
YABl\NCILAŞl\'lA KURAMINAİLE;. KATKıLAR

"yai>ancılaşma kavramı dünya yazınındabirkaç yüzyıldır yerale
maktadır: Öz~lliklElclinbilim yapıtlarıılda işlen~n yabh.ııcılaşma"ko-
;nusu' la*-fels~fElyeHeg~i ile; iktisat vesiyas~t alan~a;Nfarxiıegir"

: -',miştir.Budüşfuiürl~rinetküiiylecİesosyaL bilillıleriıı pekçokclisipc
"liıiinde temelköhulardan:biB. Ölmuştur. Hele Ba:tıveözellikle:-A.B.D.
'kaynaklıçaf~daşbilimsel' araşt:u-mEilatdaen fazlakullamlan"kavrarri~
lar ariiLsındadıryabancılaşma. Böylesine:ilgi çekenbir konuYü~ıiine:" ~
,boyuna elea,ım;adan"öncebelkiyapılacak ilk şey yabancılaşmakay",',
'ramının. içeriğini tanımlamak, nasıl ve' kimler tarafından kullaıı.ılc>'
dığını beıirtmek olacaktır. Bti döküm, kaçınılmaz olarak,yabanCl"
laşmakaVİ'arİı~felsefeve sosyal bilimlerde ya. da felsefeninsos"
yal bilimlEıredoğru evriİnini de belirleyecektir.

A.",Mcirx'tan Önce Yabancılaşma Kuta~ı

Yabancİlaşma (aİieha,tionl ya da uzaltlaşma(estrangemeI).t) fel-
. sefe tatihindePlotin:U:s'un öğretisine. kadargotürülEıbilir. Plotinus:un
"çıkış" öğretisinde sonsal (nihai);' tanımlanamıyan bir kaynaktan.
ya dailkeden" sınırlı varlıkların çokluğuna ~çiş olaraköngörülen
evrensel bir iletleıl'le vardır. Bölünemiyen, duyumlanamıyan "Bir"
aşama aşama açılarak en altta "Bir"e anti-tez olan doğalalemdeki
maddeye kadar bağlanan bir evrensel katmanlaşmayı doğurur. Bu
yeni-Platoncu spekülasyon, erken Hıristiyan dinbilimini de etkilee
yerek trellenistik .çağa damga,sİnı vuran Hıristiyanlıle veYeni-Pla-
tonculuğun kaynaşmasınayol açmıştır. Örneğin, maddenin günah
"ilkesi ile ilişkilemiirilmesi, Augustine'ni'ndinbiliminden geçerek Hı-
ristiyanlığın Luther tarafından yapılan yorumuna yansımış, onun
önemli bir parçasını oluşturmuştur. Alman Protestan geİeneğiniet-
kileyen bu görüş (ler) 19. yüzyılda Hegel ve Feuerbach'ın felsefe-
IBrinde laık bir temele oturmuştur. (Lichtheim, 1968).

Özellikle 1808de yayınlanan Olgusalcılık (Phenomenology) adlı
olgunluk çağı yapıtma kada.r "yabancılaşma" Hegel'in (1961) düşün



. ce sisteminde merkezi bir yer tutmaz. Olgusalcılı.k'ın. gfrişbölümle-
rinde Hegel, sağduyu hakkındaki yaygın kanıIara, ve doğa bilin,ıle-
rinin dünyanın insan bilincimn dışında birbirinden kopuk nesIieler~
. den oluştuğu biçimindeki basitleştirmelerinekaı-şi çikmıştır.p.n~gQ-
re, düşünen öznelerolarak oluşum hallıldekİ'irıSftnlii İIi$kilİ oımayaP:
hiçbir gerçek olamaz. G!:Jrçek,ınsanın gerçe~icili:':öoğiı.düıiyasUıırı: '
sözde nesnelliği aslında bir yabaIicılaşIİıadır.ÇÜnkü"bu görÜIltüler
ardında insanın görevi kendi öz-yaşam~p.ıkeşfetmek ve herşeyi ken-
di öz-bilincinin bir niteliği olarakgöZlemlemektedir. Aynı ilkesana.t
ve din gibi a~anlan İçerenkültür dünyası için de geçerlidir. Eğer bu
ajanlar insandan bağımsız olarak. düşünQ.lürse, ancak onİarın'sonsal
(nihai) anlayışta bütünJ:eştirilmesi, ve~.MutlakBilgiiçiIlçle.-4QPlama~
sıyla, önlenebilecek pek çok ya:bari:cıla'şmalara'yol.açılıicakiih;13ü~u;~.
reçte merkezi aktörHegel'e göre Ruh'tur. Onıin öğretişinde Ruh.Iten-'
dini geliştiren gerçektir." Rul].ö:qceleri kendi dışında, olduğuna inan-
dığı bir dünya yaratmıştır. Ama daha sonra bu dünYı:ı.nınkendi ürüc
nü olduğunu anlamıştır. Dünya yalnızcaonun ,eyleminin içindeve
sonucunda vardır. Bu sürecin başlangıcıp:da Ruh kendini dışladığı-
mn ya da yabancılaştırdığının farkındadeğildiLAncak Yı:ı.vaşyavaş
Ruh dünyanın kendi dışında olmadığını kavnimıştlr. Hegel'e göre
yabancılaşma işte bu kavrayışın eksikliğinin sonucudur. Yabancı"
laşma ancak insanlar tümüyle öz~bilinçlerine kavuştuk1:arı, kendi
çevrelerininve kültürlerinin. 'Ruh'tan kaynaklandığılıı anladıkları
zaman son bulacaktır. Özgürlük bu anlayışta yatmaktadır ve özgür-
lük tarihin amacıdır. (Hegel, 1961>. ' . ,

Hegel'in bu öğretisi genişyankılar uyandırmıştır. Ne var ki öğ-
rencileri onun yabancılaşma" konusundakigörüşlerini özgül sorun~
lara uygulayınca birçok çözüm sOrunu ortaya çıktı. Bunun üzerine
onun diyalektik ve olumsuzluk kavramlarını ön plana çıkararak ya-
bancılaşma üzerindeki düşüncelerine din ve siyaset alanında karşı
çıktılar.

Onun bu radikal öğrencilerinin başında Bruno Bauer gelir. Bruno
Bauer, ustasının yabancılaşma anlayışını dine uygulam ış ve şöyle
bir sonuca varmıştır: Dinsel inançlar, özellikle Hıristiyanlık, insa-
nın bilincinde bu bilince ayrı bir güç olarak karşı çıkarak, bölünme
yaratıyor. Böylece din, keridinden yabancılaşmış öz-bilince ilişkin
bir tutumdur. İşte bu bağlamda Bauer "kendinden yabancılaşm8~"
kavramını felsefeye kazandırmıştır. Bu terim Genç Hegel'ciler ta-
rafından hemBn benimsendi ve kullanılmaya başlandı. CMcLellan,
1973: 34).

Hegel'in etkisinde kalan Bruno Bauer gibi Ludwig Feuerbach'da'
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2.B. Marx'ın Öğretisinde Yabancılaşma

Marx'da yabancılaşma özel mülkiyetin çıkması ve iş bölümü 01-
gularından kaynaklanmaktadır. İşte bölümü içinde yeri vBekono-
mik rolü saptanan insan çalışma biçimini düzenlemekten ve emeği-'
nin ürünlerinden yoksun kalır; kendind'en ve diğer insanlardan uzak~
laşır, Kapitalizmde Marx'a göre işçiler işi bir yaratma değil, baskı
c;üreci olanı.k deneyimlerler. Zoradayanan emek bir "yabancılaştı- , -
ncı araç" olan paranın bütÜn değeri yüklenmesi VB insanın değerini
düşürmesi nedeniyle kişisel ilişkileri insanlık dışı kılar, Fakat yaban-
cılaşma neden olur?

]\-1arx'ıIlyabancılaşma konusunda en fazla yazdığı Paris Blyazc

malarmdaki (1844) iki bölümdür, Marx bu çalışmalarda "yabancı-

I"yabancılaşmanın dinsel cephesiyle ilgileniyordu. Fauerbach'a göre
din, insanın temel istek ve güçlerinin yansımasındanbaşk~'birŞey
değildir. Tanrı'ya atfedilenler aslındainsanm kendi illt~likl'erl()l9:U;
ğundan insan kendisinden uzaklaşmışye sonunlia da yabancılB:şnhş::'
tır (Arvon,"1957). -~-_._-~. :~;:;<' t".':,: ','

" . Feuerbach'ın Hıristiyanlığın Özü (1841) adlı ya:pitıyladu~üP.'alec'
mine açlıan öğretisinin ttlmel görüŞ)1, ,'din~.' özelliklefIıqstiyan1ı~
ğın, nesn131 özünün, insanın özıinden, yani:duyguda,n,başka:~jişey
olmadığıdır. Şu halde dınbilim kökende antropöİojf ii~ ÖZıe~ti.r."Anii
bu ruhbiliin ile bir hayli yüklü antropolojidir. ','

Önceki yapıtından iki yıl sonra, 1843'te yaYJnlanan l!,els~fenirı
Reformu için On Tezler ile Geleceğin Fels~f~sininTemelleriadli'kic

"",taplarında Feuerbach, Hegel'in ,felsefesinin" tıpkı din gibLYa,bfim,;ı.,,
" laştmcı bir güç olduğunu vurguluymdu:Ona göre dinbiliIIJ.inie~eıi>-
antropoloji, fakat spekülatif felsefenin ,temeli di~bilimıidi.' Bu' iliş~
kiyi, kavrıyamadığı için Hegel'in 'felsefesinin en büyük hatasıdinbi:
lim açısından dinbilimi yadsımasıdır. Bu yüzden de fikirlerİIı kısır ,
döngüsünden çıkıp varlığın özne; düşüncenin yüklem olarak ele ali-
nacağı duşünce ve varlık arasındaki ilişkiyi anlamamıştır.-

Hegel, Bruno Bauer ve Ludwig Feu'erbach'm oluşturduğUlaik
felsefeiin~iririin Marx'a varmadan önceki son halkasıasleri' bir ha~
ham ~olanMoses Bess'tir. Bess, Feuerhach'ın fikirleriniekonomi ala-
.nına taşımış ve 1844 yılında yayınlanan Paranın Özü Üzerine adlı
yapıtıyla,' paranın insanın yabancılaşmış özü olduğudüşüncesinior~
taya atmıştır.

İşte Marx bu felsefe geleneğinden geçerek gelmiş ve bulunduğu
birikimden de alabildiğince yararlanmıştır.

ı.-
l'

i



DOCU ERGtL
.:\96

Marx, 1844El yazmalan'nda insanın doğaya emeğiyle daha; ege-
men oldukça, üretme sevincini ve ürününü kullanmayı bu egemen-
lik s~3Vgisiiçin terketmesinin ne kadardüş kıncı oldüğunu_ belirtl-
yol' ve soruyordu: "Doğayı fethetme gücunükazanırken inSEmken-
dini yönetme gücünü nasıl kaybetti?" "Nasıl, soruyoruz nasıl insan
emeğini dışlar ve onu yabancılaştırır?" Bu yabancılaşma insanın
gelişmesi sürecinde nereden kaynaklanmıştır?

Bu soruları heyecanla sorduktan sonra Marx, "şimdi bu ilişki-
leri daha yakından ele alalım" demiş, ama neyazik ki yazı bu nok-
tada bitmiştir. (Struik'te Marx, UJ68: 119). Hiçbir zaman da tamam-
lanamamıştır.

• i

laşmış emek" kavramı üzerinde durur ve işçi ileonun ürünü arasın-
daki ilişkiyi inceler. Onag-ôte, insan öz~varlığım çalışmada: bulan bir.
canlı türdür. Fakat denetliyerp.ediğiiş sürecincie _y~r aij:nak dU:ru7

. munda kalırsa,ya da buna- zorlanırsa, bu özü kehdişindenuzaklaş--
tırılır. Bu şÖYI'e.olur: ç~lışan iİısan,emeğiIii,e'megiyle'yenide:n-ür~t;-
tiği yaşamının Ürünü olan nesneyekoyar. Fakat'aı;tik;ya:şariıikeiı-

.. ' ""':' ,_: :,',,:. ;.,,"\., ,._;. " ';:--:>': ;:,>_c,~",,-; '", _. '-'..,;,_ ',", "'.'1-', - .. :'

disine değil nesneye aittir.Alınır~satı1ir bir maıolar~b13lirerıelIll3k
ya da insan .yaşamı nesnelleşir.13öyıe. nesneİleşerek g~rçekı~$'~ii

, eme~, ürünÜ olan nesn~yi kaybetm~k -ve'ona tuts~if düşmek diılii"
millıdadır. Diğer bir deyişle emeğin gerçekleşmesi onun(gerçekieş~
meninf yitirilmesidir. Eniekçf "ne-, kadar zengililikyaratırsa o ölçü~
de ,yoksullaşır" Struik'te' CMarx, 1964':,107-108l;':S'llsiireçte, yada.bu yolla, çalışariiiısadece'kendiyaşaiıiı'i~m-clt3ğif,işi '-içtti s(:lILde:~
rece zorunlu '.olan ~esneler' de' kendincrengasp:,edrılr, ' (s. ";iO'7 ~:lO:8j~'
İşte,çalışi:tllın proletedeşri:iesibu süfecin sönucu(;lirr.

Nesneler dünyasınındeğeri artarken, insaıilar dünyasının de-
ğeri doğrusal bir orap.da düşmektedir; Yabancılaşmış emek ~ onun
içinde hapsolduğu ürüriJeri, giderek gerçek üreticinin kendisini ta~
nıyamıyacağı bir-dünya oluşturur. Bu durumun doğal sonucu_şudur:

.' İnsan millk edindikçe k~ndinden uzaklaşır ve, yabancılaşır. -
,. ,-.'. - ," :~ ; '-' - . " '.- -:" . '; ';<.: -: o.'':''':

Göıjilüyor ki, Marx'ınyapitind.a,iı;ısanın temelfaaliyetı olan
(ama artık denetnyemediğD~iş,çalışma biçi:rrı-i,onunhemdoğadan
hem dekendisinden uzaklaşmasına yolaçmaktadır. Şu halde baş-
kalarının (Marx Romantikler_ diyor), yaşam süreçinin. artan akı1cı1ı-
ğının ve uzmaıilaşmasının sonucu saydıkları_ yabancılaşma, Marx'a'
göre toplumun eseridir. Kaynağı da i)zellikle çalışanın, çalışmayan,
diğer bir deyişle, kapitalist tarafından sömürülmesidir. Bu teşhis,
Marx'm tüm ,kuramsal örgüsünun içine girmiş ve daha sonraki ya-
pıtlarında açıkça belirtilmese bile sonuna dek etkisini sürdürmüşj;ür .

.~. . . - . ". "-~. .
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Öte yandan tarih öncesine ve' antikiteye ilişkin çalışmalannda
Marxözel sektörün evriminde toprak ögl,:lsininüzerinde önElmli~})i,r
etken olarak durdu. Özelolarak sahip olunan toprakparçaıa:rıD.dıiy~
,dı ki tarihte ilkkez köleler sistematik olarak kı:mdhdoyumlukgerek> ,',
, sinmelerinin ötesinde bir artık ürettiler. Toprak sery(3tile eş:dunıma ;.
,geldi ve toplum mülkiyet esasına göre ayrışti; Fakat i844 Ekonomik
ve Felsefi El yazmaları'nda Marx tarihsel çalışmalarının tı$rşıne;yac
bancıla.şmayı mantıksal açıdan toprak mülkiyetindtüı öiıc~;gÖrirıüş~
tür. Bu noktada şu öneriyigetiriyor: "Özelniülkiyetinköke:iı.i'nedir
diye soracağımıza' insanın gelişmesi sırasında yabancılaşma, nasıl
ortaya çıktı diye sormak gerekir" (Struik'te- MarX;"~1.968:11g).Ger-
çekten nasıl? Marx bu soruyu da yamtsızbırakırtfş,1iuif';::"'" '

Ama çağdaş Yugoslav filozofu ıstvan:Mesza;~~~;'{i~76) gibi :d.ü~:
şünürler için insamn yabancılaşması ilı:ımülkiyetiIı ortaya çıkışı ye
işbölümü kuramsa,l ya da olgusal bakımdan önemli pir sorun de~
ğildir. Çünkü insanın kendinden uzaklaşınasının aracı, olan tarihin
üretici güçlerinin, insanın yeniden insanlaşmasına hizmet etmesi"
ınsanlığın, özgürlük mücadelesinin bir parçasıdır ve bu diyalektik
Karşılıklı etkileşim açısından değerlendirilmelidir. (s. 155).

, Amerikalı filozof Bertell Ollmann'a (1971) göre de Marx, toplu
mülkiyetten özel mülkiyete ilk' geçişin "ayrıntılarını" bize hiçbirza-
man vermediğine göre konu ile hiç olmazsa tarihsel açıdan hiç, uğ-
nışmıya1ım. Ama Ollmann'ın kendisi de Marx'ın tarihçilere bıraktı~
ğı korkutucu ikilemin farkındadır. Şöyle yaklaşır' soruna: Eğeröz~i

, mülkiyet ve iş bölümü eş ifadelerse (Marx'ın deyimi) ve özel mülki-
yet "yabancılaşmış emek" tarafından üretilen nesneleri tammlamak
için Marx tarafından kullamlan terimse" bunlardan ilk önce hangi-
siİlin geldiğini bulmaltuz gerekir. Acaba özel mülkiyet mi insam
yabancılaştırmıştır, yoksa yabancılaşmamiş insan özelmülkiyeti ya-
ratmış ve böylece kendi yabancılaşmasının koşullarını hazırlamış-
tır?" (s. 163 - 164).

Marx'ınkendisi de bu sorunun yamtını aramıştır. 1844 El yaz-,
maları'nda şöyle yazar:

"Özel' mülkiyet böylece yabancılaşmış emeğin, işçının
doğa ve kendiyle olan dışsal ilişkisinin ürünü, sonucu ve
kaçlDılmaz neticesidiL Özel mülkiyet buna göre yabancı-
laşmış emek-yani yabancılaşmış adam, uzaklaşnuş emek,
uzaklaşmış yaşam, uzaklaşmış adam kavramından çözü,m-
lemeile çıkar. Doğru, biz yabancılaşm~ş emek (yaba~1.sı-
laşmış yaşam) 1,avramım politik ekonomiden özel mülki-



2_ C. Marx ve Veblen'in Karşılaştırması

Bu noktada Thorstein Veblen Marx'a temel eleştirisini yöneltiI'. _
1914yılında yıwınlanan Çalışma İçgüdüsü ve Endüstriyel Sanatlann
Durumu adlı yapıtında Veblen, genç Marx'ı da çok ilgilendiren bir
konuyu, çalışma içgüdüsünün bastırılması olgusunu incelemiştir.
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':'yetili dEr~irilrri.i''Sönucu.Çıkafdık'Faka.fbu ka-Vra;mın::fuce-
,. " ,'.',. 'I~ıilli.esiyl~özel :nü}lkiyek'yabaİlGilaşIDlş.emeğin,ka~ağı;,
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•...BU,anl£i?lda()ze~,nıülkiyetyabiı,ncılı;ışmışemeğinUrüı'ıü<iw, aına.

aynİ' zamanda eine~,keridini:y,abanciia:ştü-diğı,' yaOaıiCi'I~aslliı
gargekleşti~dj~i '.'ar~9tii::¥~i~':~jkôig;i~~~"ş~~~~,=li?~~Bw:.~Ea~i~~z,
ki mantıkSal bağbiıin,in:dtgerj,. 91ın.!l9-~iq;ı,gfl-y.4,ç~a~J.IJ,l,y~~.t¥.ııı~,•
sel bir öncelik iİişkisini. kurn;.a,yi\ffika'iısıi"ıilıİyo;'-;Bu'diihii%d'a"s6i'
nın geleİıeksei\nea~n:~ sönuç'-iIiş~ki~i'yerine';iİd~'gÜcuı:ıdienı'kendil~ri
hEmi'"de.'ayın' zariiaiı.dabifdiğ'efi'oIduğü',diyalektik:baglam':içinde: .
goruhnelidir (]Jiggins, 1977::1l7). Marksçıi'qilgikuranu için,deböyle
aYrıcalıkll' 'biryer verilince; öiel riıülkiyeıfhtarih .sahnesine: çıktığı-
nı, açıldığiriı, bUyüdüğünu;geliştiğinigenelde 'herşeyleilişkilendiğiıii
ve özeld~ hiçbirşeYde (n) ortayaçıkmadiğinı -benimsemek gerekir.
Böylece, özelmülkiyeÜn bu "gizi"felsen,:hçıdarL aydnilıği:tkavuşur
ama tarihsel. açıdan hiçbir çözünle varma:z:,

, Bu tem13lden çıkarak ¥arxge'rek Kapharde(19671" gerekse
Grundrisse'de «1973) sömürü veyabancılaşmanıh, kendisi insan
gayretiİlin bir sonucuolan özeı'inülkiyetten kaynaklandıği üzerinde
israr eder, Ayrıca tüketim etkenidahÜiniçin "insanındurumuna"
katkıda bulunan diğeretkenlerin çözümleınedışı bırakılmasige~
rektiğini de açıklar:

"Bireyinütetimi ilk başta doğanın tüketim için sUh-
duğu hazır nesneferi derleyerek kendLvücıidunun yeni-
den üretimiyle sınırlı olduğu halde biz miUkiyeti riiçin tü-
ketime değil de üretim ilişkilerine, koşullarına indirgiyo-
ruz? Yegane görevin bulmak ve keşfetmek olduğu yerde
bile zor ve emek - avcılik, balıkçılık ve hayvancılıkta olduğu
gibi - kısa sürede bireysel düzeyde belirli yeteneklerin üre-
tilmesini (yani geliştirilmesinD gerektirir, (Marx, 1973:492).

'.':)
9S'

Lı!
.'1ıı.

11

~;;ı.•:1•.• ,1••:.:.,••••.•c~'_,r
i.

1~.:



YABANCILAŞMA KURA+v.U

i
Veblim' e,göre bu süreç' insanın özgürlük! araçlan üzerindeki ÖZ"

gürlüğünün kaybını simgeler ve modem kü.ltürlin en eVrensel,en
kökten değişimidir. Duşünür için '.yabancılaşmaııın-kaynagı' özgtlf.
çalışmanın kaybıdır. BunUli nedenleri de üretimden çoll;tülijetimde;
servetin yaratılmasından' çok edinllııiesİride,.malla:riil'yapılli'ı'a~h.'v~'"

';'~--'sahipolunmas~dan çok ne duruma geı~eripde yatııiakl~Çlır;~t":'..'.

Marx-ve-Engels özelmülkiyetin işbölü.münden kayp.aklaııdıgınJ:,
ve artık değerin ürünü' olduğu görüşiındeyd,iler. 'Kıasik"iktlSatçıiw:
için mülkiyet, üretici emek ve sosyal mukavele temeÜne"oturuyordu:
Veblen ise özel mülkiyetin başlangıcını, fetih eyleminde gôrrriüştii.t:'

"Mülkiyetin Başlangıcı" adlı makalesinde Veblen ~1898:352 - 3'65)
konuyu Marksist ve liberal görÜşlerin dışına çıkaimış veçiğdaş .~ıı:t,'
töpolojik görüşlere 'bağlamıştır. Ona gÖre,birçok ilkelkÜltürde', clış~-'
sal nesnelerin öznel algılanışı, müıkiyet ilişkisi:rıden (onun -sosyın
,vekişiler - üstü niteliğindeillçok daha içsel (kişiye Özgü) bir dıiV~
gudur.Eski kabile köylerinde giysi,sÜs, silah~b. şeylerIIialdegÜ
ilkel insa:rılann elleri, ayakları, nabız-atışı ya da vücut ısısı gibi bir
şeydi. Varlığının organikbir uzantısıydı. Bu ilişkide sahip olmak ve
mülkiyet kavramlan geçerli olamaz.,

O halde mülkiyet fikri nereden dOğdu?Vel::ılep'egöreonu:rıkök~
leri ilkel komünizmin çözülmesinde olamazdı. Çüllkü mülkiyet, mülk
sahibi bir bireyin olmasını gerektirir. Belki komüna-lizmğÖreceda-'
ha geç gelişen, önceki bir komünalolmayan evreye bili:rıçlibirtep'ki
olarak oluşan düztmdir.Şu haldesahip olma, "iç gÜdüsel bır ~av-
ram", insanın yapısında içkin olı;ırakmevcut bulunan bir düşünce
olamaz. Tam tersine öğrenilmesigereken ve edinilen/özfunlen.en bit
kültürel alışkanlık olmak durumuııdadır. . -

Bir nesne kişilik-b>anzeri bağlarnın (belirli blr kişinin uzantısı
olmanınl dışına çıkmadan kabilede elden ele dolaşabilir.Veblen'e
göre. Nesnelerin kimin sahipliğinde olduğu bu denli karmaşık olan
'bir sosyal ilişkiler ağında özel mülkiyet doğamaz (s..361 - 362). Ay-
nca elinde bulundurmak her zaman mülkiyet anlamına da gelmez.'
Örneğin köleler efendilerinin aygıtlarını, yani üretim araçlarını,
,kullanmak için elerinde bulundururlar ama onlara hiçbirzaman
~ahip olamazlar.

Yine dBVeblen özel mülkün kökenini önce kölelik sonra da sen-
lik kurumlarında görür. Başka bir anlatımla, mülkiyet özgür çalış-
manın bittiği yerde başlar. Ama bu yaklaşımın kaba bir yakıştırına
olduğunu Veblen de bilir ve çekinerek ekler: "Sahip olma, kullanma
yasasının (geleneğininl ortaya çıkmasından önce belirmemiştir. Fa-
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Esirlerin çağ'u Veblen'e göre kadındL Niçin kadın? Bunun ku-
rameı açısından cinsel bir önemi yoktur. Konu sosyal ve pratiktir.
KadııılaT silgh taşımC:.dıklarından tehlikeli değillerdir. BakımIarı ko-
laydır. Daha kolay yönetilir ve çok iş yC'"parlar.Katkıları tükettikle-
rinden çoktur. Fakat en önemlisi kadınlar onu esir edene şeref ge-

. i. '..
kat kullanma yasasının bir erkeklik uğraşı olarak ortaya çıkmasın-
dan hemen sonra da belirmemiştir" (s. 36ı>. Kullanma girişimleri
ilk kez dOğaya dönük.olmuş, avlama, yetiştirme gibi bunu yapanları.
yaşatmaya yöp.elik, 4rünleri topluca tüketilen bir uğtaşzlıit:irl.ciill.ş~
turmuştur. Bu süreçte şiddet ye e&,emeIll*iıiş:kisİyoktur;. ..;,: ..

Veblen niçingasp;' biriktirme vebUürün:ler~bireysel olaraks~:-
- hip çıkma gibi uygulamaların ilkel "ahşiliğinbarışçıl komi4tistik
rejimlerinde görıllemiyeceğiıiı 'söyler:,Ön'ce; bu gibi ()liiylar kabiİelliİı
çözülmesine yol açar. Sonra da' ilkel kabilenin dışan karşıkendini
koruyabilmesi için toplu savaşma yeteneğini/gücünü ayakt{:1tutma-
sı gerekir, Bunun içinde zaten son derece sınırlı oİandoyumluknz-
kım tümüyle ve toplu ohirak ttiketmesi gerekir (S.'?6fl: "'~'

Her ne kadar insanın topluyaşamı barışçıl' viı.ıışilikten •bar.b~r".'.
sömürüsüne evrilirken yağmacı ya da asa:lakca eylemı~ri artmış~a da,
bireysel mülkiyet yağmadandoğmapııştır, ÇÜnkü gaspedilen siliih-
lar ve yiyecekler fetihçi grubun yaşaması için gerekirliğini sürdür-
müştür. Bu yüzden, de mülkiyetfikrinindoğması için. ekonprriik.ha-
yatın gelişmesinih mallaİ'in yok olabÜir değil, dayilİııkii olma niteli-
ğine l,ılaşması düzeyine gelmesi zorunluydu,Aİna yine de ekonomik
gelişme yeterli değil ancak gereklibir koşuldur. Bolluk olgusu bile
mülk fikrinin doğmasına yeterligelmiyebilir.

Veblen'e göre mülkiy.et olgusunu 19. yy: jktis~tçılarının öğretiSi
..........•....aracılığıyla d'eğil, daha doğuşunun başlangıcuid{:1aıiıamak gereki,r.
/;;:t~i{;LSözü edilen sosyaldoğumun ise insan bilincindebir. değü;lmenin~ol':'
, ':. masını beklernesi gerektLBu değişiklik de ilkel sürünün <insan grup-

larının)malıarı' değil insanları gasp etmesiyle, onun ürünl'erine de-
ğil, insanın kendisine el koymasıyla oldu (s. 363 - 364) .

"Esirler komünal tüketim biçimine uymayan şeylerdLOnlara
kendilerini esir edenlerceel konulması, sahip çıkılması, grubun gö-
rünürdeki ortak çıkarlarım (yaşam koşullarını, dayanışmasını) ze-
.delemiyordu, Aynı zamanda, bu esirler, insan olmalarından ötürü,
onları esir edenlerden bireys'ellik (kişilik) açısından farklı idiler.
Nesnelerden farklı olarak onların (kişiliklerinin) dışında idiler. Bu
yüzden de kolayca aynı kişilik yapısının içine sokulamıyorlardı".
(s. 364).
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Veblen'inöğretisinde serVetin ilk kaynağımn/könusununkadıİi
oIniası, MarX'takİ yabancılaşma olgusunmıtarihseısırasıru. bo~uy~r..

. Ayrıcaözel mülkİyeti yabancılaşmış ernekten değil, goçebelerin,av"
cıla,nn ve savaşçıların eylemlerine bağlıyor Veblen.Bu tutumuylada
Eflatu:n ve Aristo'dan Nietzche'ye ve Toynbee'ye uzanan Bati düşün-
ce tarihine damgasım vurmuş olan devletin beşeğ(dir)mekuramına
yaklaşıyor. Doğaılıkla bu kurani. Marksistlerce benimsenIİlemekted1r.

.Jürgen Habennas'a Ü975) göre zaten bugün bu kuraPı çürütülmüş-
tür. çünkü göçebelik ilk uygarlıklardaİlf\onra ortaya.'çıIpİııştır.O
halde devletin doğuşunun daha başka, özgün nedenleri olmalıdır;

Yine de Veblen'in~ elaude Levi-Stra,uss (1972) tarafindan des~
.teklenen antropolojik spekülasyonları, iç tutarlılığı bakımından de-
ğerlidir. Hatta erkek ve .kadınlann esir. (ve-mülk) edilmesinin; esir-
ler tarafından üretilen nesneleresahip çıkmadan önce geldi~iteziyle
Veblen Marx'ın bu konudaki düşüncelerini düzeltmiş olabilir. Bu da
şu sonucu doğurur: Egemenlik ve sömürününemeğin değer kuramı
ile pek az ilgisi vardır, yani baskı ve zulümyabancılaşmadan once
gelir. (Diggins, 1977: 123). Bu onun en büyük katkısı olarak benim-
senir sosyal bilim kuramına.

Ama Veblen de, Marx'ın vardığı şüpheli alana varırou çözü.m-
lemesiyle. İki kurarncı da ilk~l toplumun, barışçı, komünal ve üret-
kenolduğu varsayımından yola çıkmışlardır. Oysasonn~k gerekir:
"Doğal" insan (erkek) çalışmaktan hoşlamyol' idiyse, niçin kadınla-
rı kupa ya da ödülolarak esir etmek zorunluluğunu duydu? Niçin
onları çalıştırıp, kendisinin üretken emek kullanmaya tenezzül et-
mediğini göstermek istedi? Eğer mülkiyet fetih ve gasp olgusundan
çıktı ise Marx ve Veblen'in ileri sürdüğünün tersine insanın saldır-
gan ve edinici olduğu sonucuna mı varılmalı acaba?

Gerçekten de Veblen, insanın toplu yaşamınınbaşında 'barışçı
bir ilkel evrenin var olduğunubenimseyince (insaIiların) nasıl ya-

tiren. birer "kupa" ya da ödül değerini simgelerler. Kadın yağmala-
nan ama elkoyana organik olarak bağlı olmayan, ortak olarak til...
ketilmeyen tek nesnedir ilıreı toplumda. Bu Yüzden ilkniaıdir;

.~-'-İş-te mülkiyet, önce esirlerle haşlar,sonra d~ esh- ed~~ır't~~fııi2
dan esirinin ürettiğişeylere el konmasıyla gelir. Bu g~lişIIlesÖW:iıhi
olgusunun doğmasına yol açar. Bundansonra artıkesirı;ahipleıi'
bedenselolarakçalışmıyacaklardır. :Bedensel.çalışmak,..kölelik, .•dü".
şük statününbir simgesihaline gelecektir.Çalışm,aya karşı gelişan
bu nefret, çalışma iç güdüsünün ve çalışanlara karşıbabacıl hoşgö-
rünün yozlaşmasına dı:,ı.neden olmuştur (s. 364).
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bancılaştığı Uİısanın) sorunsalının çÖzümündel),d~.zHruIllu.()lı:ı.ra~
. kaçamadı.. YabancılaşmanınkÇ>şullan. ona .g9ı::-~'öz.elmi.ilkiy~tİIl,bl3.ğ-
nnda .ol~şma<lı.Bumı iddia. etm'ek "tehiikeli'brr.speküı~ioıi'~" ola6ak:'. .. . . />,. ',.", .. ',. "' ,.,.' , . ,.0 .. ""'."

tır (Veblen, 1898:.1949; idem, 1914). Aynı ş'ekilde,'saIlayicilerin eş!ti
zaman savaşçı reisIerinin rolünüÜstlendiklen: "barö~rt~'; ...geçpıişin .
yalnızcabir devamı olarak gordüğü sanayi'kapitaıızİiıide' yabanct~
laşI!laIDnbaşlangıcını belirlemeZ...... ......"~c . :' .. '

• ,: . ,,': /" .. ."_ ..t." .' .. : .. -I.

Ne de yabancilaşma Marx'ınöğretisinde olduğu 7gib~:,parallip.
"yabancılaştırlCı aracılığı"ndı;ı.gösterir kenciilli, ilk kez; V-eblen:pa~ .
rayı yabancılaşmanıİlözü değil, simgesi olar~kgöIÜf .. '(j'retkenliğin
temelinde de insana doğal. olançalışmait;gy,düsüvardiı\, İşte'çalış-
ma .iÇgüdüsül1üİı/niteliğinins6syaLaiiş'karilikı.ar:'k,liurhı~r,t$.rafıiı,- .'
dan (birikimli' olarak)' :'kirlenmesi" sonucunda' yab~ıicriaşma'ddia?'

Sözü edilen "kirlenmenin" başlan~cı ilkel insanın doğal çevre
(dünya) üzerinde çalışmçı.sı;onu. denetlemesi için anlamasıgerek"
sinmesindedir. hısan için anlamanı~enkolay yolu da tanıdığı ni".
teliklerianlamak istediği nesnelereve süreçlere atfetmektir: Antroc"

pomorfizme ya da animiime götüren bu tutum, ilkel İnsanın dışsaİ'
nesnelere kendi yaratıcı (İI;kin sanatkarca) eğiliminiyansıtmı¥J1 sô~
nucunu doğurdu. Böylece, do~anınkişİliksi:z:, harel;{etsİzoıglilan:kic
şisel bir anlam kazandılar. B~ yolla insan bilgisitem~Lbir d9nüŞüm13
uğradı.

Veblen'e göre animızm günümü~de teknolojininileFlemesr":t>e'
pratik gerekirlilik yüzünden sJJiı.rlanmıştır. Ama ortadan'Kall:ana~
mıştir;sadece bilinç~üstüne yüceltilmiştir. Bu Yüzden deinsaıılar
dünyevi maddeler üzerincl'e çalıştıkça .kafalarındaki animistiknıte-
likler daha ihtiyatlı; daha zekice, hünerli ve ideal' biç:imler alır: Bu
gelişme tek-tanrıliğa, dört boyut içinde alabildiğine uzak fakat her
yerde hazır ve nazır, sağlayıcı bir Yaratıcı'nın benimsenişinekadar
varmış olabilir (Veblen, 1953: 58 - 59).

Veblen ve Marx'ın öğretileri arasındakiikilem de buradan kay-
naklanıyor. Marx insanın iş (çalışma) yoluyla insanı doğadan ayı-
ran ikiliği yeneceği tezinibenimsemiştir. çünkü insanın öznel eyle-
mi, onun "doğayı insancıllaştırdığı" nesnel eylem sütecinin keridi-
sidir (Marx, 1968: 116 - 119). Veblen bu ikiliğin kaldırılabileceğine,
insanın yalnızcadeğiştirerek doğayı anlayabileceğine inanmaz.
Marx'a göre insan bilmek için eyleme geçmelidir. Veblen'e göre ise
insan eyleme geçmek için anlamalıdır. Ayrıca ne anladığı, gerçek
dünyanın kendisi de olmayabilir (Diggens, 1977: 129). Veblen insa-
nın gerçekte kavrayamadığı bir d'(inyada madde üzeıinde çalıştığı"



na. inanır. Fa.kat bilimselJlerl~nıe için çok gerekıColan büyi:isünden
arınmış bir doğa insan için .okaÇı,~~cso~~;y,~:)!t~cl.dif,~,;;9-,)i~~Çy"i~~
ratığı olan nesn~lere Y.~J:\.uruın.J~f~tqşaD,~,PJ~~~.ı(r~~~~yH.9J9-e("t~~~

. nitelikler.' yo~mlar aHetIIJ,eYe!Jaşlt¥"LJ2öYl~R~;H~c9,~~~Yve j9:~m-~~RJ¥t)
c'-.;ola,m kutsal ve değişmez~la,r. O h~l~ı: 9t:ıg~.m~;jl.tiep.<:lj)içı;g,.<!!1:ı1¥>~R'~~
. cılaşma.nın namdini kirletmesinin) tohumla.riI:Utaşır. .' .' ...

'. . : .. ' .:'...;- '. ; ..::::>._,:~_.~~.~.,:,;:~~_.,'.;-ttu.;,:r~;~:L~->:).~:"i;_;-'.:'(f;':-.~-:lİiC;U.:;0,.-J ".~~':':.
Ya,bancılaşma' olgUsubir de VeblEm'e. göre, .insanıann: birbirıe;;

rini' verimlilik lwnusUnd.akJs~an.~ikl'~~~~pı~~; v4'~aJfu.ıiW#~a:{t6~~..
lumsal koşullarda~' yapılarClalertaya ".~il{ar.-tr zaiJı~ıl"Hı~J:ti{;:efu~@
'.(nD. üretmek (mal,' ya da artık 'deie~). için 'değil daha \iisfaiii~İa~'

. _. _ . ',_ :_ "_' •.' • ' _ .' .' '. ,'.c" _ : _~. :o,: ,"' : i .:I, f~: .',: ~,:: ,." . -I ;:."_'.
sta,tü kazanmak için kul!anmayabaşl~,_Dal;ia iistwı bi{st_~~"4A
':kazatı.ılması da mallara.'sahip ölmakye 'orilari\ı;üB!'-i0¥~~t~#'irg~.4t~
ği için banşçıl yaşamdan (küıtürdeIi) rekabet ve" çekişme "haMe" :ya:
rılır. "Kıskandıricıbelifgiiılik'~:pa:ı:'ayay.-s-eİ'Vete'daya,naİl çbir' ;.kült~" .

; oluşturur: Bu kültür çalışmanın Ciçgüa.ü,¥e'ya a.a:üretim ,süreçİJ,Üa:;-
c rak)'.daha fazla "kirleı:iirlesine"yör;a:çar ..Arttlc-çalişma ve'üretiı:ıi:-deı--
. ğil; elde etme (ve.başkaJ.armi bu yolla geçme) ve a.ylaklıkbelirleyici
_toplumsal değerl~r olurla,r (VebleIi; 1953: 29- 40L Statü kıskançlığ;ı
.ve yarışması tarafından belirlenen bir kültürde anlam Ve değer; üre,. !

tim sÜİ'ecine değil, güç ve kişisel nüfuz ..türü animistik nitelikleryük;
;ll3ilen (içermiş) mallarıre tüketimmaddeleriile verilir. Bu ç9ziliIi~eme
'sonucunda Marxgibi,(Maa;ınkı:iliaridı~ferim "ri~snelı€şIIl~;:<iirL
ama. başka bir yoldan ..emegiİı "eşyalaş~ma"~ıboyıit}1na.v.~dr;V~b!g~i.

. ". •• ,_, _',.' .~'-. "' ... '.- i- .1.;-:_:-J).I. .•. i •. --;.!..,:L :.:2,c.;~~'-;~;'

Böylece insanın yabanCılaşmasınaneden olan' iki temeL.:zaaLbet
lirmiştir Vebhm'e göre:ilkzaafatıinıizmin :etkisidir. ,Anlıriizınitim'
san aklının maddeyearaciltketmesi/bii y.üzderrdegerçeklerti:r:ııes;-
neler olarak benimseiımesihi önİe'yen z;aafidır. ihsaniri .. Sô:tıuç,':blai~
lan (sÜI1:lçlerUve nesneleri insanlaştırnıa.sı.(onlara ,insancıl Iiitelik,.
ler atfetmesU ve toplumun akılcı bir biçimde kavranmasıninola:tıak~
. sızlaşmasıdır. . "" .. ,C! ". .:Lc","

İkinci zaaf da, toplumun çalışmay~~aJ."şı olaıiküçÜnıserri.~ '~ıiy-
gusudur. Buna yol açanda,' verimliiik ye fayda Ükeıeriniriyarışih~
. içgiidüsü tarafından kirletilmesidir~Yimşma ve di~rin,r ge,çrn~ ,t~:
meli üzerine kurulu üretimsür~cinde bireyselüretici fatafmdan
.üretilen mal başka bireyleri tatmin ,etmek .amacına yönBliktir.:s\i
durumda o ürün, yaratıcı ve özgürçaJışma sevincini kendi içindebir
amaç. içkin bir değer olarak taşıTIııyace.ktır, taşiniaz, ." ..';,

Bir ürün sadece diğerleri tarafından. yapılanmaÜarla,cteğİ.Ştiril"
mek için ü.ri3tiliyorsa.işçi' kendisini üretimde değiıtül{eünicieg~rç'ek~
leştireceğini samr. O z!j.man kendisini çalışanıksoktuğub:J. ,Q.urum-

• -. __ O ' ". '.,.' _ •• : •• .' ~' : -, ,.',-.'". '.
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dan, satın alarals çıkmak ister. Böylece, aslında yöneItici ve insan-
cıl olan çalışma İçgüdüsü işçiyi' kendisinin' yabElincılaştinlınasma:
katkıdabulunmaya zorlar. Bu durum onun sÖ'rnürüJ,inesinden çok
"yarışmacı karşılaştırma"baSkısıaltında ',. toplumsallaş:lnasiri.cıa:n,
_kaynaklanır (Diggins;-197~:1:i2j~~~''''-;:--!'''''~~if:'':~:'1::t\;A~~{~!;lte:-

Veblen insanın (toplUIriun)'yabancılaştlTIcı iki zaafınciaI1,~~:on~
larm yol açtığı ikilE~mlerdenkurtulına,' yollimnı aramış ve kendine

", göre bulmuştur da,' Kurtuh:ış "makina 'sürecinde" dıe 'Makiıili, du-
şüıiceden insan benzeri niteliklem tortılsunu atar; işi' ç~lışana ,de.:.
ğil, ,çalışanı işeuymaya zorlar (Veblen,lg73 :310). Makina, madde~
nin gerçeğini insan zihnini dolduran insan"bemeri •gerçeklik izah~
larınm yerıne geçirir~ ' , ',,'

Veblen, ammizm ve dOğa-üstücülüğün'yokedilmesı s()ımcunda.
Max Weber'in çok korktu~bir şeyi" düıiYBnmbÜyüsüıiden siyrıl~
masını,istiyordu. Ancak böylece büyü, din, milliyetçilik, tüketim kül-
türü, mülkiyet hakkı ve savaş gerçek (~adde)ile, deneyim :arasına
girmek (doğa-üstü yorumlar yapmak)gereksiniminden a~şol-
duğl,ı için kendini yabancılaştıramıyacak kadar mekanikleşıDiş' bir
ziııiı'e anlamifadeetmeyecektir. ,'"

Bıi gerçekten 'de garip bii- çözümdürmsaniçin:.İnsan yabancı.'
'laşmadan' önceki üstünlüğüne kaVuşabnmek için kEm:dineözgü duy-
gusal niteliklerini'dışlamak zQnındadır~ Ne var ki Veblım'in çözÜmü
'yaba]:lcılaşmıı parodoksunu daha" da karmaşıklaştlI'lyor. 'Bununllk
nedeni, onun, makinanın' mçmortaya: çıktığını' yete~cei:ı.iııatama-
mış olmasıdır. Niçin insan diğer hayvan türlerigibi doğanın nesnel
gerekirlilikTeriyle yetinmemiş ve teknolojiyi yaratmıştır? Bunu yap-
mış olması insanın Marx'ın deyimi ile "ilkel komüıiizm"den, Veblen'-
in deyimi ile "barışçılvahşilik"ten değil, fakat eylem.,iylebelidediğl
varlığının özünde yabancılaştığını göstermiyor mu? AYrıca, insanı
özünden uzaklaştıran, makinayı üreten "çalışma içgüdüsü" değil
midir? çünkü eğer insanın varlığı doğaya tümüyle' tekabül ediyor-
sa, gereksinmelerden arınmış, istekleri ve ta,tminleri (doğayla 'VB
diğer insaıılarla) bir ve aynı olacaktı. Böylece dünya da kendisine
yabancı olmayacaktı. Fakat ister ilkel aygıtlar olsun, ister modern
teknoloji olsun, makinanın keşfi insanın kökande olmak istediğini,
olmadığını ve gereksinmesiniortaya koyuyor.

Bir de insanın "niçin çalıştığı" sorusu var yanıtlanması gereken.
İlginçtir ki, ne Veblen ne de Marx kapitalizmin emeğin (çalışmanın)
gereksinmeyi yansıttığına ilişkin görüşÜı"lÜ eleştirmelerine karşın
insanı çalışan varlık olarak incelemey'e yanaşmamışlardır. İnsan do-
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ğanın bir parçası olmasınakarşın, dOğadan daha fazla, daha üstün
birşey olıiı.akamacıyla kendisini (doğanınüzerine) onunaracılığiy---:--
la zorladığı için (Gasset, 1962: 87- 160) bizat işinyapancılaştırıcı
olabileceği konusunu ikisi de ele almamışlardır.

~'~~;;rft-::,<.".~~-,.~-::- .•••..•,-,.--, ",. -:, . . ;' .. .;,.'/ _,-O _ ,_ ••• ;.-_.:.:-_-.'_'~',,>;;

Bunun yanında her ikisi de, varlığının ahlamını sormak y~iin.~
insana gücünü teknoloji vesanayi yoluyla maddi' varlııaard.iu,ıyaş~~
na yaymayı salık verdiler. Böylece ikisCde,' herhaıde hiç isteıIık'ilik~
lerihalde, Weber'in (Gert ve Mills~ed., 1968:267.'359) Prot~st~:rı
geleneğinde gördüğü niteliğe uygun 'olarak insanı hayatiaka:yb~ı:
tiğini emekte (çalışmakta) aramaya çağırırlar.

Aynı şekilde gerek Marx, gerek Vebleri ideolojikonusuyla ilgl~
lenmişler ve ideolojiyi zihniiıgerçeşi kavrarnasınısap1:ıranbirşüreç
olarak görmüşIBrdir. İkisi degerçek~llrtuluşun.Jüpı,' sa.ncılar'.:n<fı1~
kenmesiyle mümkün olduğuna in.anrnışlardır.:Fakat 'acaba Vebleu'iiı
kurtulmak istediği "animizIh" 'velvfarx'in kuttulmak istediği "sahte
bilinç" kendi düşün sistemlerinden tümüyle dışlanmış mıdır? İkiku~
raıncrmn yapıtında da iş sihirli nitelikler, yüklenmiştir. İş kavramı!
olgusu aracılığıyladır ki Veblen ve Marx insan dünyasından kaynak-
lanan nitelikleri/değerleri doğa dünyasinın süreçlerine, atfetmekte.c ,
dirIer. Veb!en'de makina ne ise Marx'ta proletarya odur: sayesind~
saf istekten doğan ideallerine nesnelolgular olarak gerçekleştiği: ya
da gerçekleşeceği afsanevi varlık. ' ,' ,

Böylesine üstün nitelikler yüklenen (efsaneleştirilenı varlıkla~
'nnlgüçlerin açtığı dünyada olağanüstÜ' şeylerin olması dOğaıdır.:
,Veblen'in "makina"sının insanı tekrar insancıl özüne kavuşturması,
Marx'ın ileride işbölümünün sona ereceğine tutkuyla inanması .bu-
nun en belirgin örnekleridir. "

Gerçekten de Marx'ın yapıtı incelenınce, görülür ki yabancılaş-
manın temelindeki sorunun uzmanlaşma olduğuna Marx'in kuşkusu
yoktu. Fakat 1875'ten sonraki düşüncelerinde "komünist toplumun
üst aşamalarında" bireyin İşbölüınüne tutsaklığının sona ereceği gi-
bi, bedensel ve zihinsel emek arasındaki zıtlığın da ortadan kalka-
cağı inancını ileri sürdü. Bu varsayım ile Marx, Fransızmaddecileri
've Alman idealistlerine koşut olarak modern teknolojinin yarattığı
işbölümünün insanlığı daha üst bir yaşam biçimine ulaştırdıktan
sonra, _tıpkı koltuk değnekleri gibi, bırakılabileceği savına vardL

2. D. Marx'ta:n Sonra Yabancılaşma Kuramı

Marx'ı izleyen kuşakta onun öğretisindeki bu ütopik ögellinustü'
kapalı bir biçimde de olsa terk edilişinin sosyolojinin felsefedenay,-
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rılışu'ı.da önemli roloynadığı söylenebilir. Özellikle Max Weber ve
başlattığı okul tarafından geliştirilen "toplumunbilimi" (science öf
society), felsefeyi positivist ,bir yöntemle bilimler arasındaki bütün-
leştirici bir bağa, ya da (aynızamanda) tüm bilimsel araştırmalar.
da ortaklaşa kullanılan kavramların soruşturulm!tsının aracı olma
işİevine indirgedi. Böyl'ecegeleneksel 'fels~fe ve,metafiziktenkaynak-
lanniıyan toplumsal bilim, insanın doğaSı ya, da insanın özÜgibi ge~
nel yaklaşımlardan arınma olanağı buldu. Weber ve Durktieini ile
ilişkiliana sosyal bilim okulları, onlarYıı.rnrıda Simmel gibi bağini~
sız bilim adamları, bilgi kuramıfelsefe He ilgilerini kestiler.

Bu aşamadan sonra W'eber, Durkheim ve Simmel gibi geç 19.ve
erken 20. YY', topıurrlbilimcileri insanınyabancılaşması" konusun.l3.
yeniden egilmek gereğini duydular. Her üçü de konuya kentleşmiş,
sanayııeşmiş, ya da bu yönde hızla ilerleyen toplunılar açısından
yaklaştilar. " ,

Weber (1958) bilim vebürokrasi tarafından yaratılan dünyanın
din ile ilişkisiyle ilgilendi. Kapitalist çalışmabiçiminin diğer )\Üzü
olan ve onun yÖnlendirici gücünü oluşturan riyazetin (din uğruna
dünyevi hazIardan vaZ geçmek) ya' da sakınmanın, kendisiyl"e bir-
likte getirdiği ,şeylere yabancılaşabileceğine dikkatçekti.' Weber'e
göre en çok kapitalistl'eş~iş olanBirleşik Amerika'da dinsel ve ah-
liLksalanlamından soyutlanmış olan servet edinme uğraşısı, tümüyle
dünyevi duygular, hatta bir tür spor biçimine döiıü~me eğilimindedir.

Durkheim'a (1951> göre ise modernleşme, bireyselliği koruyabil~
me niteliği olEmtoplumun belirli öğelerinin hayatiyetine son vermek-
tedir. Bu da sanayileşme, kitle demokrasisi ve laikleşmenin bir sonu-
cudur. Bu doğrultudaki düşüncelerini temellendirmek amacıyla. yap~
tığı İntihal" (1951) adlı çalışmasında şunu kanıtlamaya çalışmıştır:
Çağdaş uygarlık düzeyindeki toplumlarda istiyerek cana kıyma, bi-
reylerin bu toplumlardan ne ölçüde bunaldıklarının ve u'zaklaştıkla-
rının birgöstergesidir.

Simmel (1964) de bireysel benliğin sıradan (rutin) rollere bölün-
mesini, kişininkendisini ve diğerlerini. tanıma yeteneğinin körleş-
mesini metropoliten (kalabcıJık kenttekil yaşama bağlıyor. Simmel
için lIıetropol kalbin değil, aklın küıtürünün ürünüdür. O'na göre ce-
maat olgusu bir yanda, yabancılaşma diğer yanda insanın dışsal kim-
liğinin iki kutbunu oluştururlar,

Webeı-'e göı-e ise dünya esasında duygusuzdur, Yani, insan is-
teklerine duyarlı bir tanrısal varlık ya da.başkabir oluşumun mekEmı
değildir. Bu anlayış bir ölçüde tarihsel sürecin temel niteliği olan
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akılcılaşmanın (rationalization) sonucudur (Weber, 1968). İnsanlar
yaşam ve. evren hakkriı.daki mistik düşüncelerinden anndIkça,' tek-
niğin ilerl'eyen uygulaması sonucu giderek daha karnıaşıklaşan ve
uyum arayışlarını.pek tatmin etmeyen bir dünyada bulurlar kendi-
lerini. Akılcılaşma bir yandaneski metafizik umutlan ve inançları
yıkarken diğer yandan da insanlara yeniyükler getirmektedir~
(Weber, 1988).Bu yük insanın üz'erine baskı yaparak onun yabancı-
laşmasına neden olur: . . . .

~. Buna benzer bir çözümleme de genellikle katamsarlığıyla ta.nı-
:nan Freud'un Bir Düşün Geleceği (1964) ve Uygarlık ve Onun .Tat-
-minsiztikleri (1962) adlı yapıtlarında görülür. Doğa v'e toplum yasa- i
Jannınkendilerini acımasız bir güçle kabul ettirdikleri tezi ile nok- .
.:talanır bu gelenek. Ne var ki 19. yy. sosyalizmihiç olmazsa bu tezi
-'.insanın yeteneklerin'a olan inanç ile dengeliyordu. BU:inanca göre
'öncekicehaletlerinden kurtanlınca ınsanlar, yaşamlannı, içkin in-
:sancıl gereksinmeler doğrultusunda düze,nliyeceklerdir. Bu düz'en-"
Leme de her bireyin kişiliğinin s'erpilmeolanağı"bulacağı özgürlük te-o
.'meli üzerinde olacaktır. .

Sosyalist hareketi, liberal- insancıl kökenine bağlıyan bu
'inancın, teknolojinin endüstri öncesi sosyaloluşumları dönüştür-.
düğü toplumlarda hala. yaşadığını görmekteyiz: Ama önemli. bir .de-
ğişiklikle: işin yada iş sürecininlişbölümünün "fnsancıllaştınlması"
.artık sözde kalan bir kavramdurumuna indirgenmiştir. Budurum-.
da emeğin yabancılaşması, insanın kendindenyabancılaşması t:ıiçi-
minde ele alınınca, sosyal ve siyasal açıdan oldukça büyük düşünsel
zorluklar doğuruyor. Bu temel öneri benimsenince özellikl'e çağdaş-
.laşma yolunda ilerleyen ülkelerin duygusal gereksinmelerinı de kar-
şilaınak olanaksızlaşıyor.

Bir de bu yüzyılın ikinci çeyreğinde dünyayı etkileyen totaliter-
liğin birey ve toplum arasındaki geleneksel dengeyi bozmasından ar-
ta kalan tecrüb'enin izleri ya da sürekliliği var gözönünde bulundu-
'rulması gereken. Bu tecrübede totaliterliğin dışında ka:ıan ülke halk-
ları bile birey ve grupların öz.gül çıkarlarının büyük ölçüde devlet
.tarafından getirilen yeni düz'enlemelerle ortadan kaldırılması duru-
mu ile karşı karşıya gelmişlerdir.

Öte yandan bireylerin var olan ya da olası bir planlı ve merke-
'zileşmiş toplumda, teknoloji yoluyla toplumlarda çoğulcu denetimin
,üzerine çıkmış, çıkarılmış, yön'etenlerin/egemenlerin bUYTuğundakal-
maları da mümkün. Günümüzde bunun örnekleri de var. Bu durum-
da insanlar yalnızca metafizik özlerine değil, "kitle halinde" dünyasal

!i:



varoluşlarına da yabancılaşabilirler, yabancılaşmaktadırlar. Sözü edi-
len seçkinci denetim, mülkiyet düzeni YOluyla olmasa ..da, üretim
faaliyetlerinin de dahilolduğu işbölümünün, buradan çıkarak en üst~
.te devlette somutlaşan siyasetaygıtlarının/kürumlarının denetiminin,
çoğulcu katılmaya ve karar almaya kapatılmasıyla gerçekleştınlebi-
lir. Bir çok uygulimada da gerçekleşmiştir.

Bu tür bir yabancılaşma sürecine kitle haberleşme araçlarının
seçkinci, ya da anti-demokratik denetiminin, insanların yaratıcıken-
diliğindenliğini yok edecek bir "sahte kültür" yaratması da olasıdır.
Bunlara bir de toplumun :LnSanlarıyabancılaştıran değer Sistemine
ve kurumsal yapısına tekrar uyumunu sağlamak amacına yönelik ye-
ni ruh sağlığİ ve ruhbilimsel tedavi yöntemlerini deeklemek gerekir.
Psikiyatrive tedavi psikolojisi şımdiye dek dinin tekelinde ölan ruh-
sal rahatlatıcılık görevini üstlenmiştir. Dolayısıyla bazan zorla, çoğu
kez istemeden insanın kendi dışında oluşturulanevrene bağlanması-
nısağlayan bir işlevi sürdüInıektedir bu disiplinler.

İşte bu sosyal çerçev13içinde 20. yy.ın ikinci yansında pozitivist
toplumbilimi, 19. yy.ın sonlarında geleneksel metafiziğin çözülemiyen
sorunlarını çömmediği gibi onun mirasçısı durumuna gelmekten de
kaçamamıştIr.
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