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Ozet: Son ytllarda toplum bilimlerinde ciddi bir kmlma ya~antyor. Bu kmlmada ozellikle
topium bilimlerinin kurumsalla~tIgl ylizytl olan XIX. yUzyil ~artlannm bir uzantlsl olarak
in~a edilen sosyal bilim aIglsl ve anlaYL~mm btiylik oranda a~llmasmm onemli bir payl
bulunmaktadlf. Bu durum, sosyal bilim yapmaYl hem zorla~tlrmakta hem de ycni
imkanlarm BnOnO ac;maktadlr. Bir a9Jdan sosyal bilimin dayanmak zorunda oldugu
bilimsellik tabam ge~itli tartt~malara konu olmaktadlr. Otc yandan ise sosyaJ bilimlerin
girilen yeni donem ile ba~ka imkanlara da kapl araiadlgl soylcnmektedir. XIX. yUzyIidan
gUnUmUze ortaya 91kan sosyal bilim algi sma egemen olan etnocentirisism, oryantalizm ve
A vrup-merkezcilik ge~itIi sorunlan beraberinde getirmi~tir. Bu nedenle i9ine girilen yeni
donemde, sosyal bilim 9ah~malan her toplumun kcndi 91karlan ekseninde yeniden in~a
edilmesini zorunlu kllmaktadlr.

Anahtar Kelimeler: Avrupamerkezcilik, Oryantalizm, sosyal bilimler

Abstract: We have recently witnessed a genuine break in the social sciences. The
disciplinary division and vision in the social sciences in the foundational nineteenth
century has been criticized by various schools of social theorizing. The critique of
foundations has the great part in the break. The so-called scientific basis (in fact the
mimetic scientificity of natural sciences) of social sciences has also become a subject of
heated debates in the western and non-western academia. The conception of social
sciences as we have known has undergone the critiques of fake universalism,
eurocentrism and oriental ism. The new critical spirit now makes the reconstruction of
social sciences around the contingent interests of particular societies necessary. In the
presentation, we discuss the programmatic changes as it is traced by the postmodern
critiques in the recent thought of social sciences and what these are pregnant with, the
new (negative and positive) potentialities in particular for intellectual production in nonwestern societies.
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Sosyal Bilimlerin Olu~umu: Aydmlanma Evrenselciligi
Son Yillarda toplum bilimlerinde ciddi bir kmlma ya~amyor. Bu kmlmada
ozellikle toplum bilimlerinin kurumsalla~tJgl yiizyJl olan XIX. yiiZyl1 ~altlannm
bir uzantlsl olarak in~a edilen sosyal bilim algiSl ve anlayl~lmn biiyiik oranda
a~Jlmasmm onemli bir payl bulunmaktadlr. Bu durum, sosyal bilim yapmaYI
hem zorla~tJrmakta hem de yeni imkanlann oniinii a~maktadlr. Bir a~ldan sosyal
bilimin dayanmak zorunda oldugu bilimsellik tabam ~e~itli tartl~malara konu
olmaktadlr. Ote yandan ise sosyal bilimlerin girilen yeni donem ile ba~ka
imkanlara da kapl araladlgl soylenmektedir. Ancak her ~eye ragmen konu ilgi
~ekici olmaYI siirdiirmektedir. XIX. yiizYlldan giiniimiize ortaya ~lkan sosyal
bilim algi sma egemen olan etnocentirisism ve oryantalizm ~e~itli sorunlan
beraberinde getirmi~tir. Bu nedenle i~ine girilen yeni donemde, sosyal bilim
~ah~malan her toplumun kendi ~lkarlan ekseninde yeniden in~a edilmesini
zorunlu kJlmaktadlr. Biz de bu makalemizde sosyal bilimlerde postmodem
donii~iimle birlikte meydana gelen degi~melerin sosyal bilimlerde ozelikle batJdl~l toplumlar a~iSlndan ne tiir geli~melere a~lk oldugu konusu iizerinde durarak
sosyal bilimlerde batJ-dl~1 toplumlar adma ne tiir imkan ve slkmtJlan
beraberinde getirdigine temas etmeye ~aba gosterecegiz.
Bu anlamda bu ~ah~mada sosyal bilimlerin ortaya ~lktJgl ko~ullann geregi
olarak sosyal bilimlere damgaslm vuran Batl ya da Avrupa-merkezci
yakla~lmlann
a~Jlmasl
konusunda
bazl
degerJendirmeler
yapmak
dii~iincesindeyiz.
Bilindigi gibi sosyal bilimlerin bilim hiiviyetlerini
kazandlklan siire~lerde Batl, ger~eklik ile kendi i~inde bulundugu ~artlar
arasmda beIJi bir aymhk kurarak kendi dl~mda var olan tiim toplum ve
kiiltiirlere al~altJcl bir baki~ a~iSl ile bakan bir gelenek olu~turmu~tu. Bu
eksende geli~me gosteren sosyal bilim alt dallan ilk ba~larda BatlYI ve BatJdl~lm ince1eyenler olarak ikiye bile aynlml~tJr. Sozgelimi sosyoloji, endiistriyel
atlhm ve geli~meleri gosteren, belli farkhla~ma ve ba~kala~malan ge~irmi~
toplum tipinin tek omegi olan BatJ toplumlanm incelemek ve bu toplum i~inde
ortaya ~lkinasl ka~milmaz ~atl~ma ve ~eli~kilere ~oziim arama amacma ko~ulan
bir entelektiiel saha olarak ortaya ~lkarken, Batl-dl~l toplumlann incelenmesi
ba~ka yasalara tabi olarak goriildiigiinden etnoloji ve antropoloji bilimlerine
ihtiya~ duyulmu~tur. Sosyoloji bilimi bu ilk te~ekkiil devresinde Batl
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toplumlanm mutlak veri alarak, sonu9ta kendini biitUn insanhgm eninde son una
ula~masl gereken nihai a~ama olarak konumlandlrml~tJr. Bu, ashnda
Aydmlanma dii~iincesinden beri Bali kiiltiiriine hakim olan temel algJlayl~
bi9iminin belli bir evrimle~me siireci sonucunda ula~ml~ oldugu bir a~amaya
i~aret etmektedir. 1
Sosyal bilim paradigmasm ardmda, fizik bilimlerinde Newton'un onciiliigiinde
gelen ba~anlann temel motive edici bir unsur oldugu a91kt1r. Buradan alman
temel mesaj ~udur: Doganm Hlristiyanhk dogmalanmn a91klama tarzmm aksine
bir diizene sahip oldugu ortaya konulduguna gore, niye insamn toplumsal hayatl
bir muamma olarak bir kenarda dursun ? Newton'un 9abalannda goriiniim
kazanan ba~anlar sonucunda fizik diinyaslm anlama ve a9lklamada bir diizen
kurulabiliyorsa " insanlann bagda~amayacak ilkeler adma birbirleri ile ugra~tJgl,
birbirlerini oldiirdiigii ve yok ettigi ve birbirlerini a~agJladlgl ahlak, siyaset,
estetik diinyalannda ve insan kamsma dayanan karga~a diinyasmm geri
kalamnda da, aym yontemler qit 0l9iide goz kama~tmcl ve kahcl sonu9lar
ortaya koyabilirdi. Bu son derece akla yakm bir umut ve gayet degerli bir insan
ideali olarak goriiniiyordu,,2 Bu anlamda dogal diinyada var olan diizenlilik
halinin toplumlann geli~meleri ve degi~melerinde de gozlemlenebilecek bir
boyutu olmahydl. i~te tam da bu noktada sosyal bilimlerin degi~ik disiplinleri
on dokuzuncu yiizYllda "gergeklik" hakkmda ampirik bulgulara dayah "nesnel"
bilgi elde edilmesini saglamak i9in harcanan genel 9abalann bir par9asl olarak
yaratJldl. 3
Boylelikle insan ve toplum bilimleri modem diinyaya ait bir giri~im olarak,
modemlik adl verilen 0lduk9a geni~ bir toplumsal ve kiiltUrel baglam i9inde
ortaya 91ktilar. Modem toplumun donii~iimii XVIII. yiizyillarda ba~laml~ ve
zirve noktasma ula~mak i9in de iki yiiZYll gerekmi~tir. Tabi ki bu siirece
slraslyla Ronesans, reformasyon, modem devletin dogu~u, Franslz Devrimi ve

Baykan Sezer, SO.\'Yo1ojinill Alia Ba$ftklan, istanbul Oniversitesi Edebiyat Fakiiltesi Yaymlan, istanbul,
1985. s. 36.
Isaiah Berlin, Romantikligill KiJkeni, (C;ev. Mete Tun9ay), Yap. Kredi Yaymlan, istanbul, 2004, s.43
Gulbenkian Komisyonu, Sosyal Bilimieri A{'m, Sosyal Bilimlerin Yeniden YapJiandlflimasl Ozerine
Rapor. CC;ev. $irin TekeIi), Metis Yaymlan, istanbul, 2003, s.21.

Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi, 15. SaYI

60

Sanayi devriminin de onemli katkIlan bulundugu a,lktIr. 4 Bu projenin geli~im
slirecine ve zihinsel iklimine de en onemli katkI da XVIII. yliZYll boyuca
slirecek olan aydmlanma projesinden gelmi~tir. Fransa' da ba~layan oradan
isko,ya ve Almanya'ya dogru yaYllan bu harekete gore insanoglunun i,inde
cebelle~ip durdugu Wm sefalet ve Izdlraplann kokeninde gerek dini ve gerekse
de kliltlirel dogmalardan kaynaklanan cehalet bulunmaktaydl. Aydmlanma
dli~linlirlerine gore bu cehalet durumunu alt etmenin tek yolu, bu batll itikatlar
yerine akh ve bilimi merkeze alan bir paradigmal donli~limlin hayata
ge,irilmesidir. Boylece de en iyi ornegini Condorcet'de bulabilecegimiz slmrslz
insani iterlerne dli~lincesi uzunca bir slire yerinden edilemeyecek bir iktidar
odagl haline gelebilecektir.
Bu etki altmda bilim ldmligine kavu~maya ba~layan sosyal bilimler Comte ve
Marx tarafmdan toplumu a,lklamak i,in bir proje olarak dli~linillmli~, bu bilim
projesi ile kendilerinden onceki donemlerin temelsiz onyargllanm te~hir
edilecek, topluma kok salml~ olan bo~ inan,lar soklip atIlacak ve onlann yerine
de tlimli ile rasyonel temellerde bir anlaYI~ getirilecekti. Comte ve Marx, ikisi
de doga bilimlerini~ zaferlerinin golgesinde yazdi; ve her ikisi de bilimin
kapsammm toplumsal davram~m ara~tlfllmasml da i,erecek geli~mesini
insanhgm kendini-anlamasma yonelik sliregelen ilerleyi~in dolayslZ bir sonucu
olarak gordli.'Comte bunu bir ogreti olarak kutsadl. Bu anlaYI~a gore bilimdeki
geli~me fizik, kimya, biyolojiden toplumdald insan davram~mm bilimi olan
sosyolojinin ortaya ,:IkI~ma dogru ilerleyecektir. D, hal yasasl da toplumlarm
evrim slireci i,inde ge,mesi gereken a~amalan belirlemeye yaradl.
Marx, tlpkI Comte gibi, doga bilimlerinin daha onceden ula~tlgl tlirden
duyulara-dayah aydmlatma ve a,lklama gliciinii insanm toplumsal hayatmm
incelenmesinde de yeniden-iiretilecek bir toplum bilimini ongoren ve boyle bir
bilimi olu~turmaya ,ah~an birisi olarak degerlendirilebilir. Duruma bakIhrsa,
sosyal bilimler bu konuda kesinlikle ba~anslz saYllmahdlr. Ondokuzuncu
yiizyIlda, ula~I1mak istenen bir hedef olarak tartl~maslz kabul goren, Newton
Robert Hollinger, PostmodemiVlI ve Sosyal BUill/ler, ( <;ev. Ahmet Cevizci), Paradigma yaymlan,
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sonraSI tUm bilimlerin model aldlgl klasik mekanigin degi~mez yasalar
sisteminin gorUnUrdeki kesinlikleriyle kar~ila~tmldlgmda, sosyal bilimlerin
ba~anlan golgede kahru~tlr.6 Buna ragmen sosyal bilimlerin bu iddialanndan
kolayhkla vazge~tikleri dU~ilnUlmemelidir. Fizik bilimleri gibi sosyal bilimlerin
de kesin sonu~lara ula~abilmeleri i~in henilz ~ok erkendir. Ancak emekleme
a~amalanmn ge~ilmesinden sonra sosyal bilimler de kendi ba~anlanm yasalarIa
ta~landlracaklan Newton'larma kavu~acaklardlr. Ancak, daha sonra anla~ildl ki,
hala bir Newton bekleyenler sadece gelmeyecek bir treni beklememekte, aym
zamanda tamamen yanh~ bir istasyonda da bulunmaktadlrlar7
Ondokuzuncu yilzyil boyunca farkh disiplinler degi~ik epistemolojik tavlrlardan
bir yelpaze gibi a~ildl. Yelpazenin bir ucunda once matematik ondan
sonra da kendi aralannda azalan determinizm slralamasma gore dizilen deneysel
doga bilimleri (fizik, kimya, biyoloji) yer almaktaydl. bbilr ucunda ise, en
ba~ata felsefe sonra da belli ba~h sanatsal faaliyetleri inceleyen disiplinler
(edebiyat , resim ve heykel, milzikoloji) yer ahyordu. insan ve doga bilimlerinin
arasmda da sosyal ger~ekliklerin incelenmesi olarak tammlanan dallar, sanat ve
edebiyat fakilItelerinde yakm ve ~ogu zaman onlann i~inde yer alan tarih ve
doga bilimlerine daha yakm duran "sosyal bilim" bulunuyordu. 8
olu~an

Batlda

olu~mu~

bulunan sosyal bilim konseptinin dayanagml akll
Akll bir olduguna gore vanlan sonu~ da bir ve aym olmak
durumundadlr. Bu durum Batl biliminin sadece kendi ger~eklerini vazeden bir
yapldan slynlarak insanhk adma konu~ma imkamm da verecektir. Akhn yolu
bir olduguna gore aym ~eyleri Bat1-dl~1 toplumlann bir daha dil~ilnmelerine ve
,ozilm arayl~l i~inde olmalanna da gerek kalmayacaklir. Nitekim Batl biliminin
olu~um evresine damgasml vuran bu evrenselci paradigma insanhk adma olan
~ozilmlerin tekeline sahip oldugunu dil~ilnmektedir. 90ysaki bu durum "sosyal
iktidan ellerinde bulunduranlann, varolan durumu, kendi yararlanna oldugu i,in
evrenselmi~
gibi
gormeye
dogal
bir
yatkmhklan
olmasmdan
olu~turmaktadlr.
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kaynaklanmaktadlr. DolaYISIyla evrensel dogrunun tamml da iktidar odaklannm
degi~mesiyle birlikte degi~mektedir.lO

Sosyal Bilimlerin A vrupa-merkezci ve Oryantalist Dogasl

Sosyal bilimlerin ortaya 91klIgi tarihsel doneme bakIldlgmda bu donemin
Batl'mn diinya iizerinde mutlak bir egemenlik kurdugu bir devre ile 9akI~ma
gosterdigi dikkatlerden ka9mayacaklIr. XIX. yiizYllda ortaya 91kan sosyal
bilimlerin i~te boylesi bir konjonktUrde bilim kimligi kazanml~lIr. Sosyal
bilimlere bilim kimligi kazandlran temel siire91erde Batmm 1492 yIlmda
Amerika'ya ula~masl ile ba~layan donemle birlikte kurmu~ oldugu diinya
sisteminin kimi sorunlarla kar~Ila~masmm onemli rolleri olmu~tur. Bu anlamda
sosyal bilimlerin BalI' da yiikseli~e ge9tigi donemler Batmm kendi
zorunluluklanmn, bir bakIma kendi diinya egemenliginin kar~lsma 9lkanm~
oldugu a9mazlara 9are bulmak amaci ile de yakIndan ilgili olmu~tur. Yine bu
donemde BalI, diinya iizerinde kurmu~ oldugu bu mutlak egemenlik kar~lsmda
kendi varlIgml da tarihten ve zamandan baglmslz bir mutlakla~lIrma i9ine
sokmaktan gekinmemi~tir. Batmm ele ge9irmi~ oldugu diinya egemenligi
dogrudan onun diinyanm geri kalanmdan her a91dan iistUn olmasmdan
kaynaklandlgml dii~iindiirmektedir. Bu bakI~ a91s1 ile Avrupa'da ortaya 91kan ve
oradan da Atlantigin oteki kIYllanna ula~an bir paradigma dogmaya
ba~layacaklIr.
Bu paradigmaYI
kIsaca
Avrupa-merkezcilik
olarak
tammlayabiliriz. Daha sonralan bu kavram Batmm ileri karakollan olan ABD,
Kanada ve Avustralya'YI da i9ine alacak ~ekilde geni~leyerek BalI-merkezcilik
~eklini alml~lIr.

Bu iktidar ili~kileri ile kurumsalla~maya ba~layan bu ideoloji BalI-dl~1 tiim
toplumlarl otekile~tirme ve kodlama siire91erine tabi tutmu~tur.
"Avrupamerkezci kiiltiir Avrupah olmayan ya da geper diinyada yer alan her
~eyi hi9 durmadan kodlaml~ ve gozlemi~tir; oylesine ba~tan a~agl ve aynnlIh bir
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bi9imde ki, dokunulmaml~ pek az ~ey, incelenmemi~ pek az kUltUr, UstUnde
iddiada bulunulmaml~ pek az halk ve toprak par9asl blrakml~lIr".lI
Avrupa merkezcilik nasI I kurumsalla~t1. Bunu anlamak i9in BalI dUnya
egemenliginin dogas1ll1 iyi anlamak gerekmektedir. Oncelikle ilk vurgulamamlz
gereken ~ey Batmm oteki ile beraber ya~ama direncinin son derece zaYlf
oldugudur. Batlh gU~lerin egemenlik ili~kilerini saglamla~lIrdlktan sonra
kurmu~ olduklan Yeni DUnya'da otekine, farkhhklara yer yoktur. Eger
farkllhklannda Israr etmek istiyorsalar bu onlann ya~amak istemedikleri
anlamma yorulmu~ ve yUz binlerce Amerika yerlisi 1492 sUre9leri sonucu ya
katledilmi~ yada kendi otantik kiiltUr ve uygarhklanndan soyundurularak
kItanm yeni efendilerinin din ve kUltUrierini benimsemek zorunda blrakIlml~tIr.
Bu siire9le ba~layan modern 9ag boyunca BalI'mn dUnya Uzerinde farkh Avrupa
Ulkeleri araclhglyla sagladlgl yayIlma sUreci sonucunda Batl-dl~1 toplumlarm
kurmu~ olduklan uygarhklar da ya yok edilmi~ ya da Toynbee'nin ifade ettigi
gibi durakiatIlml~tlr. Bu anlamda Amerika'nm ispanyollar araclhgl ile ke~fi
inka, Aztek, Toltek ve Maya uygarhklanm tarihe gomerken ba~ka Avrupa
Ulkeleri de Asya ve Afrika' da kar~1 kar~lya kaldlklan tUm uygarhk ve kiiltUrieri
uygarlzgl yayma misyonu adl altmda yok etmi~ ya da donU~tUrmU~lerdir. i~te
tiim bu ya~anan sUre9 sonunda dUnya Uzerinde bir evrensel dUzen kurulmu~tur.
Kurulan bu diizenin temel belirleyeni Avrupa-merkezci bir ideoloji tarafmdan
~ekillenmi~tir. Adma gUniimUzde de kUreselle~me dedigimiz sUre~lerin tarihsel
derinligine inildiginde kar~lla~tlglmlz manzara bundan ibarettir. Be~ yUz yIlhk
bir siirecin ardmdan diinya Uzerinde tiim otantik kUltUr ve uygarhklar denetim
altma ahndlktan ve Batl uygarhgl ile rekabet giicU ta~lyan tUm uygarhklar bir
~ekilde modernize edildikten sonra kUresellik ve ardmdan da kiiltUrel
90gulculuk ilan edilmi~tir. Diinya iizerinde farkh zaman dilimlerinde degi~ik
dUnya egemenliklerine tamk olunmu~tur. Ancak daha once hi9bir medeniyet
dUnyaYI bu kadar yayIlmacI bir bi~imde etkilememi~, ya da kendi suretinde
~ekiIlendirmemi~tir.'2
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Diinya iizerinde kurdugu iktidar ili§kilerinin biiyiikliigiine dayanan Ball
modernligi kendi ula§lJgl noktaYI insanhgm zirvesi olarak gordiigiinii ve tiim
toplumlann da bu siire~leri a§ama a§ama kaydetmesinin tarihsel bir zorunluluk
oldugunu ifade etmekteydiler. Bu tarihsel dinamik, Batl-dl§l toplumlann kendi
inisiyatifieri ile ger~ekle§tirilemeyecekse onlan bu siire~lere dahil etmek i~in
Ballh gii~lerin zor kullanma hakklm da me§rula§tlran bir rasyonel
hakhla§tlrmaya da sahiptir. IJ Bu a§amadan sonra Batl mOdernligi dlinya
iizerinde kuru Ian kolonyal ag araclhgl ile uygarhgl ta§lma misyonunu lislenen
tiim unsurlan ile Ball-dl§l toplumlan bu ideal degerlere yiikseltme ~abasl i~inde
olacaktlr. Batt dli§lince ve felsefesinde bir ~ok dii§iiniirlin Batl yaYllmaClhgl ile
uygarhgm da ta§mdlgl konusunda ciddi bir ku§kusu bulunmaz. Bu anlamda
yazlhp ~izilenlere bakttglmlzda lrk~lhga kadar uzanan a~lklamalara tamk
olunmaktadlr. James Mill, jngiliz Hindistan'znzn Tarihi adh kitabmda ba§ta
Hindistan ve C;in olma iizere Asya lrklannm ingilizlerle klyaslandlgmda uygar
saYllamayacaklar konusunda §iiphe etmemektedir. Bu baklmdan ona gore C;in
ve Hint uluslan " uygarla§maml§, bir toplumun olagan ol~iilerini a§an oranda,
birbirine ~ok yakm diizeyde samimiyetsizlige; ikiylizliiliik, hainlik ve
yalanclhga egilimli" lrklardlr. Unlii iktisat~l Ricardo da Mill'den aldlgl ilhamla
" Hint halkmm temsil ettigi ahlak dl§l karakter, geli§menin oniinde ne miithi§
bir engel te§kil etmektedir" tespitini yapmaktan kendini alamayacaktlr. Her iki
dii§iiniire gore de bu toplumlann makus tali hi yenilecekse bu, bazl otoriter
bi~imlere ba§vurmak zorunda kalmsa bile, Avrupahlann sevecen ve aydmhk
vesayetine girmekle mUmkUn olabilecektir. 14
Batl felsefe ve dii§lincesinde ~ok onemli bir yerlere sahip Hegel ve Marx da bu
egilimlerin dl§mda kalamazlar. Hegel'in Dilnya Tarih Felsefesi Uzerine Dersler
adh eserinde Batt dl§l toplumlara ili§kin SOn derece a§agllaYlcl gozlemlere yer
verdigi dikkatlerden ka~maz. Hegel' e gore GUney Amerika yerlileri "fiziksel ve
J3

Batl tisttinlUgUnlin diinya tizerinde meydana getirdigi dayatmacl, Kendi dl~mda var olan 6tekileri

uygarla$tmci misyonu giiniimlizde de pek

deg:i.~memi~tir. Gc~mi$te

uygarla$mayt bckleyen barbar Bau -

dl$1 toplumlar buglin ir;in de demokrasiye susaml$ bir halde bauhlarm gelip kendilerini demokrasiye
kavu$turmasmt bckleyip durmaktadlrlar. lrak'm Amerikan miidahaleleri sonucunda lie giizel hir
demokrasi oldugu ortadadtr. Batl dl$l toplumiann artik bu mlidahaleleri ortadan kaldlfacak gi.ir;lli bir

kendini belirleme ve kendi geryekleri adma hareket edebilme inisiyatifini ele almasmm zamam gelmi~tir.
14

Larrain, Jorge, ide%ji ve Kiiltiire/ Kimlik, (C:;ev. Ne~e Nur Domanic;), Saffilal Yaymlan, istanbul, 1995,
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ruhsal olarak iktidarslz" olmakla kalmamakta bu topraklarda ya~ayan
hayvanlann bile insanlarla aym kalitesizligi payla~makta oldugu tespitinde
bulunmakta bir gekince gormemektedir. Bu degerlendirmelerinin ardmdan
Hegel, burada ya~ayan insanlann " a9Ik9a, egitilmek i9in yetersiz, geri zekah
bireyler" olduklan degerlendirmesini de yapacaktlr. Guney Amerika yerlileri
i9in yaplIgi degerlendirmelerini ~oyle surdurUr Hegel: " Bu insanlann
kalitesizligi, her yonden, hatta bay pos itibariyle bile bolgenin her par9asmda
gorUlebilir. Ornegin Paraguay'da "bir papaz insanlann evlilige ili~kin
gorevlerini yerine getirmeleri i9in her gece yansl 9an 9ahyordu, 9an 9almasa
insanlar bu i~i bile yapmayacaklardI". Hegel'in bu degerlendirmeleri sadece
Guney Amerika yerlileri ile smlrh kalmI~ olsa belki Batmm ilkel kabilelere
yonelik bildik yakIa~Imlar demetine dahil edilerek ge9i~tirilebilirdi. Ancak
Hegel, insanhgm en eski uygarhklanm kurmu~ alan <;:in medeniyetine de
Mill'den daha insafh yakla~maz. <;:inlilerin tarihte kurduklan gosteri~li
uygarhga inat Hegel, <;:in'in insanhk tarihinin geli~imine hi9bir katkrsl
bulunmayan duragan bir ulus oldugu tespitini yapmaktan da gekinmemi~tir. 15
Marx bile kolonyalizmin her ne kadar bir somiirU agi alu~turdugunu kabul etse
de bu somuruyu ortaya 9Ikacak alan verimli ve guzel sonu91ar adma
me~rula~tmrken bir90k BalIh gibi 0 da A vrupa ya da Bati merkezci bir noktada
kanumlanmaktadlr: " Hindistan'da bir toplumsal devrime neden olan
ingiltere'nin en a~aglhk 9Ikarlarla hareket ettigi ve halka kar~I zor kullamrken
apta1ca davrandigi dogrudur. Ama aSII sorun bu degil. Asrl sorun ~u: insanhk,
Asya'mn toplumsal durumunda koklu bir devrim olmakslzm mukadderatmi
gergekle~tirebilir mi? Bu soruya olumsuz yamt veriyarsak eger, 0 halde
ingiltere'nin, i~ledigi sU9lann ne olursa olsun, soz kanusu devrimin
gergekIe~mesi a9Ismdan tarihin bilin9siz bir araCI oldugu soylenebilir".16 Yine
gen9 Marx arkada~I Engels'le birlikte kariyerinin ilk donemlerinde ilerleme
adma geri kalmI~ uluslann zarunlu bayun egi~lerine goz yumarken sadece
Hindistan degerlendirmesi ile smlrh kalmazlar. Engels Cezayir'in Fransa
tarafmdan i~gal edilmesini "uygarhgm geli~mesi i9in onemli ve talihli bir
[5
[6

Larrain, Meoloji ve Kiiltiirel Kimlik, s. 35.
Loomba, Ania, KoiollyaliVIl ve Postko[onyalivn, ( <;ev. Mehmet Kiir.;:iik), Ayrmtl Yaymlan, Istanbul,
2000,39·40.
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olaydlr" saptamasmda bulunacak, "muhte~em Kalifomiya, orada ne yapacagml
bilmeyen tembel Meksikahlardan almd!" ifadeleri ile de Amerikanm bir
zamanlar Meksika topragl olan Kaliforniya'YI i~galini onaylayacaktlr. 17
Boylelikle tarihsel geli~menin dinamigi emperyalist ingiltere ve Amerika
araclhglyla da olsa "kendi kendine yetmeyen" ve "duraganhktan" bir tUriU
kurtulamayan bu Ulkelerde i~leyebilecektir. Ball'da bir~ok kuramcl evrensel bir
ger~ekligin yakalandlgma ~ok eski donemlerden beri inanmaktadlr. Marx da
aydmlanma dU~iincesinin vermi~ oldugu optimistik dUnya gorU~UnUn etkisinde
kalarak konu~maktadlr ku~kusuz.
ile tamk oldugumuz ~ey, Batmm sahip oldugu egemenlik
ili~kilerinden aldlgl gU~le insanhk adma soz soylemeye kendilerini yetkili
saymalarldlr. " BugUn diinyamn gelecegini belirleyecek gUcU kendisinde bulan
Ball, ge~mi~te de bunun bOyle olmamasl i~in her hangi bir neden
gormemektedir".18 Bu anlamda iiretilen bir~ok modernle~me ve geli~me
kuramlan daha ~ok Avrupa-merkezci bir yakla~lm tarafmdan ~eki11endirilerek,
tUm dUnya toplumlan i~in Avrupa'mn ge~erli bir model olarak kabul edilmesi
on kabulUne dayanacaktlr. Avrupa'nm dUnya toplumlan Uzerinde in~a etmi~
oldugu bu kolonyal dUzen daha ~ok uygarhgm yaYllmasl olarak tammlalllyor,
Batl toplumlannm bu faaliyetinin tarihin ilerleme yasalan i~in bir zorunluluk
oldugu dii~UnUlUyordu. Bu sadece dUnya Uzerindeki jeopolitik dUzenin bu
~ekilde kurulmasl ile slmrh kalmaml~ aym zamanda tUm bilim dallanmn da bu
eksende ~ekillenmesini beraberinde getiren bir sUre~ olmu~tur. Bu ozelikle
toplum bilimlerinin ilk kurulu~ ylilanna da damasml vuran bir olgu olmu~tur.
Ancak XX. YUzylila birlikte Avrupa'nm dUnya Uzerinde kurmu~ oldugu bu
kUresel egemenlik bi~imi ozelikle ikinci DUnya Sava~mdan sonra Amerika
Birle~ik Devletleri'nin diinya sistemini tek ba~ma ~ekip ~evirmesi ile onemli bir
degi~ime ugraml~tlr. Bu milat tarihinden sonra diinya iizerinde hem jeopolitik
ve hem de kUltUrel kUreselle~me sUre~lerinin en onemli aktOrii Amerika olmu~,
ge~mi~teki Batlhla~manm yerini de Amerikanla~ma alml~tlr. John Gray'm
tammlamasma gore soylersek kiireselle~me kabaca XIX. yUzyl1 ingiliz ve XX.
Burada tUm

a~lkhgl

17

Larrain, ideo/aji ve Kiiltiirel Kimlik. s. 36.

18

Baykan Sezer, Tiirk So.~y()l(Jji~iiflifl Ana Sorunlan, Sumer Kitapevi Yaymlan, istanbul, 1998, s. 107.
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YiizYII Amerikan ekonomik bireyciligi tarafmdan diinya 9apma yansll!lan
modemligin atael ve sapkm bir bi9imi olarak tammlanmaktadlr. 19
Avrupamerkezciligin tiim tarihsel siire,te i,inde BallI! olmayan kiiltUrlere
doniik olarak iki farkl! u, arasmda sahndlgl soylenebilir. Bu anlamda Bali-dl~1
toplumlann iiyeleri, ya Bali Aydmlanmasma ihtiya9 duyan barbarlar ya da en
giize! omegini Robinson Crusoe'da buldugumuz dogaya daha yakm ve
boylelikle daha mutlu nasll ya~anaeagml Batlh insana ogreteeek olan sadlk
vah~i olarak tasvir edilmektedir?O Bal!, diinya iizerindeki yaylh~mm ba~lannda
kazandlgl kolay ba~anlar sonueunda Bali'ya kueak a,arak bekleyen, onun
yoneticiligini kolayea benimseyen iyi yiirekli sadlk vah~i goriintiisiinden 90k
ho~lamru~tlr. Daniel Defeo' nun Robinson Crusoe fOmamnm da batl
edebiyatmda bu dereee onemli bir yere sahip olmasl da bundan kaynaklamr.
Dikkat edileeek olursa her iki konum da Batl iistUnliigiinii merkeze alan
etnosantrik yakla~lmlar olarak kar~lmlza ,lkmaktadlr. 21

Sosyal Bilimlerde Bah Merkezci Paradigmamn Sarsilmasl

Aneak sebebi ne ile a,lklamrsa a91klansm giiniimiizde ise sosyal bilimlerde
daha 90k ,0gu1cu bir yapldan soz edilmektedir. Modern paradigmamn sosyal
bilimler alanmda ahru~ oldugu ba~kala~lmlar, kiiltiirel alanlarda etnosentirik
yakla§lmlarla bezeli BalI uygarhgmm evrensellik mitosunun da kendini daha
fazla siirdiirmesini engellemi~tir. Bilindigi gibi modernligin iiretildigi topraklar
olan Avrupa oteden beri, kendi uygarhgml 9qitli uygarhklar arasmda bir
"uygarhk" olmaktan daha ba~ka bir §ey olarak gormii~tiir. Bunun yanmda kendi
uygarhklanmn biricikligine derinden bir inan,la bagh kahrlarken, kendi
dl~lanndaki otekini ise eri~ilmeye deger hemen hi9bir deger iiretemeyen bir
azgeli~mi~ oteki olarak algIlaml~lardlr. i~te modernligin uzun tarihi boyunea
nazan itibara ahnmayan farkhhklar ve oteki, kiireselle~menin gelmi~ oldugu
glokalle~me a~amasl ile birden bire me§ruiyet kazanml~, toplumlara kendi varl!k
ve farkhhgml a,lga vurma konusunda daha oneeleri hi,te kolayea
19

20

21

Tomlinson" Kiireselle§me ve Kiiltiir, s. 96.
Hollinger, PO~'lI1lUdemiVII ve Sosyal Bilimler, s.133.
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tamnamayacak olan geni~ imkanlar sunulmu~tur. Bu sUre, sonunda otekinin
farkhhgmm yorumlanmasma ve a,lklanmasma ili§kin otoriter paradigma,
modernitenin kendisini bir §ekilde devam ettirebilmesi ugruna da olsa oyle bir
degi§ime ugraml~llr ki sonunda "kUltiir giderek otekinin farkhhgml a,lklar hale
· ·,,22
ge I ml~tlr
.
B u yakla~lmlann en etkin bir bi,imde izinin takip edilebildigi alanlarm ba§mda
da sosyal bilimler gelrnektedir ku§kusuz. Bu anlarnda ilk ba§larda toz
kondurulrnayan bilirnsellik ve evrensellik ekseninde geli§irnini sUrdUrebilrni~
poziti vist sosyal bilirn alglsl gelinen noktada bu iddialanndan bUyUk Ol,Ude
uzakla~arak, nesnellik ve akllclhk klhfl altmda Batl ve Avrupa-rnerkezci bir
bilirn tasavvurunu tUm dUnyaya dayattlklanm kabul etmeye ba§larnl§lardlr.
Buna bagh olarak da gUnUrnUzde sosyal bilirnleri kurumsalla§tlran bilirn
adarnlannm ortaya koyduklan bilirnsel ger,eklikler de dahil her ~ey tarll§lhr bir
hal alrnl~tlr. BugUn i,in biz nesnel denilen bilginin, sosyal ve siyasal iktidan
ellerinde bulunduranlann kendi egernenlik ili~kilerinden aldlklan rne~ruiyetle
varolan dururnun kendi yararlanna oldugu i,in bunu evrensel olarak tammlarna
ihtiyacl duyduklanm biliyoruz. Ashna bakthrsa bugUn de sosyal bilirnlerde
ge,erli olan tUrn ,ogulculuk iddialanna ragmen ger,eklik ve nesnellik yine bu
~ekilde olu~turulrnaya, kurgulanrnaya devarn etrnektedir. DolaYlslyla evrensel
dogrunun tamrnl da iktidar odaklannm degi~mesiyle birlikte sUrekli olarak
degi~mektedir. 23

Sosyal bilimin kurumsalla§ml§ yaplsma ,e§itli saldm giri~imlerine tamk
oldugumuz gUnUmUzde bu durum artrk kamksanml~ bir hal alml~tlr. Oysaki bu
paradigmamn XIX. yUzY11 boyunca ve XX. YUzylhn ilk ,eyreginde adeta bir
nas ve dogma olarak nasll kutsandlgl da iyi bilinmektedir. Peki sosyal bilirn
paradigmasmda bu geli~meler nasrl mUmkiln olabildi? Hangi geli~me bu monist
Ball merkezci sosyal bilim alglslm degi~ime ugratabilmi~tir. Bu paradigmaya
ilk saldrn postmodern dU~Uncenin daha sonra kendisinden ,ok ~ey ogrenecegi
Nietzsche' den gelmi~tir. Nietzsche insanlann kullandlklan dilleri dl~mda hi,bir
nihai gondergenin mevcut olmadlgml sOYlilyor, 0 zamana kadar ger,eklikleri
'n

Roland Robertson, Kiireselle!jlne.' Toplul1l
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tartl~ilmaz

olan a91klamalan reddediyordu. Ona gore olgular yoktu, sadece
yorumlar vardl. "Bizi ilgilendiren diinya bir olgu degiI; zaYlf bir gozlemler
toplaml temelinde kurdugumuz bir tahmin, hatta bir masaldlf. Bu diinya bir akl~
siirecidir, siirekli olu~um halindedir, aula~ilmaz ve aldatIcldlr. Anlam ve
degerler bu akl~a yorumlar yoluyla sokulur. Yorumlarsa ya~am i9inde, gii9
istencinde ve giiciimiizii artlrmak i9in varlIglmlzl siirdiirmemizi saglayan ve
belli perspektiflerden yapilan deger yiiklemeleridir. Ve diinyanm
yorumlanabilme bi9imlerinin smm yoktuf. DolaYlslyla hakikat yoruma baglI ve
birden 90ktur. Sonu9 olarak hakikat bizim dl~lnuzda bulunacak ya da
ke~fedilecek bir ~ey degil; yaratllmasl gereken ve bir siireci, daha dogrusu sonu
olmayan bir ele ge9irme istencini adlandlran bir ~ey, gii, istencinin bir ba~ka
adldlr,,24 Eger evrenselcilik, blitiin evrenselciIikler, tarihsel donemlere gore
degi~iyorsa, glintimlizde gegerli olacak tek bir evrenselcilikte anla~manm
olanagl var mldlr? Bu sorular daha sonra postmodern kuramm ylikseli~i
zamanlannda tekrar sorulmak lizere ge9ici bir ~ekilde rafa kaldmldl. 25
Nietzsche' nin ortaya attlgl sorular 90k ge9meden kendilerine uygun olan
cevaplan bulmada gecikmediler. Bu, aydmlanmadan beri ge,erliligini
siirdiirmii~ olan BalI modernliginin krize girdigine i~aret ediyordu. Boylece
aydmlanma aklmm ve modern paradigmanm lirettigi sosyal bilim ve bu eksende
temellenen evrenselci insan tasanml temelden zedelenerek bugline varan bir
,izgide yeni geli~melerin ya~anmasl mUmkUn olabilmi~tir. Bu gergevede
ozellikle son elli yilda modern sosyal bilimlerin evrenselci teorilerine kar~1
bir90k saldmlarda bulunularak aydmlanma mirasl ile olu~an bu bilim
konseptinin ortaya koydugu teorilerin genel-geger olduklan iddiasmm aslmda
BalI'nm kendi gergekliginin sanki evrenselmi~ gibi sunulmasmdan ibaret
oldugu yoniindeki kanaatleri gli9Iendirmi~tir.26 Boylelikle son ydlarda "insan
dogasl", "evrensel akil" ve "akil sahibi ozerk ozne" gibi kategoriler giderek
daha 90k sorgulanan olgular olmu~lar ve bir 90k dii~tinlir, ,e~itli bakl~
a91lanndan, evrensel insan dogasl, insan dogasmm bilinmesini saglayacak
24

25

26

Ferda Keskin,. " iktidar, Hakikat ve Elltelektiielill Siyasi j~levi", Sh. 13-29. Michael Faucault,
Entelekttielin Siyasi f~levineOnsoz Yazlsl, Aynntt Yaymlan istanbul, 2000, s. 20.
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evrensel bir rasyonellik kanonu ve mutlak evrensel bir hakikatin olanakhhgl
gibi fikirleri ele~tiri konusu yapllml~tlr27
Ancak tlim olan bitenlerin mlimklin olabilmesinde XX. YUzYlhn ilk ba~lannda
ya~anan siyasal ve toplumsal geli~melerin etkisi bUyUk olmu§tur. Ashnda tUm
dUnyada hUkmUnU birka~ yUzY11 sUrdUrmil~ olan Avrupa-merkezci ve
oryantalist sosyal bilim ve tarih alglsma en aCImaS1Z darbeyi ilk olarak 19141918 Yillannda sUren birinci DUnya Sava§l vurmu~tu. Bu onemli olay, Avrupa
uygarhgmm kendi kendisine olan gUvenini, aym ~izgi Uzerinde sonsuza kadar
sUrdUrecegini dU~UndligU ilerleme inanclm derinden sarstl. Ancak oldUrUcU
darbenin vurulmasl i~in ikinci DUnya Sava~ml beklemek gerekiyordu. " insani
ger~eklige i1W<in modern ~agm ortaya attlgl bilgi iddialan ve mUkemmellik
istenci hi~ beklenmedik trajik sonu~lar dogurdu; bunlar soz konusu iddia ve
istenci maskaraya ~eviren sonu~lardl. Modern felsefi antropolojiler, yeni insan
yaratmaYI hedefleyen dey teknolojileri hakhla~tlrmak ugruna, insanogluna
dU~man kesilmi~ gorUnUyorlardl.2& Kurulan dUzen, yeryUzU Uzerinde tUm
dUnyamn Ballh kolonyal gU~lerce denetlendigi bir yaplyl mUmkUn kllnu~, farkh
etnik ve dini unsurlar tizerinde kahredici bir basia mekanizmasl in~a edilerek
insanhgm tUm tarihinde gorUlmemi§ oranda insan klflm ve ktylmma yol a~an
iki dUnya sava~ma yol a~ml~tl. Bu sUre~lerle boy veren fa~ist dalga Almanya ve
italya'YI denetimi altma ahrken Komtinist rejimler de basiaclhkta bunlardan
a~agl kalml~lardlr. Bu Yillarda Avrupa'da sol hareketler bir dizi yenilgi i~ine
girerken fa§izmin t1rmam~ta oldugu gorUIUr. Nazilerin 1933' de iktidara gelmesi,
1934'de Avusturya i~~i hareketinin dagllmasl ve ispanya i~ Sava~l'nda
Franko'nun zaferleri bu dalgamn bazl orneklerini olu~turmaktadlr?9 Nazi
ideolojisi altmda :nilyonlarca Yahudi, KomUnist, <;:ingene, sakat, homoseksUel
uygulanan sistematik katliamlar ile yok edildiler 30 Bu arada modern,

•

27

28

29
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aydmlanml~ ve uygar Avrupa'mn 'barbar uluslan uygarla~lIrma" misyonlan da
zaten son dereee sorunlu olan inamrhgml biisbiitiin yitirmi~, kolonilerde
ba~layan baglmslzhk hareketleri sonueundu buralarda Avrupah kolonyalistlerin
uyguladlklan vah~et ve gaddarhklann tiim a~lkllgl ile ortaya ~Ikt!gma tamk
olunmu~tur. Bu ya~anan siire~ler onemli bir soruya eevap aranmasml zaruri
lalmaktadlr. Sorular ~unlardlr: "Yakm Avrupa tarihinin, emperyalist kmmdan,
Nazi katliamma, felaket dolu olaylann bile~ik sonueu, oyleyse, BalI'mn benbilineini modernite olarak tammlaYI~ma kar~1 ikili bir meydan okumadlr.
Modernite Batmm saglam bir ba~ansl mldlr? Modernite ~oyle yada boyle bir
ba~an mldlr?".3l

Ashnda tiim bu, olup bitenlerin en temel sebebi, Isaiah Berlin'in de belitmi~
oldugu gibi Bat! geleneginin, Platon'la birlikte ba~laYlp, 20. yiiZYll
totaliterliginde politik iiriinlerini vermi~ oldugu ornekte de bir kez daha
gorlilebilen entelektiiel anlamda da Aydmlanmada en iist dereeesine ula~an,
<;e~itlilik ve <;ogu1culuk dii~manhgldlr. Nitekim Avrupa-merkezeilige de
oryantalizme de kaynakhk te~kil eden bu <;ogu1culuk dii~manhgmm temelinde
~u varsaYllniar bulunmaktadlr: Her aklaki ve palitik sarunun sadece tek bir
dagru cevabl vardlr ; bu cevaplara sadece aktl araclitgl ile ula§llabilir ve butun
bu tip dagru cevaplar birbirleri ile uyum i,erisindedir. Gulaglar ve oliim
kamplan bu varsaYlmlardan hareketle in~a edilmi~ ve savunulmu~tu. ideal olam
Aydmlanmaydl ve Berlin'in soyledigi gibi: " Bu ideal i<;in zamammlZda
insanlar kendilerini ve digerlerini, muhtemelen insanhk tarihinde diger bUtiin
ama<;lar i<;in oldugundan daha fazla feda etmi~lerdir".32
i~te yukanda i~aret etmi~ oldugumuz bu tarihsel sUre<;lerin zorlamasl sonueunda
toplum sorunlanm anlama ve a<;lklamada 0 gUne kadar kurumsalla~ml~ Bat!
sosyal bilim paradigmasl terk edilerek yeni bir bilim konseptine ula~llaeakt!r.
Sosyal bilimlerde ortaya pkan bu sUreei Zygmunt Bauman" Vasa Kayuculugun
<;iiku§u ve Yarumun Yukseli§i" olarak okumaktadlr. Comte, Marx ve Weber gibi
yapan temel ger~ek modemligin zirvesinde ya~anan bu katliamm kendisine verdigi iimitsizliktir. Bkn.
Zygmunt Bauman; Modemite ve Holocaust, (<;ev: Siiha Sertabiboglu), Sannal Yaymlan, istanbul, 1997
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David West, Kua Avrupasl Felsefesille Giri§, C<;ev. Ahmet Cevizci), Pardigma Yaymlan, istanbul,1998,
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kurarnCllarm oncliliigiinde ortaya ~lkan sosyal bilirn paradigrnasl i~ine girilecek
olan bu yeni don ernie birlikte nesnellik ve evrensellik iddialan ba§ta olrnak
iizere bir~ok §eyden vazge~rnek dururnunda kalrnl~tlr. Bu da daha ~ok
postrnodern toplurn teorisinin yiikseli~ine bizleri gotiirecektir: " Postrnodernist
soylern, ister endiistri ister endiistri sonraSI olsun, Batl uygarltgrnm kendi
kendini tarnrnlarnasl olarak "rnodernite"nin inandmclhgl ile ilgilidir.
Postrnodernist soylern, rnodernite fikrinde i~erilen, Ball toplurnunun kendi
kendine atfettigi niteliklerin bugiin ge~erli olrnadlglnt, belki diin de ge~erli
olrnanu~ oldugunu irna etrnektedir".33
Nihai hakikat arayl~lannm sonunu ifade eden postrnodern donernlere gelinceye
kadar Batl uygarhgrnrn endiistri devrirni ile diinya iizerinde kurrnu§ oldugu
egernenlik neredeyse hi~ tarll~rna konusu yaptlrnanu§ bu iktidar, rnutlak bir
iktidar olarak tantrnlanrnl§Ur. Avrupa'nrn kuzey ucunda ortaya ~lklP oradan da
Atlantigin ote yanmda kendine yeni rnerkez iisleri bulan bu uygarhgm diinyaya
dayatrnl§ oldugu degerler hiyerar~isi oylesine saglarn ve oylesine ezici gii~lerce
destekleniyordu ki, birka~ yiiZYll boyunca bu yakla~lrna en ufak bir ele§tiri bile
yoneltilernerni§ti: "Korler ve cahiller dl~mda herkes biliyordu ki, Bau
Dogu'dan, beyaz siyahtan, uygar uygarla~rnanu~tan, kiiltiirlii egitirnsizden, akli
dengesi yerinde olan, akli dengesini yitirrni§ten, zenginlik yoksulluktan, yiiksek
verirnlilik dii~iik verirnliliklerden, yiiksek kiiltiir al~ak kiiltiirden iistiindii".34
Boylelikle sosyal bilirnlerin biitiin diinyaya uygulanabilir diye savundugu
~eylerin, ger~ekte insanhgm ~ok kii~iik bir azmhglntn gorii~leri oldugunu
postrnoderen ko~ullarda daha gii~lii dile getirilerneye ba~land1. Aslmda sosyal
bilirnlerin insanlann diinyasml yanslz yorurnlayabilecegi konusundaki
ku~kuculuk, bu bilirnlerin kururnsalla~rnasmdan ~ok once giinderne gelrni§,
Herder ve Rousseau'dan Marx ve Weber'e dek onde gelen bir~ok ballh
entelektiielin eserinde sosyal bilirnlerin nesnelligine ili~kin ciddi endi~e1er dile
getirilrni~ti35 Ancak postrnoden kurarnm YlktCl soylerni bu ele~tirilerin ~ok
otesine ge~iyordu. Sosyal bilirn konseptlerinde en ciddi tarU~rna postrnodern
33

Zygmunt Bauman, , Yasa Koyucular ile Yorumcu!ar, «'ev. Kelllal Atakay), Metis Yaymlan, istanbul,
1996. s. 143.

34

Bauman,Yasa Koyuclllar ile Yorumclliar, s. 143.

35

Gulbenkjan Komisyonu, Sosyal BiLimleri Arm, s. 52.
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teorinin onemli mevziler kazandlgl 60'h Yillarda meydana geldi. Bu
tartl~malarda da ba~ta Michael Foucault olmak iizere bir~ok postmodern
kuramCI katkIda bulundu. Bu kuramcllar, bilimsel rasyonalitenin tiim ger~eklik
iddialanna ragmen ashnda bir kurgudan ibaret oldugu yoniindeki dii~iincelerini
ciltlerce hacme sahip kitaplannda ortaya koyduklannda modern sosyal bilim
projesi bundan biiyiik yaralar aid!. Hakikat ve ger~ek bizim yani ins ani oznenin
kendi zihinsel alglsmdan ba~ka bir ~ey degildi onlara gore.
Ashnda Foucault'un ~oziimlemesi de daha once modernligin dogasma ili~kin en
ince analizleri yapan iki onemli isim blraktlgl ele~tirilerinin izinden gidilerek
yapdan ~oziimlemelerdir. Bu iki isimden birisi sosyolojinin kurucu isimlerinden
Max Weber digeri de diinya edebiyatmm yirminci yiizyddaki en onemli ismi
Franz Kafka'dlr. Her iki dii~iiniire gore de modernik insanlan cendere altma
alan, i~inden ~lkIlmasl son derece zor bir fasit daire, derin bir biirokrasi olarak
algllamru~tlr. Bu baklmdan Foucault'un modernlik ele~tirisi daha once Weber
tarafmdan kullamlml~ olan demir kafes metaforunun aynntlit bir dokiimiidiir.
Bu iki yazann blrakllgl yerden i~e ba~layan Foucault, demir kafes ve ruhlan
kafesin parmakhklanna gore bi~imlendirilmi~ i~i bo~ insanlar hakkmda bitmek
bilmez analiz denemeleri yapml~tlr. Ona gore modern toplum tiim bireylerinin
~e~itli kurumlar araclhgl ile derinlikli bir ~ekilde denetim a!tmda tutuldugu bir
karabasandan ibarettir. Foucault ~izmi~ oldugu bu modernlik portresini
neredeyse takmtth bir gayretle ve sadistik panlttlarla i~ler ve dii~iincelerini
okuyuculanmn iizerine demir kapdar gibi kapar. 36
Foucault'un ~oziimlemesinin en ilgin~ yonii onun modernligin insanm oniindeki
ttim ozgiirliik ~ansml ortadan kaldlracagl 'yolunda yapllgl degerlendirmelerdir.
Siyasal diizeyde zorbalan devirmek, devrimler yapmak, insan haklanm
peki~tirip korumak i~in anayasalar yap maya ~ah~mak tUm bunlar aslmda
normalle~tirici
bir iktidan kabul edilebilir ktlan bi~imlerdir. Onun
~oziimlemesinde birey lizerinde var olan baskmm hangi boyutunu a~lklarsak
a~lklayahm bir ~lkI~ bulunmaz. insanm durumuna ili~kin tlim ara~tlrmalar
"bireyJeri bir disipJiner otoriteden otekine gondermek"ten ote bir anlam
i~ermez. Blittin eJe~tiriJer bo~ bir ~abadlr. Nitekim eJe~tirileri yapanlar da bir
36

Marshall Berman, Katl Olan Her $ey Bl/harla~lyor, <;ev. O.Altllg:, B. Peker), ileti~im Yaymlan, istanbul,
1994, s.39-40.
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yerde panoptik iktidar makinesinin i~inden bu ele~tirilerini yapmaktadlrlar: "
Bir siire buna maruz kaldlktan sonra, Foucault'un dtinyaslllda ozgtirltige yer
kaimadlgllli anlanz; ~tinkti kullandlgl dil deliksiz bir ag, hayatlll hi~bir yerden
S1Zmadlgl, Weber'in bile tahayytil edemedigi denli slmslk! bir kafes
olu~tunnaktadlr." Ancak ilgin~tif. Boylesine kasvetli bir toplum yorumu neden
70' II ydlardan beri entelekttiel sahada bu derece geni~ bir ilgi ve kabul
gorebilmi~tir. Bunun belki de en anla~llabilir a~lklamasl adllla modemlik
denilen bu kafes kar~lslllda bizlere iyi kurgulanml~ bir mazeret sunuyor
olmasldlr: ." Modem hayatlll bask! ve adaletsizliklerine direnmeye ~alI~mamn
faydasl yoktur; ~tinkti ozgtirltik dti~lerimiz bile zincirlerimize yeni kilitler
takmaktan ba~ka i~e yaramaz. Ne var ki bunun ttimden yararslz oldugunu bir
kez anladlk ml, hi~ olmazsa rahatlayabiliriz. ,,37
Sosyal bilim paradigmaslllda meydana gelen bu ba~kala~lm ve degi~imler
ktilttirel ~alI~malar olarak nitelenen bir ba~ka sahada da yank! bulmu~tuf. Bu
alanda ozellikle saldmya ugrayan kavram sosyal bilimlerin nesnellik ilkesi ile
paralel giden bir ba~ka ilkesi olan "evrenselcilik" alpsldlf. Ktilttirel ~alI~malar
evrenselcilige, oncelikle, toplumsal ger~eklik hakkmda evrenselcilik adllla
ortaya atdan iddialann asiinda evrensel olmadlklan gerek~esiyle saldmrken,
hOylece dtinya sistemindeki hakim tabakalann, kendi ger~eklerini genelle~tirip
evrensel insan ger~eklikleri haline getiren ve insanhgm onemli kesimlerini
ara~tlrmalanmn epistemolojilerinde bile unutan gorii~lerine kar~1 da net bir tavlr
•.
.
..
38
1~llle glrml~t1r.

Toplum C;:lkarlanmlz
Zarureti

A~lsmdan

Sosyal Bilimlerin Yeniden Ele Almmasl

Sosyal bilimlerin yukanda soztinti etmi~ oldugumuz siire~lerie ba~kala~an
dogalanna bizim kendi ~er~evemiz i~inden bakarak da soyleyecek sozlerimiz
37
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38

Wallerstein, Bildigimiz Diinyanm SOllU, s. 206.

San, Sosyal Bilimleri Yeniden Kurgulamak: Avrupa-Merkezci

Yakla~lmlann A~llmasl

<;abalan

75

bulunmaktadlr. Bu sozler aslmda ya~anan geli~melerin etkisi He ve belli bir
flrsat~lhk refleksi ile soylenmi~ sozler olmamn ~ok otesindedir. Bu bakImdan
batJda ya§anan geli§melere yapUglfll1Z bunca vurgu soziimiiziin dogrulugunu
ispatlamaktan ~ok, sosyal bilimlerin ba§langl~tan giiniimiize olan siire~te
geli§irninin ana hatlanm daha yakmdan kavramamlz i~indir.
Sosyal bilimlerin temel amaCl ilk a§amada toplum sorunlanna a,lklama ve bunu
takip eden merhalede ise soz konusu bu sorunlara ,oziim onerHeri getirmekle
slmrhdlr. Boylesi bir rnisyon ashnda dogal olarak sosyal bilimleri i,inde
dogmu§ olduklan toplumsal ger,eklerle kayItlamaktadlr. Bu bakImdan sosyal
bilimlerin dogu§ ko§ullannda kendilerinin evrenselliklerinden soz a,fll1§
olmalan kendi i,inde paradoksal bir duruma i§aret etmektedir. Bu paradoks,
sosyal bilimleri hem i,inden ,lktIldan toplumlann sorunlanm anlama ve ,ozme
He gorevli sayarken ote yandan bu sorunlan ,ozmek i,in bile bir yederde ve
belli toplumsal ko§ullann iiriinii olarak olu§mu~, soziim ona evrensel kuramlann
a,lklama bi,imlerine bagh kalma gibi bir ,eli~kili durumla ba~ ba§a blrakrm§ur.
Bu ,eli~kili durum sosyal bilimcileri zaman zaman i~inden ,lkmakta
zorlandlklan sorunlar yumagl ile ba~ ba§a blrakrm~tlr. Boylelikle ellerindeki
biiyiik boy kuramlarla kendi toplumlan arasmda belli paralellikler ve belli
uzla§rna araYl~lan i,ine ginnek zorunda kalml~lardlr. Bu a~amada ellerinde var
olan evrenselci kuramlan degi§tiremeyeceklerine gore kendi toplumlanm bu
evrensel modellere gore anlamak ve a,lklamaktan ba~ka bir ,lkI~ yolu da
bulamafll1~lardlr.

Sosyal bilimlerin in~asl devresine hakim olan temel yakla~lm insanhgm belli bir
dogrultuda geli~tigi varsaYlml ile uyu~ma halinde olan bir tarih anlaYl~1 ya da
felsefesine dayanmaktaydl. Bu yakla§lm tum toplumlann eninde sonunda belli
a§amalan ge,mesi ve belli bir sona ula§masl gerektigi on kabuliine dayamyordu.
Batl ekseninde geli~en sosyal bilim alglSl toplumlann kendilerine ait
otantisiteleri 6labilecegine ilk yIilarda son derece kau bir tutumla kar~l
~lkmaktaydl. A,lklamasml yapmak istediginiz toplum ister Tiirk olsun ister
Filipinli olsun hi, fark etmemektedir. Bir yerlerde ham toplumsal
,oziimlemeler durmaktadlr. Bize dii~en iyi bir uygulaYlcl olarak bu haZlr ,oziim
ve a~lklama bi,imlerine gore toplumumuzu yorumlamaktlr. Dretilen bilgi
hOylelikle toplumlar iistii bir yaplya kavu~makta bu da kendiliginden bu bilim
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ve bilgilerin evrensellik iddia etmesine zemin aralamaktadlr. Bu sUre~ler
sonunda ortaya ~lkan bilim ve bilimselligin en temel gereksinimlerinden olan
ku~ku ve ele~tirinin bile yanma yana~amadlgl bir ortodoksi kazanabilmi~tir.
Bu yakla~lffi ve iktidar ili~kilerinin agmda ortaya ~lkan sosyal bilimler kendi
tarihleri boyunca tUm insan ~abalanm batlhla~tlrmakla kalmaml~lar, yakm
zamanlara kadar bir~ok ili~kinin otesinde bir tavlr ve anlaYI~la buyruklanna
kesin itaatin ~art olmasl yonUnde bir ozerklik de kazanabilmi~lerdir. Ball bilimi
haklanda gUnUmiize varan siire~ i~inde diinyada ve ozellikle de Ball dl~l
toplumlarda bu bilimin kesinligine oylesine gli~lii bir inan~ olu~mu~tur ki bir
defa bir ~eyin bilimsel oldugunu ifade ettiginizde akan sular durmaktadlr.
Sosyal bilimlerin dogu~ ko~ullanna baktlglmlzda egemen olan temel
paradigmanm evrenselci pozitivist yakla~lm oldugu bilinen bir ger~ektir. Bu
durum tiim toplumlann aym dogal evrim ~iigisini izledigi kanaatine
dayanmaktadlr. Oysaki daha yakmdan baklldlgmda bunun ~ok ciddi sorunlarla
dolu bir yakla~lm oldugu gorUlecektir. Bu durum her ~eyden once tarihsel
ger~eklerle bagda~mamaktadlr. Sozgelimi sosyal bilimler i~inde onemli bir yere
sahip sosyolojinin dogu~ ko~ullanna bakacak olursak Batlda toplumlann biiyiik
~alkanll ve degi~meler i~inde bulundugu bir donemde kurulmu~ oldugunu
gormek bizi ~a~lrtmamahdlr. Bu baklmdan Uretilen bilgi de dogal olarak Batmm .
kendi tarihsel deneyimlerinden olu~acaktlr. Ancak burada astl ~a~lrtlcl olan ~ey
Batl geli~me ~izgisinin uzanllSI ~ekilde olu~an ba~ta sosyoloji olmak iizere tUm
sosyal bilimlerin ortaya koyduklan verilerin bir siire soma evrensel olarak kabul
edilmeye ba~lamasldlr. Bu durum ger~ekle bagda~mamaktadlr. Nitekim, Ball
tarihinin geli~me ~izgilerinin Batl dl~l toplumlarda da bu ~ekilde sUrdiigU
onemli bir yamlgl durumudur. Daha once de ifade ettigimiz gibi bu algtlayl~ her
~eyden once Batmm diinya lizerinde kurmu~ oldugu egemenlik ili~kileri ile
me~rula~tlfllml~ ideolojik bir zeminden beslenmektedir.
Ancak sosyal bilim paradigmasl bu tarihsel siire~ler sonunda kurumsalla~tl diye
bugiin i~in sosyal bilintlerden olan beklentilerimiz sona ermi~ degildir.
Ge~mi~te nastl sosyal bilimler toplumlanmlzm temel sorunlanna ilgi duymu~sa
bugiin de degi~en bir ~ey bulunmamaktadlr. Ancak, ge~mi~te i~ine dii~iilen
hatalara sapmadan bugiin i~in sorunlanmlzl kendi ~lkarlanmlzla baglanllh
olarak ele alacak, bu yolda sorunlanmlza ~oziim getirebilecek ve diinyaya kendi
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goziimiizle bakrna ozelligi ta~lyan yeni bir sosyal bilim yakla~lma, yeni bir
sosyal bilim kavraYl~lna ihtiyacnlliz bulunmaktadlr. 39 Sosyal bilimler konusu
geregi toplumlann kendileri iizerine sorduklan sorulardan olu~an ve siirekli
olarak belli bir devinim ve degi~im i9inde olan bilimlerdir. Bu balamdan canh
bir varhk olan toplumsal ya~am var oldugu miiddetge bizim sosyal bilimlerden
beklentilerimiz de devam edecektir. Nitekim yukanda ele~tiri konusu yap1lli~
oldugumuz unsurlardan dolaYI bugiin sosyal bilimlere daha fazla ihtiya9 i9inde
bulunmaktaYlz. Batl-dl~l toplumlarm sosyal bilimlerle ve onun ana vatam olan
Batl ile ilk temasa ge9mi~ oldugu Yillardan bu yana bu toplumlann ve
sorunlanmn anla~I1masl ve a9lklanmasmda gereken 90ziimlere ula~amadlgl1lliZ
gibi sosyal bilimlerce sunulan modeller de bu konu da yeterli a9lklamalara
kavU~ma1lliZI saglayamaml~tlr. Yapilmasl gereken Batl sosyal biliminin tUm
Batl-dl~l
toplumlara ili~kin olarak geli~tirdigi model ve kuramlann
gegerli1iginin denetlenerek kendi 9lkarlanmlz gergevesinde yeni bir algIlaYl~
olu~turmaktlr.
Batl-dl~l

toplumlann genel 9lkanmn one ahnmasmm gerekliligini vurgulamakla
neyi kastediyoruz. Burada ilk elde ifade edilecek ~ey ~udur: 'Toplumun
degerlendirilmesi ve bOylece gene! 9lkarlann saptanabilmesi ileriye doniik
beklentiler ya da bazl soyut kavramlarla miimkiin degildir ama ele alman
herhangi bir toplumun, bu arada Tiirk toplumunun, tarihte oyna1lli~ oldugu rol
ve buna bagh olarak tarihte edinmi~ oldugu yer 0 toplumun
degerlendirilmesinde tek gegerli ve saglam 0l9iittiir".4o Boylelikle toplum
9lkarlanmn olu~umun tek aynasl olarak tarih one 9lkrnaktadlr.
Sosyal bilimlerin kurumsalla~ml~ oldugu devirden bu yana i9inde bulundugu
temel a9mazlar bu bilim sahalannm daha oncede slk9a vurgulandlgl gibi
Avrupa-merkezci bir dogaya sahip olmasl ve yine buna bagh olarak Avrupamerkezci gergeklerden hareket ederken evrensellik ~ablonunu kullan1lli~
olmasldlr. Bizim burada lsrarla altlm 9izmek istedigimiz ~ey sosyal bilimlerin
bu dogasmdan uzakla~arak her toplumun kendi gergeklerinden hareketle bir
sosyal bilim anlaYl~lm kurumsalla~tlrabilmesidir. Boylelikle sosyal bilimler
toplum iistii bir havadan 9lkartilarak gergeklerle slmrlanabilecektir. Bu
balamdan, eger sosyal bilimler esas olarak toplumlann kendi iizerlerine
39
40
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sorduklan ve stirekli olarak yenilenen sorulara bulunan cevaplardan olu~uyorsa,
mutlak dogrulan degil, ya~anan gtintin sorunlanna ~oztim izni veren bilgileri bir
araya getiren bir yapl i~inde olmahdlr.41
Bunun i~in de sosyal bilimlerin sadece Batl toplumlanmn ger~ekliklerinden
hareketle kurumsalla~an dogasl temelden degi~ime ugratIiarak, BalI-dl~1
toplumlann ~Ikarlan ve ger~ekliklerinin de dayandlgl tabanm belirlenmesi
zarureti bulunmaktadlr. Bu da bizi dogal olarak tarih i~inde kendimizi
konumlandlrdlgmuz yerin ara~tlfllmasma gotiirmektedir. Kendi toplum
ger~ekligimizin BalIh ~emalardan ayn bir yol takip etmi~ olmasl toplum
kimligimiz ve ~Ikarlannuzm farkhla~masmdan kaynaklanmaktadlr. Eger Batl
ile farkll bir toplum yaplSl olu~turuyorsak sorunlanmlzm da BalI'mn sorunlan
ile ~akI~mamasl dogal kar~Iianmahdlr. Bu bakImdan farkh toplum olmanuz
nedeniyle ayn ~Ikarlanmlz da bulunacaktJr. Ayn ~Ikarlannuzm bulunmasl
bizim kendimize ait ayn soziimiiziin olmasl hakkml bize vermektedir. "Sorunlar
oniinde ayn soyleyecek soziimiiziin olmasl ise bize ayn bir kimlik, toplum
olarak kendi kimligimizi kazandlracaktlr. Ba~ka tiirlii soylersek kimligimizi
~Ikarlanmlz belirlemektedir. Olaylara kendi ~Ikarlannuz dogrultusunda
yakla~manuz geregi ku~ku gotiirmez.". 42 Bu bakImdan toplum kimlik ve
~Ikarlanmlzm toplumlar arasl ili~kilerde ve tarih i~inde bi~imlenmesi nedeniyle
once toplumlar arasl ili~kilerde ve aym zamanda tarih i~indeki yerimiz bizim
toplum olarak ~Ikarlanmlzl da ortaya koyacaktJr. Elimizde bulunan giicii ve bu
giicii nasIi kullanmamlz gerektigini de yine bu yolla anlamak miimkiin
olacaktlr. Toplum olarak kimlik ve ~Ikarlannuzl tarih ve toplumlar arasl
ili~kilerdeki yerimiz belirlemektedir. Toplum olaylan, zaman i~inde ger~ekle~en
olaylar olmalan sebebiyle bir toplum olayml anlamak ve a~lklamak bir yerde
onu tarihe dogru yerle~tirmekle de e~ anlamhdlr. Her toplum kendi ~Ikar ve
sorumluluklanna bagh olarak kendisini tammlamaktadlr. Bir toplumun tarihte
oynadlgl rol ve buna bagh olarak tarih i~inde edindigi yer 0 toplum iizerine
soylenebilecek en saglam verileri i~ermektedir. Bu a~ldan sosyal bilim
analizlerinde tarih biliminin de onemli bir yeri olacaktlr.
Bu baklmdan sosyal bilimlerin kendisine konu olarak se~tigi toplumsal
sorunlan en iyi kavranma yontemi de olaylann tarihsel baglaml i~inde ele
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ahnmasldlr. Toplum sorunlanmn saghkh bir bi~imde ele ahnabilmesi i~in ilk
yap!lmasl gereken her toplumun kendi tarihini dogru degerlendirilmesidir. Bu
bakmuian zengin bir deneyimler hazinesi niteligi ta$lyan tarihsel geqmi$ sosyal
bilimlerin dayanmak zorunda oldugu en onemli kaynak olmak zorundadlr.
Ancak bu §ekilde soz konusu zenginlik bir anlam ifade edebiIecektir. Tarihte
her toplum sorunlara farkh ~ozlimler getinni§ler ve farkh ~ozlimlere bagh farkh
bir kimlik kazannn§lardlr. Buglin Batl-dl§l toplumlann sosyal bilim ve
bilimcilerinin yapmasl .gereken §ey, Bali kahplanyla kendi tarihlerini
degerlendirmek yerine kendi deneylerinden yararlanmalanna izin veren bir
tarzda sorunlanm ele ahp degerlendirmeleridir. Boylesi bir yakla§lm,
sorunlannnzi dogru saptamamlza izin verecegi gibi bunlann listesinden gelmemize yarayacak gliclin de glin l§lgma ~lkanlmasmda fonksiyonel olacaktlr.
Sozgelimi Tiirkiye' nin sahip oldugu bu yer yalmzca kendi sorunlanm degil
dlinya sorunlanm da anlaYlp a~!ldayabilecek elveri§liligi de beraberinde
getinni§tir. Tarihsel deneyimlerimizin onemli bir kesitini olu§turan Osmanh
deneyimi de bizim i~in vazge~ilmez bir deger ta§lmaktadlr: "Osmanh, yalmzca
Dogu-BatJ ili§kilerine kattlmakla kalmaml~tlr. Bu iIi§kileri olu§turan,
bi~imleyen en onemli merkezlerden birisi olmu§tur. Bu nedenle olaylann i~
ylizii Tiirklerin pek de yabanclSl oldugu bir konu degildir:"Biz sahibi
oldugumuz tarihi mirasm onemini sezinledigimiz, bu mirasa sahip ~Ikmasml
bildigimiz giin Bali'ya kendisini tamtabiliriz. Bugiine degin kendimizi Bali'mn
tamtmaslm bekledik. Oysa ge~erli a~lklamalara biz Bali'dan ~ok daha yakm
bulunmaktaYlz".43
Bu anlamda sosyal bilimlerin konulan ele ahrken yeni bir paradigmaya
yonelmeleri zarureti vardlr ve bu her zaman 0 kadar zor degiIdir. Bu ~aba, kendi
tarihlerimizle iIgili biIinmez belgelerin giin l§lgma ~lkanlmasmdan ~ok elde ki
bilgilerin toplumumuz ve insammlz yaranna nasll kullanmamlz ve
degerlendirmemiz gerektigi konusunda bir sosyal bilim anlaYI~lm olu~turmasml
'gerekli kilmaktadlr. Goriildiigli gibi bu yakla~lmlarla birlikte sosyal bilim
anlaYl~lmlzm en onemli eksigi olan kendisine belli bir yon tayin edememe ve
sosyal biIimleri kendi ~Ikarlanmlz a~lSIndan hareket eden bir bilim olarak
konumlandlramama sorunu da a~Jlmaya ba~Ianacaklir. Sosyal bilim de her
43
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~eyden once bizim bu gen;ekle kurdugumuz ili~kinin tirlinlidlir. Yoksa ger~egin
dogrudan kendisi degildir. Yani ger~egin bizim a~lmlzdan nas!! fonksiyonel
olabileceginin aranmasI ~abasl ile ancak sosyal bilim bize hizmet edebilecek bir
yaplya kavu~abilecektir.

TUm bu a~lklamalar bize evrensel sosyal bilim kavramllllll tartl~maya a~llmasllli
glindeme getirmektedir. Ancak bu konuyu tartl~maya a~lyor olmamlz Ballda
postmodern donemle ba~layan yeni paradigmanlll etkisi altlllda kalarak bu
sonuc;lara ula~llglmlz aniamllla gelmemektedir. Bu yarglya ula~ml~ olmamlzlll
en temel nedeni Ball sosyal biliminin getirdigi a~lklamalann Ball-dl~l toplum
yapllan i~in ele ahndlglllda ge~ersizligi ve bu toplumlann sorunlanm
anlamadaki yetersizligidir oncelikle. Daha once de ifade ettigimiz gibi Ball
ogretileri ve bu ogretilerin dogrudan bir yanslmasl olarak ~ekillenmi~ olan Ball
sosyal bilimi sorunlanmlzlll anla~llmaslllda toplumumuzun ~lkarlannlll Ball
~lkarlan ile kesi~memesi nedeniyle yetersiz kalmaktadlr. Bu nedenle yerli ya da
Batl-dl~l sosyal biliminden soz edilirken gorli~ alamm, kendisini slmrlandmm~
bir sosyal bilim degil, sorunlan kendi ~lkarlanmlz, kendi tarihimiz a~lsllldan
degerlendiren bir sosyal bilim alglSl zorunlulugu bulunmaktadlr.
Kendi sosyal bilimimizden bahsetmek oncelikle kendi sorun ve
farkl!!!!danmlZln ve onceliklerimizin de belirlenmesini beraberinde getirecektir.
Bu baklmdan her Ulkenin geli~tirecegi sosyal bilim ~ah~malan soz geli~i
Ball'mn herhangi bir tilkesinde yap!!an sosyal bilim'den farkh olacaktlr. Eger
Ball-dl~lllda ya~ayan halklar kendi sosyal bilimlerine ula~mak istiyorlarsa,
kendi toplumlannlll i~inde bulundugu durumu ve onun tarihsel akl~llli
tammlamak ve sorunlanm saptamak ~abasl i~inde olmahdlr. Sorunlara ~ozlim
getinnek i~in de ilk ko~ul kendi toplum ~lkarlanmlzlll belirlenmesidir. Bu
nedenle yukanda vurguladlglmlz gibi ~ah~malann tarih lizerinde odaklanmasl
gereklnektedir. Nitekim toplumlann ~lkarlannlll olu~umunun en net bi~imde
izinin slirlilmesi i~in tarih bize gereken malzemeleri sunmaktadlr. Eger
sorunlarnmzlll ~ozlimlinde soz sahibi olmak, toplumumuzun kaderini
b~kalanna, ba~kalannlll bize dayatacagl ~ozlimlere baglatmak istemiyorsak
tarihimizi iyi bilmek, dogru degerlendinnek gorevi bizi beklemektedir. Bu
nedenle sosyal bilimlerin tarihe duydugu ilgi, tarihle olan ili~kisine verdigi
onem rastgele bir olay olmaktan uzaktlr. Bu ilgi ve onem, dogrudan sosyal
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bilimlerin amaCl ve toplum i~inde yiiklendigi gorev ile baglanllhdlr. Sosyal
bilimlerin toplum olaylanOl a~lklamak ve yine toplum sorunlanna bir ~oziim
onermek gorevini yiiklenmi~ olmasl, sosyal bilimleri bu amaca bagh olarak
tarihle ilgilenmek durumunda blrakml~ur. Bir bilim olarak sosyal bilimleri
toplum sorunlanna ~ozlim onerebilmek i~in olaylann akl~l01 ve olu~um
yasalanOl bilmek zorunda olmu~ olmaSl onu tarihle birlikte ~ah~maya
yonlendiren temel unsurdur.· Bu baktmdan Ball dl~l toplumlann bu zamana
kadar geli~tirmi~ olduklan sosyal bilim anlaYl~mm Batl sosyal bilim
yakla~lmlanOl yaktndan izlemi~ olmasl, Ball sorunlanyla kendi sorunlan
arasmda benzerlik olup olmadlgl sorusunu giindeme getirmektedir. Bu soruya
verilecek cevap Ball sosyal bilimlerinin ogretilerinin bizim sorunlanmlzl
anlamamlza yardlmcl olmak bir yana engel olu~turdugu yoniindedir. Bu yiizden,
bizler ~imdiye kadar olu~turulmu~ sosyal bilim konseptierinin otesine ge~erek
Batmm kurmu~ oldugu ili~ki ile yetinmeyen, Ballh paradigmalardan farkh,
kendi sorunlarnruza uygun ~oziim bulmamlza izin verir bir toplum bilimi
kurmak durumundaYlz.
Ancak sosyal bilimlerin her Ulkenin kendi yerel ger~eklerine gore dizayn
edilmesi ~abalan hi~bir bi~imde evrensel boyutlann dl~mda bir sosyal bilim
anlayl~ma da destek olmamaktadlr. Yerli kendi ger~eklerimizle slOlrh bir sosyal
bilim, kendi toplumsal ve tarihi ger~eklerimizden hareket eden bir bilim
~abasml oncelemek, hi~ de kendi slmrlanmlz dl~ma ilgi duymayan bir sosyal
bilim anlayl~l geli~tirmek anlamma gelmemektedir. Burada gizli olan tuzagm
farkmda olunmahdlr. Nitekim giiniimiizde ~ok moda olan partikUler ve yerel
~ah~malar bir baktma bundan bUylik bir memnuniyet duymaktadlr. Bu
baktmdan yerellik alg!S1 evrensellik tasalannm dl~lanmasml ve tlimel
a~lklamalann bir yana blraktlmasml asia gerektirmemektedir. Nitekim
postmodem kuramm dlinya ~apmda egemenlik kazanmasl ile yerlilik iddialarl
da tlim diinyada sokiin etmeye ba~lad1. Bu durum kendi i~inde kimi riskleri
oZiinde banndlrmaktadlr. Ziyauddin Serdar'm tammlamasl ile soylersek bu
yakla~lm modemite araclhgl ile Bau'nm kurmu~ oldugu egemenlik ili~kilerinin
artlk siirdiirUlemez bir noktaya geldiginde Batl-dl~l toplumlan denetlemenin
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·yeni bir bi~imi haline geldigi bile soylenebilir.44
Bu nedenle sosyal bilimlerde yerli tezler ileri siirecegiz derken bir ta~rac!llk
anlayl~l ile hareket ederek, uluslar araSI ili~kilerden kopuk bi~imde konulan ele
alma durumunun ta~ldlgl tehlikelerin de farkmda olmak gerekmektedir. Batl ile
farkhhglmlzm belirtilmesine dayanan ve bu ama~la bilgi iireten bir anlaYl~
gerekli ancak tek ba~ma yeterli degildir. Bir kere toplum olarak ~lkarlanrruz da
Bali'dan farkhdlr. Bu baklmdan farkhhgm saptanmasmdan sonra bu farkhhgl
kendi ~lkarlanmlza uygun kendi a~iklamalanrruzla zenginle~tirme zarureti de
bulunmaktadlr. Bu baklmdan kendi a~lklamalanmlz i~inde Batl'YI da
a~lklayabilme geregi de bulunmaktadlr.

Sonu~
Sonu~ olarak aydmlanmanm ~ocugu olarak dogan sosyal bilinlier bugiine varan
bir ~izgide onemli degi~meler gostermi~tiL Bu degi~me1erin en onemlisi de
sosyal bilimlerin XIX. yiizYllda Bali diinya egemenliginin izlerini ta~ldlgl her
halinden belli olan Avrupa-merkezci ve oryantalist dogasmm terk edilerek
yerine buna klyasla ~ok daha ger~ek~i ve ge~erli bir sosyal bilim kavrayl~ma
ge~ilmesi oldu. Ancak Batmm kendi i~ i1i~kilerinin bir iiriinii olarak meydana
gelmi~ bu degi~meler ile her ~eyin yoluna girdigi dii~iiniillT\emelidir. Bu
bakImdan metropolde olmayan Bali-dl~l toplumlann sosyal bilimcilerinin
i~lerinin burada bitmemektedir.

Sosyal bilimlerde degi~mez yasalar ve ~ok genel dogrulann dl~mda mutlak
dogrular bulunmamaktadlr. Bilginin bizatihi kendisi sosyal bir in~adlL Daha
ge~erli bilgiye ula~mamn da sosyal ili~kiler siireci sonucunda imkan dahilinde
olabilecegi unutulmamahdlL Bu sebeple, sosyal bilim anlaYl~lmlz da buna
uymak ve daha onceleri kendisi iizerine sordugu sorulan bitip tiikenmeyen bir
sablr i~inde yinelemekten vazge~erek yeni ~artlann getirdigi sorunlar oniinde
yeni sorular ve yeni bakl~ a~llan geli~tirmek durumundadlL i~ine girilen yeni
donemde Bali-dl~l toplumlann sosyal bilimcilerinin bu tarz degerlendirmeler
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yapma konusunda oldukya ~ansh bir konuma sahiptir. Boylelikle smlrh bir ele
ah~ tarzml tekrar edip duran ve bunu mtikemmelle~tirmeye yah~an fakat kendi
iy ili~ki ve yeli~kileri yeryevesinin dl~ma 9lkmadlgl iyin belli bir a9lklama
tarzma mahkiim olan Batth sosyal bilim paradigmalan a~tlml~ttr.45
Bugtinden sonra sosyal bilimcilerimiz iyin artlk dogru ve geyerli yontem, once
dogru sorulan sormak ve bu sorulara kendi ylkarlanmlz dogrultusunda
kar~lhklar aramaktlr. Ancak bu ~ekilde sosyal bilimler uzun bir siire ta~lml~
oldugu Batl-merkezci goriiniimtinden uzakla~arak kendisine hak ettigi yeri
kazanacaktJr. Bugiin iyin bizim de sosyal bilimleri toplumlanmlzlll kendi
degerleri ile ban~lk ve diinyadaki geli~melere de bigane kalmayan bir konumda
yaptlandlrma zarureti bulunmaktadlr. Batl bilgi anlaYI~mlll Batt-dl~l
toplumlarda olu~turmu~ oldugu hegemonya bu toplumlarda ya~ayan tUm
insanlar iizerinde kendi ozgiivenlerini kaybettirici etkilere yol ayml~tJr.46 Bu
nedenle bu tilkelerde Batt bilgisinin tUketiciliginin dl~mda yeni ve uluslararasl
geyerliligi hedefleyen bir modelin tiretilebilecegi geryeginin farkllla vanlmasml
saglayan bir duyu~ ve dii~tinii~e gereksinim bulunmaktadlr. Batt-dl~l
toplumlarda ya~ayan sosyal bilimcilerin kendi oz giivenlerini kazanmalan ve
kendi entelektUel ve tarihi miraslannm ne derece zenginliklerle dolu oldugunun
farkllla varmalan ile bu yolda ilk onemli adlm da atthm~ olacaktlr.
Kurulu~undan beri Batl-dl~l iilkelerde sosyal bilimler Batt yizgisini adlm adlm
izledigi iyin bugiin gelinen noktada bu tilkelerde kendi ozgiin sosyal bilim
geleneklerinden mahrum bulunmaktaYlz. Bu siirey iyinde sosyal bilimlerde
"' evrensellik ve bilimse1 nesnellik adllla toplum ylkarlarmllz goz ardl edilmi~tir.
Bu a~amadan sonra da Batldan aktarma yaparak, Batth sosyal bilimcilerin kendi
tilkelerinde bir nevi temsileiliklerini ayma ve kraldan fazla kralel kesilme tavnm
benimsemek yerine her bir sosyal bilimci kendi soziintin ve yoziimiimtiztin
onciisii ve takipyisi olmahdlr. Ancak bu yabalar harcanarak Batth tarzlann ba~ta
sosyoloji'de olmak iizere tUm sosyal bilim disiplinlerinin tizerindeki etkisi-bir
yede ipotegi-ortadan kaldmlabilecek, iyinde yer aldlglmlz topltimsal ili~kileri
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ba~tan

ve kendi <;:lkarlanmlz a<;:lSlndan degerlendirme giiciinii de bu
47
a~amadan sonra ortaya <;:lkabilecektir. Yine Ball-dl~l iilkelerde ve bu arada
Tiirkiye'de sosyoloji yapan ve toplumuna ili~kin ozgiin sosyolojik katkt
saglamak dii~iincesinde olan sosyologlann yapmasl gereken bir onemli ~ey de
teorik tartl~malan ve ~ablonlan bir kenara blrakarak dogrudan yapllklan
ara~tlrmalann i<;:inden konu~malan ve sosyolojik kavramlan kendi toplumlanm
incelemeleri slrasmda gerekirse yeniden kurma ve modifiye etme cesareti
gosterebilmeleridir.
Boylesi tavlr ah~lar Batmm tUm sosyal bilim birikimine kaql olmaYI
gerektirmemektedir ku~kusuz. Bizim altml <;:izmek istedigimiz ana nokta Ballda
iiretilen hazlr <;:oziim re<;:etelerine her zaman belli bir ku~ku ile yakla~makla
smlrh olup, bu bilgilerin kendi toplumsal gen;eklerimizle ve kendi
<;:lkarlanmlzla bagda~lp bagda~madlgmm titiz takip<;:isi olmanm bir sonucudur.
Ger<;:ekle bir<;:ok ili~ki kurma yontemi bulunmaktadlr. Ancak onemli olan
ger<;:ekle kurulacak ili~ki sonunda kendi insammlza ve toplumumuza soz hakkt
kazandlrmak ve ona onurlu bir gelecegin kurucusu olmak flrsalim veren
gorU~iin benimsenmesidir. Ball model ve ~ablonlann kendi toplumlanmlzda da
ge<;:erli olup olmadtgt enine boyuna tartl~tlmadan bu kavramlann ve yaygm
yakla~tmlann goniillii olarak benimsendigi bir sosyal bilim anlayt~t arttk terk
edilmelidir.
Son olarak ~unu ifade etmek gerekmektedir. Tiim yazlmtZ boyunca burada
ele~tiri konusu yapmt~ oldugumuz Avrupa merkezci ideolojinin bir benzerini
in~a etmek gibi bir niyetimiz bulunmamaktadtr. OZii itibari ile insani ogeler
banndlran toplum bilimlerinin biitUn me~ruiyetleri kendi i<;:inde ya~adlklan
toplumlan ile bagla~lk olmasmdan gelmektedir. Bu baktmdan her toplum kendi
ger<;:eklerinden nqet eden toplum bilimi yapmakla hi<;:bir bi<;:imde "bilimsel
degildir" engeli ile kaqtla~madan bu siire<;: sonucunda elde edecegi bilgileri
bilimsel sayabilmelidir. Unutulmamahdtr ki bilimsel dogrunun kendisi de
tarihseldir. Demek ki astl mesele, neyin ·evrensel oldugundan ziyade bu
siire<;:lerin bizim <;:tkarianmtzla ortii~Up ortii~medigidir.
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