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PRAGMATiZM ELE~TiRiSiNDEN LiBERALizMiN
KU~ATMASINA DURKHEIM SOSYOLOJiSi
A. Giince Berkkurt*
Ozet: Durkheim'in, klasik pragmatizmi elqtirel bir gozle degerlendirdigi eseri
Pragmalizm ve Sosyoloji, hem yer verdigi sosyolojik yontem tartl~malan hem de
ele aldlgl nesne ar;lsmdan yol gostericidir. 1890-1915 Yillan arasmda Fransa'da,
gorece onemli bir akademik verimlilige ve itibara sahip olan durkheimci
toplumbilim geleneginin, iki dtinya sava~l arasmdaki donemde genr; ara~tIrmacllar
ir;in cazibesini yitirmesinin, sosyolojinin ise, yoneticilerce kullamlacak verilerin
toplanmasma indirgenmesinin tarihsel ko~ullanm ortaya koymak, siyasi ve
iktisadi mtidahalelerin akademik fikir r;evrelerindeki etkisini sorgulamaYI da
gerektirir. Bu baglamda, dtinyanm birr;ok iilkesinde akademik donii~time neden
olan 1929 krizi ve I. Dtinya Sava~l sonrasmda kurumsalla~maya ba~layan ulusa~m
akademik olu~umlar gibi meseleleri, fikir aklmlannm uluslararasl dtizlemde
dola~lml ve ahmlanmasl sorunsah etrafmda sosyolojik olarak tahlil etmek ir;in,
Franslz toplumbiliminin kurucusunun pragmatizmle ili~kisini yeniden ele almak
gerekiyor.
Anahtar Sozciikler: Durkheim, Pragmatizm, Ussalclhk, Dewey
Durkheimian Sociology: From Critic of Pragmatism to the Censure of
Liberalism
Abstract: Pragmatisme and sociology, a monography throughout which
Durkheim critically studies the classical pragmatism, is a key work not only for its
propositions on the methodology of sociology but equally, for its very subject.
Analysis of the conditions of how a relatively prestigeous and productif academic
tradition active in the period between 1890 and 1915, i.e, durkheimian sociology,
looses its effect on the later generations of researchers as well as the assimilation
of sociology in general to a mere data collecting for the administrators, public or
private, requires, by the same token, an inquiry on the interferences, political
and/or economical, to the academical circles. For that reason, it is crucial to reexamine the critique of the foundator of the French Sociology to pragmatism, in
order to analyse sociologically the problematic effects of the circulation of
intellectual trends at the international level, on the transformation of higher
education systems in a number of countries, just as on the institutionalisation of
transnational academic traditions.
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Eger Pragmatizmi Ttirk akademisinin olu~turdugu kiilttirel, entelekttiel ve
siyasal uzamdaki etkileriyle sosyoanalize tabi tutmak istesek bu konu, samyoruz
ki, bualandaki felsefi tirtinlerin akademik uzamdaki daglhmlanm ve diger
aklmlarla ili~kilerini, akademik UrUnler piyasasmda sahip olduklan deger ve
temsilleri goz ontinde bulundurarak ele alacak olan felsefe sosyolojisine oldugu
kadar, bu felsefenin toplumsal kullammlan ve etkilerini siyas'i alamn gti<;
ili~kileriyle ili~kilendirecek siyaset sosyolojisine de konu olmaYI hak ederl.
Fikir aktmlanmn uluslararasl dUzlemde dola~lml ve ahmlanmasl, ozellikle 19.
ytizYII Avrupa'smda entelekttielligin profesyonel bir kategori olarak ortaya
<;lkmasl, etki alanlannm artmasl ve toplumlann siyasetlerinde oynadlgl rolUn
onem kazanmasl nedeniyle, sosyologlann ilgilenegeldikleri alanlardan
olmu~tur. Sosyolojik sorunsallar ekseninde yapdan <;ah~malar meseleyi, soz
konusu fikirlerin betimlenmesi dUzleminden ziyade, bunlann farkh
cografyalarda dola~masml saglayan aktOrlerin sahip olduklan kUltUrel
sermayelerle, izledikleri egitimsel ve profesyonel gUzergahlann ortaya konmasl
yoluyla yeniden in~a edilen kategoriler dtizleminde ele ahr.
Bir toplum felsefesi olarak pragmatizm, ortaya <;lkl~mdan itibaren, felsefe ve
teolojinin yam ma, psikoloji, iktisat, sosyoloji, siyaset bilimi ve pedagoji gibi
toplumsal ya~ama ili~kin bir<;ok farkh disiplinde ortaya konan bilimsel UrUnleri
etkilerni~tir. Esas olarak insan ve topluma dair fenomenler ve onlarm algI ve
bilgisine ili~kin meseleleri ele alan ABD kokenli bu felsefe, klta A vrupasl
kokenli olan ve kendini 0 donemde, toplumsal fenomenlere dair bilginin kuraml
olarak yeni yeni var eden sosyolojinin, tahlil ve ele~tirisine konu olmu~tur.
Emile Durkheim'in, 1913-1914 ogretim ytlmda Pragmatizm ve Sosyoloji
ba~hgml ta~lyan ve oltimUnden sonra kitap haline getirilen dersleri,
pragmatizrnin ussalclhga getirdigi ele~tirinin yamtIdlr. Durkheim, bu derslerde,
pragmatist dti~tintirlerin fikirlerini her ne kadar bir sosyolog olarak ele alsa da,
tarihselle~tirmeye ve baglamsalla~tlrmaya dayanan sosyolojik <;ozUmlemeye
giri~meyip, epistemolojik bir yakla~lm sergiler. DolaylSlyla, klasik pragmatizmi
hem felsefe hem de bir dti~tince aklml olarak, kuramsal ve pratik anlamda
olu~turan, duyuran aktOr ve mekanizmalarm eksiksiz bir tahlilini sunmaz. Yine
de Durkheim, bu eseriyle, toplumbilimin dayandlgl kuramsal orgUyU, gerek

Pragmatizm Tiirkiye'de felsefecilerin iistiinde ,<ah~tlg;J bir alan olmaktan ,<ok, Mustafa Sekip Tun~ veya
Re~it Galip gibi klasik pragmatist dii~iincenin etkisindeki bazl fikir ve siyaset adamlannm, Tiirkiye'de
iiniversiteye hatta egitim hayatma etkileriyle giindeme gelmi~tir.
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hattrlatmalarla bir kez

Pragmatizm ve Sosyoloji metnininden yola ~lkarak, klasik pragmatizmin
temsilcilerini, eri~tikleri toplumsal ve siyasi konumlann fikirlerine sagladlgl
ilgiyi, Durkheim sosyolojisinin aklbetiyle kar~Ila~tlrmak suretiyle, bir felsefe
sosyologunun gorti~ a<;lslyla ele almak, pragmatist dU~tincenin farkh toplumsal
kullallimlanm yeniden dU~tinme flrsatml verecektir. Bunu yapmaktaki ama~,
kesinlikle, tarihsel slralamaya aykm olacak ~ekilde sonradan kurulan yapay bir
nedensellik ili~kisinin ortaya koydugu sonu<;lara yine aym manttkla ba~langl<;lar
(nedenler) aramak degildir. Tarihselle~tirmeci gorti~ a<;lsl, fikirlerin toplumsal
kullallimlanm, bunlann ta~mmasmda, ahmlanmasmda pay 1 olan aktOrleri,
i<;inde yer aldlklan alanlan ve aktOrlerin yatkmhklan dogrultusunda buralarda
sergiledikleri eylemleri hep birlikte hesaba katarak ve tUm bu unsurlann
arasmdaki izaJi ve hiyerar.$ik ili~kileri gozeterek, serirnlemeyi ama<;lar. Ba~h
ba~ma bir saha ve ar~iv ara~ttrmasmm tirtinti olmamakla beraber, bu gorti~
a<;lsllll temel alarak kaleme alman bu yazmm amaCI, bir yandan, TUrk egitirninin
kurumsalla~masmda
kuramda ve uygulamada etkisi aZlmsanmayacak
btiyUkltikte olan bazl siyasi ve toplumsal fikirlerin kaynagl olan pragmatist
okulu, bu okulun temsilcilerinin <;agda~1 olan Durkheim'in tarihselle~tirmeci
tahliline tabi tutmakken, diger yandan da, uluslararasl fikir akImlannm, siyasal
ve ki.iltUrel se<;kinler araclhglyla toplurnlann siyasetinde ve fikir dtinyalannda
sahip olduklan etkileri, bilhassa 1. Dtinya Sava~l sonrasmda olu~an uluslararasl
konjonkttirtin sagladlgl elveri~lilik baglammda sorgulamakttr. Ama<;, ba~ka bir
yalllyia da, ktilttirel ve bilimsel faaliyeti batt akademilerinin tiretimine ve
aktanmma baglmll olan ulusal bir akademik dtinyanm (Ttirkiye) izledigi fikir
aklmlannm nesnele~tirilmesine kti<;tik bir katkI yapma <;abasldlr.

Bunun i<;in ilk a~amada, pragmatizm, ait oldugu anglo-sakson dti~tince ortamma
yeniden yerle~tirilecek, yani ortaya <;lkttgl tarihlerdeki akademik ko~ullar i<;inde
anla~llmaya <;ah~llacak, ardmdan, Durkheim'in derslerinde pragmatizmi hangi
izleklerin ekseninde sorunsalla~ttrdlgl ele almacakttr. ikinci a~amada ise,
1918'den sonra uluslararasl yetkinlik kazanan bazl fikirlerin, arkalanna aldlklan
siyasi ve iktisadi destekle, ulusal dtizlemdeki akadernik tirtinlerin ve aktOrlerin
me~ruiyetini zaYlflatmasl olgusu, Durkheimci sosyoloji geleneginin Fransa'da
birdenbire gozden dti~mesi omegi etrafmda sorgulanacak.
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Pragmatizm ve Sosyoloji, Amerikan Toplum Felsefesine Sosyolojik bir
Bakl~

Pragmatizmin DogU$U
Ya~am

ve eyleme dair yamtlar arayan bu felsefenin ele aldlgl sorunsallar, i~inde
dogdugu siyasi ve akademik dtinyamn toplumsal ko~ullanyla ~eli~mez. Klasik
pragmatistler felsefenin, ger~ek dtinyanm sorunlanndan kopuk, ozerk ve
yaht11ffil~
bir
entelekttiel
uzam
~eklinde
olu~turulmasl
yoluyla
profesyonelle~mesini
ele~tirseler
de, pragmatizm, ABD'de akademik
profesyonelle~menin erken doneminde olduk~a kurumsal bir baglamda ortaya
~lkml~t1r2.

XIX. ytizYlhn ikinci yansma kadar, ABD'deki ytiksek ogretim kurumlan,
A vrupa' daki benzerlerinin bilimsel hareketliligine sahip degildir. Gen~
Amerikan ulusunun ytiksek ogrenim gereksinimini, XVII. ytizyllda kurulan
Harvard Universitesi, William ve Mary Koleji, XVIII. ytizyllda kurulmu~ olan
Yale, Columbia, Brown ve Princeton kolejleriyle ba~ka bir ka~ ytiksek ogretim
kurumu daha kar~lhyordu. Bu kurumlarda veri len egitim, derslerin i~erigi ve
egitim kadrolannm yaplsl baklmmdan sektilerle~mi~ degildi. Orne gin, ogretim
Uyelerinin ~ogu ruhban hiyerar~isine tabiydi. Felsefe derslerinin de,
epistemoloji, mantIk, ahlak ve metafizike dair klasik felsefi meselelerinin
aktanlmasmm yalllS1fa bu egitim sistemi i~inde tistlendigi ozel bir roW vardl :
dini ve ahlaki hakikatlerin toplumda yer tutmasl i~lemine, usu dahil etmek.
Pragmatizmin ortaya ~lktIgl akademik baglamm en goze ~arpan ozelligi, XIX.
ytizyllm son otuz yllmda bilimsel ara~t1rmanm ilerleyi~inin akademide yarattlgl
kurumsal donti~Umdtir. Soz konusu ilerleyi~in en onemli etkenlerinden biri
Amerikan
sanayile~mesinin
ge~irdigi
Altm
~ag'dlr
(1865-1901).
Sanayile~menin tiniversiteyle ili~kileri, bir taraftan bilimdeki ilerlemenin
sagladlgl teknolojik geli~imin devamhhgl, diger taraftan, dogurdugu toplumsal
degi~imin etkilerini dtizenleyecek kamusal siyaset stratejilerinin tiretimi
baklmlanndan ~ok slkl kurulmu~tur. iktisadi zenginlik birikiminin az saYlda
~irketin elinde toplanmasl, slmf ~at1~masl (hatta ucuz i~gticti go~tintin tetikledigi
Irk ~at1~masl) ve sosyalizm tehlikesi gibi olgulan beraberinde getirir3 . Artan
Neil Gras, "Pragmatism, Phenomenology, and Twentieth-Century American Sociology", Sociology ill
America. A History, Craig Calhoun (haz.), Chicago :The University of Chicago Press, 2007, s. 186-88.
1880'Ii YlIIardan itibaren geIi~en sanayile~menin sosyo-ekonomik yaplda yarattIgl degi~im, 1912 yilmda
hissedilir diizeyde yiikselen sosyalist oy oTanlanyla, toplumda somut biT ifade bulur.
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refah dlizeyine kar~m ~ogalan sosyo-ekonomik e~itsizlikler kar~lsmda, sosyolog
ve felsefeciler, aym tarihsel baglamda donli~mekte olan Amerikan
liniversitelerinin (om. Chicago Dniversitesi) kendilerine ylikledigi toplumsal
dengeyi saglama misyonu ~er~evesinde, liberal ve reformcu bir baki~ a~lSlyla
(topluma dair ahlaki degerleri pozitivizmle birle~tiren) kuramlar
geli~tir~~lerdir4.
1895-1900 yillan arasmda ABD'de, yukanda belirtilen tarihsel ko~ullarda
ortaya ~lkan pragmatizmi, tek bir felsefi ogretiden ziyade, birbirine yakindan
bagh felsefelerin bir blitlinli olarak ifade etmek yanh~ olmaz. Charles Pierce
(1839-1914), William James (1842-1931), John Dewey (1859-1952) ve
George Herbert Mead (1863-1931) tarafmdan geli~tirilen bu yakla~lmm konusu,
modern felsefenin ana sorunlanndan bazilanm evrimci a~ldan yeniden
dli~linmek olmu~tur.

Durkheim ve Pragmatist Dii§iince
Pragmatizm ve Sosyoloji adh kitabm Durkheim'in toplumbilime kazandlrdlgl
klilliyatm5 ~aheseri oldugunu soylenemez. Belki, bunun bir nedeni, onceden de
belirtidigi lizre, soz konusu metnin Durkheim'in dli~lincesinin bir lirlinli olsa da,
onun tarafmdan kaleme ahnmaffil~ olmas16• Mauss'un aktarlffilna gore,
Durkheim, Sorbonne'da 1913-1914 ogretim Ylh boyunca verdigi dersleri, henliz
yeni olan pragmatizmi ogrencilerine tanltmak i~in a~lyor. Asil amacml, daha ilk
derste, pragmatizmin eksiksiz bir sunumunu yapmaktan ~ok, bu dli~linceninin
farkh temsilcilerinin ortaya koydugu ortak yanlan tesbit etmek olarak a~lkllyor;
ve derslerini, bu felsefenin ortaya koydugu dli~lince sistemiyle, sosyolojinin en
ba~mdan beri ortaya koydugu felsefi, epistemolojik veriler arasmdaki baglantl

iktisadi ve siyasi ko~ullann Amerikan toplumbiliminin ortaya <;lkl~mdaki etkileri i<;in bkz. Dorothy Ross,
The Origins of American Social Science, Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
Bu eserlerin bliylik bir klsml dilimize kazandmhm~tlr; hatta i<;lerinden birinin ilk basklSl,
Durkheim'in 1890-1900 yillan arasmda siyaset ve devlet lizerine verdigi derslerin metinlerini elinde
bulunduran Hliseyin Nail Kubah sayesinde, Ler;ons de sociologie: Physique des ma!urs et du droit
ba~hglyla, 1950 yilmda Tlirkiye'de ger<;ekle~tirilmi~tir.
Ashnda yapltln, Durkheim'in OIiimlinden sonra kitap haline getirileren diger metinlerininkine benzer bir
hikayesi var: Durkheim'in hem tinemli bir takip<;isi hem de yegeni olan Marcel Mauss, Durkheim'in
kurucusu oldugu Annee sociologique isimli derginin 1925 yilma ait cildinde (www.gallica.bnf.fr)
Durkheim'in 1. Diinya sava~l Oncesinde verdigi derslerin kaYlp notlanndan bahsediyor ve ders notlanm
ellerinde bulunduranlara, notlann bir araya getirilmesi i<;in «agnda bulunuyor. Bu <;agn yamtslz kalnuyor.
Ancak, Mauss'un bu yolla topladigl beIge ve notlarla Durkheim'in diger evraki, bu sefer de II. Diinya
Sava~l dtineminde Fransa i~gali Slfasmda yok edilince Pragmativn ve SOIJ"yo[oji ba~hkh derslerin J. Vrin
Kitabevine ula~tlnlan, tigrencilere ait iki ayn not dizisi sayesinde, basilmasl 1955 yilml buluyor.
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ve uyu~mazhklar Uzerine kuruyor. Yine Mauss'un ifadesiyle, kendi feIsefesiyle,
Bergson, James ve Dewey gibi pragmatistleristlerinkini kar~l kar~lya getiriyor7 •
Durkheim, klasik pragmatist dU~Unceyi ele~tirdigi bu derslerle, ashnda,
sosyoloji gibi gen<; bir bilim dahmn gen<; takip<;ilerine disiplinlerinin geli~tirdigi
yontembilimsel ve kuramsal sisteme sahip <;lkmayl ogretir ve boylece bu yeni
bilim dahyla nesnesi arasmdaki epistemolojik bagl kuvvetlendirmeye, daha da
onemlisi, sosyologlann oldugu kadar felsefecilerin gozUnde de me~rula~tlrmaya
<;ah~lr. Burada, Durkheim'in kendisinin de bu konunun se<;imine iIi~kin
slraladlgl gerek<;eleri hatlrlamak aydmlattcl olabilir.
ilk derste, dersin yapllma nedenleri ~oyle malamyor: Bunlann ilki,
pragmatizmin donem i<;in gUncelligi. Annie sociologique'te tartl~tlan konulann
zenginliginden ve tamttlan yazar <;e~itliliginden anla~llabilecegi gibi Durkheim,
Fransa dl~mdaki dU~Unsel hareketIeri yakmdan izliyor ve pragmatizmin hakikat
kurarmm bilhassa ilgin<; buluyor. Ikinci gerek<;esi ise, <;lkanmlan birbirinden
farkh olsa da, pragmatizmin, tlpkl sosyoloji gibi ya~am ve eylemle ilgileniyor
olmasI. Slraiadlgl bu gerek<;elerle birlikte, Durkheim'in bu konuya el atmasmm
astl nedeni, pragmatist dU~UnUrlerin ya~am ve eyleme iIi~kin <;lkanmlanna ve
akIl ytirtitme sisternlerine kattlmamasI. Durkheim, pragmatizmin getirdigi
ele~tirilerle geleneksel ussalctllgm yenilenmeye muhta<; oldugunu hissettirmeye
muktedir oldugunu dti~tinmekle birlikte, pragmatizmin bu savml tamtlamada
yontem baklmmdan aciz oldugunu saptlyor.
ProfesorUn, klasik pragmatizme kar~l, kendi sosyolojisini epistemolojik olarak
nastl temellendirdigini goz atahm. Derslerin slralam~ma baktlglmlzda,
Durkheim'in pragmatist dU~Unceyi, pragmatizmin dogmatizm ele~tirisi,
pragmatizmin ussalclhk yerine onerdigi savlar ve pragmatizmin genel ele~tirisi
olmak Uzere herbiri sosyologun ele~tiri ekseninde bulu~an ti<; ana boIUm altmda
ele aldlglm gortiyoruz. Derslerin bu slralamayla bi<;imlenmesine kar~m derslerin
ana izleginin, pragmatist dU~tintirlerin hakikat bilgisine ili~kin geli~tirdikleri
kurama Durkheim'in farkh a<;llardan getirdigi ele~tiriler oldugu a<;lkhr.
Durkheim, pragmatist ogretilerin bir <;ok zihni bu kadar az zamanda ikna
edebilmesini, hakikat probleminiortaya koyma ve ele alma ~ekline baghyor. Bu
noktada, ozellikle James'in, hakikatin esnetilmesi, yani hakikatin mantIk

Marcel Mauss, "L'a:uvre inedite de Durkheim et de ses collaborateurs" , AllIlt?e soci%gique, yeni dizi, c.
III 1925,7-29.
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disiplininin otesinde var oidugu saVl ammsanmahdlr. Bu sava gore, dtinya
belirlenmi~ degil, aksine mtidahale edilebilirdir. Burada, eylem alamm
geni~Ietmek isteyen yeni, gti~Iti insan fikrini de gortiyoruz. Durkheimin
pragmatizm ile sosyolojinin nesneleri arasmda kurdugu paralellik burada ortaya
~lklyor: James'in ifade ettigi gibi hakikati kutsal ve mutiak niteliginden
kurtarmak ve boylece tahlil edilebilir ve a~lklanabilir bir ~ey haline
donti~ttirmek8.

Durkheim'in sosyolojisiyle pragmatizm, sosyologun hakikatin bir §ey gibi ele
almmasl gibi temel bir noktada ortakla~sa da, sosyologla pragmatist dti~tintirler
akIl ytirtitme ~ekilleri ve yontemler bakImmdan ayn dti~tiyorlar. Sosyologa gore
pragmatist dti~tintirler tarihsel (doiaylSlyla, toplum bilimsel) ogretileri keyfi
olarak kullamp, bazen de yeterince isabetli olmayan ~ekillerde yorumluyorlar.
Durkheim, pragmatistlerin gerek~elendirme tarzlannm soyutluguna vurgu
yaplyor ve bunlann ampirik olma iddiasl olsa da, sunulan kamtlann, ~ogu
zaman dialektike dayandlgmdan, ortaya konulanm, salt bir mantIksal kurgu
oimaktan kurtulamadlgml ileri stirtiyor9 . Durkheim burada, belki sadece
pragmatist bakI~m degil, genel olarak toplumsal felsefenin, ele aldlgl bir
olgunun veya fikrin esaSllla ula~mak i~in, nesne ve ozneler arasllldaki her ttirlti
tarihsel bagl yok saydlgllllll altllli ~iziyor. Oysa, tarihselle~tirme §eyle~tirmedir,
yani topium bilmin kurdugu bilgi kuramllllll birinciI unsurudur. DolaylSlyla,
sosyolojinin yaptIgl insana dair her~eye tarihsel bakI~ a~lSlm uyguiamaktIr
~tinkti insan ve insana dair her~ey, ba~Iama ve bitme noktasl belli olmayan
tarihin, yani bir oIu~un Urtintidtir lO • Soyut veya metafizik degeriendirmeler
bunlara tatmin edici bir a~lklama saglayamaz. Eger insani ger~ek bizatihi
karma~lksa, gen;eklik yonUnden karma~lk bir ~eyin a~lklamasl soyut olarak ele
ahnamaz ll .
Derslerin devamlllda Durkheim, pragmatist dti~tinUrierin ortaya koyduklan
hakikat kIstaslanm tartl~lyor. Pragmatistlerin one stirdUklerin gibi hakikatin
degi~kenligine ve oznelligine dair tespitlere katIlsa da, bunlann tarihsel olarak
kamtlanmadlk~a anlamslz oIdugunu soyltiyor: «hakikatin zaman i~erisinde
degi~iklige ugradlgllli soylenebilmesi i~in, belli bir zamanda ve belli ko~uIlarda,
me~ru oIarak dogru sayIlan bir onermenin, ba~ka ko~ullar i~inde dogru
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saytlmadlgtmn serimlenmesi gerekir ». Hemen ardmdan soruyor : «Pragmatizm
ger~ekligin degi~tigini ileri stirtiyor, fakat buradan eski hakikatlerin
yanh~Iandlgl sonucu ~lkar ml ? »12. Boylece sosyolog bize, tarihselligin somut
verilere dayanmakla birlikte, ana ilkesinin bu verilerin ortaya koydugu oigusal
saptamalann arasmdaki izafi ili~ki oidugunu gosteriyor. Ger~eklik, hi~bir zaman
yerini, yenisine blrakmak tizere birden bire yok oimadigma gore, onemli oIan,
insanlarm ger~eklik tasavvurunun ger~ege uygun oldugunu, yani hakiki
oidugunu dti~tinmeye sevk eden amilleri bilmektir. Bu tasavvurlann, tarihin
akt~l i~inde bir donemde, dogru ya da yanh~ olarak kabul edilrni~ olmalan,
sosyolog i~in onem ta~lmamahdlrl3.
Durkheim, pragmatist dti~tincenin hakikat mefhumunu sorgularken, ileri
stirdtigti diger bir hakikat ktstasl olan faydahhk ktstasml da ele~tirir. Sosyologa
gore, pragmatist dti~tince (burada ozellikle James'e atlfta bulunuyor) nazannda,
hakikati tammlayan ozelliklerden biri de faydadlf. Ancak, bunun sebebi
pragmatizrnin hakikati yaImz bir eylem araCl olarak ele almasl, tasavvurl bir
i~levinin oldugunu reddetmesidir. Kitaptan yola ~lkarak, Pragmatist dti~tincenin
savladlgl hakikat bilgisiyle, sosyolojik kuramm hakikat bilgisinin temel
~eli~kisinin, dti~tincenin tasavvurl degeri olmadlgma ili~kin savm Durkheim
tarafmdan ele~tirilmesiyle somutluk kazandlgml one stirebiliriz. Pragmatizmin
(burada da ozellikle Dewey' e gonderme yaparak), bilginin yalmzca eylem i~in
var oiduguna ve ama~lara eri~mek i~in pratik ara~lar sunmasma ili~kin saVl ile
bilirnin, dolaYlslyla topiumbilimin amacmm bilmek oimasl birbirini dl~Iar.
Pragmatist dti~tintirlerin (Durkheim' e gore Bergson' un dti~tincesinden yola
~lkarak) dti~tince ile ger~ekligin ttirde~ oimaYI~ma, kavramlarm ins ani olan
~eyleri, bilhassa degi~irni, donti~timti ifade etmekte asIa yeterli olamayacagma
ili~kin savlarml Durkheim, ger~ekligin, banndlrdlgl btittin izafiyet ili~kisi ile
birlikte ortaya konmasmm tek yolunun onu ifade edebilecek ger~ege uygun,
yani tarihsel bir dti~tince dizgesi olu~turmak oidugunu ileri stirerek ~tirtittir.
Sosyolojik dti~tinme dtizeninde, ~ogu zaman ileri stirtildtigti gibi, toplumsal
dtinyaYl, ya~anffil~m rollinU yadslyarak ve yalmzca maddesel olam hesaba
katarak a~lklamak soz konusu degildir. Aksine, sosyoloji, kar~lla~tIrma yoluyla,
olgular arasmda maddeden temsillere kadar farkh maddesellik derecelerini
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Liberal Kuramlar ve Durkheim Sosyolojisi

Durkheim'in ve Toplumbiliminin Gozden Dii~mesinin Tarihsel Ko~ullarl
Durkheim'in pragmatizm ele~tirisi <;:en;evesinde bir kez daha a<;:lga <;:lkan bu
disiplin tartl~masl, soz konusu disiplinlerin tiniversite <;:evrelerinde sahip
olduklan simgesel degerlerin, ulusal ya da ulusa~lfl akademik alanlardaki gti<;:
dengelerinin evrimi dogrultusunda donti~meleri hesaba katIldlgmda, iyice anlam
kazanmaktadlr. Pragmatizm ve Sosyoloji derslerinin (1913-1914) hemen
ertesinde, Fransa'da felsefe alanmdaki degi~imin Durkheim sosyolojisi lehine
olmadlgl kesindir. Aslmda, Franslz sosyolojisinin kurucusu i<;:in, once Bordeaux
Dni versitesi' nde, soma Sorbonne' da a<;:llan ktirstilerin isrninin « egitim
bilimleri» olmasl ve Sorbonne'daki ktirstistintin isminin, ancak 1913'ten soma
«egitim bilimleri ve sosyoloji» olarak degi~tirilmesi, donernin Franslz
tiniversitesindeki diger disiplinler arasmda sosyolojinin sahip oldugu simgesel
deger hakkmda fikir verir 15 • Soz konusu donemde Durkheimci sosyoloji, geni~
tammlyla tUm insan bilimlerini etkisi altma ahru~ olan ussalcJhgm ve
pozitivizmin yarattIgl elveri~li ortamdan faydalansa 16 da, asIa tiniversitenin
soylu bir disiplini olmarrn~tIr. Durkheim'in, « benim ilgilendigim ve anlamaya
<;:ah~tIglm din, baZl ince ruhlulann sahip oldugu, veya sahip oldugunu sandlgl
din degil de, insanhgm btiytik bir bdltimtintin varolu~a tahammtil etmesini
saglaml~ olandlr » ctimlesiyle ozetledigi gibi, bu konumunun nedenlerinden biri
sosyolojinin toplumsal ger<;:ekligin unsurlanna ya~amm bas it, Slfadan ve nesnel
verilerinden hareketle ula~masl, digeri ise, ger<;:ekligi gti<;: ili~kilerinin var ettigi
hiyerar~iye oturtmasldlr 17 : tahakktim ili~kisini soz konusu edip sorgulayanlar
asIa hakimler arasmdan <;:lkmaz.
14

15

16

17

Durkheim'in toplum kurammda, olgulann in~asmda zamansalhgm onemi i~in : Bernard Lacroix, "Aux
Origines des Sciences sociales fran~aises : Politique, societe et temporalite dans l'ceuvre d'Emile
Durkheim", Arc-hives de Sciences Sociales des Religions, cilt 69, nOI, 1990, s. 109-127.
Fransa'da tarn olarak «sosyoloji» ismiyle a~llan ilk ktirsti bir ta~ra tiniversitesi olan Strasbourg'da 1927
yilmda, Maurice Halbwachs i~in a~ilml~tlr.
Durkheimciligin Sorbonne'da /ziikiim siirdiigii tarihler Durkheim'in 1902'de Sorbonne'daki ktirstistine
atanmaslyla ba~laYlp, aym klirstiyle, 1955'te Georges Davy'nin ardmdan Raymond Aron'un gelmesi ve
Jean Stoetzel i~in toplumsal psikoloji klirslislinlin a<;ilmaslyla son bulur.
Louis Pinto, "Le detail et la nuance. La sociologie vue par les philosophes dans la Revue de metaphysique
et de morale, 1893-1899", Revue de Mhap/zysique et de Morale, c. 98, nOI-2, 1993, 141-174.
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Toplumbilimin FransIz tiniversitelerinde kendisini var etmeye c;ah~tIgI
donemde, FransIz felsefe alamna, biri bilimsel ktilttir felsefesi, digeri kurumsal
felsefe olarak tammlanabilecek iki ZIt kutbun hakim oldugu gortiltir. Bunlann
ilkini, felsefeyi, spirittializmle baglanm tamamen koparml~ ve bilimsel
disiplinler arasmdaki ah~ veri~i gtic;lendirmeye c;ah~an bir disiplin olarak goren
ve bir taraftan mantIkC;llar, epistemologlar, bilim tarihc;ilerinin, diger taraftan
sosyologlann temsil ettigi, pozitivist akademik aktOrler olu~turuyor. Soz konusu
bu kategoride, « Nouvelle Sorbonne » okulunun ana isimlerinden biri olan Leon
Brunschvicg'in temsil ettigi « ele~tirel » veya ussalcI yonelim onemli yer tutar,
oyle ki, orne gin Dreyfus olaymda takmdlklan tutumla bilim ve demokrasi
arasmda adeta i~birligi yaratan bir gelenek meydana getirirler. Auguste
Comte'un izindeki bu aktOrler, Durkheim'in fikirleri gibi felsefedeki retorik
gelenegine ele~tiri getiren dti~tinceleri benimsemelerinin yam Slra okul
egitiminin, anlamaya dayah bilim disiplinini esas almasml sagJayacak bir egitim
reformunu savunurlar. Sahip olduklan siyast yatkmhklann, devrin iktidarmda
soz sahibi olan bir tabm sec;kinlerinkiyle benzer olmasl, onlann fikirlerinin
kamusal kullammlanna elveri~li bir ortam hazlaml~tIr. Bilhassa 1880-1890
yIllan arasmda gerc;ekle~tirilen egitim reformlannda ve bilimsel uzmanhk
dallan ve bilimsellik iddiasmdaki yeni disiplinlerin (cografya, pedagoji,
psikoloji, sosyoloji, vb.) tiniversiteye girmesinde iktidarda olan ve c;ogu
pozitivist bir ktilttirle donanml~ olan cumhuriyetc;iler btiytik rol oynaml~tlr18. Bu
sec;kinlerin, retorik ve mistisizme kar~lSl olan aklldan bekledikleri zihinlerin
demokratik reformuna katklda bulunmasl, zira pozitivizmin temel ogretisi, bir
yandan bilimsel akhn tarihsel bir karakteri oldugunu dogrularken diger yandan
da deney oncesine ve ezell/ebedt hakikate dayanan sistematik (dti~tinsel ve
toplumsal) in~alarl reddediyor .
Kurumsal felsefe alamm meydana getiren ikinci kutup ise, spirittialistlerin
mirasml sahiplenenlerdir. Franslz tiniversitesinde soylu bir disiplin olan
felsefenin tiniversitedeki ayncahkh konumunu savunurlar. Bu iki kutbun
arasmda « lhmh muhafazakarhk » diye tammlanabilecek ve Bergsoncu modeli
temel alarak, petafizik dti~tinceyi devrin bilimsel geli~meleriyle bulu~turan
birc;ok farkh konum vardlr l9 •
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Louis Pinto, "Le detail et la uuance", s. 145.
Louis Pinto, "(Re)traductions : Ph6nomenologie et « philosophie allemande» dans les annees 1930".
Actes de La recizercize en sciences sociaie,\', nO 145,2002,21-33.
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Ancak, 1920'lerde Fransa'da felsefe alanmmda ya~anan donti~tim, 1900'lti
Ylllann ba~lannda egemen olan felset'i ktilttirtin ussalct varsaYlmlanyla ipleri
koparmaYI gerektiren bir ortaml te~fik etmi~tir. Donti~timti tetikleyen olgunun,
baZI Alman dti~tintirlerinin, donemin ken dine has ko~ullan ic;;inde Fransa'ya
ithali oldugu soylenebilir: Dilthey, Heidegger, Hedel, Husserl, Jaspers,
Nietzsche, Scheler, Kierkegaard gibi dU~Untirlere atIflann artmasl, 0 zamana
kadar universitede belli bir deger ifade eden akademik ussalcthgm, felsefenin
bilim Uzerine yaptIgI, dar anlamda «pozitivist » bir incelemeye indirgenmesini
beraberinde getirmi~tir20. Ashnda, Durkheim'in kendisini, Wundt, Jhering,
Wagner, Schaeffle, hatta Marx gibi dti~tintirlerle tam~tlran ve en onemlisi
Durkheim'e bu dti~UntirJerin ortak noktasl olan tarihsel ve gerc;;ekc;;i (ve
pozitivist) yontembilimin yeniliklerini ke~fettiren, onun 1885-86 Ylllannda
Alman Universitelerine yaptIgI seyehattir21 . 1920'li yIllar Franslz tiniversitesinin
Alman felsefesinin fikirleriyle ilk kar~Ila~ma tarihi olmasa da, aradan gec;;en
otuz-kIrk yll ic;;inde yeti~mi~ ve dti~tinsel atIflanm farkh bir entelekttiel evrende
arayan yeni bir ku~ak soz konusudur artlk. Fransa'da felsefe alanmda ya~anan
bu gUC;; ili~kisi degi~ikligi baglammda, birbirini izleyen bu iki dti~UnUr ku~agmm
farkh toplumsal ozellikler ta~lyor olmasl aynca dikkat c;;ekicidir. Y eni ku~ak
dUnUnurlerin c;;ogunun burjuva kokeninin aksine, aralannda Durkheim'in de
bulundugu, «Nouvelle Sorbonne» okulunu olu~turan aktorlerin bir c;;ogunun
kokeninin, ktiC;;tik burjuvaziye veya diger mtitevazi slmflara dayandlgl ve
tiniversitelerde yUksek mevkilere ula~abilmelerini, egemen slmflardan
gelmemelerine ragmen «cumhuriyet okullanna» borc;;lu olmalan dikkat
c;;ekicidir22 .

20
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"
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Bu felsefi' aktanmm ko~ullan ve aktiirJeri hakkmda aynntlh bilgi i"in bh. Louis Pinto, (Re)traductions.
Fikir aktmlanna araClhk saglamada, donemin akademik aktiirlerinin daha onceki donemlere nazaran artan
tiziki dola~lmlannm yam Slra, bilhassa (I930'lu ytllardaki Alman siyaseti nedeniyle) vatanda~hk, dil veya
egitim bakumndan Alman kiiltiiriine bagh olup da iiretimlerini Fransa'da veren B. Groethuysen, A.
Koyre, G. Gurvitch, A. Gurwisch, A. Kojeve, E. Weil, E. Levinas gibi dii~iiniirJerin rolii biiyiiktiir.
Bernard Lacroix, Durkheim et Ie po/itique, Paris : Presses de la Fondation Nationale des Sciences
Politiques, Presses de I'Universite de Montreal, 1981, s. 50-62.
Burada as!l vurgulanmak istenen okullarm nite1iklerinden "ok devrin siyasi yaplsmm meritokrasiyi
kullanma ~eklidir. « Nouvelle Sorbonne » profesorierinin sosya1 ve iktisadl kokenleriyle i1gili olarak
yapllan saptama. bunlann kendi "ocularmm sosyo-profesyonel giizergahlannm ortaya koydugu slmf
kayblm ele alanan ara~tlrmalarla kamtlanml~hr. Bkz. Victor Karady, « Durkheim, les sciences sociales et
I'Universite: bilan d'un semi-echec» Revuefranraise de socioiogie, 17. Cilt, 2. SaYI, 1976,267-311.
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Yeni oturmu~ olsa dahi, bir vakit liretken ve saygm olan Durkheim geleneginin,
iki dlinya sava~l araSl donemde gen~ ara~t1rmacllar i~in cazibesini yitirmesine23
ortam hazlrlayan yaplsal donli~limlin nedenleri arasmda Alman felsefesinin
Fransa'ya ithalinin yam sua ABD'den ithal olan ve ampirik ara~t1rma usullerine
dayanan «tUmevanm sociolojisi» de etkin olmu~tur. Felsef'i slmflama
ilkelerinin ugradlgl degi~im doiaYlslyla felsef'i faaliyetin, 1920'li Ylilardan
itibaren yeniden tammlanmasl, 0 zaman a kadar ussa1clhgm golgeledigi
spiritUalist fikirlere yeniden soz hakkl tanmmasmm 24 yam Slra, bu akademik
evrende olu~an yeni gli~ dengesi baglammda, ussa1clhgm bir idealizm bi~imi
olarak one slirlildligli, sosyolojinin ise, kurumlan ve gorenekleri dogrulamaya
yarayan bir dogmatik ogreti olarak algllandlgl yeni bir ortam yaratml~tIr. Yeni
ko~ullar
Durkheim'in entelektliel miras~llanmn da kendi i~lerinde
bollinmelerine yol a~ar.
Sosyolojinin disiplin olarak, tUm ilkelerinden ve tarihse1ci yonteminden
anndmhp, bir ka~ sene evveline kadar bilimsel bir sistem olarak i~ledigi
alanlarda sadece t6zsel tammlamalar yapmaya yarayan bir tasavvur aracma
indirgenir olmasml sadece Durkheim'in oliimliyle (1917) a~lklamak gli~. Zira
sosyolojik bir alanm donli~limli, 0 alanda eyleyen aktorlerin ~ahsi niteliklerinin
kategorik degi~imine bagh oldugu kadar 0 alana etki etmesi imkan dahilinde
olan ve gli~ ili~kilerinin daha dogrudan ve daha a~lk bir ~ekilde soz konusu
edildigi ba~ka alanlarla (siyasi, iktisadi) arasmdaki ili~ki kiplerinin donli~mesine
de baghdlr. Bu donli~limlerin en belirgin ~ekilde ya~anmasma ise siyasl ve
iktisadi kriz ve kopu~ ani an zemin hazlrlar. Dlinyanm bir ~ok lilkesinde ulusal
akademik alanda az ya da ~ok degi~iklige neden olan 1929 krizi ve hemen
ardmdan, I. Dlinya Sava~l sonrasmda kurumsalla~maya ba~lanan ulusa~m
akademik alanda liberalizmin yenilenmek lizere tartl~maya a~Ilmasl25
Fransa'daki liniversite ortammm da kozmopolitle~mesine sebep olmu~tur.
Sosybloji alamnda, kurumsal anlamda ilk degi~iklik, bir vakit Durkheimci
okulda yer alan Celestin Bougl6'nin kurulmasma katklda bulundugu Toplumsal
BeIge Edinme Merkezi'nin (Centre de documentation sociale) 1929'da iflas
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Fransa'da,1900-J940 yillan arasmdaki her on Yllda savunularn sosyoloji tezlerinin ortalama saylSl 18901899 y!llan arasmda savunulan sosyoloji tezi saYIsmm yansl kadardlf. (Bkz. Victor Karady, «Durkheim,
les sciences sociales et l'Universite")
Louis Pinto, Les Neveux de Zarathoustra. La reception de Nietzsche en France, Paris: Seui!, 1995.
Neo-liberalizmin fikir babalarmm (ve onlan kollayan sermaye desteginin) Franslz liniversitesindeki
yaplsal ve entelektiiel etkileri i«in bkz. Fran~ois Denord, Neo-liberalisme version fram;aise, Paris :
Demopolis, 2007.
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eden, FranSlZ banker Albert Kahn'm yerine Rockefeller Vakfl tarafmdan
desteklenmeye ba~lamasldlr26. Boylece, kurulu~undan beri Sosyoloji
ogrencilerine beIge ve ba~ka ~ah~ma imkanlan saglayan bu merkez,
Durkheimci sosyologlar grubunun dagIlmasmdan, ozellikle de uluslararasl
siyasl durumun elveri~li kIldlgl ulusa~1f1 ~ah~ma konulanna olan ilginin
artmasmdan faydalanarak yeni bir ~ehre kazanml~ olur. Franslz sosyolojinda
yabancl akademisyenlere artan ragbet, Durkheim'in kurdugu ve onun
toplumbiliminin kalesi olarak bilinen Anntie sociologique dergisinin (18961925) bile, 1935'ten sonra Annales sociologiques adlyla yeni sosyolojik
akImlara daha ~ok yer veren ba~ka bir dergi olarak yaYlmlanmasml beraberinde
getirmi~tir27. Rockefeller Vakfmm verdigi parasal destek sayesinde artan
seyahat burslan, bir yandan, ABD ve Almanya'ya eskiye nazaran daha fazla
sayllarda ogrencilerin gonderilmesini gtindeme getirirken 28 diger yandan,
ABD' den ara~tlrmacIlann, hatta siyaset adamlannm konferanslar vermek tizere
Fransa'ya davet edilmesini olanak saglar. Ancak bu durumun, ara~t1rmalann
yaImzca ko~ullanna etki etmekle kalmadlgl aym zamanda ara~t1rma pratikleri
tizerinde sonu~lar dogurdugu ger~egi gozardl edilmemelidir: Rockefeller
Vakfmm parasal destegi yaImzca «ttimevarlm sosyolojisi» alanmdaki
ara~tIrmalara yoneliktir. Vakfm parasal destek yoluyla yarattIgl etki alam,
1931'den sonra dogrudan Paris Universitesi'ne odemeye ba~ladlgl paralarla
daha da yaYlhr; oyle ki, destekten onemli paylar alan bir tabm ara~tIrma
merkezlerinin (DI~ Siyaset Ara~tIrma Merkezi gibi) akademik alandaki tiretim
pay Ian da btiytir.
1930'lu Yillarda, iktisadi Iiberalizmin i~inde bulundugu krizin, Franslz ulusal
akademik alanma etkisi ~oyle ozetlenebilir: topium bilimcilere, toplumlann
idaresi ve i~letiImesi roltinti bi~en «planlamacl» yakla~lmlann hakim bir
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Amerikan sanayile~mesinin onclilerinden biri olan, Standard Oil isimli petrol trostlinlin sahibi Rockefeller
Ailesi, 19 ylizyllda biriktirdigi onemli miktardaki servetin bir klsmml «9Ikar ve kilr amacI glitmeyen»
haYlrseverlik i~lerine aylrml~tlr. 20. YliYIl ba~mda tIP ve egitim alanmda yapttgl « yatmmlar » onemli yer
tutar. Chicago Universitesi gibi ABO i9inde oldugu kadar Gtiney Amerika ve Avrupa'nm ge~itli
b61gelerinde pek 90k egitim ve yardlm enstitlislinlin kurulu~una destek vermi~tir.
Allnaies sociologique'in degerlendirme yazllan arasmda, omegin Mannheim, Schlits, Elias, Parsons gib
daha 90k Fransa dl~mdan yazarlara rastlamr oluyor. (Bkz. lohan Heilbron, "Les metamorphoses du
durkheimisme, 1920-1940", Revuejranraise de sociologie, SaYI26-2, 1985,203-237)
Sosyoloji alanmdaki yerini bliylik oranda, TocqueviIle'i ABO'den ithalliberallik imgesiyle donatlp bir
demokrasi havarisi olarak yeniden liretmesine bon;lu olan Raymond Aron bu donemde burslu olarak
Almanya'ya gonderilmi~tir (Bkz. Claire Le Strat, Willy Pelletier, La Canonisation liberale de
Tocqueville, Paris: Syllepse, 2006). Marjolin, Schwob, Stoetzel ise yine aym donemde burslu olarak
ABO'ye gonderilen ogrencilerden bir ka\;ldlr.
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konum kazamrken, bilim adamlanm, diplomatlar, gazeteciler, sanayiciler gibi
farkh alanlardan aktOrlerle bulu~turan ulusa~1fl bir akademik alan bilhassa
iktisat ve sosyoloji disiplinlerini ulusal dlizlemlerde hakimiyeti altma alml~tlr.
Bu elveri~li ortamda Rockefeller Vakfmm izledigi siyaset, «anketler» lizerine
kurulu tlimevanm sosyolojisinin Fransa'da etkin olmasma, dolaYlslyla Le
Play'in yakla~lmmm yeniden ye~ermesine neden olmu~tur. Yeni yontemlerle
c;ah~an ara~t1rmacIlar (Le Bras, Friedmann, Mougin, Polin, Stoetzel) ic;in
sosyoloji artlk, kendine has sistemliligiyle ayn bir bilim olmak yerine,
me~ruiyeti yoneticilerin veya iktidarlann onu nasll kullanacagma baglt,
ara~tlfma faaliyeti ise sahada veri topianmaslyia smirli olan, c;agda~ dlinyaya
ili~kin bilimsel bir sorgudan ibarettir29 •
Durkheim'in disiplininin takipc;ilerinin, hatta kendisinin pragmatist dli~linlirleri
ve onlann felsefi lirlinlerini yadsIdlgml asIa iddia edemeyiz. Marcel Mauss'un,
pragmatizmi donerninin en onemli felsefesi olarak nitelemesi veya
Durkheim'in, egitimin toplumsal yon line hak ettigi vurguyu yapan (Lange,
Bergemann, Vincent, d'Elslandre gibi) nadir pedagoglan siralarken Dewey'in
de ismini bu listeye dahil etmesi bunun kamtlanndan sadece bir kac; 130. Ancak,
birbirinin c;agda~l olan bu iki dli~lince evreninin yapl ve i~leyi~ olarak farkh
olduklannm saptanmasma engel olu~turmaz : pragmatist dli~linlirlerin fikirlerini
yayma ~ekilleri, bilhassa aralanndan baztlannm hitap ettikleri kitle ve kurumlar,
okur ve takipc;i kitlesi daha c;ok liniversiteyle smlrll olan Durkheim'in ve onun
sosyolojisinin etkisindeki diger ara~tlrmacllannkinden bir tabm farklarla
birbirinden aynhyor.
Pragmatizmi Iiberalizmle Bagda#lran Yapzsal Baglar

Pragmatist dli~lincenin kabul gordligli ve yukarlda ulusa~1f1 yanslmalanm
serimlemeye c;ah~tIglmlz evreni sorgulamadan once ~unu hatlrlamak gerekir :
bilimsel alan da tlpki digerleri gibi toplumsal bir evrendir ve burada da
digerlerinde oldugu gibi, gliC; ili~kileri, iktidarlar, gliC; dengelerini muhafaza
etmek ya da degi~tirmek ic;in giri~i1en mlicadeleler, C;lkarlann korunmasl ya da
tersine donmesine ili~kin stratejiler soz konusudur. Dahasl, bu alan da tlpkl
digerleri gibi ba~ka alanlarla, en onemlisi siyasi alanla baglantl halindedir31 • ~u
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Heilbron, "Les metamorphoses du durkheimisme, 1920-1940".
Marcel Mauss, "L'reuvre inedite de Durkheim et de ses collaborateurs" .
Zira insan (ara~t1rmacl veya dii~niir de olsa) i{:inde dogdugu, i{:inde biiyiidiigii, egitildigi veya siyasi,
toplumsal angajmanlara girdigi ortamlarla, bu ortamlarda sahip oldugu konum, statiisiiniin iist ya da alt
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hal de bilim ve linivesite alanmm aktOrlerinin dahil olduklan gli~ hiyerar~isi
i~indeki konumlanm belirlemede, var olduklan bu evrenin yaplsmm ve
i~leyi~ininin bilincinde olanlarla, bu yapl ve i~leyi~i bilin~dl~ma itip yok
sayanlann sosyo-profesyonel ko~ullanm aYlrdetmek faydah olabilir.
Pragmatizm ve Sosyoloji'ye geri donecek olursak, Durkheim'in, pragmatizmi
dli~lince olarak tammlamaya ~ah~t1g1 ilk derslerinde, pragmatist dli~linlirlerin
fikirlerini daha ziyade liniversite ~evresi dl~mda verdikleri konferanslarla,
yazdlklan makalelerle duyurduklanndan dem vurdugunu gorebiliriz32.
Durkheim, pragmatist fikirlerin Fransa'da spiritlialist dli~linlirler tarafmdan
sahiplenildiginin ve ornegin James' in dli~lincesinin Bergson ve Poincare
tarafmdan temsil edildiginin lizerinde onemle durur. ilk bakl~ta birbirinden
baglmslzml~ gibi gorlinen bu saptamalar aslmda toplum biliminin ABD'de
ortaya <;Ikma ve kurumsalla~ma ko~ullanna dair ipu<;lan ta~lmaktadlf. Amerikan
sosyolojisinin ulusa~m izdli~limleri, Amerikan iktisadl ya~ammm Altm (:agJyla
birlikte gelen (1865-1901), ve bu lilkede bir <;ok alanda toplumsal reform
glindeme getiren ilerlemeci zihniyetin Amerikan toplum bilimleri lizerindeki
etkisini kavradlglmlzda anlam kazamr. Amerikan sosyojisi, toplumsal degi~im
ve ilerlemenin tammlanmasma, ve de ilerlemenin saglanmasmm en glivenilir ve
<;abuk yollanna ili~kin geni~ <;apta yapIlan tart1~malar baglammda geli~mi~tir33.
XIX. ylizyll sonundan itibaren, Amerikan sosyolojisini, smal ve bilimsel
geli~melerin de etkisiyle iki egilimi birle~tiren bir hedef belirler: toplumun
refahml bilimin sagladlgl imkanlardan faydalanarak glivence altma almak. Bu
hedef dogrultusunda, akadernisyenleri, i~adamlanm, yardlm kurulu~lanm, hatta
din adamlanm ortakla~a harekete ge<;iren bir entelektliel dlinya meydana
gelmi~tir. Ortaya <;lkan yaplyl olu~turan aktorlerin hizmet ettigi ortak <;aba,
topluma dair fikir beyan eden akademik ~evrede kendine has bir me~ruiyet
zemini hazlrlaml~tIr. Burada, ger<;ekligi saptama kayglSlndan ziyade toplurnsal
meselelere <;are aramada hukuk, kamu siyaseti veya ozel giri~ime yardlmcl
olacak re~eteler liretme misyonu esas ahmr.

Aym donemde bir toplum felsefesi olarak ortaya <;lkan pragmatizmin
onclilerinden bazllan, yukanda tarif edilen entelektliel evrenin aktorlerindendir.
Daha once de belirtildigi gibi, klasik pragmatizm, Amerikan akademik
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konumda, hakim ya da tahakkUm altmda olu~una gore degi~iklik gosteren baglarla ister istemez baghdu.
Ostelik akademik alan yap!s! ve i~leyi~i geregi se~kinler evreninin bir par~as!d!r.
Durkheim, Pragmatisme et Sociologie, bkz. ikinci Ders .
Craig Calhoun, "Sociology in America: An introduction", Sociology in America: A History, s. 10.
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profesyonelle~mesinin

erken doneminde oJduk<;a kurumsal ve profesyonel bir
baglamda olgunla~ml~tlr. Bu baglamm somut ko~ullanm olu~turan etkin kurum
ise pragmatizrnin Amerikan sosyolojisiyle i<;i<;e ge<;tigi Chicago Oniversitesidir.
Soz konusu kurum, Amerikan sosyolojisinin, yukanda belirtilen toplumsal
dtizenlemeler baglammda, ba~h ba~ma bir disiplin olarak ortaya <;lktlgl yerdir.
Felsefe, toplumsal dti~tinceler tarihi ve Hristiyan sosyalizmi, bu kentteki smal
hareketlilikle bulu~turularak yeni bir bilimsel alan yaratIlml~tlr34. Bilhassa
Chicago ~ehrinde gti<;lti konumda olan sermayedarlann <;lkarlanyla ahlakl
degerler arasmdaki dengenin saglandlgl bu akademik ortamm erken doneminde,
felsefe, Chicago'da, insan dogasmm kavranmasma ili~kin meselelerde onemli
bir ilham kaynagl olmu~tur. Klasik pragmatizmin ba~hca dii~iintirleri, aym
zamanda, Hull House gibi sosyal (yardlm) <;ah~malannm sosyolojik saha
<;ah~malanyla birle~tigi ara~tIrma kurulu~lannda ger<;ekle~tirilen ampirik
<;ah~malara dti~tinsel destek sagJaml~tlr.
Quaker tarikatmdan bir eyalet senatOrtintin haYlrsever klZl Jane Addams'm
Londra'daki yardlm kurulu~u Toynbee Hall'dan esinlenerek kurdugu Hull
House, Chicago Oniversitesinin kurulmaslyla (1892), tirettigi entelekttiel
faaliyetlerle Chicago'daki akademik dtinyamn onemli bir par<;asml oIu~turur.
Addams'm bu giri~irni, <;ogunlukla kendisini toplumsal reformun pratikteki
<;abalanna adaml~ kadmlann gorev aldlgl, egitim faaliyetlerinin, siyasi ve
entelekttiel sohbetlerin yaplldlgl onemli bir toplumsal donti~iim merkezi i~levi
gormti~ttir35, Hlfistiyan haYlfSever kurulu~larmdan ilham alsa da, Hull House'u,
hlfistiyan, radikal hatta sosyalist ara~tlrmacIlan ortak bir toplum <;lkan etrafmda
bir araya getiren kozmopolit bir «bilimsel yardlmseverler» kurulu~u olarak
tammlamak daha dogru olacaktlr36 , Burada gorev alanlarm <;ogu kendilerini
sosyolog olarak adlandlfSa da, Addams'la i~birligi yapanlar arasmda George
Vincent, Albion Small gibi Chicago Universitesine bagh sosyoloji
profesorlerinin dl~mda George H. Mead, William James, John Dewey gibi
pragmatist dti~tintirler vardlr37 , Chicago pragmatistlerini Addams'm toplumcu

34

3S
36

37

Chicago Universitesi, Standard Oil Company'nin parasal destegiyle, Rockefeller Vakfl tarafmdan
Baptistlere ait arazi iizerinde kurulmu~tur. Kuruculan arasmda, aym zamanda Amerikan sosyolojisine
ili~kin temel ders kitaplan yazml~ olan Small gibi Baptist tarikatma bagh profesorler bulunur.
Craig Calhoun, "Sociology in America: An introduction", Sociology in Amerim: A History, s. 16.
Sendikal hareketleri genelde desteklemese de Hull House'un bazl i~~i hareketlerine (am. 1910'da giyim
sekttirii grevlerinde) destek verdigi biliniyor.
Bu ii~ dii~iiniiriin, Charles Pierce' in temsil ettigi Harvard pragmatizminin dl~mda Chicago pragmatizmi
ismiyle ayn bir ekol olu~turuyor, aynntl i~in bkz. Mary Jo Deegan, Jane Addams and the Men (!f the
Chicago School, 1892-1918, New Brunswick ve Oxford: Transaction Books, 1990, s. II
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giri~imine

dahil etmeye yonelten ~ey, (bilhassa Mead ve Dewey'in)
« demokrasi » ve egitim konulanndaki ortak yakla~lmlan olsa gerek : toplumsal
etkile~im i<;inde ~ekillenen dolaylSlyla ~ekillenebilen birey fikri. Aslma
baklhrsa, eylem ve degerler sisteminin merkezine koyduklan bireyin,
pragmatistler tarafmdan, yiizyllm ba~mda ya~anan diinya sava~ma ragmen
saglanacak uluslararasl ban~m tek dayanagl olarak sunulmaslyla38 , diinya
ban~ml giivence altma almaYl hedefleyen kurumsal giri~imlerin pek slk
ba~vurduklan liberal soylemin, evrenselliginden hi<; ku~ku duyulmayan bireyin
inisiyatifini temel almasl birbirinden baglmslz degildir. Hatta bu ikisinin ortak
bir gorii~ a<;lsml yansltmasmm altmda Hull House omegindeki gibi, iktisadi,
siyasl ve akademik se<;kinleri <;lkar giitmezlik kisvesi aItmda bulu~turan
kurulu~lann, uluslararasl diizleme ta~mmasl yatar. Pragmatist dii~iincenin tipik
bir temsilcisi olan Dewey'in, siyasl ve toplumsal maksadl felsefeyle dogrudan
ili~kilendigi idealist, ilerlemeci fikirlerini uluslararasl uzamda faaliyete
donU~tUrebilmesi, yukanda bahsedilen i~leyi~in ulusal diizlemden uluslararasl
diizleme ge<;i~ine somut bir omektir.
Dewey'in dii~iinsel faaliyetini tammlayan en onemli fikrin, her~eyden once
demokrasi ve egitime dayanan bir toplumsal i~birligi oldugu ammsanmah.
i~levsel psikoloji ve pragmatist dii~iinceyi, organik bir toplum modeli
geli~tirmek i<;in birle~tiren bu dii~iiniiriin, Amerikan Altm <;agl'nm ortaya
koydugu ilerlemeci toplumbilimin omek temsilcilerinden biri oldugu da
belirtilmelidir. Siyasl a<;ldan, Dewey'in pragmatizmi yeni bir liberal felsefe
olarak degerlendirilebilir: Amerikan ilerleme <;agmm Ihmll Hristiyan
sosyalistleri gibi 39 , 0 da, demokrasiyi, bireysel inisiyatiflerin belirleyecegi
maksat ve <;lkar birliginin e~itsizliklerin ve statU farklannm iistesinden geldigi
bir aile toplulugu olarak dii~iiniir. Dewey'e gore sanayi, demokrasi ve bilimin
liberal toplumu ahenk i<;inde siirdiiriilebilmesinin ko~ulunu egitim saglayacaktlr.
Hem fikirlerinin diinya <;apmda ahmlanmasl, hem de bizzat yerine getirdigi
resml ya da yan reSml gorevler nedeniyle Dewey akademik oldugu kadar siyasl
bir aktOrdiir. Verdigi eserlerin yam Slfa, aldlgl siyasl konumla iki dlinya sava~l
arasmda yapIlanan ulusa~lf1 entelektliel dlinyamn faal bir aktorli olmu~tur.
38
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Mead'in, 1917'de Chicago Herald'da yaymlanan, devletin dogasl ve sava~a ili~kin yaz!lan, onun
uluslararaSI ban~ taraftarhgl hakkmda fikir veriyor.
Dewey demokratik toplumu Tann'nm Kralhgl olarak da tammlar. Bkz. John Dewey, "The Ethics of
Democracy", 1882 - 1898: Early Essays and Leibniz's New Essays, 1882-1888 (Collected Works o.f John
Dewey), Carbondale & Edwardsville: Southern Illinois University Press, 1966, c. 1 s. 240-49.
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Dewey, bugUn bir dU~UnUrden ote, evrensel Une sahip bir pedagog olarak
tammr. DnUnU, henliz 1920'li yIllarda bile on be~ dile ~evrilmi~ eserleri dl~mda,
<;in, TUrkiye gibi Ulkelerde izlenecek egitim siyasetiyle ilgili olarak
ger~ekle~tirdigi resml gorevlere bor~ludur. Amerikan Altlll ~agllllll reformist
toplum dU~UnUrU olan Dewey'e, egitim siyaseti konusunda, dUnyanm farkh
bOlgelerinden siyasl iktidarlara akil hocahgl yapma yetkisini saglayan, iki dUnya
dava~l arasmda henUz kurumsalla~makta olan ve toplum, iktisat, hatta hukuk
konusunda, me~ruiyetini evrensellik iddiasllldan alan soylemi ve stratejileri
lireten dUzenin sagladlgl referanslar agldlf.
Birinci DUnya Sava~l sonunda olu~turulan Milletler Cemiyeti, yallllzca sava~1ll
galipleriyle magiuplanlll, sahip olduklan nish! gli~ oranmda kaYlrma ya da
cezalandlrma yoluyla, uluslararasl bir iktisadl dlizenin sUrdUrlilmesi yolunda
uzla~tlran hukukl dlizenlemeleri ele almakla kalmadl, aylll zamanda evrensel
~apta entellektliel ve akademik bir i~birligini saglayacak dlizeneklerin de ortaya
konmasma ~ah~tl. 1922'de Milletler Cemiyeti tarafmdan kurulan ve pragmatist
felsefenin Franslz temsiIcisi Henri Bergson tarafllldan yonetilen Uluslararasl
Entelektliel i~birligi Enstitlisli list dlizey memurlan, akademisyenleri ve
sermayedarlan bulu~turan bir kurulu~tur4o. Dewey, bu enstitlinlin egitimi konu
alan yaym ve toplantIlannda en ~ok atJfta bulunulan dli~linlirlerin ba~lllda gelir.
Pragmatist pedagog aylll zamanda, siyaset~ilerle akademisyenleri blinyesinde
toplayan ve adeta pedagoji siyasetleri ihra~ eden bir ~irket gibi ~ah~an Yeni
Terbiyeciler grubunun da fikir babasldlr41.
ve toplumsal kullalllmlannm slire~ ve
ko~ullanllln irdelenmeye ~ah~lldlgl bu yazlda, akademik bir alamn lirlinU olarak
sunulan fikirlerin veya dli~lince aklmllllll akademik alan dl~llldaki ~evrelerde
ah(mlaYl)cl bulmasml saglayan devindiricinin, aylll zamanda ulusal olan 0
akademik alanlll ulusa~lfl uzama ta~lllmasllli saglayan devinimin de gli~ kaynagl
oldugu sorunsah tartl~lldl. Amerikan sosyolojisinin i~inde olgunla~tlgl tarihsel
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Uluslararasl Entelektliel i~birligi Enstitiisii, parasal destegi Milletler Cemiyeti araclliglyla saglanan ve
diplomatlar, siyaset9iler ve bilimadamlanm biraraya getiren bir 90k konferansa ev sahipligi yapml~t1r.
Bunlardan en "arplcl olam gazeteci, diplomat ve bakanlan, liberalizm kuramclsl olan (aralannda
Oniversite reformu sonrasmda Tiirkiye'ye gelen bilimadamlannm da bulundugu) iktisat profesorleriyle
bulu~turan Lippmann Kolokyumu'dur. Bkz. Denord, Neo-liberalisme versiollfranraise.
Yeni Terbiye'nin 90k yonlii akttirlerinden (hem Tiirk Oniversite Reformunun uzman dam~mam, hem de
Cenevre Kantonu'nun Milll Egitimden sorumlu bakaDl) Albert Malche bir Dewey hayraDldlf. Yeni
Terbiye'nin kozmopolit kurumlan (om. Jean-Jacques Rousseau Enstitiisii) Sekip Tun~, Mustafa Rahmi
Balaban gibi, XX. yiizyilm ba~mdan itibaren Tiirk egitim siyasetinin belirleyici akttirlerini de
yeti~tirmi~tir.
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baglamda, siyaset~iler, sanayiciler ve akademisyenleri i~birligine gotliren,
toplumsal reform ve geli~me odakh baskm gorli~ a~lsmm, I. Dlinya Sava~l
sonunda olu~an, uluslararasl ban~m, iktisadi meselelere dair yakla~lrnlan
uluslararasIla~tlrma yoluyla korunmasl baglammda elveri~li bir ortam bulmasl
soz konusu edilmi~tir.
Aslma bakIhrsa, bilimsel liretim, ussa1c1 dogasl geregi evrensel dlizeyde
payla~I1maya yoneliktir. Aydmlanmacl feIsefe, aklm evrenseIliginden yola
~lkarak evrensellik kazanrru~tIr. Bilimsel fikirlerin ulusal smirlar otesinde
dola~lml akadernik ~evrelerin sahip olduklan benzer bi1im~el kliltlirler
sayesinde mlimkUn olmu~tur. Ancak XX. yUzyIl ba~mda ortaya ~lkan
uluslararasl kurumlann blinyesinde geli~tirilen akademik giri~imlerde
sermayenin dogrudan seferber olmasl, akademik fikirlerin dola~lml lizerinde
daha onceki donemlerde benzeri olmayan bir etki dogurmu~tur. Bunun en
onemli sonu~lanndan biri ulusal akademik alanlann tektiple~tirilmesini
ama~Iayan kurumlarm (Uluslararasl Entelektliel i~birligi Enstitlisli gibi) me~ru
bilimseI norm ve fikirleri onaylama ve yayma konusunda neredeyse
tekelle~mesidir. Akademik alanlann tektiple~mesinin tarihsel ko~ulIarl lizerine
dli~linmek, bir yandan buglinlin me~ru akademik lirlinlerini sorunsalla~tIrmaYl,
diger yandan da, kurumsal ve dli~Unsel geli~irni soz konusu uluslararasl
slire~lere yakmdan bagh olan Tlirk liniversitelerinin kokenleri lizerine
dli~Unmeyi saglayacaktIr. Bliglinlin toplumbilim ~ah~malanndaki geni~ ~aph
etkisini pek az sorgulamadlglmlz think-thankler, me~ru olarak kabul goren bazl
sosyolojik yakla~lmlar (om. cultural studies, gender studies), hatta Durkheim'in
toplumbiliminin Parsons' un dli~lince kahplanndan ge~erek ahmlanmasl42 gibi
akademik dli~lince dlinyamlzda hakim konumdaki yakla~lmlan ancak bu yolla
sorunsalla~tIrabiliriz.

Son olarak, insan ve toplumbilirnlerinde tlimellik atfedilen ~eylerin, aslmda tikel
tarihseI baglamlann lirlinli oIdugunu daima hatirlamak gerekir. Tekil bir tarihseI
gelenegin kendine has niteliklerini bir yandan evrenselle~tirirken diger yandan
bunu yadslma dlizeneklerini gli~lendirme mantlgma dayanan kliltlir
emperyalizmi, bu noktada toplumbilimin mantlgma tam anlarruyla ZIt
konumdadlr; zira ilki tarihsizle~tirme, ikincisi ise tarihselIe~tirme maksadl
temelinde i~Ier. Fikirlerin ulusaI Slll1rIan a~an go~linlin ka<;mllmaz olarak sebep
42

Bir ornek i<;:in bkz. Taha Parla, Ziya Gjj/wip, Kemalizm ve Tiirkiye'de Korporatizm, istanbul : ileti~im,
1989.
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oldugu
tarihsizle~tirme,
toplumbilim
nesnelerinin
evrenselle~tigi
yamlsamasmda, dahasl siyasi baglammdan kopanlmasmda onemli bir etmen
olu~turuyorsa eger, (toplum)bilimcilerin, tamtlama i~in ba~vurduklan gere~1erin
bilincine vararak bilim yapmalanmn tek yolu, toplumsal dUnyaya ili~kin
fikirlerin ortaya ~lkt~mm tarihini, bu fikirlerin uluslararasl dola~lImna ili~kin
toplumsal dUzeneklerin tahliliyle birlikte yapmaktan ge~er.43 Akll, emperyalist
aklm diizeninden kurtarmak ba~ka tlirlli mlimkUn mUdlir?
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Pierre Bourdieu ve LoIC Wacquant, "Sur les ruses de la raison imperialiste", Actes de la Recherche en
Sciences sociales, cilt 121, n° I, 1998, s. 109-18.

