Klasik Toplumsal De¤iflme
Kuramlar› 1
G‹R‹fi
Karl Marx ve Max Weber’in toplumsal de¤iflme aç›s›ndan genel özelliklerine
bakt›¤›m›zda Marx’›n Kapital’le ve Komünist Manifesto ile uluslararas› bir öneme
sahip oldu¤unu görüyoruz. Onun aksine Weber’in sosyoloji, siyaset bilimi, ekonomi ve ekonomi tarihi ile ilgili kuramsal çal›flmalar› daha dar bir alanda kalm›flt›r.
Daha çok siyasi ve ekonomik liberalizmin temsilcisi olmufltur. Oysa ça¤dafl insanl›¤›n bütün s›n›flar› tarihsel insanl›k hedefini Marx’›n yaz›lar›ndan alm›flt›r (Löwith,
1993, s. 45). Onlar›n bak›fl aç›lar› Hegel’in nesnel tin felsefesini insan toplumunun
çözümlemesine dönüfltürmeleridir (Löwith, 1993, 47). Weber kapitalizm analizini
evrensel rasyonelleflme kavram› ile yaparken, Marx çözümlemesini kendine-yabanc›laflma kavram›na dayand›r›r (Löwith, 1993, s. 49).
Weber, modern toplumlar› artan bir rasyonelleflme ile kavramsallaflt›r›r. Toplum geleneksel toplumdan modern topluma dönüfltükçe geleneksel ve duygusal
eylem biçimleri yerini rasyonel eyleme b›rak›r. Marx ise modern toplumlar› kapitalizm ve üretim araçlar›n›n sahipli¤i ile kavramsallaflt›r›r. Marx birbirinin devam›
ve birbirine içkin olan dört çeflit üretim biçiminden bahseder. Bunlar ilkel komünal toplum, antik toplum, feodal toplum ve kapitalist toplum. Her üretim biçiminin kendine özgü s›n›fsal iliflkileri vard›r. Yukar›daki üretim biçimleri kavramlar›na
ek olarak Marx Bat› d›fl› toplumlar›n analizinde Asya Tipi Üretim Tarz› kavram›n›
kullanm›flt›r. Marx bürokrasiyi burjuvazinin egemenli¤indeki s›n›fsal bir bask› olarak görürken, Weber bürokratik örgütlenmelerin sanayi toplumunun iflleyifli için
önemli oldu¤unu düflünür.
M. Weber ve K. Marx’›n kapitalizme bak›fllar›n› karfl›laflt›r›n›z?
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Ü fi Ü N E L ‹ Mbir referans
Max Weber 1864 y›l›nda do¤du. K. Marx, Weber’e her zamanDönemli
olmufltur. ‹lk akademik çal›flmas›n› Marx öldü¤ü y›llarda verir. Siyasetin ve bilimin
birbirine kar›flt›r›lmamas› gerekti¤ini düflünen Weber bilinçli bir
siyasetS O biçimde
R U
ten uzak durur. Ona göre, do¤a bilimlerinde kullan›lan yöntemleri toplumdaki bireylerin davran›fllar›n› anlamak için kullanmak olanakl› de¤ildir. Dolay›s›yla, doD‹KKAT
¤a bilimlerinin metodolojisi tarihsel sosyal bilimlerin metodolojisinden farkl›d›r.
Zira toplumsal olaylar insan davran›fl›na dayan›r. Weber’e göre metodolojik olaS‹ZDE eylemlerak mesele ‘aç›klama’ ile ‘anlama’ aras›ndaki sorundur. BizlerSIRA
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rine anlam veren güdüleri ve bilinci anlamal›y›z. ‹nsanlar›n eylemlerini nas›l anlayaca¤›z sorusu Weber için önemli bir sorudur. Bu çerçevede her olay kendi kültürel ba¤lam›nda ele al›nmal›d›r. Benzer olaylar› farkl› kültürler içinde karfl›laflt›rmak anlams›zd›r.
‘Anlama’ Weber’in metodolojisinin en önemli kavram› haline gelir. Do¤a ve
kültürel bilimler aras›nda bir köprü kurmaya çal›fl›r. Weber’in duruflu pozitivizm ile
‘anlama’ kavram› aras›nda bir yerde tan›mlanabilir.
Toplumsal olaylar, de¤iflim ve dönüflümle ilgili varsay›m öne sürmek için ‘anlama’ kavram›na ihtiyaç vard›r. Weber ‘anlama’ kavram› üzerine odaklan›r. Weber,
nedensel analizi kullanan karfl›laflt›rmal› çal›flmalar yapar. Sosyal bilimlerde bir çeflit nesnellik arar. Bunun içinde pozitivizm, sosyal bilimler ve ‘anlama’ kavram› aras›nda bir denge kurar.
Weberin sosyolojisi, kültürün ve toplumsal yaflam›n ekonomik yap›n›n basit bir
ifllevi oldu¤u düflüncesinden hareketle Marx’a Durkheim’den daha yak›nd›r. Alman gelene¤i içerisinde Hegel’ci düflünceden çok neo-Kant’ç› bir düflünceye sahiptir. Neo-Kantç› düflünceye göre insan varl›klar› yaln›zca do¤a bilimlerinin yöntemleri ile anlafl›lamaz, sosyal hayatlar›n›n çal›fl›lmas› için baflka araçlar kullan›lmas› gereklidir (Cuff, Sharrock ve Francis, 1998, s. 3).
Weber’e göre sosyolojik aç›klama iki yol içerir. Birincisi ‘anlam›n yorumlanmas›’, ikincisi ise ‘nedensel iliflkilerin çözümlenmesidir’. Sosyolog bir anlama (verstehen) sürecine girmelidir. Zira aktörlerin öznel bir anlam atfettikleri eylem, sosyolojinin konusunu oluflturur.
Weber, “Toplum Biliminde Nesnellik” (1904) adl› denemesinde, kendi yaklafl›m›n› ‘içinde hareket etti¤imiz gerçekli¤in karakteristik tekli¤ini’ anlama üzerine kurar.
Weber’ e göre anlam kategorisi yaln›zca-eyleyen özne davran›fla öznel bir anlam
yükledi¤i zaman-toplumsal eylemle üretilir (Swingewood, 1998, s. 174). Weber’e göre anlam toplumsal etkileflimsel bir süreçte kurulur. Bu süreçte ilk olarak öznelerin
ve nesnelerin kuruluflu için bir önkofluldur (Ashley ve Orenstein, 1985, s. 208).
Weber’e göre toplumbilim herhangi bir toplumsal de¤iflimi ve dönüflümü anlamak için yarg›larda bulunmak yerine de¤erlerin yap›s›n› saptamal› ve bu de¤erleri insanlar›n eylemlerini anlamak için çözümlemelidir. Weber çözümleme yöntemi
olarak da yorumcu anlama (verstehen) ile nedensel aç›klamay› kullan›r (Swingewood, 1998, s. 174).
SIRA S‹ZDE
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“Weber,
D Ü fi Ü Nde¤erden-ar›n›k
EL‹M
terimiyle, araflt›rmac›lar›n
kiflisel de¤erleri ve ekonomik
ç›karlar›n›n sosyal
S O R Uanaliz sürecini
bilimlerdeki
etkilememesi gerekti¤ini
kasteder. Bu faktörler
araflt›rma
D ‹ K K sürecini
AT
etkiledi¤inde toplumsal
eylemin yap›s›n›n nesnel
olarak betimlenemeyece¤ine
SIRA (Turner,
S‹ZDE Beeghley ve
inan›r”
Powers, 2010, s. 214).
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Weber bir bilim
SIRA olarak
S‹ZDE sosyolojiyi nas›l tan›mlar?
‹nsanlar›n eylemlerinin aç›klanmas›nda genel yasalar de¤il genel kavramlar
D Ü fi ÜBuradan
NEL‹M
önem kazan›r.
da “ideal tip” kavramsallaflt›rmas› ortaya ç›kar. Dolay›s›yla
nesnellik kavramsallaflt›rmas›nda öncelikle de¤erden-ar›n›k ve de¤ere uygun sosyoloji kavramsallaflt›rmas›
vard›r. Herhangi bir konuyu çal›fl›rken sorun de¤erlere
S O R U
uygun olmal›d›r. Ancak bu flekilde de¤erden-ar›n›k olunabilir.
Weber’e göre gerçeklik sürekli de¤iflir ve yeni fleyler eklenmeye devam eder.
D‹KKAT
Biyoloji ve zooloji gibi do¤a bilimlerinde her fleyi s›n›fland›r›r›z, oysa toplumsal
de¤iflimi analiz ederken temel ö¤eleri ay›rmak kolay de¤ildir, dolay›s›yla idealize
SIRA S‹ZDE
edilmifl kavramlar
bu sorunu çözer. “‹deal tip” belli bir gerçekli¤i anlatmayan bir
kurgudur. Kavramlar bilimciler taraf›ndan kurulur.
Weber’in sosyolojisi ‘aç›klama’y› ve ‘anlama’y› birlefltirmeye çal›fl›r. Sosyolojik
AMAÇLARIMIZ
çözümlemede ve araflt›rmada de¤er sorununun nas›l çözülece¤i ile ilgilenir. Zira
sosyoloji nesnel olmal›d›r. Yine Weber’e göre araflt›rd›¤›m›z olgular› aç›klayan
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kavramlara ihtiyaç duyar›z. Bu nedenle Weber “ideal tip” kavramsallaflt›rmas›n›
gelifltirir. Weber’in nesnel sosyolojiyi hedefleyerek toplumdaki de¤iflimi anlamak
için kavramsallaflt›rd›¤› ideal tip kavram› sosyologlar taraf›ndan büyük ölçüde
kullan›l›r.

‹deal Tipler
Weber’e göre büyük ölçekli toplumsal etkileflim ve dönüflüm süreçlerinin kurulmas› için anlaml› eylemler tiplere ayr›lmal›d›r. Örne¤in bir sosyolog kapitalizm, feodalizm, bürokrasi ve üniversite dedi¤inde, bu etiketlerle iliflkili en temel eylemleri tan›mlamal›d›r. ‹flte böyle bir soyut tiplefltirmeye Weber “ideal tip” ad›n› verir
(Ashley ve Orenstein, 1985, s. 213).
Weber positivist sosyologlar gibi araçsal olarak yeni bir toplumsal düzen yaratmak için sosyolojiyi kullanmaz. Tam tersi karfl›laflt›rmal› bir bilim için hem nedensellik hem de anlam düzeyinde yeterli olacak aç›klamalar›n peflindedir. Ona göre
bu çaba toplumlar›n neden birbirinden farkl› geliflme çizgisi izledi¤ini aç›klamam›za yard›mc› olur (Ashley ve Orenstein, 1985, s. 214).
Weber’e göre ideal tiplefltirme sosyolo¤a öznel anlam› özetleme ve soyutlama
olana¤› sa¤lar. Böylece nedensel olarak yeterli bir aç›klama olana¤› sa¤lar.
Weber’e göre nesnel analiz ancak “rasyonel yöntem” kullan›larak mümkündür:
buna göre
1. “somut veriler aç›kça ifade edilen kavramlar temelinde s›n›fland›r›lmal›,
2. uygun ispat kurallar› kullan›lmal› ve
3. sadece mant›ksal ç›kar›mlar yap›lmal›d›r” (Turner, Beeghley ve Powers,
2010, s. 214).
Weber Protestan Etik ve Kapitalizmin Ruhu (1904) çal›flmas›nda geleneksel
toplumdan modern kapitalist topluma dönüflümün temellerini ideal tipler olarak
ele ald›¤› ‘etik’ ve ‘ruh’ kavramlar› ile aç›klar. Yine Ekonomi ve Toplum (1921) adl› kitab›nda toplumsal eylemin yap›s›n› anlamak için “ideal tipler” olarak soyut
kavramlar sistemi oluflturur.

Toplumsal Eylem
Weber’in en büyük sosyoloji projesi Bat›daki kapitalist toplumlar›n di¤er toplumlardan farkl› ve tek bir yol izlediklerini aç›klamak üzerinedir. Comte, Durkheim ve
Marx’›n tersine toplumlar›n genel geliflme yasalar› oldu¤u düflüncesine inanmaz.
Toplumsal eylemin toplumdaki aktörler taraf›ndan nas›l kavramsallaflt›r›ld›¤› ile ilgilenir. Weber’in sosyolojisinin temelinde toplumsal eylem biçimlerinin sonuçlar›n›n analizi yatar. Yine bu eylemler nas›l çat›fl›rlar ve özgül insanlar için gerilim yarat›rlar konusunu çal›fl›r. Zira modern toplumda yaflayan insanlarla geleneksel toplumlarda yaflayan insanlar›n eylemleri birbirinden farkl›d›r. Bu çerçevede ideal tip
olarak gelifltirdi¤i toplumsal eylemler, toplumsal de¤iflme sürecini aç›klamada çok
önemlidir.
Weber toplumsal eylemler aras›ndaki önemli farkl›l›klar› aç›klamak için, rasyonel olan ve rasyonel olmayan eylemler aras›nda ayr›m yapar (Ashley ve Orenstein, 1985, s. 205). Amaca yönelik rasyonel eylem, de¤ere yönelik rasyonel eylem, rasyonel eylemleri oluflturmaktad›r. Rasyonel olmayan eylemler ise duygusal
eylem ve geleneksel eylem olarak s›n›fland›r›l›r. Weber esas olarak rasyonel eylemlerle ilgilenir. Amaca yönelik rasyonel eylem, amaç ile araçlar›n rasyonel
olarak seçildi¤i eylemdir. Burada kifli amaçlar›n› ve bu amaca ulaflmak için kullanaca¤› yöntem ve araçlar› rasyonel bir tav›r içerisinde seçer.

Örne¤in Protestan Etik ve
Kapitalizmin Ruhu (1904)
kitab›nda ‘etik’ ve ‘ruh’
kavramlar›n› ideal tipler
olarak ele al›r. ‹deal tipler
olarak ele al›nmas› Weber’e
iki kavram aras›nda
nedensel bir ba¤lant›
oluflturma olana¤› sa¤lar.
Bu nedensel iliflki kapitalist
ruh olan toplumlarla
olmayanlar aras›nda
karfl›laflt›rma yapma olana¤›
sa¤lar (Ashley ve Orenstein,
1985, s. 214).
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Weber’e göre amaca yönelik
rasyonel eylemde
bulunanlar, düflük olas›
maliyetle üretim yapan
ifladamlar›, önemli bir
sportif baflar› kazanan
antrenörler, etkili ö¤retim
yapan e¤itimciler, bir jüriyi
ikna eden avukatlar,
hastalar› iyilefltiren
hekimlerdir. Tüm bu kifliler
amaçlar›na ulaflmak için
bilimsel bilgiden
yararlan›rlar (Turner,
Beeghley ve Powers, 2010, s.
218).

De¤ere yönelik rasyonel eylem ise bir mutlak de¤erin elde edilmesine yönelik ya da mutlak bir de¤er için yap›lan rasyonel eylemdir. Bu eylem estetik, dinsel ve etik içerikte olabilir (Swingewood, 1998, s. 179). Burada kiflinin kendi temel de¤erleri vard›r ve davran›fllar›n› bu do¤rultuda gerçeklefltirir. ‹nançlar› nedeniyle alkol kullanmayanlar, yasa yapan politikac›lar, emirlere uyan askerler ve çocuklar›n›n geliflimine destek olmak için para ödeyen ebeveynler de¤ere yönelik
rasyonel eyleme örnek olufltururlar. Örne¤in Protestan Ahlak› ve Kapitalizmin
Ruhu çal›flmas›nda Weber, Protestan inanc› do¤rultusunda bireylerin gerçeklefltirdi¤i rasyonel eylemleri anlat›r. Zira bu inanç do¤rultusunda çal›flmaya verilen afl›r› önem; keyfe ve hazza yönelik olan harcamalar›n engellenmesi kapitalist bir sermaye birikimine yol açar. Bu da Weber’e göre kapitalizmin Avrupa’da ortaya ç›k›fl›n›n temellerini oluflturur. Bu da önemli bir toplumsal de¤iflim örne¤i oluflturur. Böylesi bir aç›klama, belirli bir eylem tipini anlama ve yorumlanmas› sonucunda bu eylemin nas›l bir de¤iflime neden oldu¤unun gösterilmesine iyi bir örnek oluflturmaktad›r.
Rasyonel olmayan eylemlerden duygusal eylemde belirli bir durumdaki insanlar›n eylemleri duygular› taraf›ndan belirlenir. Kar›s›n› ve çocu¤unu döven koca ve
rakibini itip yere düflüren basketbolcunun davran›fllar› duygusal eylem örne¤idir.
Geleneksel eylemde ise gelenek ve al›flkanl›klar bireye yol gösterir. Sanayi
öncesi, modern olmayan toplumun tipik özelli¤idir. Bu tür toplumlarda eylem kal›plar› uzun süreler boyunca istikrarl›d›r. Dolay›s›yla bireyler davran›fllar›n› kuflaktan kufla¤a aktar›lan adetlere göre düzenlerler (Turner, Beeghley ve Powers, 2010,
s. 219). Bu eylemin elefltirel olan yan› ise yeni durumlar ve seçeneklerle karfl›laflt›klar›nda eskisi gibi davran›lmas›d›r. K›saca bireyler amaçlar›n› ve bu amaca yönelik davran›fllar›n› gelenekler çerçevesinde gerçeklefltirir.
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Toplumumuzdan
geleneksel eylem örnekleri veriniz.
SIRA S‹ZDE
Oysa rasyonel eylem ayn› zamanda toplumsal eylemdir, zira baflkalar›n› da dikkate al›r. Buradan
Weber iktidar›n toplumsal hayatta nas›l iflledi¤i ile ilD Ü fi Ü N E L ‹hareketle
M
gilenir. Weber’e göre iktidar ekonomik egemenlikle, hükümet kontrolü ya da aç›kça siyasi kurumlarla
eflit görülemez. Weber iktidar› herhangi bir toplumsal iliflki
S O R U
içerisinde olan bir aktörün direnifle ra¤men kendi iradesini dayatma konumu olarak tan›mlar (Ashley ve Orenstein, 1985, s. 207). Bask›n olmay› ise uyulacak olan
D ‹ K Kal›r.
AT
emir olarak ele
Weber’e göre toplumsal düzen toplumsal iliflkiler arac›l›¤› ile infla edilen büyük
yap›lard›r. Dolay›s›yla
SIRA S‹ZDE toplumsal de¤iflimi getiren toplumsal iliflkiler hemen her zaman mevcut meflru bir toplumsal düzen ba¤lam›nda ortaya ç›kar.
Meflru düzen iki temel tip içerisinde s›n›fland›r›l›r. Birincisinde toplumsal iliflkiAMAÇLARIMIZ çerçevesinde örgütlenir. Düzene duygusal ba¤l›l›k, bir amaler “öznel ba¤l›l›klar”
ca ulaflmak için varolan düzenin geçerlili¤ine inanma ve kurtuluflun düzene ba¤l›
oldu¤una inanan dinsel inançlar bu çerçevede de¤erlendirilebilir (Turner, BeeghK ‹ T A P
ley ve Powers,
2010, s. 222). Bir di¤erinde ise bireyler kendi davran›fllar›n›n kontrol hakk›n› düzene verirler ve bu da düzenlerin meflrulu¤unun temelinin bir egemenlik sistemi çerçevesinde oluflturulmas›n› sa¤lar. Weber’in egemenlik kavram›
T E Lise
E V ‹toplumun
ZYON
ile kastetti¤i
baz› kesimlerinin di¤erleri üzerinde ne yapmalar› gerekti¤ini söyleme otoritesine sahip olmalar› ve kaynaklar›n da¤›l›m›n› kontrol etmeleridir (Turner, Beeghley ve Powers, 2010, s. 222). Böylelikle Weber egemenlik kavram› ile toplumun
‹ N T E R N E Tdi¤er kesimlerine ne yapmalar›n› söyleyen otorite çeflitlerini
kavramsallaflt›r›r. Bu da toplumsal de¤iflimin otorite ile iliflkisini anlat›r.
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Otorite
Weber’e göre iktidar›n en belirgin biçimi devlet iktidar›d›r. Zira devlet kendi düzenini sa¤lamak için fiziksel gücü meflru olarak kullanma tekelini elinde bulundurur.
Weber’e göre devlet kendi iste¤ini akla dayanarak de¤il, güç ya da güç tehdidi kullanarak dayat›r (Ashley ve Orenstein, 1985, s. 208). Oysa güçlü devletler otoritelerinin meflru görünmesi için kendi isteklerini dayatma kabiliyetlerini artt›r›rlar. Weber’e göre devlet hem rasyonel-yasal otoriteyi hem de geleneksel otoriteyi
kullan›r. Üçüncü bir otorite türü ise karizmatik otoritedir.
Rasyonel-yasal otorite bugünkü modern kapitalist devletlerin temelini oluflturur. Geleneksel otorite ise gelene¤e ba¤l› olarak yönetilen, iktidar›n soy temelli oldu¤u ve kuflaktan kufla¤a aktar›ld›¤› toplumlar›n temelini oluflturur. Karizmatik
otorite ise karizmatik özelliklere sahip liderin iktidar› elinde bulundurdu¤u ve di¤er iki otorite tipi kadar kal›c› ve uzun süreli olmayan otoriteyi ifade eder. Weber’in toplumsal de¤iflme anlay›fl› bu üç otorite tipi aras›ndaki de¤iflim ve dönüflüme dayan›r.
Modern kapitalist toplum içerisinde yani rasyonel-yasal otoritenin bulundu¤u
rasyonel yasal sistemde meflrulu¤un temelinde insanlar›n yasalar›n uygun tarzda
yap›ld›¤›na ve uyguland›¤›na dair olan inançlar› vard›r. Liderler konumlar›n› yasalara uygun bir biçimde seçilerek ya da atanarak elde ederler. Weber’e göre modern devlet fiziksel zorlay›c›l›k tekeli, liderleri ve yurttafllar› ba¤layan bir hukuk sistemi taraf›ndan meflrulaflt›r›lan bir güç olarak tan›mlar. Burada rasyonelleflme süreci kiflilerin yönetimini de¤il hukuk yönetimini yans›t›r (Turner, Beeghley ve Powers, 2010, s. 228). Bu da modern toplumun en önemli ay›rt edici özelli¤idir.
Bu otorite biçimi modern toplumu geleneksel toplumlardan ay›rt edici bir özelliktir. Zira modern toplum rasyonel ve amaçl› bir eylemi içerdi¤i için geleneksel
toplumlarda ki akrabal›k, arkadafll›k iliflkileri v.b. gibi öznel iliflki biçimlerini içermez. Konumuz toplumsal de¤iflme oldu¤u için burada otorite tipleri asl›nda farkl›
toplumsal oluflumlar›n olgusu olarak ortaya ç›kar.
Weber’e göre geleneksel otorite nedir? Örnek vererek tart›fl›n›z.

SIRA S‹ZDE

Karizmatik otorite ise bireyin kiflisel çekicili¤inin ve niteliklerinin bir sonucuÜ fi Ü N E L ‹ M
dur. Karizmatik lider özellikle (ekonomik kriz, savafl v.b.)kriz Dzamanlar›nda
do¤aüstü ve insanüstü güç olarak ortaya ç›kar. Karizmatik otoritenin meflrulu¤u önceS O R U
likle liderin s›ra d›fl› baflar›s›na ve kavray›fl›na daha sonra ise izleyicilerinin
onun
otoritesini tan›malar›na dayan›r. Oysa Weber’e göre karizmatik otorite uzun vadede istikrars›z bir otorite biçimidir. Çünkü lider baflar›s›n› devamD ettiremez
ve kriz‹KKAT
ler çözülemezse kitleler lideri reddederler ve o da otoritesini kaybeder (Turner,
Beeghley ve Powers, 2010, s. 226). Bu da toplumun içerisinde bulundu¤u duruSIRA S‹ZDE
mun düzelmesine de¤il daha çok karmafl›klaflmas›na yol açar.
Oysa modern toplumlarda iflleyiflin arac› olarak görülen rasyonel-yasal otorite büyük ölçekli idari bir yap› olan bürokrasinin en etkiliAMAÇLARIMIZ
biçimidir. Bürokrasi
rasyonel-yasal sistemdeki yönetim ayg›t›d›r. Bürokrasinin toplumsal de¤iflme ile
ba¤lant›s›n› tart›fl›rsak burada geleneksel iliflki biçimlerin hemen hemen hiç olmaK ‹ T A P
d›¤›n› görürüz.

Rasyonel-yasal otorite
rasyonel ve amaçl› bir
eylemdir. Modern firmalarda
ve örgütlenmelerde bulunur.
Rasyonel-yasal otoriteye en
iyi örnek bürokratik
otoritedir. Bürokratik
memurlar dikkatli bir flekilde
tan›mlan›fl bir hiyerarfliye
göre örgütlenirler. Yaz›l›
kurallar›n yan› s›ra
kararlar›n› kay›t alt›na
al›rlar. Otoritelerinin kayna¤›
kiflisel nitelikleri de¤il,
memuriyetleridir (Ashley ve
Orenstein, 1985, s. 208).
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Bürokrasi

‹deal tip olarak bürokrasinin
iflleyifli afla¤›daki gibidir:
• ‹nsanlar konumlar›n›
bilgileri ve deneyimleri
temelinde elde ederler.
• ‹taat herkese ayn› biçimde
uygulanan kurallara
ba¤l›d›r.
• Kiflisel ve resmi iliflkiler
birbirinden ayr›lm›flt›r.
• Otoritenin s›n›rlar› aç›k ve
nettir.
• Görevde uzmanlaflma
yüksek düzeydedir”
(Turner, Beeghley ve
Powers, 2010, s. 229).

Bürokrasi amaca yönelik bir rasyonel eylemdir. Hukuk yönetiminde etkili, esnek
ve yetkin düzenleme sa¤laman›n en önemli araçlar›ndan birisidir. Bürokrasi, devletin çal›flanlar› olan memurlar taraf›ndan yürütülen modern bir devlet idaresidir.
Bu memurlar kendi içlerinde bir krall›k ya da devletin bafl›n›n özel hizmetlileri de¤ildir. Öncelikle belirlenmifl bir yarg› alanlar› vard›r. Uzmanlaflm›fl bir e¤itimle istihdam edilirler. Tam zamanl› ayl›k maafl alan çal›flanlard›r. Çal›flt›klar› ofis kurulu
bir hiyerarfli ve emir-komuta zinciri ile karakterize edilir. Dosyalarda saklanan yaz›l› belgelere dayal› bir sistemdir. Her zaman iflleyiflin genel kurallar›na yönelim
vard›r ve bu da genelde kitap taraf›ndan yönlendirilir. Tüm bunlar bir ‘ideal tip’
olan ‘bürokrasi’yi tan›mlay›c› özelliklerdir. Daha önce de belirtti¤imiz gibi modern
kapitalist toplumu geleneksel toplumdan ay›ran bürokrasiyi Weber ‘demir kafes’
olarak adland›r›r. Zira bürokrasinin demir kafesinde kifliselli¤e ve kiflisel iliflkilere
yer yoktur, bireyler bu demir kafes içerisinde hapsolmufltur.
Weber’in bürokrasi tan›m› modern toplumlarda bir çat›flma alan› olarak ortaya
ç›kar. Zira yasalar› kimin yapt›¤› önemlidir. Yasalar ise bürokrasiler kontrol alt›na
al›narak uygulan›r (Turner, Beeghley ve Powers, 2010, s. 229).
Rasyonel-yasal otoritenin egemen oldu¤u bir toplumda sosyal tabakalar iktidar
mücadelesini siyasal partiler arac›l›¤› ile gerçeklefltirirler. ‹flte Weber’in modern
toplumlardaki tabakalaflma yap›s›n› s›n›flar ve statü gruplar› aras›nda ayr›m yaparak oluflturur. Weber’in tabakalaflma çözümlemesinde iki ideal tip vard›r: Toplumsal s›n›f ve toplumsal statü.

Toplumsal Tabakalar: Toplumsal S›n›f ve Toplumsal Statü
Buradan hareketle Weber toplumsal de¤iflimin kaynaklar›ndan birisini oluflturan
iktidar›n da¤›l›m› ile ilgili olarak üç görüngüyü ele al›r. Bunlar, ‘s›n›flar’, statü gruplar›’ ve ‘partiler’dir. Weber’e göre bireylerin ve gruplar›n toplumsal yap› içerisinde
yukar› do¤ru hareket edebilmeleri için üç boyut vard›r. Bunlar, ekonomik avantaj,
toplumsal prestij ve siyasi iktidard›r. Ancak bu boyutlar› elde edenler toplum içerisinde s›n›f atlayabilir, statü edinebilir ve iktidar sahibi olurlar. Weber ise tart›flmalar›nda ekonomik avantaj ve toplumsal prestije odaklan›r.

Toplumsal S›n›f
Weber’e göre toplumsal s›n›f pazarda gelire ulaflma olanaklar› çerçevesinde ayn›
konuma sahip insan topluluklar›d›r. Benzer ekonomik durum ise herhangi bir grup
birli¤i için uygundur. Zira ekonomik durumlar› benzer olan bireyler, belli koflullar
içerisinde benzer davran›fllar ortaya koyarlar (Smelser ve Warner, 1976, s. 111).
Weber’in çözümlemesinde s›n›flar hedefin yaln›zca gelir ve kazanç oldu¤u, ‘yasal olarak düzenlenmifl para piyasas›nda varl›k gösteren ekonomik olgulard›r’
(Turner, Beeghley ve Powers, 2010, s. 231). Dolay›s›yla s›n›fa üyelikleri mal ve hizmetlere ulaflma güçleri temelindedir. Kiflinin para piyasas›ndaki konumu s›n›fsal
konumu ile ba¤lant›l›d›r. Weber, mülk sahipli¤i ve mülksüzlük ayr›m› yapar. Zira
gelir yarat›c› mülkiyete sahip olma ya da olmama farkl› hayat biçimleri anlam›na
gelir. Hayat biçimlerindeki farkl›l›klar statü farkl›l›klar›n› yarat›r. Tüm bu biçimler
modern kapitalist sisteme özgü yap›fllar olarak ortaya ç›kar.
Gelir-yarat›c› mülk sahipleri sahip olduklar› fleyleri kullanma biçimlerine göre
farkl›lafl›rlar. Mülk sahipleri rantiyeci ve giriflimcilerdir. Rantiyeler flirket hisselerinden gelen düzenli gelirle geçinen kiflilerdir. Giriflimciler ise kendilerine ait iflyeri
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olan ve iflleten kiflilerdir. Tüccarlar, armatörler ve bankerler giriflimcidir. Rantiyelere göre daha fazla ekonomik güce fakat daha az toplumsal güce sahiptirler. Örne¤in rantiyeler birkaç kuflakt›r zengin olan ailelerdir. Mülkiyet da¤›l›m› mülksüz
olan insanlar›n “de¤eri yüksek olan mallar için rekabet etmesini engeller” ve bu da
tabakalaflma yap›s›n› kuflaklar boyunca etkileyen bir ö¤e olarak ortaya ç›kar (Turner, Beeghley ve Powers, 2010, s. 233). Modern kapitalist toplum içerisinde toplumsal de¤iflim aç›s›ndan bak›ld›¤›nda mülksüzlerin rekabet güçlerinin s›n›rl› oldu¤unu görürüz.
Weber mülksüzler aras›nda ayr›m yaparken “hizmetlerinin de¤erini” ve “beceri
düzeylerini” kriter olarak al›r. Gelir-yarat›c› mülk sahibi olmayanlar beyaz yakal›lar
ve mavi yakal›lard›r. Beyaz yakal›lar›n satt›klar› beceriler bedensel emek içermez.
Kamu görevlileri; politikac›lar ve idareciler; flirket yöneticileri; doktorlar ve avukatlar; ö¤retmenler ve ayd›nlar; farkl› türden uzmanlar, örne¤in teknisyenler, alt düzey beyaz yakal› çal›flan ve memurlar beyaz yakal› orta s›n›flar› olufltururlar. Bu kesimin becerilerine sanayi toplumunda daha fazla ihtiyaç vard›r. Dolay›s›yla yetkileri alt›nda çal›flanlardan daha fazla ekonomik ve siyasal güce sahip olurlar (Turner, Beeghley ve Powers, 2010, s. 232). Tüm bu kesimler modern toplum içerisinde mal ve hizmetlere ulaflma güçleri çerçevesinde ele al›n›r ve statü sahibi olurlar.

Toplumsal Statü
Toplumsal statü insanlar›n birbirleri hakk›ndaki de¤erlendirmeleridir. ‹nsanlar yaln›zca ekonomik eylemleri arac›l›¤› ile anlafl›lamazlar dolay›s›yla onlar›n de¤erleri
de önemlidir. Kiflinin herhangi bir statü grubuna üyeli¤i öznel olarak belirlenmifltir. Statü insanlar›n birbirlerinin kökenleri, yetiflmeleri, karakterleri, ahlaklar› ve
topluluk içerisindeki konumlar›na göre yapt›klar› de¤erlendirmelerdir. Bu yüzden
statü-yönelimli davran›fl de¤ere yönelik rasyonel eylemdir. (Turner, Beeghley ve
Powers, 2010, s. 234).
Weber bu noktada “statü gruplar›” kavram›n› vurgular. Statü gruplar›n›n anlaflmaya dayal› bir birlikleri ve niteliksel olarak farkl› hayat tarzlar› vard›r. Bu gruplarda üyelik oldukça önemlidir. Zira toplumsal tabakalaflma sisteminde bireyin kendi
konumunu belirlemesi oldukça önemlidir. Dolay›s›yla birey statü merkezli toplumsal etkileflim içerisine girer. Belli bir sosyal çevrenin içerisinde bireysel mücadele
gösterir. Bu bireysel mücadelenin içerisinde di¤er insanlarla araya mesafe koyma
ve d›fllay›c›l›kta vard›r. Çünkü herhangi bir statü grubunun üyeleri hayat tarzlar›n›
özel yollarla ve etkili bir biçimde ortaya koyar ve sürdürmeye çal›fl›rlar.
Bireyin statü merkezli toplumsal iliflki içerisine girmesini bir örnekSIRA
vererek
S‹ZDEaç›klay›n›z.
Dolay›s›yla insanlar toplumsal aç›dan kendilerine eflit konumda olanlarla dostD Ü fi Ü N E L ‹ M
luk iliflkisi gelifltirir, hayat tarz› olarak kendilerine benzeyen insanlarla
arkadafll›k
eder ve sosyalleflirler. Kendilerine benzeyenlerle evlenir, ayn› yerde yaflar ve çoO R U
cuklar›n› ayn› okullara gönderirler. Yine kendilerine benzeyen Sinsanlarla
ayn› örgütlenmelere kat›l›rlar. Son olarak ta “insanlar mülkleri ve meslekleri gibi ayr›cal›kl› kazan›m biçimlerini ‘tekellefltirirler’” (Turner, Beeghley ve Powers, 2010, s. 234).
D‹KKAT
Weber’in statüyü ve s›n›f› bu flekilde kavramsallaflt›rmas› asl›nda onun olgular› nedensel iliflkiler kurarak aç›klamas›na karfl›l›k gelir. Böylesi bir kavramsallaflt›rma
SIRAaras›nda
S‹ZDE de¤iflme
statü gruplar›na ya da herhangi bir toplumsal s›n›fa ait bireyler
ve dönüflüm düflüncesini olanakl› k›lar. Bu anlamda da Weber’in Marx gibi bir dönüflüm ideali yoktur. Yine de Protestan Ahlak› ve Kapitalizmin Ruhu çal›flmas›na
AMAÇLARIMIZ
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bakt›¤›m›zda Avrupa’da feodal toplumun ö¤eleri içerisinden kapitalizmin nas›l ortaya ç›kt›¤›n› ve dönüflümün gerçekleflme biçimini görürüz.

Protestan Ahlak› ve Kapitalizmin Ruhu
Weber Avrupa’da kapitalizmin geliflimini ideal tiplere göre ve nedensel analizle
aç›klar. Weber’in analizi geleneksel toplumdan modern topluma geçifl anlam›nda
önemli bir çal›flmad›r. Kapitalizmin ruhu tart›flman›n önemli bir parças›d›r. Ona göre kapitalizmin karfl›s›nda olan gelenekselliktir. Örne¤in bir köylü yaln›zca ailesinin üretim ve yeniden üretim ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için çal›fl›r ve geri kalan zamanda oturmay› tercih eder. Çok para için az çaba göstermek para artt›rman›n rasyonel bir biçimi de¤ildir. Ona göre kapitalizme ve sürekli bir sermaye birikimine
yol açan tüccarlar›n çok para kazanmas› de¤ildir. Zira kapitalizmin ruhu geleneksellikle karfl›laflt›r›ld›¤›nda para kazanmak rasyonel bir hesaplama gerektirir. Dolay›s›yla Weber’e göre para kazanmaktan, paran›n rasyonel hesaplanmas›na do¤ru
bir de¤iflim olmufltur.
Burada ki “kapitalist ruh” kavram› tarihsel ideal tip olarak tan›mlan›r. Buna göre çal›flman›n kendisi bir amaç olarak de¤erlidir. Kiflinin bir ifl (veya meslek) içindeki görevi kapitalist kültürün toplumsal ahlak›n›n karakteristik özelli¤idir. Dahas› ticaret ve kazanç sadece mesleki baflar›n›n kan›tlar› de¤il kiflisel erdeminde göstergeleridir. Weber’e göre modern ekonomik düzende yasal bir biçimde para kazanmak, iflteki erdemin ve beceriklili¤in bir göstergesidir (Turner, Beeghley ve Powers, 2010, s. 246).
Yine akl› rehber alarak metotlu olarak düzenlenmifl bir hayat yaln›zca uzun vadeli bir amac›n, ekonomik baflar›n›n arac› olarak de¤il, hakl› bir varoluflsal durum
olarak ta de¤erlidir. Zira ekonomik baflar›ya yönelik dürüst giriflimler do¤rudan
mutluluk ve hazdan vazgeçilmesi gerekti¤i düflüncesinin hayata geçirilmesidir.
Mutluluk, haz ve e¤lenceden vazgeçerek ak›lc› bir biçimde çal›flmak bir erdem olarak de¤erlendirilir. Dolay›s›yla geleneksel toplumdan kapitalist topluma geçifl sürecinde dünya nimetlerinden vazgeçerek rasyonel bir biçimde para kazanman›n ve
para hesab›n›n koflullar› oluflur.
Paran›n rasyonel hesab›n›n da önkoflullar› vard›r. Bunlar:
1. iflyerinin evden ayr›lmas›,
2. rasyonel defter tutma,
3. eme¤in rasyonel ve kapitalist örgütlenmesi ve eme¤inin al›n›p sat›labilmesi
için özgürleflmesi,
4. artan teknoloji,
5. hukukun ve idarenin rasyonelleflmesi,
6. Bat› kültüründeki genel rasyonelleflme e¤ilimleri. Bu rasyonelleflme e¤ilimlerinin a¤›rl›kl› olarak Protestan dininin oldu¤u bölgelerde görülmesi
önemlidir.
Weber, hem Avrupa hem de Almanya’da Protestan diniyle potansiyel ifl aras›nda istatistiksel bir korelasyon yapar. Geleneksel toplumdan kapitalizme geçifl sürecinde kapitalizmin ortaya ç›k›fl› ile belli bir dinin eti¤i aras›nda ba¤lant› kurar.
Weber’in ekonomik de¤erleri kültürel de¤erlerle aç›klamaya çal›flanlardan fark›,
Protestan ahlak›n›n bir yandan güçlü dinsel duygular ve ba¤lant›larla di¤er yandan
ise ekonomik ba¤lant›larla s›k› bir iliflkisi oldu¤unu ortaya ç›karmas›d›r. Burada
dinsel ba¤lant›yla maddesel ç›kar aras›nda bir çeflit ikilik vard›r.
Weber’in kuram› kapitalist sistemin kökenleri ile dini de¤erlere odaklan›r.
Protestan dininin içerisinde dünya nimetlerinden vazgeçmek olan çilecilik olduk-
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ça güçlüdür. Protestan ahlak› ile çilecilik aras›nda s›k› bir iliflki vard›r. ‹flte kapitalizmin kökenleri Protestanl›ktaki çilecili¤in bir çeflit sermaye birikimine dönüflmesi ile ortaya ç›kar. Bu tarihsel olarak çeliflkili bir varolufltur. ‹nsanlar›n dinsel
olarak anlam verdikleri olgu sermayenin ilk birikiminin bir yolu haline gelir. Weber’e göre çilecilik dünyevi mallar›n reddedilmesi olmas›na ra¤men servet birikimine olanak sa¤lam›flt›r. Çeliflki burada ortaya ç›kmaktad›r. Protestan ahlak›ndan
kapitalizme yani irrasyonel eylemden rasyonel eyleme bir dönüflüm vard›r. Bu da
o dönemin Avrupa’s›nda önemli bir toplumsal de¤iflme ve dönüflüm olarak ortaya ç›kar. Weber’e göre modern kapitalizmin oluflumu rasyonelleflme sürecinin bir
yans›mas›d›r.
“Yaln›zca ça¤dafl kapitalist ruhun de¤il, ça¤dafl kültürün de en temel ö¤elerinden biri olan meslek kavram› üzerine kurulu rasyonel yaflam biçimi H›ristiyan çilecili¤inin ruhundan do¤mufltur” (Weber, 1994, s. 145). Bu da yine modern kapitalizmin do¤ufluna efllik eden toplumsal dönüflümün bir örne¤idir.

Weber’de Toplumsal De¤iflme
Literatüre göre Weber’in otorite tipleri ayr›m› onun toplumsal de¤iflme modelini
içerir. E¤er Weber’in düflüncesindeki gibi de¤iflmenin kayna¤›n› toplumun iç dinamiklerinde aramam›z gerekirse iktidar savafl› toplumun ayr›lmaz parças›d›r. Geleneksel toplumlarda yöneticiler iktidar alanlar›n› memurlar ve seçkinler aleyhine
geniflletirler. Bunu yaparken de askeri güç kullanarak ekonomik bask› uygularlar.
Karizmatik liderler ise kriz dönemlerinde ortaya ç›karlar. Bu liderler etkili olmazlarsa kriz sürer ve hatta fliddetlenir. Etkili olduklar› durumda ise otoritelerini
yerlefltirirler ve bunun sonucu da rutinleflme sürecidir. Karizmatik otorite kaç›n›lmaz olarak geleneksel ya da rasyonel-yasal otoriteye dönüflmek zorundad›r. Rasyonel-yasal egemenlik biçimlerinin bulundu¤u toplumsal yap›lar bütünleflme krizlerini, amaca yönelik ve de¤ere yönelik rasyonel yönelimler arac›l›¤›yla çözerler.
Protestan ahlak›ndan kapitalizmin ruhuna dönüflüm, rasyonel olmayan bir eylemden rasyonelli¤e geçifltir. Kapitalizmin neden Bat›’da ve Avrupa’da ortaya ç›kt›¤›n› Weber rasyonellik kavram›yla aç›klar. Yaln›zca de¤ere yönelik rasyonel eyleme karfl›l›k gelen bir otorite biçimi yoktur.

KARL MARX
Marx’a göre e¤er insanl›k kendi tarihini yazacaksa, insanl›k tarihi insan›n do¤ay›
egemenli¤i alt›na almas› ile birlikte kendini de¤ifltirmesidir. Dolay›s›yla, insan do¤ay› kendi ihtiyaçlar›na hizmet etmesi için dönüfltürür.
Kapitalist üretim biçiminin sosyologu ve ekonomisti olan Marx, Hegel’i elefltirmesine ra¤men Hegelci felsefeden etkilenir. Hegel ve Marx praksisin teoriyi yaratt›¤› noktas›ndan harekete geçerler. Onlara göre kategoriler, “insan bilincinde milyonlarca kez gerçekleflen yinelemeler yoluyla aksiyom karakterini kazanan eylemlerdir.” (Jellen, 2008, s. 195). Tarihsel olarak bu kategorileri üretenler yine dolay›ml› bir çerçeve içerisinde eylemde bulunurlar ve bu çerçeve düflünce ve edimlerini
önceden yap›land›r›r. Yine bilinçli olmasalar bile kendileri de bu çerçevenin oluflmas›na katk›da bulunurlar (Jellen, 2008, s. 195). Dolay›s›yla tarihsel olarak insanlar›n toplumsal pratiklerinin dönüfltürme ve de¤ifltirme gücü burada ortaya ç›kar.
Hegel teorinin praksis karfl›s›ndaki üstünlü¤ünü son çözümlemede koflullu olarak tan›rken, Marx’›n sistemati¤i içerisinde öznenin içinde bulundu¤u edim teorinin önüne geçer.

Marx’›n erken dönem eserleri
Yahudi Sorunu Üzerine
(1843), Hegel’in Do¤ruluk
Felsefesinin Elefltirisine
Girifl (1843), Kutsal Aile
(1845) olarak s›ralanabilir.

Praxis, insan etkinli¤i
demektir. Marx’a göre
praxsis “ insan›n tarihin
diyalektik ilerleyiflinde
kendisine yer açmak ad›na
kendi dünyas›n› yaratt›¤› ya
da gerekti¤inde de¤ifltirdi¤i
özgür, yarat›c›” etkinliktir
(Felsefe Sözlü¤ü, 2003, s.
1183).
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Hegel ve Marx’a göre tarihsel olarak verili san›lan kategori ve iliflkiler özneler
taraf›ndan üretilmifl daha kapsaml› bir bütünün parças›d›r. Dolay›s›yla herhangi bir
iliflki de¤iflebilir konumdad›r. Dahas› kendi iç çeliflkileri arac›l›¤›yla de¤iflime sürüklenir (Jellen, 2008, s. 197).
Örne¤in Marx sermayeyi de¤erlendirirken soyut ve basit bir kategori olan metadan daha somut olan sermaye, emek gücü art›-de¤er gibi kategorilere ulafl›r.
Tüm bunlar metan›n kullan›m de¤eri ile de¤iflim de¤eri aras›ndaki çeliflkili iliflkinin zaman içerisinde ald›¤› de¤iflik biçimlerdir. Bunlarda daha genel kategorilere
dayand›r›larak zorunlu bir biçimde onlardan ç›karsan›rlar.
Hegel ve Marx’›n ortak ve farkl› noktalar›n›n ortaya ç›kt›¤› baflka bir alan ise
Marx’›n toplumsal de¤iflme anlay›fl› konusunda önemli olan yabanc›laflma konusudur. ‹ktisadi kategorilerin ve toplumsal iliflkilerin aktörlerinin asl›nda ba¤›ms›z gibi görünen fakat kendileri taraf›ndan üretilmifl fleylerin yabanc› ve nesnel bir biçimde yeniden kurulmas›d›r. (Jellen, 2008, s. 200). Örne¤in makineyi de üretenin
iflçinin kendisi olmas›na ra¤men iflçi söz konusu makineyi kullanarak üretim yapt›¤›nda makineye yabanc›lafl›r. Bu anlamda yabanc›laflma kavram› Marx’ta toplumsal de¤iflmenin temellerinden birisini oluflturur. Zira bireyin kendi üretti¤i fleye yabanc›laflmas› kendi eme¤ine yabanc›laflmas›n› getirir. Bu yabanc›laflma s›n›fsal bir
çeliflkinin sonucudur ve toplumsal dönüflümün temellerini atar.

Tarihsel Materyalizm
Marx tarihsel materyalizm kavram›n› do¤rudan kullanmasa da diyalektik materyalizm Marx’la birlikte tarihsel bir çözümlemeye dönüflür. Hegel diyalektik süreci
“ayn› zamanda tinin kendini, kendisinin ötekisi olarak gördü¤ü Do¤a’da kaybetti¤i; öznenin ve nesnenin, benin ve ötekinin as›l kimli¤ini ancak daha sonra yeniden keflfedece¤i bir yabanc›laflma süreci olarak görür” (Callinicos, 1985, s. 128).
Marx insanlar›n do¤a ile iliflkilerinin çok önemli oldu¤unu düflünür. Zira bu iliflki
fiziksel ve toplumsal çevrelerini dönüfltürmelerini sa¤layan üretici etkinliklerin tan›mlad›¤› etkin bir iliflkidir.
Diyalektik materyalizmin özelliklerine bakt›¤›m›zda tarihsel materyalizmin dönüfltürücü gücünü anlayabiliriz. Diyalektik materyalizmin dört temel özelli¤i vard›r: Öncelikle toplum bir yap› ve sistem olarak ele al›n›r. Bu toplumsal yap›n›n içerisindeki parçalar (s›n›flar, kurumlar ve kültürel de¤erler) yap›n›n bütününe referans verilmeden aç›klanamaz demek bütüncül bir bak›fl aç›s›n› ifade eder. ‹kincisi
ise insanlar ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için çal›flt›klar› s›rada tarihi yaparlar ve onun
bir parças› haline gelirler. Dolay›s›yla toplumsal de¤iflme tüm toplumlar›n ayr›lmaz
parças›d›r. Bu ayn› zamanda iç-dinamikleri olan bir toplumsal de¤iflmedir. Zira
toplumsal de¤iflmenin temel kayna¤› toplumlar›n kendi iç dinamikleridir (Turner,
Beeghley ve Powers, 2010, 151). Feodalizmin onu kapitalizme dönüfltürecek iç dinamikleri oldu¤u gibi kapitalizmde onu yeni bir toplumsal yap›ya dönüfltürecek iç
dinamiklere sahiptir. Diyalektik materyalizmin üçüncü özelli¤i ise toplumsal de¤iflmenin öngörülebilir olmas›d›r. Örne¤in kapitalizmin tarihsel geliflimi ondan daha
az karmafl›k bir yap› olan feodalizmin do¤as›nda içkin olarak vard›r (Turner, Beeghley ve Powers, 2010, s. 151). Son olarak ta özgürce davranan insanlar tarihin
yönünü, toplum içindeki çeliflkilerden kaynaklanan öngörülebilir karfl›tl›k ve s›n›f
tart›flmalar› temelinde de¤ifltirir ve biçimlendirirler.
Materyalist düflüncede insan bilinci maddesel dünyadaki gerçek deneyimden
oluflur. Diyalektik materyalizmde ise belirlenimci bir kavramsallaflt›rma vard›r. Tarihin bilinçli özneler taraf›ndan yap›laca¤› düflüncesi buna örnektir. ‹nsanlar kendi
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yaflamlar›n›n yönünü ve özelliklerini kontrol edebilirler. Üretici güçlerin geliflimine bak›ld›¤›nda insanlar›n kendi varolufllar› için girdikleri toplumsal iliflkiler üretici geliflmenin yönünü belirler. Tarih insan eylemi taraf›ndan dönüfltürülür. Marx’a
göre toplumsal iliflkilerin en önemli özelli¤i üretici güçler ve kaynaklar üzerindeki
toplumsal kontroldür. Zira do¤an›n kendisi de bir üretim arac›d›r. Tarihteki bir di¤er dönüfltürücü dönem üretim araçlar›n›n emek gücüde dâhil olmak üzere yönetici bir az›nl›k taraf›ndan kontrol alt›na al›nmas›d›r (Peet, 1991, s. 58–59).
Toplumda metalar›n üretilme biçimi hem üretilen metada hem de üretimin toplumsal örgütlenmesinde vard›r. Toplumun bu yan› üretici güçler olarak kavramsallaflt›r›l›r. Üretici güçlerin kayna¤› iflbölümüdür. Üretim araçlar›na sahip olan az›nl›k s›n›f› vard›r. Bu az›nl›¤›n karfl›s›nda olan ve üretim araçlar›na sahip olmayan di¤er kitleler sömürülür ve yabanc›lafl›rlar. Bu s›n›flar aras›ndaki s›n›f çat›flmas› devrimci bir de¤iflmeyle sonuçlan›r ve yeni bir s›n›fsal yap› ortaya ç›kar (Turner, Beeghley ve Powers, 2010, s. 152).
Az›nl›k denetimi ile s›n›f çat›flmas› aras›ndaki ba¤lant› sömürü taraf›ndan sa¤lan›r. Sömürü bir grubun, üretici güçler üzerinde denetim kurarak do¤rudan üreticileri çal›flmaya zorlamas› ile ortaya ç›kar. Böylece hem kendilerinin ihtiyaçlar›n›
karfl›larlar hem de egemen grubu desteklerler. Sömürü, art› eme¤e üretici güçleri
denetleyen az›nl›k taraf›ndan el konulmas›d›r. Bunun sonucunda toplum kaç›n›lmaz olarak sömürülenler ve sömürenler olarak ikiye ayr›l›r ve s›n›fsal ayr›m›n temeli oluflur (Callinicos, 2004, s. 136). Dolay›s›yla üretim biçimleri dayand›klar› sömürü biçimine göre farkl›lafl›rlar.
Marx’a göre bir üretim biçimi ya da toplumun ekonomik temeli üretici güçlerden ve toplumsal üretim iliflkilerinden oluflur. Üretim güçleri özneye eylemde bulunmas› ve maddesel dünyay› dönüfltürmesi için izin verir. Üretim güçlerini oluflturan ö¤eler ‘emek gücü’, ‘üretim araçlar›’ ve hammaddelerden oluflur (Ashley ve
Orenstein, 1985, s. 166).
Emek gücü nedir? Aç›klay›n›z.
Üretim araçlar› nedir? Aç›klay›n›z.
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Marx’›n kapitalizmin
kökenleri ile ilgili
düflünceleri, Paul Sweezy ve
Maurice Dobb aras›nda
feodalizmden kapitalizme
geçifl ile ilgili önemli
tart›flma yaratm›flt›r.
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geliflme aflamas›n› belirten, bu türden üretim iliflkileri bütününü olufltururlar” (Marx,
1987, s. 41). Ayn› zamanda da toplumsal de¤iflimin temelini olufltururlar.
Marx’›n tarih kuram›n›n temel kavram› üretim tarz›d›r. Üretim tarz› kavram› do¤an›n dönüflümü için üretim güçlerini örgütleyen toplumsal iliflkiler sistemidir (Peet, 1991, s. 62). Toplumsal dönüflümler bir üretim tarz›ndan di¤erine geçifli içerir.
Marx insanl›k tarihini karakterize eden bu temel üretim tarzlar›ndan bahseder
ama detayl› olarak kapitalizmin çözümlemesini yapar (Peet, 1991, s. 63). Birincisi
‹lkel Komünal Toplumdur. Bu toplumda do¤a komünal olarak sahiplenilir. ‹kincisi Antik Toplum Roma ve Atina gibi büyük flehirlerin etraf›nda oluflur. Toprak
özel mülkiyet haline dönüflür ve köleler belirli bir az›nl›k için çal›fl›r servet yarat›rlar. Ortak topraklar devlet ve özel mülkiyet aras›nda bölünür. Marx’a göre bu toplumlar nüfus art›fl› sonucu yönetici s›n›fa yeterli toprak bulma yetenekleri kalmad›¤› için y›k›l›rlar. Germanik cemaatler antik kentlerin kenarlar›ndaki ormanl›k
alanlarda yaflarlar. Geçici afliret toplant›lar› fleklinde bir araya gelirler. Klan›n ataerkil lideri üretimin temel örgütleyicisidir.
‹flte feodal üretim biçimi Roma ‹mparatorlu¤u’nun y›k›lmas› ve yukarda bahsedilen Germanik ve Antik toplumlar›n birleflimiyle birlikte Avrupa’da geliflir. Serf
s›n›f› küçük bir az›nl›ktan oluflan aristokrasinin topraklar›nda çal›fl›r ve art›-de¤er
üretir. Marx’a göre 13. Yüzy›lda Genova ve Venedik gibi ba¤›ms›z flehirlerin k›rdan
art›k elde etmeye bafllamas›, al›flveriflte ve ticarette yükselmesi ve s›n›f ve eflitsiz
de¤iflim iliflkileri feodal düzenin sonunu getirir (Peet, 1991, s. 64–65; Ashley ve
Orenstein, 1985, s. 165).
Paul Sweezy’e (1976) göre feodalizm gelene¤in içerisine gömülmüfl bilindik
ihtiyaçlar›n (kullan›m de¤eri) üretildi¤i bir sistemidir. Dolay›s›yla dönüflümsel de¤iflim için d›flsal bir kayna¤a ihtiyaç vard›r. Sweezy’e göre feodal toplumdan kapitalist topluma de¤iflimi sa¤layan tüccarlar›d›r. Bunlar ekonomik hayat›n de¤iflim
de¤erine ve kar elde etmeye yöneldi¤i flehirlerde yaflarlar (Peet, 1991, s. 109). Sweezy feodal üretim biçiminin de¤iflmeye karfl› dirençli oldu¤unu bu yüzden de¤iflimin feodalizmin kendi içinden de¤il d›flar›dan gelen ö¤elerin etkisi ile olabilece¤ini iddia eder. Bu durum Sweezy’nin üretim biçimi analizi yaparken de¤iflim alan›na bir baflka deyiflle sermayenin dolafl›m›na bakmas›ndan kaynaklanmaktad›r.
Maurice Dobb, üretim biçimi analizi yaparken üretim alan›na, s›n›f ve mülkiyet iliflkilerine odaklan›r. Dobb (1963; 1978)’a göre ise bir üretim biçimi olan feodalizmde do¤rudan üreticiler lorda karfl› olan görevlerini yapmaya zorlan›rlar. Zira yönetici s›n›f›n talep etti¤i fazladan hâs›lat ancak köylüden ç›kar›lacak art›kla
mümkündür. 16. yüzy›l ‹ngiltere’sine tüccar sermayesinin girifli küçük üreticileri
örgütleyen tüccarlar ve kapitalist temelde örgütlenen küçük üreticiler arac›l›¤› ile
olur (Peet, 1991, s. 109). Kapitalizmin temel ö¤elerinden birisi olan burjuvazi s›n›f› zengin tüccarlardan de¤il, kendi içinde örgütlenen zanaatkarlar yani küçük üreticiler oluflmufltur. Sweezy’nin tersine Dobb feodal üretim biçiminin çözülüflünü
sistemin kendi içindeki mülkiyet ve s›n›f çat›flmas›na ba¤layarak aç›klar.
Robert Brenner’e göre ise feodalizmin s›n›rl› geliflme potansiyelinin nedeni
toprak ve emek kaynaklar›n›n hareketten yoksun olmas›d›r. Topra¤›n sahibi olan
Lord sermaye yat›r›m› yapmak ve topra¤› ifllemek için yeni teknikler sat›n almak
yerine köylüyü gelirini artt›rmak için daha çok çal›flmaya zorlar. Kapitalist üretim
biçiminin ilk ortaya ç›kt›¤› ‹ngiltere’de köylüler kendi geleneksel topraklar› üzerinde mülkiyeti kontrol etmek için çabalam›fllard›r. Fakat 14. ve 15. yy’da yaflanan demografik krizler sonucu topraklar›n büyük bir k›sm› lordlar›n eline geçmifltir. Da-
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ha sonra ki süreçte ‹ngiltere’de 17. yüzy›l›n sonunda lordlar tarlalar›n› kapitalist
çiftçilere kiraya verirler. Çiftçiler bu çiftliklerde bulunan serfleri ücretli iflçi olarak
istihdam ederler. Bu durum topra¤a ba¤l› serflikten, co¤rafi olarak hareket edebilen “özgür iflgücü”ne dönüflümdür. Dahas› bu çiftçiler lordlarla iflbirli¤ine girer ve
teknolojik geliflmelere yat›r›m yaparlar. Bu geliflme ile yiyecek fiyatlar› sabit hale
gelir ve ‹ngiliz nüfusunun %40’› tar›m d›fl› faaliyetlere yönelir. Bu sayede endüstriyel ürünlere büyük bir iç pazar yarat›l›r. Bu Brenner’e göre kapitalist s›n›f iliflkilerinin ortaya ç›kmas›na dayanan tar›msal bir devrimdir. Sonuç olarak ‹ngiltere, sanayileflmeyi ve kapitalist topluma geçifli tarihsel olarak deneyimleyen ilk ulus haline gelir (Peet, 1991, s. 111).
Kapitalizm ise üretici mülkiyetin özel sahipli¤i koflullar›nda ücretli eme¤i istihdam eder. Do¤a dahi kâr etmek için kullan›fll› nesnelere dönüfltürülür. Üretimin
toplumsal güçleri tahmin edilemeyecek boyutta geliflir ve bilim dinle yer de¤ifltirir.
Devlet ve hukuk mülkiyet haklar›n›n koruyucusu olur. Kapitalizmin içerisinde ki
do¤al ve toplumsal iliflkilerdeki çeliflkiler daha geliflmifl ama üretim güçlerinin ortak sahiplenildi¤i sosyalizme yol açar (Peet, 1991, s. 64).
Marx’a göre kapitalizm iki e¤ilimin sonucu olarak ortaya ç›kar. Birincisi, feodal
toplumdaki içsel toplumsal çözülme, ikincisi ise d›flsal ya¤ma ve al›flverifltir. Burada görülen ise dönüflümsel de¤iflimin bir fleyin içinden ç›kt›¤›d›r. Toplumsal çözülmeye karfl›l›k gelen feodal s›n›flar aras›ndaki mücadeledir. D›flsal ya¤ma ve al›flverifle karfl›l›k gelen ise Avrupa ve dünyan›n geri kalan› aras›ndaki uzamsal iliflkilerdir (Peet, 1991, s. 108). Üretim tarzlar› tart›flmas›nda komünal toplumdan kapitalizme kadar de¤iflim sürecinde s›n›f mücadelesinin rolü kaç›n›lmazd›r.
Marx’›n özellikle Do¤u toplumlar›n› anlamak için gelifltirdi¤i Asya Tipi Üretim
Tarz›’nda, topra¤›n komünal sahipli¤i hiyerarflik olarak en üstte olan yöneticinin
hakk›d›r. Do¤rudan üreticiler mülksüzdür. Art›¤›n bir bölümü yönetici taraf›ndan
haraç olarak al›n›r. Marx burada Çin örne¤ini verir. Çin’de merkezi bir sulama sistemine olan ihtiyaç ‘do¤u despotizmini’ ortaya ç›kar›r. Yerel halk daha çok ekonomik olarak kendine yeterlidir. S›n›fl› toplumun ilk örne¤i say›labilir.

S›n›f Mücadelesi ve Toplumsal De¤iflme
Marx Aral›k 1851-Mart 1852 tarihleri aras›nda yazd›¤› Louis Bonaparte’in 18 Brumaire’i, adl› çal›flmas›nda Frans›z Devrimi’nin genel bir çizelgesini ç›kar›r. Bu çal›flma tarihsel materyalist bir bak›fl aç›s›yla güncel olaylar›n çözümlemesi ve toplumsal de¤iflme ve dönüflüm içerisinde s›n›f mücadelesinin öneminin kavranmas›
aç›s›ndan önemlidir.
Marxist s›n›f çözümlemesi basitçe burjuva ve proletarya aras›ndaki ikilik oldu¤una dayanmaz, bütün partilerin sentezini içerir. S›n›flar aras› çat›flma farkl› ekonomik ç›karlar için mücadele eden gruplar›n sorunudur. Ekonomik ç›karlar›n yan›
s›ra fark›ndal›k ve siyasal etkileri de önemlidir. Zira ayn› s›n›f içerisinde bu anlamda ayr› gruplar ortaya ç›kabilmektedir. Tarihin sonunda proletarya, kapitalistler ve
burjuva aras›nda bir iliflki olacakt›r. Kapitalizme ise emek sermaye aras›ndaki çeliflki ve burjuva ile proleterya aras›ndaki s›n›f savafl›m› egemen olacakt›r.
Kapitalizmin Marxist çözümlemesinde ki mekanizma ise art›-de¤ere dayanan
sermaye birikimidir. Art›-de¤er, eme¤in ya da de¤erin sömürülmesi ile biriktirilebilir. Eme¤in sömürülmesi ise sermaye yat›r›m›na ba¤l›d›r. Kapitalist ya da sermaye
sahibi ücretleri olabildi¤ince düflük tutarak ç›karlar›n› korur. Uzun vadede insanlar
kendi ürettikleri ürünü alacak paraya sahip olamazlar.
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Zira sermaye az say›da insan›n elinde yo¤unlafl›r ve kapitalizmin bu içsel çeliflkisi sistemi krize sürükler, bu da sosyalizme ya da komünizme yol açar. Dolay›s›yla ücretlerin düflürülmesi birkaç kifli için avantajl› olurken toplumun di¤er kesimleri için olumsuz bir durum olarak ortaya ç›kar. Marx kapitalizmin içsel çeliflkisi
olan art› de¤erin elde edilmesi için sermaye sahibi taraf›ndan eme¤in sömürülmesi sürecini emek, de¤er ve kâr aras›ndaki iliflkiyi derinlemesine çözümleyerek ortaya ç›kar›r. Zira sosyalizme yada komünizme dönüflüme yol açacak olan krize
emek ve sermaye aras›ndaki içsel çeliflki yol açar.

Emek-De¤er-Kâr
Marx kapitalizme
genellefltirilmifl mal üretimi
sistemi ad›n› verir. Bu
sistem içerisinde eme¤in
ürünleri pazarda al›n›p
sat›lan meta biçimini al›rlar.
Piyasa fiyatlar› ise
de¤erlerine göre de¤iflir.
De¤er ise onlar› üretmek için
toplumsal aç›dan gerekli
emek zaman›d›r. Kapitalist
üretim iliflkileri do¤rudan
üreticilerin üretim
araçlar›ndan ayr›lmas›n›
önkoflul olarak kabul eder
(Callinicos, 2004, s. 138).

Marx’›n kavramsallaflt›rmas›nda de¤er yaratan eme¤in toplumsal de¤iflime yol açacak dönüfltürücü bir gücü vard›r. Bir üretim biçimi olarak kapitalizmi çözümlerken
ona göre de¤er üreten en önemli meta olan eme¤in belli toplumsal dönüflümlere
yol açacak s›n›fsal çat›flmalar içindeki yerini tart›fl›r. Bunun içinde eme¤in de¤eri
ve bu de¤erden elde edilecek kâr ile ilgili detayl› bir kavramsallaflt›rma yapar.
De¤er, ‘kullan›m de¤eri’ ve ‘de¤iflim de¤eri’ olmak üzere ikiye ayr›l›r. ‘De¤iflim
de¤eri’, herhangi bir metan›n ya da mal›n pazardaki para de¤eri karfl›l›¤›d›r. Bir
metan›n de¤iflim de¤erinin olabilmesi için toplumun ihtiyaçlar›n› karfl›lamas› gerekir. Yine bir metan›n ‘kullan›m de¤eri’ olmal›d›r. Zira ücret, fiyat› belirler. Herhangi bir metan›n de¤eri, emek gücünün de¤eriyle ve o metan›n üretilmesi için harcanan emek zaman›n de¤eri ile iliflkilidir. Marx’a göre iflçi emek gücünü satar. Sermaye sahibi ise iflçide olmayan üretim araçlar›n› kontrol eder.
Piyasa al›flveriflleri eflit olmayan koflullarda yap›lan bir pazarl›kt›r ve bunun sonucunda da iflçi sömürülür. Marx emek ve emek gücü aras›nda ayr›m yapar. Emek
gücüde bir metad›r. ‹flçinin yaflam›n› sürdürebilmesi için almak zorunda oldu¤u
mal ve hizmetlerin de¤erini içerir ve bu de¤erde ona verilen ücretle ölçülür. Emek
gücünün kullan›m› emek etkinli¤ini içerir (Callinicos, 2004, s. 139).
Toplumsal emek sürecinde eme¤in iflbölümü ortaya ç›kar. Eme¤in kullan›m de¤eri sosyal emektir. Marx tüm bu kavramlar› belli bir toplumsal ba¤lam içerisinde
kullan›r. Bir metan›n de¤eri fiyat taraf›ndan belirlenir. Emek zaman ise karmafl›kt›r, çünkü sermayeyi aç›klamak zorundad›r. Emek gücünün de¤eri iflçinin yaflamas› için gerekli ihtiyaçlar›n› tatmin etmeli ve onlar›n ederini karfl›lamal›d›r.
Kullan›m de¤erini aç›klamak için özel mülkiyete baflvururuz. Burada metan›n
fiyat› önemlidir. Örne¤in, sermaye sahibi 6 saatlik çal›flma için iflçiye 3 lira öder.
Oysa iflçi bu 6 saatlik çal›flma sürecinde 5 liral›k mal üretir. Bu 5 liran›n 3 liras› iflçiye 5 liras› kapitaliste gider. Peki, kapitalist sermayesini ve kâr›n› nas›l artt›r›r?
Kâr›n kayna¤› eme¤e dayanmaktad›r. Zira emek pazarda al›n›p sat›labilen bir
metad›r. Sermaye sahibi eme¤i belli bir zaman süreci için sat›n al›r. Örne¤in, iflçi
dört saat çal›flarak hem kendisi hem de sermaye sahibi için de¤er üretir. Kâr›n kayna¤› bu dört saatlik çal›flmad›r.
Eme¤inin fiyat› pazarda belirlenir. Bir fabrikada dört saat çal›flmak kendi ihtiyaçlar›n› karfl›lamas› için yeterlidir. Oysa sermaye sahibinin kâr› için fazladan bir
dört saat daha çal›fl›r.
4 saat kendisi için

4 saat sermaye sahibi için
Toplam sekiz saat çal›fl›r

2. Ünite - Klasik Toplumsal De¤iflme Kuramlar› I

Fazla ürün iflbölümü ve sanayileflme sonucu ortaya ç›kar. Zira üretimin yap›ld›¤› makineyi de yine iflçinin kendisi yapar ve makine eme¤in maddeleflmifl biçimi
olarak ortaya ç›kar. Bu Marx’a göre yabanc›laflmad›r. ‹nsan›n kendisi taraf›ndan yarat›lm›fl yap›lara ve ürünlere tabi olmas› yabanc›laflmay› artt›r›r. Bu da Marx’›n kapitalizm çözümlemesinde sömürü ile birlikte yabanc›laflman›n toplumsal dönüflüme yol açt›¤› tart›flmas›n› getirir.

Yabanc›laflma ve Toplumsal De¤iflme
Feurbach’a göre din yabanc›laflman›n temel kayna¤› olarak görülür. Çünkü kifli ile
Allah aras›nda belli bir mesafe vard›r. Marx ise yabanc›laflmay› daha çok özgürleflme ve kurtulufl temalar› ile anlamaya çal›fl›r. Marx’a göre yabanc›laflma emek gücündedir. Zira teknolojik geliflmeler insanl›¤›n do¤ay› kontrol etmelerini sa¤lasa da
bu süreç ayn› zamanda yabanc›laflmay› da artt›r›r. Bu da Marxist kuram›n bir paradoksudur.
Yabanc›laflma özel mülkiyeti ve devleti ortaya ç›kar›r. Zira özel mülkiyet iflbölümünün ve toplumun yabanc›laflmas›n›n bir sonucu olarak ortaya ç›kar. Marx’a
göre yabanc›laflm›fl olan insan ya da düflünce de¤il, toplumsal emektir. Dolay›s›yla yabanc›laflman›n en üst noktas› modern burjuva toplumudur. Çünkü iflçileri
emekleri üzerindeki kontrollerini yitirir ve sermaye sahiplerine boyun e¤erler. Modern burjuva toplumundaki özel mülkiyet yabanc›laflan eme¤in ürünü ve zorunlu
bir sonucudur (Callinicos, 2004 s. 131).
Marx’a göre eme¤in yabanc›laflmas› ancak toplumsal bir devrim ile son bulabilir. Bu nedenle yabanc›laflan eme¤in bir sonucu olan özel mülkiyetin ortadan kalkmas› ise iflçilerin kurtuluflu ile mümkün olabilir. Mülksüz bir s›n›f olan proletaryan›n rolü burada oldukça önemlidir. Sonuç olarak kapitalizm toplumsal de¤iflmelerle, geliflmelerle ve en nihayetinde devrimle y›k›labilir. Marx’a göre tarihsel olarak
de¤iflim mekanizmas› iki türlüdür. ‹lkinde üretim güçleri ile üretim iliflkileri aras›ndaki yap›sal çeliflkiler geliflir ve ikincisinde de toplum sömürenler ve sömürülenler
olmak üzere iki bölüme ayr›l›r ve s›n›f mücadelesi ortaya ç›kar. S›n›f mücadelesi s›n›fl› toplumlar›n özelli¤idir ve sistematik bir krizin geliflme an›nda toplumsal bir
devrime dönüflür (Callinicos, 2004, s. 147).
S›n›f mücadelelerinin sonucunda bir toplumsal devrim ortaya ç›kar m› sorusunun yan›t›n›n en önemli evrelerinden bir tanesi yukar›da tart›flt›¤›m›z yabanc›laflmad›r. Herhangi bir üretim biçiminin sistemsel krizi kendi alternatiflerini yarat›r.
Buradan hareketle Marx’›n düflüncesinde “savundu¤u tarihsel de¤iflim mekanizmalar›ndan” birine ba¤l› olan iki kutuplaflma vard›r. Bir tarafta “üretici güçlerin geliflme e¤ilimi ve tafl›mak zorunda b›rak›ld›¤› kaç›n›lmaz ilerlemenin sonuçlar›”, di¤er
tarafta ise, “olas›l›klarla ve belirsizliklerle dolu s›n›f mücadelesi” vard›r (Callinicos,
2004, s. 148).
Marx’›n kapitalizmin çöküflüne yönelik düflüncesinde iflçi s›n›f› toplumun kontrolünü alabilecek öz bilince sahip olur ve politik bir özneye dönüflür. Sonuç olarak iflçi s›n›f›n›n kurtuluflu yine iflçi s›n›f›n›n kendisi taraf›ndan baflar›lmal›d›r (Callinicos, 2005, 148). Marx’a göre bir s›n›f ancak kendi ç›karlar›n›n bilincinde oldu¤u ve kendi kurumlar› arac›l›¤› ile bu ç›karlar›n›n pefline düfltü¤ü zaman bir s›n›f
olur. Dolay›s›yla iflçi s›n›f› ancak s›n›fsal eylem ad›na örgütlendi¤i zaman bir s›n›ft›r. Burjuvazi ile proletarya aras›ndaki basit s›n›f çat›flmas› modeli kaç›n›lmaz olarak s›n›f bilincinin yükselmesine ve devrimci dönüflüm olas›l›¤›na yol açan bir içsel ç›kar çat›flmas›d›r (Swingewood, 1998, s. 113).
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Marx bunu kendi içinde s›n›f ve kendi için s›n›f kavramsallaflt›rmalar› ile aç›klar. Tarihsel bir süreç olan s›n›f çat›flmas› içerisinde proletarya aras›nda s›n›f bilinci yükselir. Proletarya toplumsal yap› içersinde bir konuma sahiptir. Yani “kendi
içinde s›n›ft›r”. S›n›fsal bilincin yükselmesiyle birlikte kendini aktif görür ve bilinçli bir güce sahip olur. Bu durumda ise “kendi için s›n›f” olarak de¤erlendirilir. Toplumsal de¤iflimin proletaryan›n bu kendi için s›n›f konumuna sahip olmas›yla ortaya ç›kt›¤›n› görürüz.
Marx’a göre ezilen bir s›n›f›n özgürleflebilmesi için varolan üretim güçlerinin,
varolan toplumsal iliflkilerle bir arada olmamas› gerekir. Buna göre toplumsal bir
de¤iflimin olabilmesi için yenili¤in temeli olan üretim güçlerinin daha önceki toplumsal yap› içerisinde varolmas› gereklidir. Yani yeni üretim iliflkilerinin ortaya ç›kabilmesi için maddesel koflullar›n eski toplumsal yap› içerisinde oluflmufl olmas›
gerekir (Haralambos, 1980, s. 882).
Örne¤in yukar›da örne¤ini gördü¤ümüz feodalizmden kapitalizme geçifl sürecinde sanayi kapitalizminin feodal toplumun yap›s› içerisinde aflama aflama geliflti¤i görülmüfltür. Serfler kapitalist çiftlikler üzerinde kendi emeklerini satan iflçilere dönüfltüklerinde kapitalizmin üretici güçleri feodal sistemin y›k›lmas› için gerekli gücü bulabilmifltir. Bu çerçevede yükselen s›n›f olan burjuvazi “kendi için s›n›f”
olmufl ve burjuvazi s›n›f›n› oluflturanlar feodal üretim iliflkilerini y›kmak için birleflmifllerdir.
Burjuvazinin baflar›s› sayesinde yeni üretim güçleri ile eski üretim iliflkileri aras›ndaki çeliflki çözülmüfltür. Feodalizmin altyap›s› oluflan bu yeni düzen sayesinde
h›zl› bir biçimde dönüflmüfl, eme¤ini özgürce satan ücretli iflçi ile iflvereni aras›ndaki iliflki eflitler aras›ndaki iliflkiye dönüflmüfltür (Haralambos, 1980, s. 883). Yinede eski çeliflkilerin ortadan kalkmas› Marx’›n düflüncesine göre yeni çeliflkilerin olmayaca¤› anlam›na gelmez. Yine kapitalist toplum yap›s›n›n çeliflkilerinin de proletaryay› “kendi için s›n›fa” dönüfltürme kapasitesi vard›r. Emek-sermaye aras›ndaki çeliflki, burjuva s›n›f›-proletarya aras›ndaki s›n›f çeliflkisinin geliflmesini ortaya
koyar.

