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G‹R‹fi
Klasik dönemde sosyolojinin geliflimine flüphesiz ki Marx, Durkheim ve Weber d›-
fl›nda katk›da bulunan önemli baflka sosyologlar da bulunmaktad›r. Bunlar aras›n-
da özellikle Georg Simmel ve Ferdinand Tönnies baflta gelmektedir. 

Tönnies ve Simmel t›pk› Weber gibi Alman kökenli olup do¤a bilimleri ile kül-
tür bilimleri aras›nda kesin bir ayr›m yapan Alman düflünce gelene¤inden etkilen-
mifllerdir. Bu bak›mdan Weber gibi onlar da toplumu bireylerin üstünde ve üzerin-
de d›flsal ve nesnel bir gerçeklik olarak gören pozitivizme elefltireldiler. Tönnies ile
Simmel’in sosyolojileri aras›nda önemli farkl›l›klar olmakla birlikte “ikisi de, aktif
insan özneler aras›ndaki toplumsal etkileflim biçimlerini konu alan ve bu tür ey-
lemlerin yap›s›n›n her zaman karmafl›k kültürel anlamlar içerdi¤ini ileri süren, or-
tak bir hümanist sosyoloji nosyonunu paylafl›yorlard›” (Swingewood, 1998, s.164).
Her ikisi için de toplum özünde bireyler aras›ndaki karfl›l›kl› ve karmafl›k toplum-
sal iliflkiler ve etkileflimlersöz konusudur.

FERDINAND TÖNNIES

Klasik Sosyolojiye Katk›-I:
Ferdinand Tönnies ve

Georg Simmel

Ferdinand Tönnies (1855-1936)

Ferdinand Tönnies Almanya’da bir çiftçi-

nin o¤lu olarak do¤mufl, filoloji, felsefe, te-

oloji, arkeoloji ve sanat tarihi e¤itimi alm›fl,

Kiel Üniversitesi’nde çal›flm›flt›r. En önemli

eseri 1887 y›l›nda yay›nlanan Cemaat ve

Cemiyet (Gemeinschaft und Gessellschaft)

çal›flmas›d›r. A¤›rl›kl› olarak toplumsal de-

¤iflme, suç ve intihar olgular›yla ilgilenmifl

olan Tönnies, sosyolojinin kurucular›ndan

biri olarak kabul edilmektedir. 

Resim 6.1

Ferdinand Tönnies



TÖNNIES SOSYOLOJ‹S‹

Tönnies’in sosyolojik bak›fl aç›s›n› özetleyebilmek.

Tönnies sosyolojinin u¤rafl alan›n› aktif insan özneler aras›ndaki etkileflim biçimle-
ri olarak tan›mlayarak sosyolojiyi di¤er disiplinlerden, özellikle biyoloji ve psiko-
lojiden ay›rmaya çal›flm›flt›r. O da ça¤dafllar› gibi dönemin endüstrileflme ve kent-
leflme gibi önemli olgular›n› irdelemekle ilgilenmifltir. Özellikle geleneksel toplum-
larla yeni ortaya ç›kan kentsel-endüstriyel toplumlar› toplumsal iliflki ve etkileflim-
deki farkl›l›klar aç›s›ndan incelemeye çal›flm›flt›r. 

Tönnies sosyolojiyi önce Genel Sosyoloji ve Özel Sosyoloji olmak üzere iki ala-
na ay›rm›fl, daha sonra bu alanlar› da alt alanlara ay›rm›flt›r. Genel sosyoloji, bütün
insan iliflkilerini bir bütün olarak ele alan sosyolojidir. Genel sosyoloji (a) evrim
sürecinde biyolojik aç›dan insan› ve di¤er biyolojik organizmalarla iliflkisini ince-
leyen Sosyal Biyoloji, (b) kültürü üreten insan› inceleyen Sosyal Antropoloji ve (c)
insanlar›n öznel eylemlerini ve gruplar›n iç iflleyifllerini inceleyen Sosyal Psikoloji
olmak üzere üç alt alana ayr›l›r (Tönnies, 2002:4). Özel sosyoloji de Tönnies’e gö-
re üçe ayr›lmaktad›r. Bu alt alanlar (a) Saf/Teorik Sosyoloji, (b) Ampirik Sosyoloji
(Sosyografi) ve (c) Deneysel Sosyolojidir. Tönnie sampirik düzeydeki çal›flmalar›n
da, uygulamal› sosyolojinin teorik çal›flmalar›n›n da bir kavram sistemine ihtiyac›
oldu¤unu düflünür ve bu kavram sistemlerini oluflturma, yani kavramsal tan›m ve
aç›klamalar yapma görevini de saf /teorik sosyolojiye verir. Saf/teorik sosyoloji
toplumun nispeten dura¤an bir görünüflünü sunarken uygulamal› sosyoloji top-
lumsal de¤iflimle ilgilenir (Heberle, 1973: 49). 

Tönnies’e göre saf/ teorik sosyoloji ideal tip kavramlar›ndan ve statik, dura-
¤an haldeki toplumsal varl›klardan (social entities-sozialewesenheiten) oluflan bir
mant›ksal sistemdir. Bu sistemin temel tafllar› ideal tip ile do¤al irade ve rasyonel
iradeye dayanan cemaat ve cemiyet kavramlar›d›r. Matemati¤in gerekli oldu¤u di-
¤er alanlar gibi böyle bir sisteminde ampirik sosyal olgular›n tan›mlanmas›n› ve
anlafl›lmas›n› gerektirdi¤ini belirten Tönnies, teorik sosyolojiyi befl alana ay›rmak-
tad›r (Tönnies, 2002:4):

i. Cemaat / Cemiyet Kavramsallaflt›rmas›. Cemaat ve cemiyet kavramlar›,
Tönnies’in geleneksel k›rsal yaflam tarz› ile modern kentsel yaflam tarz›n›
karfl›laflt›rma amac›na, yani analitik bir amaca yönelik olarak oluflturulmufl
ideal tiplerdir. Bu kavramlara bir sonraki bafll›kta yeniden de¤inilecektir. 

ii. ‹liflkiler ya da Toplumsal Varl›klar Teorisi. Tönnies cemaat ve cemiyet
kavramlar›n› kullanarak toplumsal varl›klar› farkl›laflt›r›r. Toplumsal varl›klar
(a) toplumsal iliflkiler (b) kolektifler ve (c) toplumsal örgütler ya da flirket-
lerdir. Toplumsal iliflkiler kifliler aras›ndaki iradî fiziksel iliflkilerden do¤arlar;
ancak bu iliflkinin d›fl›nda kalan insanlar›n da iradeleri taraf›ndan flekillenir-
ler. Bu aç›dan iliflkilere kat›lanlar aras›nda birbirlerinin birtak›m haklar› ve
yükümlülükleri oldu¤una dair bir bilinç söz konusudur. Etnik gruplar, dev-
letler ya da s›n›flar gibi kolektifler, kendilerini oluflturan bireylerin iradeleri-
ni, kendilerini temsil edecek tek bir birey ya da belirli bireyler üzerinden ifa-
de edemeyen topluluklard›r. Toplumsal örgütler ya da flirketler ise kendile-
rini oluflturan bireylerin iradelerini, kendilerini temsil edecek bir ya da bir-
kaç bireyle ifade edebilirler (Tönnies, 2002:8).
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Sosyolojinin kurucular›
aras›nda yer alan Tönnies,
do¤a bilimleri ile kültür
bilimleri aras›nda kesin bir
ayr›m yapan Alman düflünce
gelene¤inden etkilenmifl ve
pozitivizmin toplum
anlay›fl›n› elefltirmifltir.

Tönnies sosyolojiye
kavramsal düzeydeki
katk›lar›n›n yan› s›ra
denizcilerin sosyo-ekonomik
durumu, intihar, ahlaki
olgular ve sosyo ekonomik
durum aras›ndaki iliflki,
suçluluk, ekonomik verilerle
evlenme ve do¤um oranlar›
aras›ndaki iliflki gibi çeflitli
konularda ampirik
çal›flmalar da yapm›flt›r
(Tönnies, 2002:10). 



iii. Toplumsal Normlar. Tönnies toplumsal iliflkilerde düzenlili¤i sa¤layan üç
tip toplumsal norm oldu¤unu belirtir, bunlar (1) düzen (2) hukuk ve (3) ah-
lakt›r (Tönnies, 2002:8). Düzen olarak adland›r›lan normlar en evrensel olan
normlard›r, ahlak ve hukukun özelli¤i olan toplumsal irade ise, düzen norm-
lar›na oranla bireysel düflünceye çok daha fazla dayan›r (Tönnies, 2002:8). 

iv. Toplumsal De¤erler. Tönnies toplumsal de¤erleri üç gruba böler. Bunlar;
ekonomik, politik ve entelektüel/ruhani de¤erlerdir.Tönnies’e göre bütün
toplumsal de¤erler toplumsal ve bireysel irade taraf›ndan flekillendirilirler ve
hepsinin referans noktalar› toplumsal iliflkiler, kolektifler ve toplumsal ör-
gütlerdir. Tönnies ticaretin ve kapitalizmin geliflmesiyle birlikte toplumsal
de¤erlerin de de¤iflti¤ini belirtmektedir (Tönnies, 2002:9-10).

v. ‹nsan Çabas› Sistemleri (Toplumsal kurumlar teorisi). Bu sistemler üç
grup halindeki toplumsal de¤erlerin Cemaat ve Cemiyet içinde yer alan bi-
çimleri olarak görülebilir. Bu aç›dan ekonomik sistemler aras›nda ev endüs-
trisi, kent ekonomisi, tar›m, ulusal ekonomi ve dünya ekonomisi yer al›r.
Politik sistemler hukuk, koruma ve anayasalard›r. Entelektüel/ruhani sis-
temler ise din, sanat, felsefe, bilim ve e¤itim sistemleridir (Tönnies, 2002:10).

Cemaat ve Cemiyet (Gemeinschaft/Gesellschaft)

Tönnies’in cemaat / cemiyet kavramlar›n› tan›mlayabilmek.

Tönnies’in Cemaat/Cemiyet çal›flmas›, endüstrileflme ve kentleflme ile birlikte yafla-
nan büyük toplumsal de¤iflim ve dönüflümleri anlama çabas›n› yans›t›r. Tar›m top-
lumlar›ndaki geleneksel yaflam tarz› ile kentsel modern yaflam tarz›n› z›t toplumsal
iliflkiler olarak kavramsallaflt›ran Tönnies, Cemaat/ Cemiyet kavramlar›yla bu iki ya-
flam tarz›n› ideal tipler olarak aç›klamaya ve karfl›laflt›rmaya çal›fl›r (Slattery, 2010:59).

Tönnies bütün toplumlar›n temelinde insan iradesinin bulundu¤unu belirtmek-
te, cemaat/cemiyet kavramlar›n› insan iradesinin iki farkl› tipine dayand›rmaktad›r.
Tönnies’e göre, bütün toplumlar ya do¤al iradeye ya da rasyonel iradeye, ama ke-
sinlikle insan iradesine dayan›rlar. Tönnies, insan iradesi kavram›n›n iki yönlü bir
anlam› oldu¤unu belirtir. Bu iki iradenin de içsel bir bütüne sahip oldu¤unu, birin-
cisinin mizaca ve karaktere ba¤l› gerçek/do¤al bir irade, ikincisinin ise belirli bir
amaca ulaflmak için araçlar› farkl›laflt›rabilme ve en uygun arac› seçebilme kapasi-
tesine ba¤l› olan kavramsal/yapay bir irade oldu¤unu belirtir. Tönnies, birinci tip
iradeyi do¤al irade (wesenwille), ikinci tip iradeyi ise rasyonel irade (küwille)
olarak tan›mlar ve insan iradesinin muhakkak bu iki tipten birine girece¤ini ileri
sürer (Tönnies, 2002:103). Yaflam›n kendisi, düflünmenin ait oldu¤u gerçeklik bi-
çimi oldu¤u için do¤al irade insan bedeninin psikolojik eflde¤eri ya da yaflam bir-
li¤i ilkesidir. Di¤er taraftan rasyonel irade düflünmenin bir ürünüdür, ancak düflü-
nen bireye referansla bir gerçekli¤e sahip olabilir (Tönnies, 2002:103). Böylece
sosyolojik bak›fl aç›s›n› sosyal psikolojiyi de içerecek flekilde geniflleten Tönnies,
cemaatlerde gerçek ve zorunlu bir iradenin, yani ‘do¤al irade’nin, cemiyetlerde ise
kavramsal, yapay, iste¤e ba¤l› olan ‘rasyonel irade’nin karakteristik oldu¤unu be-
lirtmektedir (Deflem, 2001). 

Türkçeye topluluk olarak da tercüme edilen cemaat (gemeinschaft) kavra-
m› Tönnies’in geleneksel k›rsal topluluklarla iliflkilendirdi¤i, aile veya dostluk ilifl-
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Cemaat ve cemiyet
kavramlar› analitik amaca
yönelik olarak oluflturulmufl
ideal tiplerdir. 

Do¤al irade mizaca ve
karaktere dayal› iken
rasyonel irade belirli
amaçlara yönelik olarak en
uygun arac› seçebilme
kapasitesine dayan›r.

Rasyonel iradenin temel
özelli¤i araçlar› sonuçlardan
ay›rabilme ve elde edilmek
istenen sonuç için en etkili
araçlar› seçebilme
kapasitesidir.



kileri içinde birbirine ba¤l› olan insanlar›n aras›ndaki kiflisel, yak›n ve sürekli insan
iliflkilerini içeren bir toplum tipidir. Tönnies geleneksel k›rsal yaflam tarz›n›n hakim
oldu¤u toplumlar›, yani cemaatleri do¤ufltan gelen (verilmifl) statünün ön planda
oldu¤u, hem co¤rafi hem de toplumsal hareketlili¤in s›n›rl› oldu¤u, aile ve kilise-
nin temel toplumsal kontrol mekanizmalar›n› oluflturdu¤u, yaflam›n ailenin ve kili-
senin belirledi¤i kesin de¤erler ve ahlak kurallar› taraf›ndan düzenlendi¤i, herke-
sin birbirine kan ba¤› ya da evlilikle ba¤l› oldu¤u bir toplum olarak betimler. Ce-
maat içindeki bireyler birbirleriyle yak›n, do¤al ve duygusal bir iliflki içindedir
(Slattery, 2010:59-60). Cemaat kavram› kan ba¤›na ba¤l› olan hane halk› iliflkileri-
ne, akrabal›¤a, düflünce birli¤ine dayanan arkadafll›¤a ve yerleflim yeri birli¤ine da-
yal› olan komflulu¤a dayan›r. Bu çerçevede cemaatler; akrabal›k, arkadafll›k ve
komfluluklardan oluflan, bireysel ç›karlara de¤il, ortak ç›karlara dayal› ortak bir
yaflam tarz›n›n ve güçlü bir toplumsal dayan›flman›n görüldü¤ü, temel olarak ge-
lenek ve göreneklerden do¤an yaz›s›z normlara dayanan, ekonomik aç›dan tar›-
ma dayal›, entelektüel aç›dan dinin ve sanat›n hakim oldu¤u toplumlard›r.

Ancak endüstrileflme, kentleflme ve ticaretin artmas› sonucunda insanlar›n ihti-
yaçlar› ve talepleri de¤iflmifl, cemaatler zay›flamaya ve cemaat duygusu kaybolma-
ya bafllam›fl, yerlerini ortak cemaat ç›karlar› yerine bireysel ç›karlar›n ön planda ol-
du¤u, yasama taraf›ndan haz›rlanan yaz›l› normlar›n düzenledi¤i, toplumdaki ilifl-
kilerin sözleflmelere dayal› oldu¤u, ekonomik aç›dan endüstriyel üretime, entelek-
tüel aç›dan bilime dayal› olan cemiyetlere b›rakmaya bafllam›flt›r. Di¤er bir deyiflle
cemaatlerden cemiyetlere do¤ru yaflanan bu de¤iflimin kayna¤› tar›mdan endüstri-
ye geçifl, kapitalizmin ve serbest ticaretin geliflmesi ve modern ulus devletlerin do-
¤ufludur. Bu de¤iflim Tönnies’e göre bireylerin iradelerinin do¤al iradeden rasyo-
nel iradeye do¤ru dönüflmesini beraberinde getirmifltir (Deflem, 2001).

Zaman zaman toplum ya da birlik olarak da Türkçeye çevrilen (Slattery, 2010:
60) cemiyet (gesellschaft) kavram› ise, cemaat kavram›n›n z›tt› olan her fleyi içe-
ren bir kavramd›r. Tönnies cemiyet kavram›yla endüstrinin ve ticaretin egemen ol-
du¤u modern kent yaflam›nda insanlar›n di¤er insanlarla yak›n duygusal iliflkiler-
den çok ç›kara dayal›, rasyonel, hesapl› iliflkiler kurduklar›, cemaate oranla daha
h›zl›, rekabetçi ve dinamik bir yaflam sürdükleri toplumlar› ifade etmektedir (Slat-
tery, 2010: 60). Cemaat, cemiyet gibi tek bir bask›n kültüre sahip olmayan, çok sa-
y›da hayat tarz›n› içeren modern kent yaflam›n› ve bu yaflam›n kiflisellikten uzak,
yapay ve geçici iliflkilerini niteleyen bir kavramd›r (Slattery, 2010: 60).

Cemaatler do¤al iradeye dayal›, köy ya da kasabalarda aile etraf›nda organik olarak örgüt-
lenen, kiflisel yak›n iliflkilerin karakterize etti¤i toplumlard›r, cemiyetler ise rasyonel ira-
deye dayal›, büyük kentler veya ulus devletler etraf›nda ve mekanik olarak organize olan,
geçici ve kiflisellikten uzak iliflkilerin karakterize etti¤i toplumlard›r. 

Tönnies, insan toplumlar›n›n aile ve köy etraf›nda örgütlenen, ekonomisi bü-
yük ölçüde tar›ma dayanan, politik yaflam› yerel olan cemaatlerden, büyük kentler
ve ulus devletler etraf›nda örgütlenen, ekonomisi endüstri ve ticarete dayanan ce-
miyetlere do¤ru bir evrim yaflad›¤›n› düflünmektedir (Deflem, 2001). Tönnies’e gö-
re cemaatin zay›flamas›, endüstriyel kapitalizmin “geliflmesi için gerekli koflullar›,
rasyonalizm, hesapç› al›flkanl›klar ve sözleflmeye dayal› iliflkileri” yaratm›fl, ayr›ca
suç ve intihar›n artmas›na neden olmufltur (Slattery, 2010: 61). Di¤er bir deyiflle
Tönnies’e göre cemaatlerin zay›flamas› ve yerini cemiyetlere b›rakmas› olumsuz bir
durumdur. Tönnies endüstrileflmenin cemaatleri ortadan kald›rd›¤›n›, dolay›s›yla

140 Klasik  Sosy olo j i  Tari hi

Tönnies’e göre tar›mdan
endüstriye geçifl, serbest
ticaretin ve modern ulus
devletin do¤uflu, cemaatten
cemiyete do¤ru yaflanan
dönüflümün temel
özellikleridir.

Tönnies’e göre cemaatler,
cemiyetlere do¤ru evrilirken
do¤al irade de rasyonel
iradeye do¤ru dönüflecektir. 

Tönnies’e göre cemaatlerin
zay›flamas› ve yerini
cemiyetlere b›rakmas›
olumsuz bir durumdur. 
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uygarl›¤›n as›l temelini y›kt›¤›n› ima etmektedir; ancak ona göre endüstri toplumu
sonras›nda cemaat yeniden do¤acakt›r. Buradan anlafl›ld›¤› gibi Tönnies cemaat ve
cemiyet kavramlar›n› sadece iki yaflam tarz›n› k›yaslamak için de¤il, tar›m toplum-
lar›ndan endüstri toplumuna ve sonra cemaatin yeniden ortaya ç›kaca¤› toplumsal
düzene dek bir bütün olarak insanlar›n kültürünün ve geliflimlerinin evri-
mini analiz etmek için bir araç olarak kullanmaktad›r (Slattery, 2010: 60). Tön-
nies cemiyet içinde s›n›f bilincinin ve s›n›f çat›flmas›n›n geliflece¤ini öngörmüfl, ay-
r›ca cemiyeti yeniden canland›rabilecek yeni bir hayat tarz› gelifltirilmesi gerekti¤i-
ne inand›¤› için sosyal reformlar› ve sosyalizmi desteklemifltir (Slattery, 2010: 61).

Her ne kadar Tönnies cemaatten cemiyete do¤ru bir evrim yaflanaca¤›n› düflü-
nüyor olsa da bu konuda do¤rusal bir evrim anlay›fl›na sahip de¤ildir; çünkü Tön-
nies’in toplumsal evrim konusundaki düflünceleri hem romantik hem materyalist
hem de rasyonel teorilerden de etkilenmifltir. Bu nedenle Tönnies toplumlar›n bir
derece cemaat, bir derece cemiyet özellikleri tafl›d›klar›n› savunur (Deflem, 2001).
Cemaat ve cemiyet kavramlar› temel olarak geleneksel k›rsal yaflamla modern kent
yaflam›n› karfl›laflt›r›yor olsa da ideal tipler olarak kurgulanm›fl kavramlard›r, bu ne-
denle kentte de cemaat ve cemiyet tipi iliflkiler birbirinden ay›rt edilebilir. Örne¤in,
bir ailenin yönetti¤i ve yak›n iliflkilerin hakim oldu¤u bir iflyeri ile birbirlerini yak›n-
dan tan›mayan profesyoneller taraf›ndan yönetilen ve iliflkilerin geçici ve yapay ol-
du¤u bir iflyerini karfl›laflt›rmak için de cemaat ve cemiyet kavramlar› kullan›labilir. 
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Kaynak: Arma¤an, S. ve ‹. Arma¤an (1998). Toplumbilim. ‹zmir: Bar›fl Yay›nlar›.
s. 117.

Cemaat ve cemiyet tipi toplumsall›klar›n özellikleri yukar›daki tabloda görüldü¤ü
özetlenebilir. Tabloda görüldü¤ü gibi Tönnies’in cemaat/cemiyet kavramsallaflt›rmas›
Durkheim’›n organik/mekanik dayan›flma kavramsallaflt›rmas›n› an›msatmaktad›r.
Gerçekten Tönnies de Durkheim da ideolojik bir bak›fl aç›s›yla ve evrimci bir model
izleyerek iki farkl› toplumsall›k tipi belirlemifl ve birini di¤erine üstün tutmufltur.
Burada dikkat edilmesi gereken nokta, Durkheim benzerli¤e dayanan geleneksel
toplumlar›n dayan›flma tipini ifade etmek için “mekanik” dayan›flma kavram›n›
kullan›rken Tönnies’in “mekanik” dayan›flma ile cemiyet tipi toplumlar›n
dayan›flmas›n› kastetmesidir. Yani Durkheim’›n “mekanik kavram› ile kastetti¤ini
Tönnies “organik” kavram› ile kastetmektedir. Durkheim organik dayan›flmay›
mekanik dayan›flmaya üstün tutmufl, bu çerçevede cemiyet-toplum tipini üstün
tutmufltur. Nispeten muhafazakar olan Tönnies ise cemaat-topluluk tipinin daha
üstün oldu¤unu düflünmektedir (Arma¤an ve Arma¤an, 1988: 117).

CEMAAT CEM‹YET

Biz duygusu egemendir. Ben duygusu egemendir.

Dayan›flma ortak isteme dayal›d›r. Dayan›flma bireysel isteme dayal›d›r.

Ortak mülkiyet egemendir. Bireysel mülkiyet egemendir.

Toplulu¤un ortak ç›karlar› bireysel
ç›karlardan önce gelir.

Bireysel ç›karlar ortak ç›karlardan önce
gelir.

Dayan›flma organik bir dayan›flmad›r. Dayan›flma mekanik bir dayan›flmad›r.

Toplumsal yaflamda töreler egemendir. Toplumsal yaflamda moda ve geçici zevkler
egemendir.

‹nançlar›n ve dinin önemli bir a¤›rl›¤› vard›r. ‹nançlar ve din yerine kamuoyu ve ö¤retiler
egemendir.



Tönnies’in “cemaat duygusunun kaybolmas›” ile neyi ifade etmeye çal›flt›¤›n› kavramaya
çal›fl›n›z.

GEORG SIMMEL

Simmel’in Sosyolojisinin Genel Özellikleri

Simmel sosyolojisinin genel özelliklerini kavrayabilmek.

Simmel sosyolojiyi di¤er bilimlerden ba¤›ms›z bir bilim olarak kurmaya çal›flm›fl,
sosyolojinin temelinin ahlaki kurallar de¤il, bilim eti¤i oldu¤unu (Nedelmann,
2001:75) ve inceleme nesnesinin de birey ya da toplum de¤il, toplumsal etkileflim
oldu¤unu savunmufltur. Ahlaki de¤erler hakk›nda karar vermenin sosyologlar›n
yeterliliklerinin ötesinde oldu¤unu, bu nedenle sosyolojinin de¤er yarg›lar›ndan
ar›nd›r›lmas› gerekti¤ini ileri sürmüfltür. Simmel’in sosyolojisi, olgular› tarihsel ve
toplumsal ba¤lamlar›ndan soyut olarak inceleyerek ba¤lama göre farkl›l›k göster-
meyen davran›fl kal›plar›n› ve toplumsal yasalar› ortaya koymaya çal›flan ve birey
ve toplum aras›ndaki diyalektik iliflkiyi vurgulayan bir sosyolojidir.

Simmel sosyolojideki teorik yaklafl›mlar›n say›s›, di¤er bir deyiflle disiplindeki
bölünmeler artt›kça, sosyologlar›n kendilerine tek bir teorik yaklafl›m, bir anlamda
“teorik bir ev” bulma çabas›n›n artt›¤›n› belirtmifl ve bu e¤ilimi elefltirmifltir (Nedel-
mann, 2001:75). Ona göre tek bir teorik bak›fl aç›s›na sahip olmak sosyolojinin ge-
nel bak›fl aç›s›na sahip olmay› zorlaflt›rmaktad›r. Tek bir bak›fl aç›s›na sahip olan
sosyologlar›n ampirik dünyay› kendi teorilerine uydurmaya çal›flacak flekilde gör-
düklerini, toplumsal dünyaya kendi teorilerini destekleyecek ampirik bulgular ara-
yarak bakt›klar›n› belirtir. Halbuki Simmel, Popper’›n yanl›fllama anlay›fl›na benzer
bir flekilde sosyologlar›n kendi düflüncelerini do¤rulayacak kan›tlar kadar onlarla
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Simmel’in sosyolojisi
toplumsal olgular› de¤er
yarg›lar›ndan ar›nm›fl,
ba¤lamdan ba¤›ms›z olarak
ve diyalektik bir bak›fl
aç›s›yla inceler.

Simmel sosyologlar›n teorik
görüfllerini onaylayacak
ampirik kan›tlar kadar bu
görüfllerle çat›flacak ampirik
kan›tlar da aramalar›
gerekti¤ini savunur.



çat›flacak kan›tlar da aramalar› gerekti¤ini savunur. Simmel’e göre sosyologlar her-
hangi bir teorik bak›fl aç›s›n› benimsemeyerek risk almal›, teorik aç›dan “evsiz” ol-
mal›d›rlar (Nedlemann,2001:76).

Simmel’in sosyolojiye katk›lar›ndan bir di¤eri de sosyolojiyi problem çözen bir
bilim olarak de¤il, problem kuran bir bilim olarak kurma çabas› olmufltur. Sim-
mel’in çal›flmalar› problemleri nas›l çözece¤imizden çok nas›l kuraca¤›m›z› ö¤re-
ten, sosyologlar›n problem kurucu rollerini vurgulayan bir sosyolojidir. Bu önem-
li bir noktad›r; çünkü Simmel’e göre bir bilim disiplininin kendi problemlerini
özerk bir flekilde bulup tan›mlamas›, disipline hem özerklik hem de iç ve d›fl mefl-
ruluk kazand›racakt›r (Nedlemann, 2001:76).

Simmel’in çal›flmalar›, hem klasik hem de modern dönemdeki sosyoloji teorile-
rinin geliflimine katk›da bulunmufl, özellikle toplumsal etkileflim konusundaki gö-
rüflleri modern dönem sosyolojide sembolik etkileflimcilik olarak bilinen yaklafl›-
m›n gelifliminde etkili olmufltur. Simmel’in çal›flmalar› kültür sosyolojisine de önem-
li katk›lar sa¤lam›fl, özellikle “Para Felsefesi” adl› çal›flmas› Bat› Marksizminin ilk ve
en önemli düflünürlerinden George Lukács’› ve Frankfurt Okulu’nun fleyleflme ve
kültür üzerine olan çal›flmalar›n› derinden etkilemifltir (Swingewood, 1998:192).
“Metropol ve Tinsel Hayat” adl› çal›flmas› da Chicago Okulu düflünürleri üzerinde
etkili olmufl ve kent sosyolojisinin geliflimine katk›da bulunmufltur. Bununla birlik-
te Simmel’in “çal›flmalar›n›n çok çeflitlili¤i ve ustal›¤›, katk›s›n›n ihmaline veya ye-
terince de¤erlendirilmemesine yol açm›flt›r” (Slattery, 2010:51). 

Simmel Sosyolojisinde Diyalektik Düflünce
Simmel toplumsal birimler aras›ndaki çat›flmalar› ve karfl›l›kl› ba¤l›l›¤› ortaya koy-
maya çal›flan, birey ve toplum aras›ndaki ba¤lant› ve gerilimleri vurgulayan diya-
lektik bir yaklafl›m benimsemifltir (Coser, 2010:173). Simmel bireyle toplum aras›n-
daki iliflkiyi diyalektik bir flekilde aç›klar; bireyin hem topluma dahil oldu¤unu
hem de toplumun karfl›s›nda durdu¤unu, toplumun hem içinde hem de d›fl›nda ol-
du¤unu, hem bireyin toplum için hem de toplumun birey için var oldu¤unu, top-
lumun bir yandan bireyselli¤in ve özerkli¤in oluflmas›na izin verdi¤ini, di¤er yan-
dan bunu s›n›rlay›p engelledi¤ini düflünür (Coser, 2010:173). Bu diyalektik bak›fl
aç›s› Simmel’in bütün çal›flmalar›na yans›maktad›r. Simmel’in diyalektik yöntemi
nas›l kulland›¤›n› anlamak için bu çal›flmalardan baz›lar›na k›saca göz atal›m:

Tahakküm ve Üstlük-Astl›k ‹liflkisi: Simmel, bir toplumsal etkileflim biçimi
olarak tahakkümü incelerken üstlük ve astl›k iliflkisinin ancak karfl›l›kl› bir iliflki
içinde, karfl›l›kl› eylemler olarak anlafl›lmas› gerekti¤ini, üstün eylemlerinin asta
gönderme yap›lmadan, ast›n eylemlerinin de üste gönderme yap›lmadan anlafl›la-
mayaca¤›n› savunmufltur. Simmel, bu flekilde gönderme yap›lmaks›z›n toplumsal
eylemi tek yanl› olarak çözümleme giriflimlerini “ayr›kl›k yan›lg›s›” (the fallacy of
separateness) olarak adland›r›r (Coser, 2010:174). Simmel, tahakkümün kendisini
de bir etkileflim olarak görür; çünkü ona göre bireyler di¤er bireyler üzerinde ken-
di nüfuzlar›n› kullan›rken asl›nda karfl›lar›ndaki bireyi tamamen belirlemek için de-
¤il, “kendi nüfuzunun, yani baflkas›n› bu flekilde belirlemenin, geri dönüp kendi-
sini de etkilemesini” sa¤lamak için kullanmaktad›rlar (Simmel, 2009a:109).

Moda Sosyolojisi: Simmel’in diyalektik bak›fl aç›s›, modadaki çeliflkileri betimle-
di¤i çal›flmas›nda da görülebilir. Simmel’e göre moda bir yandan grubun taleplerine
uyum sa¤lamak isteyenlere bu olana¤› sunan, di¤er yandan gruba ayk›r› davranmak
isteyenlere uymayarak sapk›n davran›flta bulunabilecekleri bir norm sunan bir top-
lumsal iliflki biçimidir. Bir fley özgün oldu¤u için moda olur, daha sonra yayg›nlafl›r
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Simmel’e göre sosyoloji
problem çözmekten çok
problem kurmakla
ilgilenmelidir.

Ayr›kl›k yan›lg›s›, toplumsal
eylemleri etkileflim
sürecinde birbirine ba¤l›
olarak görememek, ayr›k
olduklar› yan›lg›s›na
kap›lmakt›r. 



ve çok say›da insan taraf›ndan kabul edilir. Bu noktada özgünlü¤ünü ve dolay›s›yla
cazibesini kaybeder, bu aç›dan moda olan bir fleyin baflar›s›, gücünü yitirip çökme-
sine neden olur. Bu aç›dan moda diyalektik bir süreçtir (Ritzer, 1992:3). Ayr›ca birey-
ler bir fley moda oldu¤unda neyin moda oldu¤u konusunda bir uzlaflma içinde olsa-
lar da çeflitli bireyler bu normdan sapt›kça moda de¤iflecek ve insanlar›n moda ko-
nusunda yeni bir uzlaflma gelifltirmesine neden olacakt›r (Ritzer, 1992:3). Simmel
modan›n cazibesinin, yayg›nl›¤› ile mutlak geçicili¤i aras›ndaki tezatta yatt›¤›n›, bir
yandan her fleyi kuflat›p yay›ld›¤›n›, bir yandan da h›zla geçip gitti¤ini belirterek mo-
dan›n “hayat›n birbiriyle çeliflen e¤ilimlerinin, toplumsal yollarla eflit flekilde nesnel-
leflti¤i yap› örneklerinden biri” oldu¤u sonucuna var›r (Simmel, 2009b:134).

Öznel ve Nesnel Kültür: Simmel, öznel kültür ve nesnel kültür aras›nda bir
ayr›m yaparak nesnel kültürün insanlar›n üretti¤i her fley oldu¤unu, öznel kültü-
rün ise kültür ürünlerini yaratma, özümseme ve kontrol etme kapasiteleri oldu¤u-
nu belirtir. Bireyler bir yandan kültürü biçimlendirir, bir yandan da nesnel kültür
taraf›ndan biçimlendirilirler. Ancak Simmel’e göre nesnel kültür, yani kültür ürün-
leri zamanla kendilerine has kimlikler kazan›rlar ve bu durum kültürü yaratan in-
sanla kültür ürünü aras›nda bir çeliflkiye neden olur. Bu nedenle insanlar bir yan-
dan kültürel ürünleri üretirler, di¤er yandan da bu ürünlerden etkilenir ve bu ürün-
lerin tehdidine maruz kal›rlar (Ritzer, 1992:3).

Çat›flma: En önemli kavramlar›ndan biri olan toplumlaflma (sociation) kavram›-
n› uyum ve çat›flmay› ayn› anda içerecek flekilde kavramsallaflt›rm›fl olan Simmel,
tamamen uyum içindeki bir grubun var olamayaca¤›n›, bunun de¤iflim ve geliflme-
yi imkâns›z k›laca¤›n› savunmufltur. Simmel’e göre toplumlaflma her zaman hem
çat›flman›n hem de uyumun bir sonucudur. Bu süreçte uzlaflmayla sonuçlanan
güçleri olumlu, çat›flmayla sonuçlanan güçleri olumsuz de¤erlendirmek anlams›z-
d›r; çünkü uyum da çat›flma da toplumsal iliflkileri yap›land›ran olumlu içerikler-
dir (Coser, 2010:173). Di¤er bir deyiflle Simmel çat›flman›n, çat›flma içinde olanlar
ya da bunu gözlemleyenler aç›s›ndan olumsuz görülse bile bu kiflileri karfl›l›kl› ka-
t›l›m yoluyla toplumsal dokuya ba¤lad›¤› için analitik aç›dan olumlu oldu¤unu dü-
flünür, ona göre olumsuz olan tek durum hiçbir flekilde bir iliflkiye girmeme, hiçbir
kat›l›m göstermeden iliflkiden tamamen çekilmedir (Coser, 2010:173-4). Çat›flma,
daha sonraki iliflkileri mümkün k›ld›¤›, var olan ba¤lar› güçlendirdi¤i ya da yenile-
rini kurdu¤u ölçüde yarat›c› bir güçtür (Coser, 2010:174). Simmel, çat›flmay› toplum-
sal yaflam›n ayr›lmaz bir parças› olarak görmüfl, çat›flmalar›n toplumun çeflitli parça-
lar›n›n birbiriyle bütünleflmesini sa¤lad›¤›n› düflünmüfl, bu nedenle çat›flmalar›n ta-
mamen uzlaflt›r›ld›¤› bir toplum hayali kurmam›flt›r (Coser, 2010:174). 

Görüldü¤ü gibi Simmel’in sosyolojisi, toplumsal olgular aras›nda keskin s›n›r-
lar çizmeyen, çat›flma ve çeliflkileri dikkate alan diyalektik bir sosyolojidir.

Formel (Biçimsel) Sosyoloji

Simmel’in formel sosyoloji kavram›n› aç›klayabilmek.

Simmel’in sosyolojisi gündelik hayat› ve etkileflimi inceleyen, bireyci bir sosyoloji-
dir. Simmel pozitivizmin toplumun insanlar›n d›fl›nda, üzerinde, gerçek ve maddi
bir varl›k oldu¤u görüflüne karfl› ç›kar; ama toplumu bireylerin soyut bir toplam›
olarak da görmez. Simmel’e göre toplum iliflkilerden, etkileflimle birbirine ba¤l› bi-
reylerden oluflan bir bütündür (Ritzer, 1992:9). Di¤er bir deyiflle Simmel’e göre
toplum, bireylerden ba¤›ms›z olarak, onlar›n d›fl›nda var olmaz, ancak bireyler bir-
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Simmel, insanlar›n kendi
yarat›c› kapasiteleri ile
kendilerini aflan nesneler
ürettiklerini, ancak daha
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bir çeliflki meydana geldi¤ini
ileri sürer. 

Simmel’e göre çat›flma da
uzlaflma gibi toplumsal
iliflkileri yap›land›ran olumlu
bir içeriktir.
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Simmel’e göre sosyolojinin
görevi, toplumsal etkileflim
biçimlerini anlamak ve
toplumsal düzenin biçimini
ve içeri¤ini formel bir
flekilde aç›klamakt›r. 



birileriyle iletiflim kurup ortak amaçlar› do¤rultusunda birlikte harekete geçtiklerin-
de var olur (Slattery, 2010:52). Toplumu bu flekilde kavrad›¤› için etkileflim Sim-
mel’in sosyolojisinde merkezi bir yere sahiptir, Simmel sosyolojinin görevinin top-
lumsal etkileflim biçimlerini anlamak ve toplumsal düzenin biçimini ve içeri¤ini
formel bir flekilde aç›klamak oldu¤unu savunur (Slattery, 2010:52).

Toplumsal etkileflimi bir bütün olarak toplumlaflma (sociation) kavram›yla ifa-
de eden Simmel’e göre toplumlaflma, insan faaliyetlerinin bir ürünüdür ve aile, din
ve ekonomi gibi toplumsal kurumlar gibi bireyleri bir arada tutan biçimler fleklin-
de gündelik yaflamda mevcuttur; di¤er bir deyiflle bu toplumsal kurumlar toplum-
laflman›n biçimleridir. ‹nsanlar›n iletiflim kurarak belirli davran›fl kal›plar›n› sergile-
dikleri bu biçimler toplumu oluflturmaktad›r. Baflka bir ifadeyle, toplumu bu biçim-
ler üretmez, bu biçimler toplumun kendisidir (Swingewood, 1998:168). Toplum,
bireyler aras›ndaki etkileflim olmadan var olamaz; ama bireyler de toplumlaflma ve
toplumlaflma biçimleri, yani toplum olmadan varl›klar›n› sürdüremezler. 

Simmel toplumlaflma olarak adland›rd›¤› iliflki ve etkileflim a¤›n› biçim (form)
ve içerik fleklinde ikiye ay›r›r, di¤er bir deyiflle toplumsal yaflam›n biçimi ve içeri-
¤i aras›nda bir ay›m yapar. Toplumsal yaflam›n biçimi, toplumsal etkileflim biçim-
leridir ve devlet ya da aile gibi birbirinden çok fark› kurumlarda gözlenen sabit ka-
l›plar› ifade eder; toplumsal yaflam›n içeri¤i ise toplumsal etkileflimin bireylerin ç›-
kar ve istekleri gibi daha farkl› yönleriyle ilgilidir (Slattery, 2010:53). Simmel sos-
yolojinin toplumlaflman›n içeri¤iyle de¤il, biçimleriyle ilgilenmesi gerekti¤ini sa-
vunmufltur; bu nedenle sosyolojisi formel sosyoloji olarak bilinir. Görüldü¤ü gi-
bi, Simmel Marx, Durkheim ve Weber gibi makro-sosyolojik bir kuram üretme ye-
rine “içlerine empirik dünyan›n içeri¤inin yerlefltirilebilece¤i biçimler (forms) ve-
ya sosyolojik kavramlar gelifltiren ve netlefltiren bir sosyolojiden yana olmufltur”
(Poloma, 1993: 98). Bu çerçevede formel sosyolojinin amac›, toplumsal etkileflim
biçimlerini içinde bulunduklar› toplumsal ba¤lamdan soyutlayarak analiz etmek,
böylece toplumsal ba¤lamlar› de¤iflse bile davran›fllarda belirli bir düzenlilik oldu-
¤unu göstermektir. Örne¤in, tarihte birçok hükümdar vard›r, sosyoloji bu hüküm-
darlarla tek tek bireyler olarak ilgilenmez; ama onlar›n kendi eylemlerini hüküm-
darl›k kurumunun s›n›rlad›¤› yönler aç›s›ndan inceler, hükümdarl›¤›n neden oldu-
¤u çat›flmalar›, iflbirli¤ini, ast ve üst iliflkilerini analiz eder, böylece farkl› hüküm-
darlar›n davran›fllar› alt›nda yatan benzerlikleri ortaya koyarak (Coser, 2010:169)
davran›fl›n belirli kal›plar›n› aç›¤a ç›karm›fl olur. Di¤er bir deyiflle Simmel, formel
sosyoloji yoluyla toplumsal ve tarihsel ba¤lamlardan ba¤›ms›z olarak geçerli olan
sosyolojik yasalar› ortaya koymaya çal›flmaktad›r (Slattery, 2010:53). 

Simmel’in formel (biçimsel) sosyoloji kavram›, sosyolojiyi matematikçilere ya
da dilbilimcilere benzer aç›dan daha formel k›lma, di¤er disiplinlerden ba¤›ms›z
bir disiplin haline getirme ve kapsaml› bir sosyolojik teori infla etme çabas›n›n so-
nucudur (Slattery, 2010:52-53). Di¤er bir deyiflle formel sosyoloji kavram›, sosyo-
lojiyi toplumlaflman›n içeri¤i ile ilgilenen di¤er bilimlerden ay›rma çabas›n›n sonu-
cudur. Simmel’e göre toplumlaflman›n içeri¤i ekonomi, din, tarih gibi di¤er sosyal
bilimlerin konusunu oluflturmaktad›r. Bireylerin güdüleri psikolojinin, gruplar›n
iliflki ve dinamikleri sosyal psikolojinin konusudur. Sosyolojinin konusu ise top-
lumlaflman›n biçimleri, yani insanlar›n belirli toplumsal yap›lar içindeki davran›fl
kal›plar›n›n biçimleridir (Slattery, 2010:53). Böylece Simmel sosyolojiyi konusu
üzerinden di¤er disiplinlerden ay›rmaktad›r.

Simmel’in formel sosyolojisi, biçimler yoluyla toplumsal etkileflime asl›nda var
olmayan bir düzeni empoze etmekle elefltirilmifltir. Bununla birlikte Simmel’in top-
lumsal gerçekli¤e atfetti¤i kategorilerin keyfi ve kat› olmad›¤›, gerçekli¤e yak›n ol-
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du¤u ve toplumsal dünyan›n bütün yönlerini belirli bir flemaya oturtmaya çal›flma-
d›¤› belirtilerek bu elefltirilere karfl› ç›k›lm›flt›r (Ritzer, 1992:5-6). Simmel sosyoloji-
sinde formlar, esas itibar›yla merkezi öneme sahip olan etkileflimin sosyolojik ola-
rak kavramsallaflt›r›lmas›d›r. Daha aç›k olarak, Simmel sosyolojisinde insan “eylem-
leriyle tarihsel dünyay› üreten biliflsel (cognitive) özne”dir, bu aç›dan tarihsel bilgi
“d›flsal gerçekli¤in basit bir yans›mas› olarak de¤il, insani deneyimin bir formu ola-
rak” mümkündür, yani “form”lar esas itibar›yla deneyim dünyas›n›n bir s›n›fland›r-
maya aktar›lmas›n› sa¤layan çeflitli kategorilerdir (Swingewood, 1998: 166).

Toplumlaflman›n Alt Süreçleri 
Simmel’in sosyolojisinde toplumsal etkileflim son derece merkezi bir yere sahiptir.
Simmel, bireylerin sürekli olarak etkileflime girdiklerini belirtir ve bu temel ampirik
gerçe¤e dayanarak etkileflimin sosyolojide yol gösterici kavram ve yol gösterici il-
ke olarak kabul edilmesi gerekti¤ini savunur (Nedelmann, 2001: 68). Etkileflimi
merkeze koyarak Simmel, sosyolojideki mikro-makro tart›flmas›nda sorulan bireyin
mi yoksa toplumun mu ‘daha gerçek’ oldu¤u sorusuna yan›t vermifl olur (Nedel-
mann, 2001: 68). Ona göre sosyolojinin çal›flma nesnesi olarak birey veya toplum
birbirinden daha gerçek ya da daha üstün de¤ildir, dahas›, sosyolojinin çal›flma
nesnesi ikisi de de¤ildir, sosyolojinin çal›flma nesnesi, toplumlaflman›n biçimleridir.

Toplumlaflma, Simmel’e göre dört alt süreçten oluflur. Bu süreçler (a) d›flsallafl-
t›rma, (b) içsellefltirme, (c) kurumsallaflt›rma ve (d) ç›kar-biçimlendirmesidir.

D›flsallaflt›rma bireyin toplumlaflma sürecini yaratmas›n›, içsellefltirme de bu sü-
recin al›c›s› olmas›n› ifade eder, bu aç›dan d›flsallaflt›rma ve içsellefltirme etkilefli-
min dinamik yönleridir (Nedelmann, 2001:69).

Kurumsallaflt›rma ve ç›kar-biçimlendirmesi ise Simmel’in biçim/içerik ayr›m›y-
la, biçimlerin ne derece kristalleflti¤i ya da yo¤unlaflt›¤› ile ilgilidir. Yo¤unlaflma
artt›kça toplumsal biçimler kendilerini yaratanlardan daha ayr›, özerk, nesnel yap›-
lar haline gelirler. Bu aç›dan Simmel kurumsallaflman›n üç düzeyinden bahseder.
Kurumsallaflman›n birinci düzeyi gündelik s›radan etkileflimlerden oluflur, bu dü-
zeyde bireyler özerktir, kendi ç›karlar›n› gerçeklefltirme yollar› kendi kontrollerin-
dedir, üzerinde uzlafl›lm›fl etkileflim desenlerinden sapmalar söz konusu olabilir ve
bu sapmalar›n bedeli nispeten düflüktür. Ancak bu biçim kristallefltikçe bireyler
kendilerini daha fazla s›n›rland›r›lm›fl hissetmeye bafllarlar, kurumsallaflma artt›kça
bireysel özgürlükler için ödenen toplumsal bedeller de artar (Nedelmann, 2001:70).
Kurumsallaflman›n ikinci düzeyi bireyler aras›ndaki de¤il, kurumsallaflm›fl yap›lar
aras›ndaki iletiflimle karakterize edilir. Bu düzeyde bireyler seçimleri üzerinde ya-
p›n›n bask›s›n› daha çok hissederler, ama bunun yan›nda kurumsallaflm›fl yap›lar
onlara bireysel düzeyde seçemeyecekleri baz› eylem alternatifleri sunarlar. Birey-
ler, eylemleri kurumsallaflm›fl yap›lar›n s›n›rlar› içinde kald›¤› sürece özgürdürler.
Simmel bu düzeyde özgürlük ve s›n›rlama aras›ndaki iliflkinin kendini toplumsal
olarak ifade etti¤ini, biçimlerin toplumsal niteli¤inin de özgürlük ve s›n›rlama, ya-
ni iki z›t kutup aras›ndaki bu çat›flmadan kaynakland›¤›n› belirtir (Nedelmann,
2001:71). Kurumsallaflman›n üçüncü düzeyi, toplumun kendisinin biçimlerinden
oluflur. Bu düzeyde toplumsal kontrol mekanizmalar› çok güçlüdür, üzerinde uz-
lafl›lm›fl etkileflim kal›plar›ndan sapan bireyler bunun için yüksek bir toplumsal be-
del ödemek zorunda kal›rlar.

Ç›kar biçimlendirmesi, bireylerin duygu ve ç›karlar›n›n toplumsal kurumlar için-
deki etkileflim sürecinde biçimlendirilmesini, böylece bireylerle kurumlar aras›nda
duygusal bir ba¤ kurulmas›n› ifade eder. Örne¤in Avrupa Birli¤i’nin kurumsallaflm›fl
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biçimi bireylerde bir “Avrupal›l›k” hissi do¤urarak ortak ç›karlar gelifltirmelerini sa¤-
layabilir böylece ç›karlar kurumsal olarak yarat›lm›fl olur (Nedelmann, 2001:72).

Toplumsal Yaflam›n Geometrisi

Toplumsal yaflam›n geometrisi kavram›n› de¤erlendirebilmek.

Simmel, toplumsal eylemin yap›sal belirleyicileri üzerinde durmufl ve bu belirleyi-
cileri say›lar ve uzakl›k gibi geometrik terimlerle aç›klamaya, toplumsal yaflam›n
geometrisini ortaya koymaya çal›flm›flt›r. Bu noktada, “Simmel fiziksel biçimleri in-
celeyen geometri ile toplumsal biçimleri inceleyen sosyolojiyi karfl›laflt›r›r. Üçgen,
kare ve daire geometrik biçimlerin birer örne¤idir. ‹çerik-flekil, renk, büyüklük,
madde vb. - aç›s›ndan de¤iflik olabilir; ancak temel biçim hâlâ tan›mlanabilir” (Po-
loma, 1993: 98). Simmel’in toplumsal etkileflim hakk›nda geometri kavramlar›yla
yapt›¤› bu analizin yöntemi toplumsal yaflam›n geometrisi ya da toplumsal
geometri olarak adland›r›lmaktad›r. Geometride nas›l ampirik bir biçim hali soyut
olarak inceleniyorsa, Simmel de toplumlaflman›n biçimini bu flekilde incelemekte-
dir. Di¤er bir deyiflle geometrik biçimler nas›l kendi içlerinde sadece bir soyutla-
ma olarak varsa, toplumsal biçimler de ayn› flekilde var olmaktad›r (Özelce,
2006:21). Simmel say› ve uzak gibi geometrik kavramlar› kullanarak toplumsal ya-
flam›n sadece biçimlerini inceledi¤i için toplumsal yaflam›n geometrisini ortaya
koymaktad›r. Simmel’in geometri kavramlar›yla yapt›¤› bu analizlerin amac›, bi-
çimlerin toplumsal ve tarihsel ba¤lamdan ba¤›ms›z olarak var olduklar›n›, “sosyal
veya tarihsel durum ne olursa olsun, insanlar, gruplar veya milletler üçlüsünün
benzer davran›fl tipleri ürettiklerini” göstermek istemesidir (Slattery, 2010:54).

Say›lar
Simmel, grup süreçlerini ve bu süreçlerdeki yap›sal düzenlilikleri grup üyelerinin
say›lar›na göre incelemifl, toplumlaflma (veya toplumsal etkileflim) formlar›n›n bu
duruma kat›lan insan say›s›na göre de¤iflti¤ini savunmufltur. Özellikle iki kiflilik
gruplarla (dyad) üç kiflilik (triad) ve daha kalabal›k olan gruplar aras›nda bir ayr›m
yapan Simmel, iki kiflilik gruplar›n bütün di¤er grup tiplerinden farkl› oldu¤unu
belirtir. Simmel’in çal›flmalar›nda sosyolojinin nesnesi olarak belirlenen toplumlafl-
ma formlar›ndan “en çok bilineni dolay›ms›z karfl›l›kl›l›k içindeki iki bireyin iliflki-
si fleklinde tan›mlad›¤› ikilidir” (Swingewood, 1998: 168). ‹kili biçimde kat›l›mc›lar
bireysel olarak grupla de¤il, sadece karfl›lar›ndaki bireyle etkileflime girerler ve bu
kiflilerden biri çekildi¤inde grubun varl›¤› son bulur. Bu aç›dan iki kiflilik gruplar,
grubu oluflturan iki kiflinin ötesinde bir anlam tafl›maz, ba¤›ms›z bir grup yap›s›na
sahip olamazlar, “üyeler aras›nda bir k›s›tlama duygusu yaratan bütün di¤er grup-
lardaki gibi bir insanüstü yaflam” içermezler (Coser, 2010:175). 

Grubun bütününün, yap›s›n›n iki kat›l›mc›ya birden ba¤l› oldu¤u iki kiflilik bir
gruba üçüncü bir kifli kat›ld›¤›nda grubun yap›s›nda niteliksel bir de¤iflme olur. Üç
kiflilik gruplarda grubun kendi varl›¤›, grubun kolektif amaçlar› do¤rultusunda bi-
reysel eylemlerini k›s›tlayabilir, grup üyeleri üzerinde bask› kurabilir. Ayr›ca üç ki-
flilik gruplarda iki kifli, üçüncüye üstünlük sa¤lamak için birleflebilir, grup içinde
bir tabakalaflma ve bir otorite yap›s› geliflebilir (Ritzer, 1992:6). Üç kiflilik gruplar-
da grup üyeleri iki kiflilik gruplarda oldu¤u kadar bireysel olamaz, bireysellikleri-
ni bu derece d›fla vuramazlar. Bu çerçevede üç kiflilik gruplar “en basit biçimiyle
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bütün toplumsal yaflam› besleyen bir sosyolojik drama sergiler: özgürlük ve k›s›t-
laman›n, özerklik ve heteronominin diyalekti¤i” (Coser, 2010:175). 

Simmel, sadece iki veya üç kiflilik gruplar aras›nda bir ayr›m yapmam›fl, genel
olarak küçük gruplarla büyük gruplar aras›ndaki farkl›l›klar› da betimlemeye çal›fl-
m›flt›r. Küçük gruplarda bireyler aras›ndaki etkileflim daha yo¤undur, grubun üye
say›s› artt›kça, yani grup büyüdükçe bireyler kifliliklerinin tamam› ile de¤il, ancak
bir k›sm›yla gruba dahil olmaya, gruptan daha az fley talep etmeye ve sanki grup
bireylerden ba¤›ms›z olarak var oluyormufl gibi nesnel bir yap› yaratmaya bafllar-
lar (Coser, 2010:176-177). Böylece büyük gruplar kendi “biçimsel düzenlemeleri”
arac›l›¤›yla bireyin üzerinde bir iktidara sahip olur. Bununla birlikte Simmel grup
büyüdükçe bireysel özgürlü¤ün nispeten artt›¤›n› düflünür. Örne¤in, iki kiflilik
gruplarda bireyler kendi sorumluluklar›n› ya da isteklerini grubun nesnel varl›¤›na
atfedemezler ama büyük gruplarda grup büyüdükçe oluflan nesnel yap› sayesinde
grup üyelerinin eylemleri nispeten daha özgürdür. Küçük gruplarda bireyler ara-
s›nda var olan kiflisel ve yak›n iliflkiler grup büyüdükçe ortadan kalkar, bunlar›n
yerini uzak, kiflisel olmayan ve k›smî iliflkiler al›r. Ancak bireyi nispeten özgürlefl-
tiren büyük gruplar ayn› zamanda sahip olduklar› nesnel yap› sayesinde bireysel-
li¤i tehdit ederler (Ritzer, 1992:7).

Büyük gruplar›n bir yandan bireysel eylemi küçük gruplara oranla daha az s›n›rlad›¤›,
böylece bireyi özgürlefltirdi¤i, ama ayn› zamanda bireyden ba¤›ms›z nesnel bir yap› haline
geldi¤i için bireyselli¤i tehdit etti¤i düflüncesi, Simmel’in düflüncesindeki genel diyalektik
yaklafl›m› yans›tmaktad›r.

Büyük gruplar hem bireyi özgürlefltirmekte hem de bireyselli¤i tehdit etmekte-
dirler. Simmel’e göre bunun nas›l gerçekleflti¤ini inceleyelim: Büyük gruplar üye-
lerinin varl›¤›ndan ba¤›ms›z olarak nesnel bir yap›ya sahiptirler. Bu nesnel yap›,
bireylerin sorumluluklar›n› azalt›r, bireyler kendi isteklerini ya da olaylar›n sonuç-
lar›n› bireysel olarak kendileriyle de¤il, grubun nesnel varl›¤›yla iliflkilendirebilir-
ler; böylece bireysel eylem küçük gruplara göre daha az s›n›rlanmaktad›r. Bunun-
la birlikte birey üzerinde iktidara sahip olma ve bask› kurma aç›s›ndan da bu nes-
nel yap› daha güçlüdür, di¤er bir deyiflle büyük gruplarda gruba kat›l›mda birey-
sellik azalm›flt›r. Bireyler kifliliklerinin ancak bir k›sm›yla gruba kat›l›rlar, bu ne-
denle de büyük gruplar bireyselli¤i tehdit eder. Böylece büyük gruplar bireyi kü-
çük gruplarda oldu¤u kadar kontrol alt›nda tutmasalar da sahip olduklar› nesnel
yap› sayesinde, bireylerin kifliliklerinin sadece bir k›sm› üzerinden grup üyesi ol-
malar›na ve di¤er üyelerle aralar›ndaki iliflkilerin kiflisellikten uzak iliflkiler olmas›-
na neden olarak bireyselli¤i tehdit ederler.

‹ki kiflilik gruplar, üç kiflilik gruplar haline geldi¤inde grupta yaflanan bu nite-
liksel de¤iflmeler, gruptaki üye say›s› artt›kça, grup toplum düzeyine do¤ru büyü-
dükçe devam eder. Büyük gruplar›n bireyselli¤i tehdit eden nesnel yap›lar› nede-
niyle de bireyler büyük toplumsal yap›lar içinde “toplumun yap›s›ndan giderek
kopar, gittikçe yaln›zlaflmaya, soyutlanmaya ve bölünmeye bafllar” (Ritzer, 1992:6).
Böylece Simmel toplumun hem bireyselli¤i art›rd›¤›n› hem de onu engelledi¤ini
belirterek birey ve toplumsal yap›lar aras›ndaki diyalektik iliflkiyi vurgulam›fl olur.

‹ki ve üç kiflilik gruplar›, iki kiflilik, çocuksuz bir çift ile bir çocuklu bir çift örne¤i üzerin-
den karfl›laflt›rmaya çal›fl›n›z.
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Uzakl›k
Simmel’in toplumsal etkileflimi analiz ederken kulland›¤› bir di¤er geometrik kav-
ram da uzakl›kt›r. Simmel’e göre toplumsal etkileflim biçimleri, bireylerin di¤er bi-
reylerle veya di¤er fleylerle aras›ndaki uzakl›¤a göre farkl›laflmaktad›r (Ritzer, 1992).
Örne¤in, Para Felsefesi adl› çal›flmas›nda Simmel bir fleyin de¤erinin bireye olan
uzakl›¤›na göre belirlendi¤ini, bu fley bireyin elde etmesi çok kolay, yani çok yak›n
ya da çok zor, yani çok uzak olan bir fleyse de¤ersiz olaca¤›n›, büyük bir çaba har-
cayarak ulafl›labilir oldu¤u bir uzakl›kta bir fleyse o zaman de¤erli olaca¤›n› belirtir
(Ritzer, 1992:7). Simmel, toplumsal tipler s›n›fland›rmas›nda yaratt›¤› kategorilerden
biri olan “yabanc›” kategorisini aç›klarken de uzakl›k kavram›ndan faydalanm›flt›r.
Bu aç›klaman›n bir özetini “Toplumsal Tipler” bafll›¤› alt›nda bulabilirsiniz.

Toplumsal Etkileflim Formlar› (Biçimleri)
Simmel sosyolojisinde anlam›n analizini kolaylaflt›ran toplumsal etkileflim biçimle-
rini/formlar›n› befl ideal tip üzerinden inceler. Di¤er bir deyiflle toplumsal etkile-
flim biçimleri içinden beflini analiz eder. Bu biçimler mübadele, çat›flma, tahak-
küm, fahiflelik ve sosyalliktir. Bu etkileflim biçimlerini k›saca inceleyelim:

(a) Mübadele: Simmel’e göre mübadele bütün etkileflim tipleri içinde insan ha-
yat›n› biçimlendiren en saf ve en geliflkin etkileflim biçimidir. Bütün etkile-
flimler karfl›l›kl› etkiler içerir, ö¤retmenle ö¤renci, konuflmac›yla dinleyici
aras›ndaki etkileflim tek tarafl› de¤il, karfl›l›kl›d›r. Bu nedenle Simmel müba-
delenin etkileflimden daha dar bir kavram oldu¤unu kabul etmekle birlikte
bütün etkileflimleri mübadele olarak de¤erlendirmek gerekti¤ini belirtmekte-
dir (Simmel, 2009a:65-66). 
En temel ihtiyaçlar›m›zdan en yüksek entelektüel ve dini ihtiyaçlar›m›za ka-
dar her türlü de¤er elde etmek için karfl›l›¤›nda baflka bir de¤er sunmam›z
gerekir, bu sürecin kendisi de mübadeledir (Simmel, 2009a:69). Bu aç›dan
mübadele, bireylerin belirli faydalar elde etmek için baflka faydalardan vaz-
geçmesi ve sonuçta bafllang›çta oldu¤undan daha fazla tatmin olacak flekilde
bu de¤iflimi gerçeklefltirmesi süreci olarak tan›mlanabilir (Simmel, 2009a:68).
Simmel ekonomik mübadelenin üzerinde ayr›ca durur, çünkü bu mübadele,
fedakârl›¤›n en çok görüldü¤ü mübadeledir, bunun nedeni ekonomik müba-
dele d›fl›ndaki mübadele türlerinde kazanç-kay›p hesab› yap›lmamas›d›r. Ör-
ne¤in konuflurken verdiklerimizle entelektüel birikimimiz ya da birine sevgi-
mizi verdi¤imizde içimizdeki sevgi veya enerji azalmaz; ama ister üretti¤imiz
nesneleri, ister iflgücümüzü sunal›m, ekonomik mübadelede baflka türlü kul-
lan›lmas› da mümkün olan bir fleyden fedakarl›k etmek söz konusudur (Sim-
mel, 2009a:66). Mübadelenin koflullar›, bireyler taraf›ndan tamamen içsellefl-
tirilene kadar toplumsal düzenlemelerle belirlenir. Mübadelenin sadece k›tl›k
ve yararl›k ile ilgili olmad›¤›n› belirten Simmel, nesnelerin birey için tafl›d›¤›
anlam›n arzulanma derecesinden kaynakland›¤›n›, mübadelesi imkâns›z olan
nesnelerin ne kadar arzulan›rsa arzulans›n birey aç›s›ndan ekonomik bir de-
¤ere dönüflmeyece¤ini vurgular (Simmel, 2009a:84-85). Simmel’e göre “fley-
leri elde etmek o fleyler k›t oldu¤u için zor de¤ildir; bu fleyler onlar› elde et-
mek zor oldu¤u için k›tt›rlar” (Simmel, 2009a:86) ve de¤er de bu k›tl›k, yani
bireyin nesneye ulaflma güçlü¤ü taraf›ndan belirlenir. 

(b)Çat›flma: Çat›flma Simmel’e göre en canl› etkileflim biçimlerinden biridir; üs-
telik tek bir birey taraf›ndan tek bafl›na sürdürülemeyece¤i için de kesinlikle
toplumlaflman›n bir biçimi olarak görülmelidir. Simmel hastal›klarda en flid-
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detli belirtilerin, asl›nda organizman›n hastal›¤a neden olan mikrop, virüs gi-
bi koflullardan kurtulmak için gösterdi¤i çaba oldu¤unu belirtir. Çat›flmay› da
çok genel düzeyde bu duruma benzeterek çat›flman›n amac›n›n çeflitli sorun-
lar› çözmek ve bir birlik durumuna ulaflmak oldu¤unu savunur (Simmel,
2009a:87). Bireylerin kifliliklerini mant›ksal, dinsel veya ahlaki normlara tama-
men uyarak kazanmad›klar›n›, ayr›ca bir grubun mutlak olarak uyumlu bir fle-
kilde birleflmesinin ampirik olarak mümkün olmad›¤›n› vurgulayan Simmel,
bireyler aras›nda birbiriyle örtüflen ve ayr›lan e¤ilimler oldu¤unu ve bütün
toplumlarda bu e¤ilimlerin içiçe geçmifl oldu¤unu belirtir (Simmel, 2009a: 88).
Simmel çat›flmay› taraflar›n ayn› yöndeki çabalar›n› ifade eden “rekabet” ve
birbirlerine karfl› çabalar›n› ifade eden “mücadele” kutuplar› aras›nda hare-
ket eden bir de¤iflken olarak görür. Bir de¤iflken olarak çat›flman›n özellik-
lerini net olarak ortaya koymam›fl olsa da Simmel’in çat›flma hakk›ndaki gö-
rüflleri “ça¤dafl sosyologlar aras›nda neyin çat›flma oldu¤u ve neyin olmad›-
¤› konusunda uzun bir tart›flma bafllatm›flt›r” (Turner, 1991: 7).

Simmel de Marx gibi çat›flman›n toplumda her yerde ve sürekli olarak mevcut oldu¤unu dü-
flünür, ancak Marx gibi çat›flmay› toplumsal de¤iflme yaratacak sonuçlar› üzerinden de¤il,
toplumun devaml›l›¤› aç›s›ndan tafl›d›¤› birlik sa¤lama ifllevi üzerinden de¤erlendirir. Bu
görüfller baz› sosyologlar taraf›ndan (Turner, 1991: 6-7) Simmel’in ifllevselci e¤ilimler ta-
fl›d›¤›n›n göstergesi olarak kabul edilmektedir.

(c) Tahakküm: Tahakküm, daha önce Simmel’in diyalektik yöntemi nas›l kul-
land›¤›n› aç›klarken de¤indi¤imiz üstlük-astl›k iliflkisini içeren bir toplumsal
etkileflim biçimidir. Simmel tahakküm kurma arzusunda karfl› taraf›n tahak-
küm etmek isteyen için bir de¤er oluflturdu¤unu belirtir ve en bask›n tahak-
küm iliflkisinde bile tabi olan›n çok az da olsa bir kiflisel özgürlü¤ü oldu¤u-
nu vurgular (Simmel, 2009a:110). Kiflisel özgürlü¤ün ortadan kalkmas› sade-
ce üst ast›, yani tabi k›lan tabi olan› fiziksel olarak ihlal etti¤inde, yok etti-
¤inde söz konusudur. Bunun d›fl›ndaki tahakküm iliflkilerinde kiflisel özgür-
lük vard›r, ancak bu özgülük için ödenmesi gereken bedel genellikle tabi
olan›n ödemek istemedi¤i bir bedeldir (Simmel, 2009a:110). Bu durumu ah-
laki aç›dan de¤il, sosyolojik aç›dan de¤erlendirdi¤imizde tahakküm de bir
toplumsal etkileflim biçimi olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bu aç›dan etkile-
flim sürecine katk›da bulunma imkân›n›n sadece üstlere verildi¤i “ast-üst
iliflkilerinde bile etkileflim vard›r ve bu etkileflim bu iliflkileri bile toplumsal
biçimler haline getirir” (Simmel, 2009a:111). Simmel bir bireye tabi olma,
bir ço¤ullu¤a tabi olma, bir ilkeye tabi olma ve nesnelere tabi olma biçim-
lerini birbirinden ay›rarak incelemifltir. ‹nsanlar›n kiflisel olmayan bir gücün
tahakkümü alt›nda oldu¤u bir ilkeye tabiyetin bir bireye veya bir ço¤ullu¤a
tabiyetten daha kötü oldu¤unu, toplumsal etkileflimi en düflük düzeye indir-
geyen nesnelere tabi olman›n ise tahakküm biçimleri içinde en kötüsü oldu-
¤unu belirtir (Simmel, 2009a:113-126). Nesnelere tabi olmaya topra¤a ba¤l›
olup da ancak toprakla birlikte al›n›p sat›lan serfleri örnek gösteren Simmel,
bir fleye ait olman›n insan›n kendisini de bir “fley” kategorisine soktu¤unu
belirtir (Simmel, 2009a:126). 

(d)Fahiflelik: Simmel bir toplumsal etkileflim biçimi olarak fahiflelik kavram›y-
la mübadele sürecinde elde edilmek istenen fayda için sadece paran›n ve-
rildi¤i durumlar›, daha genel olarak mübadele al›nmak istenen de¤erle veri-
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len de¤er aras›ndaki dengesizlik durumunu kastetmektedir. Fahiflelikte cins-
ler aras›ndaki iliflkinin bireysel farkl›l›k gözetmeyen, sadece tensel eylemle
s›n›rl› bir iliflki oldu¤unu, bunun ekonomik muadilinin de para oldu¤unu
belirten Simmel’e göre fahiflelik, Kant’›n insan›n asla sadece bir araç olarak
kullan›lmamas› gerekti¤i fleklindeki ahlak yasas›n›n tam z›tt›n› ifade etmek-
tedir; çünkü bu iliflkide her iki kifli de sadece araç durumundad›r (Simmel,
2009a:129-130). Bu nedenle Simmel’e göre “fahifleli¤in bünyesindeki kor-
kunç afla¤›lanma en kesin ifadesini paraya olan eflde¤erli¤inde bulur” (Sim-
mel, 2009a:130). Toplumsal etkileflimin fahiflelik biçiminde fahifle ile birlik-
te olan kiflinin sadece para verdi¤ini, fahiflenin ise etkileflime genellikle bü-
tün benli¤i ile dahil oldu¤unu belirten Simmel, fahifleyi afla¤›layan fleyin çok
say›da insanla birlikte olmas› de¤il, benli¤ini, benli¤ine karfl› verilebilecek
en uygunsuz karfl›l›k olan para karfl›l›¤›nda vermesi oldu¤unu belirtir. Gö-
rüldü¤ü gibi Simmel bu analizde fahiflenin yapt›¤› ifle de¤il, mübadelede
verdi¤i de¤er karfl›l›¤›nda para al›yor olmas›na, yani mal (cinsel onur) ile de-
¤er (para) aras›ndaki dengesizli¤e odaklanm›flt›r (Simmel, 2009a:132-133).
Simmel bu görüflü desteklemek üzere fahifle olmayanlar›n bile “sevgililerin-
den para kabul etmeyi” utanç verici ve afla¤›lay›c› bir durum olarak gördük-
lerini, ama parasal de¤eri olmayan hediyeleri kabul ederken böyle hisset-
mediklerini örnek gösterir (Simmel, 2009a:132). 

(e) Sosyallik: Simmel, bütün insanlarda bir sosyallik itkisi oldu¤unu belirtir. ‹n-
sanlar ekonomik derneklerden kan kardeflliklerine, h›rs›zl›k çetelerinden
derneklere kadar birçok toplulu¤a çeflitli ç›kar ve ihtiyaçlar› do¤rultusunda
kat›l›rlar; ama bu gruplar›n insanlara verdi¤i fley sadece bu ihtiyaç ve ç›kar-
lar›n tatmini de¤ildir. Bu topluluklar›n içerikleri ne olursa olsun, insanlar bu
topluluklar içinde bireysel yaln›zl›klar›n› unutur. Birliktelik ve birlik hissi sa-
yesinde di¤er insanlarla aralar›nda bir ba¤ oldu¤unu hissederler. Sosyallik
itkisi, Simmel’e göre “toplum hayat›n›n gerçekliklerinde toplulu¤un saf özü-
nü, bir de¤er ve bir tatmin olarak topluluk olma sürecinin özünü dam›t›r” ve
böylece “daha dar anlamda sosyallik dedi¤imiz fleyi kurar” (Simmel,
2009a:135). Simmel’e göre sosyallik, bu gibi topluluklara girerek bir araya
gelmenin oyun biçimidir, eflit olmayanlar›n eflit gibi davrand›¤› bir durum-
dur. Sosyallikte zenginli¤in, toplumsal konumun, e¤itimin, ünün, karakte-
rin, ruh halinin ve flans›n rolü yoktur; hatta sosyallik iliflkisi sonunda kiflisel
de¤erler etraf›nda odaklanmaya bafllad›¤›nda temel sosyallik niteli¤ini kay-
beder (Simmel, 2009a:136-137). Simmel sosyallikte kiflisel olan›n d›fllanma-
s›na flu örne¤i verir: “Bir han›mefendi bir iki erke¤in bulundu¤u sahiden ki-
flisel ve samimi bir dost meclisinde, daha genifl toplulukta çekinmeden giye-
ce¤i kadar afl›r› dekolte bir k›yafet giymek istemeyecektir. Genifl toplulukta
kendini iflin içine ayn› ölçüde kiflisel olarak dahil olmufl gibi görmeyecektir;
bu yüzden de kendini maskenin gayriflahsi özgürlü¤üne b›rakabilir. Zira
toplulukta da kendisidir kendisi olmas›na da, tam anlam›yla kendisi de¤il-
dir; çünkü biçimsel olarak infla edilmifl bir toplant›daki unsurdur sadece”.
(Simmel, 2009a:137). 

Sosyallik, di¤er bir araya gelme biçimlerinden farkl› olarak bir çeflit karfl›l›ks›z-
l›k içerir; herkesin ald›¤› haz ve nefle karfl›s›ndakilerin ald›¤› haz ve nefleye ba¤l›-
d›r, kimse karfl›s›ndakine aksini yaflat›p bundan keyif almaz (Simmel, 2009a:138-
139). Ancak Simmel eflitler aras›nda demokrasinin oldu¤u bu sosyallik dünyas›n›n
yapay bir dünya oldu¤unu düflünür. Ona göre, kendisini modern yaflam›n nesnel
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içeri¤inden ve afl›r› maddi taleplerinden kurtarmak isteyen insanlar, sosyallik biçi-
minde sahip olduklar› de¤erlerden s›yr›larak do¤al-kiflisel hallerine döndüklerini
düflünmekte, do¤al hallerine dönebilmek için de nesnel ve kiflisel özelliklerinden
feragat etmektedirler (Simmel, 2009a:139). Di¤er bir deyiflle, sosyallik bireylerin
sanki herkes eflitmifl gibi davrand›¤› bir oyundur, bu oyun insanlara özgürleflme ve
hafifleflme hissi sa¤lar; çünkü hayat›n gerçeklikleri belirli bir uzakl›kta b›rak›lm›fl,
hayat›n a¤›rl›¤› ve bireysel kaderlerin yükü bir yana b›rak›lm›flt›r, sosyallik biçimin-
de bir yandan hayattan kurtulmufluzdur; ama bir yandan da hâlâ ona sahibizdir
(Simmel, 2009a:145-146).

Simmel’in toplumsal etkileflim biçimleri analizi ile ilgili daha ayr›nt›l› bilgiye George
Simmel’in ‹letiflim Yay›nlar›’ndan ç›kan Bireysellik ve Kültür (Çeviren: Tuncay Birkan,
2009) adl› kitab›ndan ulaflabilirsiniz.

Toplumsal Tipler 
Simmel çeflitli toplumsal tipleri ideal tipler olarak incelemifltir. Her toplumsal tipi
di¤er tiplerin tepkileri ve beklentileri üzerinden düflünen Simmel’e göre bir tip tek
bafl›na oluflmaz ancak kendisine toplumda bir konum veren ve kendisinden belir-
li beklentileri olan di¤erleri ile iliflkisi üzerinden meydana gelir. Simmel’in incele-
di¤i befl toplumsal tip; yabanc›, yoksul, cimri ile savurgan, macerac› ve soyludur.
Bu tipleri k›saca inceleyelim:

(a) Yabanc›: Yabanc›, Simmel’e göre verili bir noktadan belirli bir uzakl›¤›, be-
lirli bir noktaya ba¤l›l›¤›n kavramsal z›tt›n› ifade eden bir toplumsal tiptir
(Simmel, 2009a:149). Yabanc›, sosyolojideki anlam›yla tan›mad›klar›m›z de-
¤ildir; baflka bir gezegendeki yaflam formu de¤ildir yabanc›, grubun kendi
içindeki bir unsurdur. Bu aç›dan Simmel yabanc›y› “yoksullar ya da iç düfl-
manlar gibi” gruba üyelikleri hem grubun içinde hem de ona karfl› olmay›
gerektirecek bir unsur olarak görür. Kendisine gruptaki di¤er üyelerin oyna-
yamayaca¤› bir rol verilen yabanc›, grubun e¤ilimlerine tamamen ba¤l› ol-
mad›¤›, grup içi kat›l›m› s›n›rl› düzeyde oldu¤u ve gruba belirli bir mesafe-
de durdu¤u için di¤er üyelere oranla nispeten bir nesnelli¤e sahiptir. Bu
nesnellik, yabanc›n›n gruptaki kat›l›m›n›n olumlu ve belirli bir türde olmas›-
na neden olur (Simmel, 2009a:149-151). Bu nesnellik, ayn› zamanda yaban-
c›ya teorik ve pratik bir özgürlük sa¤lar, daha az önyarg›l› olmas›n›, durum-
lar› daha genel ve nesnel standartlarla de¤erlenmesini, eylemlerinde ahlaki,
dini ve geleneksel normlar taraf›ndan daha az s›n›rland›r›lmas›n› sa¤lar (Sim-
mel, 2009a:151). Simmel yabanc›yla kurulan iliflkiye özgül biçimini veren fle-
yin yak›nl›kla uzakl›k aras›ndaki özel orant› oldu¤unu belirtir; çünkü ona
göre grubun daha yak›n üyelerine anlat›lamayan mahrem konular veya s›r-
lar yabanc›ya anlat›labilir; çünkü olumsuz bir sonuç do¤urmayacakt›r (Sim-
mel, 2009a:153-154). 

(b)Yoksul: Simmel modern toplumda yoksullar s›n›f›n›n benzersiz bir sosyolo-
jik sentez oldu¤unu, toplumsal yap› içinde homojen bir yere sahip olsa da
onu oluflturan unsurlar aç›s›ndan son derece heterojen oldu¤unu belirtir
(Simmel, 2009a:178). Yoksullar›n yard›m alma hakk› oldu¤unu ve toplum
üyelerinin de yoksullara yard›m etme yükümlülü¤ünün oldu¤unu belirten
Simmel, toplumun kendi ç›kar› için yoksula yard›m etti¤ini ama yoksulun
ço¤u zaman bu yard›m› talep etme hakk› olmad›¤›n› vurgular. Ona göre
yoksula bu flekilde yard›m etmek, yoksul bireyi grup faaliyetinin bir nesne-
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si haline getirip toplumun bütününden belirli bir uzakl›¤a yerlefltirmektedir.
Simmel buna örnek olarak devletten yard›m alanlar›n baz› yurttafll›k hakla-
r›n›n s›n›rland›r›ld›¤›n› gösterir; bu yolla yoksul d›fllanmakta ve gözden ç›ka-
r›labilecek bir nitelik kazanmaktad›r (Simmel, 2009a:167,173). Di¤er bir de-
yiflle toplum, yoksulla bir iliflkiye girmek yerine onun karfl›s›na geçerek ona
“nesne muamelesi” yapmaktad›r (Simmel, 2009a:173). Simmel, yoksullar›n
ancak yard›m ald›klar› zaman yoksul kategorisine girdiklerini, ama bu kate-
goriye girmenin onlar› biraraya getirmedi¤ini, ancak bu kategori birçok yok-
sulun paylaflt›¤› pozitif bir içeri¤e sahip oldu¤unda bir araya geldiklerini be-
lirtir. Bu birlik için Simmel evsizlerin belirli bir mekânda toplan›p bir arada
yaflamalar›n› örnek gösterir, ancak bu birlikteliklerin yoksullar aras›nda sos-
yolojik aç›dan birlefltirici bir güç yaratmad›¤›n› vurgular (Simmel, 2009a:176-
8). Yoksul, Simmel’in sosyolojisinde sahip oldu¤u birli¤in temelinde tama-
men pasif olan, ancak toplum ona karfl› belirli bir biçimde davrand›¤›, yar-
d›m etti¤i için bu kategoriye giren bir kiflidir. Yoksullu¤u belirleyen fley, ki-
flinin ekonomik durumu ya da kaderi de¤il, baflkalar›n›n ona yard›m ederek
bu durumu düzeltme giriflimleridir. “Kifliyi yoksul yapan paras›zl›k de¤ildir.
Sosyolojik aç›dan, yoksul kifli, bu paras›zl›k yüzünden yard›m alan kiflidir”
(Simmel, 2009a:178) ifadesiyle Simmel yoksullu¤un niteliksel bir durum ola-
rak kendi içinde tan›mlanamayaca¤›n›, sadece belirli bir konumdan kaynak-
lanan bir toplumsal tepki anlam›nda tan›mlanabilece¤ini belirtmifl olur.

(c) Cimri ile Savurgan: Simmel’e göre cimri sadece parayla ilgili bir tip de¤il-
dir. Cimri, bir olana¤a bütünüyle sahip olmaktan tatmin olan, bundan nere-
deyse estetik bir haz alan ama o olana¤› gerçeklefltirmekle ilgili hiçbir ama-
c› olmayan, bunu hiç düflünmeyen kiflidir. Cimri, paran›n mümkün k›ld›¤›
hazlar›n vaadi nedeniyle paran›n cazibesine kap›lm›flt›r; sadece paraya sa-
hip olmaktan estetik hazza benzer bir haz al›r (Simmel, 2009a: 180). Savur-
gan, cimrinin z›tt› gibi görünse de asl›nda cimriye benzeyen bir tiptir. Para
ekonomisinde savurgan kiflinin paras›n› anlams›zca etrafa saçan bir kifli de-
¤il, paras›n› kendi flartlar›na uymayan, yani anlams›z fleyler sat›n almak için
kullanan kifli oldu¤unu belirten Simmel, savurgan›n israf›n verdi¤i haz ne-
deniyle metalar›n rasyonel de¤erlendirmesini yapmad›¤›n› belirtir (Simmel,
2009a: 181-182). Cimri paraya sahip olmaktan, savurgan ise paray› arzulad›-
¤› nesne için harcamaktan haz duyar; ama ikisi de paraya önem vermekte-
dirler; çünkü Simmel’e göre paraya önem verilmemesi söz konusu olursa
paray› “saç›p savurmak” da önemsiz olurdu (Simmel, 2009a: 182). Simmel
cimrinin de savurgan›n da do¤as›n›n temelde ayn› oldu¤unu, ikisinin de de-
¤er hesab›n› reddetti¤ini belirtir. Savurgan bir nesneye sahip olduktan son-
ra o nesneye kay›ts›zlaflmakta, cimri ise amaçlar›ndan feragat edip sadece
araca yönelmekte ve kendisini doyum öncesi anla s›n›rlamaktad›r. Bu aç›-
dan ikisi için de elde ettikleri her haz, asla tatmin edemeyecekleri baflka bir
haz duygusunu uyand›rmaktad›r (Simmel, 2009a: 184). 

(d)Macerac›: Simmel, maceray› hayat›n süreklili¤inin d›fl›na ç›kmak anlam›na
gelen, kendinden önceden ve sonradan ba¤›m›z bir deneyim olarak tan›m-
lamaktad›r (Simmel, 2009a: 186-187). Macerac›, herhangi bir geçmiflin belir-
lemedi¤i ve herhangi bir gelece¤in beklemedi¤i, tamamen bugünün hâkimi-
yeti alt›nda olan kiflidir (Simmel, 2009a:188). Macerac›, maceran›n kendi ek-
santrikli¤i içinde merkezi bir hayat hissine ulafl›r, yani hayat›n›n sistemsizli-
¤inden bir hayat sistemi ç›kar›r, böylece hayat›n›n d›flsal içeri¤i ile hayat›n›n
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anlam› aras›nda anlaml› bir iliflki kurar, kurdu¤u bu iliflki sayesinde sadece
flansa ya da kadere güvenerek her fleyi riske atar (Simmel, 2009a:189, 192).

(e) Soylu: Simmel’e göre soylular ortakl›¤›n son derece yüksek oldu¤u, afla¤›-
ya ve yukar›ya do¤ru hareketlili¤in büyük ölçüde kapal› oldu¤u ve geniflle-
meyi reddeden bir grubu olufltururlar (Simmel, 2009a:196). Simmel soylular
s›n›f›n›n temel özelli¤inin bu grubun grup olarak maruz kald›¤› kesin yal›t›l-
m›fll›k oldu¤unu belirtir. Soylu olanla olmayan aras›ndaki fark soylulara bafl-
kalar›n›n yapmalar›na izin verilmeyen fleyleri yapma izninin verilmesi ve
baflkalar›n›n yapmalar›na izin verilen fleyleri yapma izninin verilmemesidir
(Simmel, 2009a: 199). Simmel soylulara yasaklanan birtak›m eylemlerin (ör-
ne¤in ticaret yapma yasa¤› gibi) alt s›n›flara yasaklanmamas›n›n, alt s›n›fla-
ra tan›nan bu serbestinin asl›nda bu s›n›flar›n hor görülmesinin ve küçüm-
senmesinin bir yans›mas› oldu¤unu belirtir; çünkü bu eylemlerde bulunma-
lar›na izin verilen alt s›n›flar soylular kadar kat› standartlara lay›k görülme-
mekte, soylular aç›s›ndan ise bu yasak ve s›n›rlamalar kendi ayr›cal›klar› ve
toplumsal görevleri olarak görülmektedir (Simmel, 2009a:199). Soylular s›n›-
f› kendi nesnel ruhunu koruma, di¤er bir deyiflle üyesi olan bireylerin kaza-
n›mlar›n› kat› biçimler, gelenekler içinde koruma konusunda çok azimlidir;
çünkü asl›nda soylular s›n›f›n› oluflturan fley tek tek ailelere ayr›cal›k kazan-
d›ran mülk, ün, unvan gibi unsurlar›n birleflmesidir (Simmel, 2009a: 202).
Simmel’e göre soylular bu nedenle do¤um eflitli¤i ilkesine ba¤l›d›rlar, bu il-
keye ba¤l›l›k, statüye özgü yaflam tarz› ve ailenin ve statü grubunun de¤er
ve kazan›mlar›n›n birikimsel olmas›, soylular› ortakl›k düzeyi çok yüksek bir
grup haline getirmifltir (Simmel, 2009a:207). Soylu birey, kendisini soylulu-
¤un kolektif imgesinde, psikolojik ve tarihsel olarak kendisine aktar›lan da-
yan›flma, özerklik ve yal›t›lm›fll›k biçiminde bulur. Bu aç›dan soylular s›n›f›
bireyle bütün aras›ndaki iliflkiye farkl› bir bak›fl aç›s› sunar. Di¤er bir deyifl-
le soyluluk “önceden belirlenmifl verilmifllik ile hayat›n kiflisel olarak gelifl-
tirilmesi aras›ndaki denkleme tarihsel olarak benzersiz bir çözüm” sunar
(Simmel, 2009a:208).

Paran›n Felsefesi
Simmel “Paran›n Felsefesi” adl› eserinde ekonomik al›flveriflin bir toplumsal etkile-
flim biçimi olarak görülmesi gerekti¤ini savunur; çünkü para ekonomisinden önce,
al›flverifl takasla yap›l›rken bireyler aras›nda var olan etkileflim biçimleri, para eko-
nomisinin geliflmesiyle birlikte büyük ölçüde de¤iflmifltir (Coser, 2010:181). Bu ça-
l›flmada Simmel paray› üç düzeyde ele al›r; para özel bir de¤er biçimidir, ayn› za-
manda hayat›n di¤er bileflenleriyle iliflkili bir olgudur ve hayat›n bütünlü¤ünü an-
lamaya yard›mc› olacak bir bileflendir (Ritzer, 1992:11). Oldukça kapsaml› bir ça-
l›flma olan bu eserin vurgulad›¤› baz› noktalara de¤inmek gerekirse;

• Simmel’e göre insanlar, de¤erleri önce nesneler üreterek, sonra bu nesne-
lerle aralar›na bir mesafe koyarak, sonra da bu mesafeyi aflmak için çaba
göstererek yarat›rlar. De¤erler, insanlar›n nesnelerle aralar›ndaki mesafeye
göre belirlenirler. Para bu aç›dan hem nesnelerle insanlar aras›na mesafe
koymaya hem de bu mesafeyi aflmaya yarayan bir araçt›r (Ritzer, 1992:12).

• Para ekonomisinin hakim oldu¤u modern toplumda para, önceki toplumla-
ra z›t bir flekilde piyasan›n, modern ekonominin ve modern toplumun ken-
dilerine ait, bireylerin üzerinde, d›flsal bir gerçeklik kazanmalar›n› sa¤lam›fl-
t›r. Bunun yan›nda para, karmafl›k zihinsel ifllemler ve hesaplar gerektirdi¤i
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için entelektüelli¤in önemini art›rarak rasyonelleflmeye katk›da bulunmakta-
d›r (Ritzer, 1992:12).

• Parasal ifllemler toplumun giderek daha önemli bir parças› haline geldikçe
nesnel kültürün öznel kültür üzerindeki hâkimiyeti artar ve bireyin önemi
azal›r. Simmel bu durumu “kültürün trajedisi” olarak adland›rmaktad›r. Di-
¤er bir deyiflle para ekonomisi bireysel tutsakl›¤› art›r›r, bireyi atomize ve
izole eder, birey nesnel kültürün kölesi haline gelir (Ritzer, 1992:12-13).

• Para giderek daha fazla önem kazand›kça, art›k araç olmaktan ç›k›p amac›n
kendisi haline geldikçe her fleyin bir bedelinin oldu¤u, her fleyin sat›l›k oldu-
¤u hissini do¤urur. Her fleyin sat›l›k oldu¤unu düflünen bireyler bir b›kk›nl›k
tutumu gelifltirirler ve sat›n alacaklar› nesneleri de¤er aç›s›ndan de¤erlendir-
me becerilerini kaybederler. Bu aç›dan para “her fleyi biçimsizli¤e, salt nicel
olgular düzeyine indirgedi¤i için esteti¤in mutlak düflman›d›r” (Ritzer, 1992:12).

• Para ekonomisinde iflbölümünde di¤er konumlardaki insanlara karfl› ekono-
mik ba¤›ml›l›¤›m›z örne¤in takas ekonomisine göre çok daha yüksektir, an-
cak biz bu insanlara daha ba¤›ml› hale geldikçe onlar hakk›nda giderek da-
ha az bilgi sahibi oluruz; çünkü özel bireyler ve kiflilikler giderek önemleri-
ni yitirmektedir. Bu aç›dan f›r›nc›y› ya da ayakkab› üreticisini birey olarak
tan›ma gere¤i duymay›z; birey olarak bir önemleri yoktur, iflbölümü aç›s›n-
dan ise yerleri doldurulabilecek insanlard›r, Simmel böylece para ekonomi-
sinin insanlar› de¤ifltirilebilir parçalar haline getirdi¤ini ileri sürer (Ritzer,
1992:12).

• Para ekonomisi, bütün insanî de¤erleri parasal ifadelere, yani nitel de¤erle-
ri nicel de¤erlere indirger. Bunun bir sonucu paran›n her fleyi göreli k›lma-
s›d›r, farkl› nitelikteki olgular› para cinsinden ifade ederek birbiriyle k›yas-
layabiliriz. Bu indirgemenin bir di¤er sonucu da para ekonomisinin hakim
oldu¤u toplumlarda hayat›n “hesapç›” bir karaktere sahip olmas›d›r (Ritzer,
1992:12-15).

• Para ekonomisinin olumlu yönleri de vard›r. Bunlardan baz›lar› insanlar›n
çok say›da insanla iliflki kurmalar›n› sa¤lamas›, birbirilerine karfl› yükümlü-
lüklerini s›n›rlamas›, bireyleri içinde bulunduklar› toplumsal gruplar›n s›n›rla-
malar›ndan nispeten korumas› ve bireyselli¤in tam olarak gerçeklefltirilmesi
için gerekli olan özgürlü¤ü sa¤lamas›d›r (Ritzer, 1992:15). Para, takas nesne-
lerinden çok daha kiflisellikten uzak, gayri-flahsi bir araçt›r, bu arac›n kulla-
n›lmas› yayg›nlaflt›kça insanlar aras›ndaki ba¤lar da gayri-flahsileflmekte, do-
¤al gruplanmalar›n yerini rasyonel amaçlar do¤rultusunda kurulmufl olan gö-
nüllü, sözleflmeye dayal› gruplanmalar almaktad›r (Coser, 2010:181). Modern
dünyada para, “rasyonelli¤in, hesap edilebilirli¤in, gayri-flahsili¤in modern
ruhunu sembolize eder ve cisimlefltirir”. Bu aç›dan para cemaatlerden cemi-
yetlere do¤ru dönüflüme yol açan bir mekanizma olarak da görülebilir.

Simmel’in Para Felsefesi adl› eserindeki görüflleri ile Marx’›n görüflleri aras›nda ne gibi
benzerlikler ve farkl›l›klar vard›r? Düflününüz. 

Büyük Kentler ve Birey
Simmel bilimsel teknolojik ça¤ olarak gördü¤ü modernitede bireyin iç güvenli¤ini
kaybetti¤ini, modern hayat›n heyecan›ndan ve karmaflas›ndan kaynaklanan bir ge-
rilim, huzursuzluk ve telafl içinde kald›¤›n› belirtir. Bu huzursuzlu¤un en belirgin
flekilde kent yaflam›nda görüldü¤ünü belirten Simmel’e göre büyük kentlerin kar-
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gaflas›, rekabeti, tarzlara, kiflisel iliflkilere ve düflüncelere karfl› sadakatsizli¤i birey-
leri bir çaresizli¤e itmekte ve nevrozun k›y›s›na getirmektedir (Simmel, 2009b: 23-
24). Simmel metropol hayat›nda çok fazla say›da uyar›c› oldu¤unu ve bu uyar›c›-
lar›n h›zl› ve sürekli bir flekilde de¤iflti¤ini, modern asabi kiflili¤i yaratan›n büyük
ölçüde metropolün bu koflullar› oldu¤unu belirtir. Duyulara yönelik bu uyar›c›
bombard›man› sonucunda birey art›k bunlarla bafl edemez hale gelir ve fiziksel ve
toplumsal çevresiyle kendisi aras›na bir mesafe koymaya çal›fl›r. Bireylerin böyle
bir mesafe yaratmazlarsa metropolün kalabal›¤›na ve düzensizli¤ine katlanamaya-
caklar›n› belirten Simmel, bu mesafenin konulmas›n›n agorafobi ya da hiperestezi
gibi ruhsal sorunlara ya da genel bir b›kk›nl›k durumuna yol açaca¤›n› belirtmek-
tedir. Bireyin sürekli akan uyar›c›lara devaml› tepki vermesi, sonunda onu hiçbir
uyar›c›ya tepki veremez hale getirecek, yak›n temaslar kurmaktan uzaklaflt›racak,
yabanc›laflt›racak ve günlük etkileflim içinde karfl›laflt›¤› herkese karfl› kay›ts›z kal-
ma e¤ilimi do¤uracakt›r (Simmel, 2009b:90-94). 

Simmel’e göre, para ekonomisine dayanan, nesnel kültürün hakim oldu¤u, ifl-
bölümünün en yüksek düzeyde oldu¤u kentler ne kadar büyürlerse o derece bi-
reyselleflmeye yol açmaktad›rlar (Simmel, 2009b:99). Birey metropol hayat› içinde
kendini ifade etmek zorundad›r; ancak metropollerde bireyler aras›ndaki temaslar
bireyin kendini yeterince ifade etmesi için çok k›sad›r. Bu k›sa temas s›ras›nda bi-
rey kendini ifade edebilmek için “çarp›c› ölçüde karakteristik” görünme telafl›na
düfler, bu nedenle etraf›ndakilerin dikkatini çekebilmek için kas›tl› bir flekilde
“farkl›” davranmaya bafllar, “yapmac›k tav›rlar ve ani de¤iflkenlikler gibi metropo-
le özgü afl›r›l›klara yönelir” (Simmel, 2009b:99). Bu farkl›l›¤›n içerikte de¤il, sade-
ce biçimde oldu¤unu belirten Simmel’e göre modern kültürün gelifliminin temel
özelli¤i, nesnel tinin öznel tin üzerinde hâkimiyet kurmas›, nesnel kültürün afl›r›
büyümesi nedeniyle öznel kültürün zay›flamas›d›r.

Simmel’in metropollerin birey üzerindeki etkisi ile ilgili görüflleri hakk›nda daha ayr›nt›-
l› bilgiyi George Simmel’in “Modern Kültürde Çat›flma” kitab›nda (Çeviren: Tan›l Bora, Na-
zile Kalayc›, Elçin Gen; ‹stanbul: ‹letiflim Yay›nlar›, 2009) bulunan “Metropol ve Tinsel Ha-
yat” (sf.85-103) adl› makalesinden edinebilirsiniz. 

Simmel ve Tönnies’in sosyolojileri aras›ndaki temel benzerlik nedir?
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Tönnies’in sosyolojik bak›fl aç›s›n› özetlemek. 
Tönnies, do¤a bilimleri ile kültür bilimleri aras›n-
da kesin bir ayr›m yapan Alman düflünce gelene-
¤inden etkilenmifl ve toplumu bireylerin üstünde
ve üzerinde d›flsal ve nesnel bir gerçeklik olarak
gören pozitivist görüflü elefltirmifltir. Tönnies te-
mel olarak geleneksel k›rsal yaflam tarz› ile mo-
dern kentsel yaflam tarz›n› karfl›laflt›rarak endüstri-
leflme ve kentleflmenin yaratt›¤› toplumsal de¤ifli-
mi aç›klamaya çal›fl›r. Bu analizinde her iki yaflam
tarz›n›n temelinde iki farkl› iradenin bulundu¤u-
nu belirterek sosyolojik bak›fl aç›s›na sosyal psi-
kolojiyi de katar. Tönnies toplumsal de¤iflimle bir-
likte toplumlar›n cemaatlerden cemiyetlere do¤ru
bir evrim geçirece¤ini ileri sürmekle birlikte do¤-
rusal bir evrim anlay›fl›na sahip de¤ildir; ayn› top-
lumda cemaate de cemiyete de ait olan birtak›m
özelliklerin bulunabilece¤ini vurgular. 

Tönnies’in cemaat / cemiyet kavramlar›n› tan›m-
lamak.
Cemaat ve cemiyet kavramlar› Tönnies’in gele-
neksel k›rsal yaflam tarz› ile modern kentsel ya-
flam tarz›n› karfl›laflt›rma amac›na, yani analitik
bir amaca yönelik olarak oluflturulmufl ideal tip-
lerdir. Cemaat (gemeinschaft) Tönnies’in gele-
neksel k›rsal topluluklarla iliflkilendirdi¤i, do¤al
iradeye dayal›, ekonomisi büyük ölçüde tar›ma
dayanan, co¤rafi ve toplumsal hareketlili¤in s›-
n›rl› oldu¤u, aile ve kilisenin temel toplumsal
kontrol mekanizmalar›n› oluflturdu¤u, yaflam›n
ailenin ve kilisenin belirledi¤i kesin de¤erler ve
ahlak kurallar› taraf›ndan düzenlendi¤i, aile veya
dostluk iliflkileri içinde birbirine ba¤l› olan insan-
lar›n aras›ndaki kiflisel, yak›n ve sürekli insan ilifl-
kileri ile karakterize edilen bir toplum tipidir. Ce-
miyet (gesellschaft) ise rasyonel iradeye daya-
nan, endüstrinin ve ticaretin egemen oldu¤u, ya-
flam›n h›zl›, rekabetçi ve dinamik oldu¤u, insan-
lar aras›ndaki iliflkilerin yak›n, kiflisel ve duygu-
sal de¤il, ç›kara dayal›, rasyonel, hesapl›, yapay
ve geçici iliflkiler oldu¤u bir toplum tipidir. En-
düstrileflme, kentleflme ve ticaretin artmas› sonu-
cunda cemaatlerin zay›flamaya bafllad›¤›n› ve ce-
maatlerin yerini cemiyetlerin ald›¤›n› belirten
Tönnies insan toplumlar›n›n cemaatlerden cemi-
yetlere do¤ru bir evrim yaflad›¤›n›, do¤al irade-
nin de bu süreçte rasyonel iradeye dönüflece¤ini
düflünmektedir.

Simmel sosyolojisinin genel özelliklerini kavramak.
Simmel sosyolojinin çal›flma nesnesinin ne top-
lum ne de birey oldu¤unu, sosyolojinin konusu-
nu toplumsal etkileflimin oluflturdu¤unu düflü-
nür. Simmel’in sosyolojisi bir yandan etkileflime
odaklanan, di¤er yandan da olgular› tarihsel ve
toplumsal ba¤lamlar›ndan soyut olarak incele-
yerek ba¤lama göre farkl›l›k göstermeyen dav-
ran›fl kal›plar›n› ve toplumsal yasalar› ortaya koy-
maya çal›flan ve birey ve toplum aras›ndaki di-
yalektik iliflkiyi vurgulayan bir sosyolojidir. Sim-
mel sosyologlar›n tek bir teorik yap›ya ba¤l› kal-
mamalar› gerekti¤ini ve kendi düflüncelerini des-
tekleyen ampirik bulgular arad›klar› kadar bu
düflünceyle çat›flan ampirik bulgular da arama-
lar› gerekti¤ini savunur. Ayr›ca Simmel, sosyolo-
jinin problem çözme nosyonundan uzaklaflarak
problem kurma rolünü yeniden kazanmas› ge-
rekti¤ini düflünmektedir.

Simmel’in formel sosyoloji kavram›n› aç›klamak. 
Toplumsal etkileflimi bir bütün olarak toplum-
laflma (sociation) kavram›yla ifade eden Simmel,
toplumlaflmay› biçim (form) ve içerik olmak üze-
re ikiye ay›rm›fl, sosyolojinin toplumlaflman›n
içeri¤iyle de¤il, biçimleriyle ilgilenmesi gerekti-
¤ini savunmufltur; bu nedenle sosyolojisi formel
sosyoloji olarak bilinir. Formel sosyolojinin ama-
c› toplumsal etkileflim biçimlerini içinde bulun-
duklar› toplumsal ba¤lamdan soyutlayarak ana-
liz etmek, böylece toplumsal ba¤lamlar› de¤iflse
bile davran›fllarda belirli bir düzenlilik oldu¤unu
göstermektir.

Toplumsal yaflam›n geometrisi kavram›n› de¤er-
lendirmek. 
Simmel, toplumsal eylemin yap›sal belirleyicileri
üzerinde durmufl ve bu belirleyicileri say›lar ve
uzakl›k gibi geometrik terimlerle aç›klamaya ça-
l›flm›flt›r. Simmel’in toplumsal etkileflim hakk›nda
geometri kavramlar›yla yapt›¤› analizin yöntemi
toplumsal yaflam›n geometrisi ya da toplumsal
geometri olarak adland›r›lmaktad›r. Simmel’in
geometri kavramlar›yla yapt›¤› bu analizlerin
amac›, biçimlerin toplumsal ve tarihsel ba¤lam-
dan ba¤›ms›z olarak var olduklar›n›, sosyal veya
tarihsel durum ne olursa olsun, benzer davran›fl
tiplerinin görüldü¤ünü ortaya koymak istemesi-
dir (Slattery, 2010:54).

Özet

1
A M A Ç

2
A M A Ç

3
A M A Ç

4
A M A Ç

5
A M A Ç
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1. Tönnies’in cemaat ve cemiyetlerle ilgili düflünceleri
aç›s›ndan afla¤›dakilerden hangisi do¤rudur?

a. Cemaatlerde bireyler aras›ndaki iliflkiler sözlefl-
meye dayal›d›r. 

b. Ulus devletin geliflmesiyle birlikte cemaatler güç-
lenmeye bafllam›flt›r. 

c. Cemaatlerin cemiyetlere do¤ru evrimleflmesi
olumlu bir geliflmedir. 

d. Cemaatler cemiyetlere do¤ru evrimlefltikten son-
ra baflka bir toplumsal aflama söz konusu olma-
yacakt›r.

e. Endüstrinin ve kapitalizmin geliflmesi cemaatle-
rin zay›flamas›na neden olmufltur. 

2. Cemaat ve cemiyetle ilgili olarak afla¤›daki ifadeler-
den hangisi do¤rudur? 

a. Cemaat rasyonel iradeye, cemiyet do¤al iradeye
dayan›r.

b. Cemiyet tipi toplumlarda insanlar yak›n ve kifli-
sel iliflkiler kurarlar. 

c. Cemaat tipi toplumlarda temel toplumsal kon-
trol mekanizmalar› aile ve dindir. 

d. Tönnies’e göre bir toplum ya cemaat, ya cemiyet
özelli¤ine sahiptir, ikisine birden sahip olamaz.

e. Cemaatlerde toplumsal yaflam› temel olarak yasa-
ma taraf›ndan haz›rlanan yaz›l› normlar düzenler.

3. Tönnies’le ilgili olarak afla¤›da verilen bilgilerden
hangisi yanl›flt›r?

a. Pozitivist toplum anlay›fl›n› elefltirmifltir.
b. Sosyal reformlar› ve sosyalizmi desteklemifltir.
c. Rasyonel iradenin düflünmenin ürünü oldu¤unu

savunur.
d. Rasyonel iradenin yapay ve iste¤e ba¤l› bir ira-

de oldu¤unu savunur.
e. Bütün toplumlar›n temelinde rasyonel iradenin

yatt›¤›n› savunur.

4. Simmel’in sosyolojisi ile ilgili afla¤›da verilen bilgi-
lerden hangisi do¤rudur? 

a. Sosyolojinin çal›flma nesnesi bireyin davran›fllar›d›r.
b. Olgular› tarihsel ve toplumsal ba¤lamlar› içeri-

sinde inceler.
c. Tek bir teorik bak›fl aç›s›na sahip olmak gerekti-

¤ini savunur.
d. Problem kurmaktan çok problem çözmeye

odaklan›r.
e. Birey ve toplum aras›ndaki diyalektik iliflkiyi

vurgular.

5. Afla¤›dakilerden hangisi formel sosyolojinin özellik-
lerinden biridir? 

a. Toplumsallaflman›n içeri¤iyle de¤il, sadece biçi-
miyle ilgilenmesi

b. Davran›fl kal›plar›n›n tarihsel ba¤lama göre de-
¤iflti¤ini vurgulamas› 

c. Sosyolojiyi sosyal bilimlerin di¤er disiplinleriyle
birlefltirme çabas›n›n sonucunda geliflmesi

d. Gruplar›n iliflki ve dinamikleri ile ilgilenmesi 
e. Toplumsal ba¤lamdan ba¤›ms›z davran›fl tipleri-

nin varolamayaca¤›n› göstermesi 

6. Afla¤›dakilerden hangisi Simmel’in tahakkümle ilgili
düflüncelerinden biridir?

a. Bütün tahakküm iliflkileri etkileflim olarak s›n›f-
land›r›lamaz. 

b. En bask›n tahakküm iliflkisinde bile tabi olan ki-
flilerin az da olsa bireysel özgürlü¤ü vard›r.

c. Bir bireye tabi olma, bir ilkeye tabi olmadan da-
ha olumsuz bir durumdur. 

d. Bir nesneye tabi olma, bir ilkeye tabi olmadan
daha olumlu bir tahakküm biçimidir. 

e. Bir ço¤ullu¤a tabi olma, tahakkümün en kötü
biçimidir. 

Kendimizi S›nayal›m
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7. Afla¤›dakilerden hangisi Simmel’in küçük ve büyük
gruplarla ilgili görüfllerinden biridir?

a. ‹ki kiflilik gruplarda grubun varl›¤› her iki kifli de
gruptan ayr›lana kadar sona ermez.

b. ‹ki ve üç kiflilik gruplar da dahil olmak üzere
bütün gruplar üyelerinden ba¤›ms›z bir grup ya-
p›s›na sahiptirler.

c. Grup içinde tabakalaflman›n oluflmas› için grup
say›s›n›n üçün üzerinde olmas› gerekir. 

d. Grup büyüdükçe grubun, üyelerin üzerindeki
nesnel yap›sal iktidar› artar. 

e. Grup büyüdükçe grubun üyelerinin bireysel öz-
gürlü¤ü azal›r.

8. Afla¤›dakilerden hangisi Simmel’in mübadele ile ilgi-
li görüfllerinden biri de¤ildir?

a. Mübadele en saf ve en geliflkin etkileflim biçimidir.
b. Bütün etkileflimler ayn› zamanda birer mübade-

ledir.
c. Ekonomik mübadele d›fl›nda hiçbir mübadele

türünde kazanç-kay›p hesab› yap›lmaz.
d. Mübadelede nesnelerin birey için de¤eri, nesne-

nin bireye uzakl›¤›na ba¤l›d›r.
e. Mübadele etkileflimden daha genifl bir kavram-

sal içeri¤e sahiptir.

9. Afla¤›dakilerden hangisi Simmel’e göre para ekono-
misinin özelliklerinden biri de¤ildir? 

a. Para ekonomisi toplumu rasyonellefltirirken ki-
fliliklerin de¤erinin ve entelektüelli¤in de öne-
minin azalmas›na neden olur. 

b. Paran›n öneminin artmas›, nesnel kültürün öz-
nel kültür üzerindeki hâkimiyetinin artmas›na
neden olur.

c. Para ekonomisi, bütün insanî de¤erleri parasal
ifadelere indirgeyerek her fleyi karfl›laflt›r›labilir
k›lar.

d. Para ekonomisi özel bireylerin ve kifliliklerin
önemsizleflmesine neden olarak insanlar› de¤ifl-
tirilebilir parçalar haline dönüfltürür.

e. Bireyleri içinde bulunduklar› toplumsal grupla-
r›n s›n›rlamalar›ndan nispeten korumas› para
ekonomisinin olumlu yönlerinden biridir.

10. Afla¤›dakilerden hangisi Simmel’in “yoksul” tipi ile
ilgili düflüncelerinden biridir?

a. Yoksullu¤u belirleyen fley kiflinin ekonomik du-
rumudur. 

b. Toplum yoksula yard›m ederek onun yan›nda
yer al›r.

c. Yoksullar›n biraraya gelmeleri onlara birlefltirici
bir güç sa¤lar. 

d. Yoksulluk ancak toplumun yoksula tepkisi üze-
rinden tan›mlanabilir. 

e. Bir bireyin sadece yoksulluk yard›m› al›yor ol-
mas›na dayanarak onu yoksul kategorisine ko-
yamay›z. 
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1. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Cemaat/Cemiyet” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

2. c Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Cemaat/Cemiyet” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

3. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Ferdinand Tönnies” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

4. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “ Simmel’in Sosyolojisinin
Genel Özellikleri” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

5. a Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Formel (Biçimsel) Sosyolo-
ji” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. b Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Toplumsal Etkileflim Bi-
çimleri (Formlar›)” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

7. d Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Toplumsal Yaflam›n Geo-
metrisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Toplumsal Etkileflim Form-
lar› (Biçimleri)” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

9. a Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Paran›n Felsefesi” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

10. d Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Toplumsal Tipler” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Tönnies “cemaat duygusunun kaybolmas›” ile cemaat
tipi yaflamdan cemiyet tipi yaflama dönüflümle birlikte
cemaat yaflam›n› karakterize eden ve do¤al iradeye da-
yal› olarak kendili¤inden oluflan toplumsal birlik ve da-
yan›flman›n, sahici ve anlaml› yak›n toplumsal iliflkile-
rin ve cemaat üyelerinin ortaklafla olarak paylaflt›klar›
aidiyet ve kimlik duygusunun yitirilmesinden ve bunun
yerine yapay bir rasyonel iradeye dayal›, hesapl›, geçi-
ci ve gayri-flahsi iliflkilerle karakterize edilen, duygu ve
yak›nl›¤a yer dahi b›rakmayan genifl ölçekli cemiyet ha-
yat›n›n hakim olmaya bafllamas›ndan duydu¤u kayg›y›
ifade etmeye çal›fl›r.

S›ra Sizde 2

Çocuksuz iki kiflilik evli bir çifti düflündü¤ümüzde, bu
kiflilerin birbirine yak›n iliflkilerle ba¤l› oldu¤unu, sade-
ce birbirlerini dikkate almak zorunda olduklar›n›, ayn›
zamanda ikisinden biri gruptan ayr›l›rsa grubun orta-
dan kalkaca¤›n› söyleyebiliriz. Ancak bir çocuklar› ol-

du¤unda bu grubun yap›sal niteli¤i de¤iflecektir. Her
fleyden önce bir kiflinin ayr›lmas› ile grup ortadan kalk-
mayacakt›r, grup öncekine oranla daha nesnel bir yap›-
ya sahiptir. Ayr›ca art›k sadece birbirilerinin isteklerini
dikkate alamazlar; anne ya da baba çocu¤u yan›na ala-
rak efline karfl› bir rekabete girebilir, iki kifli birden
üçüncü kifliyi kendi fikirlerini ya da isteklerini kabul et-
tirmeye zorlayabilir. 

S›ra Sizde 3

Marx gibi Simmel de kapitalist para ekonomisinin ya-
ratt›¤› sorunlarla ilgilenmektedir; ancak Marx bu sorun-
lar› kapitalizme özgü sorunlar olarak görür ve s›n›fs›z
bir toplumda bu sorunlar›n ortadan kalkaca¤›n› savu-
nur. Simmel’e göre bu sorunlar daha büyük bir soru-
nun, “kültürün trajedisi” olarak adland›rd›¤› nesnel kül-
türün öznel kültüre yabanc›laflmas›n›n, bireyi güçsüz-
lefltirmesinin bir parças›d›r ve sosyalizm bu sorunlar›
çözmek yerine a¤›rlaflt›racakt›r. Marx analizini belirli bir
tarihsel döneme özgü olarak yapm›flt›r; oysa Simmel
toplumsal ve tarihsel ba¤lamdan ba¤›ms›z kal›plar› sap-
tamaya çal›flmaktad›r (Ritzer, 1992:11-12). 

S›ra Sizde 4

Tönnies ile Simmel’in sosyolojileri aras›nda önemli fark-
l›l›klar olmakla birlikte ikisi de pozitivist toplum anlay›-
fl›na karfl› ç›kmakta, toplumun bireyler aras›ndaki karfl›-
l›kl› ve karmafl›k toplumsal iliflkiler ve etkileflimlerden
ibaret oldu¤unu savunmaktad›rlar. ‹kisi de bireyler ara-
s›ndaki toplumsal etkileflim biçimlerini konu alan ve
toplumsal eylemlerin karmafl›k kültürel anlamlar içerdi-
¤ini ileri süren, “ortak bir hümanist sosyoloji” nosyonu-
na sahiptirler (Swingewood, 1998, s.164). 

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra,
Vilfredo Pareto’nun genel yaklafl›m›n› tan›mlayabilecek,
Pareto’nun mant›kl› olan ve olmayan davran›fl tan›mlamas›n› ve bilim anlay›-
fl›n› aç›klayabilecek,
Pareto’nun çal›flmalar›nda tortu ve türem kavramlar›n›n önemini kavrayabi-
lecek,
Pareto’nun seçkinler (elit) teorisini özetleyebilecek 
Pareto’nun sosyolojiye katk›s›n› de¤erlendirebileceksiniz.

‹çindekiler

• Mant›kl› olan/olmayan davran›fllar
• Seçkin (Elit) 
• Tortu
• Türem

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

Klasik Sosyoloji Tarihi

• G‹R‹fi
• PARETO’NUN B‹L‹M ANLAYIfiI:

MANTIKLI OLMAYAN
DAVRANIfiLAR

• TORTULAR VE TÜREMLER
• YÖNET‹C‹ SEÇK‹NLER (EL‹T)

KURAMI
• SONUÇ

Klasik Sosyolojiye
Katk› II: Vilfredo
Pareto ve Seçkinler
Teorisi

KLAS‹K SOSYOLOJ‹ TAR‹H‹



G‹R‹fi

Vilfredo Pareto’nun genel yaklafl›m›n› tan›mlayabilmek.

Simmel ve Tönnies’ten sonra ‹talyan ekonomist ve sosyolog Vilfredo Pareto da
klasik dönemde sosyolojinin geliflimine katk›da bulunanlardan biri olarak kabul
edilir. Pareto’nun amac› “J. Willard Gibbs’in Termodinamik ’inde formüllefltirdi¤i,
genellefltirilmifl fiziko-kimyasal sisteme benzeyen bir sosyoloji sistemi kurmakt›”
(Coser, 2010: 339). Bu anlay›flta sistemi oluflturan parçalar, karfl›l›kl› olarak birbiri-
ne ba¤l› oldu¤undan parçalar›n birindeki de¤iflme karfl›l›kl› olarak di¤erleri üzerin-
de de bir de¤iflime yol açar. Coser (2010: 340) Pareto’nun buna benzer bir toplum-
sal sistem kavray›fl›na sahip oldu¤unu ve “insan edimlerini belirleyen bir dizi de-
¤iflkenler aras›ndaki karfl›l›kl› ba¤›ml› de¤iflimleri” bu toplumsal sistem kavray›fl›
çerçevesinde çözümlemeye çal›flt›¤›n› belirtir. Bu aç›dan, sistem kavram›na daha
önce Comte ve Spencer gibi sosyologlar›n çal›flmalar›nda rastlansa da toplumun
karfl›l›kl› olarak birbirine ba¤›ml› ögelerden oluflan bir sistem olarak çözümlenebi-
lece¤i fleklindeki düflüncenin en belirgin flekilde Pareto taraf›ndan gelifltirildi¤i ka-
bul edilir (Coser, 2010: 351).

Bununla birlikte literatürde, Pareto’nun sosyolojiye katk›s› konusunda farkl› gö-
rüfller de bulunmaktad›r. Bu konuda yayg›n olan görüfl Pareto’nun çal›flmalar›n›n
Parsons’tan önce tan›nmad›¤› ancak, Parsons’un çal›flmalar›nda Pareto’ya Weber
ve Durkheim kadar önem vermesiyle birlikte tan›n›r hale geldi¤i, daha sonra ve
günümüzde ise bu ilgi ve önemin büyük oranda kayboldu¤u yönündedir (Ritzer,
1996: 38). Ritzer (1996: 41) Parsons’un Marx’›n çal›flmalar›n› birkaç sayfada geçiflti-
rip marjinal bir öneme sahip olan Pareto’nun çal›flmalar›na ise Durkheim ve We-
ber ile birlikte yüzlerce sayfa ay›rd›¤›n› özellikle vurgular. Parsons’un özellikle Pa-
reto’nun toplumu dengede olan bir sistem olarak kavramas›ndan etkilendi¤i ve Pa-
reto’nun bu görüflünün Parsons’un teorisinin gelifliminde önemli bir yere sahip ol-
du¤u bilinmektedir. Toplumu birbirine ba¤l› parçalardan oluflan bir bütün ve “den-
gede” olan bir sistem olarak gören ve Parsons’u etkileyen Pareto sosyolojisinin bu
özelli¤i çok defa Pareto’nun sosyolojiye en önemli katk›s› olarak kabul edilir. 

Pareto ayr›ca sosyoloji tarihinde yer alan s›ra d›fl› sosyologlardan biri olarak da
kabul edilir. Pareto, Ayd›nlanma düflünürlerinin ço¤u fikirlerine, sosyolojinin ilk
dönem gelifliminde etkili olan ilerleme kuramlar›na, pozitivizme, evrimcili¤e, sos-

Klasik Sosyolojiye Katk› II:
Vilfredo Pareto ve

Seçkinler Teorisi

1
A M A Ç



yal Darvinizme, hümanist felsefeye ve Marksizme topyekûn elefltirel yaklaflm›fl, kit-
le demokrasisi fikriyle alay etmifl, çal›flmalar›nda bu yaklafl›mlardan oldukça farkl›
nitelikte düflünce ve görüfllere yer vermifltir. Örne¤in, Ayd›nlanma filozoflar› ras-
yonalitenin önemini vurgularken Pareto (afla¤›da görülece¤i gibi) insani içgüdüler
gibi rasyonel olmayan faktörlerin önemi üzerinde durmufl (Ritzer, 1996: 38) ve sos-
yolojik çözümlemesinde toplumun insan do¤as›ndan kaynaklanan psikolojik güç-
lerin ve benzeri mekanizmalar›n bir ürünü oldu¤unu savunmufltur. Rasyonel dav-
ran›fllar›n önemi üzerinde duran sosyologlar›n aksine, sosyoloji kuram›n› de¤iflmez
nitelikte olan bir insan do¤as›n›n ve de kendi deyimiyle mant›kl› olmayan davra-
n›fllar›n temeli üzerine kuran Pareto, meslektafllar›n›n çal›flmalar›n› da alayc› bir üs-
lupla elefltirmifltir. Aron’a göre (2000: 332) “Meslektafllar›n›n eserlerini alaya almak-
tan hofllanan Pareto’nun düflüncesinin bu yönü, bu yazar›n yaln›zca yaflam› bo-
yunca de¤il, ölümünden sonra da birçok sosyolog taraf›ndan hiç sevilmemesini
aç›klar”. Swingewood’a (1998: 198) göre de “Pareto’nun sosyolojisi, iradecilik ile
determinizmin tuhaf bir kar›fl›m›ndan oluflmakta; insan do¤as›n› sabit görüp, ayn›
zamanda, mant›ksal olmayan toplumsal eylemin ürünü bir toplum kavram› öne
atan, kötümser ve kaderci bir anlay›fl›n lehine olarak, toplum teorisindeki hüma-
nist gelene¤in (özellikle Vico’nun) reddini temsil etmektedir”.

Bununla birlikte Pareto en çok Marksizme karfl›t görüflleriyle tan›n›r. Öyle ki ki-
mi düflünürlere göre Pareto, büyük fikirlerini Marx’›n tekzibi üzerine gelifltirmifltir
(Zeitlin, 1981: 171’den aktaran Ritzer,1996: 38). Örne¤in, Pareto’nun (afla¤›da ele
al›nan) sosyolojik teorisinin merkezinde yer alan ve insan do¤as›n› flekillendirdi¤i
varsay›lan de¤iflmez nitelikteki mant›ksal olmayan insani içgüdülerin bir anlamda
devrimci dönüflümün önemli bir toplumsal dönüflüme yol açaca¤›n› düflünen Marx’›n
görüfllerinin gerçekçi olmad›¤›n› göstermek yönünde bir amaca sahip oldu¤u öne
sürülmektedir (Ritzer, 1996: 38). Pareto’nun Marx karfl›tl›¤› özellikle toplumsal de-
¤iflme kuram›nda en aç›k fleklini al›r. Afla¤›da görülece¤i üzere, Pareto’nun önerdi-
¤i toplumsal de¤iflme kuram› ile Marx’›n toplumsal de¤iflme kuram› birbirleri ile
adeta taban tabana z›tt›r. Öte yandan, Pareto’nun bununla iliflkili olarak gelifltirdi¤i
seçkinler (elit) kuram› siyasal sistem analizlerinde önemli bir etkiye sahip olmufl,
seçkinler çözümlemesi toplumsal tabakalaflma ve s›n›f çal›flmalar›n› da etkilemifltir.
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Vilfredo Pareto (1848-1923) Paris’te Frans›z ve ‹talyan

kökenli bir anne ve baban›n çocu¤u olarak dünyaya gelen
Pareto, ailesi ‹talya’ya döndükten sonra Torino Üniversite-

si Politeknik Enstitüsü’nde mühendislik e¤itimi görür ve
daha sonra uzun bir dönem mühendis ve yönetici olarak
çal›fl›r. Sosyal bilimlere, özellikle ekonomi ve siyasete de bü-

yük ilgisi olan ve zaman›n›n büyük k›sm›n› matematiksel
ekonomiye ay›ran Pareto’nun 1893 y›l›nda Lozan’da Eko-

nomi Politik Profesörü olarak göreve bafllad›¤›, 1900’den
sonra ise ‹sviçre’de inzivaya çekildi¤i ve 1923’te ölmeden

k›sa bir süre önce de Mussolini taraf›ndan ‹talyan senatosuna atand›¤› bilinmekte-
dir (Slattery, 2010: 87). Pareto en çok matematiksel bir iktisatç› olarak denge kura-

m›na yapt›¤› katk› ile ve de sosyolojiye yöneldikten sonra 1916’da yay›nlad›¤› baflya-
p›t› Genel Sosyoloji Dersleri (Traité de Sociologie Générale) adl› eseri ile ta-

n›nmaktad›r. Günümüzde Pareto az›nl›¤›n ço¤unlu¤u yönetmesi anlam›nda kulla-
n›lan ‘elit’ terimini ilk dile getiren kifli olarak, ayr›ca toplumsal sistemler kuram›n›n

geliflimini de etkileyenlerden biri olarak bilinmektedir (Marshall, 1999: 577). 

Resim 7.1
Vilfredo Pareto
(1848-1923)



PARETO’NUN B‹L‹M ANLAYIfiI: MANTIKLI OLAN VE
OLMAYAN DAVRANIfiLAR

Pareto’nun mant›kl› olan ve olmayan davran›fl tan›mlamas›n› ve
bilim anlay›fl›n› aç›klayabilmek.

Pareto sosyolojisi tortular, türemler, ekonomik ç›karlar, insanlar aras›ndaki eflitsiz-
likten kaynaklanan toplumsal heterojenlik (veya benzeflmezlik) ve de (seçkinler
dolafl›m› kuram›n› da içeren) toplumsal hareketlilik olmak üzere befl temel konu-
dan oluflur (Tolan, 1985: 31). Bununla birlikte Pareto’nun çal›flmalar›nda en çok
tortular üzerinde yo¤unlaflt›¤› ve di¤er çal›flmalar›n›n tümünün tortular kuram› ile
ba¤lant›l› oldu¤u bilinmektedir. 

Ancak Pareto, tortular ve türemler konusunu ele almadan önce bütün insan
davran›fllar›n› mant›kl› ve mant›ks›z olmak üzere ikiye ay›rarak inceler. Aron
(2000: 325: 328) Pareto’nun sosyolojik sistem analizinin anlafl›labilmesi için önce-
likle mant›kl›-mant›ks›z davran›fllar aras›nda yapt›¤› bu ayr›ma bakmak gerekti¤i-
ni belirtir.

Bu ayr›ma göre Pareto, insan davran›fllar›n› mant›kl› olan ve olmayan davran›fl-
lar olarak tan›mlar. Ancak ona göre insanlar daha çok mant›ksal olmayan flekilde
davranma e¤ilimine sahiptirler. Baflka bir deyiflle, toplumda mant›kl› davran›fllara
oranla mant›ksal olmayan davran›fllar çok daha yayg›nd›r. Tortular ve türemler ko-
nusu ele ald›¤›nda görülece¤i üzere, Pareto bunun nedenini insanlar›n sahip ol-
duklar› birtak›m derin e¤ilimlere ve içgüdülere/dürtülere ba¤lar. 

Neticede Pareto, toplumu daha çok mant›ksal olmayan davran›fllardan oluflan
bir sistem olarak görür. Bu nedenle de mant›kl› veya benzeri tipteki davran›fllar›n
toplumda giderek daha hakim oldu¤u fleklindeki varsay›m›ndan hareketle sosyo-
lojik çözümlemesini mant›ksal (ya da rasyonel) davran›fllar üzerine kuran sosyo-
loglar› elefltirir. 

Coser (2010: 345) “Dikkatini neredeyse sadece rasyonel eyleme veren bir disip-
linden, ekonomi biliminden gelen” Pareto’nun “ekonomistlerin soyutlama sistemi-
ni, eylemin mant›ksal olmayan dürtülerini vurgulayan sosyolojik sistemle destekle-
meye” çal›flt›¤›n› belirtir. Aron da (2000: 328) Pareto’nun çal›flmalar›nda sosyoloji-
yi mant›kl› davran›fllar› dikkate alan ekonomiye göndermeyle özellikle mant›ksal
olmayan davran›fllar›n bir incelemesi olarak tan›mlad›¤›n› belirtir.

Pareto’nun mant›kl› davran›fl tan›mlamas›n›n temelinde bir aktörün “Düflünce-
sinde kurdu¤u araç-amaç iliflkisi ile gerçekte nesnel olarak geliflen araç-amaç ilifl-
kisi aras›nda bir uyum vard›r” (Aron, 2000: 325). Baflka bir ifadeyle bir davran›fl›n
mant›kl› olmas› için “nesnel-gerçeklikteki araç-amaç iliflkisi, oyuncunun bilincin-
deki araç-amaç iliflkisine uygun” olmal›d›r (Aron, 2000: 325). Bu ba¤lamda, amaç-
lar›na nesnel ve öznel olarak mant›ksal bir ba¤la ba¤lanm›fl davran›fllar mant›kl›,
amaçlar›na nesnel ya da öznel olarak mant›ksal bir ba¤ ile ba¤lanmam›fl olan tüm
davran›fllar ise mant›kl› olmayan davran›fllar olarak tan›mlan›r.

Pareto’nun mant›kl› olan ve olmayan davran›fl tiplerine örnek vererek kavramaya çal›fl›n›z.

Neticede Pareto sosyolojisinde, davran›fl›n usavurma sonucu belirlenmifl olup-
olmamas› mant›kl›-mant›ks›z davran›fllar aras›ndaki temel ayr›m noktas›n› olufltu-
rur. Bu ba¤lamda mant›kl› davran›fllar usavurman›n neden oldu¤u davran›fllar ola-
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rak tan›mlan›r. Burada “davran›fl› yöneten güç, uydu¤u usavurumdur. Buna karfl›-
l›k, mant›kl› olmayan bütün davran›fllar bir derecede duygularla yönetilir; duygu
en genifl anlamda mant›kl› usavurmadan farkl› her düflünme durumu olarak tan›m-
lan›r” (Aron, 2000: 328). Daha aç›k bir ifadeyle Pareto, mant›kl› davran›fllar› usa-
vurmaya göndermeyle, mant›ksal olmayan davran›fllar› ise duygulara, de¤erlere,
inançlara ve benzerine göndermeyle tan›mlar.

Sosyolojiyi mant›kl› olmayan davran›fllar›n incelenmesi olarak gören Pareto,
mant›kl› olmayan davran›fllar› mant›ksal-deneysel dedi¤i saf bir bilim anlay›fl› alt›n-
da incelemeye çal›fl›r. Swingewood (1998: 199) Pareto sosyolojisinin iki temel ilke
çerçevesinde kuruldu¤unu, bunlardan ilkinin tümevar›m yöntemine ve deneye-
gözleme dayanan bu mant›ksal deneysel bilim anlay›fl› oldu¤unu belirtir ve ayr›ca
bu noktada “Pareto’nun pozitivizmi elefltirdi¤i halde, do¤a bilimini sosyolojinin te-
meli sayma konusunda Weber’den ayr›ld›¤›na da dikkat” çeker. Swingewood’a
(1998: 200) göre Pareto sosyolojisinin ikinci ilkesi de toplumu bir sistem olarak
görmesi ve bir bütün olarak analiz edilmesi gerekti¤ini savunmas›, ancak nesnel
toplumsal yap›lar ve kurumlardan ziyade mant›ksal olmayan eylemlerin bir sente-
zi olarak analiz edilmesi gerekti¤ini vurgulamas›d›r. 

Pareto’ya göre mant›ksal-deneysel bilim anlay›fl›n›n birinci özelli¤i tek amac›n›n
gerçeklik olmas›d›r. Pareto burada mant›ksal olmayan davran›fllar› inceleyen bir
sosyolog olarak amac›n›n yarar de¤il gerçe¤e ulaflmak oldu¤unu ve de yarar ile ger-
çek aras›nda bir çak›flma oldu¤unu gösteren hiçbir kan›t›n olmad›¤›n› vurgular
(Aron, 2000: 329). Bir baflka ifadeyle, Pareto’nun mant›ksal-deneysel bilim anlay›fl›-
n›n temel özelli¤i yarar› de¤il, gerçe¤i amaçlamas›d›r ve ona göre gerçek her zaman
yararl› olmad›¤› gibi yararl› olan bir fley de her zaman gerçek olmayabilir. Bu ne-
denle, ona göre “mant›ksal olmayan davran›fllar›n mant›ksal-deneysel incelemesi
kimi özel grubun yarar›na, hatta toplumun bütününün yarar›na ters düflebilir” (Aron,
2000: 330). Burada Pareto bir ö¤retinin saçma oldu¤unu söylerken onun topluma
zararl› oldu¤unu savunmad›¤›n›, aksine yararl› olabilece¤ini düflündü¤ünün ak›lda
tutulmas› gerekti¤i konusunda okuyucular› uyar›r (Aron, 2000, 330). Örne¤in, ya¤-
mur duas›na ç›kan insanlar›n do¤al bir fenomen olan ya¤muru bu yolla ya¤d›rama-
yacaklar› nesnel olarak bilinir; ancak ya¤mur duas›na ç›kmak insanlar›n içinde bu-
lunduklar› s›k›nt›lara daha iyi dayanmalar›n› sa¤layabilir. Bu durumda aç›kça yanl›fl
olan bir inanç sistemi, toplumsal bir yarara sahip olabilir (Coser, 2010: 346). Sonuç
olarak, Pareto bir kuram›n deneysel do¤rulu¤u ile toplumsal yarar›n›n farkl› fleyler
oldu¤unu ve bu nedenle bir ö¤retinin deneysel aç›dan reddedilebilece¤ini ancak
toplumsal yarar› aç›s›ndan kabul edilebilece¤ini ya da bunun tersinin olabilece¤inin
özellikle alt›n› çizer (Aron, 2000, 330; Coser, 2010: 346). 

Bu noktada Aron, (200: 330) “Toplumu iyilefltirmeye yard›m etmezse sosyolo-
jinin bir saatlik çabaya bile de¤meyece¤ini yazan Durkheim’›n anlay›fl› ile Pare-
to’nun görüflü aras›ndaki” çarp›c› z›tl›¤a iflaret ederek Pareto için bu tür bir öneri-
nin “sadece gerçeklik olan bilimsel konu ile, yarar olan toplumsal davran›fl konu-
su aras›nda bir kar›fl›kl›k...” oldu¤unu ve Pareto’nun bu iki konu aras›nda zorunlu
bir çak›flma olmad›¤›n› vurgulad›¤›n› belirtir. Özetle Pareto için Durkheim ve ben-
zeri sosyologlar›n çal›flmalar› bilimsel bir görünüme sahip olmakla birlikte, netice-
de bu kuramlar tortular temelinde aç›klanabilecek türemlerdir.

Parato’nun mant›ksal-deneysel bilim anlay›fl›n›n ikinci özelli¤i de deney-d›fl› ya
da deney-üstü bütün kavramlar›n ve kuramlar›n kesinlikle d›fllanmalar› gerekti¤ini
savunmas›d›r. “Kullan›lan bütün sözcükler gözlenen ya da gözlenebilir olgularla il-
gili olmal›, bütün kavramlar do¤rudan saptanan ya da deneyle yarat›labilecek ger-
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çeklere göre tan›mlanmal›d›r” (Aron, 2000: 330). Böylece bu anlay›fla göre dinsel,
felsefi ve varl›kla ilgili bütün kavramlar›n, örne¤in ilerleme, gerçek sosyalizm, ger-
çek eflitlik gibi deneyi aflan, özle ilgili kavramlar›n ve tan›mlar›n, bilimde yeri yok-
tur ve bu nedenle d›fllanmal›d›rlar (Aron, 2000: 330-31). Pareto için özgürlük, eflit-
lik, ilerleme ve genel irade gibi kavramlar “yabanlar›n eylemlerini rasyonellefltirdi-
¤i mitler ve büyüler kadar bofltur. Hiç birinin do¤rulu¤u kan›tlanamaz, hepsi insan-
lar›n eylemlerinin üstünü örten ve onlara sayg›nl›k kazand›ran kurgulard›r” (Coser,
2010: 341). Bu ba¤lamda Pareto’nun mant›ksal-deneysel bilim anlay›fl›, bilimsel ol-
mad›¤›n› düflündü¤ü kuramlar›n ve de din gibi inanç sistemlerinin maskesini dü-
flürmeye çal›fl›r. Pareto bu noktada sosyolog meslektafllar›n›n yaklafl›mlar›n› gerçek
anlamda bilimsel olmad›klar› gerekçesiyle elefltirir ve onlar›n fark›nda bile olma-
dan mant›kl› olmayan bir düflüncenin kurban› olduklar›n› savunur. Mant›ksal-de-
neysel bilim anlay›fl›na sahip biri olarak kendisi ise “insanlar›n usavurumcu oldu-
¤u kadar mant›ks›z da oldu¤u” gerçe¤iyle ilgiliydi (Aron, 2000: 335). Ona göre, in-
sanlar gündelik yaflamda mant›ksal flekilde davranmada çok defa baflar›s›z olduk-
lar› halde, davran›fllar›n› çok çeflitli düflüncelerin mant›ksal bir sonucuymufl gibi
göstermeye güçlü bir e¤ilim tafl›rlar (Coser, 2010: 341). Bu e¤ilimleri ve insanlar›n
sergilemifl olduklar› mant›ksal olmayan davran›fllar› Pareto mant›ksal-deneysel bi-
lim anlay›fl› ba¤lam›nda afla¤›da görülen flema yard›m›yla çözümlemeye çal›fl›r.

Pareto’ya göre mant›kl› olmayan davran›fllar› incelerken gözlemle do¤rudan
do¤ruya sadece B’yi (yani davran›fllar›) ve C’yi (yani anlat›mlar›) biliriz. A ise (ya-
ni aktörlerin psiflik durumu ya da duygular) do¤rudan deneye girmez. Pareto’ya
göre, insanlar çok defa davran›fllar›n› (yani B’yi) ileri sürülen kuramlarla (yani C
ile) aç›klamaya çal›fl›rlar. Örne¤in biri, insan öldürmekten korktu¤u için cinayet
(B) ifllemez; ancak bunu ‘Tanr› insan öldürmeyi cezaland›r›r’ fleklinde bir C kura-
m› ile aç›klar. Oysaki Pareto’ya göre gerçekte davran›fllar› (B’yi) ve anlat›mlar›
(C’yi) belirleyen ruhsal durum ya da duygulard›r (yani A’d›r) ve Pareto C’nin (ku-
ramlar›n) B (davran›fllar) üzerinde belirli bir etkiye sahip oldu¤unu düflünmekle
birlikte as›l belirleyici olan›n A (ruhsal durum ya da duygular) oldu¤unun özellik-
le alt›n› çizer (Aron, 2000:336; Coser, 2010: 341). Özetle bu anlay›fla göre, insanla-
r›n davran›fllar› kendilerinin öne sürdükleri nedenlere dayal› anlat›mlardan çok
ruhsal durumlar› ya da duygular› taraf›ndan belirlenmektedir. 

‹flte Pareto, çal›flmalar›nda örnekleri bütün toplumlarda görülen çok say›da an-
lat›m›, kuram›, tuhaf davran›fllar›, büyücülük ve benzeri mant›ksal olmayan olgula-
r› mant›ksal-deneysel bilim anlay›fl› yard›m›yla incelemeye çal›fl›r. Örne¤in, pek
çok toplumda insanlar baz› rakamlar›, günleri ya da durumlar› u¤ur ya da u¤ursuz-
luk sayarlar, ancak bir flekilde bu davran›fllar›n› her zaman mant›kl› göstermek için
bir neden öne sürerler (Aron, 2000: 339-40). 
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Bu noktada Pareto gözlemledi¤i bu ve benzeri mant›kl› olmayan tüm davran›fl-
lar›n temelinde bulunan iki temel ögeden söz eder. Daha aç›k olarak Pareto insan
davran›fllar›n›n temelinde mant›ksal olmayan iki temel unsurdan söz eder: (›) tor-
tu/kal›nt› (résidu) ad›n› verdi¤i ve de¤iflmez dedi¤i e¤ilimler ile (››) türem/türev
(dérivation) ad›n› verdi¤i, insanlar›n davran›fllar›n› hakl› k›lmak için her durumda
bulduklar› ve de¤iflken dedi¤i nedenler (Aron, 2000: 340; Coser, 2010: 342). Yuka-
r›da belirtildi¤i gibi, Pareto’nun toplumsal sistem analizinde bu iki ögenin ayr› bir
yeri ve önemi vard›r. Nitekim ona göre bu iki öge insanlar›n davran›fllar›n› ve do-
lay›s›yla toplumun do¤as›n› önemli ölçüde belirlemektedir. Daha da önemlisi Pa-
reto sosyolojisinde toplumsal sistem tortular›n ve türemlerin genel nüfus içindeki
da¤›l›m›na göre bir denge durumuna ulafl›r. fiimdi Pareto sosyolojisinin en önemli
iki konseptini oluflturan tortular› ve türemleri k›saca incelemeye çal›flal›m.

Tortular ve Türemler

Pareto’nun çal›flmalar›nda tortu ve türem kavramlar›n›n önemini
kavrayabilmek.

Tortular/Kal›nt›lar: Pareto, öncelikle tortular›n veya kal›nt›lar›n duygular ya da
ruhsal durumla (yani A ile) kar›flt›r›lmamas› gerekti¤ini, tortular›n duygularla (A
ile), anlat›m (C), ve davran›fl (B) aras›nda arac› oldu¤unu özellikle vurgular. Öte
yandan her ne kadar duygularla kar›flt›r›lmamas› gerekti¤ini vurgulasa da Pareto
kal›nt›lar›n insanlar›n içgüdüleri ile iliflkili oldu¤unu belirtir. Bununla birlikte Pare-
to kal›nt›lar›n bütün içgüdüleri kapsamad›klar›n›, çünkü kulland›¤› yöntemin sade-
ce usavurmalara yol açan içgüdüleri keflfetmeye izin verdi¤ini de belirtir (Aron,
2000: 341; Coser, 2000:342). Aron (2000: 342) Pareto’nun ç›karlar› da kal›nt›lar›n
d›fl›nda tutu¤unu çünkü Pareto’cu düflüncede ç›karlar›n “bireyin eriflmek istedi¤i
hedefin bilincine ulafl›lmas›ndan” geldi¤ini, yani ç›karc› davran›fl›n mant›kl› davra-
n›flla iliflkili oldu¤unu ve bu nedenle kal›nt›lar›n belirledi¤i mant›kl› olmayan dav-
ran›fllardan ayr›ld›¤›n› vurgular. 

Kal›nt›lar, insan do¤as›nda ya da davran›fllar›n›n temelinde bulunan ve dolay›-
s›yla toplumun iflleyiflini ve devaml›l›¤›n› sa¤layan içgüdülerin d›flavurumlar›d›r.
Bununla birlikte kal›nt›lar fiziksel olarak gözlenemez, duygular gibi de hissedile-
mezler, onlar daha çok duygular›n belirtisidirler, davran›fllar›n ve anlat›mlar›n or-
tak köküdürler (Aron, 2000: 343).

Pareto, kal›nt›lar› öncelikle alt› kategoriye ay›r›r, daha sonra da her bir katego-
riyi kendi içinde türlere ay›r›r ve son olarak da baz› türleri kendi içinde s›n›fland›-
r›r. Sosyolojik çözümleme aç›s›ndan en kritik ayr›m ise ilk yapt›¤› alt› kategori ara-
s›ndaki ayr›m›d›r. Buna göre Pareto, kal›nt›lar› afla¤›daki gibi alt› kategori halinde
s›n›flar (Swingewood, 1998: 201; Aron, 2000: 343; Coser, 2010: 343):

1) Uyuflma (veya bileflim) içgüdüsü
2) Kümelerin (veya gruplar›n) süreklili¤i
3) Duygular› d›fla dönük davran›fllarla aç›klama gereksinimi
4) Toplumculukla iliflkili kal›nt›lar
5) Bireyin ve ba¤›ml›l›klar›n›n bütünlü¤ü
6) Cinsel kal›nt›lar
Pareto sosyolojisinde ad› geçen bu kal›nt›lar›n en önemlileri ilk ikisidir ve Pa-

reto sosyolojik çözümlemesinde bu ilk iki kal›nt› kategorisine apayr› bir yer ve
önem verir. Pareto’nun en çok önem verdi¤i bu ilk iki kal›nt› kategorisi, k›saca afla-
¤›daki gibi tan›mlanmaktad›r. 
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A) Uyuflma (veya bileflim) içgüdüsü: Pareto sosyolojisinde uyuflma içgüdü-
sü, genel anlamda bireylerin mant›kl› bir neden olmaks›z›n olaylarla eflyalar
veya düflüncelerle nesneler aras›nda iliflkiler kurma e¤ilimi fleklinde ortaya
ç›kar (Aron, 2000: 343). Bu tortular, insanlar› fikirlerin sahte-mant›ksal bile-
flimlerini yapmaya yöneltir, “bu tortularla hareket eden insanlar, deney, ke-
flif ve ortak yararlarla yola ç›kma yetene¤ine sahip olan Machiavelli’nin ‘til-
kiler’i gibidir; ancak ilkelere ve istikrar› sa¤layan muhafazakar erdemlere sa-
dakatten yoksundur” (Coser, 2010: 346).

B) Kümelerin süreklili¤i: Pareto sosyolojisinde bu tortu gerçek dayana¤› or-
tadan kalkm›fl iliflkilerin ve olgular›n sürdü¤ünü varsayarak ona ba¤l›l›¤›n›
sürdürme e¤ilimidir. Ona göre, tutuculuk ve eskiye ba¤›ml›l›k gibi olgular,
bu tortu çerçevesinde de¤erlendirebilir (Tolan, 1985: 32). Aron’a (2000: 344)
göre bu ikinci kal›nt› kategorisi birincinin tersidir. “E¤er uyuflma içgüdüsü
bilginin sürekli olarak geliflmesini, inançlar›n sürekli olarak yenilenmesini
yaratarak insan›n belirli bir davran›fl biçiminde ya da toplumda yerleflmesi-
ni önlerse, Pareto’nun içgüdü ad›n› verdi¤i kümelerin süreklili¤i durgunlu-
¤a benzetilebilir. Bu insana özgü oluflturulmufl olan bileflimleri koruma, de-
¤iflimleri reddetme ve zorlay›c›lar› kabul etme e¤ilimidir” (Aron, 2000: 344).
Toplumun süreklili¤inin muhafaza edilmesini, bu tortular› güçlü olan insan-
lar temsil eder; çünkü bu tortulara sahip olan insanlar ailelerine, kabileleri-
ne ve uluslar›na karfl› güçlü duygularla ba¤l›d›rlar; mecbur kald›klar›nda güç
kullanmaktan çekinmezler ve bu aç›dan bunlar da “Machiavelli’nin ‘aslanla-
r›’d›r” (Coser, 2010: 346).

Pareto’ya göre birinci kategoride yer alan uyuflma içgüdüsü veya tortular› ile
ikinci kategoride yer alan kümelerin süreklili¤i tortular›n›n bir nüfusa da¤›l›m› o
toplumdaki toplumsal dengenin do¤as›n› belirler (Swingewood, 1998: 202). Pare-
to’nun sosyolojik çözümlemesindeki önemleri aç›s›ndan bu ünitede sadece ilk iki
kal›nt› kategorisine yer verilse de Pareto’nun çal›flmalar›nda kal›nt›lar›n çok uzun
bir tipolojisini verdi¤i bilinmektedir. Nitekim Pareto’nun çeflitli kategorilere ve tür-
lere ay›rd›¤› kal›nt›lar “bütün toplumlarda ve tarih boyunca etkili olan duygular›n
bütününe karfl›l›kt›r” ve ona göre kal›nt›lar büyük ölçüde de¤iflmez niteliktedirler,
bu nedenle insan da, ona göre, de¤iflmez bir niteli¤e sahiptir (Aron, 2000: 351). Bu
durum do¤al olarak tarihsel de¤iflmenin sonsuz tekrara dayal› döngüsel bir de¤ifl-
me oldu¤u yönünde karamsar bir tarih anlay›fl›na yol açar. Aron da (2000: 352).
Pareto’nun karamsarl›¤›n›n insan› de¤iflmez bir niteli¤e sahip olarak görmesinden
kaynakland›¤›n› belirtir ve flunu ekler; “E¤er sol, ilerleme düflüncesi ve insan do-
¤as›n›n de¤ifltirilmesinin olas› oldu¤u inanc› ile tan›mlan›rsa, Pareto kuflkusuz sa¤-
c›d›r”. Swingewood’a (1989: 201) göre tortular kuram›nda as›l önem tafl›yan nokta
Pareto’nun bu s›n›flamas›n›n “hem keyfi olmas› hem de entellektüel aç›dan k›s›r”
olmas› ve de Pareto’nun bu kavramlar› “ampirik ve olgusal analizlerle do¤rulama-
ya...” çal›flmamas›d›r. 

Türemler: Pareto sosyolojisinde türemler, insan davran›fllar›n›n sözlü nitelikte çe-
flitli ve de¤iflken olan araçlard›r ve türemleri belirleyen de kal›nt›lar ya da tortulard›r.
Pareto türemleri “ideoloji ya da do¤rulama kuram› ad› verilen fleylerin” karfl›l›¤› ola-
rak görür (Aron, 2000: 352). De¤iflik flekillerde ortaya ç›kabilen türemler insanlar›n
kendi davran›fllar›n› do¤rulamak, meflrulaflt›rmak ve inand›r›c› k›lmak için kulland›k-
lar› rasyonellefltirmeler, ideolojiler ve entelektüel bahanelerdir (Swingewood, 1998,
s.201; Slattery, 1991, s.228. Tortular, tasavvur ve de¤er yarg›lar›n›n yan› s›ra kuram ve
hatta dünya görüflü gibi çok say›da türem üretebilirler (Tolan, 1985: 32-33). 
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Pareto türemleri “sahip olduklar› inand›r›c› gücün nesnel görünümü” aç›s›ndan
inceler, “insanlar›n baflkalar›n› harekete geçirmek için psikolojik, mant›kl› ve söz-
de mant›kl› süreçleri nas›l kulland›klar›n› araflt›r›r” (Aron, 2000: 352).

Böylece Pareto’nun yaklafl›m›nda, davran›fl› meflrulaflt›rmada kullan›lan türem-
ler de¤iflse de davran›fllar›n kökeninde yatan kal›nt›lar de¤iflmedi¤inden insan›n
do¤as› dolay›s›yla da toplumun yap›s› ayn› kalmaktad›r. Coser (2010: 344) Pare-
to’nun tortular kuram›n›n, yaln›zca kuramlar› ve inanç sistemlerini türemler olarak
aç›klamakla kalmad›¤›n› ayn› zamanda toplumsal hareketlerin ve toplumsal de¤ifl-
menin ve de tarihin dinamiklerinin aç›klanmas›na da hizmet eden bir araç oldu¤u-
na dikkat çeker. Slattery’i (2010: 88) de tortular ve türemler kuram›n›n Pareto’nun
tüm çal›flmalar›n›n -siyasal ‘seçkinler dolafl›m›’ teorisi ve modern ekonomiye katk›-
lar› olarak bilinen Pareto yasas› ile Pareto Optimumu ve ekonomik dengelenme te-
orisinin- temellerini oluflturdu¤unu vurgular. 

YÖNET‹C‹ SEÇK‹NLER (EL‹T) KURAMI

Pareto’nun seçkinler (elit) teorisini özetleyebilmek.

Pareto insana özgü beceri, kabiliyet ve benzeri niteliklerin insanlar aras›nda do¤al
olarak eflitsiz da¤›ld›¤›n›, bu nedenle insanlar›n fiziksel, entelektüel ve ahlaki aç›-
dan eflit olmad›klar›n› ve neticede toplumda bu eflitsizlikten kaynaklanan bir hete-
rojenlik oldu¤unu savunur. Ona göre, farkl› niteliklere sahip insanlar aras›ndaki bu
eflitsizlik do¤al oldu¤undan insanlar aras›nda gerçek anlamda bir eflitlikten hiçbir
zaman söz edilemez; bu bak›mdan eflitlik bir türemden ibarettir (Tolan, 1985: 34).
Bu eflitsizli¤e ve heterojenli¤e ba¤l› olarak toplumda baz› bireylerin di¤erlerinden
her zaman daha becerikli olaca¤›n› ve bu nedenle bilinen bütün toplumlarda fark-
l› ve eflit olmayan niteliklere sahip az say›daki egemen seçkinle (elit) bu seçkinler
taraf›ndan yönetilen bir insan kitlesinin her zaman olaca¤›n› savunur. Baflka bir ifa-
deyle, Pareto bir toplumda kitle ile seçkin dedi¤i iki grup aras›nda Makyavelci ge-
lene¤e özgü bir ayr›m yapar (Aron, 2000: 364).

Marx ile Pareto’nun elit yönetim ile ilgili görüfllerini karfl›laflt›r›n›z.

Seçkinler teorisinde Pareto’nun ismi, genellikle ayn› dönemde yaflam›fl olan bir
di¤er ‹talyan siyaset bilimci ve sosyolog Gaetano Mosca ile birlikte an›l›r. Bunun
nedeni ise, Pareto ve Mosca’n›n, ayr› çal›flm›fl olmakla birlikte birbirine oldukça
benzer iki elit teori sunmufl olmalar›ndan kaynaklan›r. Bu benzerliklerin bafl›nda
ise, her iki kuramc›n›n siyasal seçkinleri güç yap›s›ndan çok kiflisel niteliklere da-
yal› olarak analiz etmifl olmalar› ve yine her iki teorinin Marx’›n yöneten-yönetilen
ayr›m›n›n olmad›¤› gelece¤in toplumuyla ilgili görüfllerini reddedip elit yönetimi
bütün toplumlarda kaç›n›lmaz olarak görmeleri gelmektedir (Haralambos & Hol-
born, 1995: 515; Slattery, 2010: 88). Bu aç›dan her ikisinin üstün kiflisel niteliklere
dayand›rd›klar› seçkinler analizi, bir toplumda gücün kiflisel niteliklere de¤il, fakat
ekonomik kontrole sahip olanlar›n elinde topland›¤›n› savunan Marx’›n analizine
karfl›tt›r. Her iki kuramc›ya göre bir elit grubun gücü sadece kiflisel özeliklerden
de¤il, örgütsüz ve da¤›n›k olan halk kitleleri karfl›s›nda örgütlü ve birleflik olmas›n-
dan da kaynaklan›r (Haralambos & Holborn, 1995: 515). Bu aç›dan her iki kuram-
c›n›n düflünceleri klasik ve modern seçkinler teorisi aras›nda bir köprü olarak gö-
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rülür ve bu nedenle genellikle modern seçkinler teorisinin kurucular› olarak kabul
edilirler (Slattery, 2010: 88). Scott (1995: 24) Pareto ve Mosca’n›n her ikisinin de
seçkinler teorisinde Makyavel ve de Nietzsche’nin toplumsal yaflamda güç istenci
(will to power) olarak ifade edilen dürtülerin önemini vurgulayan düflüncelerin-
den etkilendiklerini ancak Pareto’nun tortular ad›n› verdi¤i bu dürtülerin analizine
daha da önem verdi¤ini vurgular. 

Pareto, birincisi toplumsal seçkinlerin tümünü kapsayacak kadar genifl ikinci-
si ise, sadece yönetici seçkinleri kapsayacak kadar dar anlamda iki seçkin tan›m›
yapar. Genifl anlamda kulland›¤› seçkin kavram› etkinlik alan›nda baflar›l› olmufl ve
mesleki hiyerarflide üst düzeye eriflmifl, dahas› “yaflam yar›fl›nda iyi not almay›” ba-
flarm›fl az say›da bireyi kapsar (Tolan, 1985: 35; Aron, 2000: 365; Coser, 2010:347).
Pareto’nun kulland›¤› dar anlamdaki seçkin kavram› ise, iktidarda bir rol oynayan
ve siyasal yetkiye sahip az say›da bir az›nl›ktan oluflur (Tolan, 1985: 35; Aron,
2000: 365). Pareto’nun yönetici seçkinler ad›n› verdi¤i bu seçkinler “bir toplumda
fiilen egemen ve iktidar olan s›n›ftan baflka bir fley de¤ildir (Tolan, 1985: 35) ve Pa-
reto çal›flmalar›nda özellikle yönetici seçkinler üzerinde yo¤unlafl›r. Özetle Pareto
her toplumun nüfusunun;

(›) seçkin olmayan bir alt tabaka ile
(››) seçkinlerden oluflan bir üst tabaka olmak üzere iki temel tabakaya ayr›ld›¤›-

n›, seçkinlerden oluflan üst tabakan›n da kendi içinde,
(a) yönetici seçkinler ve 
(b)yönetici olmayan seçkinler olmak üzere ikiye ayr›ld›¤›n›, ayr›ca toplum-

lar›n söz konusu bu seçkinlerin, özellikle yönetici seçkinlerin do¤as› ile
belirginleflti¤ini savunmaktad›r (Aron, 2000: 365).

Pareto baflar›l› ve yetenekli olarak tan›mlad›¤› seçkinlerin aksine tabi konumda-
ki alt s›n›f› yeteneksiz ve örgütsüz ve de yönetimi sorumluluklar›n› yerine getirme
konusunda denetleme ve kontrol etme konusunda her zaman sessiz ve duyars›z
kalan bir s›n›f olarak tan›mlar (Slattery, 2010: 89). Swingewood’a (1998: 199) göre
“Pareto’nun hümanizme ve kollektivist demokrasiye duydu¤u düflmanl›¤›n kayna-
¤›, tarihsel geliflmenin, pasif kitleler üzerinde tahakküm kuracak vas›flarla donat›l-
m›fl olan ‘aktif az›nl›klar›n’ eseri oldu¤u inanc›yd›”.

Pareto, siyasal seçkinleri de tortu ve türem temelinde yapt›¤› psikolojik bir ay-
r›ma ve buna ba¤l› olarak yönetim biçimlerine ve araçlar›na göre iki gruba ay›r›r.
Bu yönetim araçlar›n› da güç ve hile olarak tan›mlar. Güç ve hile fleklindeki bu iki
yönetim arac›n›n ise, yukar›da belirtildi¤i gibi, Makyavel’in aslanlar ve tilkiler ara-
s›nda yapt›¤› ünlü ayr›m›n baflka bir biçimi oldu¤u bilinmektedir (Haralambos &
Holborn, 1995: 516; Swingewood, 1998: 203; Aron, 2000: 366). 

Slattery (2010:89) literatürde Pareto ve Mosca’n›n çok defa ‘Yeni Makyavelistler’ olarak
an›ld›klar›na dikkat çekmektedir. Pareto ve Mosca’n›n neden ‘Yeni Makyavelistler’ olarak
an›ld›klar›n› araflt›r›n›z.

Böylece Pareto sosyolojisinde siyasal seçkinler, halk› yönetme flekillerine göre
iki temel gruba ayr›l›r. Bunlar; 

(›) güç kullanarak yöneten aslanlar ile 
(››) gizlice, kurnazca ikna ederek yöneten tilkiler
Pareto askeri diktatörlükleri örnek olarak verdi¤i aslanlar› kararl›, dobra ve

ac›mas›z bir yönetici seçkin grup olarak tan›mlar, Avrupa demokrasilerini örnek
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olarak verdi¤i tilkileri ise kurnaz, yönlendirici/manipülatif ve diplomatik bir yö-
netici seçkin grup olarak tan›mlar (Haralambos & Holborn, 1995: 516; Slattery,
2010: 89). 

Pareto, insana özgü kabiliyetlerin yan› s›ra tortular›n da insanlar aras›nda eflit-
siz da¤›ld›¤›n› ve kitlelerde genellikle ‘muhafazakar’ olan ikinci tür tortular›n
güçlü oldu¤unu bu nedenle de bu tortular›n kitleleri itaatkar k›ld›¤›n› savunur
(Coser, 2010: 349). Siyasal seçkinlerde ise, birinci ve ikinci kategori kal›nt›lar›n
daha belirgin oldu¤unu, bununla birlikte tilkiler grubunda özellikle birinci kate-
gorideki kal›nt›lar›n, aslanlar grubunda ise özellikle ikinci kategorideki kal›nt›la-
r›n daha güçlü oldu¤unu öne sürer. Böylece birinci kategori kal›nt›larla büyük
ölçüde donat›lm›fl seçkinler olan tilkiler hileyi ve kurnazl›¤› tercih ederler; eko-
nomik ve politik kurumlar› kullanarak, yeniliklere ve entrikalara baflvurarak ve
de ideoloji ve propagandayla farkl› fikirleri tekrar tekrar birlefltirerek güçlerini
korumaya ve iktidarlar›n› sürdürmeye çal›fl›rlar (Swingewood, 1998: 204). Pareto
tilkiler ad›n› verdi¤i bu seçkinleri demokratik denilen rejimlerin bir niteli¤i ola-
rak görür. Bu nedenle modern kitle demokrasilerini yönetici seçkinlerinin özel-
likleri aç›s›ndan özellikle birinci kategorideki tortular bak›m›ndan afl›r› derecede
zengin, ikinci kategorideki tortular aç›s›ndan ise “ac›nacak derecede yoksul” olan
toplumlar olarak niteler ve bunun sonucunun “yayg›n bir çürüme, ‘ödlekçe in-
sanc›ll›k’ karakter yozlaflmas› ve ‘hakim s›n›f›n boyunduru¤unu k›rmak üzere flid-
dete baflvurmaya hem istekli hem de buna gücü olanlara bir kap›’” açmak oldu-
¤unu vurgular (Pareto, 1963’ten aktaran Swingewood, 1998: 204). Neticede Pare-
to, demokrasinin “gücün temsiliyetçi bir da¤›l›m› oldu¤u” (Slattery, 2010: 89) ve
bu aç›dan di¤er yönetim flekillerinden ay›rt edici bir özelli¤e sahip oldu¤u yö-
nündeki görüflleri reddeder ve demokrasinin de özünde di¤er tüm yönetim bi-
çimleri gibi bir elit yönetimi oldu¤unu savunur. Mosca da Pareto gibi demokra-
sinin imkans›z oldu¤unu ve mümkün olan tek yönetim biçiminin elit yönetim ol-
du¤una inan›r.

‹kinci kategori kal›nt›larla, yani “aileye ve gruba sadakat, dayan›flma ve yurtse-
verlik” ile daha çok donat›lm›fl olan aslanlar ise daha az hileye ve daha çok güce
baflvurarak yönetirler ve Pareto “toplumun temellerini oluflturup, onun süreklili¤i-
ni sa¤layan kavgac› ruhu kamç›lad›¤›n›” düflündü¤ü bu ikinci kategori kal›nt›lar›
daha önemli ve üstün görür (Swingewood, 1998: 204). Bununla birlikte Pareto’ya
göre seçkinler dolafl›m› yönetici seçkinlerin sahip olduklar› birinci ve ikinci kate-
gorideki tortular›n oran›na ba¤l›d›r ve iktidarda en uzun süre kalan en etkili yöne-
tici s›n›f da genel olarak bu birinci ve ikinci kategorideki tortular›n bir bileflimine
sahiptir. “‹deal yönetici s›n›f kararl› ve zorlu eylem yetene¤i olan insanlar›n ve ha-
yal gücü kuvvetli, yenilikçi ve ilkesiz baflkalar›n›n, aslanlar ve tilkilerin makul bir
kar›fl›m›n› içerir” (Coser, 2010: 349). 

Özet olarak, Pareto siyasal seçkinler kuram›nda daha üstün kiflisel niteliklere
sahip oldu¤unu düflündü¤ü elitler taraf›ndan yönetimin tüm toplumlarda kaç›n›l-
maz oldu¤unu savunmaktad›r. Mosca da benzer flekilde seçkinlerin gücünün kifli-
sel niteliklerinden geldi¤ini savunuyordu. Pareto ve Mosca demokrasi yönetimi de
dahil olmak üzere tüm yönetim biçimlerini elit yönetimler olarak görüyor ve bu
düflünceleri ile Marx’›n gelece¤e iliflkin s›n›fs›z toplum öngörüsünü de reddediyor-
lard›. Dahas› Pareto ve Mosca’n›n her ikisi için de bütün devrimler -ve tabi ki
Marx’›n s›n›fs›z topluma geçifli sa¤layacak olmas› bak›m›ndan kurtulufl olarak gör-
dü¤ü proleterya devrimleri- sadece bir seçkinler grubunun yerine bir baflka seçkin-
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ler grubunun gelmesinden ibarettir. Her ikisi için de seçkinler yönetiminin temeli,
parçalanm›fll›k, da¤›n›kl›k ve duyars›zl›k gibi zafiyetlerle donat›lm›fl halk kitleleri-
nin aksine, seçkinlerin ay›rt edilebilir üstün kiflisel niteliklerinden gelir (Slattery,
2010: 88). 

Öte yandan Pareto’ya göre, bütün seçkinler iktidara geldikten belirli bir süre
sonra yozlaflmaya ve onlar› seçkin statüsüne yükselten nitelikleri yitirmeye bafllar-
lar (Tolan, 1985: 35). Pareto için bu süreç tarihsel aç›dan do¤al ve kaç›n›lmazd›r
(Swingewood, 1998: 203). Yönetici s›n›f konumunda olan ve iktidar› b›rakmak is-
temeyen baz› seçkinler, farkl› yöntemlerle iktidardaki ömürlerini uzatmaya çal›fl›r-
lar. Çok defa alt s›n›ftan yönetmeye ve güç kullanmaya uygun tortulara sahip ak›l-
l› bireylerin seçkin tabakaya yükselmesiyle yönetici s›n›f yeniden canlan›p güçle-
nebilir. Ancak neticede yönetici seçkinler hiçbir zaman iktidarda sürekli olarak ka-
lamazlar (Haralambos & Holborn, 1995: 516; Slattery, 2010: 89). 

Yönetici seçkinlerin en önemli zafiyetlerinden biri, birbirlerinin sahip oldu¤u
niteliklerden yoksun olmalar›d›r. Buna göre “Aslanlar hayal gücü ve kurnazl›ktan
yoksundurlar ve bu yüzden kendileri ad›na düflünecek tilkileri çal›flt›r›rlar. Tilkiler
‘içeri’ s›zd›klar›nda gücü h›zla ele geçirmeye bafllarlar. Ancak tilkilerin de zay›f
noktalar› vard›r. Güç kullanma, kesin karar alma yetene¤inden yoksunlard›r ve bu
yüzden kararl› ve örgütlü bir genç ‘aslanlar’ grubuna gücü kapt›rmaya aç›klard›r”
(Slattery, 2010: 89). Özetle bütün seçkinler hem say› olarak hem de güçlerini elde
ettikleri kal›nt›lardaki azalma neticesinde gerilemeye ve yerlerini baflka yönetici
seçkinlere b›rakmaya mahkûmdurlar. Öte yandan yer de¤ifltirme esnas›nda ortaya
ç›kan mücadele, çok defa iktidardaki seçkin grupla genifl halk kitleleri aras›nday-
m›fl gibi gösterilse de Pareto için bu her zaman seçkin gruplar aras›ndaki bir ikti-
dar mücadelesinden ibarettir. 

Pareto sosyolojisinde toplum, genel biçimi itibar›yla bir seçkinler dolafl›m› gö-
rünümündedir ve seçkinler dolafl›m› tarihsel süreci anlamada bir anahtar kavram
niteli¤indedir (Swingewood, 1998: 204). Bir baflka ifadeyle, Pareto için tarih bu iki
temel tip halinde ele ald›¤› yönetici seçkinlerin birbiri ile yer de¤ifltirmesinden iba-
ret döngüsel bir süreçtir. Tarihteki en büyük de¤iflmeler, Pareto’nun seçkinler do-
lafl›m› olarak tan›mlad›¤›, bir elit grubun yerini baflka bir elit grup ald›¤› zaman
meydana gelir (Haralambos & Holborn, 1995: 515). Bu nedenle Pareto için, aris-
tokrasi ad›n› verdi¤i bu yönetici seçkinlerin yaflam› ve ölümü tarihsel aç›dan en
önemli olgudur (Aron, 2000: 369). Ona göre tarih aristokrasilerin sürekli ve dönü-
flümlü olarak birbirini izledi¤i bir tarihtir. Tarih öncelikle oluflan daha sonra müca-
dele ederek iktidara gelen, iktidar›n› süren, ard›ndan gerileyerek yerini baflka seç-
kinlere b›rakan seçkinlerin tarihidir. Bu bak›mdan tarih Pareto’ya göre, sonu gel-
mez bir seçkinler dolafl›m› hikâyesi, tarih aristokrasiler mezarl›¤›d›r (Pareto, Tra-
ité de Sociologie Géneralé’den aktaran Aron, 2000: 369; Swingewood, 1998: 202:
Slattery, 2010: 89). Görüldü¤ü gibi Pareto tarihsel de¤iflmeyi ileriye yönelik olarak
de¤il, sonsuz tekrara dayal› döngüsel bir de¤iflme olarak kavrar. Pareto’nun çal›fl-
malar›nda Marx, Comte ve Spencer’in çal›flmalar›nda oldu¤u gibi yönelimsel bir ta-
rih anlay›fl›n›n aksine sürekli olarak kendini tekrarlayan döngüsel bir tarih anlay›fl›
vard›r (Ritzer, 1996: 38). Onun için “ilerleme ve evrim inanc› son derece saçmad›r.
‹nsan toplumlar› aslanlar›n egemenli¤inden tilkilerin egemenli¤ine ve tekrar geri-
ye ayn› döngüyü sonsuza kadar tekrarlamak zorundayd›. Onu sürekli kayan ancak
mutlak bir flekilde de¤iflmeyen denge nitelendirir. Tarihte hiç bir fley yeni de¤ildir;
tarih sadece insan budalal›¤›n›n kayd›d›r. Ütopyan›n tam olarak hiçbir yeri yoktur”
(Coser, 2010: 347).
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Son olarak Aron (2000: 368), Pareto sosyolojisinde toplumun genel hareketinin
ç›karlar, kal›nt›lar, türemler ve toplumsal benzeflmezlik (veya heterojenlik) dedi¤i
karfl›l›kl› olarak birbirine ba¤l› dört de¤iflkene göre anlafl›ld›¤›n› belirtir. Toplum bu
dört de¤iflken üzerine kurulu olan bir dengedir ve türemler de¤ifltikçe bu denge
de biçim de¤ifltirir; ancak denge olarak kal›r (Tolan, 1985: 36). Aron (2000: 368),
bu tezin toplumsal de¤iflmenin salt ekonomik yap› taraf›ndan belirlendi¤i fleklin-
deki Marksizme mal edilen teze karfl›t oldu¤unu öne sürer. Daha aç›k olarak Pare-
to sosyolojisinde ç›karlar, kal›nt›lar ve türemler üzerinde, kal›nt›lar ve türemler de
davran›fllar ve ekonomik sistemler üzerinde etkilidirler. Böylece toplumsal de¤ifl-
me sistemi oluflturan birbirine ba¤l› farkl› de¤iflkenlerin hareketiyle belirlenir.
Swingewood da (1998: 201) Pareto sosyolojisinde özellikle bireylerin sistemin mo-
lekülleri olarak ele al›nd›klar›na ve davran›fllar›n›n da “insani-olmayan güçler, ama
daha önemlisi, sistemin kendisinin içkin özellikleri (ç›kar, bilgi, ‘tortular’ ve ‘türem-
ler’) taraf›ndan” etkilendi¤ine dikkat çekmektedir. Swingewood bu noktada Pare-
to’nun, toplumu mekanik biçimde hareket eden d›flsal faktörlerin ürünü sayan po-
zitivizmin aksine “toplumsal sistemin kurucu ögelerinin içkin, aktif özelliklerini”
yakalad›¤›n› ancak evrensel ve statik nitelikteki temel kavramlar› tortu ve türemin
“modern sanayi toplumlar›n›n karmafl›k yap›lar›na ›fl›k tutmaktan ziyade iyice an-
lafl›lmaz bir hale” getirdi¤ini ve neticede Pareto’nun toplum kuram›n›n sosyolojik
olmaktan çok “her fleyi kapsay›c› spekülatif bir tarih felsefesi” oldu¤unu vurgular
(Swingewood, 1998: 205). 
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B‹LG‹ NOTU: Aron’a (2000:368) göre “Pareto’cu kuramla Marksist kuram aras›n-
daki z›tl›k, en az›ndan Pareto’nun onu anlad›¤› biçimiyle, Marx’›n s›n›f kavgas›

ad›n› verdi¤i fleyi Pareto’nun yorumlama biçiminde” aç›k ve net görüldü¤ünü belir-
tir. Buna göre Pareto, Marx’›n tarihi bir s›n›f kavgas› olarak gören tezini hakl› görür
ancak Marx’› iki noktada haks›z görür. Birincisi, Marx’›n s›n›f kavgas›n›n sadece

ekonomi taraf›ndan belirlendi¤ini, daha do¤rusu üretim araçlar›n›n mülkiyetinden
kaynakland›¤›n› düflünmesi yanl›flt›r; çünkü ona göre s›n›f kavgas› yaflam için kav-

gan›n sadece bir biçimidir; ikincisi de Marx’›n burjuvazi ile emekçi s›n›f aras›nda
gördü¤ü s›n›f kavgas›n› tarihte daha önce görülen kavgalardan farkl› görmesi ve

emekçi s›n›f›n olas› bir zaferinin bu kavgaya son verece¤ine inanmas› yanl›flt›. Nite-
kim Pareto’ya göre böylesi bir zafer ile birlikte emekçi s›n›f›n egemenli¤ine de¤il fa-

kat onun ad›na konuflanlardan oluflan ayr›cal›kl› bir az›nl›¤›n egemenli¤ine ulafl›-
lacakt›r (Aron 2000:368-369).

Öte yandan, Pareto kendi kuram› ile Marksist kuram aras›ndaki z›tl›¤› bu flekilde yo-
rumlasa da literatürde iki kuram aras›nda çarp›c› baflka farkl›l›klar oldu¤una dik-

kat çekilmektedir. Bunlardan ilkine göre Marx siyaset seçkinlerini güç yap›s›na göre
analiz ederken, Pareto ve de Mosca kiflisel niteliklere göre analiz etmektedirler (Slat-

tery, 2010: 88).
‹kinci olarak da Marx’›n kuram›, toplumsal de¤iflmede kitlelerin rolünün önemini

vurgularken, Pareto toplumsal de¤iflmede elitlerin rolünü ve önemini vurgulayan bir
elit teori sunmaktad›r. Bu elit teori, bütün toplumlar›n kaç›n›lmaz olarak kendi en-

telektüel ç›karlar› ad›na hareket eden küçük bir elit kesimin hakimiyeti alt›nda ol-
duklar›n› varsayar (Ritzer, 1996: 38). Kitleler örgütsüz, da¤›n›k, parçalanm›fl ve ye-

teneksiz oldu¤undan Marx’›n kuram›nda oldu¤u gibi devrimci güçlere dönüflmele-
rinin ve kurtulufllar›n›n ihtimali de bulunmamaktad›r. Bir baflka deyiflle, Pareto’cu

kuramda toplumsal de¤iflme elit kesimde gerçekleflmekte toplumun alt kesimlerinde
ise ciddi bir dönüflümün gerçekleflme ihtimali bulunmamaktad›r.



SONUÇ

Pareto’nun sosyolojiye katk›s›n› de¤erlendirebilmek.

Pareto’nun sosyolojiye katk›s›, baz› çevrelere göre tart›flmal› bir konu olsa da çal›fl-
malar›n›n, modern sosyolojinin geliflimi üzerinde etkili oldu¤u aç›kt›r. Ancak bu
katk›n›n Marx, Durkheim ve Weber’e k›yasla s›n›rl› düzeyde oldu¤u da aflikârd›r.
Pareto’nun özellikle toplumu dengede olan bir sistem olarak gören görüfllerinin
Parsons üzerinde önemli bir etki yaratt›¤› daha önce de belirtildi. Ancak Pare-
to’nun sosyolojideki etkisi Parsons ile s›n›rl› da de¤ildir. Pareto’nun elit (seçkinler)
dolafl›m› kuram› da siyasal sistem analizlerinde önemli bir etkiye sahiptir. Pare-
to’nun özellikle iktidar seçkinleri konusundaki görüfllerinin “Robert Michels’in ‘oli-
garflinin tunç yasas›’ ve C.W. Mills’›n ‘iktidar seçkinleri’ teorilerinde yer ald›¤› bilin-
mektedir (Slattery, 2010: 91). Ne var ki Pareto’nun aralar›nda önemli bir fark gö-
zetmeksizin tüm siyasal rejimleri (örne¤in, demokrasi ile dikta rejimini) ayn› kefe-
ye koyarak de¤erlendirmesi de afl›r› derecede basit bir tarihsel anlay›fl olarak elefl-
tirilere yol açm›flt›r. Ayr›ca insanlar›n ve toplumlar›n de¤iflmez bir niteli¤e sahip ol-
duklar› varsay›m›n› temellendiren tortular ve türemlerle ilgili kuram› da, yukar›da
belirtti¤i gibi, günümüz toplumlar›n›n anlafl›lmas›na ›fl›k tutmaktan uzak olarak de-
¤erlendirilmifltir. Bu noktada Pareto sosyolojisini elefltiren Swingewood Pareto’nun
en çarp›c› baflar›s›n›n “toplumu, soyut, tarihd›fl› ve son kertede sosyolojik-olmayan
terimlerle bir sistem olarak tan›mlamas›...” oldu¤unu vurgular. Ayr›ca Tolan’›n
(1985: 36) belirtti¤i gibi “Görünürde psikolojik bir niteli¤e sahip oldu¤u izlenimi
veren Pareto sosyolojisi, asl›nda psikolojik aç›klamaya da yer vermemektedir”. Son
olarak Pareto’nun elitlerin halk kitlelerinden daha üstün niteliklere sahip oldukla-
r›n› ölçecek bir yöntem de sunmad›¤› ve aslanlarla tilkiler aras›nda yapt›¤› ayr›m-
da kulland›¤› kriterin de kendi yorumundan ibaret oldu¤u savunulmaktad›r (Hara-
lambos & Holborn, 1005: 516). 

Öte yandan, günümüzde Pareto’nun çal›flmalar›n› çok az kiflinin, Mosca’n›n ça-
l›flmalar›n› ise neredeyse hiç kimsenin okumad›¤› vurgulansa da (Ritzer, 1996: 38),
her ikisinin seçkinler yönetimi konusundaki görüflleri, “görünüflte kitle demokrasi-
si ça¤›nda bile halen seçkinlerin yönettikleri gerçe¤ini” ayd›nlatt›¤› ve de “hayati
önemde olan bir seçkinler analizi gelene¤inin kurulmas›na önayak” olduklar› sa-

1757.  Üni te -  Klasi k Sosyo lo j iye Katk› :  Vi lf redo Paret o  ve Seçkin ler  Teor isi

Son olarak Pareto yeni bir elitin bafla gelmesiyle birlikte ayn› sürecin tekrar yeni bafl-
tan bafllad›¤›n› ve bunun hep bu flekilde devam etti¤ini savunur. Böylelikle Pareto

toplumsal de¤iflmenin belirli bir yönelime sahip oldu¤unu düflünen Marx (s›n›fs›z
toplum), Comte (pozitif aflama) ve Spencer (heterojen toplum aflamas›) gibi kuramc›-

lar›n aksine döngüsel (tekrara dayal›) bir toplumsal de¤iflme kuram› sunar (Ritzer,
1996: 38). Daha aç›k olarak Pareto evrimci ve de devrimci nitelikteki tüm geliflme te-

orilerini, bu ba¤lamda hem Spencer’in evrimsel de¤iflme hem de Marx’›n devrimsel
de¤iflme analizlerini reddeder. Ona göre Marksizmin s›n›fs›z toplum analizi bir tü-

remden ibarettir ve eflitlik sadece teorilerde bir türem olarak, bir illüzyon olarak var-
d›r. Sonuç olarak Marx’ta s›n›fs›z topluma yönelimli bir tarih anlay›fl› varken Pare-

to’da tarih hiç bitmeyen bir seçkinler dolafl›m› hikayesinden ibarettir (Haralambos &
Holborn, 1995: 516).

5
A M A Ç

Oligarfli “bir toplumun ya da
örgütün tepedeki yöneticiler
taraf›ndan kontrol alt›nda
tutulmas›d›r (Lipset, 2008:
14). 



vunulmaktad›r (Slattery, 2010: 92). Coser da (2010: 351) sosyolojik teorinin gelifli-
minde önemli bir yere sahip olan toplumsal sistem düflüncesinin ilk belirgin ifade-
sini ve yine sosyolojide önemli bir yere sahip olan seçkinler çözümlemesi ile bu
çözümlemenin tabakalaflma kuramlar› aç›s›ndan önemini Pareto’ya borçlu oldu¤u-
muzun özellikle alt›n› çizer. Son olarak, Aron’un belirtti¤i gibi Pareto’nun kuram›
“ne kadar sevimsiz olursa olsun, bir do¤ruluk pay› olmad›¤›n› kabul etmek güçtür”
(Aron, 2000: 373).

176 Klasik  Sosy olo j i  Tari hi

B‹LG‹ NOTU: Türkçeye oligarflinin tunç (ya da demir) yasas› olarak çevrilen kuram
Alman sosyolog ve iktisatç› Robert Michels taraf›ndan gelifltirilmifltir. Robert Michels

Siyasal Partiler adl› ünlü çal›flmas›nda “sosyalist ve sosyal demokrat partiler, iflçi sen-
dikalar› ve kooperatifler gibi nitelikleri gere¤i demokratik bir yap› ve iflleyifle sahip ol-

malar› gereken örgütlerde, niçin kaç›n›lmaz biçimde az›nl›k ve tek lider yönetimine
dönüfltü¤ünü aç›klamaya çal›flm›flt›r” (Dereli, 2008). Michels yapt›¤› araflt›rmalar ve

incelemeler neticesinde, tüm örgütlerin az›nl›k yönetimine dönüflme fleklinde oligar-
flik e¤ilimlere sahip olduklar›n› görmüfl ve bu durumu ‘oligarflinin demir kanunu’

olarak tan›mlam›flt›r. Michels’in bu tan›m›na göre “seçilmifllerin, seçmenler, vekille-
rin vekâlet verenler, delegelerin delege edenler üzerinde egemenlik kurmas›na yol

açan örgütün kendisidir. Örgütten bahseden gerçekte oligarfliden bahsediyor demek-
tir” (Lipset, 2008: 14). “Oligarfli, yani bir toplumun ya da örgütün tepedeki yönetici-

ler taraf›ndan kontrol alt›nda tutulmas›, bürokrasilerin ya da büyük çapl› örgütlerin
iç iflleyiflinden do¤an bir özelliktir” (Lipset, 2008: 14). Neticede Michels demokratik

bir flekilde yönetilen örgütlerde dâhil tüm örgütlerde oligarflinin kaç›n›lmaz oldu¤u-
na dikkat çeker. Böylece Michels demokrasinin imkâns›z oldu¤unu savunan Pareto

ve Mosca’n›n kuram›na benzer flekilde demokratik örgütlerde bile oligarflinin kaç›-
n›lmaz oldu¤unu savunur. Bafllang›çta ne kadar demokratik bir amaçla yola ç›k›l-

m›fl olursa olsun bürokratikleflmenin artmas› ile birlikte örgütlerin yönetim kademe-
lerinde gücü elinde tutanlar, zamanla örgütün taban›ndan uzaklaflmaya ve kendi

kiflisel ç›karlar›n› önde tutarak iktidarlar›n› sürekli k›lma u¤rafl›s›na girmeye bafllar-
lar ve neticede örgüt yönetimi oligarfliye dönüflür. 
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Vilfredo Pareto’nun genel yaklafl›m›n› tan›mla-

yabilmek.

Toplumu sistem kavram› çerçevesinde çözümle-

meye çal›flan ve sosyoloji tarihinde yer alan s›ra

d›fl› sosyologlardan biri olarak kabul edilen Pare-

to, Ayd›nlanma düflünürlerinin ço¤u fikirlerine,

sosyolojinin ilk dönem gelifliminde etkili olan

ilerleme kuramlar›na, pozitivizme, evrimcili¤e,

hümanist felsefeye ve Marksizme elefltirel yak-

laflm›fl, kitle demokrasisi fikriyle alay etmifl ve

çal›flmalar›nda bu yaklafl›mlardan oldukça farkl›

nitelikte düflüncelere yer vermifltir. Örne¤in, Ay-

d›nlanma filozoflar› rasyonalitenin önemini vur-

gularken, Pareto insani içgüdüler gibi rasyonel

olmayan faktörlerin önemi üzerinde durmufl ve

sosyolojisini de¤iflmez nitelikte olan bir insan do-

¤as›n›n ve de kendi deyimiyle mant›ksal olma-

yan davran›fllar›n temeli üzerine kurmufltur. Mes-

lektafllar›n›n da, özellikle Marx’›n çal›flmalar›na

oldukça elefltirel yaklaflan Pareto, Marx’›n öner-

di¤i toplumsal de¤iflme kuram›na z›t bir toplum-

sal de¤iflme kuram› önermifltir. 

Pareto’nun mant›kl› olan ve olmayan davran›fl ta-

n›mlamas›n› ve bilim anlay›fl›n› aç›klayabilmek.

Pareto, insan davran›fllar›n› mant›ksal olan ve ol-

mayan davran›fllar olarak tan›mlar. Ancak ona

göre insanlar daha çok mant›ksal olmayan flekil-

de davranma e¤ilimine sahiptirler. Bu nedenle

sosyolojik çözümlemesini mant›ksal olmayan

davran›fllar üzerine kurar. Pareto’nun çal›flmala-

r›nda “nesnel-gerçeklikteki araç-amaç iliflkisi,

oyuncunun bilincindeki araç-amaç iliflkisine uy-

gun” ise davran›fl mant›ksal kategoriye girer, “öz-

nel ve nesnel olarak mant›kl› ba¤ ortaya koya-

mayan davran›fllar” ise mant›ksal olmayan kate-

goriye girerler (Aron, 2000: 325). Neticede, Pare-

to mant›kl› davran›fllar› usavurmaya göndermey-

le, mant›ksal olmayan davran›fllar› ise duygulara,

de¤erlere ve benzeri ö¤elere göndermeyle ta-

n›mlar. Sosyolojiyi de mant›ksal olmayan davra-

n›fllar›n incelenmesi olarak görür ve çal›flmala-

r›nda bu davran›fllar› tümevar›m yöntemine ve

deneye-gözleme dayanan mant›ksal-deneysel

dedi¤i saf bir bilim anlay›fl› alt›nda incelemeye

çal›fl›r. Ona göre mant›ksal-deneysel bilim anla-

y›fl›n›n birinci özelli¤i tek amac›n›n gerçeklik ol-

mas›d›r. Bu anlay›fla göre, bilimin amac› yarar

de¤il gerçe¤e ulaflmakt›r ve yarar ile gerçek ara-

s›nda bir çak›flma oldu¤unu gösteren hiçbir kan›t

da yoktur (Aron, 2000: 329). Mant›ksal-deneysel

bilim anlay›fl›n›n ikinci özelli¤i ise, deney-d›fl› ya

da deney-üstü bütün kavramlar›n kesinlikle d›fl-

lanmalar›d›r. Bu durumda dinsel, felsefi ve var-

l›kla ilgili bütün kavramlar ve de ilerleme, eflitlik

gibi deneyi aflan, özle ilgili kavramlar bilimsel ol-

mayan kavramlar olarak d›fllan›rlar (Aron, 2000:

330-31). 

Pareto’nun çal›flmalar›nda tortu ve türem kav-

ramlar›n› tan›mlayabilmek.

Pareto toplum çözümlemesinin temelinde yer

alan mant›ksal olmayan tüm davran›fllar›n›n te-

melinde yer alan iki temel unsurdan söz eder: (›)

tortu ad›n› verdi¤i ve de¤iflmez dedi¤i e¤ilimler

ile (››) türem ad›n› verdi¤i, insanlar›n davran›flla-

r›n› hakl› k›lmak için her durumda bulduklar› ve

de¤iflken dedi¤i nedenler (Aron, 2000: 340). Bu

iki öge Pareto’nun tüm çal›flmalar›n›n temellerini

oluflturacak bir öneme sahiptirler. Ona göre bu

iki öge insanlar›n davran›fllar›n› ve dolay›s›yla

toplumun do¤as›n› önemli ölçüde etkilemekte,

toplumsal sistem kal›nt›lar›n ve türemlerin genel

nüfus içindeki da¤›l›m›na göre bir denge duru-

muna ulaflmaktad›r. Pareto kal›nt›lar›n duygular-

la kar›flt›r›lmamas› gerekti¤ini, tortular›n duygu-

larla, anlat›m ve davran›fl aras›nda arac› oldukla-

r›n›, insanlar›n içgüdüleri ile iliflkili olduklar›n›

ve fiziksel olarak da gözlenemediklerini belirtir

(Aron, 2000: 343). Türemler ise insanlar›n davra-

n›fllar›n› do¤rulamak, meflrulaflt›rmak ve inand›-

r›c› k›lmak için kulland›klar› rasyonellefltirmeler,

ideolojiler ve entelektüel bahanelerdir (Swinge-

wood, 1998: 201; Slattery, 1991: 228). Davran›fl›

meflrulaflt›rmada kullan›lan türemler de¤iflse de

davran›fllar›n kökeninde yatan kal›nt›lar de¤ifl-

medi¤inden insan›n do¤as› dolay›s›yla da toplu-

mun yap›s› ayn› kalmakta, tarihsel de¤iflme de

ileriye yönelik olarak de¤il, sonsuz tekrara daya-

l› döngüsel bir de¤iflme olarak flekillenmektedir. 

Özet
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Pareto’nun seçkinler (elit) teorisini özetleyebilmek.

Pareto, insan ›rk› niteliklerinin eflitsiz da¤›ld›¤›n›
ve bilinen bütün toplumlarda farkl› ve eflit olma-
yan niteliklere sahip az say›da bir egemen seç-
kin (elit) grup ile yönetilen bir insan kitlesi oldu-
¤unu savunur. Pareto’ya göre genel olarak seç-
kinler yetenekli ve baflar›l› bireylerden oluflur-
ken, tabi konumdaki alt s›n›f yeteneksiz, örgüt-
süz ve de yönetimi denetlemede duyars›zd›r. Pa-
reto’nun kitle ve seçkin aras›nda yapt›¤› bu ayr›-
m› Makyavelci gelene¤e özgü bir ayr›m olarak
ortaya koyar. Seçkinlerden oluflan üst tabakay›
da kendi içinde yönetici olan ve olmayan seç-
kinler olmak üzere ikiye ay›r›r ve toplumlar›n
özellikle yönetici olarak tan›mlad›¤› seçkinlerin
do¤as› ile belirginleflti¤ini savunur. Pareto yöne-
tici seçkinleri de iktidardaki dolafl›m biçimlerine
ve kitleleri yönetmede kulland›klar› güç ve hile
fleklindeki iki farkl› yönetim arac›na göre aslan-
lar ile tilkiler olmak üzere iki farkl› grup alt›nda
analiz eder. Askeri diktatörlükleri örnek olarak
verdi¤i aslanlar› kararl›, dobra ve ac›mas›z bir
yönetici seçkin grup olarak tan›mlarken, Avrupa
demokrasilerini örnek olarak verdi¤i tilkileri kur-
naz, yönlendirici/manipülatif ve diplomatik bir
yönetici seçkin grup olarak tan›mlar. Pareto sos-
yolojisinde toplum genel biçimi itibar›yla bir seç-
kinler dolafl›m› görünümündedir ve tarih bu iki
temel tip halinde ele ald›¤› yönetici seçkinlerin
birbiri ile yer de¤ifltirmesinden ibaret döngüsel
bir süreçtir, Pareto’nun ifadesiyle, tarih aristok-

rasiler mezarl›¤›d›r. Neticede Pareto’nun söz ko-
nusu bu seçkinler teorisi demokrasinin imkans›z
oldu¤unu ve mümkün olan tek yönetim biçimi-
nin elit yönetim oldu¤u varsay›m›na dayan›r.

Pareto’nun sosyolojiye katk›s›n› de¤erlendire-
bilmek.

Pareto’nun elit (seçkinler) dolafl›m› olarak bili-
nen yaklafl›m› siyasal sistem analizlerinde etkili
olmufl ve görünüflte kitle demokrasisi ça¤›nda
bile halen seçkinlerin yönettikleri gerçe¤ini ay-
d›nlatm›flt›r. Ancak Pareto’nun aralar›nda önemli
bir fark gözetmeksizin tüm siyasal rejimleri (ör-
ne¤in, demokrasi ile dikta rejimini) ayn› kefeye
koyarak de¤erlendirmesi elefltirilere yol açm›flt›r.
Pareto sosyolojisinde geçen sistem ve denge kav-
ramlar› da Paflta Parsons olmak üzere sonra ge-
len sosyolojik yaklafl›mlar üzerinde etkili olmufl-
tur. Ancak tortu ve türem olarak tan›mlad›¤› kav-
ramlar› günümüz toplumlar›n›n anlafl›lmas›na ›fl›k
tutmaktan uzak görülmüfltür. Sonuç olarak, Pare-
to’nun çal›flmalar› flüphesiz ki sosyolojinin gelifli-
mine önemli katk›lar sa¤lam›flt›r. Ne var ki Marx,
Durkheim ve Weber’e k›yasla Pareto’nun mo-
dern sosyolojinin geliflimi üzerindeki etkileri s›-
n›rl› düzeyde kalm›flt›r.
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1. Afla¤›da verilen sosyologlardan hangisinin çal›flma-
lar›nda Pareto sosyolojisinin etkisi aç›k olarak görülür?

a. Simmel
b. Marx
c. Durkheim
d. Parsons
e. Spencer

2. Pareto afla¤›da verilen sosyologlardan en çok hangi-
sine karfl›t görüflleriyle tan›n›r?

a. Weber
b. Marx
c. Durkheim
d. Spencer
e. Comte

3. Pareto’nun tilkiler ad›n› verdi¤i yönetici seçkinlerde
daha güçlü olan tortular afla¤›da verilenlerden hangisidir?

a. Uyuflma (veya bileflim) içgüdüsü
b. Kümelerin (veya gruplar›n) süreklili¤i
c. Duygular› d›fla dönük davran›fllarla aç›klama ge-

reksinimi
d. Toplumculukla iliflkili kal›nt›lar
e. Bireyin ve ba¤›ml›l›klar›n›n bütünlü¤ü

4. Pareto’ya göre mant›kl› olmayan davran›fllar› belirle-
yen temel ö¤e afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Anlat›mlar
b. Kuramlar
c. Duygular
d. Türemler
e. ‹deolojiler

5. Afla¤›dakilerden hangisi Pareto’nun mant›ksal-de-
neysel bilim anlay›fl›n›n özelliklerinden biri de¤ildir?

a. Tümvevar›m yöntemine dayanmas›
b. Deneye-gözlemedayanmas›
c. Toplumsal yarar› amaçlamas›
d. Gerçe¤e ulaflmay› amaçlamas›
e. Deney-d›fl› kavramlar› d›fllamas›

6. Pareto sosyolojisi aç›s›ndan afla¤›da verilenlerden
hangisi yanl›flt›r?

a. Pareto’ya göre insanlar daha çok mant›kl› flekil-
de hareket etme e¤ilimindedirler.

b. Pareto toplumu aç›k flekilde bir sistem olarak
tan›mlar.

c. Pareto toplumun de¤iflmez nitelikte bir insan
do¤as› üzerine kuruldu¤unu varsayar.

d. Pareto insan davran›fllar›n› mant›kl›/mant›ks›z
davran›fllar olarak tan›mlar.

e. Pareto insanlar›n davran›fllar›n› meflrulaflt›rmada
kulland›klar› rasyonellefltirmelere tortu/kal›nt›
ad› verir.

7. Afla¤›da verilenlerden hangisi Pareto’nun s›n›flama-
s›nda yer alan kal›nt›lardan biri de¤ildir?

a. Çat›flma içgüdüsü
b. Kümelerin süreklili¤i
c. Duygular› d›fla dönük davran›fllarla aç›klama

gereksinimi
d. Toplumculukla iliflkili kal›nt›lar
e. Cinsel kal›nt›lar

8. Türemlerle ilgili olarak afla¤›da verilenlerden hangi-
si yanl›flt›r?

a. Sözlü nitelikte olmalar›
b. De¤iflken olmalar›.
c. Davran›fl›n temelinde yatan içgüdüler olmalar›
d. Gözlemlenebilir olmalar›
e. Davran›fllar› meflrulaflt›rmada kullan›lmalar›

9. Pareto’nun seçkinler teorisi ile ilgili olarak afla¤›da
verilenlerden hangisi yanl›flt›r?

a. Tüm toplumlarda kitle ve seçkin olmak üzere
iki temel grup vard›r.

b. Seçkinler yetenekli ve baflar›l› bireylerden olu-
flurken kitleler yeteneksiz ve duyars›zd›rlar.

c. Seçkinler kendi içlerinde yöneticiolan ve olma-
yan olmak üzere iki temelgruba ayr›l›rlar.

d. Tüm toplumlar özellikle yönetici olan seçkinle-
rin do¤as› ile belirginleflir.

e. Pareto yönetici seçkinleri de alm›fl olduklar› e¤i-
time göre aslanlar ve tilkiler olarak iki gruba
ay›r›r.

10. Yönetici seçkinlerle ilgili olarak afla¤›da verilenler-
den hangisi yanl›flt›r?

a. Pareto yönetici seçkinleri aslanlar ile tilkiler ol-
mak üzere iki farkl› grup alt›nda analiz eder.

b. Yönetici seçkinler kulland›klar› yönetim arac›na
göre farkl›lafl›rlar.

c. Pareto aslanlara Avrupa demokrasilerini örnek
olarak verir.

d. Aslanlar kararl›, dobra ve ac›mas›z bir yönetici
seçkin grup olarak tan›mlan›r.

e. Tilkiler kurnaz, yönlendirici/manipülatif ve diplo-
matik bir yönetici seçkin grup olarak tan›mlan›r.

Kendimizi S›nayal›m
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ROBERT MICHELS, DEMOKRAS‹ VE OL‹GSRfi‹N‹N

TUNÇ KANUNU

Türkçeye çeviren: Toker DEREL‹
G‹R‹fi

“Seçilmifllerin seçmenler, vekillerin vekalet verenler, de-
legelerin delege edenler üzerinde egemenlik kurmas›na
yol açan örgütün kendisidir. Örgütten bahseden ger-
çekte oligarfliden bahsediyor demektir.”
‹lk kez 1911’de yay›nlanan bu sözler Michels’e ait ünlü
“oligarflinin tunç kanunu”nu özetlemektedir. O zaman-
lar genç bir Alman sosyolo¤u olan Robert Michels, Si-
yasal Partiler isimli eserinde, geleneksel demokrasi ve
sosyalizm teorisinin dayand›¤› ve Rouseau’nun do¤ru-
dan halk demokrasisi kavram›na karfl›t olan böyle bir
temel siyasi görüflü ortaya koymufl oluyordu. Michels’in
iddias›na göre mevcut demokrasilerin kötü iflleyifli ve
özellikle liderlerin toplum ve örgütler üzerinde egemen
oluflu, sosyal ve ekonomik geliflmenin yetersizli¤inden,
ö¤renim düzeyinin düflüklü¤ünden ya da kamuoyunu
oluflturan iletiflim araçlar›n›n ve di¤er güç kaynaklar›n›n
kapitalistlerce denetlenmesinden ileri gelmemekte, da-
ha çok karmafl›k sosyal sistemlerin do¤as›ndan kaynak-
lanmaktad›r. Oligarfli, yani bir toplumun ya da örgütün
tepedeki yöneticiler taraf›ndan kontrol alt›nda tutulma-
s›, bürokrasilerin ya da büyük çapl› örgütlerin iç iflleyi-
flinden do¤an bir özelliktir. Michels’e göre modern in-
san çözümsüz bir k›s›r döngü ile karfl› karfl›yad›r; flöyle
ki, insan›n ulus devletler, sendikalar, siyasi partiler ya
da kilise gibi büyük kurumlar›n tepesindeki az say›da
yöneticiye etkin bir güç devretmeksizin bu çeflit ku-
rumlara kurup yaflatmas› mümkün de¤ildir. 
Elitist demokrasi teorisi, Michels’›n kütle örgütlerinin iç
yap›s›na iliflkin tahlillerinin ço¤unu kabul eder; fakat
bu teoriye göre Michels ve onu etkileyen Pareto ve
Mosca ve Sorel gibi Makyavelist ekolün di¤er mensup-
lar›, liderlerle onlar› izleyenler aras›ndaki ayr›m› ipso
facto anlamda demokrasinin reddi olarak görmek sure-
tiyle, tan›m gere¤i genifl anlamda siyasal yap›, içinde
demokrasinin imkâns›zl›¤›n› ileri sürmektedirler. 
Tüm üyelerin ya da vatandafllar›n karar alma sistemine
sürekli bir süreç olarak aktif kat›lmalar› anlam›nda, de-
mokrasi, iç mant›¤› gere¤i mümkün de¤ildir. Örgütsel
elitler genel olarak uzun dönemler itibariyle mevkile-
rinde kal›rlar. Michels kompleks bir toplumda yöneten-
lerle yönetilenler aras›ndaki yap›sal ayr›m› (iflbölümü-
nü) sona erdirmenin teknik imkans›zl›¤›n› aç›kça gös-
termifltir. Siyasal ve örgütsel elitler temsil ettikleri kiflile-

rin ç›karlar›ndan sapan özel grup ç›karlar›na sahiptirler.
Ancak Amerikan T›p Derne¤i ve AFL-CIO için bu en-
gellerin ya da elefltirilerin hepsinin geçerli oldu¤unu
kabul etsek bile, bu demokrasinin imkans›z oldu¤u an-
lam›na gelmez; bu elefltiriler daha çok kompleks bir
toplumda demokratik potansiyel hakk›nda daha ger-
çekçi bir anlay›fla olan ihtiyac› gösterir.
...

Kaynak: Lipset, S. M. (2008) “Robert Michels, Demok-
rasi Ve Oligarflinin Tunç Kanunu”, Çal›flma ve Top-

lum, 4. (Introduction to Robert Michels’ Political Pare-
ties A Sociological Study of the Oligarchical Tendenci-
es of Modern Democracy, Collier Books, 1961, Çeviren:
Toker Dereli’den k›salt›larak aktar›lm›flt›r. Bu yaz›n›n
tamam›na flu adresten ulaflabilirsiniz: 
http://www.calismatoplum.org/sayi19/michels.pdf
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