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1980 SONRASINDA TURK SOSYOLOJiSiNDE DE(;i~EN
TEMALAR UZERiNE BAZI GOZLEMLER*
SOME OBSERVATIONS ON CHANGING TOPICS IN TURKISH
SOCIOLOGY AFTER 1980

Yrd. Do~. Dr. Ufuk Ozcau
istanbul Oniversitesi Edebiyat FakUltesi Sosyoloji BtilUmU

Ozet: Btl makalc, TUrk sosyolojisinde 1980'Icrden itibaren gel"(;ekle~en
farkhla~m~ ve degi~im konusunda bazi tespitlerde bulunmaYI ama\=lamaktadu',
Sosyoloji IiteratOrUnde tinceki dtinemde yaygm olarak g5rUlen konular ve
yakla~lm tarzlun 1980'lerin 0I1alanndan itibaren a~mmaya ve terk edilmeye
ba~lanml~t1r, Batlll modernle~me teorilerine tizgU UretimliktisatlendUstri/kalkmma
ekscnli a~lklamalar ve ulusal-evrensel gerilimine dayah yakla~lmlar gozden
dU~mU~tur, Bunun yerine sosyolojide tOketimi. ki.llUirU. gelenegi. teki! olanl vb,
tine ~Ikaran a\=lklamalar hakim olmu~tur,
Anahtar Kelimeler: 1980 sonrasmda TUrk sosyolojisi. paradigma
modernite. postmodernite

deg:i~imi.

Abstract: This article aims to determine in respect of the differentiation and
change that have occurred in 'Turkish sociology since 1980's. The subjects and
approaches that were widely used previously, have been WOIn out and abandoned
since the mid 80's, The production/economylindustry/improvement focused
descriptions that are special to Western modernization theories and the approaches
based on national-universal conflict have fallen out of repute, Instead, the
descriptions that put forward the consumption, culture, tradition and singularity
etc, in sociology have prevailed,
Key words: Turkish sociology after
postmodei'nity
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Btl yazl, 26 Araitk 2008de Ertan Egribel ve bOlilm seminer tigrencilerimizin katlitmlyla
"Baykan Sezer <;:aitjma GUnleri 7: Sosyolojidc Yeni Geli~meler ve TUrkiye"
konulu topiantlda yaptlglm konu~manm metnidir.
gerc;eklc~en
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TUrkiye'de sosyoloji ba~langl\'tan bu yana i\,inde birbirine Zit aklmlann yer
aldlgl farkh mecralarda geli~me gostermektedir. YUzeyde gozUken bu zlthklar
yanmda elbette ortakhklar, ortli~meler de soz konusudur. Aklmlar kolayhkla
ekolle~melere donU~erek birbiriyle kesi~meyen, birbirinden kopuk bir tarzda
geli~me seyri izlemekte; ancak ortak yonler goz ardl edilmektedir. Gogu zaman
da sosyologlar birbirlerinin \,ah~malanna kar~1 kaYltslzdll·lar. Bu dUl'llma yol
a\,an \,e~itli oznel nedenler bulunmaktadlr. Fakat en onemli nedellierden biri,
TUrkiye'de sosyolojinin Bau sosyolojisine baglmhhgldlr. Teori, model ve
kavramlar BaU'dan aktanldlgl i\,in yerli sosyologlann farkh bir yakla~lm
getirebilecegi beklentisi soz konusu bile degildir. Dstelik, genel-ge\'er kahplann
dl~ma \,Ikan farkhla~malar garipsenmektedir de. Kimi durumda sosyologlar
camialar ol~turarak belirli bir BaUh sosyoloji okulunun veya dU~UnUrUn
izleyicisi konumunda \,ah~malanlll sUrdUrmektedirler. TUrkiye'nin Bau'daki
yeni geli~melere duyarhhgl gU\,IU bir Ulke olu~unun bilim ve dU~Ullce alamnda
da yanslmalan, sonu\,lan vardlr. Sosyologlanmlz BaU'da sosyolojinin
gUndeminin ve yakla~lm bi\,imlerinin degi~mesi kar~lsll1da olduk\,a hassasUrlar.
TUrkiye'de sosyoloji alanmda yapilan \,ah~malann izi sUrUldUgU takdirde, 10'ar20'~er yIlhk zaman dilimleri i\,inde ya~anan \,arpici degi~iIn gorUlebilir. Buna
bagh olarak sosyoloji aklmlan ve \,ah~malan da bir gelenek olu~turmaya
elveri~li, istikrarh bir \,izgi izlememektedir.
Bu makalede, TUrk sosyolojisinde 1980'Ierden itibaren meydana gelen
farkhla~ma ve degi~im konusunda bazl tespitlerde bulunmaya \,ah~acaglz.
Aslmda farkhla~ma ve degi~imin belirtileri sadece sosyoloji alanmda degil,
genel olarak toplumsal dU~Uncede gozlenmektedir. Sosyoloji literatUrUnde
onceki donemde yaygm olarak gorUlen konular ve yakla~lm tarzlan 1980'Ierin
ortalanndan itibaren a~mmaya ve terk edilmeye ba~lanml~tlr. En ba~ta da
Marksist tez ve argUmanlar sosyolojideki eski cazibesini, gUcUnU yitirmi~tir. Bu
geli~mede askeri darbenin oynadlgl !'OW goz ardl etmemek gerekir. 1960 askeri
darbesi nas!1 TUrkiye'de sosyolojinin ve sosyal bilimlerinin gUzergahmda hatm
say!1lr bir farkhla~maya yol a\,ml~sa, 1980 askeri darbesi de benzer bir
farkhla~maya,
kopukluk ve kesintiye yol a\,ml~tlr. Bu iki olaym
sosyolojikltoplumsal teori a\,lsmdan dogurdugu sonu\,lar arasmdaki belki de
onemli bir fark, ilkinde Marksizmin sosyolojiye duhul etmesi, ikincisinde ihra\,
edilmesidir. Konuyu oncelikle bu a\,ldan degerlendirmekte fayda
bulunmaktadlr. TUrk sosyolojisinde iki onemli, ayIrt edici kll'!1ma noktasmm
ba~langl\, tarihleri 1960 ve 1980'dir. Sosyal bilimlerde Marksizmin geri
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bagh olarak 1980 oncesi doneme damgaslm vuran iktisat ve siyaset
temelli bakl~ a~lsl ve terminoloji neredeyse tamamen terk edilmi~tir.
Sosyolojide slmf/tabakala~ma, toplumsal yapl analizleri yerine varo~ ve
yoksulluk analizleri; kalkmma/geli~me, refah, e~itlik, gelir daglhml vb. sorunlar
yerine farkhhk/kimlik stratejileri ikame olmu~tur. 70'Ierde ve klsmen 80'Jerde
modernle~menin iktisadi boyutlan konusunda yaym yapml~ sosyologlar ku~agl
bugiin bamba~ka konularda ~ah~maktadlrlar. ilgileri ve yakla~lm tarzlan
belirgin bi~imde farkhla~ml~ttr. Sozgeli~i 1960'Iarda sosyologlarm Osmanh
tarihine, Osmanh iktisadi ve toplumsal yaplsma gosterdikleri ilginin bir
benzerine bugiin tamk olunamamaktadlr. Sosyoloj i ~ah~malan tarihten,
tarihsellikten kopmu~, giincel olana, "bugiin"e yonelmi~tir. Kaba bir gozlemJe
yetineeek olursak, Tiirkiye'de 1960'h ve 1970'li ytllar boyunea sosyolojide ve
genet olarak sosyal bilimlerde iktisadi kalkmma sorunlan giindemin ba~hca
konulan arasmda yer ahrken, 1980'Ierden itibaren ana egilimin kiiltiirel ve
siyasal sorunlara (ozellikle de laiklik, islami ya~ayl~, ortiinme,
demokratikle~me, devlet-toplum ve din-devlet ili~kileri konularma) kaydlgl
goriilmektedir. Bu egilim degi~ikliginde diinyada ve Tiirkiye'de ya~anan giincel
geli~melerin izini siirmek mUmkiindiir. Sosyal bilimlerde goriilen bu
degi~menin, kendi ba~ma .ele almamayaeagml, dUnyada ger~eklik kazanan yeni
egilimlerin bir sonueu oldugunu soylemeye bile gerek yoktur. Sosyalizm
alternatifinin yoklugu ko~ullannda Batt kapitalizminin ve onun soyleminin
radikalle~mesi, egemen hale gelmesi soz konusu olmu~tur. Kamuyu gozeten
devle~ilplanlamael stratejiler kar~lsmda neo-liberalizmin ~ampiyon ilan edili~i
ve Batl toplumlan arasmdaki endUstriyel, siyasal, teknolojik vb. rekabetin eski
onemini yitirmesine bagh olarak endiistri-temelli toplum tartl~malan da son,
bulaeaktlr. Sosyolojik ara~tlrmada "iiretim" ve "emek" olgulannm yerine
"tiiketim" ve "bo~ zaman" olgulan onem kazanml~ttr. Ote yandan modernle~me
teorilerine yonelik giderek gii~lenen ele~tirel bir dalga gozlemlenmektedir.
Sosyolojiyi/sosyal bilimleri "post-endiistriyel toplum"un sorunlan ku~atml~ttr.
Yeni donemde sosyologlann odaklandlgl ba~hea sorunlar "demokrasi",
"ozgUrle~me", "siville~me", "~okkiiltiirliilUk", "kiireselle~me", "yerelle~me" vb.
olmu~tur. Bu konularda getirilen yeni a~lhmlar dUnyadaki geli~melerden hi~ de
baglmslz degildir. Soz konusu a~lhmlar Batt dl~1 dUnyaya yonelen zorlama ve
mUdahaleletin ana gerek~esini olu~turaeakttr. Buna kar~lhk Batt'mn bu
stratejisinin Batt dl~1 toplumlara yeni geli~me imkanlan sagladlgl ku~kuJudur.
Aksine, dogurdugll sonll~lan itibariyle demokratikle~menin, ozgUrle~menin,
ger~ek bir kiiresel biitiinle~menin vb. oniinii tlkadlgl bile iddia edilebilir.
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"DUnyayla entegrasyon" ve "transformasyon" tabirlerinin popUlerlik kazandlgl
1980'Ier TUrkiye'sinde ulus-devlet mirasl da sorgulanmaya ba~lanml~tlr.
Toplumsal geli~menin oniinde engel olarak gorUlen ba~hea unsurlann modern
ulus orgUtlenmesi (Uniter devlet ve on un yekpare toplum tasanml),
devlet~ilplanlamael/himayeei siyasetler vb. oldugu dU~Uneesi siyasal jargonda
oldugu gibi sosyoloji ~ah~malannda da ifadesini bulmu~tur. Modern sosyolojide
egemen olan toplum (ulus-temelli holistik toplum) tasavvurunun donU~UmU ile
Batt dl~l toplumlarda ya~anall ulusal-toplumsal par~alallma riskleri
ortU~mektedir. Sosyolojide ulus kavraml bir referans kaynagl olmaktan ~lkml~,
ulus-altt par~alar (eemaatler ve etnisiteler) one ~lkml~tlr.
1990'Iardan itibaren islami hareketin siyasal taleplerill otesille ge~en kUlturel
taleplerle ortaya ~lkl~l ve yeni bir anlaYI~la ~ekillellmesi de sosyologlarm
ilgilerini bu alana yoneltmelerinde etkili olmu~tl1r. Solun ezili~inin/geriye
~ekili~inin yol a~ttgl bo~luk ortammda islam gUndelik toplumsal pratiklerde goz
doldurmaya ba~laml~tlr. Bu geli~me sosyoloji alamnda islamloryantalizm,
din/modernle~me, kimlik/aidiyet eksenli tar!t~malal'l beraberinde getirmi~tir.
Kapsamh bir ~eviri-yaym faaliyetiyle e~zamanh geli~en bir olaydlr bu.
GUndeme damgasml vuraeak olan telif ~ah~malar sosyologlardan gelmi~tir. iki
sosyologumuzun, $erif Mardin ve Nilufer Gole'nin din ve modernle~me
ili~kisini sorgulayan verimli ~ah~malan ~e~itli toplum kesitleri Uzerinde de
kayda deger yankllar uyandlrml~tlr. Ger~i dinill TUrk toplumu Uzerindeki
etldleri konulu ~ah~malara yoneli~ TUrk sosyolojisi i~in yeni bir geli~me
degildir. Konuya ilgi Ziya Gokalp ve Fuat KoprUIU'ye kadar geri gotUrUlebilir.
Hilmi Ziya 'Olken, Niyazi Berkes, Muzaffer Seneer, Cahit Tanyol gibi
sosyologla1'11ntz da ~e~itli boyutlanyla konuya ilgi gostermi~lerdir. Aneak
1980'Ierle ba~layan donemde konuya yakla~lm tarzlan olduk~a farkhla~ml~tlr.
$erif Mardin ve NilUfer Gole'nin ~ah~malan orneginde bu belirgin degi~imi
gormek mUmkUndiir.
$erif Mardin, 1980 oneesi donem bir yana, 1980'Ierden itibaren sosyolojimizde
aglrhk ve etkisini sUrdUren bir sosyologumuzdur. <;:ah~malanna bUtUnlUklU
olarak baklldlgmda, yakla~lk son 20-25 ytl i~inde yazdlklan oneekilerden ayn
degerlendirmeyi gerektirmektedir. Mardin'in yeni ~ah~malal'l islam'm Tiirk
toplumu i~indeki deneyimlenmesi ve alglsl Uzerine odaklanml~!tr. Mardin,
1990'Iarda islam ara~!trmalannm artttgl bir donemde, davra111~ bilimleri ve
siyaset sosyolojisi eksenli ~ah~malal'lndan klsmen uzakla~arak din sosyolojisi
a1anma yonelmi~tir. Bu ~ah~malal'lnda izledigi yakla~l1n ilgi ~ekicidir. Klasik
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toplumsal teoride kokle~mi~ onerme ve tezlerin otesine ge~erek modernle~me
ile islam arasmda pozitif bir ili~ki kurmaktadlr. Said Nursi Uzerine ~ah~masmda
Nureuluk
dU~Uneesinin
modernlikle
i~
i~eligini,
uyumlulugunu
vurgulamaktadlr. Kurtulu~ Kayah'mn ifadesiyle Mardin, kapitalizmin
geli~mesine paralel olarak dinin toplum uzerindeki etkisinin azalaeagml
savunan yaygm anlaYI~a aykll'l olarak, dinin TUrk toplumunda onemli bir sosyal
i~lev ta~ldlgml a~lk~a belirtmektedir. uBiI' anlamda Mardin'in din konusundaki
~ah~malanm iki donemin din Uzerine sosyolojik ~ah~malanndan aYlran onemli
farkhhklar vardlr.,,1 Mardin'in ~ah~malan 1980'lerden itibaren din ve siyaset
ili~kisi tizerinde yogunla~maya ba~lar. Din olgusu sosyal bilimeilerin ilgi
alanma girmeye ba~laml~ttr. Din ve modernlik ili~kisini sorgulayan
at'a~tn'malar adeta altm donemini ya~amaktadlr. Bu geli~mede elbette isUtmi
eanlanmamn payl bUyUktUr. islam'a farkh bir bakl~, Weber'in Protestanhkta
gordUgU eevhere benzer bir yakt~tlrma soz konusudur. islami ~evrelerde
Protestanhk ve islam ya da demokrasi ile islam arasllida kurulan bag (Medine
Vesikasl) bo~una degildir. islami entelektUellerin din ile modern ya~am
arasmda kurulan ili~kiye sleak bakmalanmn anla~lhr sebepleri bulunmaktadlr.
Din onlann gozUnde toplumsal geli~me i~in imkAnlar sunabilirdi. Boyle bir
zihinsel arka planda $erif Mardin din konusundaki klasik bilimsel tezleri
sorgulayarak aykm yorumlar geli~tirmi~tir. Modernle~me sUreeinde dinin
toplum Uzerindeki etkisinin zaYlflayaeagl ~eklindeki klasik tezi
benimsememekte, bu tezin tam aksini savunmaktadlr. Din ve modernligin
zorunlu olarak birbiriyle ~alI~an olgular olmadlgl, bunlarm birbirleriyle
eklemienebileeegi gorii~Une tutarh bir a~lklama getirmektedir. BediUzzaman
Sadi Nursi Uzerine ~ah~masl bu varsaYlm Uzerine dayanmaktadlr.
TUrkiye'de 1980 sonraSI islami eanlanma Uzerine ~ah~malanyla dikkat ~eken
bir ba~ka sosyologumuz NilUfer Gole'dil'. Meseleyi farkh boyutlanyla; gelenek,
mahremiyet, ortUnme, modernlik vb. a~llanndan ele alml~tll'. Modern Mahrem,
pozitivist-modernist ~evrelerin dine yonelik hakim bakl~ a~lS1m ihlal
etmektedir. Sosyolojideki pozitivist gelenege kar~1 dul'U~ GOle'nin ilk
~ah~masmda da gorUlmektedir. Miihendisler ve Meoloji, bir anlamda
pozitivizmin TUrk modernle~me tarihi i~indeki yeri ve rolUyle bir hesapla~ma
giri~imidir. 1970-80 arasmda bi~imlenen toplumsal miihendislik zihniyetini ve
pratiklerini masaya yatn'an GOle, dikkat ~ekiei ele~tirel degerlendirmelerde
bulunmaktadlr. 1980 sonrasl donemde pozitivizme, toplum mUhendisligine,
I
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tUmelci ve nomotetik (genelle~tirici, yasa koyucu) bilim anlaYl~lanna yonelik
ele~tirellik ba~ka sosyologlanmlzm ~ah~malannda da goze ~arpmaktadll·.
Evrenselci, tUmelci bilim paradigmasl giderek gozden dU~mekte; tarihselci,
tikelci, hermenotik, idiografik (somut, tekil, Unik olana gondermede bulunan)
bilim paradigmasl sahneyi doldurmaktadll·.
Sosyologlanmlz Franslz kaynakh toplumsal teorinin etkilerini yeni donemde de
ta~lmayl sUrdUrmU§lerdir. Alain Touraine'den mUlhem ~ah~malanyla NilUfer
Gole2 (Modern Mahrem ve Melez Desenler), Deleuze ve Guattari'den mUlhem
~ah§malanyla Ali Akay (Tekil Dii~unce vd.) sosyolojide yeni a~lhmlara
kaynakhk etmi~lerdir. Akay'm Tekil Dii§unce adh ~ah~masl, 1960'Iann
sonlanndan beri yeni bir bi~im almaya ba~layan FranSlZ toplumsal dU§Uncesini
derli toplu bi~imde tamtma yolunda bir giri~imdir. TUrk okuru postyaplsalclhkla, Foucault, Derrida, Deleuze, Guattari ve Touraine'in
~ah~malanyla 1990'Iarda tam~ml~tlr. Ali Akay'm Tekil Di4'unce ve Minor
Politika adh kitaplan ile NilUfer Gole'nin Modern Mahrem ve Melez Desenler
adh kitaplan gerek kullandlklan dil, gerekse yakla~lm tarzlan itibariyle
TUrkiye'deki klasik sosyoloji IiteratUrunden beliI'gin bir farkhhkla
aynlmaktadlr.
NilUfer Gole'nin tartl§llmasl gereken onemli kavramlanndan biri de "Batl dl~l
modernlikler" kavramldll·. Bu kavramlyla sosyolojideki modernle~me
IiteratUrUnU tersine ~eviren Gole, modernle§menin tek tip olmadlgl, ~ogul
gorUntUlerle ya~anlllandlgi gorU~Undedir. Bu, modernle§meyi daima Ball'nm
tekelinde goren ve Ball'YI merkeze alan' tek-tip, klasik modernle~me
kuramlanna aykm bir yakla§lmdlr. Batl dl§l modernlik kavraml, bugUne dek
TUrk sosyologlannda kar~lla~IIglmlz h1lkim modernle§me kavraYl~m1l1 i~ini
bo~altmaktadlr. Modernle~menin klstaslanm belirsizle~tiren bu yakla§lm son
donemde gUndeme gelen yeni tartl§malarla baglantIhdlf. Batl'da, Batl
toplumlanm BalI dl~l toplumlardan farkhla~lIrma yonUnde gU~IU egilimler
ortaya ~lkml§tIr. BalI, modern ~agda gorUlenin aksine, kendi dl§mdaki dUnyaYI
modernle§tirme misyonunu, oncUIUgUnU sahiplenmeye yana§mamaktadll·. Fiili
olarak da dl§laYlcl bir tutum geli~tirmi§tir. DolaylSlyla Batl'mn benzersizliginin
ilan edildigi,evrensellik iddiasmdan vazge~ildigi bir donemde, modernligin
bir~ok yolu olabilecegi tezi ile Batl dl§l toplumlann kendine ozgU bir

2

GOie ilk I):alt~malanm 1980'lelill Oltalanndan itibarcn venneye ba~lamt~t1r. Doktora tezinin
kitapla~ml~ hali olan Miihendislel' ve ideoioji'nin Ttirk~ede ilk baslmmm tarihi 1986'dlr.
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modernle~me

deneyimini ya~ayabilecekleri yolundaki tezler ortU~mektedir.
Ba~ka deyi~le, yakm bir ge9mi~e kadar modernIigin sadece Ball'ya ozgU ve
evrensel olarak tasarlanml~ bir proje oldugu dU~UnUlUrken, bugUn Ball dl~mda
kalan bir90k toplumun kendilerine gore (Ballhla~madan) modernle~menin
yollanm bulmu~ olduklan gorU~U one 9lkmaktadlr. Modernle~me eylemi, Ball
orneginde, Batl'YI izleyerek (muaslr medeniyet seviyesi) ula~llabilecek bir
deneyim olmaktan 9Ikml~tlr. Bu gorU~lerin, Ball'mn kendisini evrensel tek bir
model olarak sunmaktan vazge9tigi, daha dogrusu "evrenselciligin sonu"nun
ilan edildigi, tekilligin, yerelligin ve farkhhgm kutsandlgl son donemde giderek
yaygmla~masl anlamhdlr. Batl dl~1 modernlik kavraYI~I, Batl dl~1 toplumlan
Batl'dan dl~lamaya, farkhla~ttrlnaya ve tecrit etmeye izin vermektedir.
DolaYlslyla "Batt dl~1 modernlikler" yakla~lmmtn Ball egemenliginin
gUnUmUzde aldlgl bi9ime aykm bir duru~u temsil ettigi ku~kuludur. Yeni
sosyoloji konulan ve paradigmasl bu tarzda bi9imlenmektedir.
Pozitivizm ele~tirilerine bagh olarak sosyal bilimlerin ve sosyolojinin dili de
bUy Uk bir donU~Um ge9irmi~tir. Elbette hakh gerekgelerle doga bilimlerine
ozgii, kesinlik bildiren, matematiksel dilden tamamen aynkslla~an bir dildir bu.
Dilin kullammlyia ilgili yeni egilimin sonu9lanndan biri, sosyolojide yorumun,
retorigin, "erudition"un, formalizmin hakim olmaya ba~lamasldlr. Ancak
kantann topuzu bir hayli ka9ml~ttr. Sanatsal ifade bi9imlerine yakla~an, ~iir,
edebiyat, mitoloji ve ritUele a91lan, daha esnek, bilgiyi a~1fI gorecele~tiren,
nedensellikten uzak, betimlemeye dayah bir anlattm tam hUkUmferma
olmu~tllr. Adeta dilde bir zanaat i~9iligi soz konusudur. Mazrufa degil zarfa
bakan, olgulan-olaylan a91klamaktansa betimlemeyi yegleyen, zevahiri
kurtarmaya yonelme egilimi, yani 1960-70'lerin sosyal bilim literatUrUnde
90k9a el~tirilen formalizm entelektUel etkinlige yon vermeye ba~laml~lIr.
Bilimde "yasa" fikrinin i9i bo~alml~tlr. A91klamadan giderek uzakla~ma,
hakikat ve kesinlik anlayl~mdan yoksunla~ma soz konusudur. Yeni ku~aktan bir
sosyologumuzlln bir sozU bu a91dan anlamhdlr. (Doga bilimlerinin tesirinden
kurtulan) Sosyolojinin sanata, sanatm da sosyolojiye hi9 olmadlgl kadar
yakla~tlglm ifade etmektedir. OzgUnlUgUn yerine esinlenme, kolektif bilincin
yerine a~tr1 oznelIik ge9mi~tir. iletilmek istenen bilginin yam slra onunla ikinci
dereceden ilgili veya ilgisiz ba~ka bir90k yan bilgi de bilimsel yazma dahil
edilmektedir. Bir diger dikkate deger nokta ise, bilgi iletiminin kesin slmrlarla
sonlandtnlmaYlp, yeni 9agn~lmlara yol a9acak ~ekilde bir esneklige, a91k
u9luluga sahip olmasldlr. Klsacasl sosyal bilimlerin dilinden a9lk-se9iklik,
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kesinIik, nesnellik, basitlik, dogruluk, gergekIik, genel gegerlilik gibi ilkeler
tahtmdan indirilmi~tir. Pozitivizme yonelik tepkiler elbette hakh gerekgeler
igermektedir, ama bu kez kar~lmlza tamamen bamba~ka bir manzara
9lkmaktadlr. Mevcut manzara, topluma ili~kin "gergeklik" bilincinin maruz
kaldlgl degi~meyi, bir algi 9arpllmasml belirgin bi9imde ortaya koymaktadlr.
1990'h yiliann ba~lan, kUreselle~me ve postmodernizm Uzerine tartI~malann
tUm hlzlyla ba~ladlgl ve gUndemi belirledigi Yillar olarak amlacaktIr.
KUreselle~me 91gmnm bir sonucu olarak liberal soylemin toplumsal teoride
ba~at hale ge9tigi gorUlmektedir. Ba~langl9ta ~ekilsiz, tekil ifade ve
gorUnUmleriyle toplumsal teoriye nUfuz etmeye ba~layan postmodernizm ise
kUreselle~me aklmmm yam ba~mda bir sapak, bir patika olarak belirmi~tir. Reel
sosyalizmin 90kUntUsU Uzerine kendi me~ruiyetini kuran liberal soylem,
kUreselle~me teorisi ve postmodernizm araclhglyla, sadece gUncel siyasete
degil, akademik 9ah~maya da damgasml y.urmu~tur. Toplumsal teori gUndeIik
toplumsal pratiklere paralel bi9imde geli~mektedir. KUreselle~me tartl~malan ile
birlikte, dUnyada ve TUrkiye'de genel geger bir egilim olarak "kUltUrel
melezlenme" perspektifleri gUndeme gelmi~tir. "KU9Uk bir koy" haline gelen
dUnyada fikirler, inan9lar, degerler, insanlar, sermaye, mallar vb. herhangi bir
klSltlanma olmakslzm, "ozglir bir diyalog ortaml i9inde" dola~acaktIr. Dlinya ve
toplumsal mekan tekle~mi~tir. Melezlik, Soguk Sava~ donemi sonrasma ait
bUyUk kutupla~ma ve bollinmelerin (ba~ta sag ve sol olmak Uzere) sonunu haber
veren bir kavramdlr. Bunda reel sosyalizmin modernligi iiretmekte fiilen
ba~anslz olmasmm bUyUk payl oldugu bir gergektir. Solun geri gekili~inin a9tIgi
bo~lugu, liberalizmin zaferini mutlakla~tIrmaya yonelik yeni a91klama modelleri
kaplaml~tIr. KUreselle~me baglamma uyumlu bir bi9imde ideolojilerin son
buldugu tezi de gUndeme gelecektir. Birbirine kutup olu~turan gorU~lerin
eklemlenerek uyumlu bir dUnya dUzeninin yaratllacagl fikri gUndemi
doldurmu~tur. Bu tezlerin en 9arpici bi9imde gorUnUrlUk kazanmasl, neo-liberal
degerlerin rakipsiz bir bi9imde toplumsal teoriye/tasavvura nUfuz etmesiyledir.
KUresel dUnya, akl~kan bir dUnyadlr; bilinen slmrlar ortadan kalkml~tlr. G091er,
g0gebe ya~am, ulus-a~lfl hareketlilikler yUzyila damgasInI vuracaktlr. BireyJer
i9in varolu~ ve ya~ama mekam ulusal slmrlar degil, dUnyadlr. BatI
kUreselle~mesinin, dUnyanm koye donU~tUgU bu 9agda farkh, 90gul
kUltUrler/kimlikler arasmda bir diyalog ve kar~lhkh etkile~im imkam yarattIgl
one sUrUlmektedir..

1980 Sonrasmda TUrk Sosyolojisinde Deg,i~en Temalar Ozerine BaZl Gfizlemler
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Boylece, TUrk toplum dU~Uncesine damgaslm vuran 1970'lerin toplumcu,
kurtulu~,u, kitlelere seslenen, e~itlik,i ve dayam~macl yakla~lmlan geride
kalml~tlr. Perspektifler giderek bireyci, tikelci, fark,l ve rekabet,i ozellikler
sergilemektedir. A~m bireyselle~rr1e ve tekille~me telkini ~iiphesiz kapitalizmin
tliketim kUltUrUyle baglanlihdlr. Bu geli~menin kUIWrel ya~amda da ,ok ,e~itli,
,ok boyutlu gorUnUmleri olacaktlr. En ba~ta, kUIWrel UrUnler ,atl~maCl, muhalif
ve ele~tirel boyutunu yitirmi~; uzla~ma, uyum ve eglence unsurlan on plana
'lkml~tIr. 2000'lere gelindiginde bu egilimler yaygmla~lp radikalle~ecektir.
Ancak kUreselle~menin onca vaatlerine ragmen, yeryUzUndeki en geni~ toplum
kesitlerinin hayal kmkhgl ve ya~adlklan sorunlann giderek derinle~tigi
gorlilmU~Wr. Toplumlar, birlik ve dayam~ma imkanmdan, e~it ve alternatif
geli~me
olanaklanndan yoksun blrakilma, dinamizmlerini yitirme,
etnisite/a~iretJmezhep
ol,eginde
bOlUnerek
yalmzla~tlfllma
riskini
payla~maktadlrlar.

***
Batl'da

ba~layan

post-endiistriyel, postmodern ya da enformatik toplum
tartl~malanna bagh olarak son donemde TUrk sosyolojisinde de kavramlar
dUnyasl ve a,lklama modelled ,e~itlenmi~, zenginle~mi~tir. Sivil toplum,
gelenek, merkez-,evre i1i~kileri (Mardin), Bali dl~l modernlik, ozgUrle~im,
demokrasi, melezlik (Gole), Wketim, bo~ zaman, fl§.neur'IUk, tikellik,
yaplsoklimli (Akay) vb. Sosyolojide referanslar, kavramlar ve bakl~ a,llanndaki
degi~im ,arplcl bi,imde ortaya ,Ikmaktadlr. TUrkiye a,lsmdan degi~meyen ~ey,
kavram ve a,lklamalann yine Batl'dan ithal edilmesidir. Bu baklmdan bir
degi~iklik soz konusu degildir. Bir ba~ka a,ldan baklhrsa, Batlh toplumsal
teorinin ,er,evesi de koklU bir bi,imde degi~memi~tir. Modern ,ag toplumsal
dU~Uncesine egemen olan "geleneksel" ile "modern", "klrsal" ile "kentsel",
"tanmsal toplum" ile "endUstriyel toplum", Dogu ile Batl arasmdaki
ayl'l~tlrmaya benzer bir ayn~tlrma gUnUmUzde "modern" ile "postmodern"
arasmda yapllmaktadlr. Kartezyen dUalizm Batl sosyolojisinde son bulmu~
degildir, orWk olarak i,erilmeye devam edilmektedir. Ote yandan Batlh modern
toplum teorisine ozgU Irk, UlllS, slmf paradigmalanna, toplumu kUtie/kitie olarak
algllayan/tasavvur eden yakla~lmlara (kitle toplumu anlaYI~1 ya da
sosyalizm/kolektivizm) kar~lhk bugUn postmodernitenin fark,l anlaYl~ma dayah
olarak etnisite, cemaat, cins, azmlik paradigmalan, toplumu sonsuz tekillikler ve
farkhla~malar itibariyle tasavvur eden/algllayan yakla~lmlar, a~lfl bireysellige
dayah par,ah toplumu anlaYI~1 ge,er ak,e olarak goriilmektedir. Son donemde
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Batt'da sosyal bilimler alamnda bUyUk ilgi goren islam-Batl aynml da
(ge~mi~teki HUr DUnya-Demirperde Ulkeleri ya da Birinci-ikinci-O~uncu DUnya
Ulkeleri aynmlarma benzer bir bi~imde) UstUnlUgUn Batt lehine sUrdUrUlmesinin
bir ve~hesini olu~turmaktadlr.
1960'lar ile 2000'ler arasl donemde TUrkiye'de sosyoloji alamnda gUncel,
dolaYlslyla kahcl olmayan, menzilsiz temayUllerin dl~mda kalan ve sUreklilik
ta~lyan ba~ka bir mecra daha bulunmaktadlr. Etkisini uzun vadede sUrdUrecek
gibi gozUken bu mecranm degerlendirilmesi ayn bir ~ah~mamn konusudur.
TUrk sosyolojisi gUndelik sorunlardan, gelip ge~ici temayUllerden uzakla~ttk~a
ana aklmlara kapllmaz, klSltlamalardan kendisini kurtararak ozgUr[e~ebilir.

