Klasik Toplumsal De¤iflme
Kuramlar› 2
‹fiLEVSELC‹L‹K VE TOPLUMSAL DE⁄‹fiME
Erken Dönem ‹fllevselci Kuramlar/Evrimci Kuramlar
Toplumsal de¤iflme sosyoloji disiplininin temel sorunlar›ndan biridir. Sosyoloji,
toplumsal de¤iflmeyi birbirinden ba¤›ms›z olaylar›n meydana gelmesi olarak de¤il,
yap›land›r›lm›fl bir süreç olarak ele al›r. Bu sürecin yönünü ve e¤ilimini aç›klamaya çal›fl›r.
‹fllevselci yaklafl›m ise yap›salc› toplumsal kuramlardan biridir. Yap›salc› toplumsal kuramlar toplumu parçalardan oluflmufl bir bütün olarak görür ve bu bütünün nas›l iflledi¤ini aç›klamaya çal›fl›r. Genel olarak ifllev kavram› ve ifllevselcilik
1940’l› ve 1950’li y›llarda Talcot Parsons’›n çal›flmalar›yla birlikte an›lsa da ifllevselici¤in temelleri Auguste Comte’un çal›flmalar›na kadar uzanmaktad›r.
18 ve 19. yüzy›l boyunca Avrupa’da meydana gelen toplumsal de¤iflimler (Frans›z devrimi ve ‹ngiltere’de meydana gelen sanayi devrimi) ayn› zamanda toplumu
anlayabilmek ad›na sosyoloji biliminin de do¤mas›na yol açm›flt›r. Böylece erken
dönem toplum çal›flmalar›n›n temel sorunu toplumsal de¤iflimin nedenini aç›klayabilmek ve toplumsal düzenin nas›l sa¤lanaca¤› önermek olmufltur. Ayn› zamanda organik kuramc›lar (K›z›lçelik 1994) olarak da adland›r›labilecek olan erken dönem ifllevselci toplum kuramc›lar› August Comte, Herbert Spencer ve Emile Durkheim’›n çal›flmalar›n›n da merkezini bu temel sorun oluflturmaktad›r.
Erken dönem ifllevselci kuramc›lar›n organik kuramc›lar olarak adland›r›lmalar›n›n nedeni, genel olarak toplumu insan bedeni gibi bir organizmaya benzetmifl
olmalar›d›r. Nas›l ki insan bedeninde organlar birbirleriyle iliflki olarak bir bütün
hâlinde çal›fl›rsa ve bir organ›n bedene katk›s›n› anlamak için di¤er organlarla iliflkisini anlamak gerekirse toplum da parçalar›n› meydana getiren kurumlar›n birbirleriyle olan iliflkisi ba¤lam›nda de¤erlendirilir ve bütüne katk›s› anlafl›lmaya çal›fl›l›r. ‹nsan bedeninde organlar aras›ndaki uyum, toplumun ögeleri aras›nda da geçerlidir. Di¤er canl› organizmalar›n de¤iflimi evrimle gerçekleflti¤i gibi toplumlar›n
de¤iflim de kurumlar›n evrimiyle oluflur ve ad›na ilerleme denir.
Örne¤in Comte (Aron 1986, s.100-101), toplumu anlayabilmek için iki temel
kategori kullan›r: Toplumsal Statik ve Toplumsal Dinamik. Toplumsal Statik hem
bir toplumun belli bir zamandaki yap›s›n› anlamak için kullan›l›r hem de toplumu
bir arada tutan fikir birli¤ini (consensus) belirleyen ögelerin çözümlenmesini sa¤layarak evrensel toplum düzeninin ilkelerini ortaya koymaya çal›fl›r. Di¤er taraftan
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SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
Do¤al Seleksiyon: Üremenin
büyük bir h›zla artmas›na
S O RbirUtürün nüfusu
ra¤men
sabit kal›yorsa türün baz›
üyelerinin yok olmas›n›
di¤erlerinin
D ‹ K K A Tde yaflamaya
devam etmesini sa¤layan
bir seleksiyon/seçim
mekanizmas›
SIRA S‹ZDEvard›r. Bu
mekanizmaya göre
çevrelerine daha iyi uyum
sa¤layan bireyler, daha
güçlü olanlar yaflar; daha
AMAÇLARIMIZ
zor uyum sa¤layanlar yok
olur. Bu duruma do¤al
seleksiyon ad› verilir

toplumsal de¤iflmeyi aç›klayabilmek için insan düflüncesinde ve insan toplumlar›nda art arda gelen ve zorunlu evreler olarak kabul etti¤i de¤iflimi anlatan Toplumsal Dinamik kavram›n› kullan›r. ‹nsan topluluklar› üç temel aflamadan geçer: Teolojik, Metafizik ve Pozitif aflamalar. Teolojik aflamada toplumsal ve fiziksel dünyay› ilgilendiren tüm olaylar do¤aüstü güçlere atfedilir. Kendi içinde de aflamalar›
bulunan teolojik aflaman›n ilk basama¤›n› nesneler de dâhil olmak üzere tüm varl›klar›n canl› say›ld›¤› fetiflist aflamad›r. Bu aflamay› çok tanr›c›l›k takip eder. Teolojik aflaman›n son evresini ise tek tanr›c›l›k oluflturur. Comte’a göre ikinci aflama
olan Metafizik aflama Avrupa Rönesans› ile bafllayan ve Frans›z devrimi ile biten
aflamad›r. Bu aflamada tek tanr› düflüncesi niteli¤i pek belli olmayan “Ruh” kavram›na dönüflür. Entellektüel aç›dan karmaflaya yol açan bu dönüflümde, insan topluluklar› için temel birim devlettir. Kilise ve hukukçular›n egemenli¤inden söz edilir (K›z›lçelik 1994, s.115-117). Pozitif aflama insan topluluklar› için kaç›n›lmaz olan
en son evredir ve bilimsel bilgi ile sanayi toplumunun özelliklerini içine al›r. ‹nsanl›k art›k bu son aflamada yer almaktad›r. Comte’un içinde yaflad›¤› toplumun Frans›z Devrimi sonras› ortaya ç›kan kargafla ve kaosun hüküm sürdü¤ü bir dönem oldu¤u dikkate al›nd›¤›nda insanl›k evriminin en son aflamas›na gelindi¤i hâlde neden toplumsal düzenin sa¤lanamad›¤› ve nas›l sa¤lanmas› gerekti¤i sorular›na
Comte’un aç›klamas›
SIRA S‹ZDE flöyledir: Devrimin rastlant›lar› ve fliddet, toplumun yeniden
örgütlenmesine izin vermemektedir. Entellektüel bir reform yap›lmal›, bilimlerin
bir sentezi oluflturulmal› ve pozitif bir siyaset yarat›lmal›d›r (Aron 1986, s.79).
Ü fi Ü N E L ‹ M Spencer da toplumsal de¤iflmeyi organizmalar›n evrimi gibi
BenzerDbiçimde
toplumsal evrim olarak ele al›r. Darwin’in Do¤al Seleksiyon tezinden etkilenen
Spencer, buStezin
O R U evrim anlay›fl›n› sosyolojiye ve eti¤e uyarlam›flt›r. Tüm organizmalar evrim süreci içinde basit ve farkl›laflmam›fl olandan karmafl›k ve farkl›laflm›fl
olana do¤ru evrim geçirmektedir. ‹nsan toplumlar›nda da evrensel evrim yasas›
D‹KKAT
geçerlidir. Toplumsal organizma da di¤er organizmalar gibi basit ve farkl›laflmam›fl
olan askeri toplumlardan karmafl›k ve farkl›laflm›fl olan sanayi toplumuna evrilSIRA S‹ZDE
mekte ve geliflmektedir.
‹deal toplum düzeni olan sanayi toplumunda karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k karmafl›kl›k ve farkl›laflmadan dolay› en üst düzeydedir. Toplumsal sorumluluklar gönüllülük esas›na ve toplumsal sözleflmeye dayal› olarak toplumu biraraAMAÇLARIMIZ
da tutar. De¤iflimin ya da geliflmenin ilk aflamas› birbirine benzeyen (homojen) unsurlar›n biraraya gelmesi ve bir bütün oluflturmas›d›r. ‹kinci evrede bu bütünlük
içinde özelKyo¤unlaflmalar
yani bütünleflmenin çözülmeye bafllamas› görülür. Son
‹ T A P
evre olan belirlenim evresinde ise homojen yap› art›k içinde farkl›l›klar bar›nd›ran
(heterojen) bir yap›ya dönüflmüfltür. Art›k ifllevlerin uzmanlaflmas›, belirsizliklerin
daha düzenli hâle gelmesi, farkl›laflma ve karfl›l›kl› ba¤›ml›l›ktan söz edilmeye baflTELEV‹ZYON
lan›r. Bu durum toplumsal geliflmeyi toplumsal çözülmeden ay›ran noktad›r (K›z›lçelik 1994, s.52-58).
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‹ N T E R N Ehakk›nda
T
Herbert Spencer
daha fazla bilgi edinmek için bkz. http://media.pfeiffer.edu/DSS/#spencer. Eriflim tarihi: 03/10/2009
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Spencer’›n do¤al
seleksiyon anlay›fl› toplumsal yaflama bak›flta nas›l bir anlay›fl getirmifltir?
SIRA S‹ZDE
Erken dönem ifllevselcilerin son önemli kuramc›s› Emile Durkheim’d›r. NisÜ fi Ü N E L ‹ M
bet’e göre D(1965,
aktaran Lauer 1977, s.61-63) Durkheim’›n toplumsal de¤iflme kuram›n›n dört temel noktas› bulunmaktad›r.
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1. Geliflmifl toplumlar›n kökeni sorunu: Durkheim bu noktada ça¤dafllar›n›n
görüfllerini paylaflarak geliflmifl toplumlar›n ilkel toplumlardan evrildi¤ini
görüflünü benimser. Bu evrim toplumsal geliflmenin yoludur.
2. Toplumsal geliflmenin aflamalar›: Durkheim’a göre toplumsal geliflimin iki
aflamas› vard›r: a) mekanik dayan›flma ve b) organik dayan›flma. Mekanik
dayan›flma toplumsal organizasyonun ilkel durumudur ve ilkel insanlar aras›nda görülmeye devam etmektedir. Organik dayan›flma ise toplumsal geliflmeye efllik eden ifl bölümünden kaynaklan›r. Mekanik dayan›flmada bireysel farkl›l›klar yerine tüm bilinci kapsayan paylafl›lan fikirler ve de¤erler vard›r. Bu duruma kollektif bilinç ad› verilir. Büyük ölçüde homojen olan toplumsal düzende dayan›flma cezaland›r›c› hukuk denilen ve kollektif bilince
sald›r› olarak kabul edilen sapk›nlar›na uygulanan toplumsal öfkenin ifadesi olarak tan›mlanan hukuk türüyle sa¤lan›r. Organik dayan›flma ise benzerlikler yerine farkl›l›klara dayan›r. Toplumda artan karmafl›klaflma ifl bölümünü de içine alan farkl› ifllevlere dayanan bir dayan›flma gerektirir. Bu ise organik dayan›flman›n temelini oluflturur. Toplumsal dayan›flma onar›c› hukukla sa¤lan›r. Yani cezaland›rma yerine sorunlu iliflkilerin normal duruma
döndürülerek yeniden infla edilmesine dayan›r.
Durkheim bu iki tür dayan›flma aras›ndaki farkl›l›¤› üç noktada özetler:
a) Mekanik dayan›flma bireyi arac›s›z ve do¤rudan topluma ba¤lar. Organik
dayan›flmada bireyler aras›nda karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k vard›r.
b) Mekanik dayan›flman›n oldu¤u toplumlar paylafl›lan inanç ve hassasiyetlerle tan›mlan›r. Organik dayan›flma ise farkl›laflm›fl bir toplumu anlat›r.
c) Mekanik dayan›flmada bireysel haklardan söz edilmez. Organik dayan›flmada ise bireyler ve bireysel haklar vard›r.
3. Toplumsal de¤iflmenin nedeni: Durkheim toplumsal de¤iflmenin nedeni
olarak do¤rudan nüfus art›fl›n› görür. Nüfus yo¤unlu¤u artt›kça bireyler aras›ndaki etkileflim ve ifl bölümü de artar. Bu gereklilik sonuçta mekanik dayan›flmadan organik dayan›flmaya geçilmesine neden olur. Bir toplumda nüfus yo¤unlu¤u k›t kaynaklar için mücadelede daha çetin hâle gelir. ‹fl bölümünün farkl›laflmas› nedeniyle art›k farkl› mesleklere sahip olan insanlar
farkl› hedefleri takip edeceklerinden birbirlerini yok etmeden bir arada varolabilirler. Özetle kalabal›k topululuklarda ifl bölümü toplumsal olarak y›k›c› çat›flmalardan kaç›n›lmas› için gereklidir. Bu ba¤lamda gelecekte toplumsal düzenin devam› için mesleki organizasyonlar›n yeterli derecede geliflmesi gerekmektedir.
4. Toplumsal evrimin/geliflmenin yönü: Toplumsal evrim mekanik olandan organik dayan›flmaya do¤ru geliflmektedir. Grup dayan›flmas› de¤iflince toplumsal de¤iflmede gerçekleflir. Zaman içinde mekanik dayan›flman›n yerini
organik dayan›flmaya b›rakmas›, onun tamamen ortadan kalkaca¤› anlam›na gelmez. Toplumsal de¤iflmenin yönü toplumlar›n organik dayan›flma ile
tan›mland›¤› ancak mekanik dayan›flman›n art›klar›n›n da varl›¤›n› sürdürmeye devam edece¤i bir durum olacakt›r.
Özetlemek gerekirse erken dönem ifllevselci/evrimci kuramlar›n temel varsay›mlar› flunlard›r.
1. Bütünlük: Toplumun parçalar› birbirleriyle iliflkili bir bütün olarak çözümlenmelidir.
2. Evrensellik: De¤iflme evrensel, do¤al ve süreklidir. Her yerde mevcuttur.
3. Gizil Güç: De¤iflme içseldir ve de¤iflmekte olan birimin içinde gizlidir.
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4. Gerekircilik: De¤iflme tersine dönmez. De¤iflme basitten karmafl›¤a do¤ru
evrilir. Önemli olan bu toplumsal aflamalar›n evrensel yasas›n› bulmakt›r.
5. Toplumsal de¤iflikliklerin dereceli oluflu: Aflamalar aras›ndaki geçifl birikimsel ve düzenlidir. En beklenmedik ve ani kabul edilen olaylar bir sonraki
aflama için belli bir birikimle olur.
6. Yönleme: De¤iflme tek ve genel, do¤rusal bir yön izler. Döngüsel de¤il, ilerleyicidir.
7. ‹ndirgeme: Do¤an›n ve uygarl›¤›n ilerleyiflinde etkili olan güçler her yerde
mevcuttur ve birbirlerine benzer. (Smith 1996, s. 47-48)

YAPISAL-‹fiLEVSEC‹L‹K/ YEN‹-EVR‹MC‹L‹K
1940 ve 1950’li y›llardan sonra toplumsal de¤iflme alan›nda özellikle Amerika’da
üstünlüklerini sürdüren yap›sal-ifllevselci ya da di¤er ad›yla yeni-evrimci yaklafl›m›n en önemli temsilcileri Talcott Parsons ve Neil Smelser’dir. ‹fllevselcili¤in temel toplumsal de¤iflme ilkeleri k›saca afla¤›daki biçimde özetlenebilir (Van den
Berhge, 1967 aktaran Lauer 1977, s.75)
1. Toplum parçalar› birbirleriyle iliflkili bir bütün olarak çözümlenmelidir.
2. Neden ve etki iliflkileri çoklu ve karfl›l›kl›d›r.
3. Toplumsal sistemler dinamik bir denge durumundad›r. Di¤er bir deyiflle sisteme bask› yapan faktörler sistemde en alt düzeyde de¤iflime neden olur.
4. Mükemmel bütünleflme hiçbir zaman gerçekleflmez. Her toplumda gerilimler ve sapmalar oluflur ancak bu durum kurumlar taraf›ndan etkisizlefltirilir.
5. De¤iflim, ani kesintilerle de¤il yavafl yavafl gerçekleflir ve belli bir uyum sa¤lama sürecini içerir.
6. De¤iflim, toplumdaki artan farkl›laflma, iç yenilikler ve sistemin d›fl›ndaki
de¤iflikliklere uyumun bir sonucudur.
7. Sistem paylafl›lan de¤erler vas›tas›yla bütünleflir.
SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
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SIRA S‹ZDE
Yap›sal-‹fllevselci
toplum anlay›fl›nda bireyin toplumla nas›l bir iliflkisi vard›r?

Yap›sal-ifllevselci¤in kurucusu say›lan Talcot Parsons toplumsal süreci topD Ü fi Ü N E L ‹ M
lumsal de¤iflimden ay›rmak gerekti¤ini vurgular (Lauer 1977, s.79-84). Tüm süreçler belli ölçüde de¤iflim içerse de süreci de¤iflimden ay›ran özellik toplumsal yap›S O R U
da de¤iflim meydana
getirebilme özelli¤idir. Di¤er bir deyiflle bir toplumsal sürecin toplumsal de¤iflim olarak adland›r›labilmesi için toplumsal yap›da de¤ifliklik
meydana getirebilmifl
olmas› gerekir. Parsons’a göre dört çeflit toplumsal süreç varD‹KKAT
SIRA
S‹ZDE
d›r: sistem içindeki süreçleri içeren denge durumu, sistemin temel de¤iflimlerini
içeren yap›sal de¤iflim, sistemin tamam›nda olmayan ama bir ya da birkaç alt sisSIRA S‹ZDE
temdeki de¤iflimi
içeren yap›sal farkl›laflma ve son olarak zaman içinde toplumD Ü fi Ü N E L ‹ M
lar›n geliflme kal›plar›n› tan›mlayan bir süreç olan evrimdir. Bu süreçler birbirinden tamamen
ba¤›ms›z de¤ildir ve bu süreçleri kesin çizgilerle ay›rmak güçtür. AnAMAÇLARIMIZ
O R U
cak yine de Sanalitik
olarak farkl›laflt›r›labilir.
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Parsons’›n toplum
ve kullan›lan kavramlarla ilgili olarak daha detayl› bilgi için
TP
K D ‹‹ KTK Akuram›
Sosyoloji Tarihi kitab›n›z›n 5.ünitesi olan “‹fllevcilik” konusuna bak›n›z.
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DengeT Edurumuna
L E V ‹ Z Y O N karfl›l›k gelen süreçler sistem s›n›rlar›n›n sürdürülmesine
hizmet eder. Denge durumu statik ya da hareketli olabilir. Her iki tipte de süreçler ifller ancak
hareketli denge durumunda de¤iflme sürecinin kal›plar› görülür.
AMAÇLARIMIZ
‹NTERNET
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Toplumsal sistemlerde denge durumu dört temel ilkeye dayan›r:
1. Inertia ilkesi: sürece karfl›t motivasyon güçleri kar›flmad›¤› sürece denge durumunun h›z› ve yönü ayn› kal›r.
2. Eylem ve Karfl› Eylem ilkesi: sürecin yönündeki herhangi bir de¤iflme baflka
bir de¤iflmeyle dengelenir.
3. Çaba ilkesi: süreçlerin h›z›ndaki de¤iflim uygulanan ya da uygulamadan kalkan motivasyon güçlerinin a¤›rl›¤›yla do¤ru orant›l›d›r. Di¤er bir deyiflle motivasyon ne kadar güçlüyse de¤iflimin h›z› da o kadar fazla olacakt›r.
4. Sistem-bütünleflme ilkesi: “kal›p” ögelerin kaderini bütünlefltirici faktörler
olarak kendilerine atfedilen de¤erler belirler.
Bir süreç olarak toplumsal de¤iflme, toplumsal sistemin en üst seviyesinde
yer alan de¤erler sistemindeki de¤iflimi ifade eder. En üst seviyedeki de¤iflme, alt
sistemlerde ve toplumsal rollerde de de¤iflimi ifade eder. Birimlerin karfl›l›kl› ba¤›ml›l›¤› nedeniyle herhangi bir birimde meydana gelen de¤iflim di¤er birimlerle
de de¤iflmeye yol açar. Böylece herhangi bir seviyede meydana gelen de¤iflim di¤er seviyeleri de etkiler.
Yap›sal Farkl›laflma süreci daha önce de belirtildi¤i gibi sistemin tamam›nda
de¤il, alt sistemlerde meydana gelen de¤iflimi içerir. Di¤er bir deyiflle, kurumsallaflm›fl de¤erler varl›klar›n› sürdürmeye devam eder. Ancak bu durum de¤er seviyesinde bir de¤iflim olmad›¤› anlam›na gelmez. Daha çok de¤iflen de¤erlere ra¤men kal›plar›n ayn› kald›¤› anlam›na gelir.
Toplumlar›n evrimi olarak süreç, Parsons’a göre toplumun uyum kapasitesinin
artmas›d›r. Süreç farkl›laflmayla bafllar. Farkl›laflman›n içinde toplumun genelinden
hem yap›sal hem de ifllevsel olarak farkl› yeni birimler bulunur. E¤er süreç gerçekten evrimsel ise yeni birimler eski birimlerden daha etkili olarak ifllemeye bafllar.
Evrim sürecinde bütünleflme sorunu yaflan›r. Çünkü sistem ne kadar karmafl›ksa
birlikte çal›flmas› düzenlenecek birimler de o kadar fazla olacakt›r. Sistem, evrim
sürecinde bütünleflmenin güncellenmesi ad› verilen bir durumla bütünleflmenin
sa¤lanabilmesi için ögelerin kulland›¤› baz› kaynaklar› kullanmaktan vazgeçerek
bütünleflmenin baflar›lmas› sa¤lan›r. Evrim sürecinde de¤erler sorunu da ortaya ç›kacakt›r. Yeni de¤er kal›plar›n›n hem do¤makta olan yeni toplumsal sistemi meflrulaflt›rmas› hem de yeni sistemin bütünleflmesini sa¤lamas› gerekir.
Parsons toplumlar›n evriminde üç temel aflama görür: ilkel, orta seviye ve modern.
‹lkel seviyeden orta seviyeye geçiflteki en önemli de¤iflme kayna¤› yaz›l› dildir. Yaz›l› dil sosyal ve kültürel sistemler aras›ndaki farkl›laflmay› art›r›r ve kültürel sistemin daha etkili ifllemesini sa¤lar. Orta seviyeden modern toplumlara geçiflte etkili olan de¤iflme kayna¤› ise hukuk sistemi biçiminde ortaya ç›kan kurumsallaflm›fl normlard›r.
Parsons’›n toplumsal kuram›nda sistem bir denge ve inertia durumunda oldu¤una göre de¤iflme nas›l gerçekleflecektir? Denge durumunu sa¤layan güçlerin
a¤›rl›klar› ve de¤iflime karfl› gösterecekleri karfl›-eylem dikkate al›nd›¤›nda, de¤iflim yaln›zca kal›plar›n de¤iflmesiyle gerçekleflmeyecektir. De¤iflim için denge sa¤layan güçlerin dirençlerinin de üstesinden gelinmesi gerekir. Sistemde yarat›lan
gerginli¤in fliddeti de de¤iflimi aç›klamak için yeterli de¤ildir. Çünkü gerginlik yap›y› hareketsiz b›rakarak da çözülebilir. O hâlde de¤iflimin gerçekleflmesi için gerginli¤in yan› s›ra afla¤›daki dört ögenin de bulunmas› gerekir:
1. Kurumsallaflm›fl yap›sal kal›plar›n direncinin üstesinden gelebilecek mekanizmalar›n bulunmas›,
2. Gerginli¤e gösterilen karfl›-eylemin yeterli derecede yap›c› olas›l›klar› da
içeren bir türünün olmas›,
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3. Kurumsallaflt›r›labilecek bir kal›p modelinin bulunmas›
4. Modelle uyumlu davran›fllar›n ödüllendirilmesini sa¤layacak yapt›r›mlar›n
kullan›lmas› ve kullan›m›n sa¤lanabilmesi için de¤erlerle kiflisel ç›karlar›n
uyumunun süreklili¤idir.
Toplumsal de¤iflmenin gerçekleflmesi için dikkate al›nmas› gereken di¤er bir
nokta da de¤iflime yol açan ögenin sistemin içinden mi yoksa d›fl›ndan m› kaynakland›¤›n› bilmektir. D›fl ögeler, farkl› sosyal sistemlerde yer alan insanlar ya da
kültürlerle meydana gelen etkileflimden de kaynaklanabilir. Sistemler aras› çat›flma, savafl ve savafl tehtidi sosyal sistemlerin de¤iflmesine neden olan en önemli
kaynakt›r. Toplumsal de¤iflmeye neden olan iç ögeler, bir toplumsal sistemin alt
sistemlerinde girdi ve ç›kt›lar aras›ndaki dengesizlikten kaynaklanan dengesizlik
durumunun yaratt›¤› iç gerginliklerin sonucudur. Gerginlik, iki ya da daha fazla alt
sistemin genel sistemin denge durumuyla uyumlu olmayan biçimde de¤iflme bask›s› alt›nda olmas›d›r. Sonuçta bu tür gerginlikler ya sistem taraf›ndan çözülür ya
alt sistemler yal›t›l›rlar ya da yap›sal de¤iflim meydana gelir (Lauer 1977, s.79-84).
Yap›sal-‹fllevselci toplumsal de¤iflme kuram›n› kullanan sosyal bilimcilerden biri de Neil Smelser’dir. Bu kuram› sanayi devrimini aç›klamak için kullanm›flt›r.
Smelser toplumsal de¤iflmenin belirleyicileri olarak dört temel öge ortaya koyar:
de¤iflme için yap›sal ortam, güçlü de¤iflme dürtüsü, de¤iflim için harekete geçmek
ve toplumsal kontroldür. Yap›sal ortam, yap›da de¤iflimi zorlayan etkenlerden
emin olmak için toplumsal yap›n›n incelenmesini içerir. Örne¤in, herhangi bir toplumda reformla meydana gelecek bir de¤iflim olas›l›¤›ndan emin olabilmek için,
durumdan duyulan memnuniyetsizli¤in ifadesi olarak kullan›lan yap›sal araçlar› incelemek gerekir. Bu memnuniyetsizlik ne kadar çok say›da kanaldan ifade edilirse, reform olas›l›¤› o kadar artar. Güçlü de¤iflme dürtüsü, yap›sal iletkenli¤in yeterli olmad›¤›n›, de¤iflim için zorlay›c› bir dürtü olmas› gerekti¤ini de gösterir. Ayr›ca bu dürtünün nüfus yap›s›ndaki de¤iflim gibi iç etkenlerden mi yoksa savafl gibi d›fl etkenlerden mi kaynakland›¤› da incelenmelidir. De¤iflim için harekete
geçmek de¤iflmenin yönüyle iliflkilidir. De¤iflim için yap› ve dürtü yeterli olsa bile de¤iflmenin yönünü tahmin etmek zordur. Çünkü de¤iflmenin yönü de¤iflim için
kaynaklar›n nas›l harekete geçirildi¤i ve de¤iflmeyi etkilemek için nas›l kullan›ld›¤›na ba¤l›d›r. Dolay›s›yla bu tür harekete geçme de¤iflimin liderli¤i ile yak›ndan
ba¤lant›l›d›r. Son olarak toplumsal kontrol de¤iflime daima direnç gösterir. Toplumsal kontrolü ellerinde bulduran kifliler de¤iflimi bast›rabilirler ya da de¤iflimin
alaca¤› yönü belirlemede önemli bir rol oynayabilirler (Lauer 1977, 84-86).
Smelser sanayi devrimini incelerken zaman için temel de¤iflimlerin ikisinin de
gözlemlenebilece¤ini söyler. Bu de¤iflimler k›sa süreli uyum (yap›sal farkl›laflma)
ve uzun süreli yap›sal de¤iflimlerdir. Kendi çal›flmas›na k›sa süreli uyuma odaklanarak yap›sal de¤iflimin büyüyen bir toplumsal sisteme ait oldu¤unu ve dört temel
ifllevsel zorunluluk çerçevesinde anlafl›lmas› gerekti¤ini savunur. Bu dört temel zorunluluk Parsons’›n eylem sisteminin temel zorunluluklar› olan uyum, hedefe ulaflma, bütünleflme ve gizil kal›p korumad›r. Farkl›laflma birbirini takip eden yedi temel aflaman›n varl›¤›n› ortaya koyar (Lauer 1977, s.86-87):
1. Hedeflere tatmin edici biçimde ulaflamaman›n yaratt›¤› baflar›s›zl›k ve de¤iflim olas›l›¤›n›n fark›ndal›¤›ndan kaynaklanan memnuniyetsizlik. Sanayi devrimiyle iliflkili olarak tatmin edici bir üretim seviyesine ulaflamaman›n getirdi¤i baflar›s›zl›k ve daha üst seviyede üretim yapabilme potansiyelinin fark›nda olman›n yaratt›¤› memnuniyetsizlik olarak örneklenebilir.
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2. Duygusal tepkiler ve sorunlar›n çözümü için yarar sa¤lamayacak olan ruhsal durumlar. Örnek olarak gerçekçi olmayan beklentiler ve olaylara verilen
duygusal tepkiler gösterilebilir.
3. ‹kinci aflamada ortaya ç›kan duygusal enerjinin mevcut de¤erler sisteminin
sonuçlar›n› anlamak için daha ak›lc› kullan›lmas›. Di¤er bir deyiflle gerilimlerle bafla ç›kabilme ve mevcut de¤er sisteminin sonuçlar›n› anlayabilmek
için dürtüsel kaynaklar›n harekete geçirilmesidir.
4. Bu aflama beyin f›rt›nas› sürecidir. Bu süreçte hiç kimse oluflturulan fikirlerin sonuçlar›ndan sorumlu tutulmaz. Örne¤in, de¤iflim sürecindeki kufla¤›n
yeni fikirler üretmesi için cesaretlendirmesi ve bu fikirlerin sonuçlar›ndan
sorumlu tutulmamalar›.
5. Uygulanacak belirli fikirlerin ve kurumsal kal›plar›n netlefltirilmesi. Örne¤in
sanayi devriminde giriflimcilerin kendilerini adayacaklar› belirli fikirler netlefltirilmiflti.
6. Bireyler ya da gruplar›n de¤iflimi uygulamas› ve çabalar›n›n mevcut de¤erler sistemine uygun yapt›r›mlarla de¤erlendirilmesi. Örne¤in, müflterilerin
giriflimcilerin çabalar›n› kârla ödüllendirmesi ya da finansal baflar›s›zl›kla cezaland›rmas›.
7. Kabul edilebilir de¤iflimlerin rutin hâle gelmesi. Örne¤in, kazanc› yaflam
standard›n›n bir parças› olarak kabul etmek ve üretim ifllevlerinin rutiniyle
ifl birli¤i yapmak.
Bu aflamalar birbirini takip etmekle birlikte kesintili de¤ildir. Di¤er bir deyiflle
bir aflama belirdi¤inde di¤er aflama ortadan kalkmaz. Örne¤in, duygusal tepkilerin
ortaya ç›kmas› memnuniyetsizli¤i ortadan kald›rmaz. Ayr›ca ikinci ve beflinci aflamalarda geri çekilme yaflanabilir ya da küçük çapl› memnuniyetsizlik bir sonraki
aflamaya yol açmayabilir. Bu aflamalar herhangi bir sistemin dört ifllevsel zorunlulu¤u ba¤lam›nda ilerler ve çözümlemesi oldukça karmafl›kt›r.

‹fllevselci Kurama Yönelik Genel Elefltiriler
‹fllevselcili¤e yöneltilen temel elefltiriler flunlard›r (Haralambos & Holborn 1995,
s.876-877):
1. ‹fllevselciler toplumsal sistemin parçalar›n›n bütüne olan yararlar›ndan dolay› var oldu¤unu iddia ederler. Oysaki sistemin parçlar›n›n bütüne yararl›l›¤›
bir etkidir. Onlar›n var olmas› için bir neden de¤ildir.
2. ‹fllevselcilerin toplumu aç›klamak için gelifltirdikleri organizma benzetmelerinde, biyolojide bir organizman›n baz› parçalar› ifle yaramazsa organizma
ölür. Oysaki toplumlarda hem parçalar›n ifle yararl›klar›n› net olarak tespit
etmek zordur hem de toplumlar ölmez, yaln›zca de¤iflir.
3. Toplumsal düzenin sa¤lanmas›nda çözüm olarak gösterilen toplumsal fikirbirli¤i gerçe¤i yans›tmaz. Araflt›rmalar, üzerinde genifl ölçüde fikir birli¤ine
var›lm›fl bir dizi de¤erin varl›¤›n› ispat edememifltir. Ayr›ca bir toplumun dura¤anl›¤›n› baz› de¤erlerin varl›¤› de¤il, yoklu¤u sa¤layabilir. Katmanl› bir
toplumda herkes baflar› konusunda fikirbirli¤ine varsayd› ve bunun için mücadele etseydi, bu durum toplumsal düzen yerine düzensizlik getirirdi.
4. ‹fllevselci kuram insan davran›fllar›n›n sistem taraf›ndan belirlendi¤ini varsayar. Toplumsal dünyay› toplumsal aktörlerin d›fl›nda bir gerçeklik olarak görür. Oysaki insanlar toplumsal sistem taraf›ndan oluflturulmak yerine toplumsal sistemi olufltururlar ve flekillendirirler. ‹nsanlar ifllevselicilerin varsayd›¤› gibi pasif davranan, sisteme yönelmifl ve sistem taraf›ndan kontrol edilen varl›klar de¤il, toplumsal sistemi flekillendiren aktif varl›klard›r.
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5. ‹fllevselciler toplumsal düzeni sa¤layan de¤erler ve normlara çok fazla gönderme yaparak, dura¤anl›¤› bozan ve düzensizlik yaratan çat›flan ç›karlar›
gözard› eder. Çat›flma, sistem içinde yer alan önemsiz bir gerginlik de¤ildir.
Aksine çat›flma sistemin merkezinde yer alan ve onun en önemli parçalar›ndan biridir. (Haralambos & Holborn 1995, s.876-877)
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Parsons’›n toplum
anlay›fl›na göre toplumsal evrimini tamamlayamam›fl toplumlara ne
SIRA S‹ZDE
olur?
D Ü fi Ü N E L ‹ M
‹fiLEVSELC‹L‹K
VE MODERNLEfiME

19.yüzy›l evrim kuramlar›n›n ortak özelli¤i toplumsal de¤iflmenin do¤all›¤› ve kaS O R U Sürekli, yavafl ve düz-do¤rusal bir ilerleme olarak görülen bu
ç›n›lamaz olufludur.
de¤iflimde, insan toplumlar›n›n ulaflaca¤› en üst düzey Bat›’n›n sanayileflmifl toplum yap›s›d›r.
Di¤er toplumlar, evrim skalas›ndaki ayn› de¤iflme kal›plar›n› takip
D‹KKAT
ederek, medeniyetin en üst noktas› olarak kabul edilen sanayileflmifl Bat› toplumlar›na do¤ru kaç›n›lamaz bir biçimde evrilmektedir.
SIRA S‹ZDE
Moderleflme
kuramlar› üzerinde çeflitli etkileri olan evrimci kuramlara en büyük elefltiri yine 19.yüzy›lda geliflen yay›lmac› yaklafl›md›r. Yay›lmac› (Difüzyon)
yaklafl›m evrim
kuramlar›nda yer alan geliflme aç›s›ndan farkl› gruplar için farkl›
AMAÇLARIMIZ
zamanlarda kültürel olarak “tekrarlanan kal›plar” düflüncesini kabul etmez. Yay›lmac›lara göre kültürel kal›plar yeni keflifler nedeniyle yaln›zca bir kere ortaya ç›kar. Farkl› Kgruplar
‹ T A Ptaraf›ndan farkl› zamanlarda tekrarlanma olas›¤› çok nadirdir.
Evrim kuramc›lar› bat› kültürünün zaman içinde yay›lmas›n› incelerken, yay›lmac›lar kültürün mekânsal olarak sosyal etkileflimle aktar›lmas›n› incelerler.
Parsons’›n
toplum çözümlemesi 1940 ve 1950’li y›llar›n AmeriT E L Eyap›sal-ifllevselci
V‹ZYON
can toplumunun sistematik olarak aç›klamas›d›r. II. Dünya Savafl›’n› takip eden So¤uk Savafl y›llar›nda gelifltirilen modernleflme kuramlar›n›n temel amac› ise ekonomik ve kültürel de¤iflmenin karfl›l›kl› iliflkisine odaklanarak sanayileflmemifl toplum‹NTERNET
larda Bat› teknolojisinin
yarataca¤› de¤iflimleri incelemektir. Ekonomik alanda meydana gelen de¤iflimlerin toplumsal, kültürel ve bireysel alanda da de¤iflimlere yol
açaca¤› varsay›larak, d›flar›dan sunulan yenilikler, yay›lmac›l›k ve teknolojik geliflmelerle bu geliflmelere karfl› olan geleneksel kültürün direnci ve üstü kapal› olarak
Amerikan tarz› baflar›s›zl›¤a u¤rad›¤›nda Sovyet “tehdidi” olas›l›¤›n›n incelenmesi dönemin modernleflme kuramlar›n›n ana temas›n› oluflturmaktad›r (Harrison 1991, s.8).
Di¤er taraftan Parsons da sanayileflmemifl toplumlardan sanayileflmifl toplumlara
geçifli aç›klarken geçifli sa¤layacak olan toplumsal iliflkilerle ilgili erken dönem çal›flmalar›ndan memnun kalmayarak geçiflte belirleyici olaca¤›n› söyledi¤i “eylem kal›plar›n›” gelifltirmifltir. Eylem kal›plar› rol oryantasyonundaki temel dikotomiler (ikilik)dir. Herhangi bir durumun belirleyici bir anlam kazanmas›ndan önce her aktör
(birey) befl özel dikotomik seçenek oluflturmal›d›r. Bu befl seçenek bir sistem oluflturur ve daha genifl bir de¤er sisteminin al›fl›ld›k, zorunlu ve içsellefltirilmifl yönleridir. Bu eylem kal›plar› flöyle s›ralanabilir (Harrison 1991, s.9-10; Ercan 1996, s.106):
1. Etkinlik ya da Edilgenlik: Aktörler dürtüyle mi yoksa öz disiplin kullan›m›yla m› karar vermelidir?
2. Bireycilik ya da Kolektivizm: Aktörler kiflisel ç›karlar›na m› yoksa kollektif ç›karlara m› öncelik vererek karar vermelidir?
3. Evrenselcilik ya da Partikülarizm: Aktörler de dâhil olmak üzere sosyal
nesneler genel prensiplere göre mi yoksa aktörle olan iliflkilerine göre mi
de¤erlendirilecektir?
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4. Atfetme ya da Baflar›: Di¤er bireylerin eylemleri bizim de¤erimizi belirlemede ne kadar etkilidir?
5. ‹fllevsel özselcilik ya da ‹fllevsel yay›lmac›l›k: Di¤er aktörlerle etkileflime
girildi¤inde bu aktörlerin hangi özellikleri daha önemlidir?
Parsons ayn› zamanda eylem kal›plar›n›n nas›l grupland›¤›na bakarak dört farkl› toplum yap›s› öngörür (Harrison 1991, s.10). Bu gruplamada Evrenselcilik/Partikülarizm (Yerelcilik) eylem kal›b›n›n Atfetme/Baflar› eylem kal›b›na göre yeniden
grupland›r›lmas›d›r. Dört farkl› toplum yap›s› flunlard›r:
1. Evrenselci-Baflar› odakl›: Toplumsal statülerin mesleki rollerle yak›ndan
ba¤lant›l› oldu¤u, serbest de¤iflim sisteminde evrensel de¤erlerin geçerli oldu¤u, bireysellik ve bireysel tercihlerin üst düzeyde belirleyici oldu¤u, Bat›
tarz› sanayileflme taraftar›, aç›k tabakalaflama sistemine sahip toplumsal yap›lar. Bu tür toplumsal yap›ya sahip ülkelere örnek olarak Parsons’›n ülkesi
olan ABD gösterilebilir.
2. Evrenselci-Atfetme odakl›: Toplumsal statünün bellirli gruplara üye olmaya dayand›¤›, kiflisel baflar›n›n fazla etkili olmad›¤›, toplumsal hareketlili¤in
az oldu¤u ülkelerdir. Nazi dönemi öncesi Almanya ve eski Sovyetler Birli¤i
bu gruba dâhil ülkeler aras›nda gösterilebilir.
3. Partikülaristik (Yerelci)-Baflar› odakl›: Mesleki sistemin akrabal›k iliflkilerine dayand›¤›, baflar›n›n statü hiyerarflisinde bir yer edinme olarak de¤erlendirildi¤i, evrensel de¤erlerin çok az bulundu¤u toplumsal yap›lard›r. Örnek olarak eski Çin ‹mparatorlu¤u verilebilir.
4. Partikülaristik-Atfetme odakl›: Baflar› konusunda herhangi bir kayg›n›n
bulunmad›¤›, tüm toplumsal konumlar›n akrabal›k iliflkileri vas›tas›yla elde
edildi¤i, dura¤anl›k ve geleneklere çok de¤er verilen toplumsal yap›lard›r.
Parsons’a göre ‹spanyol kökenli-Amerikal›lard›r (Harrison 1991, s.10).
Yukar›da anlat›lan eylem kal›plar› ve toplumsal yap›lar Parsons’›n yap›sal-ifllevselci toplum kuram›n› temel alarak modernleflme kuram› gelifltiren Bert Hoselitz
taraf›ndan da geleneksel ve modern toplumlar› aç›klamak için kullan›lm›flt›r. Hoselitz’e göre ekonomik de¤iflme yaln›zca ekonomik faktörlerle aç›klanamaz. Ekonomik, toplumsal ve kültürel faktörler birbirleriyle iliflkilidir. Kuflaklararas› ve nedensel
kal›plar toplumdan topluma ve geliflmenin meydana geldi¤i döneme göre farkl›l›k
gösterir. Ancak III. Dünya’n›n geliflmesi söz konusu oldu¤unda Hoselitz toplumsal
ve kültürel faktörlerin toplumsal geliflmeyi sa¤layacak güçte olmad›¤›n›, baz› durumlarda ekonomik geliflmeye engel bile teflkil edebilece¤ini savunmaktad›r. Bu ülkelerde ekonomik geliflme ancak planlanarak gerçekleflirilebilir. Kapital birikimi ve
hareketlili¤i, yeni beceriler ve teknoloji en önemli etmenlerdir. Geliflmemifllikten geliflmiflli¤e dönüflümde önemli olan di¤er bir faktör de “toplumsal sapk›n”lard›r. Toplumun k›y›s›nda yer alan bu kifliler bulufl yapan kifliler ve giriflimciler olarak ekonomik aktivite içinde yer ald›klar›nda toplumsal de¤iflim için gerekli ama yetersiz bir
neden olarak yer al›rlar. Ayr›ca insan/toprak oran› ekonomik geliflmenin türüne de
karar verecektir. Söz konusu ekonomik geliflme genifllemeci bir geliflme ise zorunluluk ya da baflka nedenlerden dolay› göç etmifl kimseler (göçmenler) genifllemeci
tür ekonomik geliflmeyi sa¤layacakt›r. Di¤er taraftan, belli bir co¤rafi bölgede yo¤unlaflan ekonomik geliflme türü ise öze ait geliflmedir. Bu geliflme türleri farkl› toplumsal tabakalaflma tarzlar›na karfl›l›k gelir. Gelifllemeci ekonomik geliflme göreceli
olarak daha aç›k, yani toplumsal hareketlili¤in daha fazla oldu¤u bir tabakalaflma
sistemini gerektirirken, öze ait ekonomik geliflmede kat› bir s›n›f yap›s› ve merkezîleflmifl karar-verme mekanizmas› bulunur (Harrison 1991, s.12-13).
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Yap›sal-‹fllevselci toplumsal kuram› kullanan di¤er modernleflme kurmac›lar›ndan biri de Marion Levy’dir. Levy “Bat› teknolojisi sanayileflmemifl toplumlara götürüldü¤ünde ne olur?” sorusuna cevap aram›flt›r. Levy’e göre III. Dünya ülkelerinin toplumsal ve ekonomik etkileflimlerini belirleyen geleneksel de¤erlerdir. Bu
de¤erler sanayileflmifl toplumlardaki de¤erleri tam tersi olan bireyler aras›ndaki
özel iliflkilere dayan›r. Di¤er bir deyiflle, kiflisellefltirmeden, ak›lc› ve formal iliflkiler sanayileflmifl toplumlar›n etkileflim tarzlar›d›r. Di¤er taraftan rol oryantasyonlar›yla ekonomik büyüme aras›nda da bir uygunluk olmal›d›r. Örne¤in geliflmifl toplumlarda modern teknolojinin etkili kullan›m› için ak›lc›l›k, evrensellik ve ifllevsellik gerekli flartlar› oluflturur. Sonuçta Levy’nin çözümlemesine göre e¤er III. Dünya ülkelerindeki insanlar›n rol oryantasyonlar› Bat› ülkelerinde yaflayanlar›n rol oryantasyonlar›na yaklaflt›kta, ülkelerinde ekonomik büyüme meydana gelir ve insanlar daha fazla Bat› toplumlar›ndaki insanlara benzer (Harrison 1991, s.11)
Bu dönemde III. Dünya ülkelerinin modernleflmesiyle ilgili yap›lan çal›flmalar›n en ünlülerinden biri de Daniel Lenner’dir. Genel olarak Orta Do¤u ülkelerinde modernleflmeyi inceleyen Lenner, modernleflme küresel bir süreçtir ve dünyan›n her yerinde ayn›d›r. Geleneksel de¤erleri temsil eden ‹slam, modenleflmenin
ak›lc› ve pozitivist ruhu karfl›s›nda savunmas›zd›r. Bu süreçte kitle iletiflim araçlar›n›n hayati bir rolü vard›r. Kentleflmeye efllik eden okur-yazarl›k oran›ndaki art›fl
kitle iletiflim araçlar›n›n kullan›m› yayg›nlaflt›rarak modernleflmenin yaln›zca kurumlar düzeyinde de¤il, bireyler düzeyinde de gerçekleflmesini sa¤lar. Lenner’in
1950-1954 y›llar› aras›nda Ankara’n›n Balgat semtindeki de¤iflmeyi konu alan çal›flmas›nda bölgenin geleneksel olandan “iyi” ve “kaç›n›lamaz” olan modernleflmeye
nas›l geçildi¤ini anlat›r (Harrison 1991, s.16)
Modernleflme sürecinde kültürel de¤erlerin öneminin yan› s›ra bireysel düzeydeki de¤erlerin önemini David McClelland taraf›ndan vurgulanm›flt›r. Bir fleyleri
daha iyi, daha h›zl›, daha etkin ve daha az çaba harcayarak gerçeklefltirme iste¤i
olarak tan›mlad›¤› “baflar› ihtiyac›” duyan bireylerin, farkl› kültürlerde ekonomik
geliflme için bireysel düzeyde ihtiyaç duyulan insan tipini anlat›r. Kendi bafl›n›n çaresine bakabilen, rekabetçi, d›fla dönük ve giriflimci ruhu cesaretlendirilmifl çocuklar ve gençler, ekonomik geliflme için ihtiyaç duyulan kiflisel dürtüyü sa¤lar. Yetiflkinlerde bu özellikler k›sa dönemli e¤itim kurslar›yla sa¤lanabilir. Di¤er bir deyiflle, psikolojik düzeyde üstünlük sa¤lama ihtiyac› ekonomik alanda ‘ortak iyilik’ hâline dönüflür. McClelland psikolojiye a¤›rl›k vermekle birlikte, sosyal ve tarihsel
faktörlerin önemini de kabul etmektedir. Örne¤in reformist dinlerin takipçilerinin
bu özelliklere daha fazla sahip oldu¤unu söyler (Harrison 1991, s.19).
Yap›sal-‹fllevselci toplum kuram›n› kullanarak modernleflmeye daha genel bir
aç›dan bakan modernleflme kuramc›lar› Neil Smelser ve Walt W. Rostow’dur.
Bundan önceki bölümde Smelser’in toplumsal de¤iflmeye bak›fl› anlat›lm›flt›. Bu ba¤lamda Smelser’in III. Dünya ülkelerinin modernleflmesi flöyle özetlenebilir: Sistemin
bütünlefltirici mekanizmalar›na ra¤men, toplumsal de¤iflme için toplumsal iteleyiciler kaç›n›lmazd›r. Bunlar ayn› zamanda geleneksel toplumdan modern topluma geçifl, ani yap›sal de¤iflimler ve h›zl› sanayileflme için de gereklidir. Toplumsal iteleyicilerin en güçlüleri yeni ve güçlü siyasi kurumlar ve bunlara ba¤l› liderlik anlay›fl›d›r.
Söz konusu iteleyicilerin varl›¤› durumunda Bat›’n›n geliflim yolu bölgesel baz› farklar gösterse bile III. Dünya ülkelerinde gerçekleflebilir (Harrison 1991, s.24-26).
Di¤er taraftan Rostow yaln›zca ekonomik faktörleri de¤il, toplumsal kararlar
ve hükümet politikalar›n› da içeren bir modernleflme kuram› sunar. Di¤er yap›salifllevselci kuramc›lar gibi modernleflmenin yay›lmac›l›¤›n›, tek yönde ilerleyen ve
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kaç›n›lmaz yap›s›n› vurgular. Rostow’a göre geleneksellikten modernleflmeye do¤ru befl temel aflamadan geçilir (Peet 1991, s.31-33):
1. Geleneksel toplumlar: Bu toplumlar›n özellikleri ilkel teknolojiyi kullanmalar› ve fiziksel dünyaya manevi aç›dan bakmalar›d›r. Bu durum geleneksel
toplumlar›n ekonomilerinin tar›mc›l›k seviyesinde kalmas›na ve üretimin belli bir s›n›r›n›n olmas›na yol açar. Bu toplumlarda toplumsal hareketlilik çok
az oldu¤u hiyerarflik bir yap› ve toprak sahiplerinin ellerinde toplanm›fl olan
siyasi güç bulunur. De¤er sistemi ise uzun vadeli bir kadercilik anlay›fl›d›r.
2. Ekonomik geliflmenin ön flartlar›: Modernleflmede ikinci evrensel aflama
ekonomik kalk›nman›n ön flartlar›n›n oluflmas›d›r. 17.yüzy›l sonu ve 18.yüzy›l bafllar›nda ‹ngiltere’de gözlenen bu özellikle modern bilimin tar›m ve sanayide üretim için kullan›lmas›d›r. Ülkenin co¤rafi konumu, ticaret potansiyeli, toplumsal ve siyasi yap›s› bu aflaman›n ortaya ç›kmas›na yol açm›flt›r.
Böylece geleneksel toplum çözülmeye bafllam›fl, ilerleme düflüncesi yay›lm›fl, düflüncenin kendisi ahlaki aç›dan “iyi” olarak kabul edilmifltir. Ayr›ca
e¤itimin yayg›nlaflmas›yla bankalar ortaya ç›km›fl, yat›r›mlar artm›fl ve ticaretin s›n›rlar› genifllemifltir. Buna ra¤men toplum geleneksel yap› ve de¤erlerini korumaya devam etmektedir.
3. Ekonomik Kalk›fl Aflamas›: Modern toplumlar›n yata¤›n› oluflturur. Bu
aflamada büyümenin önündeki engeller ortadan kalm›flt›r. Siyasi ortam modernleflmeyi destekler niteliktedir. Etkili yat›r›mlarda ve millî gelirde art›fl
gözlenmifltir. Kentlerdeki sanayide istihdam artm›fl ve giriflimci s›n›f› genifllemifltir. Yeni teknolojilerin kullan›m› tar›m alan›na da girmifltir. Toplumsal,
ekonomik ve siyasi yap› da büyümeyi desteleyecek flekilde dönüflmüfltür.
4. Olgunluk dönemi: Bu aflama modern teknolojinin ekonomik aktivitenin
tamamen içine girmesidir. Söz konusu aflamadaki bir devletin üretmek istedi¤i herhangi bir fley için yeterli say›da giriflimcisi ve teknik becerisi vard›r.
5. Üst seviyede kitle tüketimi: Bu aflamada belli bafll› sanayi sektörleri tüketime yönelik mal ve hizmet sunar. Reel gelir insanlar›n ihtiyaçlar›n›n çok
ötesinde tüketebilmelerini sa¤lar. ‹fl yap›s› el becerisine dayal› ifllerden büro tipi istihdama döner. Sosyal refah ve sosyal güvenlik için daha fazla kaynak ayr›l›r.
Rostow da di¤er modernleflme kuramc›lar› gibi düz ve tek yönlü bir geliflme
modeli önerir. Geleneksel toplumlar modernleflmek için yaln›zca ekonomik de¤il
toplumsal ve kültürel de¤erlerini de de¤ifltirmelidirler.
Yap›sal-‹fllevselci Modernleflme Kuram›n›n Elefltirisi: Özellikle 1960’lar›n
ortalar›ndan itibaren modernleflme kuramlar› hem III. Dünya ülkeleri hem de sol
görüfllü kifliler taraf›ndan elefltirilmifltir. Elefltiriler yap›sal ifllevselci toplumsal kuram›n toplum anlay›fl›n›n elefltirilmesinden modernleflme kuramlar›n›n siyasi sonuçlar›na kadar genifl bir yelpazede yer alm›flt›r. Bu bölümde Gouldner, Giddens,
Frank’›n elefltirilerine yer verilecektir.
Yap›sal-‹fllevselci toplum kuram›n› toplumsal dinamikleri aç›klamak için yetersiz kalmakla elefltiren Alwin W. Gouldner’a göre Parsons için en önemli konu
toplumsal düzenin nas›l sürdürülece¤idir. Parsons insan amaçlar›n›n ya da takip
edilen de¤erlerin önemini vurgular ancak bu de¤erlerin kime ait de¤erler ve amaçlar oldu¤unu sorgulamaz. Di¤er bir deyiflle de¤erlerin yarat›lmas›na de¤il aktar›m›na vurgu yapar. ‹nsanlar toplumsal sistemler taraf›ndan toplumsal rolleri için e¤itilen bofl kutulard›r. Bu e¤itim, insanlar›n toplumsal rollerinin gere¤ini yerine getirebilme ya da rollere uyum sa¤lama yetenekleri sayesinde olur. Parsons’›n de¤er-
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lerin aktar›m› ve insan›n rolleri benimsemede gösterdi¤i toplumsal uysall›k ve flekillendirilebilirli¤i vurgulamas› asl›nda birey ve grup aras›ndaki çat›flmalar› aç›klama
sorununu ortadan kald›rmak içindir. Böylece insanlar›n herhangi bir sistemdeki kaç›nma ya da toplumsal flekillendirmeye direnç gösterme e¤ilimi göz ard› edilir. Böylece çat›flma ve gerginlik toplumsal yaflam için gerekli bir unsur olarak görülmekten ç›kar. Toplumsal sistemin bütünü düflünüldü¤ünde ise denge bir kere sa¤land›ktan sonra, sabit ve de¤iflmez özelli¤i nedeniyle d›flar›dan herhangi bir zorlama
gelmedi¤i sürece de¤iflmez. D›flar›dan gelen zorlamalar ya da çok nadiren gerçekleflen ve rastgele olma özelli¤i tafl›yan iç bask›lar da toplumsal yap›y› dönüfltürücü
de¤il, daha çok döngüsel ve ritmiktir. Bu ba¤lamda yap›sal farkl›laflma mevcut güç
odaklar›n› rahats›z etmeden ve zorlamadan sistemin düzenli bir biçimde de¤iflmesinin bir yoludur. Geliflme kuramlar› aç›s›ndan böyle bir toplum anlay›fl›, geliflmeyi
tek yönlü ve evrimsel bir de¤iflme olarak olarak alg›lar (Peet 1991, s.36).
Anthany Giddens ise organizma benzetmesi temelinde ele al›nan bir toplumsal yap›da sistemin ihtiyaçlar›n›n merkeze yerlefltirildi¤ini, amaca yönelik insan eylemlerinin yeterince aç›klanamad›¤›n› savunur. Oysaki toplumsal sistemlerde sistemin ihtiyaçlar› de¤il, toplumsal aktörlerin istekleri vard›r. Ayr›ca yap›sal kavram›yla ifllevselcili¤in hatal› bir biçimde birlikte kullan›ld›¤›n› söyler. Çünkü yap› bir anatomidir ve sistem bu anatominin nas›l iflledi¤ini de kapsar. Toplumsal yaflamda yap›lar (kal›plar) insan eylemleriyle üretildi¤i ve yeniden üretildi¤i sürece var olabilir. Bu nedenle yap›sall›k ve ifllevsellik bir arada kullan›lamaz. Ayr›ca amaca yönelik insan eylemlerindeki amac›n kendisi insan eylemleriyle amac›n nedenini ya da
eylemin mant›¤›n› da içine alacak flekilde bütünleflmifltir. Di¤er taraftan ifllevselci
toplumsal evrim kuram› toplumlar›n çevrelerine uyum sa¤lama sürecini aç›klamaya çal›fl›rken de¤iflimine neden olan etkenlerin s›n›f çat›flmas› gibi iç nedenler yerine, hayvanlar›n evriminde oldu¤u gibi d›fl nedenlerden kaynakland›¤›n› varsayar.
‹nsan toplumlar›n›n çevrelerine yaln›zca uyum sa¤lad›¤› varsay›m› hatal›d›r. Çünkü insanlar do¤aya uyum sa¤lamazlar, aksine do¤ay› dönüfltürürler. Ayr›ca hayvan
evriminden farkl› bir biçimde insan geliflmesinin ve toplumlar›n›n maddi çevreleriyle olan iliflkisinin bilinçli olarak kontrolü söz konusudur (Peet 1991, s.37-38).
Yap›sal-ifllevselci modernleflme kuram› tarih anlay›fl› ve etnosentrik yaklafl›m›
nedeniyle de ciddi elefltiriler alm›flt›r. Örne¤in Andre G. Frank, Rostow’un modernleflme sürecini aç›klamak için kulland›¤› aflamalar› flu aç›lardan elefltirir :
1. Genel tarih anlay›fl›: Rostow Antik Çin, Maya, Kuzey Afrika ve di¤er imparatorluklar› feodal Avrupa ile eflitleyerek tek tip, geliflmemifl geleneksel toplum kategorisi oluflturur. Oysaki bu toplumluklar›n ço¤u baz› aç›lardan Avrupa’dan daha geliflmifltir. Böylece Avrupa kapitalizminin dünya uygarl›klar› üzerinde geliflmemifllik yaratan etkisini gizlemeye çal›fl›r.
2. Avro-Amerikan tarih anlay›fl› ve etkisi: Öncelikle Avrupa kökenli Amerikan
tarihini ekonomik geliflmenin süreçlerine indirger ve bu süreçleri takip edilmesi, tekrarlanmas› gereken tarihi olaylar olarak sunar. Oysaki Avrupa’n›n
geliflmesi tarihsel ba¤lam› de¤ifltirmifl ve bir güç merkezi oluflturmufltur. Di¤er ülkeler bu merkeze ba¤›ml› çevre konumuna gelmifltir. Bu ülkelerin geliflebilmesi için öncelikle sözü edilen küresel yap›y› düflman olarak görüp
mücadeleye etmesi gerekir.
3. Etnosentrizm ve üst seviye kitle tüketimi: Geliflmiflli¤in en son aflamas› olarak kabul edilen üst seviye kitle tüketimi Kuzey Amerikan yaflam tarz›d›r.
Pek çok kiflinin afl›r›-tüketimin yaratt›¤› toplumsal ve çevresel sorunlardan
uzak biçimde istedikleri flekilde tüketebildikleri bir yaflam tarz›n›n propa-
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gandas›d›r. Di¤er bir deyiflle en iyi yaflam tarz› olarak sunulan fley bir tür paraya tap›nmad›r.(Peet, 1991, s.38-39)
Özetle, Frank’a göre Rostow’un modernleflme kuram› geliflmemifl ülkelerin tarihsel geliflimlerini göz ard› eden, ekonomik ve kültürel de¤iflimleri geliflmifl ülkelerin tarihi ile eflitleyen bir yaklafl›md›r. Genel olarak de¤erlendirildi¤inde ise Yap›sal-‹fllevselci modernleflme kuramlar›na getirilen elefltiriler öncelikle toplumsal
sistemin iflleyiflini aç›klamas› ba¤lam›ndad›r. Sistem anlay›fl›yla ba¤lant›l› olarak yarat›lan geleneksel ve modern toplum ideal tipleri, modern toplumlar›n bak›fl aç›s›ndan di¤er toplumlar› de¤erlendirmesi, III. Dünya ülkelerinin geliflmemiflli¤inde
modern toplumlar›n rollerini ve bu ülkelerin özgün tarihsel geliflimlerini göz ard›
etmesi Yap›sal-‹fllevselci modernleflme kuramlar›na getirilen en önemli elefltirileri
oluflturur.
Yap›sal-‹fllevselci toplum kuram›n› kullanan modernleflme kuramlar›n›n
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