Klasik Sosyolojide Temel
Yaklafl›mlar-III: Max Weber
G‹R‹fi
Bir önceki ünitenin devam› niteli¤inde olan bu ünitede, klasik dönemde sosyolojinin toplumsal yaflam› analiz etmeye yönelik ba¤›ms›z bir disiplin olarak geliflimine en çok katk›da bulunan ve bu nedenle klasik dönem sosyolojinin en önemli üç
büyüklerinden birisi olarak kabul edilen Max Weber’in çal›flmalar› ele al›nm›flt›r.
SIRA S‹ZDE
Weber, sosyolojinin “konu”, “alan” ve “yöntem” olarak kurulmas›na
yönelik çabalar› aç›s›ndan sosyolojik düflünce tarihi içinde önemli bir yere sahiptir. Weber sosyolojisinin felsefi ve yöntemsel dayanaklar› Yeni Kantç› bilim
kadar
D Ü fielefltirisine
ÜNEL‹M
uzanmaktad›r. Ünitede a¤›rl›kl› olarak Weber’in benimsedi¤i sosyolojik yaklafl›m
sosyolojik yöntem, toplumsal eylem tipleri, otorite tipleri, rasyonelleflme ile bürokraS O R U
si ve tabakalaflma teorisi bafll›klar› alt›nda incelenmektedir.
Weber sosyolojisinin felsefi ve yöntemsel temellerini kavrayabilmek Diçin
Özlem’in
‹ K KDo¤an
AT
yazd›¤› “Max Weber’de Bilim ve Sosyoloji” adl› eserin “Alman Sosyoloji Gelene¤i ve Weber”
bölümünü okuyunuz.
SIRA S‹ZDE

MAX WEBER (1864-1920)
AMAÇLARIMIZ

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

N N

Sosyolojinin tart›flmas›z üç büyük kurucular›ndan
birisi olarak kabul edilen ve çal›flmalar› günümüz
sosyologlar› için halen ilham kayna¤›
K ‹ olarak
T A P görülen
M.Weber Almanya’da Erfurt’da do¤du. Heidelberg,
Berlin ve Göttingen Üniversitelerinde çal›flt›. 1902’de
Alman Sosyoloji Derne¤inin kurucular›
yer
T E L E V ‹aras›nda
ZYON
ald›. En önemli eserleri aras›nda Protestan Ahlak› ve
Kapitalizmin Ruhu (1905), Ekonomi ve Toplum:
Yorumlay›c› Sosyolojinin Bir Tasla¤› (1922) ve Sosyal
‹NTERNET
Bilimlerin Yöntemi (1949) yer almaktad›r.

Weber, Durkheim gibi sosyolojinin ba¤›ms›z bir disiplin olarak geliflmesine yapt›¤› katk›lardan dolay› sosyolojik düflünce tarihi içinde önemli bir yere sahiptir. Ancak Weber, do¤a bilimleri ile kültür bilimleri aras›nda kesin bir ayr›m yapan Alman
felsefe gelene¤inde yetiflmifltir. Bu bak›mdan Weber’in bilim anlay›fl›, do¤a bilim-

SIRA S‹ZDE

Resim 5.1AMAÇLARIMIZ
Max Weber
(1864-1920)
K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET
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Durkheim için sosyolojinin
konusu toplumsal olgular
iken, Weber için sosyolojinin
konusu toplumsal
eylemlerdir.

leri ile sosyal bilimler aras›nda önemli bir fark görmeyen pozitivist yaklafl›mdan
önemli aç›lardan ayr›l›r. Bu nedenle de sosyolojinin konusu hakk›nda Durkheim’dan tamamen ayr›l›r. Durkheim’›n insan› belirleyen toplumun yap›s›d›r yaklafl›m› Weber’in sosyolojik yaklafl›m› içinde tersine çevrilmifltir. Ona göre sosyolojinin
konusu toplumsal eylemlerin incelenmesidir. Sosyoloji, bireylerin toplumsal davran›fl› ve bu davran›fllar›n içerdi¤i anlamlar› analiz etmelidir. Weber, pozitivizmi elefltiren yorumlay›c› bir sosyolojik bak›fl aç›s›na sahiptir. Çünkü ona göre pozitivizm,
toplumu bireylerden ba¤›ms›z ve nesnelere benzeyen bir gerçeklik olarak ele al›rken bireyi ve bireylerin toplumsal eylemlerini ihmal etmektedir.
Öte yandan Marx’›n çal›flmalar› ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda; Marx temelde bir kapitalizm teorisi sunarken Weber’in çal›flmalar›nda esas olarak bir rasyonelleflme/ak›lc›laflma teorisi sundu¤u savunulur (Brubaker, 1984; Aktaran, Ritzer, 1996, s.27). Bu
aç›dan Weber’in çal›flmalar›n›n genel olarak modern toplumlarda, özellikle de Bat›’da yükselifl halinde olan rasyonelleflme sürecinin kavranmas› çabalar›na oldukça
önemli ve zengin bir katk› sa¤lad›¤› kabul edilir. Weber’in yorumlay›c› sosyolojik
yaklafl›m›, toplumsal eylem analizi, ideal tip yaklafl›m›, rasyonelleflme ve bürokrasi teorisi, toplumsal s›n›f, din ve kapitalizm analizi sosyolojik teorinin geliflimine
özellikle önemli katk›lar sa¤lam›flt›r.

Marx, çal›flmalar›nda temel
olarak bir kapitalizm teorisi
sunarken Weber,
çal›flmalar›nda esas olarak
bir rasyonelleflme teorisi
sunar.

WEBER’DE SOSYOLOJ‹K YÖNTEM

N

Sosyolojinin Konusu
AM AÇ

Weber’in teorik yaklafl›m›n› aç›klayabilmek.

1

Weber’e göre, sosyolojinin
çal›flma nesnesi her türlü
insan eylemi de¤il sadece
içgüdüsel nitelik tafl›mayan
toplumsal eylemlerdir.
Sosyoloji toplumsal eylemleri
yorumlayarak anlayan ve bu
eylemleri kendi süreç ve
etkileri (sonuçlar›) aç›s›ndan
nedensel olarak aç›klamak
isteyen bir bilim dal›d›r.

Yukar›da belirtildi¤i gibi, Weber toplumu nesneymifl gibi ele alan ve onu gözlem,
deney ve benzeri tekniklerle incelemeye çal›flan pozitivist sosyologlar›n aksine yorumlay›c› bir yaklafl›m benimsemifltir. Weber’in yorumlay›c› sosyolojik yaklafl›m›na
göre, düflünen bir varl›k olarak insan, baflkalar›n›n düflüncelerini ve tepkilerini dikkate alarak hareket eden kültürel bir varl›kt›r. Kültürel varl›klar olarak insanlar,
toplumsal yaflam içinde belli de¤erlere yönelik olarak hareket etmektedirler. Toplumsal yaflam içinde insanlar kendilerinin ve baflkalar›n›n eylemlerine belli anlamlar katarak hareket ederler. Bu nedenle pozitivizmin aksine Weber, sosyolojinin
anlamac› bilim olmas› gerekti¤ini düflünür ve anlama yöntemini de sosyolojide
kullan›lacak olan baflat yöntem olarak görür. Ona göre, sosyoloji toplumsal eylemleri yorumlayarak anlayan ve bu eylemleri kendi süreç ve etkileri (sonuçlar›) aç›s›ndan nedensel olarak aç›klamak isteyen bir bilim dal›d›r.
Ancak Weber’e göre, sosyolojinin çal›flma nesnesi her türlü insan eylemi de¤il,
sadece içgüdüsel nitelik tafl›mayan toplumsal eylemlerdir. Bireylerin içgüdüsel nitelik tafl›mayan anlaml› bütün eylemleri toplumsal eylemdir. Weber’e göre bir
eylemin toplumsal nitelikli bir eylem olabilmesi için “bireyin bu eyleme yükledi¤i
anlam›n mutlaka di¤er bireylerin geçmiflteki, flimdiki veya gelecekteki davran›fllar›
ile iliflkili olmas›, hatta onlar› içermesi veya onlar taraf›ndan içerilmesi gerekir” (Tolan, 1996, s.35). Geçmiflte yap›lan bir sald›r›n›n öcünü alma, oluflan bir sald›r›ya
karfl› koyma ya da gelecekte olacak bir sald›r›ya karfl› önlem alma eylemleri, toplumsal eyleme örnek olarak vermek mümkündür. Weber’in sosyolojik yaklafl›m›nda toplumsal gerçekli¤in ilk ve temel düzeyinde toplumsal eylemler yer almaktad›r. ‹kinci düzeyde bu toplumsal eylemlerle ilintili toplumsal iliflkiler içeril-
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mektedir. Üçüncü düzeyde ise, süreç içinde oluflan toplumsal oluflumlar yer al›r
ve sonunda belirli bir toplumsal düzene ulafl›lm›fl olur (Tolan, 1996, s.35).
Weber’in sosyolojisinde, toplumsal gerçekli¤in üç düzeyini oluflturan
toplumsal
SIRA
S‹ZDE eylemleri,
toplumsal iliflkileri ve toplumsal oluflumlar› nas›l aç›kland›¤›n› araflt›r›n›z.
Ü fi Ü Nampirik/aç›kEL‹M
Weber sosyolojiye bir bilim statüsü kazand›rmak için onun Dhem
lay›c› hem de bir kültür bilimi olarak anlamac› bir bilim olmas› gerekti¤ini düflünmektedir. Ona göre sosyolojinin ampirik olarak ele alabilece¤i
gözleme
S O Rnesne,
U
uygun olan insan›n toplumsal eylemidir. Devlet, sendika, okul, üniversite, dernek
gibi kurumlar›; güzellik, do¤ruluk gibi de¤erleri; ceza yasas›, trafik kurallar› gibi
D‹KKAT
yasal yapt›r›mlar›, sosyalist ve kapitalist ekonomileri ve monarfli, oligarfli ve demokrasi gibi politik rejimleri somut gözlemlenebilir birer nesne olarak ele almak
S‹ZDE
olanakl› de¤ildir. Ona göre fizik bilimi, en yal›n fiziksel nesneSIRA
olarak
atomdan hareket etmektedir. Sosyoloji bilimi de toplumsal yaflam içinde atomik gözlem birimi
olarak tek kiflinin eyleminden yani bireysel eyleminden hareket etmelidir. Yani
AMAÇLARIMIZ
ampirik olarak ele al›nabilecek fley insan eylemidir. Ancak insan eylemi burada
tek bafl›na fiziksel bir hareket olarak düflünülmemektedir. Önemli olan insan eylemini etkileyen, bu eyleme yön veren, bu eyleme neden (motif)
olan de¤er, norm,
K ‹ T A P
kural, ilke, ekonomik düzen, siyasal rejim gibi kültürel niteliklerdir. ‹nsan eylemleri sadece bu eylemlere neden olan kültürel nitelikler arac›l›¤›yla anlafl›labilir.
Kültürel nitelikler bir gözlem nesnesi, alg›lama nesnesi de¤il; fakat birer anlama
TELEV‹ZYON
nesnesidir (Özlem, 2001, s.120-121).

1

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

N N

Nedensellik
‹ N T Eeylemin
RNET
Weber’e göre, sosyolojinin çal›flma nesnesini oluflturan toplumsal
aç›klanmas› için bireyin kendi eylemine verdi¤i öznel anlama bak›lmas› gerekmektedir.
Yani toplumsal eylem, bireyin eylemine yükledi¤i öznel anlam ile gerçeklefltirdi¤i
eylem aras›ndaki gerekli iliflkinin kavranmas› ile aç›klanabilir. Örne¤in, insanlar›n
eylemlerine; hiddet, heyecan, korku, öfke, sevgi kin gibi duygular; el öpme, selamlaflma gibi gelenekler; kâr elde etme amac›yla para kazanma gibi ak›lc› bir
amaç, iyilik, do¤ruluk, dürüstlük gibi de¤erler yön verebilir. Herhangi bir insan eylemini yönlendiren, motive eden nedenleri bilebildi¤imiz sürece bize o de¤erler
anlaml› görünebilir. Anlafl›lmaya elveriflli eylemlerin yan› s›ra, anlafl›lmaya elveriflli olmayan eylemlerde vard›r. Bir eylemin anlafl›lmaya elveriflli olmas› için ortada
bir anlam ba¤lam›n›n olmas› gerekir. Örne¤in, bir kiflinin yüz ifadesinden öfkesini, namaz k›lan birinin eylemini, araçlar›n neden sa¤ fleritten gitti¤ini belirli bir anlam ba¤lam› oldu¤u için anlar›z. Bu anlam ba¤lam› nedir? ‹slam dininin kurallar›n› ve koflullar›n› bildi¤imiz için namaz k›lan insan›n eylemini anlar›z. Trafik kurallar›n› bildi¤imiz için otomobilin sa¤ fleritten gitti¤ini anlar›z. Yani bu eylemleri anlafl›l›r k›lan belirli bir anlam ba¤lam› içinde gerçeklefltirilmifl olmalar›d›r. Toplumsal eylemi aç›klamadan (mant›ksal iliflkileri kurmadan) önce bireyin eylemine yükledi¤i niyeti anlamak gerekmektedir. Yani Weber’in anlamac› yöntemi nedensel
aç›dan geçerli bir yorumlamay› içermektedir (Tolan, 1996, s.36-37; Özlem, 2001,
s.122-124).
Ona göre, sosyolojide nedensel anlama iki aflamal›d›r. Birincisi, an›nda anlama,
ikincisi ise aç›klay›c› anlamad›r. An›nda anlamada eylem neden ve motifleriyle birlikte, anl›ksal bir analiz ile anlafl›labilmektedir. Örne¤in, bir iflçinin alet ile kap› kilidini takmas›n› an›nda anlar›z. Aç›klay›c› anlama eylemin motiflerine bakarak an-

SIRA S‹ZDE

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

‹nsan eylemi tek bafl›na
fiziksel bir hareket de¤ildir.
Önemli olan eylemi
etkileyen, yön Kveren,
‹ Teyleme
A P
neden olan de¤er, norm,
kural, ilke ekonomik düzen,
siyasal rejim ve kültürel
niteliklerdir.

TELEV‹ZYON

Toplumsal eylemin
aç›klanmas› için bireyin
kendi eylemine verdi¤i öznel
anlama bak›lmas›
gerekmektedir.‹ N T E R N E T

Weber’e göre, sosyolojide
nedensel anlama iki
aflamal›d›r. Birincisi, an›nda
anlama, ikincisi ise
aç›klay›c› anlamad›r. An›nda
anlama eylemin anl›ksal bir
analizidir. Aç›klay›c› anlama
ise, eylemin rasyonel olarak
nedensel anlafl›lmas›d›r.
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lama biçimidir. ‹flçinin kap› kilidini ücret karfl›l›¤› m› takt›¤›n› yoksa kendi ihtiyac›
için mi yapt›¤›n› anlamak aç›klay›c› anlama biçimidir. Aç›klay›c› anlama; bir olguyu, bir süreci, bir eylemi motiflerine dayanarak rasyonel olarak anlamad›r. Yani
aç›klay›c› anlama nedensel anlamad›r (Özlem, 2001, s.166-170).

De¤er ‹lgisi ve De¤er Yans›zl›¤›
“De¤er ilgisi, bilim insan›n›n
araflt›raca¤› konuyu kendi
ilgisine göre seçmesi iken,
“de¤er yans›zl›¤›” ise
araflt›rmac›n›n araflt›rma
s›ras›nda ortaya ç›kan
verilere kendi ve
baflkalar›n›n de¤erlerini
dayatmamas› anlam›na
gelmektedir.

Weber’e göre konusu ne olursa olsun (insan ya da fleyler) hem sosyal hem de do¤a biliminin yöntemi soyutlama ve genellemedir. Ancak do¤a ve sosyal bilimler
aras›ndaki farkl›l›klar kullan›lan araflt›rma yönteminden de¤il, aksine araflt›rma yapan bilim insan›n›n amaçlar›n›n ve ilgilerinin farkl› olmas›ndan kaynaklan›r. Ona
göre, bilim insan›n›n ilgisini çeken ve araflt›rmay› amaçlad›¤› özel bir sorun o araflt›rmac›n›n de¤erleri ve ilgisine ba¤l›d›r. Di¤er bir deyiflle, araflt›r›lacak sorunun seçimi “de¤erle ilgili”dir. Bilinmeye de¤er olarak neyin kabul edilebilece¤i, araflt›rmac› insan›n bak›fl aç›s›na ba¤l›d›r. Ancak “de¤er ilgilili¤i” “de¤er yans›zl›ktan”
ay›rmak gerekir (Coser, 2008, s.203-204).
Weber’in anlay›c› sosyolojik yönteminin önemli unsurlar›ndan biri de sosyolojik araflt›rma sürecinin de¤er yarg›lardan ar›nmas› yani “de¤er yans›zl›kt›r”. Bilim
insan› merak etti¤i ve araflt›raca¤› konuyu/sorunu “de¤erlerle iliflkili” seçebilir. Ancak “de¤er yans›zl›k”, araflt›rma s›ras›nda ortaya ç›kan verilere kendi ve baflkalar›n›n de¤erlerini dayatmamas› anlam›na gelmektedir (Coser, 2008, s.204). Weber
sosyologlar›n araflt›rma s›ras›nda, kendi kiflisel de¤er yarg›lar› ile ortaya ç›kan toplumsal gerçekli¤i kar›flt›rmamas› gerekti¤ini düflünmektedir. “Gerçekte var olan”
ile “var olmas› gerekenin” mutlaka ayr›lmas› gerekti¤ini savunmaktad›r. Ona göre,
“de¤erler” araflt›rma konusu olabilir; ancak kiflisel yarg›lardan uzak ve ar›nm›fl bir
flekilde çal›fl›lmas› gerekmektedir. Weber sosyal bilimlerde kullan›lan kavramlar›n
de¤er yarg›lar›ndan ar›nmam›fl oldu¤unu düflünmektedir. Ona göre, ayn› kavrama
çok farkl› anlamlar verilebilmektedir. Weber bundan kurtulmak için ideal tip olarak ifade edilen yöntemsel arac› kullanmaktad›r. Bu yöntemsel araç (ideal tip) do¤a bilimlerinde kullan›lan yasa benzeri kavramlar yerine kullan›lmaktad›r. Weber
ideal tipleri yöntemsel araç olarak bütün sosyolojik analizlerinde kullanm›flt›r (Tolan, 1996, s.38). Peki, Weberi’in ideal tip olarak niteledi¤i yöntemsel arac›n özellikleri nelerdir?

‹deal Tip

‹deal tip, de¤er
yarg›lar›ndan ar›nm›fl, tekil
bir olgunun ortalama
özelliklerini ifade eden,
gerçek hayatta
rastlanmayan aç›klay›c›
kurgulard›r.

‹deal tip, de¤er yarg›lar›ndan ar›nm›flt›r ve din, ahlâk gibi belli de¤erler sistemini
taklit etmez. ‹deal tipler toplumsal olgular› betimleyen yap›lar de¤ildir. Ayr›ca toplumsal olgular hakk›nda varsay›mlar› içermezler. Toplumsal olgulardaki ortak özellikleri de kendi içinde toplayan bir yap› de¤ildir. ‹deal tiplerde tipik olmayan özelliklere de yer verilmez. ‹deal tipler soyut ve kavramsal niteli¤e sahip özellikleri ile
gerçek toplumsal yaflamda gözlenen somut olgunun karfl›laflt›rmas›n› yaparak,
benzerlikler saptanmakta ve farkl›l›klar›n nedenleri araflt›r›lmaktad›r. Weber, ideal
tip kavram› ile pozitivist yaklafl›m›n elefltirisini de yapmaktad›r. Çünkü pozitivizm
bir olguyu tan›mlarken onun en yayg›n ve görünür özelliklerini tutarl› bir bütün
içinde tan›mlamaktad›r. Oysa Weber’e göre, ideal tipler birlefltirici ve bütünlefltirici özelliklerin aksine, bireysellefltirici ve özgüllefltirici özellikleri ortaya koymay›
amaçlamaktad›r. Örne¤in, “ekonomik düzen”, “siyasal rejim”, “aile”, “sendika”,
“dernek”, “ordu”, “devlet” gibi iliflki ve kurumlar›n ideal tipleri oluflturulurken insanlar›n öznel bilinçlerinde bunlar› nas›l tasarlad›klar›, nas›l alg›lad›klar›ndan bafllanacak ve oluflturulacak ideal tipte bireysellefltirici ve özgüllefltirici özellikler
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önem kazanacakt›r (Tolan, 1996, s.38-39; Özlem, 2001, s.170; Coser, 2008, s.206207). Sonuç olarak ideal tip:
• Toplumsal eylemlerin anlamlar›ndan yola ç›k›larak ak›lc› yöntemlerle oluflturulmaktad›r.
• Bireylerin toplumsal eylemlerinden çok kolektifliklere karfl›l›k gelir.
• De¤er yarg›lar›ndan ar›nm›flt›r.
• Belirli bir toplumsal olgunun tüm tipik özelliklerini kapsamaktad›r.
• Toplumsal olgunun özelliklerini özgül bir biçimde içermektedir.
• Hiçbir zaman somut gerçekli¤in karfl›l›¤› de¤ildir.
SIRA S‹ZDE
• Kavramsal safl›¤›na gerçek yaflam içinde rastlanmamaktad›r.
• Soyut zihinsel bir kurgu olarak belirli bir toplumsal olgunun saptanmas›, anlafl›lmas› ve aç›klanmas› için amaç de¤il, sadece bir araçt›r.
D Ü fi Ü N E L ‹ M
• Hem somut durumlardaki benzerlikler hem de sapmalar›n belirlenmesini
sa¤layan çözümleyici bir kurgudur.
S O R U
• Karfl›laflt›rmal› çal›flma için önemli bir araçt›r.

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D ‹ K Kyaln›zca
AT
Weber’in üç çeflit ideal tipi soyutlanma düzeyleri ile ay›rt edilir. Birincisi,
spesifik
tarihsel dönemlerde ve belirli kültürel alanlarda ortaya ç›kan fenomenlere karfl›l›k gelen
“bat› kenti”, “Protestan Ahlâk›” veya “modern kapitalizm” gibi kökeni
SIRAtarihsel
S‹ZDE tikelliklerde olan ideal tiplerdir. ‹kincisi bir tür, çeflitli tarihsel ve kültürel ba¤lamlarda bulunabilen toplumsal gerçekli¤in soyut ö¤elerini -”bürokrasi” veya “feodalizm” gibi kavramlar
AMAÇLARIMIZ
içerir. Üçüncüsü ve son olarak, Raymond Aron’un “belirli bir davran›fl›n
rasyonellefltirici
yeniden inflas›” dedi¤i üçüncü bir tür ideal tip vard›r. Weber’e göre, örne¤in ekonomik kuramda bütün önermeler bu kategoriye girer. Bunlar›n tümü, insanlar› yaln›zca ekonomik
‹ T A biçimde
P
güdüler harekete geçirseydi, onlar salt ekonomik insanlar olsalard›,K hangi
davranacaklar›na iflaret ederdi (Coser, 2008, s. 207).
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Weber’in yöntemsel yaklafl›m›n› özetleyiniz.
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Weber sosyolojisinde toplumsal eylem, otorite ve örgüt tiplerini taS O R U
n›mlayabilmek.

Toplumsal Eylem Tipleri

D‹KKAT

Weber’de sosyolojinin temel çal›flma nesnesinin toplumsal eylemler oldu¤unu hat›rlayal›m. Bu çerçevede toplumsal eylemi analiz etmek üzere gelifltirdi¤i eylem tiSIRA S‹ZDE
polojisinde Weber geleneksel, duygusal, de¤ere ve amaca yönelik
ak›lc› (rasyonel)
olmak üzere dört toplumsal eylem tipi tan›mlam›flt›r (Tolan, 1996, s. 39-40; Özlem,
2001, s. 189-193; Aron, 2006, s.458-459). fiimdi Weber’in gelifltirdi¤i
bu dört topAMAÇLARIMIZ
lumsal eylem tipini k›saca ele almaya çal›flal›m.
Geleneksel motiflere dayanan eylemler: Bireylerin bu eylem biçimi al›fl›lagelmifl inançlar taraf›ndan belirlenir. Geleneksel tipteki bu eylemler
taraK ‹ T A bireyler
P
f›ndan amaçl› bir flekilde tasarlanmazlar. Bireyin gelene¤e göre davranmas› için bir
de¤eri dikkate almas› gerekmez. Bu toplumsal eylem biçiminde duygusal ve heyecan içeren bir motife de ihtiyaç yoktur. Geleneksel eylemlerT Eyaflanm›fll›ktan
elde
LEV‹ZYON
edilen bir tutumdur ve güncel eylemler bu tipe örnek teflkil ederler. Örne¤in, el
öpmeyi ve selamlaflmay› bu eylem tipine örnek olarak verebiliriz.
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Geleneksel eylemler,
al›fl›lagelmifl inançlar
taraf›ndan belirlenir.
Duygusal eylem, al›fl›lm›fl
günlük davran›fllar›n
d›fl›ndaki bir uyar›
sonucunda bireyin duygusal
tepkisiyle oluflur. De¤erselak›lc› eylem, amac› de¤erler
temelinde planlanm›fl
eylemdir. Amaçsal-ak›lc›
eylem ise amac›n ak›lc›
nedenlere dayanarak
belirlendi¤i eylemdir.

Duygusal motiflere dayal› eylemler: Duygusal eylem, geleneksel eylem tipinden farkl› olarak al›fl›lm›fl günlük davran›fllar›n d›fl›ndaki bir uyaran sonucunda
meydana gelebilir. Belirli koflullar sonucunda bireyin duygusal tepkisiyle oluflur
(heyecan, korku, öfke, kin, nefret, sevgi, öç alma, özveri vb). Örne¤in, maç s›ras›nda yaflanan bir gerilim sonucunda kendini kontrol edemeyerek yumruk atan bir
oyuncunun davran›fl›, a¤layan bir çocu¤a dayanamayan annenin att›¤› bir tokat
duygusal eylem tipine örnek olarak gösterilebilir. Ancak baz› durumlarda duygusal temelli bir eylemin yücelefltirilmesi söz konusu olabilir. Yani duygusall›k bilinçli ve bir amaca yönelik olarak ortaya ç›kt›¤›nda bu davran›fl de¤ersel-ak›lc› veya
amaçsal-ak›l›c› bir eyleme olarak görülebilir. Örne¤in, bir çocu¤un dayak yedikten
sonra a¤lamas› ac›dan çok kendini ac›nd›rmak içinse, bu eylem amaçsal-ak›lc› eyleme yaklaflmaktad›r.
De¤ersel-ak›lc› eylemler: De¤ersel-ak›lc› eylem belli bir hedefi olan, amac›
planl› olarak belirlenmifl eylem tipidir. Ancak burada kiflinin amac›na ulaflmay› etkileyen nedenler görev, fleref, din, ba¤l›l›k, sorumluluk gibi de¤erler temelinde geliflir. Eylemini de¤ere ba¤l› olarak gerçeklefltiren kifli için davran›fl›n sonuçlar› ne
olursa olsun (olumlu veya olumsuz) eylem kesindir. Geminin bataca¤›n› bilen bir
kaptan›n gemiyi terk etmeyerek gemiyle beraber sulara gömülmesi, bir komutan›n
savafl s›ras›nda ölece¤ini bilerek komutas›nda yer alan askerlerinin önünde yer
alarak savaflmas› de¤ersel-ak›lc› eylem tipine örnek olarak verilebilir. Bu tipteki
her eylemin alt›nda yatan etken onur ve fleref de¤erlerini içermektedir.
Amaçsal-ak›lc› eylemler: Amaçsal-ak›lc› eylem ak›lc› nedenlere dayanan bir
eylem tipidir. Kifli belirledi¤i bir hedefe ulaflmak için, amac› için en uygun ak›lc›
araçlar› seçer. Di¤er bir deyiflle amac›n›n ve bu amaca ulaflmak için gerekli araçlar›n de¤erlendirmesini yapar. Bu anlamda planl› ve rasyonel bir eylem tipidir. Örne¤in bir giriflimcinin kar elde etmek için para kazanmas› bu eylem tipini içermektedir.
Görüldü¤ü gibi Weber’in genel eylem tipolojisinde yer alan son iki eylem tipi
aç›kça rasyonelleflme/ak›lc›laflma ile iliflkilendirilmifltir. Baflka çal›flmalar›nda rasyonelleflmenin farkl› biçimlerinden söz etmekle birlikte Weber, genel eylem tipolojisinde rasyonelleflmeyi, amaç-yönelimli ak›lc› eylem ve de¤er-yönelimli ak›lc›
eylem olarak iki farkl› tipte kavrar. Eylem tipolojisinde yer alan bu iki ak›lc› eylem
tipi Weber’in rasyonelleflme konusundaki genel görüfllerinin temelini oluflturur.
Bununla birlikte Weber’in rasyonelleflmeye yönelik ilgisinin, eylem tipolojisi ile s›n›rl› olmad›¤›, kurumsal düzeyde ak›lc› eylem temelli çok daha büyük ölçekli ve
genifl kapsaml› rasyonel düzenlemelere yönelik oldu¤u bilinmektedir (Ritzer, 1996,
s.135).

Weber, genel eylem
tipolojisinde yer alan son iki
eylem tipini
rasyonelleflme/ak›lc›laflma
ile iliflkilendirir. Ak›lc›
nitelikteki bu iki eylem tipi
ayn› zamanda Weber’in, en
az›ndan eylem tipolojisinde,
ak›lc›laflmay› amaçyönelimli ak›lc› eylem ve
de¤er-yönelimli ak›lc› eylem
olarak iki farkl› tipte
kavrad›¤›n› göstermektedir.

Otorite Tipleri

Geleneksel otorite tipi
meflrulu¤unu geleneklerden
almaktad›r. Uygulamalar
keyfi ve kifliseldir. Kanunlar
yerine efendilere itaat edilir.

Her ikisi de güçle iliflkili olan iktidar (power) ve otorite (authority) siyaset biliminin temel kavramlar› aras›nda yer almaktad›r. Weber’e göre iktidar “insanlar› itaat etmeye ve arzu etmedikleri fleyleri yapmaya zorlayabilme” olarak ifade edilmifltir (Bozkurt, 2007, s.214). Weber iktidar› meflru ve meflru olamayan iktidar olmak üzere ikiye ay›rmaktad›r. Bu ikili ay›r›mda r›zaya dayanan/meflru iktidara ise
otorite ad›n› vermektedir. Weber’in otorite tiplerini aç›klarken kulland›¤› meflru
iktidar kavram› hukuki meflruiyet s›n›rlar›n› aflan ve toplumsal meflruiyeti de içeren
bir kavramd›r (Bozkurt, 2007, s.215-217). Weber bu çerçevede toplumsal eylem ti-
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polojisine büyük ölçüde paralel olarak geleneksel otorite, karizmatik otorite ve yasal-ussal otorite olmak üzere ideal tipte üç otorite ve örgüt biçiminden söz etmektedir (Bozkurt, 2007, s.216-218).
Geleneksel otorite: Weber’e göre, tarihsel süreç içinde güç-otorite iliflkisinin
ilk örne¤ini geleneksel otorite oluflturmaktad›r. Bu otorite tipinin kayna¤›n› gelenekler oluflturmaktad›r. Liderin yönetimi gelenekler taraf›ndan kabul görmekte ve
uygulamalar› ise keyfi ve kiflisel olabilmektedir. Lider (ör. kral) konumunda olan
bu insanlar, otoritelerini miras yoluyla elde ederler. Bu insanlar›n kutsal olduklar›na inan›l›r. Geleneksel otoriteyi elinde tutan kifli, bir efendi olarak alg›land›¤› için
geleneksel otoritenin oldu¤u yerlerde kanunlar yerine efendilere itaat edilmektedir. Liderin alt›nda çal›flan görevliler resmi görevli de¤il fakat liderin kiflisel hizmetçileridir. Geleneksel otoritenin oldu¤u toplumlarda efendinin verdi¤i emirlerin yerine getirilmelerinin koflulu, bu emirlerin geleneklerle uygun olmas›na ba¤l›d›r.
Karizmatik otorite: Bu tip otorite, geleneksel otoritenin oldu¤u tarihsel süreç
içinde ele al›nmaz. Karizmatik otorite, meflrulu¤unu lider kiflinin kiflisel özelliklerinden, kutsall›¤›ndan, kahramanl›k gücünden al›r. Toplumun meflrulu¤unu kabul
etti¤i karizmatik lidere olan ba¤l›l›¤› tamd›r. Bu ba¤l›l›k gelenekler ile karfl›tl›k
oluflturabilir. Lidere olan ba¤l›l›kta esas unsur karizmatik otoritenin ola¤anüstü kiflisel özelliklerine olan inanc›n yüksek olmas›d›r. Karizmatik otorite tipinin ortaya
ç›kmas›nda toplumsal koflullar önemli bir rol oynamaktad›r. Özellikle toplumun
içine düfltü¤ü kriz ve kargafla dönemlerinde karizmatik otorite, tolumun kendisi taraf›ndan yarat›l›r. Karizmatik liderlerde aranan özellikler, o liderin sosyal statü ve
mesleki uzmanl›k bilgisi ile ilgili de¤ildir. Toplumun karizmatik liderden bekledi¤i
en önemli fleylerden biri kendilerine olan ba¤l›l›¤›n derecesidir. Hitler, Gandi, Lenin, Atatürk gibi isimleri karizmatik otorite tipine örnek olarak verebiliriz.
Yasal-ussal otorite: Bu otorite tipinin meflrulu¤u ak›lc› ilkelere göre oluflturulmufl kanunlara dayanmaktad›r. Geleneksel ve karizmatik otorite tipinden farkl›
olarak, insanlar›n bu otorite tipine itaat etmelerinin nedeni kanunlar›n üstünlü¤üne olan inançlar›d›r. Yasal ussal otorite tipinde liderler ve bürokratlar kendi güçlerini kanunlar›n s›n›rlar› ve bu kanunlar›n belirledi¤i kurallar çerçevesinde uygulatmaktad›rlar. Yasal-ussal otorite tipinin yönetim (örgüt) ayg›t› bürokrasidir. Liderler
ve bürokratlar halk›n hizmetkâr› olarak görülmektedir. Geleneksel otorite tipinde
oldu¤u gibi liderlere tanr›sal ve kutsal anlam yüklenmez. Tam tersine emir verme
yetkisine sahip kifliler rasyonel kurallar çerçevesinde davrand›klar› sürece meflru
say›l›rlar. Bu otorite tipinde insanlar, asl›nda liderlere de¤il kurallara itaat etmifl
olurlar. Emretme gücüne sahip insanlar bulunduklar› konuma yasalarca düzenlenen kurallara göre atanmaktad›r veya kanuni usullere göre atan›rlar. Atand›klar›
makamlar geçicidir ve o makamlara sahip olamazlar. Sonuç olarak yasal-ussal otorite tipi gücünü ve meflruiyetini kanunlar›n üstünlü¤ünden almaktad›r.
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Karizmatik otorite
meflrulu¤unu lider kiflinin
kiflisel s›fatlar›ndan,
kutsall›¤›ndan ve
kahramanl›k gücü gibi
özelliklerinden al›r.

Yasal-ussal otorite tipi
meflrulu¤u ak›lc› ilkelere
göre oluflturulmufl
kanunlara dayanmaktad›r.
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Weber’e göre yasal-ussal otorite tipi, çeflitli yap›sal biçimlerde ortaya ç›kabilir.
Ancak Weber yasal-ussal otoritenin en çok bürokrasi olarak tan›mlanan yap›sal biçimi ile ilgilenmifltir. Nitekim ona göre bürokrasi yasal otorite kullan›m›n›n en saf
tipidir (Ritzer, 1996, s.128).

N

RASYONELLEfiME VE BÜROKRAS‹
AM AÇ

Rasyonelleflme süreci genel
olarak “toplumsal aktörlerin
kiflisel-olmayan iliflkiler
ba¤lam›nda çevrelerindeki
dünya üzerinde daha fazla
denetim kurmak için bilgiye
giderek daha çok
baflvurmalar›” fleklinde
tan›mlanabilir.
Weber’in çal›flmalar›nda
formel rasyonalite, nihai
insani de¤erleri devre d›fl›
b›rakarak en etkili araçlarla
hedefe ulaflmaya iflaret
ederken, tözsel rasyonalite
ulafl›lmak istenen hedeflerin
ya da sonuçlar›n de¤erine
iflaret eden iki karfl›t
rasyonalite tipi olarak
anlafl›labilirler.
Bürokrasi, her biri
uzmanlaflm›fl bir ifllevi
yerine getiren çok say›da
birey aras›ndaki iflbirli¤inin
sürekli örgütlenmesidir.

3

Weber’in çal›flmalar›nda rasyonelleflme ve bürokrasi kavramlar›n›n önemini belirleyebilmek.

Genel olarak “toplumsal aktörlerin kiflisel-olmayan iliflkiler ba¤lam›nda çevrelerindeki dünya üzerinde daha fazla denetim kurmak için bilgiye giderek daha çok baflvurmalar›...” (Marshall, 1999, s.11) fleklinde ak›lc› bir hesaplama olarak tan›mlanabilen rasyonelleflme, yukar›da belirtildi¤i gibi çok defa Weber sosyolojisinin merkezinde yer alan en önemli kavram olarak kabul edilir (Ritzer, 1996, s.135). Yine
Weber’in çal›flmalar›nda rasyonelleflme kavram›n›n birçok farkl› biçimde kulland›¤› daha önce belirtilmiflti. Bununla birlikte, Weber’in çal›flmalar›nda en çok formel/biçimsel rasyonalite (formal rationality) denilen rasyonelleflme tipi üzerinde
durdu¤u konusunda literatürde genel bir görüfl hakimdir (Ritzer, 1996, s.27). Weber’de formel rasyonaliteyi anlaman›n en iyi yolunun ise onu baflka bir rasyonalite tipi olan tözsel rasyonalite (substantive rationality) ile karfl›laflt›rmak oldu¤u savunulur (Marshall, 1999, s. 67-68). Buna göre tözsel rasyonalite ulafl›lmak istenen
herhangi bir hedefin eflitlik, adalet gibi nihai insani de¤erlere göre de¤erlendirilmesini içerirken, formel rasyonalite bir hedefe ulaflmada en etkili araçlar›n, nihai
insani de¤erlerden ba¤›ms›z olarak hesaplanmas›n› içerir.
Weber’in çal›flmalar›nda rasyonelleflmenin, özellikle de formel rasyonalitenin
en tipik örne¤ini bürokrasi oluflturur (Ritzer, 1996, s. 27, 136). Weber formel rasyonalitenin en tipik örne¤i olarak gördü¤ü bürokratik rasyonelleflmeyi özellikle
otorite tipleri çal›flmas›nda yer alan yasal-ussal otorite ile iliflkilendirir. Baflka bir
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ifadeyle, Weber “ideal bürokrasi” anlay›fl›n› yasal-ussal otorite üzerinden gelifltirmifltir. Weber’de bürokrasi yasal-ussal otorite tipine dayal› belirli bir yönetim ve
örgüt tipidir ve bu bak›mdan di¤er yönetim ve örgüt tiplerinden ayr›l›r. Weber’e
göre, toplumdaki iktidar ve otorite iliflkileri tarihsel süreçte toplumun bürokratikleflmesine neden olmufltur. Modern toplumda bürokrasi gücünü yasalardan alan
bir egemenlik biçimidir ve ona göre, bürokrasi “her biri uzmanlaflm›fl bir ifllevi
yerine getiren çok say›da birey aras›ndaki iflbirli¤inin sürekli örgütlenmesi” olarak
tan›mlanmaktad›r (K›z›lçelik, 1994, s.266).
Weber’e göre (1996, s.290-293), ça¤dafl bürokrasinin somut iflleyifl biçimi
flöyledir: Birincisi, Yaz›l› kurallar örgüt
içinde yer alan her bireyin hareketini
belirler. Resmi yetki alanlar› kurallara
göre düzenlenmifltir ve belli ilkeleri vard›r. Bürokraside iflbölümü ileri düzeye
ulaflm›flt›r. Kurumun amaçlar›n›n yerine
getirilmesi için kiflilerin resmi görevleri
belli kurallar çerçevesinde da¤›t›lm›flt›r.
Bu resmi görevlerin yerine getirilmesi
için gerekli emir verme yetkisi dengeli bir
flekilde da¤›t›lm›flt›r. ‹fllerin düzenli ve sürekli yürütülmesi için yetkilerin kullan›lmas› belli kurallar alt›na al›nm›flt›r. Sadece genel kurallara uygun niteliklere sahip
olan kifliler istihdam edilmektedir.
‹kincisi, kesin bir hiyerarfli vard›r. Görev hiyerarflisi yetki düzeylerine göre belirlenmifltir. Küçük görevlilerin yüksek görevlilerce denetlenmesini sa¤layan ast-üst
iliflkisi vard›r. Parçalanm›fl illerin koordinasyonunu sa¤lamak için otorite merkezileflmifltir. Yukar›dan afla¤›ya do¤ru uzanan bir emir zinciri vard›r. Hiyerarfli içinde
en üst daire kendinden bir afla¤›daki birimi kontrol eder.
Üçüncüsü, ça¤dafl bürokrasinin yönetimi yaz›l› belgelere (dosyalara) dayan›r.
Bundan dolay› çok say›da memur istihdam edilir. Çal›flanlar›, maddi araçlar› ve
dosyalar› ile birlikte bu birime kamu sektöründe daire özel sektörde ise büro denir. Memurlar tam gün ve maafll› çal›fl›rlar. Daire ya da büronun yönetimi uzmanl›k e¤itimini gerektirmektedir. Kiflilerin örgüt içinde kariyer yapmalar› beklenir.
Terfi yetenek, k›dem veya her ikisine ba¤l› sa¤lan›r.
Dördüncüsü, büro ve dairenin geliflmesine paralel olarak resmi ifllerin niteli¤i
buralarda çal›flanlar›n çal›flma kapasitelerini tam olarak kullanmalar›n› gerektirir.
Beflincisi, iflyerinin yönetimi ö¤renebilir genel kuralara ba¤l›d›r. Bürokratlar
belli kurallara uymakla yükümlüdür. Bu kurallar kapsaml› ve istikrarl›d›r. Bu kurallar hukuk, kamu yönetimi ve ifl idaresini içerir ve özel bir e¤itimi gerektirir.
Alt›nc›s›, örgütte çal›flan insanlar maddi kaynaklar›n sahibi de¤ildir. Yani bürokraside memurlar çal›flt›klar› dairelerin, oturduklar› masalar›n veya kulland›klar›
büro aletlerinin sahibi de¤ildirler (Giddens, 2000, s.307).

fiekil 5.2
Kaynak:
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Weber’in bir bürokratik yönetim kadrosunun genel özelliklerini nas›l tarif etti¤ine
iliflkin bir taslak ç›karan David L.Westby bürokratik örgütlenmenin özelliklerinin ve
bürokratik memur s›n›f›n›n niteliklerinin bir özetini sunmaktad›r:
A.Örgütsel Özellikler
1. Resmi yetki alanlar›, örgütsel etkinliklerin istikrarl› bir flekilde kurallarla s›n›rland›r›lan ve sürekli olarak yerine getirilen resmi görevler olarak atanabilmesi için kurallar ile belirlenir.
2. Merkezi bir otorite alt›nda tesis edilmifl bir otorite hiyerarflisi.
3. Resmi dairenin özel meskenden ayr›lmas› ve örgütsel görevlerin dosyalarda saklanan yaz›l› belgeler temelinde icra edilmesi.
4. Daire yönetimi, uzman e¤itimini istihdam›n temeli farz eder.
5. Örgütsel etkinlikler tam zamanl› hale gelir.
6. Yönetim genel kurallara göre ifller ve bu kurallar›n bilgisi “özel bir teknik uzmanl›¤a iflaret eder”.
B.Memurlar›n Nitelikleri
1. Bir makam sahibi olarak meslektir, yani görev süresinin e¤itim ve yeterlilik göstergesi temelinde belirlenmektedir ve memur gerekti¤inde “görev”den ayr›lmaya yönelimlidir.
2. Belirli bir örgütsel nitelikler ve makam›n, memurun statü mevkiini ne kadar belirledi¤i aras›nda güçlü bir iliflki bulunmaktad›r.
3. Memur tayin edilir.
4. Memur para fleklinde bir maaflla ödüllendirilir.
5. Memur örgütsel hiyerarfli içerisinde bir kariyer boyunca ilerler. Bu nitelik (4) ve
(5) numaral› niteliklerle birlikte az çal›flma gerektiren ücretli pozisyonlar›n yarat›lmas›na katk›da bulunur.
Kaynak: Berch Berbero¤lu (2009) Klasik ve Ça¤dafl Sosyal Teoriye Girifl Elefltirel Bir Perspektif, Çeviren Can Cemgil, ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›. Sayfa:39-40.

Weber, bürokrasiyi ideal bir yönetim arac› olarak tan›mlamas›na ve pek çok
aç›dan takdir etmesine ra¤men bürokrasinin olumsuz yanlar›n› da ortaya koymaktad›r. Bu bak›mdan bürokratik örgütlerle ilgili çok say›da çekinceleri vard›. Örne¤in, ona göre bürokratik yap› içinde gücü elinde tutan belli bir kesim ayn› zamanda bu yap›y› da yönetmektedir. En büyük korkusu ise bürokratik yaflam›n bütün
özelliklerine egemen olan rasyonelleflmenin bireysel özgürlük için bir tehdit oluflturmas›yd› (Ritzer, 1996, s.128). Bürokratik yap› içinde çal›flanlar sürekli çal›flan
makinenin difllilerine benzetilmektedir. Modern bürokrasiler, kendi kurallar›na köle gibi ba¤l› bireyler yaratmakta ve bireylerin özgürlük ve özerkliklerini yok etmektedirler. Bu yüzden bürokrasi insanlar› “demir kafese” hapsetmektedir. Bürokrasinin disiplinli çal›flma dünyas› ile bireylerin özgürleflmesi aras›nda yaflanan bir
gerilim mevcuttur. Weber bürokratikleflmenin ve daha genel olarak rasyonelleflmenin etkileri konusunda dehflete kap›lm›flt›; ancak bundan kaçman›n da mümkün
olmad›¤›n› düflünüyor ve bu nedenle çal›flmalar›nda gelece¤in bürokratikleflmeye
ait oldu¤unu yaz›yordu (Ritzer, 1996, s.129). Nitekim Weber bürokrasiyi modern
kapitalizmin ana parçalar›ndan biri olarak görse de ve bu bak›mdan kapitalizme
elefltirel baksa da “sosyalizmin çal›flma güdüsünü zay›flataca¤›n› ve bürokratikleflmenin robotlaflt›r›c› etkilerini fliddetlendirece¤ini düflünüyordu” (Edgell, 1993,
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s.21-22). Sosyalizm içinde kapitalizmle karfl›laflt›r›labilir bir verimlilik düzeyine
ulaflmak bürokraside de büyük bir art›fl anlam›na gelecektir (Ritzer, 1996, s.130).
Weber’e göre bürokrasinin olumlu ve olumsuz yönlerini karfl›laflt›r›n›z.
SIRA S‹ZDE

3

D Ü fi Ü N E L organizas‹M
Weber ve Modernite: Weber’e göre, modern toplumlar› önceki toplumsal
yon biçimlerinden ay›ran fley, yeni s›n›f mücadelesi biçimleri de¤il, rasyonalitenin
ortaya ç›k›fl›d›r. Kapitalizm ve demokrasinin ortaya ç›k›s›yla gündelik
rasyoS O R hayat
U
nelleflir ve büyüsü bozulurken, dünya bilim ve akl›n etkisiyle gizemli ve büyüsel niteliklerini yitirir. Kapitalizmin ortaya ç›k›fl›yla ilgili bir faktör olan Protestan ahlâk›nD ‹ K K A Tkadar, rasdan modern dünyada bürokrasinin hâkimiyetine ve bilimin sayg›nl›¤›na
yonalite modern insanlar›n yaflam biçimlerine kurumsal ve öznel düzeyde kök salar.
Weber’e göre, bu rasyonellefltirici genel e¤ilimlere ra¤men, toplumsal
SIRA hayat›n
S‹ZDE kompleksli¤i sosyal bilimlerin onu tamamen kavramas›n› engeller. Kompleksli¤e bu sayg›
kültür alan›yla s›n›rl› kalmaz, çünkü Weber bilimin nihai de¤erler konusundaki sorunlar› çözemeyece¤ine inan›r; o modern dünyan›n birçok tanr›AMAÇLARIMIZ
taraf›ndan yönetildi¤ini düflünür. Bu plüralizm ayr›ca onun s›n›f, statü ve parti anlay›fl›n› biçimlendirir. Üçü iç içe geçse de, her biri kendine ait ba¤›ms›z bir mant›¤a sahiptir.
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Kaynak: Kenneth Tucker, Jr. (1998) Anthony Giddens and Modern Social Theory, Sage Publications, Çeviren: Ümit Tatl›can. Sayfa:14-33.
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PROTESTAN AHLAKI VE KAP‹TAL‹ZM
A M A Ç

4

‹NTERNET
Weber’in protestan ahlâk› ile kapitalizm aras›nda
kurdu¤u iliflkiyi özetleyebilmek.

Weber, Avrupa’da kapitalizmin tarihsel geliflimini ve kendine özgü bir toplumsal
biçimlenme olarak kuruluflunu, en önemli eserlerinden bir olan Protestan Ahlâk›
ve Kapitalizmin Ruhu adl› eserinde ayr›nt›l› olarak tart›flmaktad›r. Weber bu çal›flmas›nda dinsel faktörlerin ekonomik bir düzenleme biçimi olarak kapitalizmin
oluflumu üzerindeki etkilerini incelemektedir. Ona göre, tarihsel-sosyolojik bak›fl
aç›s›yla kapitalist sistemin oluflumunun aç›klamas› ile sistemin iflleyiflinin aç›klamas› aras›nda ayr›m yapmak gerekir. Bu gün için bir sanayi iflletmesinin bafl›nda
bulunan bir kiflinin dini inanc›n›n çok önemli olmad›¤› ancak sistemin tarihsel olarak kuruluflu aflamas›nda dinsel etkenlerin, güdülenmelerin önemli oldu¤unu vurgulamaktad›r (Aron, 2006, s.490).
Weber, sosyolojik anlamac› yöntemini tarihsel olarak kapitalizmin oluflumunu
aç›klamak içinde de kullanmaktad›r. Yani, kapitalizmin analizi yöntemsel olarak
bireylerin toplumsal eylemlerine yükledikleri anlamla iliflkilidir. Bu çerçevede bireylerin ekonomik tutum ve davran›fllar› üzerinde etkili olan dinsel motifleri incelemifltir. Bu çal›flmas›nda Weber, ilk olarak ideal bir tip olarak kapitalizmin tarihsel kavramsallaflt›rmas›n› istatistiksel analizler temelinde oluflturur. Avrupa’da Protestanlar›n ve özellikle baz› mezheplerin ekonomik bak›mdan önemli düzeyde bir
servete sahip olduklar›n› tespit eder. Ona göre, Avrupa’da Protestanlar Katoliklerden daha fazla ifle, sermayeye ve de bilimsel ve teknik aç›dan daha yüksek bir e¤itim düzeyine sahiptirler. Daha sonra Protestan ahlâk› anlay›fl› (belirli bir Protestan ahlâk› anlay›fl›) ile kapitalizmin anlay›fl› aras›nda önemli bir iliflki oldu¤unu

‹NTERNET
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analiz etmektedir. Kapitalizmin bir yaflam biçimi olarak kurulmas›nda Protestan
ahlâk›n›n, yani bireylerin toplumsal eylemlerine bu ahlâki motiflerin arac›l›k etti¤ini vurgulamaktad›r (Ercan, 1998, s.255; Aron, 2006, s. 490).
“Protestan Ahlâk” Kavram›
Bir konuyu analiz etmeden önce, o konuyla ilgili kavramlar›n aç›kl›¤a kavuflturulmas›nda yarar vard›r. “Protestan” kelimesi, “baflkald›ran”, itiraz eden anlam›na gelir. XVI. yüzy›lda Martin Luther (1489-1546), Roma Katolik Kilisesi’ nin günahlar›
ba¤›fllamas›, Kutsal Kitap yorumu ve hüküm ç›karmay› kendi tekelinde tutmas› gibi
hususlara karfl› ç›karak ilk itiraz› bafllatt›. Bu itiraz›n zamanla yayg›nlaflmas›yla çeflitli Protestan mezhepleri ortaya ç›kt›. (Tümer vd, 1988: 162). Weber, Protestan Ahlâk›n (veya zaman zaman kullanmay› tercih etti¤i deyimle Asketik Protestanl›¤›n)
bafll›ca dört tarihsel tafl›y›c›s›ndan söz eder (Weber, 1985:75):
1. Jan Calvin’ in 1536’ da bafllatt›¤› bir harekettir. Özellikle XVII. Yüzy›l boyunca sahip oldu¤u biçimiyle Kalvinizm, kapitalizmin en fazla geliflti¤i Hollanda, ‹ngiltere,
Fransa gibi kültür düzeyi yüksek ülkelerde yayg›nlaflm›flt›r. En flöhretli ve halen geçerlili¤ini koruyan ö¤retisi ilahi takdir ö¤retisidir (Weber, 1985: 78).
2. Pietizm: Kiflisel ahlâk ve duyguyu dindarl›¤›n temel ögesi sayan söyleme sahiptir.
Pietizm’in ç›k›fl noktas›, ilahi takdir ö¤retisidir (Weber, 1985: 103).
3. Metodizm: XVIII. yüzy›lda ‹ngiltere’ de ortaya ç›k›p, sonra Amerika’ ya yay›lan ve
halen 25-30 milyon mensubu olan bir Protestan mezhebidir. ‹badet ve günlük hayatta, metodik bir düzen takip etmelerinden dolay› “metodistler” diye adland›r›lm›fllard›r (Tümer,1988:173).
4. Baptistler: Babtist hareketinden do¤an tarikatlar. Bugün 25-30 milyon mensubu
bulunan ve Hollanda’ da do¤mufl bir Protestan mezhebidir (Tümer,1988: 171).
Protestanl›k, bizim sayd›¤›m›z ve di¤er benzer mezhepleri ifade etmek için kullan›lan genel bir isimdir. Kalvinizm, Protestan mezhepleri aras›nda en yayg›n olan›d›r
ve Protestanl›¤›n a¤›rl›kla teorik-dogmas›n› oluflturur. Bu gerekçe ile Protestanl›k ile
Kalvinizm terimleri biri di¤erinin yerine kullan›la gelmifltir. Yine Kalvinizm, ço¤unlukla Puritanizmle ayn› anlamda kullan›lan sinonim tabirler olarak dilimize yerleflmifltir (Ülgener,1991:17) ve genel anlam›yla Protestanl›k ö¤retisine Püritanizm de
denmektedir (Bodur, 1991: 82). Weber, Protestan mezheplerin asketik olan ile asketik olmayanlar› aras›nda dikkatle ay›r›m yapar (Weber, 1978: 544-550).
Kaynak: ‹shak Torun (2002) “Kapitalizmin Zorunlu fiart› Protestan Ahlâk› ve Kapitalizm”, C.Ü. ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Dergisi, Cilt 3, Say› 2, s.90-91.

Protestanl›¤›n; kalvinizm, methodism, pietism ve baptism olmak üzere dört e¤ilimi vard›r. Weber, Protestan ahlâk› olarak adland›rd›¤› kavram› daha çok Protestanl›¤›n Calvinist e¤ilimine dayand›rmaktad›r. Protestan ahlâk›n› oluflturan Calvinist ilkeler flöyle özetlenmektedir:
1. Dünyay› yaratan ve yöneten, insanlar›n s›n›rl› ak›llar›yla kavrayamayacaklar› yüce tanr›d›r.
2. Tanr›, herkesin kurtuluflunu veya lanetlenmesini önceden belirlemifltir. Bu
kutsal kararlar çabalarla de¤ifltirilemez.
3. Kurtulmas› ya da lanetlenmesi gereken insan›n esas ödevi Tanr› için çal›flmak ve yeryüzünde Tanr›n›n krall›¤›n› kurmakt›r.
4. Dünyevi fleyler, insan›n do¤as› günah ve ölüme aittir. ‹nsan›n kurtuluflu sadece tanr›n›n merhameti ile mümkünüdür.
Weber’e göre bütün bunlar di¤er dinlerde de olmas›na ra¤men bu ilkelerin özgünlü¤ü ve sonuçlar› kapitalizmin oluflumu aç›s›ndan önemlidir. ‹nsan eylemlilikleri, Calvinizmin bu ilkeleri çerçevesinde; insanlar›n günah dünyas›ndan kurtulma-
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lar› için Tanr› için çal›flmal›d›r yaklafl›m›yla örgütlenmifltir (Aron, 2006, s.491-492).
Birey, mant›ksal bir de¤erlendirme ile de¤il, fakat psikolojik bir e¤ilimle günahlar›ndan kurtulmak ad›na tanr› için çal›flmay› tercih etmifltir. Dünyevi hazlar› ve lüksü reddederek Tanr› için çal›flma eylemi, toplumsal yaflam›n ekonomik örgütlenmesi için temel bir motif olmufltur. Bireyin toplumsal eylemini etkileyen bu motifler, Avrupa’da kapitalizmin oluflumu için gerekli sermayenin birikimine neden
olurken ekonomik geliflmeyi de etkiledi¤i düflünülmektedir. Bireylerin eylemlerine verdikleri anlam Protestan ahlâk› ile aç›klan›rken, Protestan ahlâk› ve kapitalizm aras›nda nedensel bir iliflki kurulmaktad›r (Ercan, 1996, s.256).
Weber, Avrupa’da kapitalizmin tarihsel oluflumunu aç›klarken yapt›¤› istatistiksel analizlerin ve Protestan ahlâk› anlay›fl› ile kapitalizm aras›nda kurdu¤u iliflkinin
yan› s›ra karfl›laflt›rmal› yöntem arac›l›¤› ile kapitalizmin sadece Bat› toplumlar›na
özgü bir olgu oldu¤unu da ortaya koymaya çal›flm›flt›r. Ona göre, Çin, Hindistan
ve ‹slam uygarl›klar›nda Bat› tipi kapitalizmin oluflumu için gerekli toplumsal ve
dinsel koflullar mevcut olmad›¤› için kapitalizm Bat› toplumlar›na özgü bir sistem
olarak geliflmifltir. Örne¤in, Budistler evleri olmad›¤› için devaml› göç eden, dünyay› reddeden, geçimlerini sadakayla sa¤layan bir inanç sistemidir. ‹slamiyet de,
“dünya fatihi savaflç›lar› dini ve disiplinli mücahitlerin flövalye örgütü” olarak tan›mlamakta ve ‹slam ekonomisinde kazanç elde etmenin yolunun üretim d›fl›nda
fetihlerle sa¤land›¤›n› düflünmektedir. Bundan dolay› onun için di¤er uygarl›klar
Calvinist ahlâk›n rasyonelli¤ine uyan bir yaflam biçimine sahip de¤ildirler. Weber,
Bat› d›fl› pek çok uygarl›kta kapitalist bir sistemin geliflmesi için zorunlu birçok koflulun bulundu¤unu fakat zorunlu dinsel de¤iflkenin olmad›¤›n› düflünmektedir
(Ercan, 1996, s. 257, Aron, 2006). Sonuç olarak Weber için, “H›ristiyanl›k kâr anlay›fl› ile ak›lc› çal›flma disiplinini ilk defa birlefltiren bir dindir. Bu birleflim sonucu
ortaya ç›kan kapitalizm ise, Bat› d›fl›nda hiç bir yerde geliflmemifltir” (Ercan, 1996,
s. 257-258). Birçok ülkede dinin toplumsal de¤iflmeyi engelleyici bir role sahip oldu¤u düflünülmektedir. Bundan dolay› Weber’in kapitalizmin oluflumunda dinsel
motif ve ö¤elerin önemli bir rol oynad›¤›n› öne sürmesi, yo¤un elefltirilere ve tart›flmalara yol açm›flt›r (Slattery, 1991, s.300).
Weber için, kapitalizm formel aç›dan özgür eme¤in rasyonel bir biçimde örgütlenmesini içermektedir. Yaflam alan› olan ev ile çal›flma mekânlar›n›n ayr›ld›¤›, rasyonel muhasebe sisteminin ve rasyonel yönetim anlay›fl›n›n geliflti¤i bir sistemdir
(Swingewood, 1998, s. 185). Özetle kapitalizmi ekonomik olarak kendine özgü k›lan özellikleri flöyle s›ralanmaktad›r (Ercan, 1996, s.259):
1. Özel mülkiyetin geliflmesi ve giriflimcinin üretim için gerekli araçlar üzerinde kontrolünün sistematikleflmesi.
2. Eme¤in piyasan›n talep koflullar›na ba¤l› olarak özgürce hareket etmesi.
3. Ticaretle ilgili bütün ak›lc› olmayan k›s›tlamalar›n kald›r›lmas›.
4. Bireyleri içine alan genel hukuksal çerçevenin olmas›.
5. Rasyonel teknoloji kullan›m›n›n yo¤unlaflmas›.
6. Ekonomik yaflam›n ticarileflmesi.
Sonuç olarak, kapitalizm rasyonel de¤erler üzerine kurulu bir toplumsal sistemdir.
Weber’in ekonomik düzen olarak kapitalizm analizinde eylemin rasyonelli¤i
belirgin bir özellik olurken, siyasal düzen anlay›fl› içinde ise “bir ya da daha fazla
kiflinin öteki insanlar üzerindeki egemenli¤i” ön plana ç›kmaktad›r. Weber’e göre,
siyaset insan›n insan üzerindeki egemenli¤ini anlatan bir kavramd›r (Aron, 2006,
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Weber’e göre, H›ristiyanl›k
kâr anlay›fl› ile ak›lc›
çal›flma disiplinini ilk defa
birlefltiren bir dindir. Bu
birleflim sonucu ortaya ç›kan
kapitaliz ise, Bat› d›fl›nda
hiç bir yerde geliflmemifltir.

Kapitalizmin analizinde
eylemin rasyonelli¤i, siyasal
düzen analizinde ise insan›n
insan üzerindeki egemenli¤i
ön plana ç›kmaktad›r.
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s.508). Peki, Weber siyasal egemenlik biçimlerini ideal tip olarak nas›l kavramsallaflt›rmaktad›r?
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Marx ve Weber’in
modern toplum analizlerini karfl›laflt›r›n›z.
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D Ü fi Ü N E L ‹ M

Weber’in toplumsal s›n›f analizini Marx’›n s›n›f analizi ile karfl›S O R U
laflt›rabilmek.

Klasik sosyolojide
D ‹ K K A TMarx’tan sonra Weber s›n›f ve tabakalaflma ile ilgili en önemli
teorilerden birini gelifltirmifltir. Ancak Marx’tan farkl› olarak Weber toplumsal tabakalaflma teorisinde s›n›f, statü ve parti olarak tan›mlad›¤› oluflumlar› kapsayan çok
SIRA S‹ZDE
boyutlu bir tabakalaflma yap›s›ndan söz eder. Bu teoride, modern toplumda tabakalaflma olgusu, ekonomik düzeyde temel (s›n›f), toplumsal onur hiyerarflisi düzeyinde (statü)
ve siyasal düzeyde (parti) temelinde aç›klanmaktad›r. Baflka bir deAMAÇLARIMIZ
¤iflle Marx’›n aksine Weber tabakalaflma teorisinde statü ve parti gibi s›n›f d›fl›ndaki de¤iflik katmanlaflma biçimlerine de dikkat çekmifltir (Edgell, 1993, s.20-21).
Böylece Weber,
teorisi ile modern toplumun nas›l farkl› ç›kar gruplaK ‹ T tabakalaflma
A P
r›na ve s›n›flara bölündü¤ünü, dahas› modern toplumdaki bölünmenin çok boyutlulu¤unu ortaya koymaya çal›fl›r.
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Ayr›ca Weber tabakalaflma teorisinde, Marx gibi s›n›f kavram›ndan söz etse de bu
kavram› Marx’tan önemli ölçüde farkl› bir çerçevede tan›mlar. Nitekim Weber
‹NTERNET
Marx’›n s›n›flar›
ekonomik faktörler temelinde ele alan yaklafl›m›n› kabul etse de,
Marx’tan farkl› olarak söz konusu ekonomik faktörleri üretim araçlar›n›n mülkiyetinin ötesinde çok daha genifl bir çerçevede de¤erlendirir. Daha aç›k bir ifadeyle,
Marx’›n teorisinde s›n›flar üretim araçlar›n›n mülkiyetine sahip olma-olmama fleklinde bir ekonomik kritere göre belirlenirken, Weber’in teorisinde s›n›f konumlar›
mülkiyetin yan› s›ra mülkiyet d›fl›nda kalan beceri, e¤itim, bilgi ve benzeri bireylerin piyasaya sundu¤u çeflitli nitelikteki ekonomik faktörlere göre belirlenmektedir.
Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, Marx’ta s›n›f konumu üretim araçlar›n›n mülkiyeti karfl›s›ndaki konumla eflde¤er iken Weber’de s›n›f konumu piyasa konumu ile eflde¤er
olarak belirlenmektedir.
Daha ayr›nt›l› bakacak olursak, Weber’e göre (1996, s.269-270), s›n›ftan söz
edilebilmesi için flu unsurlar›n bir arada olmas› gerekmektedir:
Birincisi, “bir grup insan›n yaflam olanaklar›n›n belli bir nedensel ö¤esi ortak
ise”,
‹kincisi, “bu ö¤eyi, mal sahibi olmak ve gelir sa¤lamak gibi salt ekonomik ç›karlar temsil ediyorsa”,
Üçüncüsü, “bu ö¤e, meta ve iflgücü piyasalar› koflullar›nda temsil ediliyorsa,
s›n›ftan söz etmek mümkündür”.
Di¤er bir deyiflle, Weber’in s›n›f kavram› ortak s›n›fsal koflullar› paylaflan herhangi bir insan toplulu¤unu içermektedir. Ona göre, s›n›f konumu kiflilerin mal,
yaflam koflullar› ve kiflisel yaflant›lar› için sahip olduklar› tipik olanaklar anlam›na gelmektedir. Bu olanaklar› belirleyen unsurlar ise, var olan ekonomik bir sistem
içinde gelir sa¤lamak için mal veya beceri harcama gücünün derecesi, türü veya
bu gücün yoklu¤udur. Bireyin piyasadaki f›rsat› onun kaderini belirleyici bir un-
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surdur. Yani Weber’in yaklafl›m› içinde s›n›f konumu en son kertede kiflilerin piyasa konumudur. Örne¤in piyasa koflullar›nda iflleyen bir ekonomide maddi mülkler üzerindeki tasarruf hakk› kendili¤inden belirli bir yaflam olana¤› yaratacakt›r.
Weber’e göre ekonomik kaynaklar üzerinde mülkiyet hakk›na sahip olup olmama s›n›flar›n temel ayr›m noktas›d›r. Di¤er bir deyiflle, “mülkiyet” ve “mülksüzlük” bütün s›n›f konumlar›n›n temel kategorisidir. S›n›f› oluflturan temel faktör
ise “ekonomik ç›kard›r”. Örne¤in, Marx’›n s›n›f kuram› çerçevesinde mülkiyet bir
sermaye arac›d›r ve ayn› zamanda mülkiyet hakk› emek sömürüsünü gerçeklefltirmenin bir arac›d›r. Weber’in s›n›f yaklafl›m› çerçevesinde ise mülkiyet zenginlik ve
ekonomik güç anlam›nda daha genifl bir flekilde tan›mlanmaktad›r. Mülkiyet iliflkileri toplumda iktidar›n kontrolünde ve bu iktidar›n kullan›lmas›nda merkezi bir
konumdad›r (Berbero¤lu, 2009, s.44-45).
S›n›f›n “mülkiyet” ve “mülksüzlük” temelinde yap›lan ayr›m›ndan sonra, Weber
olumlu ve olumsuz ayr›cal›kl› s›n›f tipleri grupland›r›r. Ona göre;
Olumlu ayr›cal›kl› s›n›flar içinde mülkiyetçi ya da mülk sahibi ile kazanç veya ticari olmak üzere iki tip s›n›f yer almaktad›r:
• Mülkiyetçi veya mülk sahibi s›n›flar›n içine toprak, maden, fabrika gibi
mülklere sahip ve bunlardan rant elde edenleri yerlefltirmektedir.
• Kazanç veya ticari s›n›f içinde ise, piyasaya arz edilebilecek mallar› olanlar; yani endüstri veya tar›m alan›ndaki giriflimciler, tüccarlar, bankerler,
e¤itimleri nedeniyle piyasaya hizmet sunan meslek sahipleri üyeleri yer almaktad›r.
Olumsuz ayr›cal›kl› s›n›f içinde ise herhangi bir flekilde üzerinde tasarruf yapabilecekleri mülkiyeti ve hünerleri olamayan ücretli çal›flan iflçiler yer almaktad›r. Olumsuz ayr›cal›kl› s›n›f da homojen bir grup de¤ildir. Weber’ e göre, bu s›n›f
tipi de kendi içinde;
• özgür olmayanlar
• s›n›ftan ç›kar›lanlar
• yoksullar
• nitelikli, yar›-nitelikli ve niteliksiz iflçiler olarak farkl›laflmaktad›r.
Olumlu ve olumsuz ayr›cal›kl› s›n›f tipleri aras›nda orta s›n›flar›n bulundu¤unu savunmaktad›r. Ona göre,
• köylüler,
• zanaatç›lar,
• kamu sektöründe ve özel sektörde çal›flan memurlar,
• serbest meslek sahipleri
• az rastlansa da beceriye sahip iflçiler orta s›n›f içinde yer almaktad›r.
Weber için bu karmafl›k s›n›f yap›s› içinde, Marx’›n yapt›¤› gibi s›n›f koflulu ile
s›n›f bilinci aras›ndaki basit bir iliflkinin kurulmas› söz konusu de¤ildir. Marx’›n
toplumsal de¤iflim ile s›n›f aras›nda kurdu¤u tarihsel iliflki, Weber’in s›n›f teorisi
içinde yer almaz çünkü Weber için s›n›f bugünkü zamanda ampirik piyasa koflullar›nda oluflmaktad›r (Edgell, 1998, s.22-23; Swingewood, 1998, s. 220-221).
Sonuç olarak Weber’e göre, insanlar›n üretim sürecindeki s›n›fsal konumlar›n›
belirleyen temel faktör, bireyin sahip oldu¤u bilgi, beceri ve niteli¤idir. Bireyin
piyasadaki konumu onun yaflam›n› do¤rudan de¤ifltiren bir güce sahiptir. Örne¤in,
bilgi, beceri ve vasf› yüksek, profesyonel mesleklerde çal›flanlar iflgücü piyasas›nda daha yüksek ücret al›rlar. Bu tür meslekler insanlar›n yüksek ücret almalar›n›
sa¤lamakla birlikte ayn› zamanda kiflilere toplum içinde daha çok sayg›nl›k ve itibar da kazand›rmaktad›r. Düflük vas›fl›, bilgi ve beceri gerektiren ifllerde çal›flan in-
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sanlar daha az ücret almakta ve toplum içindeki statüleri daha düflük de¤erlendirilmektedir. Hükümetler, piyasa araflt›rmac›lar› ve sosyal bilimciler Weber’in ifl ve
mesle¤e dayal› s›n›f analizini modern toplumlar›n ekonomik eflitsizlik yap›s›n› anlamak için yayg›n olarak kullanmaktad›rlar. Ancak Weber’e göre modern toplumdaki eflitsizlikler, tek bafl›na üretim sürecinde oluflan basit bir s›n›f meselesi de¤ildir.

Statü

Statü birey ve gruplara baflkalar›nca yüklenen toplumsal sayg›nl›k veya itibar› ifade etmektedir. Statü toplum
içinde oluflan eflitsizli¤in
kaynaklar›ndan biridir.
“S›n›f” temelli tabakalaflma
üretim ve mülkiyet iliflkilerine dayan›rken, “statü” temelli tabakalaflma ise yaflam tarzlar›n› temsil eden
tüketim biçimlerine göre flekillenmektedir.

Weber’in toplumsal tabakalaflmay› aç›klayan ve teorisi içinde yer alan di¤er unsur
,statü kavram›d›r. Statü birey ve gruplara baflkalar›nca yüklenen toplumsal sayg›nl›k veya itibar› ifade etmektedir. Bireyin ve gruplar›n toplum içinde sahip olduklar› statü durumu toplum içinde eflitsizlik ve ayr›mc›l›¤a neden olabilmektedir. ‹nsanlar›n toplum içindeki statüleri ile yaflam tarzlar› birbiriyle örtüflebilmektedir. Giyim, bar›nma, konuflma tarz›, tüketim kal›plar› kiflinin toplum içindeki statüsünün
önemli göstergeleridir. Örne¤in, günümüzde doktorlar, eczac›lar, hukukçular, mühendisler ve sanatç›lar birer statü grubudurlar. Bireylerin kendilerinin ya da ailelilerinin sahip oldu¤u statü, onlar›n yaflam flanslar›n› ve toplumda var olan f›rsatlara
ulaflmalar›n› önemli ölçüde etkilemektedir (Giddens, 2008, s. 347-348).
Weber’e göre toplumsal statü kiflinin/kiflilerin toplumsal konumuna yönelik
pozitif ve negatif bir ayr›cal›k tan›nmas›d›r. Kiflinin/kiflilerin toplumsal konuma yönelik ayr›cal›k veya itibar o kiflinin/kiflilerin yaflam tarz›ndan, resmi bir e¤itim sürecinden, do¤ufltan veya bir meslekten kaynaklanabilir. Statüden kaynaklanan bir
toplumsal tabaka konumlar›ndan dolay› ayr›cal›klara ve itibara sahip insan gruplar›n› içermektedir. Yani, “s›n›f” temelli tabakalaflma üretim ve mülkiyet iliflkilerine
dayan›rken, “statü” temelli tabakalaflma ise yaflam tarzlar›n› temsil eden tüketim biçimlerine göre flekillenmektedir (Berbero¤lu, 2009, s.46-47). “Bir statü grubu.... onlar ve biz aras›nda gerekli toplumsal mesafeyi kuran, baflkalar›n›n onun üyelerine
uygun gördü¤ü sayg›nl›k ve küçümseme derecesinde var olabilirler” (Coser, 2008,
s.211). S›n›f ve statüye dayal› tabakalaflma aras›ndaki karfl›l›kl› iliflki ampirik olarak
da güçlü olabilmektedir. Örne¤in, kapitalist toplumda ekonomik olarak yükselen
s›n›f, statü olarak da üst düzeyde yer almaktad›r. Bunun yan› s›ra, Weber’in yaklafl›m› içinde ilke olarak mülk sahibi olan ve mülk sahibi olmayanlar ayn› toplumsal
statü gurubu içinde yer alabilirler.

Parti
Parti ortak amaçlar› olan
insanlar›n bir araya geldi¤i
yap›lard›r ve toplum içinde
gücü yans›tan bir yap›d›r.
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Weber’in toplumsal tabakalaflma teorisinde yer alan parti kavram›, toplum içinde
gücün oluflumunu anlamak için kullan›lan di¤er bir kavramd›r. Parti ortak amaçlar› olan insanlar›n bir araya geldi¤i yap›lard›r ve toplum içinde gücü yans›tan önemli bir yap›d›r. Parti sahip oldu¤u güçle modern toplumu düzenlemeye çal›fl›r. Weber statü ve partilerin bireylerin ve gruplar›n ekonomik koflullar›n› ciddi düzeyde
etkiledi¤ini belirtmektedir (Giddens, 2008, s. 347-348). Örne¤in, günümüzde kimi
bireyler ekonomik bir güce sahip olmad›¤› halde siyasal güce sahip olabilmektedir. Bu siyasal güç kiflilerin yaflam flanslar›n› ve toplumda var olan f›rsatlara ulaflmalar›n› önemli ölçüde etkileyebilmektedir.
SIRA S‹ZDE
Marx ve Weber’in
s›n›f yaklafl›mlar›n› karfl›laflt›r›n›z.
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Weber’in yaklafl›m›n› Marx ve Durkheim’›n yaklafl›mlar›ndan ay›rt
edebilmek.

Sosyolojide Weber’in çal›flmalar›n›n önemini özetleyebilmek.

7

Sonuç olarak Marx ve Durkheim gibi Weber’de sosyolojinin ba¤›ms›z bir sosyal bilim olarak geliflimine büyük bir katk› sa¤lam›flt›r. Ancak Marx ve Durkheim’den
farkl› olarak Weber sosyolojik analizin merkezine toplumsal eylemi koyan yorumlay›c› bir sosyolojik yaklafl›m› benimsemifltir. Weber, özellikle toplumu nesneymifl
gibi ele alan ve onu gözlem, deney ve benzeri tekniklerle incelemeye çal›flan pozitivizme elefltirel yaklaflan Alman düflünce gelene¤i içinde yetiflmifltir. Bu nedenle pozitivizmin aksine Weber sosyolojide baflat yöntem olarak anlama yönteminin
ve sosyal bilimlere özgü bir kavram türü olarak gördü¤ü ideal tip kavramlar›n kullan›lmas› gerekti¤ini savunmufltur. Daha aç›k bir ifade ile Weber bireylerin anlamSIRA S‹ZDE
l› toplumsal eylemleri ile toplumsal gerçekli¤in oluflumunda nas›l
bir rol oynad›klar›n› yorumlayarak anlamaya çal›flan daha hümanist bir sosyolojik yöntem gelifltirmifltir. Bu bak›mdan da sosyolojiye önemli bir katk› sa¤lam›flt›r.
ve
D Ü fi Ü N ESosyolojiye
L‹M
genel olarak sosyal bilimlere önemli aç›l›mlar sa¤layan çok çeflitli çal›flmalar›n›n
yan› s›ra, Weber bürokrasinin de son derece etkili bir analizini yaparak günümüz
S O R U
toplumlar›n›n anlafl›lmas›nda kilit düflünürlerden biri olmufltur.
Sonuç olarak klasik sosyolojide yer alan düflünürlerin ço¤u, çal›flmalar›nda
D ‹ K K A Tmodernitenin
(modernity) do¤as›n› yorumlamakla ilgiliydiler. Özellikle klasik sosyolojinin önde gelen
düflünürleri Marx, Durkheim, Weber’in çal›flmalar›nda modern toplum
SIRAanalizi
S‹ZDE ve elefltirisi çok daha aç›k olarak görülmektedir. Bu üç klasik düflünürün hepsi de modernli¤in avantajlar›n›n fark›nda olmakla birlikte çal›flmalar›nda modern dünyan›n yaratt›¤› sorunlara
AMAÇLARIMIZ
yönelik elefltirel bir yaklafl›m da sergilemifllerdir. Modernlik, Marx’›n
çal›flmalar›nda kapitalist ekonomiyle, Durkheim’›n çal›flmalar›nda organik dayan›flma ve kolektif bilinçteki
zay›flamayla, Weber’in çal›flmalar›nda formel rasyonalitenin di¤er rasyonalite biçimleri
K ‹ Tortaya
A P ç›kmas›yla
pahas›na yayg›nlaflmas› ve sonuçta rasyonelleflmenin demir kafesinin
elefltirel bir çerçevede analiz edilmektedir (Ritzer, 1996, s.565-566).

N N

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

‹NTERNET

