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TOPLUMSAL iLERLEMENiN VE TARiHiN SONU:
KUTSALA DONU~
THE END of SOCIAL PROGRESS AND THE HISTORY: RETURN TO
THE SACRED

Prof. Dr. Ertan Ej!ribeJ
Istanbul Oniversitesi Edebiyat FakUltesi Sosyoloji BtilUmU

(}zet: Modern Batlh bilim anlaYI~l bir ilerleme modeli Ozerine kuruludur.
Sosyolojik tcoride de anlatlmml bulan ilerleme inanel, biltUn toplumlar i~in
zorunlu bi!" silre~ olarak bir toplumsal degi~me perspektifini ortaya koyar.
GUnUmUzde ise modern toplumsal teoriye y6nelik ele~tiriler gtlze ~arpmaktadlr.

OretimeliktisadalendUstl'iyelbilirne dayall toplumsal ilerleme ve tarih

anlaYI~l

gtizden dU~mU~tUr. Bunun yerine, toplumsat ilerlemeyi reddeden, mevcut
toplumsal dUzen i~inde farkhhklarl mutlakla~t"an "kutsala dtinU~" gtirU~U tine
~Ikml~ur, Bu ~ah!ma, Ball'daki bu tavlr degi!ikligini ele almaktad",
Anablar Kelimeler: lIerleme, toplumsal degi~me, kutsala dtinU~, toplumsal
farkhla!ma
Abstract: Modern Western qoncept of science is based on a progress model. The
belief of progress which determines its description in sociological theory,
manifests a perspective of social change for all societies as an essential process.
Nowadays, the critics against modem social theory are in evidence. A social
progress and a historical concept depending on production I economics I industry I
science has fallen into disrepute. Instead, the view of "return to the sacred", which
refuses social development, and absolutizes the distinctions in the existing social
order, has become prominent. This study discusses this change of attitude in West.
Key Words: Progress, social change, return to the sacred, social differentiation.
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Genelde modern bilim anlaYl~l, ozelde modern toplumsal teori belli bir
toplumsal ilerleme/degi~me modeli iizerine kuruludur. A~lklama, toplumlann
tanma dayah geleneksel toplum yaplsmdan modern endUstri/~ehir toplum
yaplSlna dogru evrildigi bi~imindedir. Mevcut sistem boyle tammlanmakta,
sorunlar, sorunlann ~oziimli de bu dUzeyde ele ahnmaktadlr. Bu gorii~iin bilim
dUzeyinde aktanlmasl ve dUnya gorU~U olarak yaygmla~tInlmaSI sosyoloji ve
Marxist kuramlar araclhglyladlr. BUtOn toplumlar i~in ka~mIlmaz, zorunlu bir
sUr~ olan bu toplumsal degi~me anlaYl~mda BatI dl~l toplumlarm geli~mesi
yolunda engeller geleneksel toplum yaplslyla tammlamrken, ilerleme ve
degi~menin yonU dl~sal dinamiklerle tammlanml~tIr. GUnUmuzde modern
toplumsal teori i~inde kabul goren Uretime/iktisada dayah toplumsal ilerleme ve
tarih anlaYl~1 gozden dU~mU~tiir. Bunun yerine onerilen, mevcut dUzen i~inde
farkhhklan mutlakla~tIran "kutsala donU§" gorii~Udlir. Biz bu ~ah~mada BatI'da
ortaya ~lkan bu tavlr degi~ikligini ele alacaglz. Bu degi~iklik sadece siyaset
a~lsmdan degil, sosyolojinin bilim kimligiyle, bilimin i~levi, toplum i~indeki
yeri ve rolUyle de ilgili bir konudur. Sosyolojinin XIX. yUzYllda BalI'da bir
bilim olarak ortaya ~lkl~l toplumsal ilerleme, toplumsal degi~me, toplumsal
orgUtlenme gibi kavramlarla yakmdan ili~kilidir. Sosyoloji bu yonUyle modern
bilim yontemini ve tarih anlaYl~ml da etki1emi~tir. GUnUmUz tartl~malal1mn
sosyoloji ve modern bilim a~lsmdan boyle bir yonU vardu. ilerlemeye dayah
tarih ve toplumsal degi~me anlayl~l yerine konulan kutsala donU~ onerisi
oncelikle yontemldUnya gorU~li dUzeyinde bir tavlr degi~ikligini
(olumsuzlamaYl) gostermektedir. Bu nedenle konu ile ilgili tarlI~maYI bu
yonUyle, yontemltarih anlaYl~1 temelinde yUrUtmek gerekmektedir.

XIX. yliZYllda toplum olaylan onUnde ortaya
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da budur. XIX. yUzYllda BatI dUnya egemenJigi
yeni bir toplum orglitlenmesine donU~mU~tOr. EndUstri toplum modeJiyle ili~kili
yeni orgUtlenme, geleneksel yapmm tasfiye edilmesi zorunlulugunun, toplumsal
i1erleme ve geli~meyle ilgili yeni bir dUnya gorU~Unlin anlayl~mm
savunulmasml gerektirmi~tir. Geleneksel bakl~ a~lSlmn terk edilmesi yeni bir
tarih anlaYl~ml ortaya ~lkarml~tlr. Bu tarih anlaYl~lmn belli bir ozelligi vardlr.
BalI, XIX. yUzYllda Uretim zorunlulugunu ve sorumlulugunu dogrudan dogruya
kendisi Ustlenmi~tir. A~lklama da bu dUzeyde, Uretim olayma, endUstri
i1i~kilerine dayah bir a~lklamadlr. Uretim ili~kileri temel ili~ki tam olarak
gorUlmU~, toplumun altyaplslm olu~turan bu faaliyetlerin son kertede bUWn
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diger olaylan, Ustyaptyt belirledigi gorU~U egemenlik kazanmt~ttr. iktisat bUtUn
toplum stntfian i~in evrensel dUzeyde baglaytct olan belli bir toplum modelini
en yUksek ger~eklik mertebesine ~tkarmaktadtr. Boylece Batt topium modeli
a~km bir dUzen olarak kendisini garantiye almt~ttr. Bu dUzende iktisadi
oiaylann, endUstri i1i~kilerinin kendinden bir yaptmm, komut gUcU vardtr.
Toplum, mekansal-zamansal olarak farkhla~tmlrm~, ~e~itli evreler i~inde
mesafelendirilmi~ temel birimdir. Pozitivizmin i1erleme gorU~U metafizik
a~tklamalar dt~mda belli olgulara, eylemlere, eyleyenlere dayah temel yasalar
bi~iminde formUle edilmeye ~ah~tlmt~ttr. ilerleme perspektifi dinsel, teokratik
toplumdan endUstri toplumuna dogrudur. Toplum dUzeni, toplumsalhk dogal
veya dogaUstU gU~ler yerine iktisadi, tarihi gU~lere dayah bir i~leyi~ olarak
tammlanmt~ttr. XIX. yUzytlda yeni' toplum yaptst mekansal (ktrsal-kentsel)
degi~kenler yanmda tanm-endUstri-hizmet sektorlerindeki degi~kenlerin kendi
i~inde ve kendi aralarmdaki i1i~kiler i~inde a~tklanmt~ttr. Toplum yaptst
toplumlan smtrlayan ve bi~imlendiren temel ~er~eve olarak toplumsalla~mamn
da kaynagtdtr. Toplumsal degi~me, toplumsal i1erleme, toplumsal eylem bu
anlamda toplumsal yaptyla i1i~kili ve ba~ka toplumlarda da tekrarlanabilir
kavramlardtr. Doga gU~leri ve dogaUstU gU~ler yerine ilk defa toplumun kendisi
kendi kaderi Uzerinde egemen bir gU~ olarak algtlanmt~ttr. Bilime tanman
ayncahk da bu nedenledir. Bu yontem anlayt~t temelde bir degi~ikligi
belirtmektedir. BiIim ile din arasmda kurulan kar~tthk ve gerilim bunun Uzerine
kuruludur.
Batt'da XIX. yUzytlda ortaya ~tkan toplumsal degi~me, yeni toplumsal
orgUtlenme geleneksel yap11l11l dt~mda ve geleneksel yaptyt ytkma pahasma
ger~ekle~ecektir. Geleneksel toplum dU~Uncesine kar~t da aym tavtr soz
konusudur. Sosyoloji her iki dUzeyde de bu toplumsal degi~me pratiginin
bilincidir. Bu nedenle tarih anlayt~mda ge~mi~e ve gelecege bakt~ a~1S1nda da'
koklU bir degi~iklige yol a~mt~ttr. Toplumsal degi~me ve ilerleme anlayt~t
topluma dayah yeni bir tarih anlayt~tm, yon tern degi~ikligi gUndeme getirmi~tir.
Bu anlamda geleneksel toplum dU~Uncesi (teoloji, metafizik, mitolojiler vb.)
insan11l i1kel ge~mi~inden kalan yok olmaya mahkum bir kal11ltt veya "~ocukluk
iIIUzyonu" olarak gorUlmU~, buna kar~thk modern bilime belli UstUnlUkler
verilmi~tir. "Dinin/kutsahn sonu" anlayt~t Comte, Marx, Freud gibi belli ba~h
Batt dU~UnUrlerinin ortak gorU~UdUr. XIX. yUzytlda toplumsal eylemin,
toplumsal etkinligin, insanhk tarihi boyunca degi~mez bir ger~ek oldugu
modern toplum bilimlerinin Oltak gorU~U haline gelmi~tir. insanhg11l kendi
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kaderi lizerinde kendi orgUtlenmesi i9inde etkili oldugu dli~lincesi metafizik,
dinsel a9lklamalan itmektedir. Toplumun buglinli ve gelecegi lizerinde etkili
olmak belli bir yontem arayl~lm da beraberinde getirmi~tir. Bilime, biIimsel
yonteme ayncahk verilmesi bu nedenledir. XIX. ylizYllda Bat! dlinya gorli~li
endiistri toplumu, endlistri ili~kileri temelinde yeni bir bilimsel nitelige
donli~mli~tilr. Bu gorli~ toplumsal ilerleme ve toplumsal degi~me anlaYI~lm
yonlendiren bir teori olarak genelle~tirilmi~tir. Dinin/kutsahn sonu anlaYI~I,
dlinya gorli~linlin dlinyevile~mesi (seklilerle~me) endlistrile~me, ~ehirle~me ve
rasyonelle~meye dayah bir ilerleme anlaYI~lyla temellendirilmi~tir. Din
toplumsal slire9lerden dl~lamrken en az onun kadar kutsal Bab merkezli
toplumsal, tarihsel ilerleme anlaYI~1 bir tilr kader bi9iminde (bilimin dine kar~lt
olarak kutsalla~tmlmaslyla) genelle~tirilmi~tir. Sosyoloji ba~ta olmak lizere
modern toplum bilimlerinin egemen bakl~ a9lsl bu teze dayah olmu~tur.
Endlistrile~me ve ~ehirle~menin geleneksel- dli~lince ve ya~am bi9imini toptan
degi~tirecegi ongorlilmektedir. Modern bilim anlayl~lm ve dlinyevi akh
kutsalla~tlran bu anlaYI~ Batl toplum modelini evrenselle~tirirken, Batl dl~l
toplumlann gelecegini de Batl'ya baglayacakt!r. Batl kendisini yeniden
orglitlerken aym zamanda dlinyaYI da kendisine bagh olarak (modernle~me)
orglitlemektedir. Toplumsal degi~me ve tarihi ilerleme gorli~li Bat! dl~l
toplumlan kapsayacak bi9imde evrenselle~tirildiginde tlim dlinyamn kaderi de
Batl'ya baglanmaktadu·. Geleneksel bakJ~ a91slm dl~layan yeni dlinya gorli~li
belli bir tarih/yontem anlayl~l11dan ba~ka bir ~ey degildir. Bu nedenle
modernle~me sadece belli bir ya~am bi9imini degil geleneksel bakl~ a9lsmdan
(kutsaldan) kopmaYI da belhtmektedir. Tarih· artlk olaylann kaydedildigi bir
alan, ba~vuru kaynagl olmanm iitesinde toplum olaylarmm smandlgl bir alan
olarak one 9Ikacaktu·. Her tarih anlaYI~1 sonu9ta belli bir yontem anlaYI~l11a
baghdlr. Kutsahn dl~lanmasl, bilimsel yontemin yliceltilmesi topluma dayah
belli bir tarih anlaYI~l11m da savunulmasl anlamma gelmektedir.
Ba~ta

sosyoloji olmak lizere ge~itli toplum bilimlerinin konu aldlgl toplumsal
olaylar belirli bir tarih zemini lizerinde geli~mektedir. Her toplumsal olay aym
zamanda tarihsel bir olaydlr. Yontem belli bir toplum ve tarih gorli~line baghhgl
igermektedir. Se9ilen yontem toplum ve tarih olaylan kar~\Slnda test edilecektir.
XIX. ylizyilda glindeme gelen sosyoloji ve tarih ili~kisi, sosyolojinin diger
bilimlerle kurdugu ili~kiden bu a9ldan farkhhklar gosterir. Tarihe olan ilgi 90k
eski donemlere kadar gitmesine kar~lhk, sosyolojinin baglmslz bir bilim olarak
kurulmasl toplum ve tarih olaylannm yeni bir bakl~la degerlendirilmesine yol
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a~ml~tlr.

Tarihin, toplumlann deneyimlerinin oneminin ger~ek boyutlanyla fark
edihnesi sosyolojinin bilim kimligiyle yakmdan ili~kilidir. Sosyolojinin ortaya
~Ikmasl sadece geleneksel tarih anlaYI~lmn degil aym zamanda geleneksel
toplum anlaYI~lmn da koklU bir bi~imde degi~mesine yol a~ml~tIr. Modern tarih
anlaYI~lmn ortaya ~Ikmasmda sosyolojinin onemli bir etkisi ve payl vardlr. XIX.
yUzyIl oncesi insanhgm "tarih oncesi" olarak tammlamrken, "pozitif donem"
(endUstri toplum modeli) nihai a~amadlr. Artlk yeni bir a~ama soz konusu
olmadan dUzen i~inde sUrekli bir ilerleme ongorUlmektedir. Felsefe yerini
sosyolojiye, metafizik, dini dU~Unce yerini modern bilim anlaYI~ma blrakml~tIr.
Ger~eklik ancak gozlemlenebilir, diger deyi~le Uzerinde etkili olunabilir,
degi~tirilebilir olgulara dayandmlacaktlr. Toplumsalla~manm dayanagl da ba~ka
bir ~ey degildir. Mevcut dUzenin i~leyi~i, toplumsalla~masl din dl~l, laik akilla,
endUstri ili~kileriyle a~lklanmaktadlr. Modern bilime tanman iisttinlUk'
toplumlann ve tarihin ilerlemesi i~in tek ve yeter ~art olarak gorUlmesindendir.
Teknoloji, endUstrile~me sadece fiziksel bir olay degil aym zamanda toplumsal
ilerleme anlayl~ma dayah bilimsel dUnya gorU~UnUn de altyaplSInl
olu~turmaktadlr. XIX. yUzYllda sosyolojinin oncUIUgUnde toplumsal degi~im
sUre~lerini a~lklamada kullamlan temel yakla~lmlar toplum bilimleri alanma
egemen olmu~tur. Bu yakla~lmlar bilgi kuraml a~lsmdan pozitivist, tarih kuraml
a~lSIndan i1erlemeci bakl~ a~lSIll1 ortaya ~Ikaracaktlr. Modernle~me gorU~U hem
belli bir yontemi, hem de belli bir degi~me sUrecini (geleneksel toplumun
endUstri toplumuna donU~me sUreci) belirtmektedir. XIX. yUzYllda BatI'da
dUnya egemenliginin getirdigi zenginligin dagitilmasl ve egemenlik ili~kilerine
siireklilik kazandlrma geregi yeni bir toplumsal yapl degi~ikligine gidilmesine
yol a~ml~tIr. Bu degi~iklik dUnya gorii~ii diizeyinde de yeni a~lklamalann
ortaya ~Ikmasma neden olmu~tur. Bu nedenle yeni ili~kilerin orgiitlendigi,
Uretim ve tiiketim mekam olan ~ehirlerde onemli degi~iklikler ortaya ~Ikml~tlr.
Geleneksel ili~kilerin tasfiyesi yeni bir diizeni gerektirirken, aym zamanda
siyasi bir hareketlenmeyi, ~e~itli toplum slmflannm ~ogulcu bir bi~imde
mUcadelesini, farkh onerilerin de olabilecegini varsayar.
XIX. yUzYllda Batl, toplum olaylarma yon verme imkamna kavu~tugunda
toplum gU~lerine ve orgUtlenmesine dayah olarak tarihi a~lklama yoluna
gitmi~tir. iktisada dayah bu gorU~ a~lklamalanm belli bir donemle smlrh
tutmayarak, bUtUn insanhk tarihini belirleyen, bu yonUyle zorunlu, ka~mIlmaz
ve giderek kader bi~iminde kutsalla~an evrensel bir yasaya donU~mU~tUr.
Toplum i~indeki belli olaylara dayanarak toplum Uzerinde etkili olunabilecegi
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gorU~U

giderek bUtUn insanhk tarihinin belli bir yonde degi~tirilebilecegi
inancmm da temelidir. XIX. yUzYllda bazl toplum olaylannm tarihsel geIi~meyi
yonlendirdigi, bi~imlendirdigi gorU~U egemen olmu~tur. Bu olaylar sadece
Bah'da gorUldUgU i~in degil, bu olaylan yonlendirme ve bi~imlendirme
gUcUnUn BaU'da olmasl nedeniyle one ~lkanlml~tlr.l Bali toplum slmfian
"tarihin itiei gUcU" ya da "motoru" olarak gorUlmU~tUr. Bu bakl~ a~lsl sadece
gelecegi bi~imlendirme a~lsmdan degil gelecegi kestirme a~lsmdan da BaU'ya
bir ayncahk veriyordu. Bu a~ldan tannsal bir ilhama, dinsel, a~km bir alana
gerek duyulmaml~tlr. Bilim ovgUsU, bilimsel temelde i~leyen toplum ovgUsU bu
nedenledir. BalI kendi toplum gU~lerine, endUstri ili~kilerine verdigi UstUnlUk
sonucu mevcut ko~ullan a~ma giri~imini, sorunlann ~ozUmUnU kendi tekelinde
gormektedir. Toplumsal i1erleme anlaYl~mm, Batl-merkezciligin temeli de
budur. XIX. yUzydda geleneksel gU~ler (kilise, kralhk) yeni geli~meler onUnde
gU~sUz ve etkisiz kahrken, buna kar~lhk .geni~ kitlelerin toplum olaylan ve
toplum ya~aml Uzerinde giderek artan etkinligi soz konusudur. XIX. yUzYlhn
genel tarih i~indeki onemli bir ozelligi ayaklanmalar yUzYlh olarak amlmasldlr.
Geni~ kitleler sadece sokak dUzeyinde degil Uretim etkinligi i~inde de orgUtlU
olarak yeni geli~meler Uzerinde etkili olmu~lardlr. XIX. yUzydda BalI'da toplum
i~i ~alI~malar, ayaklanmalar, sokak sava~lan yamnda Uretim ili~kileri de yeni
geli~meleri a~lklayan ve yon veren temel olaylar olarak gorUlmU~tUr. Uretim
olaYI toplum kimligini tammlamakla kalmaml~, toplumsal olaylar, toplum ve
tarih onUnde etkinlik de ekonomik orgUtlenme ve faaliyetin bir UrilnU olarak one
~lkanlml~Ur.

mekanizmasl i~inde a~lklama
giri~iInleri soz konusudur. Sosyolojinin toplum dU~Uncesinin U~ halini
toplumsal ilerlemenin ve tarihi geli~menin U~ a~amasma bagh olarak a~lklamasl
kendi bilim kimligini ortaya koymak yanmda modern bilimin temellerinin de
a~lklanmasldlr. XIX. yUzYllla birlikte toplum ve tarih olaylan din veya akd
yerine belli bir toplum ve tarih anlaYl~ma dayah olarak bilim temelinde
a~lklanmaya ba~layacakUr. BaU'nm toplum sorunlanm ~ozmek i~in gerekli
ko~ul ve olanaklar Uzerinde egemenlik kurdugu inancl, toplum sorunlannm
toplumun kendi orgUtlenmesi ve gUcU ~er~evesinde ~ozebilecegi gorU~U
sosyolojinin ortaya ~lkmasma yol a~ml~tlr. Marxizm de aym kaynaktan
gelecektir.
Toplum
olaylarma
egemen
olunabilecegi,
geli~imin
yonlendirilebilecegi inancl Batl i~inde degi~ik gorU~lere ragmen

XIX. yUzYllda arUk olaylan kendi
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toplumsal/tarihsel ilerleme ve degi~me gorU~UnUn gUndeme gelmesini
saglayacaktlr.' Bu durum farkh tarihlyontem anlaYI~lannm olmasma engel
degildir. Toplum i\,inde farkh \,Ikarlar, farkh gorU~ler oldugu i\,in a\,lklamalar
din bi\,iminde kutsalla~ttrllmadan, bilimsel yontem tartl~malan bi\,imini
alml~ltr. Batt'da yeni geli~meler geleneksel yapmm dl~mda ger\,ekle~tigi i\,in
a\,lklamada da geleneksel \,er\,eve dl~ma \,Iktlml~ttr. Bilim i\,inde farkh
gorU~lerin savunulabilmesi, bun un bilimsel faaliyetin bir par\,asl olarak
gorUlmesi toplum i\,i ve toplumlar arasl farkhhklan ve \,Ikarlan da ifade etmeye
izin vermektedir. Yeni gorU~lerin kutsalla~tlfllmadan bilim \,er\,evesinde
gUndeme getirilmesinin bir nedeni budur. Hem bilimin aYflcahgmdan soz edip,
hem de farkh gorU~lerin bilim \,er\,evesi i\,inde savunulabilmesi belli gorU~leri
tartl~tlmasma izin vermektedir.
Sosyoloji, toplumun i~leyi~ bi\,imini XIX. yUzYII oncesi Batt tarihinden
baglmslz a\,lklama giri~imidir. Bu nedenle geleneksel tarih anlaYI~mdan
kopmak gerekmi~tir. Artlk toplumsal ilerlemeden, yeni bir \,ag a\,lldlgmdan,
ger\,ek insanhk tarihinin ba~ladlgmdan soz edilmektedir. XIX. yUzYllda tarihi
geli~menin toplum olaylannm kendi mantlgma gore bi\,imlendigi gorU~U
toplumun ve tarihin kendi yasalan bulundugu inancml peki~tirmi~tir. Toplum ve
tarih yasalan evrensel yasalar olarak tantmlanmca toplumlann ve tarihin bu
yasalara bagh oldugu gorU~U savunulacakttr. Toplumsal degi~me ve toplumsal
yapl arasmda bu yonde ili~ki kurulacaktlr. Baglmslzlbilimsel yasalafln toplum
ve tarihe yon verdigi gorU~U giderek bu yasalara insan iradesini, toplumu a~an
kutsal bir gorUnW ve anlam kazandlracaktlr. Poziti vizmin kendini bir bilim-dini
olarak toplumsalla~tlrmak istemesi bu nedenledir. Toplumlardan beklenen artlk
bu zorunlu, ka\,mllmaz yasalara uymalandlr. Toplumlar kendi geleneksel
toplumsal, tarihi dinamikleri i\,inde degil, bunu dl~layan "yapl" kavramlyla
tammlanacaktlr. Giderek tarihin toplum yaplsma degil, toplum yaplsmm tarihe
yon verdigi anlaYI~1 egemen olacakttr. Bu, Batl-merkezIi endUstri toplumu
modelini
mutlakla~ttrmaya,
dogrulamaya
ve
dUnya
ol\,UsUnde
yaygmla~ttrllmasma izin vermektedir. XIX yUzytl Batl toplum orgUtlenmesine
ve ko~ullanna verilen UsWnlUk giderek bUWn tarihe yaygmla~ttrllacaktlr.
Tarih\,ilerin sosyolojiye gosterdigi ilgi bu nedenledir. Toplum yasalanntn
engelsiz bir bi\,imde i~leyecegi ve tarihin mutlu bir gelecege, evrensel sona
dogru akacagl dU~UnUlmektedir. Bu akl~1 saglayacak gU\, ve ko~ullar Batl'da
mevcut olarak gorUlecektir. Tarihin ve toplumun yasalan bilindiginde arttk
Bu kOllular Uzerinde Baykan Sezer'in ~c~itli

~ah~malaflnda

tszcnle durulmu$tur.
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mesele bu yasalarm ne ol~Ude i~leyecegi veya buna nasI I uyum gosterilecegidir.
Bu durumda toplum ve tarih yasalan i~ i~e ge~ecektir. Batl'da tarll~ma bu
~er~evede oncUlUk ~eki~mesi bi~imindedir. XIX. yUzytlda Ball dUnya
egemenligini ele ge~irmi~tir, ancak bu donemin diger bir ozelligi Ball dUnya
egemenligi ~er~evesinde degi~ik ~ozUm onerilerinin, toplumlar arasmda ve
toplum i~inde farkh ~ozUm onerilerinden kaynaklanan ~all~malarm ortaya
~Ikmasldlr. Ball i~inde farkh ~ozUm onerilerine sahip toplum gU~lerinin kendi
aralanndaki ~eki~me ve ~al1~ma farkh gorU~lerin savunulmasma imkan
vermi~tir. Bu nedenle tek bir gorU~U mutlakla~tl1mak, kutsalla~ttrmak mUmkiin
olmaml~tlr. Sosyoloji ile Marxizm arasmda kar~lthga dayah boyle bir ili~kinin
daha ba~langl~ta ortaya ~Ikmasl rastlantl degildir. Sosyoloji yalmzca ko~ullar
Uzerinde egemenlik kurma ve mevcut olanaklardan yararlanma ~abasl olmanm
otesinde ~atl~an toplum gU~lerinin denetlenmesi ve mevcut dUzeni tehdit eden
onerilerin dl~lanmasl amaclyla da one ~Ikacaktlr. XIX. yUzYllda a~lklamalar
olaylann kendisinde aranmaya ba~lanml~, yeni geli~meleri yonlendiren
olaylarm Batl'da ger~ekle~mesi nedeniyle Batl-merkezli bir toplum ve tarih
anlayl~1 egemen olmu~tur. Batt'nm olay ve ko~ullar Uzerinde egemenlik
kurmaya aday kar~lt cephelere bolilnmesi birbirine kar~1I, farkh tarih
anlaYI~lanmn bir arada savunulmasml gerektirmi~tir.
Sosyoloji Batl'nm toplumsal geli~melere yon verebilecegi iddiasmm sonucudur.
XIX. yiizYllda Batl olaylara yon verme imkam bulunca a~lklamalan ~oziime
temel olan olaylar dl~mda aramaktan vazge~mi~tir. Bu geli~melere nasll ve ne
yonde bi~im verilebilecegi tartl~masl farkh gorU~lerin varhgml a~lklamaktadlr.
<;e~itli ~ozUm onerileri farkh sosyoloji ve tarih anlaYI~lan bi~iminde kar~lmlza
~Ikacakttr. Batt i~i ~Ikar farkhhklanmn en Ust dUzeyde olmasl, ~ozUm
onerilerinin uyu~mamasl belli sorunlara yol a~ml~l1r. Bu sorunlann ~ozUmU
uzun zaman Batt' da temel ~eli~ki olarak gorUlmU~, dUnyanm kaderi de Ball i~i
bu ~eli~kilerin ~ozUmUne baglanml~tlr. Batl'nm bOlUnmU~IUgU i~inde, Batt dl~1
toplumlara dU~en rol buna uyum gostermeleri ve eklemlenmeleri olmu~tur.
Bunun sonucunda XX. yUzYllda dUnya sava~1 denen ama ger~ekte Batl i~i
oncUlUk ~eki~mesi olan iki bUyUk sava~ ya~anml~ttr. Sovyetler Birligi'nin
tasfiyesi sonrasmda Batt i~indeki bu bolUnme a~lldlgmda "tarihin sonu"ndan
soz edilecektir. Artlk sozU edilen Batt i~i oncUlUk ~eki~mesi, bu ~eki~me i~inde
herhangi bir donemin, evrenin a~llmasl degil tarihin kendisine bir nokta
koymaktlr. Mutlak bir yonetim ve ya~am bi~iminin UstilnlUgUdUr. Farkh
araYI~lar, alternatif sistem araYI~lan sona ermi~tir. Bu nedenle belli gorU~leri
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kutsal bir bi~imde sunmak miimkiin
yeni diinya diizeni bOyle bir anlaYI~m sonucudur.
Giiniimiizde ne Batl i~inde, ne de Batt dl~mda yeni bir diinya egemenlik onerisi
getirecek bir slntf veya toplumdan artlk soz edilmemektedir. Batt kurmu~
oldugu diinya egemenligi konusunda yeni bir tartl~ma a~llmasml
istememektedir. Toplumsal ve tarihi ilerlemenin sonu toplum sorunlanna
toplumun en geni~ bi~imde kattldlgl, etkiledigi ~oziim araYI~mdan
vazge~mektir. Bu durumda toplumu, toplumsah bireysel aktOrierden, belirsiz,
marj-dl~1 kesimlerden tiiretmenin de yolu a~llacaktlr.
veya mevcut durumu

mutlakla~tlrmak,

olmu~tur. KiireseIle~me,

Giiniimiizde Batl diinya egemenligini elinde tutmaktadlr. Ama i1i~kilerin
denetiminin tam olarak Batl'nm elinde oldugunu soylemek miimkiin degildir.
Toplumsal ve tarihi ko~uIlar iizerinde mutlak bir egemenligin olmaYI~1 toplum
olaylanmn a~lklanmasma ve denetlenmesine bir engeldir. Ancak Batt denetim
eksikligi ve a~lklama yetersizligine ragmen diinya egemenlik i1i~kilerini e1inde
tutmaktadlr. Toplum olaylanmn a~lklamasl toplumlar arasl ger~ek i1i~kiler
diizeyinde degil toplum iistii, toplum dl~1 gii~lere baglanarak a~lklama eksikligi
kapattlacakttr. Giiniimiizde toplum olaylanmn aylklanmasl ve bu olaylara
egemen olma yabaSI bilim d!~1 ba~ka alan lara kaydtr\lml~tlr. Bu nedenle
toplumsal i1erleme, tarihsel geIi~menin yonii gibi kavramlardan vazgeyilirken
"kutsala donii~" gorii~ii one y!kanlacakttr. Bu degi~me, Batt diinya
egemenliginden vazgeymeden Batl-merkezci bakl~ aylslDlD degi~mesi
perspektifi yamnda, Dogu'da ortaya ~Ikan yeni aray!~lann sonuy vermemesi
olarak da ele ahnabilir. Batt'da ve Dogu'da alternatif yeni diizen araYI~lannlD
sona erdigi bir donemde toplumsalltarihsel ilerlemeye yonelik bir inanyslzhk ve
mevcut ko~uIlar iyinde kendi toplumsal varhglm koruma ve siirdiirme yabas!
one Ylkacaktlr. Bu bir yerde mevcut diinya egemenliginin kapah bir hale
getirilmesi, slmrlarlDa dogru itilmesidir. Arttk Batt diinya egemenligini tesis
eden ve yiiriiten giiyler alanma atlfta bulunmak gereksiz hale gelmi~tir. Endiistri
i1i~kilerine, toplum slmfiarlDa verilen iistiinliik yerine dogrudan Batt diinya
egemenliginin kendisi kutsanacaktlr. Toplumsal yap! yerine, dine, kutsala dayah
kimlik ay!klamalanmn giindeme gelmesi bu nedenledir. Artlk d!~ diinya
geryekligine bagh insan aklma ve pozitif bilime gore diizenli i~leyen ve siirekli
geli~en bir diinya tasavvuru yerine, zaman ve mekan otesi soyut, ruhani, manevi
diinya, kutsalhklar, olaganiistiiliikler, biiyii, masalsl ve efsanevi ogeler, ~ans one
Ylkacaktlr. Toplumlann ilerlemesi, toplumsal kurtulu~ reyeteleri, toplumsal
karakterli ideolojilere dayah toplumsalhk anlaY!~1 ve pozitivist bilime olan ilgi

i I

62

Sosyoloji Dergisi. 3. Dizi, 19. SaYI

ve giiven biiyiik ol~iide ortadan kalkacaktlr. Bunda 1. ve II. Diinya Sava~lannm
neden oldugu biiyiik tahribat, Dogu toplumlannm sorunlannm ~oziilememesi,
modern toplumsal ilerleme anlaYI~ma giivenin sarsllmasl da etkilidir. Yeni bir
diizen alternatifinin yaratIlamamasl, BalI sosyalizmine duyulan giivensizlik
mistisizme, nihilizme, fanteziye yonelik a~lklamalann, kotiimser, belirsiz,
bezgin, umutsuz, korku ve ku~kuya dayah bir diinya gorii~iinii
yaygmla~lIracaklIr. Kutsal olana, ruhun gizli alemlerine, doga otesine,
mitolojiye, hayal iiriinlerine, geleneksel dii~iince bi~imlerine olan egilim bu
nedenle artml~tIr. Bu durumda toplumun etkinliginden, toplumsal eylemden
vazge~i1erek sosyoloji devre dl~1 blrakllmaktadlr.
Yeni donemde kutsala donii~, geleneksel diinya gorii~iine, geleneksel din
anlaYI~ma bir donii~ olmaml~tIr. Modernizm geleneksel diinya gorii~iinii
degi~ime ugratml~, bozmu~, dini diinya gorii~ii eski bi~imiyle varhgml
siirdiirememi~tir.
Geleneksel din anlaYI~1 "muhafazakarhk" bi~iminde
diinyevile~mi~, modernle~meci bir kisveye biiriinerek degi~ime ugraml~tIr. Hem
geleneksel dii~Unme bi~imine, din anlaYI~ma sahip olmak hem de modern
anlamda toplumsal degi~meden, i1erlemeden yana olmak miimkiin olmu~tur.
GUnUmUzde toplumsal degi~me ve i1erlemeden vazge~ilirken a~lklama
dUzeyinde toplumlar arasl farkhhklara kutsal bir muhteva kazandlfllml~tlr. Ama
muhafazakarhgm one ~Ikmasl eski geleneksel ~er~eve i~inde degildir. ArtIk
BalI diinya egemenligi i~inde bir muhafazakarhktlr savunulan. Kutsala donU~
modernligin a~llmasl veya modern oncesi geleneksel dii~Unceye donii~ olarak
bir meydan okuma degildir. Toplumsal i1erlemeden vazge~i1mesi ve
toplumlararasl farkhhklarm mutlakla~tInlmaSI kutsala dayah a~lklamalara yeni
bir ivme kazandlracaktlr. Kutsala donU~ gorU~ii tarihin i1erlemesine, toplumlar
arasl farkhhklann ortadan kalkmasma kar~1 tutucu, mevcut dUnya
egemenliginin sUrdiirUlmesine yonelik koruyucu 'bir muhafazakarhktIr.
Toplumsal ve tarihi i1erlemeye, mevcut BalI diinya egemenlik diizeninin
a~I1masma kar~1 bir direnci/muhafazakarhgl temsil etmektedir. BatI'da bunun
bir goriintiisU her tiirlii yeni geli~meye kar~l, geleneksel Dogu'ya yonelik
saldlrgan, kutsal bir sava~ ilam olan, "dinler arasl ~atI~ma" gorii~ii bi~iminde
ortaya
~Ikarken,
diger
bir
goriintiisU
mevcut
BalI
diinya
egemenligini/UstiinlUgiinU benimsemek ~artlyla "dinler arasl diyalog" onerisi
bi~imindedir.

Her toplumsal olay aym zamanda tarihsel bir olaydlr. Yontem belli bir tarih ve
toplum gorU~Une baghhgl i~ermektedir. Bilim a~lklamalan yerine kutsala dayah
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aliIldamalann one lilkmasl bu anlamda bir tavlr degi§ikligini belirtmektedir.
Toplumsal i1erleme, toplumsal degi§me gorU§UnUn reddedilmesi ve bu reddin
kutsala donU§ gorU§Uyle peki§tirilmesi rastlanh degildir. Artlk toplumlar arasl
farkhhk ve liatl§malar kutsalla§makta ve bir kader haline gelmektedir. Karar ve
eylemlerimizde kutsala donU§ gerliekte iliinde ya§adlglmlz mevcut ko§ullan
kutsallarla donatmak, bu ko~ullann kendi ba~ma varolu~unu kabul etmektir.
Kutsala baghhk iman araclhglyladlr. Alilklama ve tartl~ma degil, dogrudan
inanli esashr. Kutsallar gUndelik hayatm her an iliinde olmasa bile onun
Uzerinde yer alarak bir lierlieve olu~turacakhr. Bu lierlieve kar§lsmda suskun
kalmak ve mutlak teslimiyet beklenmektedir. Belirsizlik, bilinmezlik kar~lsmda
iman araclhglyla verili gerliege teslim olmak gerekmektedir. Kutsal alan insan
elinden lilkml~ ve akll dUzenine uygun bale getirilmi~ olsa bile a~km bir kabulU
varsayar. Burada bireylerin veya toplumlann ozgUrce kendi yollanm aramalan,
tartl~malan, kendilerine yeni bir bareket alam alimalan beklenmeyecektir.
Kutsahn kapsaYlcl boyutu altmda toplumsal alanm bUtUn yonleri sonulita
kutsahn otoritesiyle biliimlenecektir. Kutsahn toplumsalla~masl, kendisini a§km
olarak kabul eden gerliegin gUncel, pratik bayatm iliine dogru dizilenmesidir.
Bunun alilklanmaya, tartl~llmaya gerek duyulmayan, toplumsal i1i~kiler iliinde
eri~i1emeyen, etkilenmeyen a~km bir yonU, kendine ait sorgulanmayan ritUelleri,
kendine ait jestleri, davram~ kahplan ve degerleri vardlr. Bunlar hali bazlrda
oncesiz ve sonraslz olarak vardlrlar. GUndelik bayatm ve ozellikle siyasi alanm
kutsalla~masl, kar~lthklann kutsalla~masl, iyi ve kOlil, yanda§ ve kar~lt olarak
bolUnmelerin mutlakla~masldlr. Toplumlar arasl i1i~ki ve farkhhklann tarih
yerine kutsal bir lierlieve iliinde alilklanmasl, mevcut egemenlik ve liatl~mamn
sUrgit tekrarlanarak mutlakla~tll'llmasmdan, taribsel alamn kestirilemezligini
kutsalla ortmekten ba§ka bir ~ey degildir. Bu kutsal (dUnya dUzeni) lierlievesi
iliinde tarihsel bir i1erleme soz konusu olmadan ya~am tarih-dl~l bir
indirgemecilikle, degi~meye, i1erlemeye kapah, sUrekli tekrarlanan bir taklitler
serisi olarak anla~Ilacaktlr. Toplumlar araSI farkhhklann, lieki~melerin tarihsel
olarsak tammlanmasl ve Ust dUzeyde a~llarak liozUlmesi yerine onerilen
farkhhklann ve liatl~manm a~km bir biliimde sUrekli tekrarlanmasl, diger
deyi~le mutlakla~tll'llmaSI, kutsalla§tlfllmasldlr. Mevcut dUzen, egemenlik
i1i~kileri kutsalhkliman araclhyla garantilenmi~tir. Toplumu, toplumsalla~maYI
mUmkUn kllan a~km, i1ahi bir gUcUn, dUzenin varhgldlr. Gelimi~te Marx'm
tersine lievirdigi soylenen dUnya tekrar tersine lievrilmi~tir. Bu sefer dUzeni
mUmkUn kllan ve i~leten a~km gUcUn kaynagl iktisat degil i1ahiyattlr. Burada
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degi~en

en onemli unsur toplumlann, toplum smlflarmm kendi kaderlerine
egemen olmaktan, kendi gelecekleri Uzerinde soz sahibi olmaktan \,Ikmalandlr.
XIX. yUzYlldan beri ya~anan sUre\, i\,inde Batt Dogu ile dogrudan \,att~ma
yerine dUnya egemenlik ili~kilerine Dogu toplumlanm da katma \,abasl i\,inde
sorunlan iktisat temelli a\,lklamalar i\,inde ele alml~tlr. Dogu-Batt \,att~masl
i\'inde toplumlann kendi kimliklerinin bir ifadesi olarak tarih i\,inde belli bir rol
Ustlenmi~ Hlristiyanhk ve islamiyet zaten ortadan kaybolmu~ degildi.
GUnUmUzde dinin Batt dUnya egemenligiyle uyu~mazhgl tezinin dogru olmadlgl
goiUlmU~tUr. Batl'da yUkselen dini hareketler veya kimlik siyasetleri, yeni
toplumsal hareketler bunun dogrulanmasldlr. Modern toplum projeleri, toplum
mUhendisligi yerine karanhk, belirsiz, mehdici, kurtancl, dogaUstU ritUellere,
mevcut ger\,egi dogalla~tlran a~klO dini a\,lklamalara baglanma gelecegi
kestirememekten, gelecege yonelik kaygllardan kaynaklanmaktadlr. Yeni
donemde degi~meye a\,lk toplum yaplsl yerine giderek mutlak kimlikler veya
degi~mez insan yaplsl, ruhsal yapllar, karma~lk bilin\, bi\,imleri, dayanakslz,
belirsiz korkular, kar~lthklar, endi~eler one \,Ikml~tlr. Bilimin kontrol ettigi
yapllar yerine karma~lk bireysel ve toplumsal bilin\,altma, insanm karma~lk i\,
dUnyasma odaklanan a\,lklamalara gidilecektir. GUnUmUzde dl~ dUnya ko~ullan
ve toplumlar araSI ili~kiler mutlakla~ttrlldlgmda ger\,ekligin insamn i\,
dUnyaslOa yonelerek bulunacagl gorU~U one \'Ikml~tlr. Din anlaYI~1 da bu
anlamda bireysel bir inan\, alam, bireysel bir zenginlik olarak gorUlmU~tUr.
Bunun ba~ka gorUntiileri de vardlr. Sosyolojinin geri plana dU~tiigU bu donemde
psikolojinin, ki~isel ba~an kitaplarlOm ragbet gormesi bu nedenledir. Artlk
degi~mesi mUmkUn olmayan, mutlakla~ttrllan belli ko~ullar \,el1,evesinde,
toplumsal \,ozUm yerine ki~isel \,ozUm araYI~lan, bireysel dUzeyde ba~an
kazanmak onemli haline gelmi~tir. Mevcut dUzen i\,inde yer almamn, pay
almanm ki~iselle~mesiyle ba~anslzhk, sorunlar, belirsizlik kader, ~ans olarak
degerlendirilecektir. Bu yeni durum ger\,egin ki~ilere gore farkh yorumlanan
pek \,ok ger\,ek haline gelmesine yol a\,ml~ttr. Toplumsal, tarihi "zorunluluk"tan
vazge\,ilmesi bireysel olam one \,Ikarml~ttr. Son donemde sosyoloji ve toplum
bilimleri prestij kaybederken bireysel ve toplumsal psikoloji a\'lklarnalannlO
one \,Ikmasl bu nedenledir. Toplumsalla~ma ve hayatm bUtUnlUgU par\,alamrken
oznel bireysel bilincin kendiliginden akl~l, birbirinden kopuk \,agn~lmlar ki~inin
i\,inde ya~adlgl dUnyaya yabanclla~masmm bir ifadesi olarak dogalla~ml~ttr.
BUyUlerle, sihirlerle, insan dl~1 figUrlerle, mistik egilimlerle, soyut mekanlarla,
biIinenden farkh zaman alglslyla dolu fantastik yaylOlar btl nedenle ortahgl
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kaplayacaktlr. Modern akhn ve bilim anlaYl~mm yokU~U sonrasmda aktl dl~l
alan lara, belirsiz bilinyaltma, bilinmeyene, gorUnmeye, soyuta, manaya, a~km
hayat ozlemine, fantastik olana yonelik genel bir egilim ortaya Ylkml~ttr. Bu
nedenle bu yeni yoneli~ basit bir psikolojizm olarak kalmaml~tlr.
GUnUmUzde sosyolojinin XIX. yUzYllda Batt'da Oltaya ylkttgl ~artlardan daha
ba~ dondUl:UcU yalkanttlar, degi~meler, yatt~malar var. Bollinme ve yatt~malar
daha derin ve geni~. Sosyolojiye daha yok ihtiyaclmlz var. Ancak bu sUreyte
Batt sosyolojisinin bize yeni bir gorU~, yeni bir oneri getirmeyecegi bUtUn
aylkhgl ile ortaya Ylkml~tlr. Bat!'mn Dogu kar~lSlnda imkanlan, gUcU artml~
ohnasma kar~lltk sosyolojinin etkinlik alam giderek daralml~tlr. Bat! artlk
sosyolojiye, bilime gerek duymamaktadlr. <;:ozUm yabasmdan vazgeymi~tir.
Batt, dUnya egemenliginin kendisine verdigi gUyle mevcut dlinya egemenligini
ml1tlakla~tlracak, toplum UstU, ko~u\lar UstU, kutsal aylklamalar pe~indedir.

"Bilimin sonu"ndan, yeni bir "iman devr-i"nden, "kutsala donti§"ten, "dinin
yeniden dirihnesi"nden (birbirine kapah bUtUnlerden, dini kimliklerden) siiz
edilmesi bundandlr. Aylklamalar artlk yeni bir a~amayl amaylamayan,
degi~meye kapah kutsal bir ideoloji haline donU~mU~tUr. Batl sosyolojisi
geymi~te de ye~itli biyimlerde toplumlar araSI farkhhklan bize ogretmi~tir.
Ancak gUnUmUzde bu bolUnmU~IUk ve farkltltklarm Batt merkezli bir yozUm
yeryevesinde sona erecegini soylemekten de vazgeyerek bu farkhltklan,
bOlUnmU~IUgU ozgUrlUk adl altmda ml1t1akla~tlrml~tlr. Toplumlar araSI
bOlUnmeler ve yatl~malar dinden kaynaklanan kutsal farklthklar olunca (iki
tarafm da kendi kimliginden, dininden vazgeymesi mUmkUn olmadlgmdan)
sorunlann a~llmasl da mlimklin olmayacakttr. Bu, yozUmsUzlliglinUn ilamdlr.
Batl'nm sosyoloji adl altmda kendi sorunlartm ve yozUmUnii evrense\le~tiren
yakla~l1ntm oldugu gibi, gUnUmiizde farklthklan diyalog adl altmda
mutlakla~tlran ve yeni bir a~amadan soz etmeksizin farkhhklardan bitmez,
slirgit yatl~ma ylkaran yakla~l1ntm da kabul edemeyiz. Dinler araSI diyalog veya
dinler araSI yatt~ma, her ikisi de Batt'nm onerisidir. Bu oneriler, yeni bir
a~amadan soz etmeksizin mevcut Batl dlinya egemenligi yeryevesinde
farkhhklan mut\akla~tlrmaktan ba~ka bir ~ey degildir. Bu gorii~ler farkhltklara
kar~l sayglyl, iizgiirle~meyi degil, tam tersine kar~t1lklt yabanclla~maYl,
otekile~meyi ve katliamlan getiriyor.
GUnUmUzde once Batl dUnyasmda ortaya ylkan, diinyamn pek yok bolgesine
yaYlltp Tlirkiye'ye de gelen postmodern anlaYl~, bir boyutuyla imamn yeniden
ke~fini, kutsala donU~ii giindeme getirdi. Toplumsal i1erleme/degi~me gorli~Une
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devrimci bir a~amadan, ileri dUzeyde yeni bir
yeni bir toplumsal orgUtlenmeden, tarihi a~amadan soz
etmeksizin kaosa dayah yeni bir dUnya dUzenine ve kutsala donU~e tekabUI
etmektedir. Bugiin toplum bilimleri literatlirUnde yer alan pek ~ok temel
kavramdan vazge~i1irken bun un yerine yeni bir ~ozUm ortakhgt, ~ozUmiin
geni~lemesi onerilmemektedir. Tarihsel ilerlemenin, toplumsalm, sosyaJizmin
sonu gibi a~mazlara edilgen bir bi~imde ortak olmak, sorunlar i~inde
hapsolmayt, ~Uriimeyi beraberinde getirmektedir. insanhgm kaderini bununla
stmrlamaya kimsenin hakkt yoktur. Toplumsal ve tarihsel iJerJemeye
toplumlarm hakkt ve gUcU vardtr.
toplumsalla~madan,

