Klasik Sosyolojiye Katk› II:
Vilfredo Pareto ve
Seçkinler Teorisi
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Vilfredo Pareto’nun genel yaklafl›m›n› tan›mlayabilmek.

1

Simmel ve Tönnies’ten sonra ‹talyan ekonomist ve sosyolog Vilfredo Pareto da
klasik dönemde sosyolojinin geliflimine katk›da bulunanlardan biri olarak kabul
edilir. Pareto’nun amac› “J. Willard Gibbs’in Termodinamik ’inde formüllefltirdi¤i,
genellefltirilmifl fiziko-kimyasal sisteme benzeyen bir sosyoloji sistemi kurmakt›”
(Coser, 2010: 339). Bu anlay›flta sistemi oluflturan parçalar, karfl›l›kl› olarak birbirine ba¤l› oldu¤undan parçalar›n birindeki de¤iflme karfl›l›kl› olarak di¤erleri üzerinde de bir de¤iflime yol açar. Coser (2010: 340) Pareto’nun buna benzer bir toplumsal sistem kavray›fl›na sahip oldu¤unu ve “insan edimlerini belirleyen bir dizi de¤iflkenler aras›ndaki karfl›l›kl› ba¤›ml› de¤iflimleri” bu toplumsal sistem kavray›fl›
çerçevesinde çözümlemeye çal›flt›¤›n› belirtir. Bu aç›dan, sistem kavram›na daha
önce Comte ve Spencer gibi sosyologlar›n çal›flmalar›nda rastlansa da toplumun
karfl›l›kl› olarak birbirine ba¤›ml› ögelerden oluflan bir sistem olarak çözümlenebilece¤i fleklindeki düflüncenin en belirgin flekilde Pareto taraf›ndan gelifltirildi¤i kabul edilir (Coser, 2010: 351).
Bununla birlikte literatürde, Pareto’nun sosyolojiye katk›s› konusunda farkl› görüfller de bulunmaktad›r. Bu konuda yayg›n olan görüfl Pareto’nun çal›flmalar›n›n
Parsons’tan önce tan›nmad›¤› ancak, Parsons’un çal›flmalar›nda Pareto’ya Weber
ve Durkheim kadar önem vermesiyle birlikte tan›n›r hale geldi¤i, daha sonra ve
günümüzde ise bu ilgi ve önemin büyük oranda kayboldu¤u yönündedir (Ritzer,
1996: 38). Ritzer (1996: 41) Parsons’un Marx’›n çal›flmalar›n› birkaç sayfada geçifltirip marjinal bir öneme sahip olan Pareto’nun çal›flmalar›na ise Durkheim ve Weber ile birlikte yüzlerce sayfa ay›rd›¤›n› özellikle vurgular. Parsons’un özellikle Pareto’nun toplumu dengede olan bir sistem olarak kavramas›ndan etkilendi¤i ve Pareto’nun bu görüflünün Parsons’un teorisinin gelifliminde önemli bir yere sahip oldu¤u bilinmektedir. Toplumu birbirine ba¤l› parçalardan oluflan bir bütün ve “dengede” olan bir sistem olarak gören ve Parsons’u etkileyen Pareto sosyolojisinin bu
özelli¤i çok defa Pareto’nun sosyolojiye en önemli katk›s› olarak kabul edilir.
Pareto ayr›ca sosyoloji tarihinde yer alan s›ra d›fl› sosyologlardan biri olarak da
kabul edilir. Pareto, Ayd›nlanma düflünürlerinin ço¤u fikirlerine, sosyolojinin ilk
dönem gelifliminde etkili olan ilerleme kuramlar›na, pozitivizme, evrimcili¤e, sos-
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yal Darvinizme, hümanist felsefeye ve Marksizme topyekûn elefltirel yaklaflm›fl, kitle demokrasisi fikriyle alay etmifl, çal›flmalar›nda bu yaklafl›mlardan oldukça farkl›
nitelikte düflünce ve görüfllere yer vermifltir. Örne¤in, Ayd›nlanma filozoflar› rasyonalitenin önemini vurgularken Pareto (afla¤›da görülece¤i gibi) insani içgüdüler
gibi rasyonel olmayan faktörlerin önemi üzerinde durmufl (Ritzer, 1996: 38) ve sosyolojik çözümlemesinde toplumun insan do¤as›ndan kaynaklanan psikolojik güçlerin ve benzeri mekanizmalar›n bir ürünü oldu¤unu savunmufltur. Rasyonel davran›fllar›n önemi üzerinde duran sosyologlar›n aksine, sosyoloji kuram›n› de¤iflmez
nitelikte olan bir insan do¤as›n›n ve de kendi deyimiyle mant›kl› olmayan davran›fllar›n temeli üzerine kuran Pareto, meslektafllar›n›n çal›flmalar›n› da alayc› bir üslupla elefltirmifltir. Aron’a göre (2000: 332) “Meslektafllar›n›n eserlerini alaya almaktan hofllanan Pareto’nun düflüncesinin bu yönü, bu yazar›n yaln›zca yaflam› boyunca de¤il, ölümünden sonra da birçok sosyolog taraf›ndan hiç sevilmemesini
aç›klar”. Swingewood’a (1998: 198) göre de “Pareto’nun sosyolojisi, iradecilik ile
determinizmin tuhaf bir kar›fl›m›ndan oluflmakta; insan do¤as›n› sabit görüp, ayn›
zamanda, mant›ksal olmayan toplumsal eylemin ürünü bir toplum kavram› öne
atan, kötümser ve kaderci bir anlay›fl›n lehine olarak, toplum teorisindeki hümanist gelene¤in (özellikle Vico’nun) reddini temsil etmektedir”.
Bununla birlikte Pareto en çok Marksizme karfl›t görüflleriyle tan›n›r. Öyle ki kimi düflünürlere göre Pareto, büyük fikirlerini Marx’›n tekzibi üzerine gelifltirmifltir
(Zeitlin, 1981: 171’den aktaran Ritzer,1996: 38). Örne¤in, Pareto’nun (afla¤›da ele
al›nan) sosyolojik teorisinin merkezinde yer alan ve insan do¤as›n› flekillendirdi¤i
varsay›lan de¤iflmez nitelikteki mant›ksal olmayan insani içgüdülerin bir anlamda
devrimci dönüflümün önemli bir toplumsal dönüflüme yol açaca¤›n› düflünen Marx’›n
görüfllerinin gerçekçi olmad›¤›n› göstermek yönünde bir amaca sahip oldu¤u öne
sürülmektedir (Ritzer, 1996: 38). Pareto’nun Marx karfl›tl›¤› özellikle toplumsal de¤iflme kuram›nda en aç›k fleklini al›r. Afla¤›da görülece¤i üzere, Pareto’nun önerdi¤i toplumsal de¤iflme kuram› ile Marx’›n toplumsal de¤iflme kuram› birbirleri ile
adeta taban tabana z›tt›r. Öte yandan, Pareto’nun bununla iliflkili olarak gelifltirdi¤i
seçkinler (elit) kuram› siyasal sistem analizlerinde önemli bir etkiye sahip olmufl,
seçkinler çözümlemesi toplumsal tabakalaflma ve s›n›f çal›flmalar›n› da etkilemifltir.
Resim 7.1
Vilfredo Pareto
(1848-1923)

Vilfredo Pareto (1848-1923) Paris’te Frans›z ve ‹talyan
kökenli bir anne ve baban›n çocu¤u olarak dünyaya gelen
Pareto, ailesi ‹talya’ya döndükten sonra Torino Üniversitesi Politeknik Enstitüsü’nde mühendislik e¤itimi görür ve
daha sonra uzun bir dönem mühendis ve yönetici olarak
çal›fl›r. Sosyal bilimlere, özellikle ekonomi ve siyasete de büyük ilgisi olan ve zaman›n›n büyük k›sm›n› matematiksel
ekonomiye ay›ran Pareto’nun 1893 y›l›nda Lozan’da Ekonomi Politik Profesörü olarak göreve bafllad›¤›, 1900’den
sonra ise ‹sviçre’de inzivaya çekildi¤i ve 1923’te ölmeden
k›sa bir süre önce de Mussolini taraf›ndan ‹talyan senatosuna atand›¤› bilinmektedir (Slattery, 2010: 87). Pareto en çok matematiksel bir iktisatç› olarak denge kuram›na yapt›¤› katk› ile ve de sosyolojiye yöneldikten sonra 1916’da yay›nlad›¤› baflyap›t› Genel Sosyoloji Dersleri (Traité de Sociologie Générale) adl› eseri ile tan›nmaktad›r. Günümüzde Pareto az›nl›¤›n ço¤unlu¤u yönetmesi anlam›nda kullan›lan ‘elit’ terimini ilk dile getiren kifli olarak, ayr›ca toplumsal sistemler kuram›n›n
geliflimini de etkileyenlerden biri olarak bilinmektedir (Marshall, 1999: 577).
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PARETO’NUN B‹L‹M ANLAYIfiI: MANTIKLI OLAN VE
OLMAYAN DAVRANIfiLAR

N
A M A Ç

2

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

Pareto sosyolojisi tortular, türemler, ekonomik ç›karlar, insanlar aras›ndaki eflitsizlikten kaynaklanan toplumsal heterojenlik (veya benzeflmezlik) ve de (seçkinler
dolafl›m› kuram›n› da içeren) toplumsal hareketlilik olmak üzere befl temel konudan oluflur (Tolan, 1985: 31). Bununla birlikte Pareto’nun çal›flmalar›nda en çok
tortular üzerinde yo¤unlaflt›¤› ve di¤er çal›flmalar›n›n tümünün tortular kuram› ile
ba¤lant›l› oldu¤u bilinmektedir.
Ancak Pareto, tortular ve türemler konusunu ele almadan önce bütün insan
davran›fllar›n› mant›kl› ve mant›ks›z olmak üzere ikiye ay›rarak inceler. Aron
(2000: 325: 328) Pareto’nun sosyolojik sistem analizinin anlafl›labilmesi için öncelikle mant›kl›-mant›ks›z davran›fllar aras›nda yapt›¤› bu ayr›ma bakmak gerekti¤ini belirtir.
Bu ayr›ma göre Pareto, insan davran›fllar›n› mant›kl› olan ve olmayan davran›fllar olarak tan›mlar. Ancak ona göre insanlar daha çok mant›ksal olmayan flekilde
davranma e¤ilimine sahiptirler. Baflka bir deyiflle, toplumda mant›kl› davran›fllara
oranla mant›ksal olmayan davran›fllar çok daha yayg›nd›r. Tortular ve türemler konusu ele ald›¤›nda görülece¤i üzere, Pareto bunun nedenini insanlar›n sahip olduklar› birtak›m derin e¤ilimlere ve içgüdülere/dürtülere ba¤lar.
Neticede Pareto, toplumu daha çok mant›ksal olmayan davran›fllardan oluflan
bir sistem olarak görür. Bu nedenle de mant›kl› veya benzeri tipteki davran›fllar›n
toplumda giderek daha hakim oldu¤u fleklindeki varsay›m›ndan hareketle sosyolojik çözümlemesini mant›ksal (ya da rasyonel) davran›fllar üzerine kuran sosyologlar› elefltirir.
Coser (2010: 345) “Dikkatini neredeyse sadece rasyonel eyleme veren bir disiplinden, ekonomi biliminden gelen” Pareto’nun “ekonomistlerin soyutlama sistemini, eylemin mant›ksal olmayan dürtülerini vurgulayan sosyolojik sistemle desteklemeye” çal›flt›¤›n› belirtir. Aron da (2000: 328) Pareto’nun çal›flmalar›nda sosyolojiyi mant›kl› davran›fllar› dikkate alan ekonomiye göndermeyle özellikle mant›ksal
olmayan davran›fllar›n bir incelemesi olarak tan›mlad›¤›n› belirtir.
Pareto’nun mant›kl› davran›fl tan›mlamas›n›n temelinde bir aktörün “Düflüncesinde kurdu¤u araç-amaç iliflkisi ile gerçekte nesnel olarak geliflen araç-amaç iliflkisi aras›nda bir uyum vard›r” (Aron, 2000: 325). Baflka bir ifadeyle bir davran›fl›n
mant›kl› olmas› için “nesnel-gerçeklikteki araç-amaç iliflkisi, oyuncunun bilincindeki araç-amaç iliflkisine uygun” olmal›d›r (Aron, 2000: 325). Bu ba¤lamda, amaçlar›na nesnel ve öznel olarak mant›ksal bir ba¤la ba¤lanm›fl davran›fllar mant›kl›,
amaçlar›na nesnel ya da öznel olarak mant›ksal bir ba¤ ile ba¤lanmam›fl olan tüm
davran›fllar ise mant›kl› olmayan davran›fllar olarak tan›mlan›r.

Pareto’ya göre bir davran›fl›n
amac› ile o amaca ulaflmak
için seçilen araçlar
aras›ndaki iliflki, hem
gerçekte (nesnel olarak)
hem de bilinçte (öznel
olarak) do¤ru olarak
hesaplanm›fl ise o davran›fl
mant›kl› bir davran›flt›r.
Araç-amaç iliflkisi do¤ru
hesaplanmam›fl bir davran›fl
ise mant›kl› olmayan bir
davran›flt›r.

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

SIRA S‹ZDE

Neticede Pareto sosyolojisinde, davran›fl›n usavurma sonucu belirlenmifl olupD Ü fi Ü N E L ‹ M
olmamas› mant›kl›-mant›ks›z davran›fllar aras›ndaki temel ayr›m
noktas›n› oluflturur. Bu ba¤lamda mant›kl› davran›fllar usavurman›n neden oldu¤u davran›fllar ola-
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rak tan›mlan›r. Burada “davran›fl› yöneten güç, uydu¤u usavurumdur. Buna karfl›l›k, mant›kl› olmayan bütün davran›fllar bir derecede duygularla yönetilir; duygu
en genifl anlamda mant›kl› usavurmadan farkl› her düflünme durumu olarak tan›mlan›r” (Aron, 2000: 328). Daha aç›k bir ifadeyle Pareto, mant›kl› davran›fllar› usavurmaya göndermeyle, mant›ksal olmayan davran›fllar› ise duygulara, de¤erlere,
inançlara ve benzerine göndermeyle tan›mlar.
Sosyolojiyi mant›kl› olmayan davran›fllar›n incelenmesi olarak gören Pareto,
mant›kl› olmayan davran›fllar› mant›ksal-deneysel dedi¤i saf bir bilim anlay›fl› alt›nda incelemeye çal›fl›r. Swingewood (1998: 199) Pareto sosyolojisinin iki temel ilke
çerçevesinde kuruldu¤unu, bunlardan ilkinin tümevar›m yöntemine ve deneyegözleme dayanan bu mant›ksal deneysel bilim anlay›fl› oldu¤unu belirtir ve ayr›ca
bu noktada “Pareto’nun pozitivizmi elefltirdi¤i halde, do¤a bilimini sosyolojinin temeli sayma konusunda Weber’den ayr›ld›¤›na da dikkat” çeker. Swingewood’a
(1998: 200) göre Pareto sosyolojisinin ikinci ilkesi de toplumu bir sistem olarak
görmesi ve bir bütün olarak analiz edilmesi gerekti¤ini savunmas›, ancak nesnel
toplumsal yap›lar ve kurumlardan ziyade mant›ksal olmayan eylemlerin bir sentezi olarak analiz edilmesi gerekti¤ini vurgulamas›d›r.
Pareto’ya göre mant›ksal-deneysel bilim anlay›fl›n›n birinci özelli¤i tek amac›n›n
gerçeklik olmas›d›r. Pareto burada mant›ksal olmayan davran›fllar› inceleyen bir
sosyolog olarak amac›n›n yarar de¤il gerçe¤e ulaflmak oldu¤unu ve de yarar ile gerçek aras›nda bir çak›flma oldu¤unu gösteren hiçbir kan›t›n olmad›¤›n› vurgular
(Aron, 2000: 329). Bir baflka ifadeyle, Pareto’nun mant›ksal-deneysel bilim anlay›fl›n›n temel özelli¤i yarar› de¤il, gerçe¤i amaçlamas›d›r ve ona göre gerçek her zaman
yararl› olmad›¤› gibi yararl› olan bir fley de her zaman gerçek olmayabilir. Bu nedenle, ona göre “mant›ksal olmayan davran›fllar›n mant›ksal-deneysel incelemesi
kimi özel grubun yarar›na, hatta toplumun bütününün yarar›na ters düflebilir” (Aron,
2000: 330). Burada Pareto bir ö¤retinin saçma oldu¤unu söylerken onun topluma
zararl› oldu¤unu savunmad›¤›n›, aksine yararl› olabilece¤ini düflündü¤ünün ak›lda
tutulmas› gerekti¤i konusunda okuyucular› uyar›r (Aron, 2000, 330). Örne¤in, ya¤mur duas›na ç›kan insanlar›n do¤al bir fenomen olan ya¤muru bu yolla ya¤d›ramayacaklar› nesnel olarak bilinir; ancak ya¤mur duas›na ç›kmak insanlar›n içinde bulunduklar› s›k›nt›lara daha iyi dayanmalar›n› sa¤layabilir. Bu durumda aç›kça yanl›fl
olan bir inanç sistemi, toplumsal bir yarara sahip olabilir (Coser, 2010: 346). Sonuç
olarak, Pareto bir kuram›n deneysel do¤rulu¤u ile toplumsal yarar›n›n farkl› fleyler
oldu¤unu ve bu nedenle bir ö¤retinin deneysel aç›dan reddedilebilece¤ini ancak
toplumsal yarar› aç›s›ndan kabul edilebilece¤ini ya da bunun tersinin olabilece¤inin
özellikle alt›n› çizer (Aron, 2000, 330; Coser, 2010: 346).
Bu noktada Aron, (200: 330) “Toplumu iyilefltirmeye yard›m etmezse sosyolojinin bir saatlik çabaya bile de¤meyece¤ini yazan Durkheim’›n anlay›fl› ile Pareto’nun görüflü aras›ndaki” çarp›c› z›tl›¤a iflaret ederek Pareto için bu tür bir önerinin “sadece gerçeklik olan bilimsel konu ile, yarar olan toplumsal davran›fl konusu aras›nda bir kar›fl›kl›k...” oldu¤unu ve Pareto’nun bu iki konu aras›nda zorunlu
bir çak›flma olmad›¤›n› vurgulad›¤›n› belirtir. Özetle Pareto için Durkheim ve benzeri sosyologlar›n çal›flmalar› bilimsel bir görünüme sahip olmakla birlikte, neticede bu kuramlar tortular temelinde aç›klanabilecek türemlerdir.
Parato’nun mant›ksal-deneysel bilim anlay›fl›n›n ikinci özelli¤i de deney-d›fl› ya
da deney-üstü bütün kavramlar›n ve kuramlar›n kesinlikle d›fllanmalar› gerekti¤ini
savunmas›d›r. “Kullan›lan bütün sözcükler gözlenen ya da gözlenebilir olgularla ilgili olmal›, bütün kavramlar do¤rudan saptanan ya da deneyle yarat›labilecek ger-
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çeklere göre tan›mlanmal›d›r” (Aron, 2000: 330). Böylece bu anlay›fla göre dinsel,
felsefi ve varl›kla ilgili bütün kavramlar›n, örne¤in ilerleme, gerçek sosyalizm, gerçek eflitlik gibi deneyi aflan, özle ilgili kavramlar›n ve tan›mlar›n, bilimde yeri yoktur ve bu nedenle d›fllanmal›d›rlar (Aron, 2000: 330-31). Pareto için özgürlük, eflitlik, ilerleme ve genel irade gibi kavramlar “yabanlar›n eylemlerini rasyonellefltirdi¤i mitler ve büyüler kadar bofltur. Hiç birinin do¤rulu¤u kan›tlanamaz, hepsi insanlar›n eylemlerinin üstünü örten ve onlara sayg›nl›k kazand›ran kurgulard›r” (Coser,
2010: 341). Bu ba¤lamda Pareto’nun mant›ksal-deneysel bilim anlay›fl›, bilimsel olmad›¤›n› düflündü¤ü kuramlar›n ve de din gibi inanç sistemlerinin maskesini düflürmeye çal›fl›r. Pareto bu noktada sosyolog meslektafllar›n›n yaklafl›mlar›n› gerçek
anlamda bilimsel olmad›klar› gerekçesiyle elefltirir ve onlar›n fark›nda bile olmadan mant›kl› olmayan bir düflüncenin kurban› olduklar›n› savunur. Mant›ksal-deneysel bilim anlay›fl›na sahip biri olarak kendisi ise “insanlar›n usavurumcu oldu¤u kadar mant›ks›z da oldu¤u” gerçe¤iyle ilgiliydi (Aron, 2000: 335). Ona göre, insanlar gündelik yaflamda mant›ksal flekilde davranmada çok defa baflar›s›z olduklar› halde, davran›fllar›n› çok çeflitli düflüncelerin mant›ksal bir sonucuymufl gibi
göstermeye güçlü bir e¤ilim tafl›rlar (Coser, 2010: 341). Bu e¤ilimleri ve insanlar›n
sergilemifl olduklar› mant›ksal olmayan davran›fllar› Pareto mant›ksal-deneysel bilim anlay›fl› ba¤lam›nda afla¤›da görülen flema yard›m›yla çözümlemeye çal›fl›r.
fiekil 7.1

C (Ahlaki, dini ya da baflka kuram
olarak geliflen anlat›mlar)

(Aktörlerin psiflik/ruhsal
durumu ya da duygular) A

B (Davran›fllar)

Pareto’ya göre mant›kl› olmayan davran›fllar› incelerken gözlemle do¤rudan
do¤ruya sadece B’yi (yani davran›fllar›) ve C’yi (yani anlat›mlar›) biliriz. A ise (yani aktörlerin psiflik durumu ya da duygular) do¤rudan deneye girmez. Pareto’ya
göre, insanlar çok defa davran›fllar›n› (yani B’yi) ileri sürülen kuramlarla (yani C
ile) aç›klamaya çal›fl›rlar. Örne¤in biri, insan öldürmekten korktu¤u için cinayet
(B) ifllemez; ancak bunu ‘Tanr› insan öldürmeyi cezaland›r›r’ fleklinde bir C kuram› ile aç›klar. Oysaki Pareto’ya göre gerçekte davran›fllar› (B’yi) ve anlat›mlar›
(C’yi) belirleyen ruhsal durum ya da duygulard›r (yani A’d›r) ve Pareto C’nin (kuramlar›n) B (davran›fllar) üzerinde belirli bir etkiye sahip oldu¤unu düflünmekle
birlikte as›l belirleyici olan›n A (ruhsal durum ya da duygular) oldu¤unun özellikle alt›n› çizer (Aron, 2000:336; Coser, 2010: 341). Özetle bu anlay›fla göre, insanlar›n davran›fllar› kendilerinin öne sürdükleri nedenlere dayal› anlat›mlardan çok
ruhsal durumlar› ya da duygular› taraf›ndan belirlenmektedir.
‹flte Pareto, çal›flmalar›nda örnekleri bütün toplumlarda görülen çok say›da anlat›m›, kuram›, tuhaf davran›fllar›, büyücülük ve benzeri mant›ksal olmayan olgular› mant›ksal-deneysel bilim anlay›fl› yard›m›yla incelemeye çal›fl›r. Örne¤in, pek
çok toplumda insanlar baz› rakamlar›, günleri ya da durumlar› u¤ur ya da u¤ursuzluk sayarlar, ancak bir flekilde bu davran›fllar›n› her zaman mant›kl› göstermek için
bir neden öne sürerler (Aron, 2000: 339-40).

Kaynak: Raymond
Aron, Sosyolojik
Düflüncenin
Evreleri, 2000,
s.336; Lewis A.
Coser, Sosyolojik
Düflüncenin
Ustalar›, 2010,
s.341.
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Bu noktada Pareto gözlemledi¤i bu ve benzeri mant›kl› olmayan tüm davran›fllar›n temelinde bulunan iki temel ögeden söz eder. Daha aç›k olarak Pareto insan
davran›fllar›n›n temelinde mant›ksal olmayan iki temel unsurdan söz eder: (›) tortu/kal›nt› (résidu) ad›n› verdi¤i ve de¤iflmez dedi¤i e¤ilimler ile (››) türem/türev
(dérivation) ad›n› verdi¤i, insanlar›n davran›fllar›n› hakl› k›lmak için her durumda
bulduklar› ve de¤iflken dedi¤i nedenler (Aron, 2000: 340; Coser, 2010: 342). Yukar›da belirtildi¤i gibi, Pareto’nun toplumsal sistem analizinde bu iki ögenin ayr› bir
yeri ve önemi vard›r. Nitekim ona göre bu iki öge insanlar›n davran›fllar›n› ve dolay›s›yla toplumun do¤as›n› önemli ölçüde belirlemektedir. Daha da önemlisi Pareto sosyolojisinde toplumsal sistem tortular›n ve türemlerin genel nüfus içindeki
da¤›l›m›na göre bir denge durumuna ulafl›r. fiimdi Pareto sosyolojisinin en önemli
iki konseptini oluflturan tortular› ve türemleri k›saca incelemeye çal›flal›m.

Tortular ve Türemler

N
AM AÇ

3

Pareto sosyolojisinin bu en
önemli iki konseptinden biri
olan résidu Türkçe’ye kal›nt›
veya tortu olarak, dérivation
ise türem veya türev olarak
çevrilebilmektedir.

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

Tortular/Kal›nt›lar: Pareto, öncelikle tortular›n veya kal›nt›lar›n duygular ya da
ruhsal durumla (yani A ile) kar›flt›r›lmamas› gerekti¤ini, tortular›n duygularla (A
ile), anlat›m (C), ve davran›fl (B) aras›nda arac› oldu¤unu özellikle vurgular. Öte
yandan her ne kadar duygularla kar›flt›r›lmamas› gerekti¤ini vurgulasa da Pareto
kal›nt›lar›n insanlar›n içgüdüleri ile iliflkili oldu¤unu belirtir. Bununla birlikte Pareto kal›nt›lar›n bütün içgüdüleri kapsamad›klar›n›, çünkü kulland›¤› yöntemin sadece usavurmalara yol açan içgüdüleri keflfetmeye izin verdi¤ini de belirtir (Aron,
2000: 341; Coser, 2000:342). Aron (2000: 342) Pareto’nun ç›karlar› da kal›nt›lar›n
d›fl›nda tutu¤unu çünkü Pareto’cu düflüncede ç›karlar›n “bireyin eriflmek istedi¤i
hedefin bilincine ulafl›lmas›ndan” geldi¤ini, yani ç›karc› davran›fl›n mant›kl› davran›flla iliflkili oldu¤unu ve bu nedenle kal›nt›lar›n belirledi¤i mant›kl› olmayan davran›fllardan ayr›ld›¤›n› vurgular.
Kal›nt›lar, insan do¤as›nda ya da davran›fllar›n›n temelinde bulunan ve dolay›s›yla toplumun iflleyiflini ve devaml›l›¤›n› sa¤layan içgüdülerin d›flavurumlar›d›r.
Bununla birlikte kal›nt›lar fiziksel olarak gözlenemez, duygular gibi de hissedilemezler, onlar daha çok duygular›n belirtisidirler, davran›fllar›n ve anlat›mlar›n ortak köküdürler (Aron, 2000: 343).
Pareto, kal›nt›lar› öncelikle alt› kategoriye ay›r›r, daha sonra da her bir kategoriyi kendi içinde türlere ay›r›r ve son olarak da baz› türleri kendi içinde s›n›fland›r›r. Sosyolojik çözümleme aç›s›ndan en kritik ayr›m ise ilk yapt›¤› alt› kategori aras›ndaki ayr›m›d›r. Buna göre Pareto, kal›nt›lar› afla¤›daki gibi alt› kategori halinde
s›n›flar (Swingewood, 1998: 201; Aron, 2000: 343; Coser, 2010: 343):
1) Uyuflma (veya bileflim) içgüdüsü
2) Kümelerin (veya gruplar›n) süreklili¤i
3) Duygular› d›fla dönük davran›fllarla aç›klama gereksinimi
4) Toplumculukla iliflkili kal›nt›lar
5) Bireyin ve ba¤›ml›l›klar›n›n bütünlü¤ü
6) Cinsel kal›nt›lar
Pareto sosyolojisinde ad› geçen bu kal›nt›lar›n en önemlileri ilk ikisidir ve Pareto sosyolojik çözümlemesinde bu ilk iki kal›nt› kategorisine apayr› bir yer ve
önem verir. Pareto’nun en çok önem verdi¤i bu ilk iki kal›nt› kategorisi, k›saca afla¤›daki gibi tan›mlanmaktad›r.
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A) Uyuflma (veya bileflim) içgüdüsü: Pareto sosyolojisinde uyuflma içgüdüsü, genel anlamda bireylerin mant›kl› bir neden olmaks›z›n olaylarla eflyalar
veya düflüncelerle nesneler aras›nda iliflkiler kurma e¤ilimi fleklinde ortaya
ç›kar (Aron, 2000: 343). Bu tortular, insanlar› fikirlerin sahte-mant›ksal bileflimlerini yapmaya yöneltir, “bu tortularla hareket eden insanlar, deney, keflif ve ortak yararlarla yola ç›kma yetene¤ine sahip olan Machiavelli’nin ‘tilkiler’i gibidir; ancak ilkelere ve istikrar› sa¤layan muhafazakar erdemlere sadakatten yoksundur” (Coser, 2010: 346).
B) Kümelerin süreklili¤i: Pareto sosyolojisinde bu tortu gerçek dayana¤› ortadan kalkm›fl iliflkilerin ve olgular›n sürdü¤ünü varsayarak ona ba¤l›l›¤›n›
sürdürme e¤ilimidir. Ona göre, tutuculuk ve eskiye ba¤›ml›l›k gibi olgular,
bu tortu çerçevesinde de¤erlendirebilir (Tolan, 1985: 32). Aron’a (2000: 344)
göre bu ikinci kal›nt› kategorisi birincinin tersidir. “E¤er uyuflma içgüdüsü
bilginin sürekli olarak geliflmesini, inançlar›n sürekli olarak yenilenmesini
yaratarak insan›n belirli bir davran›fl biçiminde ya da toplumda yerleflmesini önlerse, Pareto’nun içgüdü ad›n› verdi¤i kümelerin süreklili¤i durgunlu¤a benzetilebilir. Bu insana özgü oluflturulmufl olan bileflimleri koruma, de¤iflimleri reddetme ve zorlay›c›lar› kabul etme e¤ilimidir” (Aron, 2000: 344).
Toplumun süreklili¤inin muhafaza edilmesini, bu tortular› güçlü olan insanlar temsil eder; çünkü bu tortulara sahip olan insanlar ailelerine, kabilelerine ve uluslar›na karfl› güçlü duygularla ba¤l›d›rlar; mecbur kald›klar›nda güç
kullanmaktan çekinmezler ve bu aç›dan bunlar da “Machiavelli’nin ‘aslanlar›’d›r” (Coser, 2010: 346).
Pareto’ya göre birinci kategoride yer alan uyuflma içgüdüsü veya tortular› ile
ikinci kategoride yer alan kümelerin süreklili¤i tortular›n›n bir nüfusa da¤›l›m› o
toplumdaki toplumsal dengenin do¤as›n› belirler (Swingewood, 1998: 202). Pareto’nun sosyolojik çözümlemesindeki önemleri aç›s›ndan bu ünitede sadece ilk iki
kal›nt› kategorisine yer verilse de Pareto’nun çal›flmalar›nda kal›nt›lar›n çok uzun
bir tipolojisini verdi¤i bilinmektedir. Nitekim Pareto’nun çeflitli kategorilere ve türlere ay›rd›¤› kal›nt›lar “bütün toplumlarda ve tarih boyunca etkili olan duygular›n
bütününe karfl›l›kt›r” ve ona göre kal›nt›lar büyük ölçüde de¤iflmez niteliktedirler,
bu nedenle insan da, ona göre, de¤iflmez bir niteli¤e sahiptir (Aron, 2000: 351). Bu
durum do¤al olarak tarihsel de¤iflmenin sonsuz tekrara dayal› döngüsel bir de¤iflme oldu¤u yönünde karamsar bir tarih anlay›fl›na yol açar. Aron da (2000: 352).
Pareto’nun karamsarl›¤›n›n insan› de¤iflmez bir niteli¤e sahip olarak görmesinden
kaynakland›¤›n› belirtir ve flunu ekler; “E¤er sol, ilerleme düflüncesi ve insan do¤as›n›n de¤ifltirilmesinin olas› oldu¤u inanc› ile tan›mlan›rsa, Pareto kuflkusuz sa¤c›d›r”. Swingewood’a (1989: 201) göre tortular kuram›nda as›l önem tafl›yan nokta
Pareto’nun bu s›n›flamas›n›n “hem keyfi olmas› hem de entellektüel aç›dan k›s›r”
olmas› ve de Pareto’nun bu kavramlar› “ampirik ve olgusal analizlerle do¤rulamaya...” çal›flmamas›d›r.
Türemler: Pareto sosyolojisinde türemler, insan davran›fllar›n›n sözlü nitelikte çeflitli ve de¤iflken olan araçlard›r ve türemleri belirleyen de kal›nt›lar ya da tortulard›r.
Pareto türemleri “ideoloji ya da do¤rulama kuram› ad› verilen fleylerin” karfl›l›¤› olarak görür (Aron, 2000: 352). De¤iflik flekillerde ortaya ç›kabilen türemler insanlar›n
kendi davran›fllar›n› do¤rulamak, meflrulaflt›rmak ve inand›r›c› k›lmak için kulland›klar› rasyonellefltirmeler, ideolojiler ve entelektüel bahanelerdir (Swingewood, 1998,
s.201; Slattery, 1991, s.228. Tortular, tasavvur ve de¤er yarg›lar›n›n yan› s›ra kuram ve
hatta dünya görüflü gibi çok say›da türem üretebilirler (Tolan, 1985: 32-33).
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Tortular insanlar›n
davran›fllar›n›n ard›nda
yatan temel içgüdüler ve
dürtülerdir. Türemler ise
insanlar›n davran›fllar›n›
rasyonel davran›fllarm›fl gibi
göstermede kulland›klar›
düflünsel meflrulaflt›rmalar
veya ideolojilerdir.

Pareto türemleri “sahip olduklar› inand›r›c› gücün nesnel görünümü” aç›s›ndan
inceler, “insanlar›n baflkalar›n› harekete geçirmek için psikolojik, mant›kl› ve sözde mant›kl› süreçleri nas›l kulland›klar›n› araflt›r›r” (Aron, 2000: 352).
Böylece Pareto’nun yaklafl›m›nda, davran›fl› meflrulaflt›rmada kullan›lan türemler de¤iflse de davran›fllar›n kökeninde yatan kal›nt›lar de¤iflmedi¤inden insan›n
do¤as› dolay›s›yla da toplumun yap›s› ayn› kalmaktad›r. Coser (2010: 344) Pareto’nun tortular kuram›n›n, yaln›zca kuramlar› ve inanç sistemlerini türemler olarak
aç›klamakla kalmad›¤›n› ayn› zamanda toplumsal hareketlerin ve toplumsal de¤iflmenin ve de tarihin dinamiklerinin aç›klanmas›na da hizmet eden bir araç oldu¤una dikkat çeker. Slattery’i (2010: 88) de tortular ve türemler kuram›n›n Pareto’nun
tüm çal›flmalar›n›n -siyasal ‘seçkinler dolafl›m›’ teorisi ve modern ekonomiye katk›lar› olarak bilinen Pareto yasas› ile Pareto Optimumu ve ekonomik dengelenme teorisinin- temellerini oluflturdu¤unu vurgular.
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YÖNET‹C‹ SEÇK‹NLER (EL‹T) KURAMI
AM AÇ
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Pareto’nun seçkinler (elit) teorisini özetleyebilmek.

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

2

Marx ile Pareto’nun
elit yönetim ile ilgili görüfllerini karfl›laflt›r›n›z.
SIRA S‹ZDE
Seçkinler teorisinde Pareto’nun ismi, genellikle ayn› dönemde yaflam›fl olan bir
D Ü fisiyaset
Ü N E L ‹ M bilimci ve sosyolog Gaetano Mosca ile birlikte an›l›r. Bunun
di¤er ‹talyan
nedeni ise, Pareto ve Mosca’n›n, ayr› çal›flm›fl olmakla birlikte birbirine oldukça
benzer iki elit
S O teori
R U sunmufl olmalar›ndan kaynaklan›r. Bu benzerliklerin bafl›nda
ise, her iki kuramc›n›n siyasal seçkinleri güç yap›s›ndan çok kiflisel niteliklere dayal› olarak analiz etmifl olmalar› ve yine her iki teorinin Marx’›n yöneten-yönetilen
D‹KKAT
ayr›m›n›n olmad›¤› gelece¤in toplumuyla ilgili görüfllerini reddedip elit yönetimi
bütün toplumlarda kaç›n›lmaz olarak görmeleri gelmektedir (Haralambos & Holborn, 1995:SIRA
515;S‹ZDE
Slattery, 2010: 88). Bu aç›dan her ikisinin üstün kiflisel niteliklere
dayand›rd›klar› seçkinler analizi, bir toplumda gücün kiflisel niteliklere de¤il, fakat
ekonomik kontrole sahip olanlar›n elinde topland›¤›n› savunan Marx’›n analizine
AMAÇLARIMIZ
karfl›tt›r. Her iki kuramc›ya göre bir elit grubun gücü sadece kiflisel özeliklerden
de¤il, örgütsüz ve da¤›n›k olan halk kitleleri karfl›s›nda örgütlü ve birleflik olmas›ndan da kaynaklan›r
K ‹ T A P(Haralambos & Holborn, 1995: 515). Bu aç›dan her iki kuramc›n›n düflünceleri klasik ve modern seçkinler teorisi aras›nda bir köprü olarak gö-

N N

TELEV‹ZYON

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

‹NTERNET
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rülür ve bu nedenle genellikle modern seçkinler teorisinin kurucular› olarak kabul
edilirler (Slattery, 2010: 88). Scott (1995: 24) Pareto ve Mosca’n›n her ikisinin de
seçkinler teorisinde Makyavel ve de Nietzsche’nin toplumsal yaflamda güç istenci
(will to power) olarak ifade edilen dürtülerin önemini vurgulayan düflüncelerinden etkilendiklerini ancak Pareto’nun tortular ad›n› verdi¤i bu dürtülerin analizine
daha da önem verdi¤ini vurgular.
Pareto, birincisi toplumsal seçkinlerin tümünü kapsayacak kadar genifl ikincisi ise, sadece yönetici seçkinleri kapsayacak kadar dar anlamda iki seçkin tan›m›
yapar. Genifl anlamda kulland›¤› seçkin kavram› etkinlik alan›nda baflar›l› olmufl ve
mesleki hiyerarflide üst düzeye eriflmifl, dahas› “yaflam yar›fl›nda iyi not almay›” baflarm›fl az say›da bireyi kapsar (Tolan, 1985: 35; Aron, 2000: 365; Coser, 2010:347).
Pareto’nun kulland›¤› dar anlamdaki seçkin kavram› ise, iktidarda bir rol oynayan
ve siyasal yetkiye sahip az say›da bir az›nl›ktan oluflur (Tolan, 1985: 35; Aron,
2000: 365). Pareto’nun yönetici seçkinler ad›n› verdi¤i bu seçkinler “bir toplumda
fiilen egemen ve iktidar olan s›n›ftan baflka bir fley de¤ildir (Tolan, 1985: 35) ve Pareto çal›flmalar›nda özellikle yönetici seçkinler üzerinde yo¤unlafl›r. Özetle Pareto
her toplumun nüfusunun;
(›) seçkin olmayan bir alt tabaka ile
(››) seçkinlerden oluflan bir üst tabaka olmak üzere iki temel tabakaya ayr›ld›¤›n›, seçkinlerden oluflan üst tabakan›n da kendi içinde,
(a) yönetici seçkinler ve
(b) yönetici olmayan seçkinler olmak üzere ikiye ayr›ld›¤›n›, ayr›ca toplumlar›n söz konusu bu seçkinlerin, özellikle yönetici seçkinlerin do¤as› ile
belirginleflti¤ini savunmaktad›r (Aron, 2000: 365).
Pareto baflar›l› ve yetenekli olarak tan›mlad›¤› seçkinlerin aksine tabi konumdaki alt s›n›f› yeteneksiz ve örgütsüz ve de yönetimi sorumluluklar›n› yerine getirme
konusunda denetleme ve kontrol etme konusunda her zaman sessiz ve duyars›z
kalan bir s›n›f olarak tan›mlar (Slattery, 2010: 89). Swingewood’a (1998: 199) göre
“Pareto’nun hümanizme ve kollektivist demokrasiye duydu¤u düflmanl›¤›n kayna¤›, tarihsel geliflmenin, pasif kitleler üzerinde tahakküm kuracak vas›flarla donat›lm›fl olan ‘aktif az›nl›klar›n’ eseri oldu¤u inanc›yd›”.
Pareto, siyasal seçkinleri de tortu ve türem temelinde yapt›¤› psikolojik bir ayr›ma ve buna ba¤l› olarak yönetim biçimlerine ve araçlar›na göre iki gruba ay›r›r.
Bu yönetim araçlar›n› da güç ve hile olarak tan›mlar. Güç ve hile fleklindeki bu iki
yönetim arac›n›n ise, yukar›da belirtildi¤i gibi, Makyavel’in aslanlar ve tilkiler aras›nda yapt›¤› ünlü ayr›m›n baflka bir biçimi oldu¤u bilinmektedir (Haralambos &
Holborn, 1995: 516; Swingewood, 1998: 203; Aron, 2000: 366).
Slattery (2010:89) literatürde Pareto ve Mosca’n›n çok defa ‘Yeni Makyavelistler’
olarak
SIRA S‹ZDE
an›ld›klar›na dikkat çekmektedir. Pareto ve Mosca’n›n neden ‘Yeni Makyavelistler’ olarak
an›ld›klar›n› araflt›r›n›z.

Pareto toplumsal seçkinler
ile yönetici seçkinler
fleklinde biri genifl di¤eri dar
olmak üzere iki seçkin
tan›m› yapar. Ancak
çal›flmalar›nda kavram› dar
anlamdaki tan›m›yla, yani
yönetici seçkinler ya da
siyasal seçkinler anlam›nda
kullan›r.
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Böylece Pareto sosyolojisinde siyasal seçkinler, halk› yönetme flekillerine göre
S O R U
iki temel gruba ayr›l›r. Bunlar;
(›) güç kullanarak yöneten aslanlar ile
(››) gizlice, kurnazca ikna ederek yöneten tilkiler
D‹KKAT
Pareto askeri diktatörlükleri örnek olarak verdi¤i aslanlar› kararl›, dobra ve
ac›mas›z bir yönetici seçkin grup olarak tan›mlar, Avrupa demokrasilerini örnek
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olarak verdi¤i tilkileri ise kurnaz, yönlendirici/manipülatif ve diplomatik bir yönetici seçkin grup olarak tan›mlar (Haralambos & Holborn, 1995: 516; Slattery,
2010: 89).
Pareto, insana özgü kabiliyetlerin yan› s›ra tortular›n da insanlar aras›nda eflitsiz da¤›ld›¤›n› ve kitlelerde genellikle ‘muhafazakar’ olan ikinci tür tortular›n
güçlü oldu¤unu bu nedenle de bu tortular›n kitleleri itaatkar k›ld›¤›n› savunur
(Coser, 2010: 349). Siyasal seçkinlerde ise, birinci ve ikinci kategori kal›nt›lar›n
daha belirgin oldu¤unu, bununla birlikte tilkiler grubunda özellikle birinci kategorideki kal›nt›lar›n, aslanlar grubunda ise özellikle ikinci kategorideki kal›nt›lar›n daha güçlü oldu¤unu öne sürer. Böylece birinci kategori kal›nt›larla büyük
ölçüde donat›lm›fl seçkinler olan tilkiler hileyi ve kurnazl›¤› tercih ederler; ekonomik ve politik kurumlar› kullanarak, yeniliklere ve entrikalara baflvurarak ve
de ideoloji ve propagandayla farkl› fikirleri tekrar tekrar birlefltirerek güçlerini
korumaya ve iktidarlar›n› sürdürmeye çal›fl›rlar (Swingewood, 1998: 204). Pareto
tilkiler ad›n› verdi¤i bu seçkinleri demokratik denilen rejimlerin bir niteli¤i olarak görür. Bu nedenle modern kitle demokrasilerini yönetici seçkinlerinin özellikleri aç›s›ndan özellikle birinci kategorideki tortular bak›m›ndan afl›r› derecede
zengin, ikinci kategorideki tortular aç›s›ndan ise “ac›nacak derecede yoksul” olan
toplumlar olarak niteler ve bunun sonucunun “yayg›n bir çürüme, ‘ödlekçe insanc›ll›k’ karakter yozlaflmas› ve ‘hakim s›n›f›n boyunduru¤unu k›rmak üzere fliddete baflvurmaya hem istekli hem de buna gücü olanlara bir kap›’” açmak oldu¤unu vurgular (Pareto, 1963’ten aktaran Swingewood, 1998: 204). Neticede Pareto, demokrasinin “gücün temsiliyetçi bir da¤›l›m› oldu¤u” (Slattery, 2010: 89) ve
bu aç›dan di¤er yönetim flekillerinden ay›rt edici bir özelli¤e sahip oldu¤u yönündeki görüflleri reddeder ve demokrasinin de özünde di¤er tüm yönetim biçimleri gibi bir elit yönetimi oldu¤unu savunur. Mosca da Pareto gibi demokrasinin imkans›z oldu¤unu ve mümkün olan tek yönetim biçiminin elit yönetim oldu¤una inan›r.
‹kinci kategori kal›nt›larla, yani “aileye ve gruba sadakat, dayan›flma ve yurtseverlik” ile daha çok donat›lm›fl olan aslanlar ise daha az hileye ve daha çok güce
baflvurarak yönetirler ve Pareto “toplumun temellerini oluflturup, onun süreklili¤ini sa¤layan kavgac› ruhu kamç›lad›¤›n›” düflündü¤ü bu ikinci kategori kal›nt›lar›
daha önemli ve üstün görür (Swingewood, 1998: 204). Bununla birlikte Pareto’ya
göre seçkinler dolafl›m› yönetici seçkinlerin sahip olduklar› birinci ve ikinci kategorideki tortular›n oran›na ba¤l›d›r ve iktidarda en uzun süre kalan en etkili yönetici s›n›f da genel olarak bu birinci ve ikinci kategorideki tortular›n bir bileflimine
sahiptir. “‹deal yönetici s›n›f kararl› ve zorlu eylem yetene¤i olan insanlar›n ve hayal gücü kuvvetli, yenilikçi ve ilkesiz baflkalar›n›n, aslanlar ve tilkilerin makul bir
kar›fl›m›n› içerir” (Coser, 2010: 349).
Özet olarak, Pareto siyasal seçkinler kuram›nda daha üstün kiflisel niteliklere
sahip oldu¤unu düflündü¤ü elitler taraf›ndan yönetimin tüm toplumlarda kaç›n›lmaz oldu¤unu savunmaktad›r. Mosca da benzer flekilde seçkinlerin gücünün kiflisel niteliklerinden geldi¤ini savunuyordu. Pareto ve Mosca demokrasi yönetimi de
dahil olmak üzere tüm yönetim biçimlerini elit yönetimler olarak görüyor ve bu
düflünceleri ile Marx’›n gelece¤e iliflkin s›n›fs›z toplum öngörüsünü de reddediyorlard›. Dahas› Pareto ve Mosca’n›n her ikisi için de bütün devrimler -ve tabi ki
Marx’›n s›n›fs›z topluma geçifli sa¤layacak olmas› bak›m›ndan kurtulufl olarak gördü¤ü proleterya devrimleri- sadece bir seçkinler grubunun yerine bir baflka seçkin-
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ler grubunun gelmesinden ibarettir. Her ikisi için de seçkinler yönetiminin temeli,
parçalanm›fll›k, da¤›n›kl›k ve duyars›zl›k gibi zafiyetlerle donat›lm›fl halk kitlelerinin aksine, seçkinlerin ay›rt edilebilir üstün kiflisel niteliklerinden gelir (Slattery,
2010: 88).
Öte yandan Pareto’ya göre, bütün seçkinler iktidara geldikten belirli bir süre
sonra yozlaflmaya ve onlar› seçkin statüsüne yükselten nitelikleri yitirmeye bafllarlar (Tolan, 1985: 35). Pareto için bu süreç tarihsel aç›dan do¤al ve kaç›n›lmazd›r
(Swingewood, 1998: 203). Yönetici s›n›f konumunda olan ve iktidar› b›rakmak istemeyen baz› seçkinler, farkl› yöntemlerle iktidardaki ömürlerini uzatmaya çal›fl›rlar. Çok defa alt s›n›ftan yönetmeye ve güç kullanmaya uygun tortulara sahip ak›ll› bireylerin seçkin tabakaya yükselmesiyle yönetici s›n›f yeniden canlan›p güçlenebilir. Ancak neticede yönetici seçkinler hiçbir zaman iktidarda sürekli olarak kalamazlar (Haralambos & Holborn, 1995: 516; Slattery, 2010: 89).
Yönetici seçkinlerin en önemli zafiyetlerinden biri, birbirlerinin sahip oldu¤u
niteliklerden yoksun olmalar›d›r. Buna göre “Aslanlar hayal gücü ve kurnazl›ktan
yoksundurlar ve bu yüzden kendileri ad›na düflünecek tilkileri çal›flt›r›rlar. Tilkiler
‘içeri’ s›zd›klar›nda gücü h›zla ele geçirmeye bafllarlar. Ancak tilkilerin de zay›f
noktalar› vard›r. Güç kullanma, kesin karar alma yetene¤inden yoksunlard›r ve bu
yüzden kararl› ve örgütlü bir genç ‘aslanlar’ grubuna gücü kapt›rmaya aç›klard›r”
(Slattery, 2010: 89). Özetle bütün seçkinler hem say› olarak hem de güçlerini elde
ettikleri kal›nt›lardaki azalma neticesinde gerilemeye ve yerlerini baflka yönetici
seçkinlere b›rakmaya mahkûmdurlar. Öte yandan yer de¤ifltirme esnas›nda ortaya
ç›kan mücadele, çok defa iktidardaki seçkin grupla genifl halk kitleleri aras›ndaym›fl gibi gösterilse de Pareto için bu her zaman seçkin gruplar aras›ndaki bir iktidar mücadelesinden ibarettir.
Pareto sosyolojisinde toplum, genel biçimi itibar›yla bir seçkinler dolafl›m› görünümündedir ve seçkinler dolafl›m› tarihsel süreci anlamada bir anahtar kavram
niteli¤indedir (Swingewood, 1998: 204). Bir baflka ifadeyle, Pareto için tarih bu iki
temel tip halinde ele ald›¤› yönetici seçkinlerin birbiri ile yer de¤ifltirmesinden ibaret döngüsel bir süreçtir. Tarihteki en büyük de¤iflmeler, Pareto’nun seçkinler dolafl›m› olarak tan›mlad›¤›, bir elit grubun yerini baflka bir elit grup ald›¤› zaman
meydana gelir (Haralambos & Holborn, 1995: 515). Bu nedenle Pareto için, aristokrasi ad›n› verdi¤i bu yönetici seçkinlerin yaflam› ve ölümü tarihsel aç›dan en
önemli olgudur (Aron, 2000: 369). Ona göre tarih aristokrasilerin sürekli ve dönüflümlü olarak birbirini izledi¤i bir tarihtir. Tarih öncelikle oluflan daha sonra mücadele ederek iktidara gelen, iktidar›n› süren, ard›ndan gerileyerek yerini baflka seçkinlere b›rakan seçkinlerin tarihidir. Bu bak›mdan tarih Pareto’ya göre, sonu gelmez bir seçkinler dolafl›m› hikâyesi, tarih aristokrasiler mezarl›¤›d›r (Pareto, Traité de Sociologie Géneralé’den aktaran Aron, 2000: 369; Swingewood, 1998: 202:
Slattery, 2010: 89). Görüldü¤ü gibi Pareto tarihsel de¤iflmeyi ileriye yönelik olarak
de¤il, sonsuz tekrara dayal› döngüsel bir de¤iflme olarak kavrar. Pareto’nun çal›flmalar›nda Marx, Comte ve Spencer’in çal›flmalar›nda oldu¤u gibi yönelimsel bir tarih anlay›fl›n›n aksine sürekli olarak kendini tekrarlayan döngüsel bir tarih anlay›fl›
vard›r (Ritzer, 1996: 38). Onun için “ilerleme ve evrim inanc› son derece saçmad›r.
‹nsan toplumlar› aslanlar›n egemenli¤inden tilkilerin egemenli¤ine ve tekrar geriye ayn› döngüyü sonsuza kadar tekrarlamak zorundayd›. Onu sürekli kayan ancak
mutlak bir flekilde de¤iflmeyen denge nitelendirir. Tarihte hiç bir fley yeni de¤ildir;
tarih sadece insan budalal›¤›n›n kayd›d›r. Ütopyan›n tam olarak hiçbir yeri yoktur”
(Coser, 2010: 347).
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Son olarak Aron (2000: 368), Pareto sosyolojisinde toplumun genel hareketinin
ç›karlar, kal›nt›lar, türemler ve toplumsal benzeflmezlik (veya heterojenlik) dedi¤i
karfl›l›kl› olarak birbirine ba¤l› dört de¤iflkene göre anlafl›ld›¤›n› belirtir. Toplum bu
dört de¤iflken üzerine kurulu olan bir dengedir ve türemler de¤ifltikçe bu denge
de biçim de¤ifltirir; ancak denge olarak kal›r (Tolan, 1985: 36). Aron (2000: 368),
bu tezin toplumsal de¤iflmenin salt ekonomik yap› taraf›ndan belirlendi¤i fleklindeki Marksizme mal edilen teze karfl›t oldu¤unu öne sürer. Daha aç›k olarak Pareto sosyolojisinde ç›karlar, kal›nt›lar ve türemler üzerinde, kal›nt›lar ve türemler de
davran›fllar ve ekonomik sistemler üzerinde etkilidirler. Böylece toplumsal de¤iflme sistemi oluflturan birbirine ba¤l› farkl› de¤iflkenlerin hareketiyle belirlenir.
Swingewood da (1998: 201) Pareto sosyolojisinde özellikle bireylerin sistemin molekülleri olarak ele al›nd›klar›na ve davran›fllar›n›n da “insani-olmayan güçler, ama
daha önemlisi, sistemin kendisinin içkin özellikleri (ç›kar, bilgi, ‘tortular’ ve ‘türemler’) taraf›ndan” etkilendi¤ine dikkat çekmektedir. Swingewood bu noktada Pareto’nun, toplumu mekanik biçimde hareket eden d›flsal faktörlerin ürünü sayan pozitivizmin aksine “toplumsal sistemin kurucu ögelerinin içkin, aktif özelliklerini”
yakalad›¤›n› ancak evrensel ve statik nitelikteki temel kavramlar› tortu ve türemin
“modern sanayi toplumlar›n›n karmafl›k yap›lar›na ›fl›k tutmaktan ziyade iyice anlafl›lmaz bir hale” getirdi¤ini ve neticede Pareto’nun toplum kuram›n›n sosyolojik
olmaktan çok “her fleyi kapsay›c› spekülatif bir tarih felsefesi” oldu¤unu vurgular
(Swingewood, 1998: 205).
B‹LG‹ NOTU: Aron’a (2000:368) göre “Pareto’cu kuramla Marksist kuram aras›ndaki z›tl›k, en az›ndan Pareto’nun onu anlad›¤› biçimiyle, Marx’›n s›n›f kavgas›
ad›n› verdi¤i fleyi Pareto’nun yorumlama biçiminde” aç›k ve net görüldü¤ünü belirtir. Buna göre Pareto, Marx’›n tarihi bir s›n›f kavgas› olarak gören tezini hakl› görür
ancak Marx’› iki noktada haks›z görür. Birincisi, Marx’›n s›n›f kavgas›n›n sadece
ekonomi taraf›ndan belirlendi¤ini, daha do¤rusu üretim araçlar›n›n mülkiyetinden
kaynakland›¤›n› düflünmesi yanl›flt›r; çünkü ona göre s›n›f kavgas› yaflam için kavgan›n sadece bir biçimidir; ikincisi de Marx’›n burjuvazi ile emekçi s›n›f aras›nda
gördü¤ü s›n›f kavgas›n› tarihte daha önce görülen kavgalardan farkl› görmesi ve
emekçi s›n›f›n olas› bir zaferinin bu kavgaya son verece¤ine inanmas› yanl›flt›. Nitekim Pareto’ya göre böylesi bir zafer ile birlikte emekçi s›n›f›n egemenli¤ine de¤il fakat onun ad›na konuflanlardan oluflan ayr›cal›kl› bir az›nl›¤›n egemenli¤ine ulafl›lacakt›r (Aron 2000:368-369).
Öte yandan, Pareto kendi kuram› ile Marksist kuram aras›ndaki z›tl›¤› bu flekilde yorumlasa da literatürde iki kuram aras›nda çarp›c› baflka farkl›l›klar oldu¤una dikkat çekilmektedir. Bunlardan ilkine göre Marx siyaset seçkinlerini güç yap›s›na göre
analiz ederken, Pareto ve de Mosca kiflisel niteliklere göre analiz etmektedirler (Slattery, 2010: 88).
‹kinci olarak da Marx’›n kuram›, toplumsal de¤iflmede kitlelerin rolünün önemini
vurgularken, Pareto toplumsal de¤iflmede elitlerin rolünü ve önemini vurgulayan bir
elit teori sunmaktad›r. Bu elit teori, bütün toplumlar›n kaç›n›lmaz olarak kendi entelektüel ç›karlar› ad›na hareket eden küçük bir elit kesimin hakimiyeti alt›nda olduklar›n› varsayar (Ritzer, 1996: 38). Kitleler örgütsüz, da¤›n›k, parçalanm›fl ve yeteneksiz oldu¤undan Marx’›n kuram›nda oldu¤u gibi devrimci güçlere dönüflmelerinin ve kurtulufllar›n›n ihtimali de bulunmamaktad›r. Bir baflka deyiflle, Pareto’cu
kuramda toplumsal de¤iflme elit kesimde gerçekleflmekte toplumun alt kesimlerinde
ise ciddi bir dönüflümün gerçekleflme ihtimali bulunmamaktad›r.

7. Ünite - Klasik Sosyolojiye Katk›: Vilfredo Pareto ve Seçkinler Teorisi

175

Son olarak Pareto yeni bir elitin bafla gelmesiyle birlikte ayn› sürecin tekrar yeni bafltan bafllad›¤›n› ve bunun hep bu flekilde devam etti¤ini savunur. Böylelikle Pareto
toplumsal de¤iflmenin belirli bir yönelime sahip oldu¤unu düflünen Marx (s›n›fs›z
toplum), Comte (pozitif aflama) ve Spencer (heterojen toplum aflamas›) gibi kuramc›lar›n aksine döngüsel (tekrara dayal›) bir toplumsal de¤iflme kuram› sunar (Ritzer,
1996: 38). Daha aç›k olarak Pareto evrimci ve de devrimci nitelikteki tüm geliflme teorilerini, bu ba¤lamda hem Spencer’in evrimsel de¤iflme hem de Marx’›n devrimsel
de¤iflme analizlerini reddeder. Ona göre Marksizmin s›n›fs›z toplum analizi bir türemden ibarettir ve eflitlik sadece teorilerde bir türem olarak, bir illüzyon olarak vard›r. Sonuç olarak Marx’ta s›n›fs›z topluma yönelimli bir tarih anlay›fl› varken Pareto’da tarih hiç bitmeyen bir seçkinler dolafl›m› hikayesinden ibarettir (Haralambos &
Holborn, 1995: 516).
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Pareto’nun sosyolojiye katk›s›n› de¤erlendirebilmek.

Pareto’nun sosyolojiye katk›s›, baz› çevrelere göre tart›flmal› bir konu olsa da çal›flmalar›n›n, modern sosyolojinin geliflimi üzerinde etkili oldu¤u aç›kt›r. Ancak bu
katk›n›n Marx, Durkheim ve Weber’e k›yasla s›n›rl› düzeyde oldu¤u da aflikârd›r.
Pareto’nun özellikle toplumu dengede olan bir sistem olarak gören görüfllerinin
Parsons üzerinde önemli bir etki yaratt›¤› daha önce de belirtildi. Ancak Pareto’nun sosyolojideki etkisi Parsons ile s›n›rl› da de¤ildir. Pareto’nun elit (seçkinler)
dolafl›m› kuram› da siyasal sistem analizlerinde önemli bir etkiye sahiptir. Pareto’nun özellikle iktidar seçkinleri konusundaki görüfllerinin “Robert Michels’in ‘oligarflinin tunç yasas›’ ve C.W. Mills’›n ‘iktidar seçkinleri’ teorilerinde yer ald›¤› bilinmektedir (Slattery, 2010: 91). Ne var ki Pareto’nun aralar›nda önemli bir fark gözetmeksizin tüm siyasal rejimleri (örne¤in, demokrasi ile dikta rejimini) ayn› kefeye koyarak de¤erlendirmesi de afl›r› derecede basit bir tarihsel anlay›fl olarak elefltirilere yol açm›flt›r. Ayr›ca insanlar›n ve toplumlar›n de¤iflmez bir niteli¤e sahip olduklar› varsay›m›n› temellendiren tortular ve türemlerle ilgili kuram› da, yukar›da
belirtti¤i gibi, günümüz toplumlar›n›n anlafl›lmas›na ›fl›k tutmaktan uzak olarak de¤erlendirilmifltir. Bu noktada Pareto sosyolojisini elefltiren Swingewood Pareto’nun
en çarp›c› baflar›s›n›n “toplumu, soyut, tarihd›fl› ve son kertede sosyolojik-olmayan
terimlerle bir sistem olarak tan›mlamas›...” oldu¤unu vurgular. Ayr›ca Tolan’›n
(1985: 36) belirtti¤i gibi “Görünürde psikolojik bir niteli¤e sahip oldu¤u izlenimi
veren Pareto sosyolojisi, asl›nda psikolojik aç›klamaya da yer vermemektedir”. Son
olarak Pareto’nun elitlerin halk kitlelerinden daha üstün niteliklere sahip olduklar›n› ölçecek bir yöntem de sunmad›¤› ve aslanlarla tilkiler aras›nda yapt›¤› ayr›mda kulland›¤› kriterin de kendi yorumundan ibaret oldu¤u savunulmaktad›r (Haralambos & Holborn, 1005: 516).
Öte yandan, günümüzde Pareto’nun çal›flmalar›n› çok az kiflinin, Mosca’n›n çal›flmalar›n› ise neredeyse hiç kimsenin okumad›¤› vurgulansa da (Ritzer, 1996: 38),
her ikisinin seçkinler yönetimi konusundaki görüflleri, “görünüflte kitle demokrasisi ça¤›nda bile halen seçkinlerin yönettikleri gerçe¤ini” ayd›nlatt›¤› ve de “hayati
önemde olan bir seçkinler analizi gelene¤inin kurulmas›na önayak” olduklar› sa-

Oligarfli “bir toplumun ya da
örgütün tepedeki yöneticiler
taraf›ndan kontrol alt›nda
tutulmas›d›r (Lipset, 2008:
14).
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vunulmaktad›r (Slattery, 2010: 92). Coser da (2010: 351) sosyolojik teorinin gelifliminde önemli bir yere sahip olan toplumsal sistem düflüncesinin ilk belirgin ifadesini ve yine sosyolojide önemli bir yere sahip olan seçkinler çözümlemesi ile bu
çözümlemenin tabakalaflma kuramlar› aç›s›ndan önemini Pareto’ya borçlu oldu¤umuzun özellikle alt›n› çizer. Son olarak, Aron’un belirtti¤i gibi Pareto’nun kuram›
“ne kadar sevimsiz olursa olsun, bir do¤ruluk pay› olmad›¤›n› kabul etmek güçtür”
(Aron, 2000: 373).
B‹LG‹ NOTU: Türkçeye oligarflinin tunç (ya da demir) yasas› olarak çevrilen kuram
Alman sosyolog ve iktisatç› Robert Michels taraf›ndan gelifltirilmifltir. Robert Michels
Siyasal Partiler adl› ünlü çal›flmas›nda “sosyalist ve sosyal demokrat partiler, iflçi sendikalar› ve kooperatifler gibi nitelikleri gere¤i demokratik bir yap› ve iflleyifle sahip olmalar› gereken örgütlerde, niçin kaç›n›lmaz biçimde az›nl›k ve tek lider yönetimine
dönüfltü¤ünü aç›klamaya çal›flm›flt›r” (Dereli, 2008). Michels yapt›¤› araflt›rmalar ve
incelemeler neticesinde, tüm örgütlerin az›nl›k yönetimine dönüflme fleklinde oligarflik e¤ilimlere sahip olduklar›n› görmüfl ve bu durumu ‘oligarflinin demir kanunu’
olarak tan›mlam›flt›r. Michels’in bu tan›m›na göre “seçilmifllerin, seçmenler, vekillerin vekâlet verenler, delegelerin delege edenler üzerinde egemenlik kurmas›na yol
açan örgütün kendisidir. Örgütten bahseden gerçekte oligarfliden bahsediyor demektir” (Lipset, 2008: 14). “Oligarfli, yani bir toplumun ya da örgütün tepedeki yöneticiler taraf›ndan kontrol alt›nda tutulmas›, bürokrasilerin ya da büyük çapl› örgütlerin
iç iflleyiflinden do¤an bir özelliktir” (Lipset, 2008: 14). Neticede Michels demokratik
bir flekilde yönetilen örgütlerde dâhil tüm örgütlerde oligarflinin kaç›n›lmaz oldu¤una dikkat çeker. Böylece Michels demokrasinin imkâns›z oldu¤unu savunan Pareto
ve Mosca’n›n kuram›na benzer flekilde demokratik örgütlerde bile oligarflinin kaç›n›lmaz oldu¤unu savunur. Bafllang›çta ne kadar demokratik bir amaçla yola ç›k›lm›fl olursa olsun bürokratikleflmenin artmas› ile birlikte örgütlerin yönetim kademelerinde gücü elinde tutanlar, zamanla örgütün taban›ndan uzaklaflmaya ve kendi
kiflisel ç›karlar›n› önde tutarak iktidarlar›n› sürekli k›lma u¤rafl›s›na girmeye bafllarlar ve neticede örgüt yönetimi oligarfliye dönüflür.

