçimde dünyaya ilgiyi ortaya çıkaran bir faktördür. Diğer bir etken ise
kentleşmedir. Lerner diğer kuramcılarda olduğu gibi modern yaşam tarzının kentleşme ile
başa baş gittiğini düşünmektedir. Ona göre de kentleşme aynı zamanda sanayileşme ile
yakından ilgilidir. Sanayileşmenin gerçekleşmesi kentleşmeyi doğuran doğal bir süreç
oluşturacaktır.
Bütün bu analizler çerçevesinde Lerner modern bir birey tipolojisini tanımlar ve
modernleşmeyi bu tipolojinin ortaya çıkış süreci olarak görür. Ona göre modern sıfatının
temel nitelikleri gerek kurumsal alanda gerek özel yaşamda uzun dönemli planlar yapma ve
kendi hayatını planlamaya güç yetirebilme ve dış dünyaya karşı güçlü bir ilgi beslemede
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kristalleşmiştir. Lerner’a göre kurumsal ve bireysel dönüşümler aracılığıyla bu tipoloji Batı
dışı toplumlarda varlık bulabilecektir.
Bu kuram çerçevesinde 1950-1954 yılları arasında Batı dışı ülkelerde kapsamlı
çalışmalar yapan Lerner özellikle Orta Doğu ülkelerindeki modernleşmeye odaklanmıştır. Bu
yıllar arasında Ankara Balgat köyündeki değişimi inceleyen Lerner bu incelemelerini meşhur
eseri The Passing of Traditional Society: Modernizing the Middle East isimli kitabında
kaleme almıştır. Bu kitabında kendi modernleşme yaklaşımı temelinde kitle iletişimi ve
ulaşıma merkezi bir yer vermektedir. Kendisinden önce köye gelen yardımcılarının çizdiği
tabloya karşın Lerner köyde yaptığı incelemelerde modernleşme sürecinin bir başlangıcını
tespit etmiş ve bu süreçte rol alacak aktörlerin tipolojilerine dair analizler gerçekleştirmiştir.
Bu çalışmanın Bakkal ve Muhtar başlıklı bölümünde köydeki değişimleri analiz eden
Lerner’a göre köydeki değişimin iki aktörü dış dünya ile daha fazla temas hâlinde olan
bakkaldır. Geleneksel otoritenin temsilcisi muhtara karşı yeni tip girişimciyi temsil eden
bakkal köyün dışarıya açılması ve böylece gelişmesinden yanadır. Bakkalın gelişmesinin arka
planında Ankara ile ulaşımı kolaylaştıran yeni bir yolun yapılması merkezi bir önemi haizdir.
Aynı zamanda köyde yapılan okul ile okuryazarlık gelişmiş, insanlar kurulan atölyelerde
çalışmaya başladıkları için tarımsal aktivite azalmaya başlamıştır. Bu çerçevede 1950’de
köyde sadece bir radyo varken 1954’e gelindiğinde yüzlerce radyo mevcuttur. İnsanlar artık
radyodan müzik dinlemekte, dünyadan haberdar olmaktadır. Radyo köydeki bütün iletişim
sistemini baştan ayağa değiştirmiştir (Lerner, 1958, s. 20–35).
Türk modenleşmesine dair kapsamlı analizleri ile diğer modernleşme kuramcılarından
ayrılan Lerner modernleşmeyi geleneksel toplumdan modern topluma doğru yaşanan geçişin
doğal bir süreci olarak görmektedir. Bu çerçevede ona göre eğitim ve iletişimde yaşanan
gelişmelere bağlı olarak geleneksel toplumların modern dünyaya entegre olacaktır. Bu süreçte
bazı değişim ajanlarının önemine değinen Lerner, neticesinde kendi hayatı üzerinde söz
sahibi, planlama kabiliyetine sahip, girişimci ve seküler bir birey tipinin oraya çıkacağını
düşünmektedir.

10.4. Elitler ve Geleneksel Toplumlarda Modernleşme
Lerner gibi Türkiye üzerine analizleri ile hayli etkili olmuş bir başka modernleşme
kuramcısı Shmuel Noah Eisenstadt, “modernleşmeyi tarihsel olarak Batı Avrupa'da ve Kuzey
Amerika'da geliştirilmiş olan toplumsal, ekonomik ve siyasal sistemlere doğru bir gelişme
süreci olarak tanımlamaktadır” (Coşkun, 1989, p. 297). Bu süreçte Eisentadt “modernleştirici
elitler”e merkezi bir konum ve rol atfetmektedir. Onun modernleşme analizi modernleşme
karşısında farklı bir biçimde konumlanmış elitlerin aldıkları roller çerçevesinde
şekillenmektedir.
Bu çerçevede 1966’da kaleme aldığı Modernization: Protest and Change isimli
eserine Eisenstadt modernleşmeye duyulan aşırı isteğin çağdaş dünyanın belki de en karşı
konulamaz ve yaygın özelliği olduğunu belirterek başlamaktadır. Bu süreci ulusların
yakalandığı bir ağ olarak tasvir eden Eisenstadt modernleşmenin tarihsel olarak 17-19.
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yüzyıllarda Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’da yaşanan iktisadi, siyasi ve sosyal değişimlerin
bir neticesi olarak ortaya çıkan sistemin 19-20. yüzyıllarda Güney Amerika, Asya, Afrika ve
Orta Doğu’ya yayılması olarak değerlendirmektedir (Eisenstadt, 2007, p. 11). Bütün
modernleşme analizlerinde olduğu gibi geleneksel toplum-modern toplum ikileminden
hareketle Eisenstadt bu iki toplum tipinin özelliklerini kristalize bir biçimde tasvir etmeye
özel bir önem vermektedir. Ona göre bireysel etkinlikler ve kurumsal bakımdan büyük ölçüde
farklılaşan ve uzmanlaşmaya dayanan dinamik modern toplumlar karşısında geleneksel
toplumlar hâlen daha birincil ilişkilere dayanan sabit çerçevelere sahiptirler (Eisenstadt, 2007,
p. 12). Bu Weberyen manada informellikten formelliğe doğru bir değişim anlamına
gelmektedir. Klasik sosyolojinin toplum analizine dayandığını açık bir biçimde beyan eden
Eisenstadt, modern toplumu meydana çıkaran iktisadi, siyasi ve kültürel gelişmelerin
analizine özel bir önem vermektedir. Bu çerçeve dahilinde ona göre modernlik sürekli bir
yapısal farklılaşma ve değişim ile ifade edilmektedir. Bu toplumsal yapıda her şey
durmaksızın değişmekte ve toplumun süreklilik ve istikrarı çelişik gibi görünse de bu değişim
üzerine bina edilmektedir. Evrenselci toplum modeline sadık bir sosyolog olan Eisenstadt’a
göre bu toplum modeli tüm dünyaya yayılmaya meyilli, muktedir ve müstehaktır.
BİLGİ KARESİ
İsrailli sosyolog Eisenstadt (1923-2010 ) modernleşme literatüründe
önemli bir yerde durmaktadır. 1959’da Kudüs İbrani Üniversitesi Sosyoloji
Bölümüne getirildi. Kudüs İbrani, Tel Aviv, Helsinki, Harvard ve Duke
üniversiteleri ile İbrani Birliği Kolejinden fahri doktora derecesi aldı. Eisenstadt,
Uluslararası Balzan; Amerikan Sosyoloji Birliği MacIver; Max Planck
Araştırma; Sosyal Bilimler Rothschild; Sosyoloji EMET; Sosyoloji ve Sosyal
Bilimler Amalfi ve Holberg Uluslararası Anma ödüllerinin sahibi ve Amerikan
Bilim ve Sanat Akademisi de dâhil olmak üzere birçok bilimsel kuruluşun üyesidir.

Eisenstadt modernleşmeyi temelde geleneksel dünyanın kapalı kalıplarının kırılıp bir
kitleselleşmenin yaşanması olarak tasvir etmektedir. Ona göre ulus devletin bürokratik yapısı
sebebiyle gerçekleşen siyasi merkezileşme ve demokratikleşme ile geleneksel toplumda
iktidarı elinde tutan seçkinlerin statüsü kayboldu. Yüksek kültüre karşı kitle kültürünün
yayıldığı bu süreçte ortaya çıkan siyasi eşitlik talepleri (yeni elitlerin öncülük ettikleri
protestolar) toplumdaki sosyal ve siyasal ilişkileri kökten değiştirdi (Eisenstadt, 2007, p. 41).
Böylece gücünü ve sürekliliğini dinamizimden alan bir toplum modeli ortaya çıktı ve ürettiği
güç ile bu toplum modeli diğerleri karşısından üstün olduğunu da gösterdi.
Eisenstadt modernleşme sürecinde seçkinlerin konumları ve rollerine atıfla gelişen
değerlendirmeleri ele almakta ve bunlara katılarak özellikle Batı dışı toplumlarda sürecin
yönlendirilmesindeki işlevlerini ifade etmektedir (Eisenstadt, 2007, pp. 81–82). Buna göre
Batı Avrupa, İngiltere, İskandinavya, Kuzey Amerika’da modernleşme farklı bir çıkara sahip
geniş bir toplumsal sınıf tarafından gerçekleştirilen yaygın bir dönüşüm süreci olarak tasvir
edilirken (Eisenstadt, 2007, pp. 90–95) Batı dışı modernleşmelerinde bu süreç toplumsal bir
hareket olarak değil de toplumdan kopuk elitlerin sürükleyiciliğinde gerçekleşmiştir
(Eisenstadt, 2007, pp. 108–115). Bu çerçevede süreçte rol alan iki ana elit grup mevcuttur.
194

Bunlardan birincisinde geleneksel ya da yarı geleneksel otokratik idareciler yer almaktadır.
Bunlara en iyi örnek olarak Rus modernleşmesini yönlendiren aristokratik elitler, Osmanlı
batılılaşmasına ön ayak olan bürokratik elitlerdir. Kendileri de bir tarafıyla geleneksel
topluma bağlı olan bu elitler kararsız bir tutum geliştirmiş, toplumdaki bazı geleneksel
unsurları tasfiye etseler de daha uzun erimli değişimlere cesaret edememişlerdir (Eisenstadt,
2007, pp. 142–143). Dolayısıyla bu elitler modernleşmeyi başlatmışlar ancak tekamül
ettirememişlerdir. Eisenstadt bu seçkinler tarafından gerçekleştirilen değişimi birinci
modernleşme evresi olarak adlandırmaktadır. Bu süreçte hazırlanan toplumsal zemin üzerinde
hareket ederek ikinci modernleşme evresi gerçekleşmiştir. Bu evrede rol alan elitler arasında
entelektüeller, meslek adamları ve müteşebbisler yer almaktadır. Bir girişimci profiline sahip
olan bu gruplar temelde eğitim yoluyla belirli kabiliyet ve imkânlara sahip hâle gelmişlerdir.
Değişim sürecinde dayanacakları bir toplumsal kökene sahip olmayan bu gruplar aynı
zamanda devleti yöneten merkezi güçlerle birlikte hareket etme imkân bulamadıklarında
olamadıklarından zayıf düşmüş ve toplumdan yalıtılmışlardır (Eisenstadt, 2007, pp. 143–144).
Eisenstadt, bu iki grubun birbirleriyle ve toplumla kurdukları ilişkinin batı dışı toplumlardaki
modernleşme süreçlerinde önemli bir rolü olduğunu düşünmektedir. Bu grupların siyasi ve
kurumsal talepleri siyasi sistemin ve bürokrasinin yeniden inşasında önemli bir rol oynamış
ve Türkiye’de yaşandığı gibi gittikçe toplumun daha geleneksel kesimlerini modernleşme
süreçlerine entegre etmişlerdir (Eisenstadt, 2007, pp. 162–163).
Eisenstadt’a göre modernleşme katılım arzusu çerçevesinde yükselen bir protesto
hareketidir. Zira modernleşme sürecinde bazı toplumsal grupların yönetime katılma isteklerini
açığa vurmaları ve modernleşmeci elitlerin öncülüğünde mevcut geleneksel düzene karşı
yükseltilen siyasi protestolar önemli bir rol oynamaktadır. Ona göre modernleşme sürecinde
protestolar ekseninde çeşitli çatışmalar meydana çıkmaktadır. Bu çatışmanın iki türü
mevcuttur: Farklı toplumsal yapı talep edenler ve aynı toplumsal yapı içerisindeki çıktılara
tepki gösterenler. Eisenstadt bu çatışmalardan ikincisinin modernleşme sürecinde daha sık
rastlandığını ifade etmektedir. Modern toplumlarda bir statü güvencesi bulunmadığı için farklı
gruplar arasında daimi bir çatışma mevcuttur. Ancak bu çatışma sisteme yönelik değil;
sistemin ürettiği çıktılara yöneliktir. Yani sistemin değişimini değil, çıktıların değişimini talep
etmektedir. Bunu uzlaşmacı kitle toplumu olarak adlandıran Eisenstadt modernleşmenin
daima süreçleri iyileştirmeye odaklanmasını da bu çerçevede görmektedir. Böylece çatışma
sistemin sürekliliğini tehdit etmemekte aksine bu sürekliliğin bir bileşeni hâline gelmektedir.
Bu fikir muhtemelen Eisenstadt’ın modernleşme kuramlarının teknik-teorik altyapısını
oluşturan yapısal-işlevselciliğe yönelik çatışmacı eleştirilerden etkilenerek model içerisinde
geliştirdiği bir modifikasyondur. Sistemin sürekliliği bağlamında ona göre modern toplumda
çatışmanın sınırları belirlidir. Bu sınırlar formel kurumlar tarafından oluşturulmuştur.
Özellikle bürokrasi tarafından oluşturulan formelleşme çatışmaların toplumsal sistemi yok
etmesini engellemekte ve onu bir süreklilik içerisinde tutmaktadır. Modernleşen toplumlarda
bu formelleşmenin kaynağı artan kitlesel eğitim ve yaygınlaşan bürokratik sistemlerdir.
Bu değerlendirmeler ışığında Eisenstadt modernleşmeyi toplumsal bir geçiş olarak
görmektedir. Bu süreçte ortaya çıkacak en önemli sorunu başlangıç aşamasını müteakiben
sürdürülebilir bir değişim ve büyümeyi yakalamak olarak görmektedir. “modernleşmenin
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belki de insanoğlunun tarih boyunca kendi karşısına çıkardığı en büyük meydan okuma”
olduğunu düşünen Eisenstadt süreçte yaşanan çöküşleri ve sürdürülemeyen büyüme
sorunlarını sürecin doğal bir parçası olarak görmektedir. Ona göre modernleşme tam da bu
çöküşlere cevap aramaktır.
Eisenstadt'a göre batının sağlamış olduğu tarihsel birikim egemen bir sisteme
kaynaklık eder hâle gelmeye başladığı andan itibaren, siyasi, ekonomik ve toplumsal
gelişmenin tümünü kuşatmış ve öteki için evrensel hareket noktası olmuştur. Böylelikle süreci
evrensel bir işleyişe tabi kılan Eisenstadt'ın modernleşme algısı, bu yönüyle de ideolojik bir
çerçeve inşa etmektedir.

10.5. Siyasal Değişimin Koşulları ve Demokratikleşme
Modernleşme literatüründe toplumsal değişim ile ilişkili bir diğer önemli gündem ise
demokratikleşmedir. Teorilerin yukarıda ele alınan siyasi doğaları gereği sömürge sonrası
dünyada düzeni sağlamak önemli bir meseledir. Dolayısıyla bu ülkelerin iktisadi yapıları
kadar yönetim biçimleri üzerine de araştırmalar yapmak popüler hâle gelmiştir. Bu literatürün
temel metni Seymour Martin Lipset'in 1959’da kaleme aldığı ünlü Some Social Requisites of
Democracy isimli makalesi ve ardından yayımladığı Political Man: The Social Bases of
Politics isimli eseridir28. Lipset ekonomik kalkınmanın sonu demokrasi ile taçlanacak bir dizi
sosyal değişmeyi harekete geçireceği temel varsayımını ortaya atmaktadır. Charles Taylor’un
ifade ettiği gibi Lipset’in temel sorusu demokrasi neden bir yerde ortaya çıkarken başkasında
çıkmaz şeklidedir (Taylor, 2007, p. 118). Ona göre müreffeh toplumlar daha ileri düzeyde
eğitim düzeylerine ve şehirleşmeye, daha karmaşık ve çeşitlenmiş iletişime, geniş bir orta
sınıfa ve daha fazla sosyal eşitlik ve hareketliliğe sahiptirler. Bunların hepsi iyi işleyen
düzgün bir demokrasinin ön şartıdır.
BİLGİ KARESİ
Seymour Martin Lipset (1922- 2006), karşılaştırmalı siyasetbilim üzerine
çalışmaları ile tanınan modernleşme kuramlarının önde gelen isimlerinden biridir.
Columbia ve Berkeley’deki California ve Harvard Üniversitelerinde sosyoloji
profesörlüğü yapmıştır. Çeşitli dergilere kitle hareketleri, siyasi partiler ve
toplumsal sınıflar üzerine yazılar yazan Lipset 1950’de yayımladığı Agrarian
Socialism (Tarımsal Sosyalizm) ile adını duyurdu. 1959’ta yayımladığı Political
Man (Siyasi İnsan) adlı ünlü kitabında ABD ve diğer kapitalist ülkelerde
demokrasinin hangi koşullar altında oluştuğunu ve yol açtığı sonuçları
karşılaştırmalı çözümleme yöntemine başvurarak inceledi. Demokrasiyi salt ulusal toplum düzeyinde
değil tüm insan grupları düzeyinde inceleyerek yöneticilerin kitlelerin oylarıyla değiştirilebilmesinin
demokrasinin ölçütü olduğunu vurguladı.

Öte yandan Lipset Modernleşme teorilerindeki güçlü kalkınmacı, iktisadi etkenlere ve
sanayileşmeye bağlı analizlere de bir miktar eleştirel baksa da (Lipset, 1981, p. 28) iktisadi
28

1964’te Mete Tunçay tarafından Siyasal İnsan ismiyle Türkçeye çevrilmiş ve Türk Siyasi İlimler Derneği
tarafından yayımlanmıştır.
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etkenlerle dahası sanayileşme ile modernleşme ve demokratikleşme arasında güçlü bir ilişki
olduğunu kabul eder. Ona göre demokrasi ancak iktisaden kalkınmış ülkelerde sanayileşme ve
kentleşme, toplumsal refahın, eğitim ve kültür düzeyinin artmasına, ulaşım ve iletişim
olanaklarının gelişmesine yol açmakta, bu gelişmeler, geniş bir orta sınıf ile daha ılımlı alt ve
üst sınıfların oluşmasını olanaklı kılmakta ve bunlar, sonuç olarak, istikrarlı demokratik
kurum ve anlayışların gelişme olasılığını arttırmaktadır. Lipset’e göre sanayi bireysel sivil
sorumluluk ve haklara en uygun iktisadi sistemdir. Demokrasi sanayi devriminden sonra
yaşanan çatışmalara çözüm sağlayan bir model olarak ortaya çıkmıştır.
Mikro düzeyde Lipset’in bu demokratikleşme açıklaması şehrleşme, eğitim ve
iletişimi bireysel modernleşmenin ve siyasi katılımın temel unsurları olarak gören Lerner
(1958) tarafından temellendirilmektedir. Nihayetinde Lipset’e göre şehirleşme, refah artışı ve
eğitim gibi iktisadi gelişme de demokratikleşmeyi özendiren geniş bir sistemin unsurlarından
birisini oluşturmaktadır. Aşağıdaki çizelge bu ilişkiyi akış biçiminde tasvir edilmiştir.
Şekil 4: Lipset’e Göre Demokratikleşme ve Modernleşme Sistemi
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Demokratik
geçiş

Sosyoekono
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Açık sınıf sistemi,
geniş orta sınıf

Demokratik
istikrar
Refah

Eğitim

Lipset’e göre modernleşmenin gerçekleşmesi için güçlü bir orta sınıfa ihtiyaç
bulunmaktadır. Sanayinin doğal bir neticesi olan bu orta sınıf ona göre diğer sınıflara oranlara
daha müsamahakâr, düzene ve yeni koşullara ayak uydurmada ehildir. Orta sınıfın bu
nitelikleri eğitimin, refahın, iletişimin, sanayileşmenin ve şehirleşmenin gelişimi için uygun
bir ortam oluşturmaktadır (Lipset, 1959). Orta sınıf aynı zamanda siyasi ılımlılığı da temsil
etmektedir. Bu sebeple güçlü bir orta sınıf yönetimin demokratik mekanizmalar dâhilinde
istikrarlı bir biçimde meşruiyet kazanmasına da zemin hazırlamaktadır. Bütün bu etkenleri
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modernleşme için hayati önemi haiz olarak değerlendiren Lipset’e göre demokrasinin
kurumları oluşup işlediğinde modernleşme ve toplumsal değişim gerçekleşecektir.
Lipset’in iktisadi gelişme ile demokrasinin gelişimi arasındaki ilişki onun 1959’da klasik
çalışmasını yayımladıktan sonra pek çok nitel ve nitel ampirik çalışmaya konu olmuştur. Bu
araştırmalar daimi bir biçimde demokrasi ile iktisadi kalkınma arasında belirli bir neden
sonuç ilişkisi olduğunu belirli açılardan meydana çıkarmaya devam etmektedir. Bu ilişki
Lipset’in öngördüğü ve varsaydığı gibi doğrusal bir ilişki değildir. Ancak araştırmalar
gelişmişlik düzeyinin hâlen demokratikleşmenin en güçlü unsurları arasında olduğunu
göstermektedir. Ayrıca artık Lipset’in nedensel dinamikler tezini destekleyen tarihsel deliller
de mevcuttur: Kalkınma daha ileri düzeyde demokratik değer ve tutumu, daha az
kutuplaşmış sınıf yapısını ve daha bağımsız bir cemiyet yaşamını oluşturarak demokrasiyi
desteklemektedir. Ancak öte yandan günümüzde en zengin ülkelerin en demokratik ülkeler
olmadığı (körfez ülkeleri gibi) gerçeği de bir taraftan teoriyi hâlen tehdit etmektedir. Belki de
Lipset’in modeli kalkınmanın düzeyi kadar biçimini de dikkate alacak şekilde revize
edilmelidir. Toplumsal dinamikleri harekete geçiren bir kalkınma demokratikleşmeyi
beslemeye daha fazla namzet görünmektedir.

10.6. Yapısal Farklılaşma ve Sosyal Hareketlilik
Modernleşme kuramının toplumsal değişim incelemeleri açısından diğer bir önemli
ismi olan Neil Smelser sosyal hareketliliğe ve bunu sağlayan toplumsal hareketlere vurgu
yapmaktadır. Ona göre sistemin bütünleştirici mekanizmalarına rağmen toplumsal değişme
için itici sosyal unsurlar kaçınılmazdır. Bu itici unsurlar aynı zamanda geleneksel toplumdan
modern topluma geçiş için gerekli olan ani yapısal değişimler ve hızlı sanayileşme için de
gereklidir. Bu çerçevede itici unsurların en güçlüleri yeni ve güçlü siyasi kurumlar ve bunlara
bağlı liderlik anlayışıdır. Bu çerçevede modernleşme için bu tür itici faktörlerin oluşturulması
gerektiğini düşünmektedir.
Smelser’a göre yapısal farklılaşma toplumsal değişmenin en temel sürecidir ve
“yapısal farklılaşma modeli, ideal bir değişme kuramıdır” (Altun, 2011, p. 133)
Modernleşmeyi sağlayacak bir yapısal farklılaşmanın gerçekleşebilmesi için Smelser’a göre
dört aşamalı bir süreç gerçekleşmektedir:
(i) Basit teknolojiden karmaşık olana geçiş
(ii) Tarımda ihtiyaç eksenli üretimden pazara yönelik üretime geçiş
(iii) İnsan ve hayvan gücünden, sanayileşmeye geçiş
(iv) Sehirleşmenin gelişimi ve şehirde yaşayan nüfusun artışı
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Tüm bu değişimler neticesinde toplumsal yapıda farklılaşmalar gerçekleşecektir. Ona
göre bu süreçte en temelde aile işlevini yitirmekte ve ekonomik etkinlikler ev dışına
çıkmaktadır.

10.7. Modernleşme Kuramlarına Göre Türkiye’de Toplumsal
Değişim
Türkiye’de modernleşme genel anlamıyla Tanzimat sonrası batılılaşma sürecini ifade
eden bir kavram olarak kullanılmaktadır. Ancak özel olarak da 1945 sonrasında yaşanan
sanayileşme, şehirleşme ve demokratikleşmeyi analiz etmek üzere başvurulan bir kavram
olarak da karşımıza çıkmaktadır. Modernleşme literatürünün 1950 sonrasında Türkiye’de
sosyal bilim çevrelerinde yakından takip edildiği ve toplumsal yapı ve değişime dair güncel
ve tarihsel analizleri ciddi bir biçimde etkilediği söylenebilir. Bu yönüyle biraz cesurca
değerlendirilecek olursa Türkiye modernleşme literatürü için hem temel tezlerin oluşumu için
bir hareket noktası hem de ortaya atılan teoriler için bir sınama alanı olarak görülebilir.
Yukarıda modernleşme kuramlarının 1945 sonrası dünya siyasetinde yaşanan
gelişmelerle yakından ilişkili olduğu belirtilmişti. Bu siyasi ortamda Türkiye’nin aldığı karar
ve tavırlar sonraki dönemleri şekillendiren pek çok yeniliğin devreye girmesine de neden
olmuştur. 1945 yılında savaşın müttefik güçler tarafından kazanılması ile dünya düzeni
yeniden tanımlanırken ideolojik kutuplaşma ile kendisini meşrulaştıran iki kutuplu bir dünya
ortaya çıkmıştır. Türkiye Sovyetlerin bazı taleplerini gerekçe göstererek kendisini Kapitalist
Batı Bloku içinde konumlandırmıştır. Esasında bu konumlanmada, kökleri Tanzimat’a kadar
dayanan ve 1923’ten beri radikal bir biçimde devam edegelen batılılaşma siyasetinin
sürdürülme isteği de etkin bir rol oynamaktadır. Böylece modernleşmenin devam
ettirilebilmesi için daha uygun bir çerçevenin ortaya çıkacağına inanılmaktadır.
Türkiye’nin Batı Blokunda yer almak üzere Truman Doktrinini kabul etmesi ile
başlangıçta askeri, devamında siyasi ve iktisadi, en sonunda da sosyal değişimleri
gerçekleştirmek üzere çeşitli uygulamaları gerçekleştirmeye başlamıştır. Bu konumlanış ilk
etkisini çok partili sisteme geçiş ve demokratik seçimlerin yapılması ile göstermiştir. Böylece
tek partili CHP iktidarında başlayan Batı’ya uyum siyaseti DP iktidarı ile derinleştirilerek
devam ettirilmiştir. Truman Doktrini çerçevesinde Türkiye’ye yapılan yardımların önemli bir
kısmı orduyu modernleştirme çalışmaları için (Orduyu batı sistemine uygun hâle getirmek
için de denebilir.) kullanılırken, bir kısmı da yol yapım çalışmalarında kullanılmıştır. İki
kutuplu dünyanın şekillenmesi akabinde ABD müttefiklerini desteklemek ve onlar üzerinde
etkin bir siyaset oluşturabilmek üzere Marshall Planını devreye sokmuştur. Oran’ın (2003:
541) aktardığına göre Türkiye’nin planı kabul ettiği 4 Temmuz anlaşmasının sekizinci
maddesi ABD’den gelerek anlaşma hükümlerinin yerine getirilip getirilmediğini denetleyecek
bir özel Ekonomik İşbirliği Misyonu’nu içermektedir. Böylece Türkiye, yardımların tamamen
ABD kontrolünde kullanılmasını kabul etmiştir.
Türkiye’nin uzun vadede iktisadi, siyasi ve sosyal yapısını belirleyen Marshal Planı
çerçevesinde gerçekleştirilen mali ve teknik yardımların mantığı modernleşme kuramları
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çerçevesinde şekillenmiştir. Bu yardımlar temelde blok içerisindeki ülkeleri modernleştirmeyi
ve bağımlı ve uyumlu hâle getirmeyi hedeflemektedirler. Bu çerçevede Türkiye’nin
Avrupa’nın yeniden imarında tarımsal ve madensel kaynakları sağlayan bir ülke olarak
kalkınmasını gerçekleştirmesi hedeflenmiştir. Marshall Planı çerçevesinde gerçekleştirilen
iktisadi ve endüstriyel dönüşümler Türkiye’de toplumsal yapıda ciddi değişimler meydana
çıkarmıştır.
1948–1952 döneminde Amerikalı uzmanların görüşleri çerçevesinde yardımların
yüzde 60’ı tarım alanında kullanılmıştır. Bu çerçevede Mayıs 1949’da gönderilen ilk hibeler
traktörler olmuştur. Traktör ve diğer tarım aletlerindeki yoğun artış neticesinde yeni topraklar
tarıma açılmış ve tarımsal üretimde ciddi bir artış gerçekleşmiştir. Akabinde yol yapımında
kullanılmak üzere mali ve teknik yardımlar gelmiştir. Teknik yardımlar neticesinde yapılan
planlama ile yol yapımı hızlanmıştır. Hem gelen yardımlar hem de iç kaynakların
kullanılması ile büyük bir yol yapım hamlesi başlamış; 1950’de 1.642 km olan kara yolu
uzunluğu 1960’a gelindiğinde 7.049 km’ye çıkmıştır. Bu kara yolları ülke içinde ulaşımı
kolaylaştırarak iç pazarın entegrasyonunu geliştirmiş ve pazara yönelik üretimin artışını
sağlamıştır.
Marshal Planı temelde modernleşmeci vizyon ve fikri temellere dayanmaktadır. Bu
planın uygulandığı ülkelerde iktisadi ve sosyal kalkınmanın gerçekleşeceği böylece Batı ile
uyumlu demokratik rejimlerin oluşacağı düşünülmektedir. Aynı zamanda bu planlar
uygulandıkları ülkelerin iktisadi yapısını geniş bir blokun bir parçası olarak kurgulamaktadır.
Böylece bu ülkeler iktisadi bakımdan Batı blokuna bağımlı hâle gelmektedirler.
Şüphesiz modernleşmeci kalkınma teorileri bakımından Türkiye önemli bir örnek vaka
teşkil etmektedir. Türkiye sömürgecilikten yeni kurtulmuş diğer ülkelere benzememektedir.
Modernleşme için uzun bir tecrübe ve kurumsal altyapı bulunmaktadır. Böylece
modernleşmenin değişik boyutlarının gösterilebilmesi için uygun bir model oluşturduğu
düşünülmektedir. Bu çerçevede Rostow İktisadi Gelişmenin Merhaleleri adlı eserinde iktisadi
gelişmenin aşamalarını sayarken Türkiye’nin 1930’ların ortasında kalkışa hazırlık döneminde
bulunduğunu belirtir (Rostow, 1966). Ona göre bu aşamada modernleşme önündeki tüm engel
ve dirençlerin ortadan kalkması gerekmektedir. Nitekim ona göre Türkiye’de de böyle
olmuştur. Ona göre bu aşamada modernleşmeye yönelik olarak tarım ve sanayiye sermaye
birikiminin ve teknolojinin girişinin önemli bir katkısı olsa da asıl rolü elitler
oynamaktadırlar. Türkiye söz konusu olduğunda elitlerin bu rolü oynadığı görülmektedir.
1930’lar boyunca esasında teknik ve iktisadi pek bir değişim olmasa da Rostow’un
modernleşme önünde temel bir engel olarak gördüğü geleneksel yapı modernleşmeci elitler
sayesinde ortadan kaldırılmıştır. Rostow’a göre 1950’ye gelindiğinde Türkiye kalkış için
hazırdır.
Türkiye’ye yakın bir ilgi gösteren hatta temel tezlerini Türkiye’den hareketle oluşturan
bir diğer modernleşme kuramcısı ise Lernerdır. Swords and Ploughshares: The Turkish Army
as a Modernizing Force isimli yazısında ele aldığı üzere Türkiye’de modernleşmede askeri
elitlerin rolü önemlidir (Lerner & Robinson, 1960). Bu çerçevede 1948 tarihli Amerikan
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askeri yardımı bir milat niteliği taşımaktadır. Zira bu yardımlar neticesinde geleneksel
yöntemler ve gruplar tasfiye edilerek Türk ordusu yeniden organize edilmiş ve daha da
önemlisi yeni bir medenileştirme misyonu kazanmıştır. Bu programın 1923 sonrasında ana
itici güç olarak kullanılmayan orduyu cumhuriyet öncesi kodlarına döndürerek yeniden
modernleştirici bir güç olarak formüle ettiği söylenebilir (Lerner & Robinson, 1960, p. 25).
1952’den itibaren bazı Amerikalı subayların eğitim amacıyla Türkiye'ye gelmesi ile ordudaki
eski yaşlı kadro tasfiye edilmiş, genç ve modernleştirici subayların önü açılarak daha sonraki
dönemde ordunun toplumdali modernleştirici rolü pekiştirilmişir. 29
Diğer taraftan Lerner’a göre ordunun yanı sıra Türkiye’de modernleşmedeki diğer
önemli bir aktör de yeni girişimci orta sınıftır. 1950 ve 1954 yıllarında Ankara’nın Balgat
köyünde araştırmalarda bulunan Lerner kendi kuramı çerçevesinde iletişimin ve yolların
gelişiminin modernleşmeye yaptığı katkılara merkezi bir yer vermektedir. Bu araştırmada
gelenekçi anlayışı temsil eden muhtar ile gelişmeden yana olan bakkalı karşılaştırarak
modernleşmenin imkânına dair teorik bir çerçeve oluşturmaktadır. Ona göre dış dünya ile
teması ve dünyaya açıklığı temsil eden bakkal aynı zamanda geleneksel ilişkileri kıracak bir
girişimcidir. Böylece Lerner ister ordu eliyle isterse girişimci eliyle olsun Türkiye’de
modernleşmenin dünyaya uyum ekseninde gerçekleşeceğini düşünmektedir.

10.8. Sonuç: Modernleşme Kuramlarının Eleştirisi
Modernleşme kuramları 1950’lerin ortasından itibaren bir anda iktisattan sosyolojiye,
tarihten siyaset bilimine kadar bütün disiplinleri baştan ayağa sarmıştır. Dünya siyasetini
anlama ve yeniden şekillendirmeye temel olacak bir fikri çerçeveyi sağladığı için hükûmetler
ve uluslararası kuruluşlar tarafından da ciddi bir biçimde destek görmüştür. Ancak kısa bir
süre sonra modernleşme kuramlarına yönelik yaygın bir şekilde eleştirilmeye başlanmıştır.
Modernleşme kuramları öncelikle içeriden çeşitli eleştirilere uğramıştır. Altun’un
(2005: 113–114) belirttiği gibi temelde amacı kuramın eksikliğini giderip tahkim etmek olan
Robert N. Bellah, Barrington Moore, Reinhard Bendix ve Cyril E. Black gibi isimlerin
eleştirileri şu noktalarda toplanmıştır. (i) Gelenek ve modernliğin birbirini dışladığı tezine
temkinli yaklaşılması gerekmektedir. (ii) Tarihin evrensel yasaları olduğu ve belirlenmiş bir
süreç içerisinde hareket ettiği tezi reddedilmelidir. (iii) Geleneksel toplumlardaki bazı
özelliklerin modernleşmeyi hızlandırabileceği göz ardı edilmemelidir. Bu eleştiriler karşısında
kuramlarda yeni ve çoklu yaklaşımlar geliştirilmeye çalışılmıştır.
Ancak modernleşme kuramına esas eleştiri bağımlılık kuramlarından gelmiştir. Andre
Gunder Frank, Fernando Henrique Cardoso, Samir Amin ve Faletto Enzo gibi Marksist bakış
açısına sahip yazarlardan gelen bu eleştiriler temelde modernleşme kuramlarının Batı dışının
geri kalmasını sömürge ve eşitsiz güç ilişkilerini göz ardı ederek çözümlemesine yöneliktir.
Modernleşme kuramları sömürgecilikten yeni kurtulmuş olan ülkelerin gelişmemiş ve
modernleşmemiş olmasını neredeyse tamamen bu ülkelerdeki tarihsel, siyasal ve toplumsal
etkenlerle açıklamaktadırlar. Latin Amerika üzerine çalışan Frank (1967, 1969) ve Afrika
29

Böylece 1960 darbesinin temeli ABD ileri yardımlarında aranabilir.
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üzerine çalışan Amin (1972, 1976) esasında bir az gelişmenin değil az geliştirmenin söz
konusu olduğunu, modernleşme kuramları çerçevesinde önerilen reçetelerin de bu ülkeler ile
Batı arasındaki bağımlılık ilişkisini dolayısıyla sömürüyü devam ettirecek biçimde
tasarlandığını dile getirmektedirler.
Esasında Bağımlılık Kuramları modernleşme için farklı bir perspektiften hareketle
alternatif reçeteler sunmaktadır. Bu yönüyle modernleşmenin gerekliliğine inanmakta ancak
yöntemi üzerinde farklı fikirler ortaya koymaktadırlar. Fuat Ercan, Gelişme Yazını Açısından
Modernizm; Kapitalizm ve Azgelişmişlik isimli çalışmasında bu yönüyle Bağımlılık Okulunu
modernleşme kuramından ayıran bazı temel özelliklerini tasvir etmektedir:
(i) Gelişme yazınının geri kalmışlığı ülkelerin iç koşullarına bağlamasına karşılık,
bağımlılık okulu, bunun belirli bir tarih sürecinden kaynaklanan bir olgu olduğunu ortaya
koymuştur.
(ii) Gelişme yazınının üzerinde durduğu “içsel” dinamikler yerine “dışsal” dinamikleri
koymuş ve “uluslararası kapitalist sistem”i temel alan bir analiz şekillendirmiştir.
(iii) Az gelişmişliğin nedeninin kapitalizm olduğu üzerinde durmuştur. Tarihsel olarak
belirli bir evrimden geçip gelişileceği görüşüne karşın tarihsel süreçte gelişmiş kapitalist
ülkelerin yarattığı etkilerin sonucu olarak ülkelerin az geliştiğini söyler.
(iv) Gelişme yazınında merkezi öneme sahip olan modern ve geleneksel ayrımı yerini
kapitalizmin bir bütün olarak işleyişine bırakmıştır. Çünkü bağımlılık ilişkisi kapitalizmin
uluslararası işleyişinin ürünü tanımlanmıştır.
(v) Bağımlılık okulu, ticaret, eşitsiz değişim, sömürü, toplumsal artığa el konulması gibi
az gelişmişliğe ilişkin kavramları kullanarak açıklama yoluna gitmiştir.
(vi) Bağımlılık okulu, az gelişmişliğin nedeni olduğunu söylediği uluslararası kapitalist
ilişkiler için bir dizi müdahale ve politika tercihleri ön görmüştür. (Ercan, 1996, p. 89)
Bu çerçevede Bağımlılık Okulu temelde sanayi kapitalizminin dünyadan kopuk bir
biçimde Avrupa’nın yalıtık ortamında ortaya çıktığı fikrini reddetmektedir. Aynı zamanda bu
eleştiriler batılı modelin evrensel olarak görülmesine ve tüm ülkelerin bu modeli takip etmesi
gerektiği tezlerine de karşı çıkmaktadırlar. Onlara göre ilerlemeci tarih kuramı çerçevesinde
ortaya çıkan fikirler sadece teoride değil aynı zamanda uygulamada da başarısız olmuştur.
Zira Batılı reçetelere rağmen batı dışı ülkelerde yaşanan iktisadi, siyasi ve sosyal çöküşler bu
başarısızlığın en temel göstergeleridir.
Coşkun (1989, p. 303) modernleşmeci açıklamalarda kullanılan farklılaşma,
ihtisaslaşma, bütünleşme gibi kavramların oldukça genel ve soyut nitelikler taşıdığını ve bu
nedenle Batı dışı toplumlarda ortaya çıkan değişimi açıklamaktan uzak olduğunu
belirtmektedir. Ona göre modern toplum somut olarak tanımlanırken Batı toplumları model
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alınmakta ve böylece modernleşmeci açıklamalar Batı merkezci ve ideolojik bir mahiyet arz
etmektedirler.
Altun’un (2000, p. 123) belirttiği üzere “Modernleşme kuramının gündeme getirdiği
yaklaşımlar yalnızca Amerikan sosyal bilim çevrelerinde değil, aynı zamanda Batı dışı
toplumlar içerisinde de karşılık bulmuştur.” Hayriye Erbaş (1999, pp. 20–22) gelişme yazını
etrafında Türkiye’de modernleşme kuramlarının kapsamlı etkisini detaylı bir biçimde ele
almaktadır. Kuramların açmazlarına kısaca değinen Erbaş az gelişmişlik diye tek biçimli bir
sorunun bulunmadığını ve önümüzdeki dönemde konunun çeşitlenerek daha fazla ele alınması
gerektiğini ifade etmektedir. Bu bağlamda Coşkun (1989, pp. 303–304), modernleşme
kuramlarının esas rolünün Batılılaşma çerçevesinde geleneksel toplumların yeniden
şekillendirilmesini meşrulaştırmak olduğunu vurgulamaktadır. Ona göre bu meşrulaştırma
Batılı egemenliğin devam etmesi için önemli bir zemin hazırlamaktadır.
Genel olarak değerlendirildiğinde modernleşme kuramlarına öncelikle toplumsal
sistemin işleyişini açıklaması bağlamında eleştiriler getirilmiştir. Kuramların yapısalişlevselci temellerini sorgulayan bu eleştiriler daha çok sistem anlayışı bağlamında
oluşturulan geleneksel ve modern toplum karşı(t)laştırmasına yöneliktir. Öte yandan
modernleşme kuramlarının ekonomi-politik tutumu da yoğun bir biçimde eleştirilmiştir. Buna
göre bu kuramlar sömürge sonrası ortaya çıkan ülkelerinin az gelişmişliğinde Batılı
sömürgecilerin rollerini gizlemektedirler. Öte yandan modernleşme kuramlarının evrenselci
yaklaşımı da eleştirilmektedir. Buna göre her bir ülke özgün tarihsel koşullara sahiptir ve biri
diğerinin geçtiği yolu mutlak manada takip edemez.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra sadece dünya siyaseti yeni kavram ve kurumlarla
tanışmamış aynı zamanda bilimsel alanda da yeni bakış açıları ve açıklamalar ortaya
çıkmıştır. Bu değişimler Yeni Dünya Sistemi ile paralel bir biçimde ortaya çıkan
açıklamalardır. Bu bölümde ele aldığımız modernleşme kuramları da bu şekilde ortaya çıkan
ve sosyolojideki toplumsal değişmeye yaklaşımı uzunca bir süre etkileyen teorileri
kapsamaktadır. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra dünyada hızlı bir biçimde sömürgesizleşme
süreci yaşanmıştır. Bu süreçte bağımsızlığını kazanan ülkelerin sosyalist olmadan
kalkınmaları ve demokratikleşmeleri için başlayan strateji arayışlarının bir neticesi olarak
gelişen modernleşme yaklaşımları teorik temellerini Amerikan sosyolojisindeki yapısalişlevselcilikten almaktadır. İktisadi kalkınma, demokratikleşme, sanayileşme ve şehirleşme
gibi çok temel gündemlere sahip bu yaklaşımlar Batılı modernitenin oluşum sürecini
çözümleyerek geliştirdikleri reçeteleri Batı dışı toplumlara sunmaktadırlar. Türkiye hakkında
da kapsamlı araştırma ve incelemelerin yapıldığı bu kuramlar aynı zamanda Türk
modernleşmesi ile ilgili açıklamalarda da gayet etkileyici olmuşlardır. 1970’lerden itibaren
özellikle yeni-Marksist kuramcılar tarafından yaygın bir biçimde eleştirilen modernleşme
kuramları 1980’lerden itibaren etkinliklerini kaybetmişlerdir.
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Bölüm Soruları
1) Rostow’un şehirleşme artıp, sanayileşmenin hızlanarak teknolojik kırılmaların
gerçekleştiğini düşündüğü aşama hangisidir?
a) Geleneksel Toplum
b) Kalkışa Hazırlık
c) Kalkış
d) Olgunlaşma
e) Kitle Tüketimi Çağı
2) Aşağıdaki modernleşme kuramcılarından hangisi modernleşme sürecinde elitlere
merkezi bir konum verir?
a) Eisenstadt
b) Rostow
c) Lipset
d) Smelser
e) Lerner
3) Smelser’a göre dört aşamalı bir
aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

süreç

gerçekleşmektedir.

Buna

göre

a) Basit teknolojiden karmaşık olana geçiş
b) Haberleşme sistemlerinin gelişimi ile bilgi çağına geçiş
c) Tarımda ihtiyaç eksenli üretimden pazara yönelik üretime geçiş
d) İnsan ve hayvan gücünden, sanayileşmeye geçiş
e) Şehirleşmenin gelişimi ve şehirde yaşayan nüfusun artışı
4) Yeni Dünya Sistemi ile modernleşme kuramları arasındaki ilişki nedir?
5) Türkiye’deki modernleşme tartışmaları ile modernleşme kuramları arasındaki ilişki
üzerine düşününüz.
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6) Modernleşme kuramları Batı dışı dünyadaki toplumsal değişimi açıklayabilmiş
midir? Günümüzde yaygın olarak kullanılan küreselleşme kuramları ile karşılaştırarak ele
alınız.

Cevaplar
1) c, 2) a, 3) b
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11. TOPLUMSAL DEĞİŞMEYLE İLGİLİ GÜNCEL GELİŞMELER VE
TARTIŞMALAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
- Fordizmin Kökeni Taylorizm
- Fordizmin Doğuşu, Krizleri ve Post-Fordizm
- Fordizmin Temel Nitelikleri
- Fordizmin Krizi
- Sanayi Sonrası Toplum
-

Bell ve Sanayi Sonrası Toplum

-

Toffler ve Bilgi Toplumu

- Sanayi Sonrası Toplumdan Post-Moderniteye
-

Lyotard ve Postmodern Durum

-

Bauman ve Yanlış Bilinçten Kurtulmuş Modernlik

- Postmodernizme Eleştiriler ve Modernliğin Savunusu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Fordizmin endüstri ve işletmedeki kökenleri nelerdi?
2. Taylorizm endüstri modeline neler katmıştır?
3. Fordizm bir üretim modeli olarak nasıl işlemektedir?
4. Fordizmin temel nitelikleri nedir?
5. Fordizm neden krize girmiştir?
6. Sanayi sonrası toplum ne demektir?
7. Daniel Bell sanayi sonrası toplumu nasıl açıklamaktadır?
8. Bilgi toplumu nedir?
9. Sanayi gerçekten aşılmış mıdır?
10. Post-modernite nedir?
11. Lyotard postmodern durumu nasıl açıklamaktadır?
12. Postmodernite ile modernitenin ilişkisi nedir?
13. Modernlik gerçekten aşılmış mıdır?
14. Postmodernite modernliğin yeni bir hâli midir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Fordizmin Doğuşu,
Krizleri ve Post-Fordizm

Günümüzde içinde
yaşadığımız iktisadi sistemi
şekillendiren değişimleri
kavramak

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar

Fordizmin Temel
Nitelikleri

Fordizmin temel niteliklerini
kavramak

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar

Sanayi Sonrası Toplum

Fordim-sonrası üretim
sistemini ve onun yol açtığı
yeni toplumsal düzenin
işleyişini kavamak

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar

Sanayi Sonrası
Toplumdan PostModerniteye

Post-modern toplum
tartışmalarına vakıf olmak

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar

Postmodernizme
Eleştiriler ve Modernliğin
Savunusu

Postmodernizme yöneltilen
eleştirileri kavramak

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar
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Anahtar Kavramlar
• Taylor
• Taylorizm
• Frodizm
• Toyotizm
• Esnek üretim
• Endüstri sonrası toplum
• Bilgi toplumu
• Postmodernite
• Postmodern toplum
• Küreselleşme
• Toffler
• Lyotard
• Bell
• Giddens
• Habermas
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Giriş
Henry Ford, Taylor’un geliştirdiği üretim bandı modelini kendi otomobil fabrikasında
uyguladığında belki de bütün bir yüzyılı her boyutuyla etkileyecek bir yenilik yaptığının
farkında değildi. Fordizm olarak adlandırılan bu model kısa bir sürede bütün üretim sistemi ve
iş ilişkilerini değiştirmekle kalmadı, siyasetten sanata, savaştan edebiyata kadar hemen hemen
her alanı yeniden biçimlendirdi. Bugün koskoca yirminci yüzyıl Fordizm veya FordizmSonrası olarak adlandırılan teknik ve toplumsal süreçler etrafında ele alınabilmektedir.
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11.1. Fordizmin Kökeni Taylorizm
Frederick Winslow Taylor bir mühendis olarak uzun yıllar boyunca sanayide ve
yöneticilikte elde ettiği tecrübe ve birikimlerden hareketle daha verimli iş örgütlenmeleri
geliştirmek üzere çeşitli araştırmalarda bulunmuştur. Bu çerçevede etkili bir muhasebe sistemi
geliştirdikten sonra üretim sisteminin kolay, hızlı ve verimli bir biçimde organizasyonu
üzerine çalışmalar yapmıştır. 1911 yılında yayınladığı The Principles of Scientific
Management isimli makalesinde daha sonra kendi adıyla anılacak sistemi geliştirmiştir. İşin
örgütlenmesi konusunda Weberyen teoriden büyük ölçüde etkilenen Taylor'un bilimsel
yönetim yaklaşımı ile Weber'in bürokratik örgüt kuramı arasında büyük benzerlikler vardır.
Taylor'un bilimsel yönetimi dört ilkeden oluşur.
(i) Bir işi yapmak için “en iyi tek yolu” bulmak amacıyla zaman ve yöntem
araştırmasını kullanın. En iyi yöntem günlük üretimi en yüksek ortalama düzeye çıkaran
yönetim anlayışıdır.
(ii) İşçiler, her iki el hareketlerini anında doğal olarak yapabilir hâle gelmelidir.
(iii) İşi en iyi biçimde ve en hızlı bir biçimde yapabilmesi için işçiyi özendirin. Bu
amaçla bütün aletlerin yerleri sabit ve tanımlanmış olmalıdır.
(iv) İşçiye verilen ücret ile onun performansı arasında yakın ilişki olmalıdır. İşçi
standart üretim düzeyine eriştiği zaman, günlük ücret dışında belli bir ek prim verilerek
motive edilmelidir.
Bu çerçevede bilimsel yönetim anlayışının temel karakteristikleri ise şunlardır:
(i) Babadan kalma yönetim anlayışı yerine bilimsel yönetimin tesisi
(ii) Çatışma değil uyum
(iii) Bireycilik değil iş birliği
(iv) Sınırlı üretim yerine, maksimum üretim
(v) Her insanın etkinliğinin ve refahının maksimum düzeyde artırılması
BİLGİ KARESİ
Frederick Winslow Taylor (1856-1915), Amerikalı makine mühendisi ve
endüstriyel idare uzmanıdır. Endüstriyel verimliliği artırmak için sistematik bir
şekilde çalışan ilk kişi olarak bilinmektedir. İşletme yönetiminin babası olarak
kabul edilir. Taylor 1911 yılında yayımladığı Bilimsel Yönetim ilkeleri isimli
makalesinde yeni bir iş modeli ortaya koymuştur. Onun modelinin temel ilkesi
daha hızlı ve tempolu çalışmadır. Bu tür bir çalışma ancak metodik standardizasyonun, uygulama ve
çalışma koşullarının adaptasyonun ve de iş birliğinin en iyi şekilde yürütülmesi ile mümkündü.
Böylece belirli prosedürlere bağlanmış bir iş akışı ve yönetimi modeli ortaya çıkmaktadır.
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Taylor'un iş kavramını incelemeye başladığı dönemde işçilerle işverenler arasında
oldukça şiddetli gerilimler mevcuttur. Ancak Taylor'a göre bu, çatışma gereksizdir. Eğer
verimlilik artırılabilirse hem işçiler hem de işverenler bundan kazançlı çıkacaklardır. Bunun
için işin zamanlanabilir ve organize edilebilir küçük vazifelere taksim edilmesi
gerekmektedir. Böylece birim zamanda birim emekle elde edilen endüstriyel çıktı çok ciddi
bir biçimde artacak, maliyetleri düşürmek için işçilerin ücretlerini kısmak yerine aynı işçi ile
daha fazla üretmek söz konusu olacaktır. Diğer taraftan işin her bir parçasını yapan kişi ve
birim belli olduğu için performanslarını takip edebilmek söz konusu olmuştur.

11.2. Fordizmin Doğuşu, Krizleri ve Post-Fordizm
Ford’un kurucusu Henry Ford ile General Motors’un kurucusu Alfred Sloan kitlesel
üretim yöntemini bütünüyle tasarlayıp devreye almaları esasen yeni bir şey değildi. “Kitlesel
üretimin çeşitli ögeleri başka sektörlerde de denenmekte idi. Mesela; et, hayvan kesimi ve
paketlemesi endüstrisinde kesilmiş hayvanların karkaslarının konveyöre takılarak konveyör
üzerinde çalışılması 19. asrın sonlarında kullanılmakta idi. 1890′larda bisiklet endüstrisi,
birçok “saç basım teknikleri”ni ve Ford’un daha sonra kullandığı “tahsis edilmiş makineler”
fikrini uygulamakta idiler. Hatta daha önceleri Amerika kıtasını boydan boya geçen demir
yollarında geliştirilen yönetim teknikleri, geniş coğrafik alanlarda faaliyet gösteren firmaların
yönetilmesine örnek oluşturmuştu.” (İpbüken, n.d.) Ancak Ford, Ransom Eli Olds'un kendine
ait Oldsmobile isimli otomobil firmasında 1902'de basit tarzda geliştirdiği yürüyen bant
tekniğini, Taylor’ın geliştirdiği ilkeleri kullanarak zaman içerisinde tutarlılıkla
mükemmelleştirmişti
Henry Ford 1903'te otomobil üretmeye başladığında her montajcı kendi başına
bir otomobilin bütün montajından sorumluydu ve bu da 514 dakika yani yaklaşık dokuz
saat alıyordu. Genç Ford, beş yıl boyunca montaj işlemini hızlandırmanın yollarını
aradı. 1908'de otomobil yapmanın yepyeni bir yolunu bulmuştu. Her montajcı tek bir iş
yapmak suretiyle ortalama bir Ford montajcısının görevi 514 dakikadan 2.3 dakikaya
düşmüştü. Ford'un bu yolla ürettiği otomobilinin ismi Model T'idi. Model T, siyah, kutu
gibi bir araçtı ve kullanması o kadar basit, onarımı o kadar kolaydı ki, Ford onu
evrensel otomobil olarak nitelemişti. (Saydan, 2004)
Onun bu üretim bandı modeli on dokuzuncu yüzyılda başlayan üretimin
otomosyonunun bir ileri adımı olarak görülebilir. Temelde bir işin farklı parçalara
ayrılmasının ve her bir parça üzerinde uzmanlaşmanın ileri düzeyde bir verimlilik getirdiği
Adam Smith’ten beri bilinmekteydi. Onun meşhur iğne üretimi örneği bir işin parçalarına
ayrıldığında yakalanabilecek üretim artışını anlatmaktadır. Bu doğrultuda bütün on
dokuzuncu yüzyıl boyunca atölye tipi sanayiden fabrika tipi sanayiye geçildiğini tespit
etmekteyiz. İş bölümü ve uzmanlaşma esasında sadece sanayi ile sınırlı kalmamış, siyasetten
hukuka, bilgi üretiminden bürokrasiye kadar hemen hemen her alanda modern yaşamın bir
göstergesi hâline gelmiştir. Fordizm önceleri Gramsci tarafından Amerikan endüstriyel yaşam
biçimini belirtmek için ardından da kavramsal olarak kapitalist endüstrileşmenin daha çok
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İkinci Dünya Savaşı sonrası gelişimiyle ilgili olarak kullanılmıştır. Fordizmin temel
özellikleri şöyledir:
(i) Üretimin standartlaştırılması,
(ii) Otomasyon yoluyla kitlesel üretim yapılması,
(iii) Sosyal refah devletinin düzenleyici ve kontrol edici rolü,
(iv) Üretimde merkezi örgütlenme ve taylorist yönetim anlayışı,
(v) Kalifiye düzeyi düşük işçilerin büyük ölçekli işletmelerde yoğunlaşması olarak
sayılabilir.
Bu özellikler çerçevesinde Fordizmin başarısı işi ayırabildiği kadar parçaya ayırması
ve bunları mekanik bir biçimde bir prosedür dahilinde birbirini tamamlar biçimde dizayn
etmesindedir. İşi hiyerarşik ve bürokratik bir biçimde organize eden bu modelde kararlar
merkezi yönetim tarafından verilmekte, aşağı kademedekiler ise kendilerine verilen talimatları
yerine getirmektedirler. Dolayısıyla işçinin herhangi bir vasfa sahip olması gerekmez. İşçi
küçük bir eğitimler kendisine tahsis edilen görevi hiç durmaksızın bir el becerisine dayalı bir
biçimde gerçekleştirebilmektedir. Öte yandan işin böylesi bir biçimde kitleselleşmesi
Fordizmin doğuşunda olduğu gibi işi geliştirmek üzere daha geniş bir mühendisler grubunun
ortaya çıkmasına yol açmıştır. Ayrıca böylesi kitleselleşen bir işi yönetmek, binlerce kişinin
çalıştığı bir işi organize etmek üzere değişik düzeylerde yer alan bir yöneticiler grubunun da
ortaya çıkmasına neden olmuştur. Böylece toplumsal yapıda gittikçe sayıca artan yeni gruplar
ve uzmanlıkların ortaya çıkmasını beslemiştir. Fordizm kitlesel tüketim için kitlesel bir
üretimi esas almaktadır. Böylece olağanüstü bir üretim artışı yaşanmıştır. Malların üretiminde
yaşanan fantastik artış aynı zamanda onlara erişmeyi de kolaylaştırmış, bu yolla hem refah
artışı hem de yaygınlaşması gerçekleşmiştir. Fordun kurduğu sistemin başarısı anlaşılınca
hızlı bir biçimde endüstrinin temel modeli olmaya başladı.

11.2.1. Fordizmin Temel Nitelikleri
(i) Makinaların çok karmaşık olmaması
(ii) İşin rutin tekrarlanabilir parçalara ayrılması
(iii) İşçinin sadece bir işte uzmanlaşması ve el beceri geliştirmesi
(iv) İş süreçleri net olmalı ve belirsizliklerden arındırılmalı
(v) İşçinin kolayca ikame edilebilir olması
(vi) İşçi karar ve geliştirme süreçlerinin dışındadır
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(vii) Tasarım ve geliştirme süreci (mühendislik) ile işin uygulanmasının birbirinden
kopması, bu tasarım ve geliştirme sürecinde de iş bölümü ve uzmanlaşmanın varlığı
Fordizmin getirdiği standart parçaların birleştirilmesi için özel amaçlı makinelerin
kullanımı, iş gücünün vasıf yönünden ayrıştırılması ve montaj hattının devreye girmesi ile
sanayide geniş çaplı bir biçimde kullanılmasıyla birlikte büyük çaplı bir kitle üretim modeli
ortaya çıkmıştır. Kitle üretimi neticesinde büyük hacimli kitle üretimi yoluyla bir ölçek
ekonomisi meydana çıkmıştır. Ölçek ekonomisi maliyetleri minimize etmek ve fiyatları
düşürmek için çok önemli bir fırsat vermiştir. Ayrıca sadece tüketim mallarında değil, başta
silah endüstrisi olmak üzere bütün sanayi ürünlerinde geniş çaplı bir üretim başlamıştır. 1945
sonrasında uygulanan Keynesyen politikalar ile birleşen Fordizm ulusal ekonomilerin
düzenlenmesinde yeni bir dönemi başlatmıştır. Arz, talep ve refah dengeleri ekseninde
tarafından düzenlenen ulusal devlet ekonomilerinde üretimin artırılması ve sınıflar arasındaki
gerilimlerin azaltılması için kitlesel üretim benimsenmiştir. Öte yandan bağımsızlığını yeni
kazanan devletler de gümrük duvarları yoluyla korumaya aldıkları pazarlarda uzun süreli
standart mal üretimini gerçekleştirmeyi hedef olarak benimsemişlerdir. Böylece Fordizm
uzunca bir süre ulusal kalkınma için önemli bir strateji olmuştur.
Hiç şüphesiz bu üretim modelinin çok çeşitli toplumsal etkileri ortaya çıkmıştır.
(i) Fordist üretim biçiminin yaygınlık kazanmasıyla birlikte fabrika endüstri
toplumunun merkezi hâline gelmiştir.
(ii) Fabrika, endüstri toplumunda eğitim kurumlarından aile yapısına kadar her alana
daha çok nüfuz eder olmuştur.
(iii) Fordist kitle üretiminin yaygınlaşması endüstri toplumunda sendikalar, meslek
kuruluşları gibi kitle örgütlerinin de güçlenerek gelişmelerine yol açmıştır.
(iv) Kitle iletişim araçları hem kitle tüketimi ve kitle kültürünün de yükselişine yol açmış,
toplumsal yapıda çok köklü dönüşümleri beraberinde getirmiştir.
(v) Toplumsal yapıda bireyselleşme temel form hâlini almıştır. Yaşamını birbirinden
kopuk bir biçimde sürdüren bireylerin sorunları modern endüstri toplumunda önemli bir yer
tutmaktadır.
(vi) Öte yandan kitleselleşmiş endüstriyel standart üretim düzeniyle bu toplumun kültürel
ve siyasal mantığını oluşturan modernizm teorileri arasında da büyük paralellikler söz
konusudur.

11.2.2. Fordizmin Krizi
Kitle üretiminin varlığını sürdürebilmesi standart tüketim kalıpları ve istikrarlı
pazarların mevcudiyeti ile yakından ilgilidir. Ayrıca kitle üretiminde pazarlar hem kitle olarak
üretilmiş mallar işin yeterli hem de büyük ölçekli firmaların maliyetlerini amorti edebilmesi
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işin istikrarlı olmalıdır. 1970'li yıllara değin gerek ulusal gerekse uluslararası piyasalar kitle
üretimi işin oldukça müsait olmuştur. Bu dönemde uygulanan Keynesyen ekonomi
politikalarıyla desteklenen refah devleti uygulamaları piyasaları genişleterek kitle üretimi işin
oldukça uygun bir ortam sağlamıştır. Ancak 1970’lere gelindiğinde bu şartları hızla değiştiren
yeni etkenler ortaya çıkmıştır. Özellikle OECD ülkelerinin petrol üretimine getirdikleri
sınırlama neticesinde petrol fiyatları kısa bir süre içerisinde beş kat artmıştır. Bu tür ani
değişimlerle birlikte piyasalarda genel bir istikrarsızlık ortaya çıkmıştır. Ayrıca bağımsızlığını
kazanan ülkelerin Fordizmi kendi ulusal ekonomilerine uygulaması sebebiyle uluslararası
alanda ciddi bir rekabet ortaya çıkmıştır. Bu dönem Batı’da Keynesyen politikaların terkedilip
sıkı para politikasını öngören Friedmancı politikalarının kabul edildiği bir dönemdir. Böylece
talepte daralma ortaya çıkmış ve kitle üretiminin daha çok etkilenmiştir. Dolayısıyla talebin
daralması, rekabetin yaygınlaşması ve üretim maliyetlerinin artışı neticesinde fordizmin
avantajları gittikçe kaybolmaya başlamıştır.
1920′li yıllarda Ford ve Sloan’ın yeni fikirler denizindeki çabaları gibi, II. Dünya
Savaşı sonrasındaki Japonya’da meydana gelen kaos ortamı, yeni düşüncelerin gelişmesi
için uygun bir ortam oluşturdu. Eiji Toyoda ve Taiichi Ohno’nun geliştirdikleri Yalın
Üretim Sistemi (Lean Production System)’nin birçok ögesi o tarihlerde Japonya’da
başka endüstrilerde de uygulanmakta idi. … Ford ve Sloan gibi, Toyotacılar da Yalın
Üretim Sistemi’nin tüm ögelerini bir araya getirerek ürün planlamadan üretime,
tedarik sisteminin koordinasyonundan müşteri ilişkilerine kadar tüm ögeleri
geliştirdiler. Böylece otomotiv endüstrisi bir kez daha dünyayı değiştiriyordu ve
Japonya’da Toyota’daki üretim sistemi dünya çapında Yalın Üretim’in yeni dönem
sembolü hâlinde ortaya çıktı. (İpbüken, n.d.)

Fordizmin Yerine Toyotizm
Japon Toyoto firması, yerel pazarın darlığı, buna karşın araç talebinin çeşitliliği gibi
faktörlerin de baskısıyla İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Amerikalı ve Avrupalı firmalara göre
daha esnek bir örgütlenmeyi tercih etmiştir. 70'li yıllarda ortaya çıkan kriz bütün sanayileşmiş
ülkelerde üretim biçimlerinin yeniden sorgulanmasına yol açıp bu modelin son 20 yılda tüm
dünyada yaygınlaşmasını getirmiştir.

Post-Fordizm olarak adlandırılan bu yeni dönemde bilgiye dayalı yeni teknolojiler
yükselmiş ve bilgi toplumu olarak adlandırılan yeni bir toplum ortaya çıkmıştır. Bu dönemde
Keynesyen politikaların terk edilmesi ve refah devleti uygulamalarının gerilemesi ile birlikte
devletin ekonomideki rolü azalmış ve devlet yeniden yapılandırılmıştır. Bu dönemde aynı
zamanda kitle üretiminde oluşturulan yüksek gümrüklerle korunan ekonomiler yerine
rekabetçi modeller ortaya çıkmış ve daha sonra küreselleşme olarak adlandırılan model
geliştirilmiştir.
Öte yandan bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ile yeni bir üretim modeli
canlanmaya başlamıştır. Yeni gelişen bu teknolojiler kitlesel üretim karşısında yeni bir model
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olarak parça üretimini avantajlı hâle getirmekteydi. Bu teknolojilere erişmek giderek
ucuzladığı için küçük ve orta ölçekli firmalar geçmişten farklı olarak, büyükler karşısında
rekabet edebilme şansı yakalamıştır. Ayrıca kitle üretiminin rasyonel örgütlenmesi olan katı
bürokratik yapılanmaları da aşan katı olmayan yeni bir iş yönetim modeli ortaya çıkmıştır. Bu
model büyük fabrikalar yerine işin her bir parçası üzerinde uzmanlaşan küçük fabrikaların
daha avantajlı hâle gelmesini sağlamıştır.
Tablo 3: Fordizmden Post-Fordizme Geçilirken Yaşanan Değişimler
İktisadi Alanda

Kültürel-İdeolojik Alanda

Siyasi Alanda

Devlet düzenlemesinin
azalışı

Bireyci düşünme ve davranış
biçimlerinin yükselmesi

Refah devleti uygulamalarının
gerilemesi

Ulus devlet dâhilindeki
üretimin azalması ve küresel
piyasa ve şirketlerin
yükselişi

Girişimcilik kültürünün
yükselmesi

Sınıf temelli siyasi partilerin
gerilemesi ve bölge, etnisite
ve ırk temelli sosyal
hareketlerin yükselişi

Esnek uzmanlaşmanın kitle
üretiminin yerine geçmesi

Üretimdeki kayışları ve daha
fazla bilgi temelli işçiye olan
ihtiyacı takiben eğitimin daha
az standartlaşmış, daha fazla
özelleşmiş hâle gelmesi

Kitle sendikalarının çözülüşü
ve daha yerel pazarlık
sendikalarının gelmesi

Ürünlerin yaşam sürelerinin
kısalması – inovasyonun
merkeziliği

Değerlerde çoğulculuk ve
çeşitliliği savunan ideolojilerin
baskın hâle gelmesi

Ulus devletin belirli alanlarda
tek başına karar verici
konumunu kaybetmesi

Örgütlerin emir komuta
yerine iletişime vurgu
yapmaya başlaması

Post-modern eklektisizmin
yükselişi

Ulusüstü ve ulusötesi siyasi
organizasyonların sayıca artışı
ve güçlenmesi

Dâhili pazarlama, şubeleşme
(franchising) ve
taşeronlaşma ile iş gücünün
Kültüre popülist yaklaşımların
değişimi; yarı zamanlı,
oluşumu
geçici, serbest (free-lance) ve
evden çalışmanın
yaygınlaşması

Fordizm’den Post-Fordizme doğru yaşanan bu geçiş hiç şüphesiz toplumsal yaşamda
kapsamlı değişimler meydana getirmiştir. Bu çerçevede 1970’lerin ortasında itibaren
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ekonomide, üretim sisteminde ve bilgi teknolojilerinde yaşanan dönüşümlerle küreselleşme
olarak adlandırılan malların, hizmetlerin ve fikirlerin daha akışkan hâle geldiği bir dünya
ortaya çıkmıştır. Öte yandan bu sürece paralel bir biçimde fordizmin krizleri, otoriter
bürokrasiye yönelen kitlesel protestolar, moderniteye yöneltilen yaygın eleştiriler ve yeni
bilgi teorileri doğrultusunda post-modernizm olarak adlandırılan yeni bir düşünce, ilişki ve
toplum biçimi de ortaya çıkmıştır. Aşağıda bu iki kapsamlı değişim süreci ele alınacaktır.

11.3. Sanayi Sonrası Toplum
Yukarıda açıklanan sebeplerden ötürü Fordizmin içine düştüğü krizden çıkmak üzere
gündeme gelen bilgi teknolojilerinin ekonomi ve toplumda kazandığı merkezi rol sebebiyle
bazı sosyal bilimciler ortaya çıkan bu yeni toplumu sanayi sonrası toplum olarak
adlandırmaktadırlar. Bu toplumda teknoloji, emek, iş bölümü, organizasyon yapıları
esnekleşmiş ve özelleştirme ile devlet küçülmüştür. Sanayi toplumundan sanayi sonrası
topluma geçişi açıklamak üzere teknolojik faktörlere merkezi yer veren kuramcılar toplumsal
değişimi açıklamada evrimci bir yaklaşımı benimsemektedirler. Klasik sosyolojideki evrimci
açıklamayla yakından ilişkili olan bu yaklaşımlara göre mevcut değişimler geçmişteki
değişimlerden türetilen bir model ışığında ele alınabilir. Dolayısıyla bu değişimlerin mantığı
izlenerek gelecekteki değişimler kestirilebilir.30
Sanayi sonrası toplum kuramlarının kökeninin Fritz Machlup’un 1962’de yayınladığı
ABD’de enformasyon endüstrisi gayrisafi millî hasılanın ve toplam iş gücünün neredeyse 3’te
1’ini içerdiğini ortaya çıkaran çalışması teşkil etmektedir. Onun sağladığı bu teknik zeminden
hareketle Daniel Bell 1960’lı yıllarda sanayi sonrası toplum kavramı ve kuramını
geliştirmiştir. Bell’in 1973 yılında yayımladığı The Coming of Post-Industrial Society isimli
kitabı zirveye çıkan bu kurama Peter Drucker ve Alvin Toffler önemli katkılar yapmışlardır.

11.3.1. Bell ve Sanayi Sonrası Toplum
Daniel Bell 1960’larda kaleme aldığı makalelerle geliştirmeye başladığı sanayi
sonrası toplum teorisini 1973’te kaleme kitabı The Coming of Post-Industrial Society isimli
kitabı ile olgunlaştırmıştır. Bu tartışmaların kökenleri 1920’ere kadar gitse de bu kuram
kapitalist ülkelerde kendisini gösteren 1970’lerin kriz ortamı ile yakından ilişkilidir. Bell de
Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği, İngiltere ve Japonya gibi ileri sanayileşmiş
toplumlarda yaşanan değişimleri inceleyerek bu değişimlerin toplumsal yapıda gelecekte
ne tür etkileri olacağını sorgulamaktadır. Bell’in gözlemlediği en önemli değişim bilginin
toplumsal yapıdaki konumunda yaşanan değişimdir. Bu çerçevede girilmekte olunan Yeni Çağ
ona göre enformasyon tarafından karakterize edilmektedir. Ona göre sanayi-sonrası toplum
için enformasyon hem niceliksel hem de niteliksel bağlamda belirleyicidir. Sanayi
toplumu mal üretimine dayandığı gibi, sanayi sonrası toplum da enformasyona dayanmaktadır
(Bell, 1973, s. 467). Ancak buna rağmen yeni toplumu kavramsallaştırırken sanayiyi temele
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Aşağıda ele alınan Toffler’in bir gelecekbilimci olması belki de tam noktada çok anlamlıdır.
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alarak açıklamaya devam etmektedir. Zira ona göre sanayi toplumundan sanayi sonrası
topluma doğru geçişi eski yapının karakterinde yaşanan değişimler temelinde açıklanabilir.
… sanayi sonrası toplum, enformasyonun merkezi önemi dışında hizmet
toplumuna geçişi ve beyaz yakalı olarak adlandırılan profesyonel ve teknik adamların
istihdamının büyümesini içermektedir. Bu gelişmenin kaynağı ise, tek başına
enformasyon değil, yeni enformasyon teknolojilerinin gelişimi ve bu teknolojilerin
toplumun her kesimine yayılabilmesinin yaratacağı potansiyel ile özdeşleştirilen
kuramsal bilgidir. (Taşdemir & Özdemir, 2011)
Bell’e göre sanayi sonrası dönüşüm kendisini en belirgin bir biçimde iktisadi yapıda
göstermektedir. İktisadi yapıyı tarım, imalat ve hizmet şeklinde üç sektöre ayırarak analiz
eden Bell’e göre iktisadi yapının merkezinde artık sanayi değil hizmet sektörü bulunmaktadır.
Sanayi-sonrası toplum hizmet sektörü ile diğerleri arasında yaşanan kesin ayrışmadan
kaynaklanır. Tarım ve imalattan elde edilen birikimler hizmet toplumunu meydana getirir
(Detaylı tartışma için bk. Baran, 1992).
BİLGİ KARESİ
The New Leader, Fortune ve The Public Interest gibi önemli dergilerde
gazetecilik de yapan Daniel Bell (1919- 2011), Chicago, Columbia ve Harvard
gibi üniversitelerde dersler vermiştir. Bell'in çalışmaları sosyolojiye, özellikle de
toplumsal değişme, modernite, kapitalizmin gelişimi ve Batı kültürünün
çalışmaları konularında önemli katkılar sağlamıştır. The End Of Ideology (1960)
isimli kitabı ile nam yapan Bell The Coming Of Post Industrial Society (1973)
isimli kitabı ile sanayi toplumunda yaşanan değişimlere dair önemli ve etkili bir
çerçeve çizmiştir.

Diğer sanayi sonrası kuramcıları gibi Bell’in toplumsal değişim anlayışı da evrimcidir
ve teknolojik deterministtir. Ona göre toplumlar belirli bir gelişme seyrini izlemektedirler. Bu
çerçevede dünya tarihinde üç toplumsal aşama mevcuttur: Sanayi öncesi, sanayi ve sanayi
ötesi.
(i) Sanayi Öncesi Toplum: Geçim kaynaklarının büyük bir bölümünün tarıma dayalı
olduğu bu toplumda doğayla iç içe bir yaşam mevcuttur. Bu toplumlarda coğrafi şartlar
toplumsal ve iktisadi yaşam üzerinde büyük bir etki sahibidir. Teknolojik gelişmenin
başlangıcı basit aşamada olduğu bu toplumlarda verimlilik çok düşüktür. Dolayısıyla bu
toplumlar Bell’e göre aynı zamanda teknoloji öncesi toplumlardır.
(ii) Sanayi Toplumu: Bell sanayi toplumunun ortaya çıkışı ile Weberyen anlamda
teknik akılcılaşma arasında yakın bir bağ kurmaktadır. Ona göre teknik akılcılaşma yeni
tekniklerin gelişimini sağlayarak üretimde verimliliği sağlamaktadır. Avrupa’da Yeni Çağ’da
fen bilimlerinde gerçekleşen gelişimlerin tekniğe aktarılması ile sanayi ortaya çıkmıştır.
Zanaatkâr üretiminden farklı olarak makina eksenli bir üretim sistemi olan sanayi aynı
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zamanda toplumunda yeniden organize olmasına yol açmıştır. Buna göre uzmanlaşma, iş
bölümü, hiyerarşi ve bürokrasi üretimin ve toplumun temel karakterleri hâline gelmiştir.
Bireyin değil toplumun önemli olduğu bu toplum tipi üretimin maksimizasyonu ve
optimizasyonu emelinde varlığını sürdürmektedir.
(iii) Sanayi Ötesi Toplum: Sanayi toplumlarının dönüşümü neticesinde meydana çıkan
bu yeni toplum tipinde bilgi merkezdedir. Bilginin merkezde olması aynı zamanda
ekonomideki temel alanı hizmetlere kaydırmıştır. Dolayısıyla bu toplumda sanayi toplumunun
hiyerarşik yapısı azalmış yerine daha yatay bir toplumsal ve kişilerlar arası ilişki düzlemi
ortaya çıkmıştır. Kitle hareketleri yerini artık daha az organize tepki gruplarına bırakmış ve
gittikçe daha az organize olan bireyci bir toplum ortaya çıkmıştır. Bell’e göre değişik toplum
tipleri arasındaki geçişi sağlayan şey bilginin niteliği ve kullanımına bağlı olarak teknolojide
meydana gelen değişimlerdir. Bilgiyi teorisinin başına koyan Bell, bu çerçevede bilginin
depolanması, işlenmesi, iletilmesi ve dağıtımını incelemektedir. Ona göre sanayi
toplumundan sanayi sonrası topluma geçişi sağlayan esas değişim de yeni iletişim
teknolojilerinin ve telekomünikasyonla iç içe geçen bilgisayar sistemleridir (Bell, 1973, s.
44).
Tablo 4: Toplumsal Biçimlerin Sosyal Karakteristikleri
Sanayi Öncesi Toplum

Sanayi Toplumu

Sanayi Sonrası Toplum

Kaynaklar

Toprak

Makine

Bilgi

Sosyal Mevki

Çiftçilik, büyük çiftçilik

Ticarethane

Üniversite
Araştırma kurumu
Bilim adamları
Başat Tipleri

Arazi sahipleri ordu

İş adamları
Araştırmacılar

Gücü Kullanma
Yollan

Doğrudan kas gücüne
Teknik ve politik gücün
Politika üzerinde dolaylı etki
dayalı kontrol
dengesi imtiyazlar ve haklar
Mülkiyet

Dayandığı Sınıf
Askeri güç
Elde Etme

Miras, ordular tarafından
el koyma

Mülkiyet, politik
organizasyon, teknik beceri

Miras, himaye eğitim

Teknik beceri
Politik organizasyon
Eğitim, sosyal hareketlilik,
atama ve seçim

Kaynak: Bell, 1973, s. 359
Yukarıdaki tasniften ve tablodan da görülebileceği üzere sanayi sonrası toplum
düşüncesi önceki evrimci-ilerlemeci görüşle yakından ilişkilidir. Bilginin üretim ve
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kullanımında yaşanan yenilikler neticesinde ortaya çıkan teknolojik değişme ile geleneksel
toplumdan sanayi toplumuna ve oradan da sanayi sonrası topluma geçilmiştir.

11.3.2. Toffler ve Bilgi Toplumu
Bilgi toplumu yaklaşımının sanayi sonrası toplumu açıklamada önemli bir konumu
mevcuttur. Bu kurama göre bu toplumsal değişimin arkasında bilgide ve teknolojide yaşanan
değişimler bulunmaktadır. Bilgi toplumu kuramcılarının en meşhuru olan Toffler toplumsal
değişim bilgi ve teknikte gerçekleşen değişimlerin oluşturduğu dalgalara göre açıklamakta ve
günümüzde yaşanan değişimi de üçüncü dalga olarak adlandırmaktadır. Ona göre toplumların
değişimi temelde tekniğin gelişimine bağlı olarak ortaya çıkan dalgalarla açıklanabilir. Her
dalga eski toplumları ve kültürleri kenara iter. Bu çerçevede dünya tarihinde üç büyük dalga
yaşanmış ve buna bağlı olarak da üç tip toplum ortaya çıkmıştır. Birinci dalga tarım devrimini
meydana getiren teknik yeniliklerdir. Bu dalga neticesinde tarım toplumları ortaya çıkmıştır.
İkinci dalga fizik bilimindeki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan teknik yenilikler temelinde
gerçekleşen sanayi devrimidir. “İkinci dalga toplumu, sanayicidir ve kitlesel üretime, kitlesel
dağıtıma, kitlesel tüketime, kitlesel eğitime, kitle iletişim araçlarına, kitlesel dinlenmeye,
kitlesel eğlenceye ve kitle imha silahlarına dayanır. Bunları standartlaştırma, merkezcilik,
odaklanma ve eş zamanlılık ile birleştirirsiniz ve kendinizi bürokrasi olarak tanımladığımız
bir örgütlenme yapısı içinde bulursunuz.” Bu dalga neticesinde sanayi toplumu ya da modern
toplum ortaya çıkmıştır. Üçüncü dalga ise günümüzde yaşanan bilgi temelli bir iktisadi biçimi
ortaya çıkaran enformasyon devrimidir. Bu devrimin temelinde de yeni teknikler ve enerji
türleri, yeni üretim biçimleri ve güçleri bulunmaktadır. Bu dalga neticesinde ortaya çıkan ve
kendisinin sanayi sonrası toplum olarak adlandırdığı toplumda belirli derecelerde
bireyselleşme, ayrışma, bilgi-tabanlı üretim söz konusudur ve değişim hızlanmıştır. (Toffler,
2012).
Toffler’e göre bilgi toplumunu karakterize eden özellikler şu sekilde özetlenebilir:
(i) Bilgi toplumunda beyaz yakalı işgörenlerin sayısı mavi yakalı işgörenlere oranla
daha fazladır.
(ii) Bilgi birikimi, özellikle gelişme ve kalkınmanın temelinde bulunan teknolojik bilgi,
teorik bilginin kodlanması ile daha da artarak gelişmektedir.
(iii) Ekonomik ve toplumsal mekanizmaların işlenmesinde, sistem analizi ve karar alma
teori yaklaşımlarını ifade eden entellektüel teknoloji önem arz eder.
(iv) Endüstrileşme sürecinde son derece gerekli olan ham maddeye sahip olmanın önemi
enformasyon toplumları için söz konusu değildir.
(v) İşçi aileleri genellikle parasal gelirlerinin yarısından fazlasını yiyecek giderlerine
ayırmaktaydılar.
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BİLGİ KARESİ
Sayısal devrim, iletişim devrimi, bilgi toplumu gibi çalışmalarıyla bilinen
ABD'li yazar ve gelecekbilimci Alvin Toffler’in (1928), erken dönem çalışmaları
teknoloji ve toplumsal etkileri üzerinedir. Daha sonra toplumdaki değişimleri ve
tepkileri incelemeye başlayan Toffler’in çalışmalarının odağını 21. yüzyılda askeri
donanımın artan gücü, silah ve teknolojinin yayılımı ve kapitalizm oluşturmaktadır.
Sanayi sonrası toplum kavramsallaştırması geliştiren Toffler, mevcut gelişmeleri
takip ederek gelecek üzerine yapığı tahminlerle ünlenmiştir.

Toffler’e göre her uygarlığın insana, tabiata ve topluma yönelik bir açıklama modeli
vardır. Toplumsal yapıyı değişime uğratan dalgalar aynı zamanda bu modelleri de
değiştirmektedir. Bu çerçevede “ikinci dalga” neticesinde ortaya çıkan modern uygarlığının
mekanik nedensellik anlayışıyla şekillenen her şeyi açıklayabilmeye yetkin olan bir
paradigma geliştirdiğine inanılmaktaydı. Zira bu dalgayı üreten bilgi devriminin temelinde
bulunan Newtoncu fizik evrensel kanunlar ve neden sonuç ilişkilerine dayalı hareket fikrini
meydana çıkarmıştır. Buna göre kişisel, toplumsal ve siyasal davranış biçimleri neden sonuç
ilişkileri temelinde şekillenmektedir. Yalnız evrenin, doğanın değil toplumun ve insanların da
önceden kestirilebilecek yasalara göre davrandıkları inancı bu anlayışın doğal bir neticesidir.
Ancak 20. yüzyılın başından itibaren fizikte ve mantıkta yaşanan dönüşümler bu yasa fikrini
sarsmaya başlamıştır. Sanayi uygarlığının yaşadığı toplumsal ve siyasal krizlere paralel olarak
bu yeni bilgi teorisi daha fazla alan bulmaya ve nihayetinde 1970’lerden itibaren de eski
Newtoncu fiziği ve modern epistemolojiyi yerinde etmeye başlamıştır. Bu yeni epistemolojide
nedensel ilişkilerin belirleyiciliği fikri yerini farlılıklarla temellendirilen çeşitliliğe
bırakmıştır. Aynı zamanda daha esnek ve göreceli argümanların daha elverişli açıklamalara
sahip olduğu yönünde yaygın bir kabul ortaya çıkmıştır.
Üretim sistemleri, bilgi teorileri, kültürel biçimler ekseninde yaşanan bu değişim
neticesinde ortaya çıkan yeni toplum bazı teorisyenler tarafından postmodern toplum olarak
adlandırılmıştır. Bu teorisyenlere göre yaşanan dönüşümler zannedildiğinden daha köklüdür
ve sadece sanayinin değil aynı zamanda onunla tanımlanagelen modernitenin de ötesine
geçilmiştir.

11.4. Sanayi Sonrası Toplumdan Post-Moderniteye
1950’lerden itibaren sanayide yaşanan değişimler neticesinde ortaya çıkan yeni
toplumsal formasyonu açıklamak üzere daha radikal ve kapsamlı bir açıklama postmodern
toplum teorileri kapsamında geliştirilmiştir. Temelde sanayi tarafından şekillendirilmiş olan
kitle üretiminin dönüşümü tüm toplumsal süreçleri kapsamlı bir biçimde etkilemiş ve ortaya
çıkan yeni toplum biçimi bazı teorisyenler tarafından post-modern toplum olarak
adlandırılmıştır.
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Yukarıda açıklandığı üzere kitle toplumu olarak da ifade edilen sanayi toplumunda
sanat, siyaset, ekonomi ve toplum büyük teoriler çerçevesinde, her şeyi açıklayan ideolojilere
bağlı olarak, genel kavramlar ışığında ele alınmaktadır. İki savaş arası dönemde 19. yüzyıl
modernitesine yönelik eleştiriler, özellikle Nazizim’in yükselişi ile ortaya çıkan kitlesellikten
hareketle dile getirilen endişeler, İkinci Dünya Savaşı’ndan itibaren artan üretim, refah,
demokratikleşme, bürokrasinin kuşatıcılığı neticesinde unutulmaya başlamış ve kitle toplumu
Amerikan yaşam biçimi eşliğinde tüm dünyada yaygınlık kazanmıştır. Ancak 1960’lardaki
sosyal hareketler, sömürge sonrası dünyadaki karmaşalar, artan (nükleer) silahlanma ve
yaygınlaşan çatışmalar bir taraftan da bu kitleselleşmeye karşı çekinceleri de beraberinde
getirmektedir. 1970’lerin kriz ortamında işte bu eleştiriler derinleşmiş daha sonra
postmodernizm olarak adlandırılacak düşünce ortaya çıkmıştır.

11.4.1. Lyotard ve Postmodern Durum
Postmodernizm tartışmalarının başlatıcılarından Lyotard, Baudrillard, Bauman ve
Foucault gibi düşünürler yaşanan dönüşümün modernlikten bir kopma ve onun ötesine geçme
olduğunu belirtmektedirler. Bu kuramcılara göre modernite kendi kurduğu büyük anlatıların
ağında boğulmuş ve hakikati tanımlama ve kontrol altına alma uğraşı ile büyük bir kriz ortaya
çıkarmıştır. Hâlbuki hakikat ne tanımlanabilir ne de kontrol edilebilir, o ancak yaşam
içerisinde tecrübe edilebilir. Dolayısıyla kitlesellik değil bireysellik, mutlak olan değil tekil
olan, evrensel olan değil partiküler olan insan için daha önemli ve gerçekçidir.
BİLGİ KARESİ
Filozof, edebiyat teorisyeni ve postmodern düşüncenin öncülerinden olan
Jean François Lyotard (1924-1998) moderniteyi ve modern düşünceyi eleştirel
bir biçimde ele alan etkili bir Fransız düşünürdür. Lyotard postmodern eleştirinin
öncü ve temel eserlerinden birisi olan Postmodern Durum isimli eserinde
moderniteyi kendi kendisini meşrulaştıran totaliter bir düşünce ve yaşam biçimi
olmakla itham etmekte ve yerine parçaya ve tekilliğe daha fazla önem verem
postmodern anlayışı önermektedir.

Jean-François Lyotard 1979’da yayımladığı Postmodern Durum isimli kitabında
postmodernizmi sistematik bir akademik ilginin kaynağı hâline ilk getirmiştir. 1979’da
yayımlanışının ardından sürekli teorik tartışmaların kaynağı olan bu eserde Lyotard (2000, p.
16), sanayi sonrası döneme geçişle birlikte kültürün de postmodern duruma geçiş yaptığını ve
böylece bilginin konumunun da değiştiğini ifade etmektedir. Lyotard’ın analizinin odağına
kendisinden önceki modernlik eleştirmenlerinin yaptığı gibi “iktidar istenci” veya “araçsal
akıl”ı değil, “meşruluk ilkesi”ni koymaktadır. Meşruluk ilkesini “anlatısallık” terimleriyle
açıklayan Lyotard’a göre modernlik, bilimsel bilginin gelişmesinin ardından gelen bir
“anlatısal bilginin çözülüşü”yle tanımlanabilir. Kendisinden önceki tüm anlatısal türden
meşrulaştırmaları reddeden modern bilim kendisini meşrulaştırmak üzere “büyük anlatılar”
inşa etmiştir. Lyotard’a göre bu büyük anlatılar metafizik söylemler ya da mitlerdir. Zira
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bilimin doğruluk söylemi daima bilimsel gelişme tarafından yanlışlanmaktadır. Böylece
modernite kendi krizini kendi bağrında taşımaktadır. Modernitenin kesinlik fikrine şüphe ile
yaklaşan Lyotard, toplumsal analiz için postmodern müphemliği önermektedir. Bu çerçevede
“tek doğrulu, kapsayıcı, herkesçe aynı anlaşılan” bir bilgi yerine özneden özneye değişen,
çoğulcu bir yapıya sahip bir bilgi kuramını önerir.

11.4.2. Bauman ve Yanlış Bilinçten Kurtulmuş Modernlik
Diğer bir postmodern kuramcı Zygmund Bauman’a göre ise postmodern durum, yanlış
bilinçten kurtulmuş bir modernliği temsil etmektedir. Buna göre modernlik bireylere özgür
oldukları şeklinde bir yanılsama vermekte ve böylece onlara yanlış bir bilinç aşılamaktadır.
Hâlbuki bireyler modern toplumda düşündüklerinden daha az özgür ve daha çok
belirlenmektedirler. İşte postmodernlik bireye bu toplumsal koşullar altında esasında o kadar
da özgür olmadığını göstererek klasik toplum kuramının onlara izin verdiğinden çok daha
fazla özgür olup daha az belirlenmelerini temin edebilecektir. Bu sebeple Bauman
postmodernliği, modernliğin gizli kalmış potansiyellerini açığa çıkaran bir olgu olarak
görmektedir. Radikal bir postmodern düşünür olan Bauman’a göre Aydınlanmacıların
kurduğu biçimiyle araçsal akıl çağımızı etki ve baskı altına almaktadır (2003, p. 62).
Aydınlanmacıların akılcılık anlatısı çerçevesinde inşa ettikleri evrenselcilik anlayışını
eleştiren Bauman farklılıkların ve tekilliklerin daha fazla dikkate alındığı “postmodern
dünya”ya geçilmesi gerektiğini savunmaktadır (Bauman, 2003, p. 209).

11.5. Postmodernizme Eleştiriler ve Modernliğin Savunusu
Bu postmodern eleştirilere karşı Habermas, Giddens ve Berman gibi isimler çeşitli
savunular ve karşı eleştiriler getirmişlerdir. Onlara göre yeni bir postmodern dönemden
bahsedilemez ve yaşanan dönüşümler neticesinde içinde bulunulan dönem modernliğin ötesi
değil yeni bir biçimidir. Modernliği tamamlanmamış bir proje olarak gören Habermas, sorunu
modernitenin bir boyutunda aramak gerektiğini düşünmektedir. “Modernliği ve onun
yitirilmiş bir dava olarak projesini gözden çıkarmak yerine, bu modernliği yadsımaya
çabalamış bulunan abartılı programların hatalarından ders almamız gerektiği kanısındayım”
diyen Habermas’a göre modernite totalleştirici araçsal akıl yerine eleştirel akıl temelinde
yeniden inşa edilmelidir (1990).
Bu çerçevede modernliğin sonu gibi polemiksel ifadelerle uğraşmak yerine,
modernliğin kendisini anlamayı öneren Giddens ise postmodernizme karşı radikal bir tavır
sergilemektedir. Modernliğin Sonuçları adlı eserinde postmodern döneme geçildiğini
yönündeki iddiaları reddeden Giddens'a göre postmodernizmin belki edebiyat, resim, plastik
sanatlar ve mimarideki stil ve akımlara işaret etmeyle sınırlandırılması gerekmektedir
(Giddens, 2010, p. 46). Ona göre “yapısal olarak küreselleştirici” olan modernlik sona
ermemiş aksine “modernliğin sonuçlarının eskisinden daha çok radikalleştiği ve
evrenselleştiği bir başka döneme” girilmektedir (Giddens, 2010, p. 11, 62). Giddens bu
çerçevede içine girilen bu yeni yayılmacı dönemi “yüksek modernlik dönemi” (Giddens,
2010, p. 146) olarak nitelendirmektedir. Giddens kadar radikal olmayan diğer bir
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postmodernite eleştirmeni Berman’a göre ise modernite kendi problemlerini ve krizlerini
aşabilecek güçtedir ve postmodern eleştiriler tam da bu imkânı oluşturmaktadır (Berman,
2012).
Öte yandan Postmodern düşünceyi kaypak ve kaygan olmakla itham eden bu karşı
eleştiriler aslında tam da postmodern kuramların eleştirdiği çerçeveye oturmaktadırlar. Ya da
tersinden bakacak olursak Habermas, Giddens ve Berman gibi modernist düşünürler
postmodern kuramcıların ithamlarını severek üstlenmektedirler. Bu eleştiriler çerçevesinde
genellikle bir “kopuş” olarak tanımlanmaya çalışılan postmodern eleştiriler reddedilerek
“postmodernizm” modernliğin sonrası ya da ötesi değil Jameson’un (1992) ifadesiyle Geç
Kapitalizmin Kültürel Mantığı olarak nitelenmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik
Henry Ford, Taylor’un geliştirdiği üretim bandı modelini kendi otomobil fabrikasında
uyguladığında belki de bütün bir yüzyılı her boyutuyla etkileyecek bir yenilik yaptığının
farkında değildi. Fordizm olarak adlandırılan bu model kısa bir sürede bütün üretim sistemi ve
iş ilişkilerini değiştirmekle kalmadı, siyasetten sanata, savaştan edebiyata kadar hemen hemen
her alanı yeniden biçimlendirdi. Bugün koskoca yirminci yüzyıl Fordizm veya FordizmSonrası olarak adlandırılan teknik ve toplumsal süreçler etrafında ele alınabilmektedir. Bu
bölümde fordizmin yükseliş ve çöküşünün meydana getirdiği toplumsal değişimler ele alındı.
Fordizm ortaya koyduğu kitle üretimi ile kitle toplumunun ortaya çıkışına yol açtı. Özellikle
İkinci Dünya Savaşı sonrası hızlı iktisadi kalkınma ile toplumu ciddi bir biçimde her boyutu
ile değiştirdi. Ancak kendisine bağlı olan ve olmayan bir dizi sebepten ötürü Fordizm
1970’lerin ortasından itibaren krize girdi. Bunda özellikle maliyetleri ciddi bir biçimde artıran
petrol krizinin önemli bir rolü bulunmaktaydı. Ancak daha da önemlisi yeni gelişen bilgi ve
iletişim teknolojilerinin üretimin daha verimli organize edilebilmesi için tek bir merkezde
sürdürülen entegre üretimler yerine parçalı bir üretim modelini mümkün kılmasıdır. Pekçok
teorisyen bunu sanayinin dönüşümü, buna bağlı olarak ortaya çıkan toplumu da sanayi sonrası
toplum olarak adlandırmıştır. Ancak bunu daha kapsamlı bir dönüşüm olarak gören ve sadece
sanayinin değil, modernitenin de sona erdiğini veya en azından kapsamlı bir dönüşüm
geçirdiğini düşünen düşünürler de mevcuttur. Bu düşünürler yeni dönemi post-modern
dönem/durum olarak adlandırmaktadırlar. Bu bölümde fordizmin yükseliş ve düşüşünün
özellikle Batılı endüstriyel ülkelerde meydana getirdiği toplumsal değişimler ele alınıp
çözümlenmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Toffler’e göre bilgi toplumunu karakterize
Aşağıdakilerinden hangisi bunlardan birisi değildir?

bazı

özellikler

mevcuttur.

a) Bilgi toplumunda beyaz yakalı işgörenlerin sayısı mavi yakalı işgörenlere oranla
daha fazladır.
b) Bilgi birikimi, özellikle gelişme ve kalkınmanın temelinde bulunan teknolojik bilgi,
teorik bilginin kodlanması ile daha da artarak gelişmektedir.
c) Ekonomik ve toplumsal mekanizmaların işlenmesinde, sistem analizi ve karar alma
teori yaklaşımlarını ifade eden entelektüel teknoloji önem arz eder.
d) İşçi aileleri geçmişe göre daha fazla refah içerisindedirler.
e) Endüstrileşme sürecinde son derece gerekli olan ham maddeye sahip olmanın
önemi enformasyon toplumları için söz konusu değildir.
2) Daniel Bell, sanayi toplumlarının dönüşümü neticesinde meydana çıkan bu yeni
toplum tipini ne olarak adlandırır?
a) Sanayi Ötesi Toplum
b) Bilgi Toplumu
c) Yeni Toplum
d) Geleneksel Sonrası Toplum
e) Post Modern Toplum
3) Türkiye’de sanayiden hizmet sektörüne geçiş ile Batı’daki fordizmin krizi arasında
ne tür bir ilişki vardır?
4) Türkiye sanayi sonrası bir toplum mudur? Konuyu farklı yönleri ile düşününüz.
5) İçinde yaşadığımız dünya postmodern bir durumda mıdır? Destekleyen ve karşıt
deliller etrafında konuyu ele alan bir yazı yazınız.

Cevaplar
1) d, 2) d
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12. TÜRKİYE SOSYOLOJİSİNDE TOPLUMSAL DEĞİŞİM - I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
- Türkiye’de Modernleşme Tatışmaları
- Mümtaz Turhan’ın Kültür Değişmeleri
- Mübbeccel Kıray: Toplumsal Değişmenin İşlevselci Açıklaması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Türkiye’de modernleşmenin temel sorunları nelerdir?
2. Mümtaz Turhan modernleşmeyi nasıl açıklamaktadır?
3. Mümtaz Turhan’a göre modernleşme ile batılılaşma arasındaki ilişki nedir?
4. İkinci Dünya Savaşı sonrası Türkiye’de modernleşmeye yönelik bakış nasıl
değişmiştir?
5. Mübeccel Kıray modernleşmeyi nasıl açıklamaktadır?
6. Tampon mekanizmalar nedir, modernleşmede ne tür bir işlevi vardır?
7. Mümtaz Turhan ve Mübeccel Kıray’a göre modernleşme kaçınılmaz mıdır?
8. Sanayileşme neticesinde sekülerleşme gerçekleşecek midir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Mümtaz Turhan’ın Kültür
Değişmeleri

Mümtaz Turhan’ın kültür
değişmeleri açıklamasını
kavramak.

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar

Mübbeccel Kıray:
Toplumsal Değişmenin
İşlevselci Açıklaması

Mübbeccel Kıray’ın
toplumsal değişme teorisini
kavramak.

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar

Tüm bölüm

Türk modernleşmesine
genel yaklaşımları
kavramak.

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar
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Anahtar Kavramlar
• Modernleşme
• Kültür değişmeleri
• Cebri kültür değişmeleri
• Yumuşak kültür değişmeleri
• Tampon kurumlar
• İşlevsel değişim
• Mübeccel Kıray
• Mümtaz Turhan
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Giriş
Toplumsal değişim çalışmaları Türk sosyolojisinin kayıp halkalarından birisini teşkil
etmektedir. Modernleşmenin Türkiye’de sosyal bilimlerde tuttuğu yer göz önüne alındığında
bu gerçek çok şaşırtıcı bir mahiyet kazanmaktadır. Neredeyse her sosyal bilimcinin
modernleşme ile ilgili analizlere bulunmasına mukabil toplumsal değişim konusunun
kuramsal ve kavramsal düzeyde ilgi çekmemesini açıklayabilmek çok zordur. 1960-80 arası
dönemde dünya sosyolojisinde değişimle ilgili karşıt açıklamalar ve teoriler birbiri ardı sıra
gelirken ve neredeyse tüm literatür değişim ile dolup taşarken Türkiye’de Mübeccel Kıray
dışında konuyla teorik doğrudan ilgilenen neredeyse hiç kimse yoktur. Bu çerçevede de Türk
sosyal bilim dünyası içinde değişimi kuramsal boyutlarıyla değil ancak isimler etrafında ele
almak söz konusu olacaktır.
Toplumsal değişim ile ilgili Türkiye sosyal bilimler dünyasında sosyologlardan ziyade
siyaset bilimciler ve tarihçilerin daha yoğun bir ilgisi mevcuttur. Bu çerçevede Türk sosyal
bilim dünyası içinde kendi içinde tutarlı değişim analizleri gerçekleştiren isimler teker teker
incelenecektir. Bu bölümde Mümtaz Turhan, Mübeccel Kıray ele alındıktan sonra 13.
bölümde de Şerif Mardin ve Kemal Karpat’ın yaklaşımları açıklanıp değerlendirilecek ve 13.
bölümün sonunda kısa bir değerlendirmeye yer verilecektir. Bu bağlamda kapsamlı
değerlendirmeler ise sosyolojinin değişimi ele alma biçiminin eleştirel bir biçimde
değerlendirildiği 14. bölümde yer almaktadır.
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12.1. Mümtaz Turhan’ın Kültür Değişmeleri
Mümtaz Turhan'ın 1948 yılında kaleme aldığı Kültür Değişmeleri isimli eseri
Türkiye’de yaşanan modernleşmeyi etnolojik bir bakış açısıyla eleştirel bir gözle
değerlendiren bir çalışma olarak toplumsal değişmeye farklı bir yorum getirmiştir. Eserin
Türkiye’nin tek partili dönemi geride bırakmaya ve Batı blokunda yer almaya hazırlandığı bir
dönemde yazılmıştır. Dolayısıyla Turhan Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren devam eden
Batılılaşma çabalarının eleştirel bir değerlendirmesini yaparak ve yeni dönemde takip
edilmesi önerilen yolu analiz eder. Bunu yaparken kendisinin İngiltere’de yaptığı çalışmalar
sırasında tanıştığı etnolojinin kültür kavramına merkezi bir yer verir. Böylece Batılılaşma
hareketi çerçevesinde yüzyıllardır süregelen değişimi siyasal ve sosyal yaşamın yanında
kültür kavramı temelinde de anlamak, yorumlamak ve bu değişimin toplumsal yaşama olan
etkisini kavramak ister.
Turhan “kültür”, “kültür değişmeleri” gibi kavramları tarih, antropoloji, sosyoloji ve
psikoloji bilimlerinin de yardımlarıyla detaylı bir tetkik etmeye özel bir önem verir. Buna
göre kültürün üç farklı anlamı bulunmaktadır. İlk olarak kültür insan hayatında sosyal yoldan
sahip olunan maddi - manevi her unsuru kapsar. Bu çerçevede Kızılderili'nin tıbbı, Afrika
yerlilerinin avlanma tarzları, modern endüstrinin dinamosu birer kültür unsurudur çünkü
bunların hepsi kolektif insan ruhunun bir eseri olma niteliğini taşır. İkinci olarak kültürün
insana atfettiği sıfat söz konusudur. Kişisel incelik ve zarafet idealize edilir. Buna göre
kültürlü insan asil, kibar ve zarif olmalı, halk kütlesinden uzak durmalıdır. Üçüncü olarak
kültür dünya görüşü, medeniyetin önemli etkileri ve genel sosyal tutumları ifade etmek üzere
başvurulan bir kavramdır. İnsan ihtiyaçlarını tatmin etme görevi çerçevesinde kültür
biyolojik, sosyal, manevi olmak üzere üç gruba ayrılır. Biyolojik olarak insanın asli ihtiyaçları
beslenme, barınma, korunma ve soyun devamlılığıdır. Kültür bu ihtiyaçların giderilmesi için
normlar ve ölçüler koymaktadır. Sosyal ihtiyaçların başında ise bireyler arasındaki ilişkilerin
düzenlenmesi gelir. Kültür, örf ve âdetler, ahlaki ve dinî kurumlar çerçevesinde bireyler
arasındaki bu ilişkide bir köprü işlevini görür. Manevi ihtiyaçlar arasında ise realiteden
kaçmak, gelecek kaygısı, devamlı bir iç huzuruna kavuşma arzusu vardır. Bireyler bu
ihtiyaçların yönlendirmesiyle eğlenceye, kendilerini ifade etmek amacıyla sanata, sığınma
maksadıyla dine başvurmaktadırlar. Bu bağlamda da tüm bu faaliyetleri tek bir merkezde yani
kültürde toplamak mümkün olmaktadır.
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BİLGİ KARESİ
Mümtaz Turhan, 1908 yılında Erzurum’da doğdu. Ailesi Birinci Dünya
Savaşı sırasında Kayseri’ye göç ettiği için bir süre burada yaşadı. 1924’de Kayseri
Sultanîsi’nin (lise) ilk ve orta kısımlarını, 1927’de de Bursa Lisesinden naklen
geldiği Ankara Lisesini bitirdi. 1928-35 yılları arasında toplam yedi yıl
Almanya’da kaldı. Frankfurt Üniversitesinde 1935’de doktorasını bitirdi. Ertesi yıl
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine asistan olarak girdi. 1939’da doçent
oldu. 1944’de İngiltere’ye gitti. 1949-51 yılları arasında Birleşmiş Milletler Sosyal Komisyonu’nda
Türkiye temsilcisi olarak çalıştı. Ziya Gökalp’in fikirlerini eleştirerek antropoloji, sosyal psikoloji ve
sosyolojinin kesişim alanında bir toplumsal değişim anlayışı kurmuştur. Garblılaşmanın
Neresindeyiz?, Kültür Değişmeleri, Atatürk İlkeleri ve Kalkınma, Toprak Reformu ve Köy Kalkınması
ve Maarifimizin Ana Dâvaları önemli eserleri arasındadır.

Eserde sıkça belirttiği üzere İngiliz Okulu mensuplarının görüşlerinden oldukça
faydalanılarak yapılan bu tanımlar çerçevesinde Turhan’a göre tıpkı biyolojide hüküm süren
evrim teorisinde olduğu gibi ilkel kavimlerden günümüze kadar oluşmuş toplumlar belli bir
süreç içerisinde şimdiki formlarını almışlardır. Nitekim eski medeniyetlerin örf ve
âdetlerinde, kanunlarında, sanatlarında bu varsayıma ilişkin izler görmek mümkündür. Keza
bu varsayımı arkeolojik bulgularla doğrulamaktadır.
Turhan araştırmasına temel teşkil edecek gözlemleri 1932 yılında kendisinin içinden
çıktığı köye yaptığı bir ziyarette gerçekleştirmiştir. Erzurum’un Horasan ilçesindeki
köylerdeki bir grup Birinci Dünya Savaşı sırasında Kayseri’ye göç etmiş, bir süre burada
yaşadıktan sonra köye geri dönmüştür. Turhan bu grubun köyde kalanlara göre farklı
özellikler gösterdiği gözleminden hareketle kültür değişimleri üzerine kapsamlı bir
değerlendirme yapmıştır. Turhan kültür değişmesi kavramını daha detaylı bir biçimde
gözlemlemek amacıyla 1936-1942 ve 1948 yıllarında Erzurum - Kars arasındaki bu köylerde
bulunmuştur. Aynı tarihlerde bölgede meydana gelen depremler neticesinde çeşitli değişimler
yaşanmıştır. Turhan bu yörelerde kültürel faaliyetleri anlamlandırmak için önce bölgedeki
iktisadi durumu incelemiştir. Buna göre bölgede toprağı işlemek için kullanılan aletler ilkeldir
ve iktisadi yapı alabildiğine sabittir. Ticari yaşam etkin değildir, yöre halkı ancak kendi
ihtiyaçlarını giderecek kadar üretim yapmaktadır. Aile yapısı ise ataerkil temellidir. Yöre
halkının göçten yurtlarına dönmeleri itibarıyla değişikliklerin nispeten az olduğunu ve
zamanla daha etkin bir biçimde değişimlerin gerçekleştiğini gözlemleyen Turhan ilk olarak
değişimleri evlerin yapılış tarzı ve şekli, ziraat teknikleri, kullanılan alet ve araçlar, hayvan
yetiştirme ve sütçülük üzerinde fark etmiştir. Evlerin çatıları, duvarlara pencere yapımı,
evlerinin içinin farklı mobilyalarla döşenmesi, yeni buğday cinslerinin denenmesi, biçme
makinesinin kullanımı, krema makinesinin kullanımı gibi gelişmeler gözlenmiş ve bu
durumun maddi-manevi kültür üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Örneğin; Kayseri'den
getirilen buğdayın iklim sebebiyle istenilen neticeyi vermemesi, yine Kayseri - Yozgat
yöresinden getirilen Ankara keçilerinin de gerek iklim gerekse bakım açısından istenileni
vermemesi eski alışkanlıkları geri getirmiş ve önceleri kabul edilip denendikten sonra
reddedilen unsurlara girmiştir. Yöre halkının manevi kültür değişimini de ilk elden
gözlemleyen Turhan özellikle eğitim ve tıbbi konularda halkın ehemmiyetli, daha bilinçli
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yaklaştığını belirtmektedir (Turhan, 1997, s.86). Ayrıca ziraat alanında makine kullanımı
makinenin bakımı ve bozulduğunda tamiri, makine kullanımının bilinmemesi gibi
sebeplerden ötürü önceleri yaygın olmasa da II. Dünya Savaşı itibarıyla bu makineleri
kullanmaya yönelik istek tekrar artmaktadır. Halkın yeniliklere uymadaki bu tavrının tersini
oluşturan durumlar da mevcuttur. Bu çerçevede peçe ve çarşafı kaldırma ve şapkanın kabulü
Turhan'ın ifadesiyle “halk tarafından doğrudan doğruya hiç denemeden reddedilmiş bir
unsur”dur. Turhan yeni elde edilen bir yabancı kültür unsurunun (Hollanda’dan gelen krema
makinesi gibi) kolaylıkla temin olunabiliyor ve mevcut kültürü doğrudan tehdit etmiyorsa
daha fazla memnuniyetle kabul edildiğini gözlemler.

Harici Temas ve Değişim
“Bu içtimai kültüründe bu nevi tahavvülün vuku bulması, ancak onun yabancı bir kültürle
teması neticesinde mümkündür. Zira cemaat bu sayede aynı ihtiyaçların başka vasıtalarla da –belki
daha iyi- tatmin olunabileceğini görüp anlamakla ve eğer muhafazakâr bir atitüdü (tutumu) varsa,
onu da değiştirmeye mecbur olmaktadır. Hakikatte en mühim yenilikler, değişen şartların tesiriyle
mevcut itiyatlar, faaliyetler vesair vasıtaların artık grubun asli ihtiyaçlarını tamamıyla tatmin
edilemez bir hâle geldikleri hissedilmeye başladığı zaman vuku bulmaktadır ki bu da en çok
yabancı bir kültürle temas neticesinde görülmektedir.”(Turhan, 1997, s.107)

Ona göre “yeni bir kültür unsurun alınmasında olduğu gibi bir cemiyet içinde
yayılmasında da müessir olan en mühim faktörler esas itibarıyla şunlardır: fayda temini, itibar
kazanma, yenilik arzusu veya temayülü ve bir de yeni unsurun mevcut kültür şekillerine,
sistemine uyması’’dır (Turhan, 1997, s.59-60). Bu etkenler etrafında kültürel yapıda çeşitli
değişimler gerçekleşmekte, bunlardan bazıları işlevsel olarak varlığını sürdürürken diğer
bazıları da işlevsel olmadığın için ortadan kalkmakta veya kullanılmamaktadır. Bu analizden
hareketle Turhan’a iki tür kültür değişmesinin mevcut olduğunu dile getirir: serbest kültür
değişmeleri ve zorlanmış, empoze kültür değişmeleri. Serbest değişmeler halkın bir fayda
mülahazası ile kendiliğinden edindiği ve neticesinde faydasını analiz ederek sürdürdüğü veya
bıraktığı yeni kültürel unsurlara tekabül etmektedir. Cebri değişimler ise bir otorite tarafından
kültürün belirli unsurlarının yenileri ile değiştirilmesidir. Bu değişimlerin de yine uzun
vadede kalıcı olabilmesi fayda, işlev ve uyumları ile ilişkilidir.
“Onun için normal şartlar altında vukua gelen serbest kültür değişmelerinde bütün
fonksiyonel münasebetleri tamamıyla ifa edebilecek yani bir unsur kabul edilmeden eski
kültür unsurlarına dokunulmamaktadır. Hâlbuki mecburi kültür değişmelerinde bunun aksine
hareket edilerek tatmin edici ikameler bulunmadan yani yerlerine uygun muadil yeni unsurlar
eskileri mütemadiyen ortadan kaldırılmaktadır. Bu suretle kültürün en tabi, en asli bir
fonksiyonunun önüne geçilerek grubun birçok ihtiyaçlarının tatmin edilmesine mani
olunmaktadır. Bunun neticesi olmak üzere cemiyetin iktisadi ve içtimai hayatında birçok
aksaklılar meydana gelmekte, fertler azami bir huzursuzluk ve sıkıntı içinde yaşamaya
mahkûm bulunmaktadırlar.” (Turhan, 1997, s.116)
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Turhan bunu Özellikle Linton'un çeşitli ülkelerde yaptığı tetkikler ve kendi
gözlemlerine dayanarak çeşitli örneklerle açıklamaktadır. Örneğin itibar etkeninin
değişimdeki etkisine bir örnek olarak Tahran'da otomobil kullanımı verilebilir. Bilhassa
zengin aileler gösteriş maksadıyla bir zenginlik, mevki ve itibar göstergesi olan otomobil
edinmektedirler. Hâlbuki şehir otomobil kullanımına hiç uygun değildir ve herkes görsün diye
çıkmaz sokaklara giren otomobillerde aslında istif hâlinde yolculuk edilmektedir. Esasında bir
işkenceye dönüşen bu yolculuklar gösteriş hevesi sebebiyle en zevkli eğlenceler olarak
görülmektedir. Bir başka örneğe göre Kızılderili kabileleri Avrupalılarla gerçekleşen
ilişkilerinde onların kullandıkları tüfekleri büyük bir istekle almış fakat sonraları
kullanmaktan vazgeçmişlerdir. Zira tek mermi atan bu silahlar yerlilerin at üzerindeyken
kullandıkları oklardan daha az etkilidir. Bu çerçevede yukarıda belirtilen Kayseri'den getirilen
buğdayın iklim sebebiyle istenilen neticeyi vermemesi, yine Kayseri - Yozgat yöresinden
getirilen Ankara keçilerinin de gerek iklim gerekse bakım açısından istenileni vermemesi
neticesinde terk edilmesini bu tür serbest kültür değişmelerine örnekler olarak verebiliriz. Öte
yandan Turhan halkın şapkayı hiç denemeden reddetmesini onun empoze edilmesi ile ilişkili
olarak görmektedir. Buradan hareketle cebri kültür değişmeleri kavramını geliştiren Turhan
kültürün değişiminde cebri yöntemlerin her zaman cebirle orantılı bir tepkiselliği meydana
çıkardığından bahsetmektedir. Ona göre “Mecburi bir değişmenin fena ve zararlı neticeler
vermesinin sebebini yalnız zorla ithal edilen yeni unsurlarda aramak doğru değildir; asıl sebep
büyük bir ihtimalle mevcut kültür unsurlarının fonksiyonlarına mani olunmasındadır.”
(Turhan, 1997, s.117)
Bu iki kavram esasen Turhan’ın Osmanlı-Türk modernleşmesini analiz etmek üzere
geliştirdiği kavramlardır. Yukarıda dile getirildiği gibi kitabın kaleme alındığı dönem
Türkiye’nin Batı blokunda yer almaya çabaladığı, bu çerçevede ilk teknik yardımların
başladığı dönemdir. Aynı zamanda çok partili hayata geçiş çabaları ve tek parti döneminde
uygulanan baskıcı modernleşme çabalarında bir değişim arayışı söz konusudur.
Bu çerçevede Batılılaşma hareketinin başlangıcını eldeki delil ve vesikalara dayanarak
15. asra kadar götürmenin mümkün olduğunu düşünen Turhan (1997, s.133-134) yine de
başlangıç olarak Lale Devrini almaktadır. Zira bu devir “ilk büyük mağlubiyetlerin acısını en
çok ve yakından duyan bir neslin” Batı’dan “münferit kültür unsurlarının şuurlu bir şekilde
iktibas” etmeye başladığı bir dönemdir. Bu çerçevede Turhan Lale devrinden başlayarak
batılılaşma sürecini yedi döneme ayırır: (i) Lale Devri - III. Selim Dönemi'ne kadar olan
süreç, (ii) III. Selim Devri, (iii) II. Mahmud Dönemi, (iv) Tanzimat Devri, (v) II. Abdülhamid
Devri, (vi) Meşrutiyet Devri, (vii) 1923'ten günümüze kadarki dönem. Ona göre Osmanlı'da
Viyana Bozgunu’ndan sonra izlenen yanlış strateji ve siyasi hataların da getirisiyle bir
bocalama dönemi olan Lale Devri'nde Batılılaşma adına fazla bir yenilik gözlemlemek
mümkün olmamıştır. Zira Tanzimat'a kadar geçen dönemler boyunca Osmanlı'nın içinde
bulunduğu psikolojik tutum hâlâ kendisinin Batı medeniyetinden üstün olduğu yönündedir.
Fakat alınan ağır yenilgiler, gerek halkın gerekse ordunun bitap düşmesi, alınan siyasi
önlemlerin işe yaramaması sebebiyle Tanzimat Fermanı bir çıkış yolu olarak görülmüş fakat
bu da başarıya ulaşamamıştır. Alınan önlemler genellikle siyasi ve askeri temelli olduğundan
çözümler yüzeysel ve geçici olmaktan öteye gidememiş, halkın sorunlarına çare olamamıştır.
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Artık Batı'nın üstün güç olduğu kanısına varılsa da bu durum geç idrak edilmiştir.
Abdülhamid Dönemi'nden sonra İttihat ve Terakki’nin önde gelen isimleri yeni bir tarz
izlemek istese de bunu gerçekleştirmek mümkün olmamış ve İstiklal Savaşı'na kadar
Osmanlı'nın akıbeti belirsizliğini korumuştur. Bu çerçevede cumhuriyet ile birlikte
Batılılaşma yönünde esaslı bir dönüşüm başlamıştır. Önceki dönüşümlerden farklı olarak bu
sefer daha bütüncül, kapsamlı ve hızlı bir değişim seyri söz konusudur. Bu çerçevede Turhan
tüm bu Batılılaşma sürecinin temelde bürokratik bir elitin devlet mekanizmasını kullanarak
gerçekleştirdiği cebri bir kültür değişmesi olduğunu ve Batılılaşmadaki başarısızlıkların
nedenlerinin tam da burada aranması gerektiğini öne sürer. Buna göre yeni dönemde halkın
kendi alımlamasının daha etkin olduğu bir yumuşak kültür değişmesi gerçekleşmelidir.
Empoze veya mecburi kültür değişmelerinin, ekseriya grup veya cemiyetlerden birisinin
mahkûmiyetiyle neticelenen karşılaşma hâllerinde meydana geldiğini düşünen Turhan (1997,
s.113) Osmanlı tecrübesinde de böyle bir mahkûmiyet görmektedir.
Turhan son bölümde kültür değişmeleri üzerinde etkisi olan diğer faktörleri ele alırken
“anlama” kavramı üzerinde özellikle durur. Buna göre Bir kültür unsurunun alıntılama
esnasında değişmesine en çok sebep olan etkenlerin en önemlisi anlama faktörüdür. Bir kültür
unsurunun maruz kaldığı değişimlerde, diğer faktörlerin rolünü belirlemek adına öncelikle bu
değişimin bir yanlış anlama neticesinde meydana gelip gelmediğini bilmek lazımdır. Yine
buna göre kültür değişmesinin nitelikli olması açısından yabancı kültürden alınmak istenen
fikir sistemlerinin veya kurumların toplumda aksaklık doğurmadan verimli bir şekilde
işlemesi için öncelikle fonksiyonları anlaşılmalı ve bilinmelidir. Bunun yanında maddi ve
manevi kültür kavramlarına şark - garp örnekleri üzerinden değinen Turhan toplum için
zararlı olan ikili bir yaşam stilinden bahsetmektedir. Ona göre Batı'dan alınan yaşam tarzı,
kılık - kıyafet, teknik araçların yapay bir şekilde taklit edilmesi neticesinde yerleşik örf ve
âdetlerin terk edilmesi cemiyet için hayati bir tehlike arz eder. Kendine has olanın terk
edilmesi, Batı zihniyetiyle alınan eğitimin de katkısıyla bozulmaya uğrayan toplumsal denge
toplumda huzursuzluğa yol açmaktadır. Bu yüzden toplum özünü, haslığını, kıymet ölçülerini
yitirmemek için kimliğini korumalıdır.
Neticesinde toplumsal değişmenin ancak harici temas ile mümkün olduğunu düşünen
Turhan’a göre bu temasın gerçekleşme biçimi neticesini tayin etmektedir. Harici temas bir
kültürdeki ihtiyaçları giderme ve işlevleri yerine getirmenin başka ve belki de daha verimli bir
biçimini sunmaktadır.
“Zira cemaat bu sayede aynı ihtiyaçların başka vasıtalarla da –belki daha iyitatmin olunabileceğini görüp anlamakla ve eğer muhafazakâr bir atitüdü varsa, onu da
değiştirmeye mecbur olmaktadır. Hakikatte en mühim yenilikler, değişen şartların
tesiriyle mevcut itiyatlar, faaliyetler vesair vasıtaların artık grubun asli ihtiyaçlarını
tamamıyla tatmin edilemez bir hâle geldikleri hissedilmeye başladığı zaman vuku
bulmaktadır ki bu da en çok yabancı bir kültürle temas neticesinde
görülmektedir.”(Turhan, 1997, s.107)
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Kültür değişmelerinin sosyo-psikolojik boyutuna kapsamlı bir biçimde işaret eden
Turhan, özellikle sosyoloji-tarih, antropoloji-psikoloji ilişkisi ışığında ülkemizde Batılılaşma
hareketinin çeşitli kurumlar üzerindeki etkisini, aynı şekilde köy ve şehir yaşantısı üzerindeki
etkisini detaylı bir biçimde ele almıştır. Onun işaret ettiği şey, yeni başlayan dönemin topluma
sağlanan faydalar ve dönüşüm fırsatları çerçevesinde kendiliğinden bir Batılılaşmaya meydan
vereceğidir.

12.2. Mübbeccel Kıray: Toplumsal Değişmenin İşlevselci Açıklaması
Türkiye’de toplumsal değişme ile alakalı hem teorik hem de uygulamalı olarak
doğrudan ve kapsamlı çalışmalar yapan tek isim Mübecdel Kıraydır. 1950’ler Türkiye’de çok
hızlı bir toplumsal değişimin yaşandığı bir dönemdir. Sanayileşme filiz vermekte, yoğun bir
biçimde kentleşme yaşanmaktadır. Bu çerçevede Tekeli o dönemde yaygın bir biçimde bu
değişmenin bir sorun olarak görüldüğünü belirtmektedir. Zira yaşanan değişmeler mevcut
toplumsal yapıda problemler ortaya çıkarmaktadır. Kıray ise doğrudan bu değişimin kaynağı,
dinamikleri ve biçimi ile ilgilenmiş ve neticesinde sorunların değişimin yeterince hızlı
olmamasından –ya da eksik olmasından- kaynaklandığını ifade etmiştir. Bu sebeple Kıray’ın
değişim sorunlarına önerdiği çözüm biraz totolojik gibi görünse de değişimi hızlandırmak ya
da tamamlamaktır.
Kıray’a göre toplumsal değişimin temel sebebi iktisadi sahada yaşanan
değişimlerdedir. Kırda yaşanan nüfus artışını besleyebilecek bir üretkenlik artışı yaşanmadığı
için emek fazlası ortaya çıkmıştır. Kırda yeterli geçim imkânlarını bulamayan bu kişiler,
kentte yeni gelişmekte olan sanayi tarafından da kente çekilmektedirler. Böylece kırdan kente
yoğun bir göç yaşanmaya başlar. Bu gelenler marjinal işlerde çalışmakta, kentin düzenine
ayak uyduramamakta ve kentin çeperlerinde varlıklarını sürdürmektedirler. Dolayısıyla
onların varlığı değişmenin bir sorun olarak görülmesine sebep olmuştur.
BİLGİ KARESİ
Cumhuriyet’in ilan edildiği 1923 yılında İzmir’de doğan Kıray, kendi
ifadesiyle tam bir modern Cumhuriyet kızı olarak yetişmiş ve çalışmalarını da
modernleşmeyi anlamak ve desteklemek üzere gerçekleştirmiştir. 1940 yılında
liseyi fen kolunda bitiren Kıray Ankara’da DTCF’de Sosyoloji bölümünü bitirir.
Bu yıllarda DTCF önemli bir atılım yapmıştır. Bölüm eğitimlerini ABD’de
yapmış olan Muzaffer Şerif Başoğlu, Behice Boran, Niyazi ve Mediha Berkes
gibi isimleri bünyesinde barındırmaktadır. Bu çerçevede Kıray burada aldığı
lisans eğitiminin ardından Behice Boran’la Tüketim Normları Üzerine
doktorasını yapmıştır. Daha sonra Northwestern Üniversitesinde tanınmış bir antropolog olan
Herskowitz’in yanına giderek burada ikinci bir doktorayı Dört Farklı Kültürde Gösterişçi İstihlak
Eğilimleri konusu üzerine yapmıştır. 1950’de Türkiye’ye döndükten sonra üniversitede kendisine yer
bulamamış ve ODTÜ’ye girdiği 1960’a kadar özel sektörde çalışmıştır. 1960’ta ODTÜ’de Sosyal
Bilimler Bölümünü kuran Kıray 1960lar ve 1970’lerin ilk yarısında toplumsal değişme ile ilgili önemli
araştırmalar yapmıştır. Türkiye’de ampirik sosyolojinin gelişmesinde önemli çalışmalar yapan Kıray
sadece yaptığı çalışmalarla değil yetiştirdiği öğrencilerle de Türkiye’de sosyal bilimlerin gelişiminde
önemli bir rolü bulunmaktadır.
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Bu ortam içerisinde Kıray, değişmeyi tasvir ve tahlil edebilmek için ampirik araştırma
geleneğine bağlı kalarak 1960’lar boyunca ve 1970’lerin ilk yarısında önemli saha çalışmaları
gerçekleştirmiştir. Bunlardan birincisi aşağıda detaylı bir biçimde ele alacağımız ve onun
değişime yaklaşımını kristalize bir biçimde bize gösteren meşhur Ereğli çalışmasıdır. Bu
çalışma sanayileşme faaliyetlerinin toplumsal yapıda meydana getireceği değişimleri anlamak
üzere DPT için yapılmıştır. Bir diğer araştırma ise yine DPT için yapılan turizm ile ilgili bir
araştırmadır. Türkiye’de turizm faaliyetlerinin geliştirilmek istendiği bir dönemde sosyal
yapının turizme elverişliliğini saptamak için Ege bölgesinde yapılan bu araştırma 1965 yılında
Yedi Yerleşme Noktasında Turizmle İlgili Sosyal Yapı Araştırması adıyla yayınlanmıştır. Son
olarak ise Çukurova’da kırsal dönüşümün biçimini ve sorunlarını ele almak üzere Hollandalı
Coğrafyacı Jan Hinderinck’le birlikte gerçekleştirdiği araştırma gelir. 1970’te Social
Stratification as an Obstacle to Development adıyla yayımlanan bu araştırma köydeki iktisadi
değişimlerin toplumsal ilişkilere yansımasını ele almaktadır. 1970’lerin başında ise İzmir’de
iş hayatının yapısı ile kentleşme arasındaki ilişkiyi ele aldığı bir araştırma yapar. 1972 yılında
Örgütleşemeyen Kent: İzmir’de İş Hayatının Yapısı ve Yerleşme Düzeni adıyla yayımlanan bu
çalışma kentleşme ile ilgili kendine has birtakım kavramların ortaya atıldığı bir eser olarak
önem arz etmektedir.
1961 yılında Karadeniz kıyısındaki küçük bir kasaba olan Ereğli’de bir Demir Çelik
Fabrikasının inşaatına başlanmıştır. Bu yıllarda yeni kurulan Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)
ülkenin gereksinimlerini saptarken toplumsal araştırmalara ayrı bir önem vermektedir.
Ferhunde Özbay’ın (1985, p. 33) “Türkiye'nin çok şanslı bir dönemi” olarak nitelediği bu
dönemde “toplumsal araştırmalara karşı büyük bir açlık ve heves” mevcuttur. İşte bu ortamda
DPT Sosyal Planlama Dairesi gelecekte Türkiye'nin sanayileşme süreci içinde geçireceği
dönüşümleri ve sorunları bir ölçüde anlayabilmek maksadıyla Ereğli'de yapılan fabrikanın
yaratacağı toplumsal değişmeleri saptamak üzere bir ön araştırma yaptırmaya karar vermiştir.
İşte bu karar neticesinde Mübeccel Kıray Ereğli’de bir toplumsal yapı araştırması yapmış ve
yapılan araştırma Ereğli: Ağır Sanayiden Önce Bir Sahil Kasabası (1964) adıyla basılmıştır.
Temelde toplumsal yapı ile ilgili olan bu araştırmada Kıray toplumsal yapıdaki
değişimi işlevselci kuramı bazı yönleri ile genişleterek ele almıştır. Ona göre “her sosyal yapı,
bu yapıyı meydana getiren sosyal kurumların insan ilişkilerinin ve bunların karşılıklı
etkileşimlerinden doğan sosyal değerlerin birbirini karşılıklı olarak etkiledikleri bir bütündür
ve bu bütün her zaman aynı olmayan hız ve tempoyla değişir” (Kıray, 2000, s. 19). Kıray’a
göre bir toplumsal yapıyı bütünsel bir biçimde oluşturan ve onu ele almamızı sağlayan dört
temel unsur mevcuttur: ekoloji, nüfus, organizasyon ve değerler. Bu çerçevede bir toplum
evvela belirli bir mekânda belirli bir yeri ve biçimi ve bir yerleşme şekli olan ekolojik bir
komünitedir. Bu ekolojik çevre içinde bir toplumu oluşturan kendine has özellikleri olan
nüfus kompozisyonu söz konusudur. Bunun üzerine belirli bir sosyal örgüt ve bunlara bağlı
bir değerler sistemi söz konusudur. Gördükleri işlevler ile birbirine bağlı olan bu dört unsur
toplumsal yapının değişimi üzerinde değişik boyutları ile etkili olmaktadırlar. Ekolojik çevre
şekil ve hacim bakımından toplumsal yapıyı etkiler. Organizasyon ise kurumların farklılaşma,
ihtisaslaşma ve örgütlenme dereceleri bakımından toplumsal yapı üzerinde etkilidir. Aynı
zamanda bir toplumun dışarıya açıklığı, dışarısı ile bağlantı kurma, bütünleşme şekli ve
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miktarı toplumsal yapıyı etkiler. Benzer şekilde insan ilintilerinde herkesin birbirini tanıdığı
şahsi yüz yüze temaslardan, anonim ve gayri şahsi rollere dayanan ilintilere geçiş derecesi
önemlidir. Aynı zamanda değerlerin mahalli ve dini özelliklerinin kaybolup, evrensel olana
doğru bir değişim yaşaması (Kıray, 2000, s. 21).

Toplumsal Değişmenin Düzeyleri
“Sosyal değişme derece derece değişerek gerçekleşir. Belirli bir dereceden sonra da bunun
bütünü ile bir yapı değişikliği hâline geldiği görülür. Onun için, belirli bir anda, toplumda, bazı
özellikler derece, bazıları da yapı farklılığı hâlinde göze çarpar. Değişmeye sebep olan faktörlerin
baskısı yönünde iki bünyeye has, tam yerleşmiş özellikler ile beraber değişme hâlindeki
özelliklerden hem eskisine hem de yenisine ait olanların derecelenmesi gözlemlenir. Hem
yerleşmiş özellikleri hem de derece derece değişmekte olanları ile geçiş hâlindeki toplum gene de
fonksiyonel bütün hâli gösterir. Diğer bir deyimle, değişme hâlindeki toplumlar bölük-pörçük,
düzensiz toplumlar değildir. Bunların değişmesi, değişmekte olan ve değişmiş bulunan yönleri
gene bir tutarlılık ve ilişkiler düzeni hâlinde kendini gösterir. Bu bakımdan araştırıcıya düşen en
önemli ödev, bu düzeni, hem bir yapı farklılığı hem de bir derecelenme hâlinde ifade edebilmek ve
sosyal oluşumları izlemektir.” (Kıray, 2000, s. 18)

Buradan da görülebileceği üzere Kıray toplumsal yapıyı dengeli bir bütün olarak
görmektedir. Bu yapı içerisinde her bir unsurun belirli bir işlevsel karşılığı mevcuttur ve bu
işlevlerin değişimi toplumsal yapının da değişimine yol açmaktadır. Bu değişimi açıklarken
Kıray işlevselci yaklaşımdaki sosyal düzensizlik ve bozuk sosyal işlevler yerine tampon
kurumlar kavramını kullanmaktadır. İşlevselciliğin ciddi bir biçimde eleştirildiği ve yeniden
formüle edilmeye çalışıldığı bir dönemde bu kavram Kıray’ın teoriye yaptığı en önemli
katkıdır. Kıray temelde Türkiye toplumunu gelenekselden moderne doğru bir geçiş içerisinde
görmektedir. Bu şüphesiz o dönemde Batı dışı toplulardaki değişmeyi yaygın bir biçimde ele
alan modernleşme kuramlarının konuya yaklaşımı dahilinde yer alan bir açıklamadır. Örneğin
Lerner’in geçiş toplumu kuramında Türkiye tam da gelenekselden moderne geçmek üzere
olan bir toplum olarak görülmektedir. Rostow’un beşli şemasında Türkiye kalkışa hazırlık
safhasından kalkış safhasına geçmekte olan bir toplum olarak resmedilir. Kıray bu değişim
aşamasında bazı kurumların geçişi sağlayacak bir mekanizma oluşturduğunu düşünmektedir.
Onun tampon mekanizmalar olarak adlandırdığı Bu yeni kurumlar “değişmenin bunalımsız
olmasını sağlayan, çözülmenin önüne geçen ve her iki sosyal yapıya da ait olmayan …
ilişkiler, değerler ve fonksiyonlardır” (Kıray, 2000, s. 20).
“Bu “tampon mekanizmalar” sayesinde, sosyal yapının çeşitli yönleri birbine
bağlanır, fonksiyonel bütünün parçası olmayan taraflar kaybolur. Bu şekilde toplumun
orta hızda bir değişme oluşumunda da göreli bir denge hâlinde kalması olanağı
bulunur.” (Kıray, 2000, s. 20)
Kıray’a göre, Ereğli'de yaşanan değişim devlet eliyle değil, dâhili etkenlerde yaşanan
farklılaşmalar sebebiyle kendiliğinden gerçekleşmektedir. Dolayısıyla bu değişimi
anlayabilmek için daha bütüncül ve tarihsel bir bakış açısına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu
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çerçevede Ereğli’de yaptığı incelemede Kıray, toplumsal yapıyı tüketim normları, iletişim
ve zaman, dakiklik ve uzaklık kavramları, aile yapısı ve aile üyeleri arasındaki ilişkiler
kapsamında ele almıştır. Kıray (2000, s. 89-90) bu çerçevede geleneksel bir kasabadan
modern bir sanayi kentine doğru geçişte “kasabada sayı bakımından en kalabalık, rol ve
işlevleri bakımından en önemli grup” olan tüccar-esnaflara özel bir yer vermektedir.31 Ona
göre bu kasabalı tüccarlar geçişte bir tampon mekanizma rolü oynamaktadırlar. Zira bu
tüccarlar önceki geleneksel feodal yapıdaki toprak ağalarının bazı işlevlerini
üstlenmektedirler. Geleneksel feodal düzende toprak ağalığı kurumu köylüye veresiye mal ve
borç para vermekte ve böylece bir güvence sağlamaktadırlar. Bu kişiler köylünün ürettiği
tarımsal ürünleri satın almakta, kasabadaki işlerinin görülmesinde onlara yardımcı olmakta ve
bazı sorunlarını halletmek üzere bizzat çaba göstermektedir. Böylece dışarıdan bir tahakküm
gibi görünen ağa-köylü ilişkisi esasında bu toplumsal yapı içerisinde karşılıklı işlevlerle
birbirine bağlanmış bir bütünün parçalarını teşkil etmektedirler. Modern bir toplumda bu
işlevler başka kurumlar tarafından formel bir biçimde yerine getirilmektedir. Örneğin insanlar
borç almak istediklerinde bankaya başvurmakta, kamusal işlerini de yine resmî mekanizmalar
içerisinde kendileri yürütmektedirler. Ancak geleneksel toplumsal yapıdan modern bir yapıya
geçiş birden bire gerçekleşmemekte ve bir süreç dâhilinde yaşanmaktadır. Bu süreç bazen çok
uzun zaman dilimlerine yayılan bir geçiş tipini doğurmaktadır. Dolayısıyla kentleşme
sürecinde önceki geleneksel yapıdaki bu işlevleri önceki kurumların bir benzeri olan yeni
kurumların üstlenmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda Kıray, Ereğli’de eski tüccar grubunun
toprak ağalarının bazı işlevlerini üstlenerek bir tampon mekanizma oluşturduklarını
gözlemler. Ona göre her ne kadar dükkânı köhne ve ilkel görünüşte ise de tüccar ve esnaf
kapitalist ekonominin bilincinde ve formelleşme süreçlerinin farkındadır. Bu tüccarlar ağanın
yerini alarak köylüye veresiye mal ve borç para teminini gerçekleştirmektedirler. Bu tüccarlar
köylünün malını ucuza almakta, kendi malını pahalıya satmaktadırlar. Yine dışarıdan
bakıldığında bir sömürü gibi görünen bu ilişkinin esasında bu geçiş toplumunda bir işlevi
bulunmaktadır. Köylüyü ağadan kurtarmakta, tarımsal üretimini piyasaya yönlendirmekte ve
dahası şehirdeki ilişkilere dahil etmektedir. Yani bu tüccarların bir rolü köylünün gerekli
iktisadi döngüsünü gerçekleştirmesi ise, esas ana işlevi de onu yeni modern topluma adapte
etmektir. Doğası itibarıyla bu ilişki geliştikçe sona ermesi beklenen bir ilişkidir. Zira tüccar
esasında köylünün modern ekonomik ve toplumsal ilişkilere dair bilgisizliğinden istifade
etmektedir. Köylü yeni toplumsal ilişkileri anladıkça bu işlev azalacak ve bu ilişki de ortadan
kalkacaktır. Kıray’a göre tüccarların oluşturduğu tampon mekanizma yeni toplumsal yapıya
geçişi daha yumuşak bir biçimde gerçekleşmesini sağlamaktadır.
Öte yandan Kıray iktisadi yaşamda ortaya çıkan değişimlerin diğer kurumlara da
(toplumsal örgütlenme, nüfus, değerler) yansıdığını düşünmektedir. Verimlilik ve ürün
fazlasının kullanımı, toprak mülkiyetinde bir değişim meydana getirmiş, burada yaşanan
değişim de aile yapısı etkilemiştir. Ona göre birbirini tetikleyen tüm bu değişimler en
nihayetinde toplumaki değer sistemini de etkileyecektir. Formel bir topluma doğru gidildikçe

31

Benzer bir rolü Çukurova araştırmasında aileye verir. Ona göre aile değişen toplum yapısına uyum sağlamayı
mümkün kılan esnekliği meydana getirmektedir.
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toplumdaki dinselliğin azalacağını, seküler değerlerin daha fazla belirleyici hâle gelecektir
(Kıray, 2000, s. 21).
Kıray 1962’de araştırmasını gerçekleştirdiğinde kasabada yaşanan değişimleri izlemiş
ve birtakım öngörülerde bulunmuştur. Bu çıkarım ve öngörüleri test etmek üzere 20 yıl sonra
aynı araştırmayı tekrar yapacağını da belirtmiş ve 1982’de tekrar bölgeye dönmüştür. Uzun
uğraşlar hâlinde gerçekleştirilen fakat yayımlanmadan kalan bu araştırmaya dair araştırmayı
gerçekleştiren Kıray’ın o dönemki asistanları ve öğrencileri ile kendisinin hatıratından bazı
izleri takip etmek mümkündür. Bu ikinci araştırma esasında Kıray’ın kendi teorik modelini,
varsayımlarını, araçlarını ve çıkarımlarını test etmesi bakımından önem arz etmektedir. Bu
araştırmaya katılanlardan olan Ayhan Aktar bazı öngörülerin yanlışlanmasını ele almaktadır:
“Otobüs, Ereğli'ye girerken Mübeccel hanımın yamaçlardaki villaları bize
göstererek ‘Bakın, doğru dürüst sanayileşme olunca gecekondu olmuyor. Villalar
oluyor’ dediğini hatırlıyorum. Fakat birkaç gün sonra Sema Erder, Raşit Gökçeli ve
Akın Atauz'dan oluşan asistan grubu bu villaların Almanya'da çalışan Ereğlili işçilere
ait olduğunu, aslında hazine arazisine inşa edilmiş ve hukuken gecekondu statüsünde
olduğunu ortaya çıkardılar.” (Aktar, 2007)
Kıray, yirmi yıl sonra Ereğli'ye döndüğünde yanında olanlardan Ferhunde Özbay da
Kıray’ın Ereğli’deki değişim karşısında şaşırdığını ve kendisini tutamayıp, “nereye gitti bizim
Ereğli?” dediğini aktarır. Kasabada yaşanan değişimde “Almancı” nüfusun etkisine dikkat
çeken Özbay, Ereğli'de yirmi yılda toplumsal ve ekonomik hayatın ne ölçüde değiştiğini
göstermesi açısından bu araştırmanın önemini ifade etmektedir (Özbay, 1985, p. 34). Bugüne
kadar bu araştırmanın Kıray’ın kalp krizine bağlı olarak yazılamadığı bilinmektedir. Hayatını
anlattığı nehir söyleşide Kıray yeterli düzeyde veri toplanamadığından da bahsetmektedir.
Ancak bu araştırma ekibinde yer alan ve anketleri derleyerek veri girişlerini yapan Aynur
İlyasoğlu asıl sebebin bu değil, Kıray’ın 1962’deki öngörülerinin ekseriyetle doğrulanmaması
olduğunu belirtmektedir. Özellikle kasabanın formel ilişkilerin ağır bastığı endüstriyel bir
kent yaşamına kavuşmamış olması Kıray’ın öngörüsünün yanlışlanması anlamına
gelmektedir. Başka bir deyişle geçiş aşaması Kıray’ın öngördüğünden çok daha fazla uzun
sürmüştür; hatta belki de hiç bitmeyecek gibi görünmektedir. Bunu kendisiyle yapılan uzun
bir söyleşide Kıray’ın kullandığı ifadelerinden de görmek mümkündür:
Sanayi toplumu olmanın, uzmanlaşma, örgütleşme; şehirleşme kadar önemli bir
boyutu sekülarize olmaktır. Laiklik olmadan devlet-ekonomi-kişi ilişkileri gelişemez.
Onun için sanayileşme ile kurumlar ve ilişkiler dinselliklerini kaybederler. Bu temel
yönelimlerden biridir, tıpkı şehirleşme gibi, tıpkı uzmanlaşma gibi bir yönelimdir. 19.
yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başı böyledir. O sekülarizasyon işin aslında sanayileşmenin
de temeliydi, karşılıklı hoşgörü, devletin din işlerine karışmaması, çalışma hayatında
kişinin uzmanlaşmasının öne alınması sanayileşme akımının esas boyutlarından bir
tanesi addolunurdu. Onun için siyasal İslam’ın yeniden ortaya çıkması “önemli”
tıkayıcı, durdurucu bir faktördür Türkiye için. … Sosyalizme karşı bir hareket olarak
dinselliği tekrar kurumlaştırmak ve devam etmesini sağlamak Batı için çok önemli hâle
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geldi. Bizim gibi memleketler için ya da bizden de beter olan İran için bu bir siyasal yapı
meselesi hâline geldi. (Atacan, 2001, p. 282)
Başak’ın (2005, p. 44) belirttiği gibi Kıray’ın çalışmalarında, pozitivist gelenek içinde
tek yönlü sebep-sonuç ilişkilerini tespit etmeye çalışması ile ilintilidir. Kıray din ile ilgili
açıklamalarında, açık bir biçimde dinin aşama aşama kaybolacağı şeklindeki pozitivist
düşünceye sahiptir. Ancak yukarıda kendi ifadelerinde de görülebileceği üzere Kıray
Türkiye’de dinselliğin dâhili ve harici siyasal sebeplerle diri tutulduğunu bunun da
modernleşme ve hatta sanayileşme önünde bir engel teşkil ettiğini düşünmektedir.
Bu çerçevede İlhan Tekeli’den özetleyerek aktaracak olursak Kıray’ın sosyal değişme
ve toplum yapısı üzerine ontolojik ve epistemolojik varsayımları şunlardır:
(i) Esas olan sosyal değişmedir. Sosyal değişme evrenseldir. Sosyal bilimlerin merkezi
konusu sosyal değişme olmalıdır.
(ii) Sosyal değişme bir temel toplumsal/ yapıdan diğerine geçiş olarak gerçekleşir ve
bir ilerlemeyi içerir.
(iii) Bir toplumsal yapı bir topluluk hâlinde yaşayan insanların yaşam düzenini
oluşturan ilişkiler biçimidir.
(iv) Toplumsal yapıların değişmesi hem kendi iç dinamikleriyle hem de dış
dinamikleriyle gerçekleşir.
(v) Her toplumsal yapı değişirken her an iç bütünlüğünü kurmaya çalışır.
(vi) Değişmesini yeterli hızda gerçekleştiremeyen bir toplum iç bütünlüğünü sağlamak
için tampon mekanizmalar (ara formlar) yaratır.
(vii) Bir toplumun yaşadığı temel yapısal değişmelerin nasıl bir yön izlediği gözlemlere
dayanarak evrensel olarak saptanır.
(viii) Bir toplumda temel yapılara geçişleri gözlemlemek için uzun zaman birimlerindeki
değişkenleri ele almak ve bu değişmeleri açıklamak için sadece ana değişkenler üzerinde
durmak gerekir.
(ix) Sosyal değişmeye temel toplumsal bir yapıdan daha ilerideki bir toplumsal yapıya
geçiş açısından yaklaşılması içsel bir iyimserlik taşır. Böyle bir yaklaşım, sosyal bilimin
siyasal çıkarlarla manipulasyonuna kapalıdır. (Tekeli, 2000, pp. 21–24)
Başak (2005, p. 43), Kıray’ın fonksiyonalist yaklaşımı kullanarak, sosyo-kültürel
gerçekliğin fonksiyonel ilintiler düzeni içinde ele alınmasını önerdiğini belirtmektedir. Aynı
şekilde Tekeli (2000, p. 9) de bir sayım yapılsa Kıray’ın yazılarında en çok geçen terimlerin
“karşılıklı etkileşimler” ve “ilişki içinde olma” olduğunun saptanacağını söylemektedir.
Tekeli bunun onun bir sosyolog olması ile ilişkili olduğunu düşünse de aslında bu onun
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işlevselci bir sosyolog olasıyla ilişkilidir. Bu çerçevede Başak’ın özetlediği gibi Kıray, sosyokültürel yapı ile ilgili çalışmalarında kurumları merkeze almakta ve işlevselci denge
teorilerine yaslanmaktadır. Bunun Kıray'ın kuramının özgün yanı olduğunu belirten Özbay’a
(1985, p. 33) göre “toplumsal değişimin hızına bağlı olarak, toplumsal yapıdaki çeşitli
kurumlar ve değerlerin birbirleri ile bağlantısının sürdürülmesi ve dolayısıyla toplumda
çözülmenin ve buhranın önlenmesi için belirli mekanizma ve eylemlerin” oluşması söz
konusudur. Kıray’ın tampon mekanizmalar adını verdiği bu yeni ilişki, kurum, değer ve
işlevler onun sadece Türk sosyolojisine değil aynı zamanda dünya sosyolojisine de bir
katkısıdır. Ancak ilginç bir biçimde işlevselcilik dünyada yoğun bir biçimde eleştiriye uğrayıp
etkisini kaybetse de 1990’larda dahi Kıray’ın hâlen işlevselci açıklamalarından hiçbir şekilde
şüphe duymamaktadır.
Sadece geliştirdiği kuramlar ve modellerle değil hakkında yazı yazan herkesin
üzerinde ittifakla belirttiği gibi yetiştirdiği öğrencilerle de Türkiye’de kentleşmeden,
demografiye, siyaset biliminden sosyolojiye kadar pek çok alanda yoğun etkiler bırakan Kıray
değişimle ilgili sosyolojik çalışmalarda mutlaka başvurulması ve dikkate alınması gereken bir
miras bırakmıştır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik
Türkiye sosyal bilimlerinde toplumsal değişim genellikle modernleşme ile eş anlamlı
olarak görülmüş ve bu şekilde ele alınmıştır. Bu çerçevede sosyologların doğrudan toplumsal
değişimle ilgili kuramsal çabaların içine girmedikleri ve daha ziyade konuyu tarihsel
düzlemde ele aldıkları görülmektedir. Bu bölümde ele alınan iki isimden birisi olan Mümtaz
Turhan ampirik bir araştırmadan yola çıkarak modernleşmeyi açıklamaya çalışmasıyla bu
bağlamda ilk farklı ve özgün yaklaşımı temsil eder. Ona göre tüm Osmanlı-Türk
modernleşmesi yukarıdan baskı ile gerçekleştirilen cebri kültür değişimine örnektir. Dönemin
toplumsal ihtiyaçları nedeniyle buna ihtiyaç duyulsa da artık toplumun kendi talepleri ile
modernleşmeyi tercih ettiği yumuşak kültür değişimlerine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu hem
daha az maliyetli hem de modernliğin ruhuna daha uygun bir yol olacaktır. Belki en erken bir
modernleşme kuramı sayılabilecek bu yaklaşım kendisinden sonra gelenlerce çok fazla
geliştirilmemiştir. Bu bölümde ele aldığımız diğer bir isim olam Mübeccel B. Kıray da benzer
şekilde modernleşme kuramları ve yapısal-işlevselci yaklaşımla dirsek teması içerisinde Türk
modernleşmesini değerlendirmiştir. Ancak onu bu ve sonraki bölümde ele alınan
diğerlerinden farlı kılan bir yön mevcuttur. Bu da onun tarihsel boyuttan değil daha çok
ampirik araştırmalara dayanması ve değişime kuramsal bir şekilde yaklaşmasıdır. Kıray 1950
sonrası Türkiye’deki sanayileşme ve kentleşmeyi analiz ederek bu yolun doğal olarak
toplumun modernleşmesine ve sekülerleleşmesine gideceğini düşünmüştür. Ancak dayandığı
modernleşme kuramlarının sonraki yıllardaki çöküşü Kıray’ın çalışmalarına da yansımıştır.
1970’lerin ortasından itibaren Kıray’ın araştırmaları kesintiye uğramış, aynı çapta önemli
çalışmaları artık gerçekleştiremiştir. Ancak sadece geliştirdiği kuramlar ve modellerle değil
hakkında yazı yazan herkesin üzerinde ittifakla belirttiği gibi yetiştirdiği öğrencilerle de
Türkiye’de kentleşmeden, demografiye, siyaset biliminden sosyolojiye kadar pek çok alanda
yoğun etkiler bırakan Kıray değişimle ilgili sosyolojik çalışmalarda mutlaka başvurulması ve
dikkate alınması gereken bir miras bırakan Kıray Türkiye’de toplumsal değişimle ilgili
çalışma yapanların hâlâ dikkate alması gereken bir isimdir.
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Bölüm Soruları
1) Mümtaz Turhan Batılılaşma sürecinde temelde bürokratik bir elitin devlet
mekanizmasını kullanarak gerçekleştirdiği değişimleri ne olarak adlandırır?
a) Cebri bir kültür değişmesi
b) Yumuşak kültür değişmesi
c) Modernleme
d) Toplumsal geçiş
e) Gelenekten kopuş
2) Kıray modernleşme sürecinde hem geleneksel hem de modern sosyal yapıya da ait
olmayan yeni müesseseler, ilintiler, değerler ve fonksiyonlar olarak tanımladığı mekanizmaya
ne ad vermektedir?
a) İşlevsel uyum
b) Tampon kurumlar
c) Toplumsal denge
d) Mekanik farklılaşma
e) Yapısal dönüşüm
3) Turhan ve Kıray’ın Türkiye’nin modernleşememesi ile ilgili görüşlerini
karşılaştırmalı olarak değerlendiriniz.
4) Mümtaz Turhan’ın yumuşak kültür değişmeleri önerisi modernleşmeyi ne kadar
mümkün kılmaktadır? 1950’lerden itibaren yaşanan değişimlerden hareketle değerlendiriniz.
5) İkinci Dünya Savaşı sonrası Türkiye’de modernleşmeye yönelik bakış nasıl
değişmiştir?
6) Mübeccel Kıray’ın tampon mekanizmalar kavramından hareketle kendi çevrenizde
geleneksel ile modern kurumların birlikte işlediği modelleri gözlemleyiniz. Bu modellerin
toplumsal değişimde oynadıkları roller üzerine düşününüz.

Cevaplar
1) a, 2) b
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13. TÜRKİYE SOSYOLOJİSİNDE TOPLUMSAL DEĞİŞİM - II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
-

Şerif Mardin’in Toplumsal Değişime Weberci Yaklaşımı
- Merkez-Çevre Modeli

-

Kemal Karpat’ın Demokratikleşme Yaklaşımı
- Merkezileşme Olarak Modernleşme
- Göç, Demografi ve Değişim
- Türkiye’de Kentleşme ve Toplumsal Değişim
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Şerif Mardin’in toplumsal değişmeyi açıklarken dayandığı çerçeve nedir?
2. Merkez-çevre yaklaşımı toplumsal değişmeyi nasıl açıklar?
3. Kemal Karpat’ın demokratikleşme modeli nedir?
4. Türkiye’de modernleşme projesi bir merkezîleşme macerası olarak görülebilir mi?
5. Türkiye’de göçler uzun vadede toplumsal yapıyı nasıl etkiler?
6. Demografik değişimin Türkiye’nin toplumsal yapısı üzerindeki etkisi nedir?
7. Gecekondulaşma, modernleşme ve toplumal değişim açısından nasıl açıklanabilir?
8. Türkiye’de kentleşmede yaşanan sorunlar ve toplumsal değişim nasıl ilişkilidir?

251

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Şerif Mardin’in
Toplumsal Değişime
Weberci Yaklaşımı

Şerif Mardin’in merkez
çevre modelini kavramak

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar

Kemal Karpat’ın
Demokratikleşme
Yaklaşımı

Kemal Karpat’ın toplumsal
değişme anlayışını
kavramak

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar

Tüm bölüm

Türk modernleşmesine
genel yaklaşımları
kavramak

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar
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Anahtar Kavramlar
• Şerif Mardin
• Merkez-çevre
• Bürokrasi
• Göç
• Nüfus
• Kemal Karpat
• Siyasal değişim
• Tanzimat
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Giriş
Yukarıdaki bölümün devamı mahiyetinde olan bu bölümde Türkiye sosyal bilim
dünyası içinde değişimle ilgili daha çok siyasal bilimler çerçevesinde özümlemeler geliştiren
iki sosyal bilimci olarak Şerif Mardin ve Kemal Karpat ele alınacaktır. Birbirine paralel
açıklamalar geliştiren bu iki siyaset bilimci benzer referanslar ve arkaplanlar çerçevesinde
birbirinden farklı işleyen modeller inşa etmişlerdir.
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13.1. Şerif
Diyalektiği

Mardin:

Merkez-Çevre

İlişkilerinin

Dönüştürücü

Türk sosyolojisinde toplumsal değişim veya modernleşme konusu ele alındığında hiç
şüphesiz akla gelebilecek en önemli isim Şerif Mardindir. Onun tarihsel bağlamdan hareket
edip güncel önermelerle renklenen incelemelerinde modernleşme sürecine ve toplumsal
değişim mekanizmasına dair kapsamlı analizler bulmak mümkündür. Mardin düşünce
tarihçiliği ile şekillenen kavramsal dünyasında toplumsal ilişkileri fikirlerin değişimi
ekseninde ele alagelmiştir. Bu noktada onun başından itibaren toplum ve kültürle ilgili olarak
Weberyen bir perspektife sahip olması anlamlıdır.32
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Mardin’i toplumsal değişim ve modernleşme ile ilgili olarak merkezi bir figüre
dönüştüren şey, onun Türk siyasasını açıklayabilecek bir anahtar olarak gördüğü merkezçevre kavramsallaştırmasıdır. Mardin bu kavramı ilk defa 1973’te yayımladığı makalesinde
kullansada Arlı’nın (2006, p. 100) belirttiği gibi önceki çalışmalarında bu kullanım için
gerekli zemin hazırlamıştır. Mardin kavramı Edward Shils’ten alarak kullandığını ifade
etmektedir. Ona göre sağlamlığı, büyüklüğü ve bileşenleri değişse de her “toplumun bir
merkezi vardır”. Eisenstadt’tan aldığı bir kavramsallaştırma ile Orta Doğu toplumlarında
“serbestçe devinip duran” kaynağı düzene sokmak için kısa da sürse çeşitli çabaların söz
konusu olduğunu belirtir. Bu çerçevede Orta Doğu’da toplumsal merkezlerin kurumsal
çerçevesini kurmak için yapılan girişimlerin uzun bir tarihi vardır ve çoğunlukla bu merkezler
kalıcı bir biçimde ortaya çıkamamıştır. Mardin bu açıdan karmaşık ve incelmiş bir kurumlar
şebekesine dayanan uzun ömürlü bir merkezin var olduğu Osmanlı İmparatorluğu’nun Orta
Doğu toplumları için bir istisna olduğunu dile getirmektedir. Örneğin uzun bir yönetim
geleneğine sahip “komşu İran'la bir karşılaştırma yapılırsa Osmanlıların bu başarıları, daha
açık bir biçimde ortaya çıkar. İranlı yöneticiler, denetime alamadıkları çok sayıda toplumsal
güçle ustaca oynayan “büyük düzen kuruculardan başka şey değil”ken Osmanlılar kalıcı bir
toplumsal dengeyi oluşturabilmişlerdir. Ancak ona göre yine de Osmanlıların bu konudaki
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başarılarını anlamak üzere “ortaya çıkmakta olan merkezîleşmiş Batı devleti ve daha sonra
onun yerine geçen modern ulus devleti ile” karşılaştırılarak anlaşılmalıdır. Zira ona göre
Osmanlılar kendi merkezi devletlerini oluştururken rakibi olarak gördüğü Batı’da on yedinci
yüzyıl boyunca ortaya çıkan Leviathan’a ve daha sonra modernleşme süreci boyunca da
bürokratik ulus devlet biçimine çok şey borçludur. Bu şekilde Mardin esasında açıkça dile
getirmese de Osmanlı Devleti’nde ulus devlet merkeziyetçiliğinin erken bir biçimini tespit
etmektedir.
Bu karşılaştırma esasında Mardin’in merkez-çevre analizinin temelini meydana
getirmektedir. Çünkü Batıda modern siyasal biçimin kökenlerinin merkezdeki feodal unsurlar
ile çevredeki kentler, kasabalar (burghers) ve daha sonra endüstri emeği arasındaki çatışma
ekseninde açıklanması Batılı siyaset bilimi literatürünün aydınlanma devrinden beri üzerinde
ısrarla durduğu konulardan birisidir. Mardin de bu temellerden hareketle bu güçler arasında
yaşanan çatışmaların çeşitli uzlaşmalar ile neticelendiğini belirtir. Ona göre yaşanan
uzlaşmalar neticesinde “çevresel gücün bir bölümü” kendi özerk durumunu koruyarak
merkezle bütünleşmekteydi. Böylece merkez ile çevre uzlaşma potansiyeline sahip bir çatışma
içerisinde bulunmaktadırlar. Bu onun uzunca yıllar boyunca geliştirdiği sivil toplum
analizinin temel dayanaklarından birisidir.
Aydınlanma döneminden başlayarak Batılı siyasal biçimin ayırt edici özelliği olarak
merkez ile çevre arasında aracı kurumların, tampon mekanizmaların bulunması vurgulanır.
Aynı zamanda sıklıkla Şark despotizmi analizleri çerçevesinde Osmanlı’da bunun
bulunmadığından bahisle bir mutlakiyet analizi gerçekleştirilir. Buna göre Batılı siyasal biçim
merkez ile çevre arasındaki bir dengeye bağlıyken Osmanlı’da böyle bir denge yoktur çünkü
merkez dışında bir unsur bulunmamaktadır. Mardin (2008, p. 106) “iktidar dağılımının
egemen biçimi olarak statü; Aydınlanmanın bazı yazarlarının “medeni toplum” (Civil
Society, Bürgerliche Geselschaft) diye adlandırabilecekleri şeyin yokluğu ve Türk kültür
dünyasındaki bölümlenme” temelinde Osmanlı toplumunun gerçekten Batı Avrupa ile
karşıtlık göstermekte olduğunu belirtir.
“Osmanlı Devleti hem Machievelli hem de Montesquieu’nin Doğu istibdatı ile Batı
feodalizmi arasındaki ayrılığı meydana getiriyor diye gördükleri “ara” tabakalardan
yoksundu. Hegel’in “medeni toplum” diye adlandırdığı o temel yapı unsurundan, merkez
hükûmetinden bağımsız olarak işleyebilen ve mülkiyet haklarına dayanan toplum bütünü
burada görünmüyordu.” (Mardin, 2008, p. 115)
Buradan hareketle Mardin kendi araştırma programını modernleşme boyunca bu
merkezin suni bir biçimde ortaya çıkışı ve oluşturduğu çevre ile girdiği ilişkileri ele
almaktadır. Ona göre Osmanlı’da modernleşme boyunca eksikliği hissedilen şey merkezi
dengeleyecek çevresel siyasal unsurların olmaması, bu unsurlar ortaya çıktığında da çatışmayı
uzlaşmaya dönüştürecek kurumsal yapıların olmamasıdır. Mardin’in merkez-çevre kopukluğu
olarak adlandırdığı bu model esasında toplumsal değişme açısından bakıldığında bir
tutuculukla özdeş hâle gelmektedir.
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Merkez ile çevre arasındaki ilişki daha sonra Mardin’in değişik bağlamlarda defalarca
ziyaret ederek gözden geçirdiği karmaşık bir mahiyet arz etmektedir. Geleneksel Osmanlı
sisteminde merkez ile çevrenin kopukluğunun bazı temelleri mevcuttur. Bunlardan ilki
Osmanlıların yerel siyasal unsurlara ve soylulara bağımlılıktan kendilerini kurtaracak bir
bürokratik merkezi ordu sistemi kurmadaki başarılarıdır. Öte yandan Osmanlı’da idare kentler
ile kır (yerleşikler ve göçebeler) arasındaki bir karşılıklı denge üzerine bina edilmişti. Merkez
askeri tekele sahiptir. Aynı zamanda merkezin sahip olduğu yüksek kültür ile çevrenin halk
kültürü arasında da bir kopukluk vardı. Böylece çevrede yer alan bütün toplumsal unsurlara
(soylular, dinsel önderler ve tarikatlar gibi) karşı bir şüphe kendisini kuran merkez bir
toplumsal çevrenin üzerine oturmamaktaydı. Böylece, daha genel ve bütünsel anlamda,
birbirleriyle çok gevşek bağlar içinde bulunan birbirinden kopuk iki farklı dünya olarak
merkez ve çevrenin ortaya çıktığı görülmektedir. Mardin (2008, p. 106) Türk toplum tarihi
üzerine yapılan araştırmalarda “Batı’da Orta Çağ toplumunu ayırt eden patrimonyalizm ve
feodalizm ilkelerinden” yalnızca birincisinin Türkiye’de ağır bastığını belirtir. Şark
patrimonyalizminin bu ideal şeması sadece sarayın isteklerini yerine getirmekle yükümlü,
toplumdan kopuk sultanın kölesi (kulu) olan bir bürokrasinin tasviri ile tamamlanır.
Feodalizmin ve babadan oğula geçen beyliklerin bulunmadığı, kullardan oluşan
bir kurumun devletin yürütme işlevini yüklendiği göz önüne alındığında, ilk bakışta
Osmanlı İmparatorluğu'nda “optimum” dengeye çok yaklaşmış bir “Doğu
Despotizmi”nden söz edilebilir: Bu sistem, ideal olarak, yalnızca iki “toplumsal
zümre”den oluşmaktadır: Bir yanda yönetici ile hizmetindeki yürütme görevlileri
(askerî,); öte yanda ise yönetilenler (reaya). (Mardin, 1983, p. 11)
Mardin bu kopukluğu tamamlayan bazı geçişliliklerden bahseder: Çevredeki eşrafın
zaman zaman devlet görevi üstlenmesi, vakıf sistemi ile sağlanan iktisadi geçişlilik, adalet
sisteminin toplumun tüm katmanlarına yayılması, tımar ve zeamet sistemleri gibi. Ancak bu
kadar yaygın bir geçişlilik sisteminin farkında olmak Mardin’i merkez ile çevrenin kopuk
olduğunu tasvir etmekten alıkoymaz. Referansları arasında İnalcık’ın Weber’i eleştirdiği
yazısı bulunmasına rağmen Mardin tasvir ettiği bu patrimonyal şark despotizmi modelinin
sınırlarına dair ne kadar eleştireldir bunu da bilemiyoruz.
Ancak onun bu despotik idarenin modernleşme süreci ile birlikte bir ulus-devlete
dönüşme sürecinde devletin meşruiyet anlayışının ve bürokrasinin aldığı yeni biçim
dolayısıyla suni de olsa bir çevre içerisinde konumlanmış bir merkezin ortaya çıkma sürecini
tasvir etmede başarılı olduğu yadsınamaz. Ona göre imparatorluk gerilemeye başlayınca
çevreden kopuk merkez, çevre ile kurduğu ilişkileri sürdüremedi. Zira hem merkez zayıflamış
hem de onun çevre üzerindeki tahakkümü gittikçe çevreye ağır gelmeye başlamıştı. Böylece
bir başka ifadeyle dağılma sürecinde ortaya çıkan zaruretlerden ötürü devletin uzunca bir süre
başarıyla birbirinden uzak tuttuğu çevre ile merkez temas etmiştir. Mardin bitişme noktasında,
yerel halkın gittikçe güvenmeye başladığı yerel çıkarları dile getiren yerel eşrafa vurgu yapar.
Yukarıda bahsedildiği gibi bunun bir tür burjuva arayışı olduğu belirtilebilir. Ancak burada
önemli bir çelişki söz konusudur. Zira eşraf Avrupa feodalitesi gibi özerk bir mülkiyete ve
siyasi konuma sahip değildir. Onun varlığı ve zenginliği devlet ile temasına bağlıdır. Ancak
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halk (esnaf ve zanaatkârlar) rahatsızlığını ifade etmek için kendisi de zaman zaman sahneye
çıkmaya başlamıştır. Mardin Patrona Halil İsyanını bu çerçevede bir başlangıç olarak görür.
Mardin on dokuzuncu yüzyıla gelindiğinde Batı’da ortaya çıkan siyasal
mekanizmaların ürettiği güç karşısında gerileyen Osmanlı İmparatorluğu'nda, merkezin
çevreyle ilişkilerini değiştiren çeşitli sorunların ortaya çıktığını belirtir. Özellikle gayrimüslim
grupların ve Müslüman ögelerin ulus-devlet içinde bütünleştirilme çabası imparatorluğun
mozaik yapısına yeni düzen kazandırmıştır. Devletin kurduğu toplumsal dengenin baştan
ayağa değişmesi anlamına gelen bu yenilik daha önce “birbirinden ayrı ögelerin” siyasal
sisteme anlamlı bir katılımda bulunmalarını gerektirmekteydi (Mardin, 2009, p. 131). Ayrıca
devletin bütün mali, siyasi, adli ve idari mekanizmasını üzerine kurduğu katılmama hâlinin
değişimi çevrenin çok aktif bir biçimde merkezle temasa geçmesine neden olmuştur. Mardin
bunun karşılıklı bir teması sağlamak yerine dağılmanın siyasi konjonktürünün de etkisi ile
yeni bürokratik merkezin ortaya çıkmasına yol açtığını dile getirir. Böylece onun
modernleşme süreci boyunca takip ettiği yeni modernleşmeci bürokratik elitin oluşum
mekanizması Osmanlı’daki toplumsal kopukluğun modernleşme adına yeniden üretilmesini
tasvir etmektedir.
Osmanlı bürokrasisinin bir kesimi, modernleşmenin gereksinimlerine, bir ölçüde
erkenden uygun hâle getirilmiş ve on dokuzuncu yüzyılda, reform liderliğini ele almıştı.
Bu reformcu bürokrasi, reformun ilk can alıcı noktası olarak, askeri ve sivil bürokrasiyi
hazırlayan eğitim kurumlarının modernleştirilmesini seçmişti. Osmanlı devlet
adamlarının amaçlarına çok benzeyen amaçlara yöneltilmiş Fransız “Grandes
Ecoles”ünü model olarak seçen on dokuzuncu yüzyıl Osmanlı reformcuları, “devletin
çıkarlarını” göz önünde tutan iyi yetişmiş bilgili bürokrat seçkinler yetiştirmişti. Bir
bakıma, eski seçkinler zümresi sürdürülüyordu. Bu seçkinler yeni kalıplara dökülmüş
ve böylece, daha önceki resmi görevliye birçok açıdan benzeyen bir ürün elde edilmişti.
(Mardin, 2009, p. 138)
Böylece devlet ile toplum arasındaki ilişkinin yeni bir mekanizması ortaya çıkmış ve
“koruyucu bir baba olarak devlet fikri” (Mardin, 2009, p. 138) bir gerçeklik kazanmıştır.
Kendi varlığını modernleşmeye bağlayan bu bürokratik elit toplum üzerinde denetim
kurdukça çevre ile merkez arasındaki kopukluk yaygın ve ideolojik bir mahiyet kazanmıştır.
Tanzimat devrinde “iki kültür arasındaki uzaklığın” azaltılması bir yana “yönetilenler ile
yönetenler arasındaki bölümlenme daha açık kültürel bir biçim aldı: Bir yanda cilalı, Paris
yönelimli devlet adamları öte yanda kaba taşralılar vardı” (Mardin, 2008, p. 132). Bunun yeni
devlet adamlarının Avrupa kültürü karşısındaki taklitçi konumu kadar modernleşme sürecinde
toplumsal grupların konumlanışı ile de yakından ilgisi vardır. Zira bu süreç boyunca Avrupalı
güçlere dayanarak güçlenen gayrimüslim gruplar karşısında siyasal üstünlük konumunu
kaybeden, zayıflayan devletin mali yükünü çekmek zorunda kalan, sıkı askere alma
politikaları ile bunalan geniş Müslüman grupların düşünsel bayrağı din hâline gelmiştir.
Modernleşme ile konumunu kaybeden ulemanın bir kesiminin öncülük ettiği halk
tabakalarının sosyo-politik ve iktisadi taleplerini dinsel biçimlerde sunmaları bürokratik elitin
modernleşmeye daha sıkı sarılmasına yol açmıştır. Böylece modernleşme tarihi boyunca dini
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talepler ile modernleşmeci politikalar arasında geniş bir kırılma hattı meydana çıkmıştır.
Mardin bunu Kuruluş Savaşı’nı yöneten birinci mecliste oluşan iki gruptan Kemalist grup ile
ikinci grup arasındaki ayrımın ifade biçimi ile ortaya koyar. Buna göre daha fazla eşrafa
dayanan ikinci grubun iktisadi ve siyasi liberalizmi dini eleştirilerle ifade bulurken, Kemalist
bürokratik merkeziyetçiliğin fikirleri bir din karşıtlığı olarak hayat bulmuştur. Mardin’e göre
dinin kazandığı bu sembolik anlamlar perdelenerek bakılabilirse esasında karşımıza çevre ile
merkezin siyasal çatışma hattı çıkacaktır. Bu çatışma hattının bir tarafında taşraya kuşku ile
bakan merkez siyasal eliti bulunurken diğer tarafında kendisini ifade etmek için yeterli siyasal
imkânlara sahip olmaya dağınık bir çevre mevcuttur. Eşrafı da yanına katan bu siyasal elit
köylülerle temas kurmakta başarısız olmuştur. Bu köylülerin kendilerini ifade araçları ise
tarikatlar, cemaatler kanalıyla gerçekleşmiştir. Mardin’in Osmanlı bürokratik modernleşmeci
elitlerinden başlayan modern Türkiye’nin Nakşilik ve Nurculuk gibi dini grupları ve
hareketleri ile nihayetlenen araştırma programı bu süreci detaylı bir biçimde tasvir etmeye
adanmıştır.
Mardin’in merkez-çevre mekanizmasının çok kullanılan bir açıklama çerçevesi
oluşturması yirminci yüzyıl boyunca devlet ile toplum arasındaki kopukluğun yakıcı
gerçekliğinden kaynaklanmaktadır. Onun çevreyi temsil etme kabiliyetine sahip bir zümre
olarak öne çıkardığı eşrafın patronaj mekanizması dahilinde devlet mekanizması ile
bütünleşmiştir. Ona göre eşrafın “alt sınıflar (köylüler) ile resmi görevliler arasında daha
apaçık görünen bir eklem hâline” (Mardin, 2009, p. 135) gelmesi ile neticelenen bu süreç bir
sivil toplumun ortaya çıkmasını engellemiştir. Mardin merkez ile çevrenin temasının
çoğunlukla çatışma biçiminde gerçekleşmesini, uzlaşmayı sağlayacak bir kurumsal
mekanizmanın ortaya çıkmamasını ciddi bir biçimde sorunsallaştırır. Bu tartışma esasında
1960’lardan sona modernleşme literatürü içinde yer alan demokratikleşme tartışmalarına
tekabül etmektedir.
Bu çerçevede Mardin’in merkez-çevre kavramsallaştırması “özü itibarıyla 1950'lerden
itibaren yapısal-işlevselci gündemin farklı kanallarında üretilen ve bütünleşme/dayanışma ve
çatışma/farklılaşma süreçlerine eğilen geniş bir literatürün önemli bir parçası” olarak
karşımıza çıkmaktadır 33 . Açıkel (2006, p. 31) bu toplumun yeniden üretimi sorununun
sanıldığının aksine, “sadece toplumsallaşma süreçlerini ve kurumların bu süreçlerde oynadığı
rolü tartışan yapısal-işlevselcilikle özdeş kabul edilen Amerikan sosyolojisi ile sınırlı”
olmadığını aynı zamanda kıta Avrupası'nın yapısal Marksizmiyle ilişkili olduğunu belirtir.
Çağdaş Amerikan ve Avrupa sosyolojisi ve antropolojisinde merkez çevre analizine katkı
yapanların listesi etkileyicidir: Talcott Parsons, Edward Shils, Clifford Geertz ve Shmuel
Eisenstadt gibi Amerikan sosyolojisinin ve antropolojisinin önde gelen isimlerine ek olarak,
Roland Barthes, Poulantzas, Althusser ve Balibar gibi Marksist gelenekten gelen isimleri
tartışmanın bir parçasıdır. Açıkel, (2006, p. 31) “ister Parsons'un Durkheim, Pareto, Freud ve
Weber dolayımıyla formüle ettiği sosyal entegrasyon sistemleri aracılığıyla, ister Eisenstadt'ın
bürokratik imparatorlukların merkezi kurumları aracılığıyla, ister Poulantzas'ın devletin
özerkliği ve Althusser'in devletin ideoloiik aygıtları tartışması” çerçevesinde yaklaşılsın temel
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tartışma odağının Shils'in de merkez-çevre makalesi aracılığıyla değindiği toplumun yeniden
üretimi meselesi olduğunu belirtir. Buradan da anlaşılacağı üzere Mardin bir taraftan Osmanlı
toplumu analizinde Eisentadt’tan beslenen Weberci patrimonyal sultanizm fikrine
yaslanırken, öte yandan da toplumsal değişimde yapısal işlevselci toplumsal değişim teorisi
ile temas içerisinde “bütünün parçaları -merkezin çevreyi- dönüştürme kapasitesi[ni]”
(Açıkel, 2006, p. 31) sorgular. Necdet Subaşı (2009, p. 123) bunun “toplumun gizil
bileşenlerini açığa çıkarmak ve bir anlamda modernleşmecilerin her zaman bir gaflette
olduklarını düşündüğü belli başlı projelerine sosyal bilimsel bir perspektifle bakmak ve
gerektiğinde de şerh düşmek” olduğunu belirtir. Benzer şekilde Arlı (2008, p. 646) da onun
Avrupa-merkezci okullara rağbet etmediğini belirtmektedir. Ancak bu iyimser analizler
Mardin’i içinde yer aldığı sosyolojik düşünce bağlamına yerleştirmekten uzaktır. Esasen onun
Osmanlı toplum düzenine ve bu düzendeki toplumsal değişime dair değerlendirmeleri büyük
oranda meşruiyeti ve geçerliliği tartışmalı Şark Despotizmi tezlerine dayalıdır. Pek çok
siyaset bilimcide görüldüğü üzere Mardin’in toplumsal yapı ve değişmeye ilişkin analizleri de
kayıp burjuvazinin, kayıp sivil toplumun, kayıp toplumun ortaya çık(a)mamasını tasvire
yönelmiştir. Arlı’nın olmayanın sosyolojisi olarak adlandırdığı bu yaklaşım Batı Avrupa
toplumsal formasyonlarında mevcut olan fakat Osmanlı-İslam ve Türkiye tarihinde
“olmayan” yapı ve kurumları araştırmakla malüldür. Ancak Arlı bunun en önemli nedeni
olarak muhtemelen Bourdieu’dan hareketle “antropolojik bakışın yeterince işe koşulamaması”
olarak görür. Hâlbuki klasik antropolojik bakışın kendisi Weber’e kaynaklık ettiği biçimiyle
tam da Batı dışını böyle bir yokluklar tarihi olarak ele almaya müsait bir bilgi dağarcığı
meydana getirmektedir ve Mardin de gerek Weber üzerinden gerekse Geertz ve De Certau
üzerinden bu antropolojik gelenekten beslenmektedir. (Arlı, s. 640-641) Dolayısıyla bu
yokluklar sosyolojisinin Avrupa merkezci yapısı ancak Mardin’in geliştirdiği ikilikler
çözümlemesinin dayandığı yapısal işlevselci moderleşmeci toplum yapı ve değişme anlayışı
çözümlenerek anlaşılabilir. Bunun için de Mardin’in yer almaya gayret ettiği literatürün
kavramsal ve teorik çerçevesi ile daha fazla ilintili bir biçimde ele alınması gerekmektedir.

13.2. Kemal Karpat: Nüfus ve Göç Dinamikleri
Tarihçi Kemal Karpat çok fazla dikkat çekmese de Osmanlı modernleşmesi ve
Türkiye’de toplumsal değişme üzerine tarihsel bir perspektif ile ampirik çalışmaları da içeren
önemli bir külliyat oluşturmuştur. Özellikle nüfus, göç ve şehirleşme üzerine yazdıkları ile
toplumsal değişim üzerine kapsamlı bir perspektif oluşturan Karpat’ın Türk
modernleşlemesine ve toplumsal değişime dair kapsamlı analizlerini Türk Demokrasi Tarihi,
Osmanlı Modernleşmesi, Osmanlı'da Değişim: Modernleşme ve Uluslaşma, Osmanlı Nüfusu
(1830-1914): Demografik ve Sosyal Özellikleri ve Türkiye'de Toplumsal Dönüşüm: Kırsal
Göç, Gecekondu ve Kentleşme isimli eserlerinde bulmak mümkündür. Bu eserlerinde ve
kaleme aldığı pek çok makalede Karpat kurumsal değişim, göç, nüfus ve tabakalaşma gibi
etkenler etrafında, modernleşmeye dair geliştirilmiş basit ve yalınkat bakışları
sorgulayabilmemezi sağlamaktadır.
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BİLGİ KARESİ
1924’te Romanya Dobruca’da doğan Kemal Haşim Karpat gençliğinde
Türkiye’ye hicret etmiştir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun
olduktan sonra, Washington ve New York Üniversitelerinde siyasal ve sosyal
bilimler üzerine master ve doktora yaptı. 1970 yılında Wisconsin Üniversitesinde
Orta Doğu Çalışmaları Bölümünü kurdu ve 1988’e kadar başkanlığını yürüttü.
1989-1995 yılları arasında Wisconsin Üniversitesi Orta Asya Çalışmaları
Programının bölüm başkanlığı görevinde bulundu. ABD’de Türk Araştırmaları
Derneği ve Orta Asya Çalışmaları Derneğinin başkanlıklarını yaptı. Hâlen
İstanbul Şehir Üniversitesi Tarih Bölümünde Tarih Profesörü olarak çalışmaktadır. Türk Tarih
Kurumu onur üyeliği, Romanya bağımsızlık madalyası, Rusya Kazan Bilimler Akademisi Onursal
Üyeliği, Wisconsin Üniversitesi Hilldale Ödülü, Türk Bilimler Akademisi Ödülü ve son olarak
TBMM Onur Ödülü sahibi Karpat 20 ülkede yayımlanmış 100’ü aşkın makaleye ve çok sayıda kitaba
imza attı.

Karpat’ın modernleşme ile ısrarla savunduğu temel fikir Osmanlı ile Türkiye
Cumhuriyeti arasındaki sürekliliktir. Onun özellikle ilk yazılarını kaleme aldığı yıllarda bu
süreç mutlak manada kesintili bir biçimde ele alınmaktadır. Hâlbuki Karpat, Türkiye
Cumhuriyeti’nin Osmanlı İmparatorluğu’nun kesintisiz bir devamı olduğunu düşünmektedir.
Ona göre Cumhuriyet dönemi boyunca yaşanan bütün çatışma, çelişki ve yönelimler, Osmanlı
döneminden miras olarak aktarılmıştır. Karpat bunu bir röportajında şöyle dile getirmektedir:
İttihat ve Terakki devrinde Gaziantep ve bölgesinde hâkim olan ailelerin
Cumhuriyet devrinde de hâkim olduğunu görüyoruz. Halkı temsil eden aile var, devleti
temsil eden aile var. Bu devleti temsil edenler sonradan mesela İttihat ve Terakki’nin
öncüleri ve sonra Halk Partisi’nin öncüleri ve temsilcileri olmuş. (Karpat, 2003, p. 400)
Ona göre Osmanlı’yla Cumhuriyet arasında olsa olsa bir siyasî rejim kopukluğu
vardır. Ancak toplum ve kültür devam etmiştir (Karpat, 2003, p. 405). Ancak İslam’ın
toplumsal konumu bu sürekliliği sağlayan en önemli unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.
Karpat diğer modernleşme analizlerine göre dinin toplumsal yapıdaki birleştirici rolünü daha
iyi kavramıştır. Ona göre modernleşme politikalarının ve modernleşme analizlerinin en zayıf
tarafını dini ihmal etmeleri olarak görmektedir. Cumhuriyet dönemi boyunca, laikliğin
uygulanma biçimi ile bağıntılı olarak, Cumhuriyet elitlerinin çoğu, halkın ulusal kimliğinin en
önemli ideolojik ögesi olan İslam dinini hesaba katmamışlardır. Bu çerçevede Karpat
“Türkiye'nin toplum olarak gücünü mahveden” (Karpat & Düzel, 2006) temel sorununun
toplum ile devletin birbirine bağdaştırılamamasına sebep olan din-laiklik ayrımı olduğunu
düşünmektedir. Oktik’in (2008, p. 8) belirttiği gibi Karpat “İslam'ı hem toplumun bir kimliği
hem de özünü kaybetmeden değişmesine yardım eden bir kurum olarak görmektedir. İslam'ın
Siyasallaşması adlı eserinde bu ilişkinin hâlen varlığını sürdürdüğünü iddia etmektedir. Bu
çerçevede onda bir Türk İslamı vurgusunu bulmak mümkündür. Görüldüğü gibi Karpat
İslam’ın Osmanlı toplumu ve devamında modern Türkiye için ideolojik anlamını öne çıkaran
bir bakış açısına sahiptir.
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Modenleşmeyi ele alırken Karpat’ın üçüncü hareket noktasını içsel dinamikler yaptığı
vurgu oluşturmaktadır. Orta Doğu’nun modernleşmesi hakkındaki çalışmaların çoğu
genellikle dışarıdan Avrupa etkisine vurgu yapmakta, Orta Doğu toplumlarının tepkisine pek
az yer vermektedirler. İçsel dinamiklere vurgu yapanlar da on dokuzuncu yüzyıl Orta Doğu ve
Balkan tarihlerini genellikle dogmatik ve ulusal perspektiflerden ele almaktadırlar.
Neticesinde ona göre Osmanlı İmparatorluğu’nun sosyal ve siyasal yapısındaki değişimler ve
bu değişimlerin bölgede yeni doğan ulus devletler üzerindeki etkisi genellikle göz ardı edilmiş
ve ideolojik ve ulusal ön yargılar ekseninde yorumlanmıştır. Bu tür yorumlamalar sadece
kültürel ve dini dünya görüşlerinden değil aynı zamanda Osmanlı sosyal tarihi hakkındaki
bilgisizlikten de kaynaklanmaktadır. Her şeyden evvel Avrupa etkisinden önce de Osmanlı
toplumunda çeşitli değişimler olduğu kabulü ile başlamak gerekmektedir. Avrupa etkisi olsa
olsa bunu hızlandırmıştır (Karpat, 1972, p. 243). Karpat’a göre Osmanlı kültürel sisteminin
dönüşümü Batı’dan farklı bir biçimde ortaya çıkmıştır.
Karpat’ın Osmanlı Türk modernleşmesine dair diğer bir temel noktası toplumsal
değişimi sadece elitlerin siyasi kararları ile gerçekleşen devlet mekanizmasının farklılaşması
olarak ele almaması aynı zamanda bu değişimin içinde gerçekleştiği sosyo-kültürel ve sosyoekonomik bağlamın etkilerini çözümlemesidir. Ona göre Osmanlı-Türk modernleşmesi dâhili
ve harici etkenlerin altında değişik düzeylerde işleyen bir yapıda görülmek durumundadır. Bu
çerçevede onun özellikle tabakalaşma sistemine ve on yedinci yüzyılın sonlarından itibaren
başlayan ve modernleşme sürecinde hızlanan bu tabakalaşma sistemi içinde gerçekleşen
değişimlere özel bir önem verdiğini görmekteyiz. Karpat’a göre “Osmanlı toplumsal
düzeninin iki temel kurumundan biri, dini ve etnik sınırları aşan dört tabakalı (askerler,
bürokratlar, zanaatkâr ve tüccarlar ile reaya, yani üretici sınıflar) hiyerarşik toplumsal düzen,
ikincisi ise millet sistemidir.” (Karpat, 2008, pp. 12–13) Klasik dönemde toplumsal dönüşüm
güçleri sabit olduğu için bu dört zümrenin işlevleri etrafında şekillenen değişim öngörülebilir
vaziyetteydi. Ancak on yedinci yüzyılın başlarında yeni değişim güçlerinin ortaya çıkması ile
birlikte üçüncü (tüccarlar ve zanaatkârlar) ve dördüncü (köylüler ve çobanlar) zümre
geleneksel ön görülebilir değişim döngüsünü kırdılar. Esasında bu yapısal değişim birinci
(askeriye) ve ikinci (kalemiye/ilmiye) zümrenin sosyoekonomik temellerini sarstı ve siyasikültürel işlevlerini yeniden şekillendirdi. İşte bu yeni ortamda yeni toplumsal önderler olarak
ayanlar meydana çıktı. Orta sınıfın Müslüman kesimini teşkil eden bu yeni zümrenin on
sekizinci ve on dokuzuncu yüzyıllar boyunca işlev ve güçleri çeşitli değişimler gösterdi. On
sekizinci yüzyıl boyunca sosyoekonomik düzende yaşanan dönüşümler neticesinde yeni bir
zümre olarak ortaya çıkan öndegelenleri ifade etmek üzere sıklıkla eşraf adlandırması
kullanılmaktadır. Ayan hükûmet tarafından verilen bir unvan iken eşraf genellikle toplum
tarafından atfedilen bir sosyal konumdur. Karpat, ayanların bürokratik düzen ve bu düzenin
çatışan ideolojik grupları ile olan ilişkisinin on sekizinci yüzyıl boyunca ve on dokuzuncu
yüzyılın başlarında Osmanlı toplumunun dâhili değişimin merkezi dinamiklerini teşkil ettiğini
düşünür. Her iki grup da değişen yoğunluklarda harici etkilere maruzdurlar ve bu etkilere
değişik düzeylerde tepkiler vermişlerdir. Bu durumla karşılaşan bir dizi denge üzerine bina
edilmiş bulunan Osmanlı siyasi sistemi bir taraftan dağılırken diğer taraftan da yeni bir
sisteme olan ihtiyacı üretmiştir. Esasında sistemin tehditleri cevaplama kabiliyeti sosyal
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yapının kültürel-dini hatlar boyunca yeni siyasi durumlara doğru evrilmesi ile birlikte
işlemektedir.
Bu analiz çerçevesinde Karpat, Osmanlı Devleti’nin dönüşümünün yapısal değişimin
tarihsel-işlevsel bir perspektifi üzerine bina edildiğini belirtir. Ona göre bu süreçte özellikle
Müslüman ve gayrimüslimler arasında tabakalaşmanın değişen biçimleri önemlidir. Ardından
Osmanlı toplum yapısını –zümreleri ve bu zümrelerin işlevlerini- değiştiren sanayi devrimi
sonrası Avrupa piyasası ile ilişkiler önem kazanmaktadır. Bu ilişkiler Osmanlı toplumunda
yeni sosyoekonomik dinamiklerin ortaya çıkmasına ve toplumsal yapıyı şekillendirmesine yol
açmıştır. Üçüncü olarak ise bu iktisadi değişime işlevsel bir cevap oluşturmak üzere siyasi
sistemin dönüşümü gerçekleşir. Böylece devletin yeni düzenleme işlevleri ortaya çıkar.
Karpat Osmanlı toplumsal değişiminin bütün bu sosyoekonomik hatlar (meslekler, mülkiyet
örüntüleri, gelir düzeyleri ve kültürel-siyasi değerler) boyunca yaşanan değişimlerle yeni bir
siyasal kadro ile şekillenen yeni bir siyasal yapının ortaya çıkışı ile açıklanabileceğini belirtir.
Burada Karpat’ın toplumsal değişim ve modernleşmeye dair bir başka temel varsayımı
ortaya çıkmaktadır. Ona göre Osmanlı-Türk modernleşmesi on sekizinci yüzyılın ortalarından
itibaren gerçekleşen daimi bir merkezîleşme etrafında anlaşılabilir. Zira devletin içeride
sosyoekonomik alanda yaşanan hızlı farklılaşmalar ve dışarıda güç kaybına karşı birincil
tepkisi merkezîleşme kanalıyla bütünleşmeyi sağlama yönünde olmuştur. Bu merkezîleşme
sürecinde devletin harici baskılara yanıt verme ihtiyacı kadar –ki bu sıklıkla vurgulanmıştırsosyoekonomik düzenin yeniden tanımlanması da önem arz etmektedir. Başka bir deyişle
merkezîleşmenin dahili ve harici motivasyonları mevcuttur.
Merkezîleşmenin dâhili motivasyonlarından birisi on yedinci yüzyıl boyunca güç
kazanan ve ayaklanan ayan tehdidini ortadan kaldırmaktır. Karpat’a göre daha sonraki
dönüşümleri ve sosyal yapıyı etkileyecek bir biçimde Devlet bu ayanları güçsüzleştirirken
Rumeli ve Anadolu’da üst zümreden Müslümanların elindeki toprakları çoğunlukla
gayrimüslümlere çiftlik olarak verdi. Ayanlara ve yeniçerilere karşı dolaylı olarak
gayrimüslim grupları güçlendiren bu uygulama on dokuzuncu yüzyıl Osmanlı siyasal yapısını
ciddi bir biçimde etkilemiştir. Buna karşın Osmanlı merkezi yeni bir askeri organizasyon ile
denetimini sürdürmeye çabalamıştır. Merkezi bir devleti ortaya çıkışının ilk emarelerini
bünyesinde taşıyan bu askeri oluşum yeni bir mali organizasyonu da beraberinde getirmiştir.
Ayanların tasfiyesi ile sahipsiz kalmış olan tımarların gelirlerini ve yeni tür vergileri toplamak
üzere oluşturulan mali örgütlenme yeni muhasebe yöntemlerini de beraberinde getirmiştir.
Böylece III. Selim devrinde merkezi bürokratik örgütlenmenin ilk çekirdeği meydana
çıkmıştır. Bu girişimler 1807 yeniçeri isyanı ve ardından gelen Rusçuk ayanı Alemdar
Mustafa Paşanın sadrazamlığı ile sekteye uğrasa da 1826 sonrasında artık önü alınamaz bir
değişimi meydana çıkarmıştır. Toplum adına konuşan ayanlar ve ulemanın ortadan kalkması
ile kontrolden kurtulan Sultan mutlak bir güce kavuşmuştur. Karpat 1800’lerden başlayarak
Türk modernleşmesinin toplumsal güçlerin dengeleyici etkisinden uzak bir merkezîleşme ile
ifade edilebileceğini düşünmektedir.
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Karpat’ın bütün modernleşme analizini boydan boya kesen en önemli analiz onun orta
sınıfın oluşumu çerçevesindeki çözümlemeleridir. Klasik Osmanlı toplumsal düzeninde
mevcut olan toplumsal zümreler on sekizinci yüzyıl boyunca yaşanan gerilimler ve on
dokuzuncu yüzyılın başındaki merkezîleşme girişimleri ile baştan başa değişmiş ve
neticesinde on dokuzuncu yüzyılda yeni temeller üzerinden ortaya çıkan yeni bir Müslüman
orta sınıf hem Osmanlı son dönemi modernleşme çabalarını hem de Cumhuriyet tarihindeki
toplumsal değişim tecrübelerini şekillendiren ana unsur olmuştur. Karpat değişik yerlerde
Osmanlıda bağımsız bir orta sınıfın meydana çık(a)mamasını el alır. Ona göre bir orta sınıfın
oluşturulması Osmanlı’dan Cumhuriyet’e devreden en önemli gündemlerden biridir. Zira
uzun vadede toplumsal değişim ve modernleşmenin sorunsuz bir biçimde gerçekleştirilmesi
böyle bir sınıfın varlığına bağlıdır. Karpat, bütün Osmanlı tarihinde ancak nadir birkaç
durumda “Müslüman bir tüccar ya da zanaatkârın yüksek bir göreve getirildiği ya da
danışman olarak kullanıldığı[nı]” belirtir. Ona göre “yönetim tüccara, onun mesleki bilgisine
ve bağlantılarına ihtiyaç duyar ancak … onu iktidar ve etki dairesinin dışında tutar” (Karpat,
2008, p. 31). Bu tür bir sınıfın oluşma imkânı Ayanlıkta mevcuttur. Ancak ayanlığın ortadan
kaldırılmasını müstakil bir orta sınıfın imkânının yok etmiş yerine devlet ile daha fazla haşır
neşir devlete bağımlı bir orta sınıf meydana çıkmıştır.

Orta Sınıfın Doğuşu ve İdeolojik Çeşitlenme
“Bu yerel orta sınıf ekonomik ve kültürel bakımdan çevresini etkisi altına almasına rağmen
merkezî alanda siyasi gücü yoktu. I. Meşrutiyet bu orta sınıfın kısaca siyasi alanda sesini
duyurmasına imkân vermiştir. Bu sınıfa muvazi (paralel) olarak gelişen entelektüel grup, 1908'de
hürriyeti ideoloji olarak kullanarak sultan ve onun bürokrasisinin yerini almıştır. Hürriyet (dar bir
çerçeve içinde) medenileşmek ve millîleşmek (Türkleşmek) ve iktidarı elinde tutan grubun
ideolojisi olmuştur. Ama 1908-18 yılları arası idarecilerin resmî görüşünü kabullenmeyen İslamcı,
harsçı, sosyalist vs. gruplar da kendi görüşlerini ifade imkânını bulmuşlardır.” (Karpat, 2010)

Ona göre 1808 ile 1826 arasındaki bu dönemi yeni bir hükûmet tipi ortaya çıkmıştır.
Bu dönemde yeniçeri ocağı ve ayanlık kaldırılmış, dolayısıyla buna bağlı olarak ulemanın da
gücü ciddi bir biçimde azalmıştır. Böylece mülk sahibi yeni bir Müslüman orta sınıf toplumu
şekillendirmeye başlamıştır. Karpat ayanlığın ortadan kaldırılmasında uzun vadede Osmanlı
toplumsal ve siyasal yapısını derinden etkileyen birkaç boyut tespit etmektedir. Evvela
ayanların ortadan kalkması ile ona göre Osmanlı toplumunun dâhili dönüşüm dinamikleri
sekteye uğramıştır. Toplumsal güçlerin siyasi merkeze etkisini azaltan bu gelişme ile yeni bir
siyasal sistemin işlevsel bir biçimde ortaya çıkması engellenmiştir. 1808’de ayanların devlet
ile giriştiği çaresiz pazarlık devamında bu güçlerin tamamen tasfiyesi ile neticelenmiştir. Bu
anlaşmada ayanlar kendi toprakları üzerindeki haklarının korunması karşısında devletin
merkezi otoritesine başkaldırmamayı ve sultanın iktidarının devamını garanti etmekteydiler.
Öte yandan idareleri altındaki köylüler ile hükümet görevlileri arasında vergiler ve idari
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yükümlülükler gibi resmi işlemlerde idari bir işlev üstlenmeyi isteyerek idari bir mekanizma
olmayı talep etmektedirler. Karpat’a göre ayanlar sonraki dönemde bürokrasi ile iktisadi
zümreler arasındaki bu çatışmayı ön görmüşler ve gelmekte olan merkezi bürokrasi karşısında
kendilerini güçlendirmeyi arzu etmişlerdir. Karpat 1808 senedinin bir tarafta merkezîleşmeyi
arzulayan ve planlayan bürokrasi ile diğer tarafta ademimerkezileşmeyi talep eden ayanların
temsil ettiği iki farklı idare fikrini yansıttığını belirtir. Sened imzalandığında ayanlar kazanmış
gibi görünse de devamında gelen siyasi modernleşme döneminde idari işlevlerin yeniden
tanımlanması ile ayanların varlığı ve gücü tamamen ortadan kalkmıştır (Karpat, 1972, p. 254).
Nihayetinde Rusya’ya karşı savaşta devreye alınan yeni modern silahların da yardımı ile
ayanlar sindirilmiş; 1826’da yeniçeri ocağı kaldırılmış ve 1831’de tımar sistemi kaldırılarak
sipahiler dört piyade bölüğüne dönüştürülmüştür. Sultan ayanların bütün topraklarına el
koyarak kendi adamlarına pay etmiştir. Karpat’a göre ayanların yerini zanaatkâr, toprak sahibi
ve değişik iktisadi mesleklerle ilgilenen on dokuzuncu yüzyılın sonuna doğru ciddi siyasi
roller oynayacak yeni bir Müslüman orta sınıf aldı. Bu esasında Balkanlar’da en az altmış yıl
önce gerçekleşen hadisenin bir tekrarı idi. Bu sınıfın iktisadi temeli toprağın mülkiyeti ve
ekimi idi. Geçmişte hükûmetin toplumu kontrol aracı iken şimdi tahıl fiyatları doğrudan
hükûmet tarafından belirlenemediği için toprağın ekimi bu gruplara iktisadi bir aktvite
özerkliği vermekte idi. Böylece genişleyen bir biçimde Batılı ekonomik sistemin, nakit
ekonomisinin ve serbest pazar sisteminin Osmanlı toplumsal yapısına etkileri ortaya
çıkmaktaydı. Ancak gerçek iktisadi güç hâlen daha çoğunlukla Rum, Ermeni ve Hristiyan
araplardan oluşan şehirli tüccar gruplarının elindeydi. Bu gruplar arasındaki çatışmalar 1840
sonrasında yaşanan sosyo-politik değişimleri şekillendirdi. Dahası, bürokrasinin hem bir
siyasi güç olarak hem de düzenleyici idari bir aparat olarak etkisi yüzyılın başlarındakinden
ciddi bir biçimde farklı neticeler doğurdu. Evvela bürokrasi ile iktisadi sistem arasındaki
ilişkiye bakılmalıdır. Mülk sahibi köylü ve zanaatkâr gruplarının istikrarlı bir iktisadi yaşam
için bürokrasi üzerinde baskı kurdukları görülmektedir. Buna mukabil bürokrasi gelirleri
kontrol etmek ve mevcut sosyoekonomik ilişkilere bir düzen getirmek üzere baskı
kurmaktaydı. Örneğin 1831 nüfus sayımı hem askere alınabilecek kişileri tespit etmek hem de
mülkiyetin değişik biçimlerini tespit etmek gibi bir maksada sahipti. Bu bağlamda Karpat
Osmanlı Devleti’nde merkezîleşme ve bürokratikleşmede bir dönüm noktası olarak Tanzimat
Fermanı’nı almaktadır. Ona göre fermanda yer alan yaşam mülkiyet güvenliği esasında
bürokrasinin ayanlarla çatışmasında kitleleri arkasına almak üzere attığı bir adımdır.
Ayanların bıraktığı boşluk güçlü bir iktisadi temele sahip olmasa da yeni bir orta sınıf
tarafından dolduruldu. Karpat bu sınıfın temellerini on sekizinci yüzyılda yaşanan iktisadi
yenilenmelere bağlar. Ona göre “Lale Devri” olarak bilinen dönemi sona erdiren ve daha
sonra yönetici seçkinler içindeki konum ve ağırlığını arttıran küçük tüccar ve esnaf
başroldedir (Karpat, 2008, s. 67). Bu sınıf Karpat’a göre “kapitalizme açılışı” engellese de on
dokuzuncu yüzyılda yaşanan toplumsal değişimlerde önemli roller oynamıştır. Karpat’ın
analizlerinde önemli bir yer tutan bu güçsüz orta sınıf sistem karşısında protestocu bir tavra
sahipti. Özellikle 1858 tarihli Arazi Kanunnamaesi ile toprak mülkiyeti elde eden Müslüman
köylü yeni bir iktisadi ticari tarımsal aktiviteyi geliştirebilme imkânına sahip olmuştu. Karpat
Avrupa pazarları ile gelişen ilişkilerde ilerideki bir Osmanlı kapitalizminin ilkel
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başlangıçlarını tespit etmektedir. Böylece ayanların kaldırılması üzerine bina edilen
Müslüman Türk orta sınıf yeni bir tabakalaşmaya zemin hazırlamıştır. Bu ortamda ulema
aileleri, küçük tüccarlar, toprak sahipleri ve hatta kırda yerleşik kabile reisleri toplumun yeni
önderleri olarak ortaya çıktılar. Karpat, sosyal yapıdaki bu değişimin gittikçe Müslüman ve
gayrimüslim tabakaların birbirinden kopmasına neden olduğunu düşünmektedir. Nihayetinde
yeni ortaya çıkan bu orta sınıfın milliyetçi seküler bir karakter kazanması ona göre Türkiye
Cumhuriyeti’ni kuran sosyo-politik zemini oluşturmuştur.
Öte yandan Karpat’ın Türkiye’de toplumsal değişmeye yaptığı en önemli katkılar
Osmanlı nüfusuna dair çalışmalarıdır. Osmanlı Nüfusu (1830-1914): Demografik ve Sosyal
Özellikleri isimli çalışmasında Karpat (2010a), on dokuzuncu yüzyıl boyunca ve yirminci
yüzyılın ilk çeyreğinde eski Osmanlı coğrafyasındaki yoğun nüfus hareketlerini
incelemektedir. Karpat’ın günümüz Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu toplumlarını anlamak
için bir ön şart olarak gördüğü nüfus hareketleri gerçekten de toplumsal yapılarda esaslı
değişimler meydana getirmiştir. Günümüzde göçün Türkiye’deki toplumsal değişimdeki
işlevi tartışılmaz bir biçimde kabul edilmektedir. Tarihsel boyuttan ampirik veriler ışığında
konuya eğilen Karpat nüfusun niceliksel ve niteliksel değişimlerinin Türkiye toplumsal
yapısını anlamak açısından gündeme getirmektedir. Buna göre Kafkaslardan, Balkanlardan ve
Orta Doğu’dan yoğun bir göç neticesinde şekillenmiş günümüz Türkiye toplumu kendine has
bir hareketlilik kazanmıştır. Akabinde Türkiye içindeki toplumsal hareketliliğe de eğilen
Karpat demografik gelişmelerin ciddi bir biçimde toplumsal değişmeyi sağlayan unsur olarak
ele alınması gerektiğini göstermektedir.
Osmanlı coğrafyasını şekillendiren göçler aynı zamanda Cumhuriyet Türkiye’sinde
şehirleri ve toplumsal yaşamı ciddi bir biçimde etkilemeye devam etmiştir. Türkiye'de
Toplumsal Dönüşüm: Kırsal Göç, Gecekondu ve Kentleşme adlı eserinde Karpat özellikle
gecekondu olgusuna eğilir. Döneminde başkaları tarafından anormal bir olgu olarak ele alınan
gecekondu olgusunu Karpat modernleşmenin ve toplumsal değişimin olağan bir neticesi
olarak görmektedir. Ona göre göç Osmanlı’nın kurulduğu günden itibaren toplumsal yapıda
değişmenin en önemli unsurudur ve bu unsur işlemeye devam etmektedir. Gecekondulaşmayı
köylülerin şehri işgali olarak değil de yaşanan iktisadi ve siyasi süreçlerin bir neticesi olarak
ele alan Karpat çözüm önerisi olarak da daha kapsamlı ve planlı bir kalkınma ve sağlıklı bir
kentsel büyümeyi önermektedir. Bu çerçevede onun göç ve gecekondulaşmaya dair yaptığı
sosyal analiz içeriğinden ziyade perspektifi ile toplumsal değişmenin ele alınmasında yol
gösterici bir mahiyettedir.
Karpat modernleşme sürecinde devlet ile halk arasında yaşanan kopukluğu da analiz
etmektedir. Karpat'ın belki de en çok okunan çalışması aynı zamanda doktora çalışması olan
Türk Demokrasi Tarihi’dir. 1959’da yayımlanan bu eserinde Türk toplumunun değişme
sürecini sosyolojik bir temelde inceleyerek, Türkiye'nin geleceğini tayin edecek ana gücün
demokrasi olduğunu savunmaktadır. Onun bu eserde ifade ettiği fikirler dönemin gelişme ve
demokratikleşme tartışmaları ile ilişkilidir. 1950’lerde ABD’de Orta Doğu toplumlarında
toplumsal değişim ve modernleşme demokratikleşme çerçevesinde ele alınmaktadır. Nitekim
kendisi bir röportajında 1960’lar boyunca New York Üniversitesinde gelişme teorileri dersi
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anlattığını ifade etmektedir. Bu röportajda Karpat, kendisinin başkalarının Batı dışı
toplumlara dair uzaktan oluşturdukları bu teorileri anlatmaktan çok sıkıldığını ve Türkiye
toplumuna dair birincil araştırmalar yapmaya başladığını anlatır (Karpat, 2003, p. 404) Onun
yukarıda özetlediğimiz fikirlerinin henüz oluşum döneminde olduğu bu dönemde Türkiye’de
demokratikleşmeyi biraz da Menderes tecrübesi ışığında tarihsel bir perspektiften ele almaya
çalışır. Daha sonra defaatle tekrarladığı üzere siyasetçiler toplumun değişim taleplerini
anlamaya çabalarsa demokratikleşmenin de gerçekleşeceğini düşünür.
Bu çerçevede son olarak değişimin tarihsel boyutuna dair analizlerini not etmek
gerekir. Karpat Osmanlı toplumunun durağan bir toplum olduğunu kabul etmez. Ona göre her
toplumda olduğu gibi Osmanlı toplumunda da değişme fikri mevcuttu (S.405). Ona göre
kendi sosyoekonomik ve sosyokültürel bağlamı içerisinde Osmanlı toplumunu idare eden
elitler değişerek aynı kalma prensibini benimsemişlerdi. Sorun bu değişimin kendi içsel
dinamikleri çerçevesinde gerçekleşmediği noktada, toplumsal yapı kendisini yeniden
üretemediğinde ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla Karpat kendisinin de yakından tanıdığı ve
belirli boyutlarıyla içinde yer aldığı modernleşme literatüründe olduğu gibi Osmanlı
toplumunu modern öncesi durağan bir yapı olarak ele almaz; hatta tam aksine pek çok
boyutuyla modern dönemi şekillendiren çeşitli toplumsal değişimlerin gerçekleştiğini
göstermeye çalışır.

İstanbul’a Karşı Ankara
“Ankara, Türkiye'nin başkenti ve değişimlerin kaynakçası hâline gelmiştir. İstanbul, siyasi
önemini yitirmekle beraber sanat ve düşünce alanında yüzlerce seneden beri biriktirdiği mirası
geliştirmiş ve modernleştirmiştir. Ankara devlet eliyle modernleşmeyi, açıkça Batılılaşma olarak
uygulamış, hatta kendi çizgisinde giden edebiyatçıları desteklemesine karşılık, İstanbul
modernleşmeyi ferdileşerek kendi ruhuna ve sanat birikimine dayanarak değerlendirmiş, işlemiştir.
Ama diğer yandan Cumhuriyet, memleketi keşfetmeye öncülük tanımış ve Anadolu'yu edebiyata
konu yapmıştır.” (Karpat, 2010)

Özetleyecek olursak Karpat’ın Osmanlı-Türk modernleşmesi ve toplumsal değişimle
ilgili temel çıkarımlarını ve hareket noktalarını şu şekilde özetleyebiliriz:
(i) Karpat toplumsal değişime dair çalışmalarını ampirik verilere ve araştırmalara
dayalı tarihsel bir perspektiften gerçekleştirmektedir. Böylece tarihsel boyutu ihmal
etmemekte ancak toplumsal gerekliği de önemsemektedir.
(ii) Osmanlı ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki sürekliliğe vurgu yapmaktadır. Bu
vurgu sadece kurumsal düzeydeki sürekliliklere değil aynı zamanda zihniyetin ve toplumsal
grupların da gösterdiği devamlılıklara da yansımaktadır.
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(iii) Bu çerçevede Karpat İslam’ın Osmanlı toplumu ve devamında modern Türkiye
için ideolojik anlamını öne çıkaran bir bakış açısına sahip olduğunu vurgular. Ona göre İslam
modernleşme önünde bir engel değil aksine modernleşmeyi besleyebilecek unsurları
bünyesinde barındıran bir dindir.
(iv) Döneminde çok yaygın olduğu üzere modernleşme ve toplumsal değişmeyi
doğrudan harici etkilere dayalı olarak ele almaz. Aksine bu süreçte dâhili dinamikleri merkeze
alan bir analiz geliştirir.
(v) Bu dâhili dinamikler çerçevesinde toplumsal değişimi sadece elitlerin siyasi
kararları ile gerçekleşen devlet mekanizmasının farklılaşması olarak ele almaz; aynı zamanda
bu değişimin içinde gerçekleştiği sosyokültürel ve sosyoekonomik bağlamın etkilerini
çözümlemeye özel bir önem verir.
(vi) Bu bağlamda Osmanlı tabakalaşma sistemindeki değişimleri önemsemektedir.
Karpat modernleşme çerçevesinde orta sınıfın oluşumunu ve dönüşümüne özel bir yer
vermektedir. Ona göre Osmanlı toplumsal sisteminin on sekizinci ve on dokuzuncu
yüzyıllarda yaşadığı dönüşümler eşliğinde bağımsız bir orta sınıfın gelişememesinin
oluşturduğu uzun vadeli etkiler toplumsal değişim açısından önemlidir.
(vii) Karpat’a göre Osmanlı-Türk modernleşmesi merkezîleşme çerçevesinde ele
alınabilir. Orta sınıfın oluşmaması neticesinde bürokrasinin rakipsiz bir siyasi güç olarak
kalması ve devletin dağılmaktan kurtarılması sürecindeki politikalar merkezîleşmeyi
doğurmuştur.
(viii) Karpat’ın toplumsal değişme analizine kattığı en önemli unsur demografik
hareketler ve göçün rolü üzerine yaptığı incelemelerdir. Ona göre Osmanlı Devleti kurulduğu
günden itibaren toplumsal değişmede temel bir rol oynayan demografik hareketlilik Osmanlı
sonrası coğrafyanın şekillenmesinde, ulus devletlerin ortaya çıkmasında da önemli bir
unsurudur.
(ix) Demografik hareketlilik (iç göç) aynı zamanda modern Türkiye’de de
toplumsal değişim açısından önemli bir unsuru oluşturmuştur. Bu çerçevede Karpat
gerçekleştirdiği gecekondu incelemesi çerevesinde Türkiye’de kentleşme etrafında oluşan
toplumsal değişim dinamiklerini ele almaktadır.
(x) Son olarak Karpat toplumsal değişme ile ilgili çalışmalara siyasetin toplumsal
temelleri çerçevesinde demokratikleşme ile ilgili çeşitli katkılar yapmıştır. Türkiye tarihinde
halk ile yönetim arasındaki örtük ilişkinin karşılıklı denge örüntüsünü analiz ederek
demokratikleşme ile toplumsal değişim arasındaki bağı ortaya çıkarmıştır.

13.3. Sonuç
Bu iki bölümde Türkiye’de sosyoloji, sosyal psikoloji, siyaset bilimi ve siyasal tarih
alanlarından modernleşme çerçevesinde toplumsal değişimi bütünlüklü bir biçimde ele
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almaya çalışan dört ismi ele aldık. Bu bölümde incelenebilecek başka isimler de elbette
mevcutur. Örneğin Ziya Gökalp’in modernleşmeyi çerçeveleyen yaklaşımı, Metin Heper’in
bürokrasi merkezli yaklaşımı, Nilüfer Göle’nin batı dışı modernlikler yaklaşımı bu çerçevede
incelenebilecek yaklaşımlardır.
Bu iki bölümde ele aldığımız sosyal bilimciler arasında Karpat’ın yaklaşımı hem
tarihsel hem de ampirik açılardan daha kapsayıcı görünmektedir. Karpat’ı bu bölümde ele
aldığımız diğer sosyal bilimcilerden ayıran en önemli yan tarihsel çalışmalarını ampirik
boyutla destekliyor olması, aynı zamanda buradan elde ettiği perspektifle güncel toplumsal
meseleleri analiz etmesidir. Örneğin bir işlevselci olarak Kıray’da tarihsel derinlik
bulunmamaktadır. Turhan ve Mardin ise tarihsel bir değerlendirmeye sahiptirler anca bunu
ampirik olarak derinleştirememektedirler. Turhan da güncel toplumsal analiz mevcuttur ancak
Mardin’de günsel toplumsal analiz kavramsal incelemeler düzeyindedir. Dolayısıyla burada
ele aldıklarımız arasında pek dikkat çekmemiş de olsa toplumsal değişime en bütüncül
yaklaşanın Karpat olduğu söylenebilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik
Önceki bölümün devamı olan bu bölümde Türkiye sosyal bilim dünyası içinde
değişimle ilgili daha çok siyasal bilimler çerçevesinde özümlemeler geliştiren iki sosyal
bilimci olarak Şerif Mardin ve Kemal Karpat’ı ele aldık. Mardin merkez-çevre
kavramsallaştırması olarak bilinen yaklaşımında Türkiye’de modernleşmeyi batılılaşmacı
bürokratik merkez ile islami toplumsal çevre arasındaki bir mücadele tarihi olarak
görmektedir. Ona göre toplumsal değişimin dinamikleri bu iki gücün mücadelesinde
yatmaktadır. Mardin’in şark despotizmi tezlerine dayanarak geliştirdiği bu yaklaşıma mukabil
Karpat Osmanlı’nın klasik modeli ile moderleşme dönemi arasında daha fazla süreklilik tespit
etmektedir. Onun göç, demografik dinamikleri kurumsal değişimler üzerine bina ettiği
yaklaşıma göre modernleşme bir merkezîleşme süreci olarak anlaşılabilir. Bu modele göre
devletin merkezîleşme sürecindeki rolü toplumsal değişmenin sınırlarını da belirlemektedir.
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Bölüm Soruları
1) Şerif Mardin modernleşmeyi açıklamada kullandığı merkezi önemdeki merkezçevre kavramını aşağıdaki Amerikalı sosyologlardan hangisinden almıştır?
a) Shumel Eisenstadt
b) Talcot Parsons
c) Edward Shils
d) Robert K. Merton
e) Seymour Lipset
2) Kemal Karpat’a göre modernleşme aşağıdakilerden hangisi gelişmediği için eksik
kalmıştır?
a) Bürokrasi
b) Orta sınıf
c) İşçi sınıfı
d) Sanayici
e) Yönetici
3) Şerif Mardin’in toplumsal değişmeyi açıklarken dayandığı çerçeve nedir? Sizce
merkez-çevre yaklaşımı Türkiye’deki toplumsal değişmeyi ne kadar açıklamaktadır?
4) Sizce Türkiye’de demokratikleşmenin önündeki temel engel nedir? Toplumsal
değişme açısından düşününüz.
5) Sizce siyasi merkezîleşme ile modernleşme arasındaki ilişki nedir? Bu çerçevede
son yıllarda bürokrasideki merkezîleşme eğilimi ile toplumsal değişim arasındaki ilişkiyi
değerlendiriniz.
6) Sizce Türkiye’de çarpık şehirleşme ve gecekondulaşmanın temel nedeni nedir?
Bunlar modernleştiğimizin bir göstergesi olarak görülebilir mi?

Cevaplar
1) c, 2) b
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14. SONUÇ: SOSYOLOJİDE TOPLUMSAL DEĞİŞME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
-

Değişimle İlgili Yaklaşımları Tasnif Sorunu

-

Klasik Sosyolojinin Toplumsal Değişimle İlgili Mirası

-

Çağdaş Sosyoloji’de Toplumsal Değişim

-

Türkiye’de Toplumsal Değişim ve Modernleşmenin Ele Alınışı

-

Sonuç: Teori Yorgunluğu ve Modernleşme Sorunu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Sosyoloji’de değişimi açıklamak için yeterli teorik açıklamalar ve modeller
geliştirilebilmiş midir?
2. Günümüzde toplumsal değişimi açıklama noktasında hangi durumdayız?
3. Türkiye’de toplumsal değişmeyi ele almak için yeterli bir sosyolojik çerçeve
mevcut mudur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Değişimle İlgili
Yaklaşımları Tasnif Sorunu

Sosyolojide değişimle
alakalı açıklamaları belirli
bir tasnif içerisinde
kavramak

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar

Klasik ve Çağdaş
Sosyolojinin Toplumsal
Değişimle İlgili Mirası

Sosyolojinin değişimle
ilgili birikimini kavramak
ve değerlendirmek

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar

Türkiye’de Toplumsal
Değişim ve Modernleşme

Türkiye’de toplumsal
değişim ve
modernleşmenin ele
alınışını
değerlendirebilmek

Ders notları, ders anlatımı,
sunumlar ve ileri okumalar
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Anahtar Kavramlar
• Klasik sosyoloji
• Çağdaş sosyoloji
• Toplumsal değişim
• Modernleşme
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Giriş
Alev Erkilet yirminci yüzyılda farklı sosyolojik gelenekleri temsil eden dört
sosyoloğun toplumsal değişim ile ilgili teorilerini çözümlediği çalışmasında bir sosyoloğun
değişime ilişkin görüşlerini inceleyebilmek üzere sahip olduğu insan sayıltısından başlamak
gerektiğini belirtmektedir. Ona göre bir sosyoloğun topluma dair bütüncül perspektifini
anlamak üzere insana bakışından başlamak gerekmektedir. Bu çerçeveden sosyolojinin
değişim konusunda oluşturduğu birikimi değerlendirmek ve buradan hareketle bir bakış
açısına ulaşmak makul görünmektedir. Zira değişim sosyolojisi yeni bir insan ve evren
tasavvurunun ortaya çıkması ile ilintili olan sosyolojinin bir parçasıdır ve bu sebeple de onun
bütün sorunları ile malüldür. Bu tasavvur sorgulanıp eleştirilirken değişim sosyolojisinin de
bu sorgulama ve eleştirilerden fazlasıyla nasibini alması kaçınılmaz gözükmektedir.
Bu bölümde kitabın buraya kadarki kısmında ele alınan değişim sosyolojisi
yaklaşımları toplu bir biçimde değerlendirilecek ve elimizdeki miras ile gidilebilecek yolun
bir hesabı yapılacaktır.
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14.1. Değişimle İlgili Yaklaşımları Tasnif Sorunu
Sosyolojinin diğer bütün konularında olduğu gibi değişime yaklaşımların kendi içinde
tasnifi ciddi bir biçimde sorun teşkil etmektedir. Toplumsal değişim gibi sosyolojiyi baştan
ayağa kaplayan bir konuda geçerli tasnifler oluşturmak bile başlı başına bir mesele olarak
karşımızda durmaktadır.
Bu çerçevede değişimler ilgili sosyolojik yaklaşımların sıklıkla Merton’un kendi
değişim sosyolojisini geliştirirken oluşturduğu tasnife bağlı kalınarak sınıflandırıldığını
söylemek mümkündür. Merton sosyolojideki açıklamaları büyük, orta ve küçük boy kuramlar
olarak tasnif etmektedir. Ona göre büyük boy kuramlar toplumsal gerçekliği ihmal etmekte ve
kurgusal kalmaktadır. Buna mukabil küçük boy kuramlar ise elde ettikleri verileri genelleme
sorunu yaşamaktadırlar. Yani bir taraf soyut kalırken diğer taraf ise somut fakat bağlamsızdır.
Kendisini orta boy bir kuramcı olarak gören Merton’un kendi pozisyonu Amerikan sosyal
bilim camiasında Avrupai teorilerden kopuşun yaşandığı bir dönemde orta yolcu bir
sentezleme girişimini temsil etmektedir. Merton, Parsons’ın soyut büyük boy kuramı ile
çağdaş Amerikan sosyolojisinde sosyal psikolojinin güçlü etkisi ile gittikçe güçlenen küçük
ölçekli ampirik çalışmalar arasında bir köprü oluşturmaya çalışmıştır. Onun bu üçlü tasnifi
uzunca yıllar değişim sosyoloji çalışmalarını tasnif için de kullanılmıştır. Bu çerçevede bir
tarafa makro boy kuramlar olarak klasik ve yeni evrimcilik, döngüsel teoriler, işlevselci
yaklaşım, klasik çatışmacılık, modernleşme kuramları yerleştirilmekte, öte tarafa ise mikro
ölçekli çalışmalar olarak Amerikan sosyolojisinde bir dönem etkin olan Morenocu sosyometri
ve sosyal psikolojik kişilik çalışmaları yerleştirilmektedir. Bu ikisi arasındaki vasatı temsil
eden ise yapısal-işlevselciliğin Merton’un ıslahından geçmiş hâli ile çatışmacılık
yerleştirilmektedir. Amerikan sosyolojisinin kendi içsel gerilimleri ve gelişim macerasına
göre geliştirilmiş olan bu tasnifin Amerika dışına çıkıldığında bazı sapmalar oluşturduğu
görülebilir. Zira örneğin sosyolojinin anavatanı Avrupa’da bu tasnifin mikro ucu hiçbir zaman
ABD’deki kapsam, güç ve etkinlikte olmamıştır. Dolayısıyla değişimle ilgili çalışmaların
kuramlar arası bir çatışmacı ilişkiden ziyade sentezlemelerle geliştiğini görebiliriz. Örneğin
Giddensçı yapılaşma kuramı veya Bourdioucu ilişkisel sosyoloji bu tür bir sentezlemeyi
yansıtır.
Richard P. Appelbaum’a (Appelbaum, 1988) göre toplumsal değişimle ilgili
sosyolojik kuramlar dört temel kategori altında ele alınabilir: evrim, denge, çatışma ve
yükselme-çökme kuramları. Applebaum modern toplumun doğuşu ile yakından ilişkili olan
evrim kuramlarının varoluş mücadelesinde, en güçlünün ya da en iyi uyum sağlayanın ayakta
kalacağı varsayımına dayandığını vurgular. Ona göre bu evrimci çizgi iki ana hat üzerinden
gelişmiştir: Bir tarafta Comte’un temsil ettiği (Biz buna Saint-Simon’u da dâhil edebiliriz34)
ilkelden moderne doğru bir gelişim hattına denk düşen doğrusal evrimcilik varken; öte tarafta
da Durkheim ve daha sonra da Parsons tarafından temsil edilen (biz buna Spencer’ı da
rahatlıkla ilave edebiliriz) organizmacı evrimci yaklaşım vardır. Bu ikincisi uzmanlaşma34

Bana göre Marx’ın konumu ise daha karışıktır. Marx bir taraftan evrimci bir hatta yer alırken diğer taraftan da
çatışmacılığın kökeninde yer almaktadır.
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farklılaşma ve bütünleşme kavramları etrafında karşılıklı bağımlılık süreçlerine bağlı daha
karmaşık bir evrimsel süreç tasvir etmektedirler. Toplumsal değişime yönelik ikinci kuramsal
anahat çatışma yaklaşımlarıdır. Appelbaum toplumsal değişimi açıklayamadığını düşündüğü
bu yaklaşımı çağdaş çatışma kuramlarıyla sınırlandırmaktadır. Hâlbuki Marx ile başlayan bu
çizgi de Weber ve Simmels gibi klasik sosyologların da bulunduğu söylenebilir. Üçüncü
kategoride denge kuramları yer almaktadır. Denge kuramları kabaca yapısal-işlevselcilikle
temsil edilir. Burada toplumda işlevlerin sürekliliği fikri çerçevesinde bir denge bulunduğu
düşünülmektedir. Erkilet (2007, s.262) Appelbaum’un durağanlık kavramını yanlış anladığını
söylerken haklıdır. Zira o, durağanlıkla hareketsizliği eşit olarak görmektedir. Hâlbuki bunlar
birbirinde farklı şeylerdir. Yükselme-çökme kuramları ise Appelbaum'un tasnifindeki
dördüncü kategoriye denk düşmektedir. Sorokin'i içine yerleştirdiği bu kategori (biz sosyolog
olmamalarına rağmen Spengler ve Toynbee’yi de buraya ekleyebiliriz) Ona göre toplumsal
değişmeyi karmaşık ve düzensiz bir süreç olarak görmektedir. Applebaum’un bu
değerlendirmesi kuramların kendi içinde genel bir düzen fikrine yaslandıklarını gözden
kaçırmaktadır. Yükseliş-çöküş kuramları değişmeyi kümülatif ve karmaşıklığın artışı olarak
görmektense aksine metateorik bir harici plan fikrine daha fazla yaslanmakta oldukları
söylenebilir (bu konuda detaylı bir tartışma için bk. Erkilet, 2007, s. 260).
Lewis A. Coser Sosyolojik Düşüncenin Ustaları isimli eserinde geliştirdiği üçlü tasnife
göre değişmeye yaklaşımlar (i) işlevselcilik, (ii) içsel değişme kuramı ve (iii) çatışmacılık
şeklinde tasnif etmektedir (Erkilet, 2007, ss.266-268). Don Martindale de değişimle ilgili
kuramları felsefi kökenlerinden hareketle beş okul çerçevesinde tasnif etmektedir:
(i) Pozitivist organizmacılık: a) Klasik dönem, b) Çözülme dönemi (Sorokin)
(ii) Çatışma kuramları: a) İdeolojik dönem, b)Çağdaş sosyolojik çatışma kuramları
(iii) Şekilci sosyoloji: a) Yeni Kantçılık b) Fenomenoloji
(iv) Toplumsal davranışçılık: a) Çoğulcu davranışçılık, b) Sembolik etkileşimcilik c)
toplumsal eylem kuramları (Parsons ve Merton)
(v) Sosyolojik işlevselcilik: a) Makro işlevselcilik (Parsons, Merton), b) Mikro
işlevselcilik: grup dinamikleri. (Erkilet, 2007, s. 270)
Erkilet (2007, 274, 278) bunlardan başka Margaret M. Poloma, Pitirim A. Sorokin ve
Walter L. Wallace'nin sınıflamalarından bahsetmektedir. Buna ek olarak değişimle ilgili bir
yaklaşım geliştiren her bir sosyoloğun kendinden önceki birikimi tasnif etmekle işe
başladığını belitmek gerekir.
Aşağıda değişime yaklaşımlar bu tasniflerin arka planında yatan ayrıma göre ele
alınacaktır. Merton’un küçük boy yaklaşımlar olarak nitelediği davranışçı yaklaşımlar kitabın
(dolayısıyla bu bölümün) kapsamı dışında görülmüştür. Zira bu kategori 1950-60’ların
Amerikan sosyolojisine mahsus bir durumu yansıtmaktadır. Applebaum’un yapısal
işlevselciliği öne çıkaran tasnifi kendi içinde bir tutarlılık arz etmekle birlikte Marx ve Weber
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gibi iki önemli kaynağı tasnif dışı tutmakla malüldür. Aynı zamanda yükselme-çökme
teorileri ile organizmacı-evrimci yaklaşımlar arasındaki metodolojik öncüllerden kaynaklanan
benzerlikleri göz ardı etmektedir. Dolayısıyla sosyolojinin değişimle ilgili teorik ve düşünsel
mirası aşağıda klasik ve çağdaş sosyolojideki salınımlar çerçevesinde ele alınmaktadır.

14.2. Klasik Sosyolojinin Toplumsal Değişimle İlgili Mirası
Maureen T. Hallinan (1997) Amerikan Sosyoloji Derneğinin 1996’daki yıllık
kongresinde yaptığı başkanlık konuşmasında toplumsal değişimi ele alan sosyolojik teorilerin
genel ve özel olarak ikiye ayrılabileceğini belirtmektedir. Ona göre genel teoriler değişimi
soyut bir düzeyde açıklamaktadırlar. Bu teoriler değişimin aktörlerini belirlemekte, değişimin
nasıl gerçekleştiğini tanımlamakta ve muhtemel neticelerini tahmin etmektedirler. Özel
teoriler ise genel teorilerden türemekte ve bunlarda dile getirilen geniş çaplı fikirlerin
detaylarını tespit etmektedirler. Hallinan (1997, s. 4) bu çerçevede sosyal bilimler tarihinde
genel ve özel teoriler arasında bir döngü olduğunu dile getirir. Ona göre (i) önce genel bir
değişim teorisinin formüle edilir; (ii) ardından bu teori özel vakalara uyarlanarak test edilir ve
(iii) nihayetinde uygulamalar genelleştirilip bütünleştirilerek uyarlanmış yeni bir genel teori
üretilir. Bu döngünün sosyolojide ne kadar sağlıklı bir biçimde işlediği tartışmalıdır. Zira
genel teorilerin ardından özel teoriler gelse de üçüncü aşamada üretilen yeni genel teorilerin
bu özel teorilerin gerçekleştirdiği açılımları dikkate aldıkları şüphelidir. Yukarıdaki ele
aldığımız teoriler ampirik neticelerin oluşturduğu imkânlardan ziyade farklı teorik ve
epistemolojik bakış açılarının birer neticesiymiş gibi gözükmektedir.
Esasında sosyoloji ile sosyal değişme neredeyse eş anlamlıdır. Moore’un (1960, s.
818) dile getirdiği gibi sosyal değişmeye dair bütüncül bir inceleme sosyolojinin bütün
konularını ve alt başlıkların içermektedir. Belki de bu sebeple Boudon’un (1991) kapsamlı bir
biçimde eleştirdiği gibi sosyolojideki toplumsal değişim kuramları başarılı olamamıştır. Ona
göre toplumsal değişimi genellikle formel model ve teoriler kapsamında inceleyen sosyoloji
yeterli bir çerçeve oluşturamamıştır. Bu teoriler daha ziyade tarihsel gelişmenin niçin gerekli
olduğunu ele almakta ve nomolojik bir konumda kalmakta; sosyal gerçekliği anlamayı
engellemektedirler (Boudon, 1991, s. 225). Boudon’un bu eleştirisi yukarıda dile getirildiği
gibi özel teorilerle gerçekleştirilen mikro düzeyli analizlerin genel teorilere yansımaması
anlamına da gelmektedir.
Bu kitabın geride kalan bölümlerinde ele alındığı üzere bu başarısızlıkta sosyolojinin
doğuşunun özel koşulları ciddi bir biçimde etkili olmuştur. Yukarıda ele alındığı üzere klasik
sosyoloji toplumsal değişim konusu ile modern toplumun doğuşunu açıklamak üzere
ilgilenmiştir. Bu çerçevede Aydınlanmacıların moderniteyi meşrulaştırmak üzere ürettikleri
ilerleme ve evrim teorileri klasik değişim teorilerinin genel çerçevesini teşkil etmiştir. Onlar
toplumsal değişmeyi moderniteyi ortaya çıkaran bir olgu olarak görmekteydiler. Belki olgusal
olarak bunda haklı olabilirler. Zira sosyolojinin doğduğu modern toplumun oluşma çağında
Marx’ın meşhur tabiriyle “katı olan her şey buharlaşıyor,” bir değişim kasırgası Avrupa’daki
tüm sosyal fenomenleri alt üst ediyordu. Ancak klasik sosyologların geliştirdikleri teoriler bu
değişimleri olgusal düzeyde incelemek yerine soyut tarihsel ilerleme yasalarını tespit etmeye
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yöneldiler. Zira onların esas problematiği modern toplumu diğer toplum biçimleri karşısında
savunmak ve moderniteyi Avrupa merkezci bir biçimde açıklamaktı. Böylece Boudon’un
eleştirdiği gibi kurgusal ve spekülatif olan teoriler gerçekliğin yerini almaya başladı. Zira bu
teorilerin kendileri kurgusal ve spekülatif olduklarını kabul etmemekteydiler.
İlerlemeci evrimci teorisyenler birbirini takip eden bir süreç dâhilinde toplumların
daha basit ve tekdüze olandan daha ileri ve karmaşık olana doğru bir evrim geçirdiğini
düşünmektedirler. Hegel’in üçlemesi ile metateorik bir temele kavuşan ilerlemecilik on
dokuzuncu yüzyılın sorgulanmayan temel fikrî çerçevesini teşkil etmektedir. Saint-Simon
ilerlemecilik çerçevesinde toplumsal değişimi sanayinin bir neticesi olarak görmektedir.
Benzer şekilde Comte düşüncenin ve bilimlerin evrimi neticesinde meşhur üç hâl yasasına
varmaktadır. Ona göre tarihte toplumlar sırasıyla teolojik, metafizik ve pozitif aşamalardan
geçmiştir. Marx’ın kölelikten feodal topluma oradan da burjuva toplumuna doğru geçildiğine
dair aşamalı tarih görüşü de bu tür bir evrimci anlayışın örneği olarak gösterilebilir. Spencer
ise aynı sistematiği toplumsal farklılaşma ve bütünleşme fikri çerçevesinde kurmaktadır. Ona
göre toplumlar askerî toplumdan sanayi toplumuna doğru iş bölümü çerçevesinde şekillenen
tarihsel bir değişim içerisindedirler. Benzer şekilde Durkheim de gelişme seyrini mekanik
dayanışmaya göre şekillenen ilkel ve geleneksel (sanayi öncesi) toplumlardan organik
dayanışmaya göre şekillenen sanayi toplumuna doğru bir evrim süreci olarak görür. Böylece
ona göre de toplumlar tarih içerisinde bir evrim sürecine tabidirler. Klasik sosyologlardan
sadece Weber bu tür ilerlemeci bir soyut ve genellemeci değişim fikrine karşı çıkarak mikro
düzeydeki olgulardan hareketle bir gelişme anlayışı geliştirmeye çalışır. Belki de Weber’in
genel bir değişim teorisine sahip olmaması ile neticelenen bu anlayışın onun epistemolojisi ile
yakından ilişkisi olduğu kadar dönemin sosyal siyasal koşulları ile de yakından ilişkisi
mevcuttur. Bu yönüyle Weber, yukarıda Hallinan’ın dile getirdiği çevrimdeki ikinci aşama
için gerekli kavramsal ve metodolojik çerçeveyi oluşturmuştur.
Kendisinden önceki sosyolojik gelenekten bir hayli farklılaşan bir analiz
gerçekleştirmesi sebebiyle Weber sıklıkla kendisinden öncekilerle karşılaştırılmıştır. Politik
tercih ve yönelimleri bir yana bırakarak söyleyecek olursak bu karşılaştırmaların sosyolojik
teorinin imkânlarını daha iyi kavramak için iyi bir zemin oluşturduğunu söylemek
mümkündür. Zira böylece sosyolojik teori ve kavramları daha kolay anlayabilmek mümkün
hâle gelmektedir. Weber’in Marx ile karşılaştırılması meşhurdur. Genellikle soğuk savaş
döneminin siyasal taleplerine denk düşen bu karşılaştırmalar uzunca bir süre Weber’i belirli
bir bağlamda anlaşılmaya mahkûm etmiştir. Bunda Weber’in kendi hayatında da Marksizm
ile yüzleşmiş ve zaman zaman ona bir cevap üretme arayışına girmiş olmasının da etkisi
elbette mevcuttur. Marx’ın değişim modeli ilk bakışta Weber’in değişim anlayışı ile kesin bir
karşıtlık arz etmektedir. Yukarıda ele alındığı gibi Marx tek etkenli, determinist ve pozitivist
bir değişim anlayışına sahiptir. Hâlbuki Weber’in, tam aksine çok etkenli, doğrusal ve
determinist olmayan bir değişim fikri söz konusudur. Bu Marx ve Weber’in epistemolojik
temellere sahip olmalarına bağlanabilir. Marx’ın sosyal olguları doğa bilimlerindeki neden
sonuç ilişkisi içinde ele alan pozitivist realizmine karşı Weber’in anlamacı sosyal eylem
teorisi sosyal eylemin doğa bilimlerinin konusu olan eylemden farklı bir biçimde neden ve
sonuca ek olarak anlamı da içerdiğini benimsemektedir.
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Ancak kolayca kabul edilebilir olan bu yüzeysel bakışın ötesine geçildiğinde Marx ile
Weber’in değişim teorilerinde benzerlikler dikkat çekmektedir. İlk defa 1932’de Karl Löwith
(1993) tarafından dile getirilen en temel benzerlik her ikisinin de sosyal değişim ile modern
toplumun ortaya çıkışını eş anlamlı olarak kullanmalarıdır. Aynı zamanda bu değişimi ortaya
çıkaran saik olarak akılcılaşma etrafında da ortak bir kanaate sahiptirler. Her ikisi de kapitalist
toplumun ontolojisini benzer bir biçimde değerlendirmektedirler. Bu ontolojik mahiyet
kaçınılmaz bir biçimde sorunlu, fakat aynı zamanda geleneksel toplumlarla
karşılaştırıldığında devrimcidir.
Weber, sadece Marx ile değil diğer bir kurucu isim olan Durkheim ile de
karşılaştırılmıştır. Bu iki sosyoloğun özellikle Amerikan sosyolojisindeki ilişkisi bir karşıtlık
olmaktan ziyade genellikle sentezleme şeklinde gerçekleşmiştir. Bu sentezleme çabaları
dâhilinde onların değişim ile ilgili teorileri çeşitli biçimlerde karşılaştırılmıştır. Boudon (1991,
s. 43), Durkheim ile karşılaştırıldığında Weber’in sosyolojisinde genel bir geçerlilik fikrinin
mevcut olmadığını belirtmektedir. Ona göre olgular arasında benzerliklere ve düzenliliklere
yönelmeyen Weberyen sosyoloji bu tür örüntüleri diğerleri gibi bir durum olarak
değerlendirmektedir. Bunda Weber’in sosyal bilimleri nomolojik olarak görmemesinin
önemli bir payı mevcuttur. Bu çerçevede Weber’in sosyal eyleme odaklanan makro değişim
analizi Durkheim’in rasyonel bireye dayalı yapısalcı analizinden ciddi bir biçimde
farklılaşmaktadır.
Ancak bu kopuşa odaklanmak başka bir noktada yaşanan yakınlaşmayı gözden
kaçırmaya neden olabilir. Edward Tiryakiyan (1995), Durkheim’in sosyolojik realizmi
Weber’in yöntemsel bireyciliği ile bir karşıtlık içerse de gündelik yaşamın dönüşümü
noktasında bu iki teorisyenin birbirine hayli yaklaşmış olduğunu ileri sürmektedir. Ona göre
bu yakınlaşma dinamik bir değişim imkânı sağlayan Weber’in karizma kavramı ile
Durkheim’in kolektif galeyan kavramlarının birlikte değerlendirilmesinden neşet etmektedir
(Tiryakian, 1995, s. 271-272). Weber’in karizmasında kutsal ile ilişkili olana verilen olağan
dışı rol ve konum gibi Durkheim de gündelik iktisadi hayatın ortasında kutsalın oluşturduğu
olağan dışılıktan bahsetmektedir. Nihayetinde hem Weber hem de Durkheim nadir, olağan
olmayan dönemlerde kurumsallaşmış otoriteye yönelik tehditlerde aktörlerin tutum ve
davranışlarının da gündelik sınırları aşması ve akılcı olmayan şevkle beslenen bir tür
kahramanlık gösterme kapasitesine sahip olmaları gerektiğini düşünmektedirler (Tiryakian,
1995, s. 273).
Bu çerçevede Weber sosyolojisi değişimi gerçekçi bir biçimde kuramsallaştırmak için
uygun epistemolojik, metodolojik ve kavramsal araçları barındırmaktadır. Ancak Weber de
kendisinden öncekilerde olduğu gibi bu araçları bir yana bırakarak kendi ideografik bilimsel
anlayışından sapmakta ve değişimi açıklarken moderniteyi temellendirmeye girişmektedir.
Böylece o mikro düzeyde kendinden önceki sosyolojik gelenekten kopup sosyal realiteye
daha fazla yaklaşırken, makro düzeyde bu geleneğe eklemlenerek kurgusal bir teorileştirmeye
girişmektedir.
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Klasik sosyolojide temelde ilerleme ve evrim fikri üzerinde gelişen toplumsal değişim
çalışmaları makro düzeyde toplumun doğuşunu açıklamaya çabalamaktadırlar. Çağdaş
sosyoloji bu miras üzerinde hareket ederek toplumun doğuşu probleminden toplumun işleyişi
problemine yönelmişlerdir. Bu çerçevede çağdaş sosyoloji ise bu konuda daha fazla çeşitliliğe
sahiptir. Döngüsel teoriler, yapısal-işlevselcilik, çatışmacılık, yeni evrimcilik bunlardan
birkaçıdır.

14.3. Çağdaş Sosyoloji’de Toplumsal Değişim
Merton’un tasnif ettiğine göre çağdaş sosyolojide değişime yaklaşımlar orta boy
kuramlar çerçevesinde şekillenmiştir. Sayıları daha çok olmakla birlikte çağdaş sosyolojik
teorideki beş temel yaklaşımı belirtmek gerekir. Bunlar sırasıyla tarihsel döngü yaklaşımları,
yapısal-işlevselci denge teorileri, çatışma kuramları, yeni-evrimcilik, modernleşme kuramları
olarak listelenebilir. Buna ek olarak sanayi sonrası toplum kuramları, post-medern toplum
kuramları, küreselleşme kuramları da toplumsal değişimle ilgili bir başka hattı temsil
etmektedir.
Döngüsel kuramlar on dokuzuncu yüzyıl ilerlemeciliğinin geliştirdiği tarihsel vizyonu
tersine çeviren yaklaşımlardır. Toplumsal değişmeyi bir dizi döngüsellikle ifade eden Sorokin
bu yaklaşımın sosyolojideki başlıca temsilcisidir. Tarihte bir ilerleme değil bir döngü
görmektedirler. Buna göre tarih daimi bir ilerlemeyle değil, yükseliş ve düşüşlerin birbirini
takip eden düzenli tekrarları ile gerçekleşmektedir. Tarihi kavrama ve kavramsallaştırmada
itiraz ettiği ilerlemecilikten aslında pek bir farkı yoktur. Sadece dönemin ortamı gereğince bir
düşüş fikri daha cazip görünmektedir. Nitekim teorinin önde gelen isimlerinden birisi olan
Toynbee'nin 1930’larda geliştirdiği teorilerini 1950’lerde değiştirmesi de buna delalet
etmektedir. 1980’lerde bir dizi yükseliş ve düşüş eseri ile yeniden gündeme gelse de
döngüselliğin sosyolojik teoride geniş bir temsil elde edemediği söylenebilir.
Yirminci yüzyılda toplumsal değişimle ilgili asıl hegemonik açıklama yapısalişlevselciliktir. On dokuzuncu yüzyılın büyük kuramlarının bir karışımı olan yapısal
işlevselcilik 1930-1960 arasında Amerikan sosyolojisinin değişimler ilgili resmi görüşü
gibidir. Parsons’ın geliştirip egemen hâle getirdiği bu teori özellikle 1945 sonrasında yaygın
değişim karşıtlığı ekseninde toplumsal değişimi inkara yönelmişti. Zira bu dönemde değişim
demek “sosyalizm” demektir. Toplumu değişik işlevleri gören unsurların bir düzen içerisinde
bir araya geldiği bir bütün olarak gören yapısal-işlevselci sosyologlara göre Amerikan
toplumu her bakımdan birbiri ile uyumlu ve işlevsel parçalardan oluşmuş, değişimin imkânsız
olduğu bir toplumdur. Her ne kadar Merton unsurların sadece işlevlerinin değil aynı zamanda
bozuk-işlevlerinin (işlevsizliklerinin) de toplumsal düzenin işlemesi ve değişmesi için gerekli
olduğu fikriyle bu tutucu teoriye dinamizm katmaya çabaladıysa da yapısal-işlevselcilik
kendisine yöneltilen eleştiriler karşısına geri çekilmiştir.
Ancak onun mirası modernleşme kuramları çerçevesinde devam etmiştir. Yapısalişlevselcilik toplumsal değişimi tarih boyunca değişik toplum biçimleri arasında gerçekleşen
bir geçiş olarak görmektedir. Dolayısıyla son aşama olan modern toplumun artık bir istikrara
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kavuşmuş olması ve değişimin olmaması doğaldır. Ancak özellikle savaş sonrası dönemin
ortamı gereği dünyada henüz bu aşamaya erişmediği, dolayısıyla değişime hâlen ihtiyaç
duyan toplumların varlığı söz konusudur. İşte burada yapısal-işlevselciliği revize eden
modernleşme kuramları devreye girmektedir. Buna göre modernitenin Batıda ortaya çıkışının
aşamaları ve biçimi eğer doğru bir biçimde anlaşılırsa, modernleşmeye ihtiyacı olan toplumlar
için bir rehber teşkil ettirilebilirdi. 1950’lerde önce iktisadi kalkınma ile ilgili olarak ortaya
atılan bu teoriler 1960’larda gittikçe demokratikleşme, sekülerleşme, bürokrasi gibi hemen
hemen tüm alanları kapsayan dönüşüm teorilerine yerini bırakmıştır. Buna göre Batı tecrübesi
her alanda ortaya çıkarılarak bir yol haritasına dönüştürülmeli ve modernleşen toplumlara
uygulanmalıdır.
Yapısal-işlevselcilik, çatışma kuramları tarafından, modernleşme kuramları da
bağımlılık okuşu tarafından çetin bir eleştiriye tabi tutulmuştur. Çatışma kuramları yapısal
işlevselciliğin mükemmel uyumlu toplum fikrine saldırmışlardır. Özellikle Lockwood ve
Dahrendorf’un tabakalaşma çalışmaları ile gösterdikeri üzere bu işlevsel uyum fikri toplumda
yaşanan çatışmaların üzerine örten bir perde işlevi görmekteydi. Onlara göre toplum birbirine
yapısal işlevlerle tutunan parçalardan değil, çatışmalardan müteşekkildir. Toplumda değişik
gruplar arasında güç, prestij ve konum için bir mücadele yürümektedir ve bu toplumsal
değişmenin temel dinamiğini teşkil etmektedir. Onlara göre toplumsal değişim her toplumda
mevcuttur. Zira her toplum, her an toplumsal çatışmaya sahnedir. Toplumsal değişme ve
çatışma her an her yerdedir. Her toplum, bazı üyelerinin öteki üyeleri üzerindeki zorlamalara
dayanmaktadır. Dolayısıyla toplum içindeki her unsur, onun değişimine katkıda
bulunmaktadır.
Benzer bir eleştiriyi bağımlılık okulu modernleşme kuramlarına yöneltmiştir.
Modernleşme kuramları Batı dışı ülkelerdeki modernleşememeyi bu ülkelerdeki dahili
koşullara bağlamakta ve bu dahili koşulları değiştirecek müdahaleler önermekteydiler. Zira
onlara göre buralarda moderleşme önündeki engeller kaldırılır ve bir değişim ivmesi verilirse
modernleşme sağlanacaktır. Bağımlılık okulu ise bu fikri dışsal, uluslararası ekonomi-politik
koşulları ihmal etmekle eleştirmektedir. Zira onlara göre modernleşememenin esas nedeni bu
ülkelerin kendi içsel koşulları değil, Batılı modern devletler tarafından sömürgeleştirilmiş
olmalarıdır ve eğer kendilerine önerilen modernleşme reçetelerini uygularlarsa bu bağımlılık
ilişkisini değiştirmeyecekleri için yine modernleşemeyeceklerdir. Bunu pek çok ampirik
örnek gösteren bağımlılık okulu mensuplarına göre Batı dışı toplumlarda bir toplumsal
değişim için evvela küresel ekonomi politiğin değişmesi gerekmektedir. Bu eleştiriler
karşısında tutunamayan modernleşme kuramları, sunduğu reçetelerin de başarıya
ulaşamayacağı anlaşılınca 1980’lerden itibaren sahneden tamamen çekilmişlerdir. Ancak
aşağıda ele alınacağı üzere Türkiye’de modernleşme kuramlarının izinden giden çalışmaların
ömrünün daha uzun olduğunu söylemek mümkündür.
Öte yandan yirminci yüzyılın başında itibarını kaybeden evrimci yaklaşımların
1960’lardan itibaren toplumsal değişimle ilgili açıklamalara geri döndüğünü görmek
mümkündür. 1930’lu yıllardan itibaren Darwin'in evrim kuramı ile Mendel'in kalıtım
kuramını modern moleküler biyoloji ve matematiksel popülasyon genetiği ışığında birleştiren
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Modern Evrimsel Sentez evrimciliğe yeni temeller sağlamış; bu temeller üzerinde yenievrimcilik 1940’larda arkeolojide, ardından antropolojide ve 1960’lardan itibaren de
sosyolojide geriye dönmeye başlamışlardır. Klasik evrimcilikten farklı olarak ise çok hatlı ve
ihtimalli bir evrimsel bakışa sahip oldukları görülmektedir. İnsanlık tarihindeki evrimi enerji
kaynaklarının, bilginin, tekniğin ve iletişimin evrimi gibi etkenler etrafında açıklayan
evrimcilik 1990 sonrasında gelişen genbilimi ile yeni bir temel kazanmıştır. Günümüzde
gittikçe etkin hâle gelen yeni-evrimcilik toplumu bir organizmanın kendisini yeni kouşullara
uydurması gibi, kendisine yönelen dahili ve harici etkilere göre şekil değiştiren bir
mekanizma olarak görmektedir.
Robert Nisbet, Social Change and History isimli eserinde ilerleme, evrim kavramlarını
eleştirdiği gibi sosyal değişim kavramını da eleştirir ve değişimin sosyologlardan ziyade
tarihçilerin ilgi alanı olması gerektiğini ileri sürer. Ona göre bu teorilerin varsaydığı değişimin
bağlı olduğu içsel etkenleri belirleyen genel kanunlar mevcut değildir. Zira Nisbet, değişimin
kısmen içsel etkenler ama daha ziyade dışsal etkenler tarafından oluşturulduğunu
düşünmektedir.

14.4. Türkiye’de Toplumsal Değişim ve Modernleşmenin Ele Alınışı
Millî Kütüphane eser isimleri kataloğunda modernleşme anahtar kelimesi ile yapılacak
bir arama bize çarpıcı neticeler verebilir. Böyle bir aramada Türkiye’de sosyal bilimler
açısından değerlendirildiğinde modernleşme konusu hemen hemen bütün konuların temeline
yerleşen bir konu olarak öne çıkmaktadır. Din, hukuk, siyaset, birey, toplumsal ilişkiler gibi
pek çok konu modernleşme, modernite çerçevesinde ele alınmıştır.
Alper Kaliber (2002) Türk Modernleşmesini Sorunsallaştıran Üç Ana Paradigma
isimli yazısında Türkiye’de modernleşmeye yönelik üç temel yaklaşımdan bahsetmektedir: (i)
Sosyolojik yaklaşımlar, (ii) Bürokrasi ve devletçi yaklaşımlar, (iii) Siyasal iktisat temelli
yaklaşımlar. Bu paradigmaları “modernleşme sürecinde Türkiye'de devlet kimliğinin ve
devlet-toplum ilişkilerinin nasıl biçimlendiğine dair tahlillerine vurgu yaparak” irdeleyen
Kaliber her bir paradigrnayı karakteristik özelliklerini temsil eden en belirgin biçimde temsil
eden bir yazara odaklanarak ele almıştır. Bu çerçevde onun hareket noktasını sosyolojik
yaklaşımlar için Şerif Mardin, bürokrasi ve devlet merkezci yaklaşımlar için Metin Heper ve
siyasal iktisat temelli yaklaşımlar için de Çağlar Keyder oluşturmaktadır.
Kalıber, modernleşme analizinde sosyolojik ve siyasal araçlara öncelik tanıyan
sosyolojik temelli anlayışın Şerif Mardin, Niyazi Berkes ve bir ölçüye kadar Tarık Zafer
Tunaya'nın çalışmalarında ifadesini bulduğunu belirtmektedir. Sosyolojik yaklaşım,
sosyolojik olması hasebiyle öncelikle Türkiye’nin kendine özgü toplumsal ve siyasal
niteliklerini ortaya koyma çabası içerisindedir. Mardin’in Türk siyasasını açıklayabilecek bir
anahtar olarak sunduğu merkez-çevre kavramsallaştırması böyle bir sosyopolitik yapı fikrine
dayanmaktadır. Kalıber’e göre Mardin’in merkez-çevre ilişkileri çerçevesinde
modernleşmeye yaklaşımı Türkiye'de ve Batı Avrupa'da yaşanan deneyimlerin
karşılaştırılmasına stratejik bir önem atfetmektedir. Zira ona göre devlet gücünün
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merkezîleşmesindeki bu deneyim farklılığı, devlet-toplum ilişkilerinin de farklı bir tarzda
kurulması sonucunu doğurmuştur. Bu çerçevede Kalıber Mardin’in analizinden hareketle
Batı'da modern devleti yaratan merkezîleşme sürecinin “çevresel güçlerle uzlaşmaya dayalı ve
onların merkezi otorite karşısında özerkliklerini yitirmeden yönetim erkinin bir parçası hâline
gelmelerine olanak tanıyacak” çok boyutlu bir dizi karşılaşma sonucunda gerçekleştiğini,
buna mukabil “Türk siyasasında gerek Osmanlı gerekse Cumhuriyet dönemlerinde bu
karşılaşmanın, merkezle çevre arasında (devlet-toplum olarak da okunabilir) tek boyutlu bir
çatışma hâlinde” cereyan ettiğini belirtmektedir (Kalıber, 2002, p. 109).
Kalıber’in ele aldığı ikinci yaklaşım ise daha çok siyaset bilimciler ve siyasal tarihçiler
tarafından kullanılan bürokrasi ve devletçi yaklaşımlardır. Devleti temel analiz birimi olarak
alan ve Metin Heper tarafından temsil edilen bu yaklaşım Türkiye’deki güçlü devlet
geleneğini tarihsel kökenleri, özgün nitelikleri ve dayandığı meşruiyet zeminiyle açıklamaya
yönelmiştir. Kalıber (2002, pp. 113–114), Heper’in de Mardin gibi merkez-çevre
kavramsallaştırmasını temele aldığını ve bu çerçevede bu kutuplaşmanın siyasal seçkinler ve
devlet seçkinleri bağlamında yeniden üretilişine odaklandığını belirtmektedir. Ancak
Mardin’in sosyokültürel analizi Heper’i devlet-merkezci kuramında daha siyasal, kurumsal
bir boyuta taşınmıştır. Modern devlet biçimi ve mantığının Türkiye siyasasının dönüşüm
koşullarını belirlemesi biçimini ele alan Heper, Türkiye’nin modernleşme tarihini bürokratik
devlet seçkinlerinin eylem ve söylemlerine özel bir önem vermektedir. Kalıber Heper’in
yaklaşımının devletin toplum karşısındaki konumunu anlamak bakımından etkili bir çerçeve
önerdiğini belirtmekte; onu devlet merkezci davranarak toplum içerisindeki konumları,
kutuplaşmayı ve diğer demokrasi sorunlarını göz ardı etmekle itham etmektedir.
Kalıber’e göre Türk modernleşmesini ele alan üçüncü paradigma ise siyasal iktisat
temelli yaklaşımdır. “Çağlar Keyder, Korkut Boratav, Gülten Kazgan gibi çoğunlukla
Marksist gelenekten gelen iktisatçılar” tarafından oluşturulan bu paradigma Türkiye’deki
modernleşmeyi kapitalist dünya ekonomisinin ortaya çıkışı ve yayılması çerçevesinde ele
almaktadır (2002, pp. 118). Kalıber’e göre Keyder tarafından temsil edilebilen ve daha çok
dünya sistemi yaklaşımı ve çevreselleşme literatürüne dayanan “bu paradigmaya dâhil
edilebilecek çalışmalarda Türk modernleşmesinin iki ayrı bağlamda incelendiği önerilebilir:
1) Osmanlı toplumsal kuruluşunun KDE ile büttünleşmesi sonucunda çevreselleşmesi, 2)
Siyasa içindeki belirleyiciliğini korumak ve sürdürmek isteyen bürokrasinin üretim ve
bölüşüm ilişkileri üzerindeki tekelini yeniden tesis etme çabaları” (Kalıber, 2002, p. 118). Bu
yaklaşım modernleşmeyi kapitalistleşme ile eş anlamlı olarak görmekte ve Türkiye’nin dünya
sistemine eklemlenme arayışlarına odaklanmaktadır. Bu süreçte devlet denetiminde yaşanan
modernleşme devlet ile toplum arasındaki ilişkiyi tahakkümcü bir biçime dönüştürmüştür.
Devletin toplumu modernleştirmek üzere üretim ve bölüşüm ilişkilerini kullanımı söz
konusudur. Bu bakımdan Kalıber’in Ahmet İnsel’den faydalanarak geliştirdiği açıklamaya
göre modernleşme dönemi iktisadi politikaları, devlet seçkinlerinin ekonomik tercihlerinden
çok çağdaşlaştırılması gereken toplum üzerinde uyguladıkları yakından denetimin müdahale
alanını alabildiğine genişletmeye yarayan araçlarını temsil etmektedir (İnsel, 1995, s. 47’den
Kalıber, 2002, p. 121).
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Sonuç olarak Kalıber, bu paradigmaların inkâr edilemez bir biçimde Türk siyasal ve
ekonomik modernleşmesinin kavranmasına anlamlı katkılarda bulunduklarını belirtmektedir.
“Türk modernitesinin özgün niteliklerini; barındırdığı çelişki, sapma ve gerilimleri
kavramsallaştırmayı olanaklı kılan bir literatürün oluşmasını sağlayan” bu yaklaşımların ayrı
kuramsal kulvarlarda konumlanmalarına karşın aynı ontolojik ve epistemik ön kabullerden
yola çıktıklarını belirten Kalıber, bu yaklaşımların arasındaki benzerlik ve/veya ortaklıkların
farklılıklardan daha önemli olduğunu belirtmektedir. Ona göre bu yaklaşımlar arasındaki en
temel benzerlik devlete verdikleri konumdur. Bu çerçevede Kalıber (2002, p. 108, 122-123)
Türk modernleşmesini ele alan bu temel paradigmalara yöneltilebilecek başlıca eleştirileri
şöyle sıralamaktadır: (i) verili bir gerçeklik olarak aldıkları devlete kuramsal
soruşturmalarında ontolojik ve epistemolojik bir öncelik ve ayrıcalık atfetmeleri; (ii) türlü iç
ve dış politik performanslar, söylemler ve temsiliyet mekanizmalarıyla her seferinde yeniden
üretilen devlet kimliğini sorunsallaştırmamaları; (iii) dış politikanın oluşturulmasında
benimsenen söylem ve davranış pratiklerinin devlet kimliğinin temel unsurlarından olduğu
gerçeğini ihmal ederek yalnızca içsel dinamikler uyarınca açıklamaya çalışmaları. Buna
karşın Türkiye'de modernleşmenin ve devlet-toplum ilişkilerinin tahlilinde yeni ufuklar
açacak bir analitik ve metodolojik tavrın geliştirilmesi için ise şunları önermektedir: (i) devlet
kendisine tanınan ontolojik ve epistemolojik öncelik ve ayrıcalığı geri alarak kuramsal
soruşturmanın bir nesnesi yapılmalıdır; (ii) devlet kimliğinin türlü mekanizmalar aracılığıyla
her an yeniden ve yeniden üretilme koşulları araştırılmalıdır ve (iii) Türk modernleşmesi
sadece içsel dinamiklere göre değil iç ve dış siyasal süreçler arasındaki etkileşimi
değerlendirerek dışsal unsurları da yeterince dikkate alan bir yöntemle ele alınmalıdır
(Kalıber, 2002, p. 124).
Bu şekilde Türk modernleşmesi ile ilgili yaklaşımları derli toplu bir tasnife tabi tutan
ve farklı bir yaklaşım için başlangıç önerilerini şekillendiren farklı bakış açılarını yansıtan bu
yaklaşımların benzerliklerini bu şekilde keşfetse de aslında bu benzerlikleri oluşturan
kuramsal arka planı göz ardı etmektedir. Onun bıraktığı bu boşluk kısmen Türk
modernleşmesi literatürünün Avrupamerkezci bir bakış açısına göre şekillenmesini inceleyen
İsmail Çağlar (2013) tarafından doldurulmaktadır. Çağlar yakın zamanda kaleme aldığı “Türk
Modernleşmesi Literatürünün Avrupamerkezcilik Penceresinden Değerlendirilmesi” başlıklı
makalesinde Gülalp ve Ardıç’ın izinden giderek Türk modernleşmesi literatüründe çatışma ve
telfik paradigması olarak adlandırdığı iki temel yaklaşım belirlemektedir (Çağlar, 2013, p.
138). Bernard Lewis ve Niyazi Berkes tarafından temsil edilen çatışma paradigmasına göre
Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri arasında taban tabana zıtlık ve kesin kopuş vardır. Çatışma
paradigması, bu iddiayı yukarıdan tarih bakış açısıyla ileri sürmekte ve savunmaktadır.
Temelde Erik Jan Zürcher tarafından temsil edilen telfik paradigması ise tabandan tarih
perspektifine de yer açarak Osmanlı ve Cumhuriyet modernleşmeleri arasındaki
devamlılıkları vurgulamaktadır. Çağlar bu çerçevede Avrupamerkezciliği aşmanın bir yolu
olarak tabandan tarih yaklaşımının katkılarına dikkat çekmekte ve bu çerçevede İsmail
Kara’nın çalışmalarını örnek olarak göstermektedir.
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İlginç bir çerçeveden hareket eden Çağlar Türk modernleşmesi literatüründe hayli
etkili olmuş kitapların isimlerinin çevirisinde yaşanan değişimler ile Avrupamerkezci
kavramsallaştırma ve kuramsallaştırma arasındaki yakın bağı ortaya koymaktadır.
Çatışmacı paradigma Türk modernleşmesini Doğu ile Batı, geleneksel ile modern, dinî
ile seküler arasındaki çatışma üzerinden ele almaktadır. Bernard Lewis’in Modern Türkiye’nin
Doğuşu ve Niyazi Berkes’in Türkiye’de Çağdaşlaşma isimli eserleri tarafından örneklenen ve
yaygınlaştırılan bu yaklaşım Osmanlı ile Cumhuriyet’i birbirine taban tabana zıt iki dünya
olarak ele almaktadırlar. Burada ortaya çıkan yeni Türkiye vurgusu Türkiye’nin modernleşme
için eski ile tüm bağlarını kopararak radikal bir biçimde değişmesinin gerektiğini ifade
etmektedir. Bu türden ikili zıtlıklar üzerinden analizler yapmanın “istisnaları düşünmeden
genelleme yapma ve detaylara girmeden sathi görünüşe göre hüküm verebilme konforu”
sağladığını ifade eden Çağlar (2013, p. 141), bu şekilde “bir tarafta muazzam Avrupa
medeniyeti, onun karşısında ise onunla müspet ya da menfi bir ilişkiye girer girmez
kaçınılmaz olarak etki altında kalan ve dönüşmeye başlayan bir Doğulu İslam ülkesi”nin yer
aldığını belirtir. Ona göre bu tür ikili zıtlık şarkiyatçı bir kavramsallaştırmayı Avrupamerkezci
bir kuramsallaştırmayı bünyesinde taşımaktadır.
Çağlar’a göre Türk modernleşmesini ele alan diğer bir temel yaklaşım olan telfik
paradigması ise Erik Jan Zürcher tarafından geliştirilmiştir. Ona göre Modernleşen
Türkiye’nin Tarihi isimli eserinde “Türkiye’nin “modern tarihini” yazarken modernleşmeyi
geleneksel ile modernin, din ile çağdaşlaşmanın, Doğu ile Batı’nın uzlaşmaz çelişkisi
ekseninde açıklamaktan ziyade, Avrupa’da başlayan değişimin Osmanlı İmparatorluğu
üzerindeki etkisini gittikçe arttırmasına ve artan etkiye içeriden verilen tepkilere” odaklanan
Zürcher de kaba bir biçimde olmasa da temel de Avrupamerkezci pozisyonu korumaktadır
(Çağlar, 2013, p. 146). Zira “Osmanlı’nın yaşadığı dönüşüm sürecinin kendi başına Osmanlı
toplumundan, devlet aygıtından, kültüründen ve benzerlerinden kaynaklanan” kısımlarını
dikkate almayan bu yaklaşımda Türk modernleşmesini Avrupa’da yaşananlardan hareketle
açıklamaktadır (Çağlar, 2013, p. 146). Çatışmacı paradigmadan farklı olarak telfik
paradigması modern Türkiye’yi Osmanlının bir devamı olarak görmektedir. Toplumsal
süreçleri anlamak bakımından farklı imkânlar sunan bu yaklaşımın en temel özelliği
sürekliliği göstermek üzere mikro toplumsal süreçleri analiz emesi, Çağlar’ın
kavramsallaştırması ile aşağıdan bir tarih görüşünü benimsemesidir.
Tabandan tarih perspektifinin Avrupamerkezciliğin etkisini aza indirmekteki faydasına
vurgu yapan Çağlar’ın analizi Kalıber’de olduğu gibi toplumsal değişim ve modernleşmeyi
değerlendiren yaklaşımların kuramsal arka planına girmekte yeterli bir çerçeve
sunamamaktadır. Bu tür bir sorgulamanın yapılabilmesi için Türkiye’de sosyal bilimlerin
gelişimine ve toplumsal değişme ile ilgili kuramsal tartışmalara bakmak gerekmektedir.
Aşağıda Türkiye’de sosyal bilimler içerisinde toplumsal değişme ile ilgili yapılan değişik
analizler teker teker ele alındıktan sonra, sonuç kısmında toplumsal değişim ve modernleşme
ile ilgili yaklaşımlar kuramsal arka planları çerçevesinde yeni bir tasnife tabi tutulacaktır.
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Bu kitabın 12 ve 13. bölümlerinde ele alındığı gibi Türkiye’de toplumsal değişimle
ilgili çalışmalar temelde modernleşme problematiği ekseninde ortaya çıkmışlardır. Klasik
sosyolojide ve modernleşme kuramlarında sorulduğu biçimiyle “Türkiye neden
modernleşemedi?” şeklindeki bir soru bu çalışmalara esas ruhunu vermektedir. Sorunun bu
olumsuz karakteri tüm tarihsel sürecin Arlı’nın Şerif Mardin’i değerlendirirken ifade ettiği
gibi bir yokluklar sosyolojisinin ortaya çıkmasına neden olmuştur ya da modernleşmeyi
aşamaları önceden tayin edilmiş bir süreç olarak gören yaklaşımlar Mümtaz Turhan’ın
sorduğu biçimiyle “Garplılaşma’nın Neresindeyiz?” şeklinde bir soru çerçevesinde
modernleşmeyi ele alabilmektedirler. Öte yandan Türk sosyolojisindeki değişimle ilgili
çalışmaların büyük oranda kuramsal temellerini Batı sosyolojisinden alan çalışmalar
olduğunu söylemek gerekir. Ayrıca çalışmaların kaleme alındıkları dönemlerin siyasal
ortamları da bu açıklamalar üzerinde hayli etkili olmaktadır.
Mümtaz Turhan 1940’larda Kültür Değişmeleri isimli çalışmasını gerçekleştirirken
dönemin değişen siyasi ortamının da etkisiyle devlet eliyle yukarıdan gerçekleştirilen
Batılılaşma yerine aşağıdan modernliğin imkânlarının açığa çıkarılması yoluyla
gerçekleştirilecek bir değişimi öne çıkarmıştır. Zira tam da İkinci Dünya Savaşı’nın sonrasına
gelen bu dönemde Türkiye’nin yeni dünya sistemine kabul edilebilmesi için demokratikleşme
şartı konulmuştur. Turhan, Marshall yardımı çerçevesinde köye gelen traktörün ve yolun
toplumsal yapı üzerindeki etkisini gözlemleyerek modernleşme için devletin imkân
oluşturmasının yeterli olduğunu belirtmiştir. Turhan’ı erken bir modernleşme kuramcısı
saymak mümkündür. Zira neredeyse modernleşme kuramlarının tüm bileşenlerini bünyesinde
barındıran bu çalışma antropolojinin ve sosyal psikolojinin sağladığı imkânlarla bir
modernleşme reçetesi oluşturmaktadır.
Klasik sosyolojide Batı dışı toplumlarda toplumsal değişimle ilgili birbiri ile rekabet
eden iki kardeş teori olan Marx’ın Asya Tipi Üretim Biçimi kavramsallaştırması ile Weber’in
patrimonyalizm açıklaması Türk sosyolojisinde değişimle ilgili çalışmalarda temel teşkil
etmiştir. 1960’ların ortasından 1970’lerin sonuna kadar süren ATÜT tartışmaları
modernleşme tartışmalarına ciddi bir biçimde yansımıştır. İsmail Cem, Yalçın Küçük,
Stefanos Yerasimos, Sencer Divitçioğlu, İdris Küçükömer ve Muzaffer. Sencer gibi isimler
ATÜT modelini Türkiye’nin modernleşme sürecine uygulamaya çabalamışlardır. Ancak Suna
Başak’ın (2002, p. 18) dile getirdiği gibi “Osmanlı toplumsal yapısını, Marksist teoriden
hareketle Doğu Despotizmi ve ATÜT kavramlarıyla inceleyen sosyal bilimciler, toplumun
derinlerine nüfuz etmeyi sağlayabilecek bir okuma/anlama içerisine girmeyip, daha çok
kaynağı Batılı olan kurumsal-metinsel çözümlemelerle yetinmişlerdir.” Osmanlı toplumunu
Marx’ın ATÜT modeline göre ele almaya çalışan bu teoriler toplumun kendi içsel dinamikleri
çerçevesinde değişemeyeceğini de açıkça düşünmektedirler.
Öte yandan Türkiye sosyolojinde modernleşme ve toplumsal değişme ile ilgili
modernleşme kuramlarının etkisi Weberyen açıklamaların görünmeyen bir yaygınlık
kazanması ile neticelenmiştir. Yukarıda ele alınan Şerif Mardin Türkiye’de sosyoloji içinde
Weber’le teması en açık isimlerden birisidir. Kemal Karpat da sıklıkla Weber’e
başvurmaktadır. Mübeccel Kıray ise Marksizme yakın durduğu düşünülen bir isim olmasına
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rağmen toplumsal değişimle ilgili modelleri daha fazla Weberyen bir eğilim göstermektedir.
Mardin ve Kıray’ın Weberyen eğilimleri esasında onların Weberle olan temaslarından ziyade
modernleşme kuramlarındaki Weberyen damardan gelmektedir. Weber’yen açıklamaya göre
Osmanlı toplumu patrimonyal şark despotizmi karakterine sahip tipik bir toplumdur.
Dolayısıyla toplumsal değişim için kültürün ve toplumun bazı unsurlarının terk edilmesi veya
kapsamlı bir biçimde değişmesi gerekmektedir. İster Kıray’ın sanayileşme ve sekülerleşmeye
yaptığı vurgu da olsun, isterse Mardin ve Karpat’ın sivil toplum ve orta sınıfa yaptıkları
vurguda olsun temel nokta Batılı toplum modeline benzer bir toplumun ortaya çıkarılmasıdır.
Onlara göre bu benzerliklere engel teşkil eden bütün gelişmeler modernleşme ve toplumsal
değişim önündeki tutucu güçlerdir. Dolayısıyla bu güçlerin tasfiyesi modernleşmeyi
sağlayacak bir etken olarak karşımıza çıkar.

14.5. Sonuç: Teori Yorgunluğu ve Modernleşme Sorunu
Haferkamp ve Smelser (1992, p. 3), sosyal değişme analizini sosyolojinin köşe taşı
olmasına rağmen hâlen çok az gelişmiş olduğunu not etmektedirler. Onlara göre bunun iki
nedeni mevcuttur: Birincisi sosyolojide açık bir biçimde açıklayıcı olmadığı görülse de
kültürel kurtuluşçu, mateyalist, aktör temelli veya demografiye dayanan sosyal değişme
teorilerinin hâlen varlıklarını sürdürmeleridir. Bu teoriler beklenmedik bir değişim karşısında
bozguna uğrasalar da hâlen popüler varlıklarını sürdürürler. İkinci olarak da değişimi
açıklamak üzere çok etkenli ve unsurlu teorilerin gerekliliğini kabul edenler için bunu
gerçekleştirmenin çok zor bir görev olmasıdır. Basit teorileri kurmak kolay olsa da bunlar
yetersizdir; diğer taraftan karmaşık modeller daha gerçekçidir ama bunları inşa etmek zordur.
Ancak mevcut teorilere yönelik çetin eleştiriler dikkate alındığında gerçeklikten hareket eden
tek boyutlu ve ideolojik olmayan değişim teorilerine olan ihtiyaç da çok açıktır.
Sosyolojik literatür de değişimle ilgili çok sayıda teori ortaya atılmıştır. Neredeyse
değişim ile ilişkili denenmeyen açıklama kalmamıştır denebilir. Boudon bu teorilerin çoğunun
kıymeti kendinden menkul safsatalar olduklarını not ederken belki de haklıdır. Zira bugün
gelinen noktada nasıl Haferkamp ve Smelser’in yakındığı gibi hâlâ elimizde değişimi
açıklayan bir teori bulunmamaktadır. Bunu bir teori yorgunluğu olarak adlandırabiliriz.
Benzer şekilde Türkiye sosyal bilimleri de toplumsal değişimle ilgili tartışmalarda bir
modernleşme yorgunluğu yaşamaktadırlar. Toplumun gitmesi gereken bir yön olduğu fikri
Türkiye’de toplumsal değişimi her daim ideolojik bir gerilim hattına dönüştürmekte ve
“normal” toplumsal değişim için alan kalmamaktadır. Dolayısıyla değişimle ilgili toplumsal
gerçekliği eksene alan açılamalara yer açmanın vakti gelmiştir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik
Bu bölümde bu ders kitabında ele alınan konarın genel bir özeti ve değerlendirmesi
yapılmıştır. Sosyolojideki toplumsal değişme ile ilgili açıklamalarla ilgili geliştirilen tasnifler
ele alınmış ve tartışılmıştır. Ardından klasik sosyolojik teoride toplumsal değişimle ilgili
teoriler genel bir karşılaştırmalı değerlendirmeye tabi tutulmuş ve bıratıkları miras ele
alınmıştır. Bu miras çerçevesinde çağdaş sosyolojide değişim konusunun ele alınışı etraflıca
tartışılmıştır. Ardından Türk sosyolojisinde toplumsal değişim ve modernleşme ile ilgili
yaklaşımların genel bir değerlendirmesi tartışılmıştır. Bölümün sonunda sosyolojide
değişimle ilgili yaklaşımların teori ile vakayı birleştirmesinin önemine vurgu yapılmıştır. En
nihayetinde teori ve modernleşme yorgunluğu olarak adlandırılan çerçevede bir
değerlendirme sunulmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Don Martindale değişimle ilgili kuramları felsefi kökenlerinden hareketle tasnif
etmektedir. Aşağıdakilerinden hangisi onun bu tasnifindeki türlerden biri değilidir?
a) Pozitivist organizmacılık
b) Çatışma Kuramları
c) Yükseliş-Çöküş kuramları
d) Şekilci Sosyoloji
e) Toplumsal davranışçılık
2) Alper Kalıber, Çağlar Keyder, Korkut Boratav, Gülten Kazgan gibi çoğunlukla
Marksist gelenekten gelen sosyal bilimcilerin Türk modernleşmesini ele alma biçimlerini ne
olarak adlandırmaktadır?
a) Sosyolojik paradigma
b) Çatışmacı paradigma
c) Devlet merkezli paradigma
d) Siyasal iktisat yaklaşımı
e) Toplumcu yaklaşım

3) Weber’in Türk sosyolojisinde değişim ve modernleşme ile ilgili çalışmalarda temel
teşkil eden kuramı hangisidir?
a) Akılcılaşma
b) Büyü bozumu
c) ATÜT
d) Sömürü ve emperyalizm
e) Patrimonyalizm
4) Edward Tiryakiyan, Weber’in karizma kavramı ile Durkheim’in kolektif galeyan
kavramlarını hangi açılardan karşılaştırmaktadır? Onun toplumsal değişim konusunda Weber
ve Durkheim’in birbirine yakın açıklamalar geliştirdiği tezine katılıyor musunuz?
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5) Klasik evrimcilik ile yeni evrimcilik arasındaki farklar ve benzerlikler üzerine
düşününüz. Size göre yeni evrimciliğin günümüzde gittikçe daha fazla kabul edilmesinin
bilimsel gelişmeler dışındaki nedenleri neler olabilir?

Cevaplar
1) c, 2) d, 3) e
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