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Tiirkiye' de Toplumsal Degi§im <;ah§malann1n 

Kuramsal Temelleri: Yeni Bir Tasnif Denemesi 

Liitfi Sunar 

Turk Modernle~mesine Yakla~1mlarm Temelleri ve Tasnifi 

Milli Kutiiphane eser isimleri katalogunda modemle$me anahtar kelimesi 

ile yap1lacak bir arama bize 9arp1c1 neticeler verebilir. Boyle bir aramada Tiirki

ye'de sosyal bilimler a<;:mndan degerlendirildiginde modemle$me konusu he

men hemen biitiin konulann temeline yerle$en bir mesele olarak one 91kmakta

d1r. Din, hukuk, siyaset, birey, toplumsal ili$kiler gibi pek 9ok konu modem

le$me 9er9eves~de ele almrm$t1r. Toplumsal degi$me soz konusu oldugunda 

modemle$me meselesi daha bir etkili hale gelmektedir. Zira klasik sosyolojide 

toplumsal degi$im modem toplurnun dogu$unun gosterdigi seyir ile birlikte ele 

almmaktadir. Benzer $ekilde 9agda$ sosyolojide de Batt dl$1 toplurnlardaki de

gi$im bir modemle$me meselesi olarak gorulmektedir. Tiirkiye' de de toplurnsal 

degi$im 9ah~malanmn kuramsal temellerini modemle~me analizlerine dayan

drrdtklanm gormekteyiz. Bu 9er9evede bu yaz1da Batt dt$I toplurnlarda modem

le$me soz konusu oldugunda birbiri ile i<;: i<;:e ge9en ATUT, Patrimonyalizm ve 

modemle$me kuramlannm yakla$1mlan ele almarak bunlann Tiirkiye'de top

lurnsal degi$imle ilgili analizlere etkileri incelenecektir. 

Yukanda da belirtildigi uzere Tiirkiye'de toplumsal degi$im genellikle 

modemle$me 9er9evesinde analiz edilmi$tir. Bu sebeple modemle$me ile ilgili 

9ah$malar ve tasnifler, toplurnsal degi$imin kuramsal arkaplamm anlamam1z ve 

degerlendirebilmemiz i9in bize yard1mc1 olacakt1r. A$ag1da Alper Kahber ve 

ismail <;aglar tarafmdan geli$tirilen tasnifler degerlendirilecek ve farkh bir tas

nif i<;:in olu$turduklan zemin tart1$1lacakttr. 

Kahber (2002) "Tiirk Modemle$mesini Sorunsalla$trran U9 Ana Para

digma" isimli yaz1smda Tiirkiye'de modemle$meye yonelik ii<;: temel yakla$1m

dan bahsetmektedir: (i) Sosyolojik yakla$1mlar, (ii) Biirokrasi ve devlet9i yakla

$Imlar, (iii) Siyasal iktisat temelli yakla$lmlar. Bu paradigmalan "modemle$me 

siirecinde Tiirkiye'de devlet kirnliginin ve devlet-toplum il$kilerinin nastl bi-

9imlendigine <lair tahlillerine vurgu yaparak" irdeleyen Kaliher her bir paradig

may1 karakteristik ozelliklerini temsil eden en belirgin bi9imde temsil eden bir 
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yazara odaklanarak ele almi$tlr Bu e 
yakla$nnlar iyin Serif Mardin. b .. ykrrye~ede onun hareket noktas1m sosyolojik 
M ' uro asi ve devlet merkezc· kl 1 

etin Reper ve siyasal iktisat temelli akl . . I ya a$1m ar iyin 
turmaktadrr. y a$1mlar lym de <;aglar Keyder olu$-

. Kahber, modemle$me analizinde sos olo.ik . 
tamyan sosyolojik temelli anla Q .f y ? ~e s1yasal araylara oncelik 

Y1$m .,,en Mardm Niyazi B k b. 
kadar Tank Zafer Tunaya'n 

1 1 
' er es ve ir olytiye 

d
. m ya l$ma annda ifadesini buldum1r1 b r 
ir. Sosyolojik yakla$im s 1 .. k . 51.4.uu e irtmekte-

k d. .. .. ' osyo OJI olmas1 haseb1yle oncelikle Ttirk , . 
en me ozgu toplumsal ve siyasal niteliklerini iye nm 

dir. Mardin' in Ttirk s· ortaya koyma yabas1 i9erisinde-
1yasas1m ayiklayabilecek bir anaht I _ 

kez-yevre kavramsalla$tlrmas1 bo le bir so . . ar o arak sundugu mer
d1r. Kahber' e gore Mardin,. Yk sy~~ol.1tik yap1 fikrine dayanmakta-

m mer ez-9evre Ih$klleri ,... · d 
meye yakla$lffil Ttirki 'd B yer9evesm e modemle$-
nlmasma stratejik b. ~e e vefi ~ti Avrupa'da ya$anan deneyimlerin kar$Ila$tl-

·1 . rr onem at etniektedir. Zira ona gore devlet gu·· .. .. k 
z1 e$mesmdeki bu de · f: cunun mer e
tarzda kurulmas1 sonu::: do3:"khhg1, devlet-toplum ili$kilerinin de farkh bir 

lizinden hareketle Bati'da dgurmdu$tur: Bu yeryevede Kahber Mardin'in ana-
mo em evleti yaratan k .1 resel gti9lerle uzla~maya d 

1 
mer ez1 e$me stirecinin "yev-

Y aya I ve onlann merke . t . k 
rini yitirmeden yonetim erk. . b. . zi 

0 
onte ar$1smda ozerklikle-

9ok boyutlu bir d. . k 1 mm ir paryas1 halme gelmelerine olanak tamyacak" 
iz1 ar$1 a$ma sonucunda ger kl f i'f. . 

siyasasmda gerek Osman! k C . 9e e$ I51IlI, buna mukabil "Ttirk 
I gere se umhunyet d ·· 1 · 

merkezle yevre arasmda (devlet t 1 1 onem ennde bu kar$1la$manm, 
- op um o arak da okun bT ) 

yat1$ma halinde" cereyan ett · - . . b 
1
. . a 

1 
rr tek boyutlu bir 

,. ig1m e irtmektedir (Kahber, 2002: 109). 

Kahber m ele ald1g1 ikinci yakla$1m ise daha . . . . 
yasal tarihyiler tarafmdan kull 

1 
b.. . yok siyaset b1hmctler ve si-

ani an urokras1 ve devlet · akl 
leti temel analiz birimi ola k 1 . Y

1 
Y ~1mlardrr. Dev-

ra a an ve Metm Reper tar ti d 
yakla$Iffi Ttirkiye'dek .. 

1 
.. d 

1 
a m an temsil edilen bu 

I guy u ev et gelenegini tarihsel k .. k I . 
leri ve dayandigi me$ruiyet .. 

1 
° en en, ozgtin nitelik-

113-114) Reper'in de M d~em~bn.1y e ay1klamaya yonelmi$tir. Kahber (2002: 
' ar m g1 I merkez yevre ka 11 

ald1g1m ve bu yer9evede bu kutu I -. vramsa a$tlrmasm1 temele 
_ P a$mamn s1yasal se,...kinl d 1 . 

baglammda yeniden tiretil1· ~. d kl d - . Y er ve ev et seykmleri yme o a an 1g1m bel rt kt d. 
sosyokiilttirel analizi Reper'i de I t k . I me e Ir. Ancak Mardin'in 

b
. v e -mer ezc1 kurammda dah . I 
lf boyuta ta$mm1$tlr. Modem de 1 t b. . . a s1yasa ' kurumsal 

d 
v e i91m1 ve mantig-mm T .. k. · 

onti$tim ko$ullanni belirleme . b. . . . ur iye s1yasasmm s1 lylmm1 ele alan Repe T .. k. , . 
le$me tarihini btirokratik d 

1 
. . . r, ur iye nm modem-

.. ev et seykinlennm eylem .. 1 ml . 
onem vermektedir Kah be R , . ve soy e enne ozel bir 

. r eper m yakla~1mmm devletin toplum kar~1smdaki 
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konumunu anlamak bakunmdan etkili bir 9er9eve onerdigini belirtmekte; onu 

devlet merkezci davranarak toplum i9erisindeki konumlan, kutupla~may1 ve 

diger demokrasi sorunlanm goz ard1 etmekle itham etmektedir. 

Kahber'e gore Ttirk modemle~mesini ele alan iiiytincii paradigma ise siya

sal iktisat temelli yakla~1mdir. "<;aglar Keyder, Korkut Boratav, Giilten Kazgan 

gibi 9ogunlukla Marksist gelenekten gelen iktisat91lar" tarafmdan olu~turulan bu 

paradigma, Ttirkiye'deki modemle~meyi kapitalist dtinya ekonomisinin ortaya 

900~1 ve yay1lmas1 9er9evesinde ele almaktadrr (Kahber, 2002: 113- 114). 

Kahber' e gore Keyder tarafmdan temsil edilebilen ve daha iyok Dtinya Sistemi 

yakla~im1 ve 9evreselle~me literattiriine dayanan "bu paradigmaya dahil edilebi

lecek 9ah~malarda Ttirk modemle~mesinin iki ayn baglamda incelendigi oneri

lebilir: 1) Osmanh toplumsal kurulu~unun KDE ile biitiinle~mesi sonucunda 

iyevreselle~mesi, 2) siyasa i9indeki belirleyiciligini korumak ve siirdiirmek iste
yen btirokrasinin uretim ve bolii~iim ili~kileri uzerindeki tekelini yeniden tesis 

etme iyabalan" (2002, p. 118). Bu yakla~im modernle~meyi kapitalistle~me ile 

e~ anlamh olarak gormekte ve Ttirkiye'nin diinya sistemine eklemlenme aray1~
lanna odaklanmaktad1r. Bu stireiyte devlet denetiminde ya~anan modernle~me 
devlet ile toplum arasmdaki ili~kiyi tahakkiimcu bir biiyime donu~tiirmii~tiir. 
Devletin toplumu modernle~tirmek tizere tiretim ve bolii~iim ili~kilerini kulla
mm1 soz konusudur. Bu bak1mdan Kahber'in Ahrnet insel'den faydalanarak 

geli~tirdigi a91klamaya gore modernle~me donemi iktisadi politikalan, devlet 

se9kinlerinin ekonomik tercihlerinden 9ok 9agda~la~tmlmas1 gereken toplum 
tizerinde uygulad1klan yakmdan denetimin miidahale alan1m alabildigine geni~
letmeye yarayan ara9lanm temsil etmektedir (insel, 1995: 47'den, Kahber, 

2002: 121). 
So_nuiy olarak Kahber, bu paradigmalann inkar edilemez bir biiyimde Turk 

siyasal ve ekonomik modernle~mesinin kavranmasma anlamh katk1larda bulun
duklanm belirtmektedir. "Ttirk modernitesinin ozgtin niteliklerini; bannd1rd1g1 

9eli~ki, sapma ve gerilimleri kavramsalla~trrmay1 olanak11 k1lan bir literatiirtin 

olu~masm1 saglayan" bu yakl~1mlann ayn kuramsal kulvarlarda konumlanma

lanna kar~m aym ontolojik ve epistemik on kabullerden yola iyiktiklanru belir

ten Kahber, bu yakl~1mlann arasmdaki benzerlik ve/veya ortakliklann farkl1-
liklardan daha onemli oldugunu belirtmektedir. Ona gore bu yakla~1mlar arasm

daki en temel benzerlik devlete verdikleri konumdur. Bu 9er9evede Kahber 

(2002: 108, 122-123) Turk modernle~mesini ele alan bu temel paradigmalara 

yoneltilebilecek ba~hca ele~tirileri ~oyle Siralamaktadir: (i) verili bir geriyeklik 
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olarak aldiklan devlete kuramsal soru . .. 
bir oncelik ve ayncalik atfetmeleri; (:i~~~ar;°~a ontolOJl~. ve epistemoloj ik: 

soylemler ve temsiliyet mekanizmal 1 h Y ~ d1$ poht1k performanslar, 
ariy a er sefennde ye ·d .. ·1 

kimligini sorunsalla$tirmamalan. ( .. ') d . . m en ureti en devlet 
senen soylem ve davram$ prat~le~~i I~ pohtik~n~_?l~$turulmasmda benim-

oldugu geryegini ihmal ederek yalmz:a ie;~~td~:h~mm temel unsurlarmdan 
yah$malan. Buna kar<::m T'' k' 'd Y mikler uyannca ay1klamaya 

'i ur iye e modemle$m · d 
rinin tahlilinde yeni ufuklar k b' . . enm ve evlet-toplum ili$kile-

ayaca ir anahtik ve m t d 1 "k 
mesi iyin ise <::unlan o"nerm kt d ' . . e 

0 0 
OJI tavnn geli$tiril-

'i e e ir. (1) devlet k d' · 
epistemolojik oncelik ve ayncal"' . l en isme tanman ontolojik ve 

. 151 gen a arak kuramsal so turm . 
nes1 yap1lmahdir (ii) devlet k ' 1._. . fU$ amn b1r nes-' Im 1gmm tlirlu mek · 1 
yeniden ve yeniden ilretilme ko 11 an1zma ar arac1hg1yla her an 

. $U an ara$t1n lmahd1r ve ( .. ·) T" k 
mes1 sadece iysel dinamiklere 0 d _. . . m ur modemle$-
etkile$imi degerlendirerek d1<::s lg re elg1l Iy ve d~$ s1yasal silrey!er arasmdaki 

'i a unsur an da yetennce d'kk I . 
le ele almmahdir (Kahber 2002 1

•
24

) 
1 

ate a an bir yontem-, , p. . 

Bu $ekilde Tl.irk modem! · .1 .1 .. fe tabi tutan ve yeni bir akl e$m~~1 I e I g1h yakla$1mlan derli toplu bir tasni-

bak1$ ay1lanm yans1tan b~ ta a$~~ Iy~~ ba$lang1y onerilerini $ekillendiren farkh 

aslmda bu benzerlikleri olu:turm ' yakura$1mlarm benzerliklerini ortaya koysa da 
'i an amsal arka pla .. d 

Onun b1raktigi bu bo<::luk k .. m goz ar 1 etmektedir. 
'i ismen Turk mode 1 . 1. 

A vrupamerkezci bir bak1 a isma .. . . . ~ e$mes1 iteratiiriiniin 
(2013) tarafmdan doldu~lmyaktad go:e !lek1llenmesm1 mceleyen ismail <;aglar 

Ir. ..,,agar (2013 p 138) k 
leme aldig-1 "Turk M d 

1 
. . ' · ' ya m zamanda ka-

0 em e$mes1 L1teratiiriiniin A .. 
sinden Degerlendirilmesi" b I kl . vrupamerkezc1hk Pencere-

~ I I makalesmde Gulal Ard , . . 
derek Turk modemle$mesi literatii .. d P ve IY m izmden gi-
adlandird - 'ki run e yatI$ma ve telfik paradigmas1 olarak 

ig1 I temel yakla$Im belirlemektedir Bern d . . . . 
Berkes tarafmdan temsil edile t . . ar Lewis ve N1yaz1 
huriyet donemleri arasmda tabn yat Ib$ma parad1gmasma gore Osmanh ve Cum

an a ana z1thk ve k · k 
paradigmas1, bu iddiay1 yukandan tarih bak1 es1~ ?PU$ vardir. (:atI$ma 
maktadir. Temelde Erik Jan Z" h $ aylSlyla ilen surmekte ve savun-

urc er taraf mdan tern · 1 d · 1 . 
ise tabandan tarih perspekti'fi d SI e 

1 
en tefhk paradigmas1 

me e yer ayarak Osm l c . 
le$meleri arasmdaki devaml I kl an I ve umhur1yet modem-

1 1 an vurgulamaktad f"" "'l 
A vrupamerkezciligi a$mamn bir olu olarak Ir. ':a5 ar bu yeryevede 
lanna dikkat ('ekmekte e b y . tabandan tanh yakla$1mmm katkt-

.,.. v u yeryevede Isma · l K , 
olarak gostermektedir. 

1 
ara nm yah$malanm omek 
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<;aglar Tilrk modemle$mesi literattiriinde bayli etkili olmu$ kitaplann 

isimlerinin yevirisinde ya~anan degi$imler ile A vrupamerkezci kavramsalla~trr
ma ve kuramsiilla~tlfffia arasmdaki yakm bag1 ortaya koymaktad1r. Ona gore 

yatl~mac1 paradigma Ttirk modemle~mesini Dogu ile Batt, geleneksel ile mo
dem, dilli ile sekiiler arasmdaki yatl~ma i.izerinden ele almaktad1r. Bernard 

Lewis'in Modern Tiirkiye'nin Dogu$u ve Niyazi Berkes' in Tiirkiye'de <;agda$

la$ma isimli eserleri tarafmdan omeklenen ve yaygmla~tmlan bu yakl~1m, 
Osmanh ile Cumhuriyet' i birbirine taban tabana zit iki dtinya olarak ele almak

tad1rlar. Burada ortaya y1kan yeni Tilrkiye vurgusu TUrkiye'nin modemle$me 

iyin eski ile rum baglanm kopararak radikal bir biyimde degi~mesinin gerektigi

ni ifade etmektedir. Bu ttirden ikili z1thklar i.izerinden analizler yapmanm "istis

nalan dti~tinmeden genelleme yapma ve detaylara girmeden sathi goriinu~e gore 

hukiim verebilme konforu" saglad1gm1 ifade eden <;aglar (2013: 141), bu ~ekil
de "bir tarafta muazzam A vrupa medeniyeti, onun kar~1smda ise onunla mtispet 

ya da menfi bir ili~kiye girer girmez kaym1lmaz olarak etki altmda kalan ve 

donti~meye ba~layan bir Dogulu islam ulkesi"nin yer ald1gm1 belirtir. Ona gore 

bu tilr ikili z1thk ~arkiyatyl bir kavramsalla~tirmay1 A vrupamerkezci bir kuram-

salla~t1rmay1 biinyesinde ta~1maktadir. 
<;aglar' a gore Tl.irk modemle~mesini ele alan diger bir temel yakla$1m 

olan teflik paradigmas1 ise Erik Jan Zilrcher tarafmdan geli~tirilmi~tir. Ona gore 

Modernle$en Tiirkiye 'nin Tarihi isimli eserinde "Ttirkiye'nin 'modem tarihini' 

yazarken modemle~meyi geleneksel ile modemin, din ile yagda~la$manm, Dogu 

ile Bati'nm uzla~maz yeli~kisi ekseninde ay1klamaktan ziyade, Avrupa'da ba~
layan degi~imin Osmanh imparatorlugu tizerindeki etkisini gittikye artt1rmasma 

ve artan etkiye iyeriden verilen tepkilere" odaklanan ZUrcher de kaba bir biyim

de olmasa da temel de Avrupamerkezci pozisyonu korumaktadir (<;aglar, 2013: 

146). Zira ."Osmanh 'nm ya~ad1g1 donti~tim silrecinin kendi ba~ma Osmanh top

lumundan, devlet ayg1tmdan, kiiltiirtinden ve benzerlerinden kaynaklanan" kt

s1mlarm1 dikkate almayan bu yakla~1mda Tl.irk modemle~mesini Avrupa' da 

ya~ananlardan hareketle ay1klamaktadrr (<;aglar, 2013: 146). <;at1~mac1 para

digmadan farkh olarak telfik paradigmas1 modem Tilrkiye'yi Osmanlmm bir 

devam1 olarak gormektedir. Toplumsal silreyleri anlamak baklffimdan farkh 

imkanlar sunan bu yakla~1mm en temel ozelligi, stirekliligi gostermek iizere 

mikro toplumsal silreyleri analiz etmesi, <;aglar'm kavramsalla~t1rmas1 ile a~a-
g1dan bir tarih gorti~iinu benimsemesidir. 
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Sosyoloji Divam I 41Temmuz-Arahk2014 

Tabandan tarih perspektifinin Avrupamerkezciligin etkisini aza indirmek

teki faydasma vurgu yapan <;aglar'm analizi Kahber' de oldugu gibi toplumsal 

degi~im ve modemle~meyi degerlendiren yakl~unlann kuramsal arka planma 

girmekte yeterli bir 9er9eve sunamamaktadrr. Bu ti.ir bir sorgulamanm yap1la

bilmesi i9in Tiirkiye' de sosyal bilimlerin geli~imine ve toplumsal degi~me ile 

ilgili kuramsal tart1~malara bakmak gerekmektedir. Tiirkiye'de modemle~me ve 

toplumsal degi~imle ilgili 9ah~malann kuramsal zeminini A TOT tartt~malan, 

Weberyen patrimonyalizm yakla~1m1 ve modemle~me kuramlar1 olu~turmakta

dir. A~ag1da bu kuramsal perspektiflerin yakl~1mlan ve Tiirkiye'deki sosyal 

bilimlere etkileri ele ahnd1ktan sonra sonu9 k1smmda modemle~me ve toplum

sal degi~imi ele alan yakla~1mlar yeni bir tasnife tabi tutulacakt1r. 

ATUT Tartl~malar1: Bir Duraganltk Teorisi 

Klasik sosyolojide Batt d1~1 toplumlarda modemle~me ve toplumsal degi

~imi a91klamada birbiri ile rekabet eden iki teori olan Marx' m Asya Tipi Oretim 

Bi9imi (ATOT) analizi ile Weber' in patrimonyalizm a91klamas1 Tiirkiye toplu

munun tarihsel ve gilncel degi~imlerini a9tklamaya 9ah~an ara~trrmalara da 

temel te~kil etmi~tir. Birbirine zit gorilnen bu a91klarnalann aslmda temelde 

benzer noktalara yapttklar1 vurgu temelinde birbirine yakla~maktadir. 

ATOT Marx'm kendi dti~tincesini kurmada temel noktalardan biridir. Ge

rek kapitalist ekonomiye giden yolda bir toplum tipini yans1tmas1, gerekse tarihi 

evrimle~me i9erisinde bir a~amaya tekabtil etmesi, Marx'm kaptalizmin geli~i

mini a9tklama ugra~mm bir par9as1 olarak ATOT'ti gilndeme getirmi~tir. Onun 

a~amah toplumsal tipleri arasmda komtinal toplum ile antik koleci toplum ara

smda bir noktaya tekabtil eden A TOT, ozel mtilkiyetin ortaya 91kmadtg1 arkaik, 

duragan ve degi~meyen bir toplum tipini temsil etmektedir. ATUT'tin Marx'm 

teorisindeki genel i~levi Dogu toplumlan ile Batth modern toplumlann birbirin

den farkm1 gostermedir (Sunar, 2012). 

Marx, konudan ilk kez 1853 y1lmda Engels'e yazd1g1 bir mektupta sozlinti 

eder. 1855-1859 y1llan arasmda yazd1g1 ve oltimtinden tam 56 y1l sonra, 

1939'da Moskova'da "Kapitalizm Oncesi Oretim Bi9imleri" ba~hg1 ile yay1mla

nacak olan incelemelerinde konuyu geni~ olarak i~lemi~tir. Esasmda 

Grundrisse'nin bir par9as1 olan bu inceleme AIDT kavramm1 kapsamh bir bi-

9imde a91klayan tek 9ah~ma olarak nitelendirilmektedir. Marx daha sonra 

"Ekonomi Politigin Ele~tirisine Katkt"nm onsozlinde ve Kapital'in ti9tincti cil

dinde bu konuya yeniden deginse de A TOT konusunda btittinltiklti bir a91klama 

17..., 
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ak b k b"l ATOT Marx'm modernite ve kapitalizm 
brrakmarru~tu. Anc una m~ ~ I . du Tarih9i Eric J. 

t n. sini anlamak ve a9tklamak iym anahtar brr rol oynamakta . . . . . . . 
eo .. .. . . irn1 .,, · lngihzce 9evms1-
H bsbawm (1965) "Kapitalizm Oncesi Urettm B19 en run . . 

o · · · · d lei yenne vurgu 
ne yazd1g1 uzunca onsozde bu 9ah~manm Marx' m teons1 i9m e 

yapmaktadir. · T 
ATUT tart1~malan 1950 sonrasmda Grundrisse'nin Fransizca ve ~g1 iz~e 

9evirilerinin yaytmlanmas1 ile somtirgeden yeni ~:an Batt d~~1 ~~~le~ 
modernle~mesi baglammda yeniden gtindeme gelm1~~1r. B~da oze e. ~ 
ulkelerin modemle~me bi9imleri ve yollanrun mahiyetme dair tartt~malar c1dd1 

bir biyimde etkili olmu~tur. 1 
. 

Tiirkiye'de ise tart1~ma sosyalist hareketin toplumsal de.~i~im ve devrrrn 
T .. ki • · ATUT veya Feoadal 

ontemi baglammda meydana 91kmt~tir. Soru ur ye nm 
y 1 dan b .. inin olmas1 durumunda toplumsal yapt farkhla~acak 
olmas1drr. Bun ar ms . d k 

e devrim stratejisi de degi~ecektir. Konu hakkmda sosyahst 9evreler e ap-

:amh ve ate~li tart1~malar ya~anmi~trr (bk. Ba~ak-Avc1lar, 20?2: 9- 10). ~on~ 
hakkmda ilk yaz1 Selahattin Hilav tarafmdan 1 Mart 1965 ta~hh Eylem erg1: 

T 
.. u·· t. B1·r.1.mi" ba._hn.1 ile yay1mlanm1~ttr. H1lav bu yaz1smd 

sinde "Asya ip1 re tm Y v & . . . • tl 

k amt ilk kez dilimize de aktarmt~ ve konu hakkmda bilg1 verm1~tu. Aym ~ . 
avr . · · d ~ "Asya T1p1 

91kan "Az Geli~mi~ Olkeler ve Sosyalizm" adh kitap 19~ yaz 1g1 .. 
0 . Bi imi Ozerine A9tklamalar" ba~ltklt incelemes1yle de k~nu~ T~k 

rettm 9 . . lr 1967' de "Kap1tahzm On-
Marksistleri arasmda tart1~maya a9mi~tu. Mihri Be 1 

1 1 
cesi Oretim Bi9imleri"ni Ttirk9eye 9evirmi~ ve bununla birlikte tart1~ma ar a ev~ 

1 
. t. (bk Marx & Engels, 1977). Sencer Divit9ioglu (1966, 1967), ~~ma 

enmi~ rr · . · . 0-271) onceATUTve 
Tahir'in tavsiye ve yonlendirmes1yle (bk. Ak~m. 1995. 27 . . 

Az Geli§mi§ Olkeler adh kitap91g1 ve ardmdan da bu esen g~n;.le~e~e\As~l: 
Oretim Tarzz ve Osmanlz Toplumuadh eserini yaytmlam1~trr. . .1v1t~10g u 1 

Y
akm arkada~ olan idris Kti9tikomer, 1969 y1lmda yay1mlanan Duzenzn Yaban-

b. luk tirmi<: ve Osmanh top-
czla~masz isimli kitabmda tart1~malara farklt tr so ge .v .. 

Y • • p• · ta him Osmanh top-
lumunu A TOT 9er9evesinde ele alm1~ ve azgeh~mt~ l5tn n ' 
lum yaplSlntn Asyatik karakterine baglamt~trr (Kti9tikomer, 1994). 1960 lannl 

· b · mine ta~1yarak Osman 1 
sonunda ger9ekle~en bu crah~malar konuyu gem~ tr ze . . . . 

1. . <:lik geri kalm1<:ltk meseleleri ile 1lg1h tart1~malara bu 
toplumu ve azge l~ffilv , v . 1 · · 
temel olu~turmu~tur. 1970'lerde ATOT Ttirkiye toplumunun tanhse evnm1, 

· · · · · bk (Sunar 2012) 
t Diinya'da ATDT tart1~malannm geli~1~ ~ey~ ii;:m . as1 i i~ bk cDiviti;:ioglu, 2012) ve Kemal 
2 Diviti;:ioglu'nun konuya nasil yon~ld~~IIlln. bir .a~i~la~ (T ~·r 1992· 189, 1993: 146-151) 
Tahir'in Diviti;:ioglu ve bu eserlerle 1lg1h fik1rlen ii;:m . a J , • 

1n 



• 

Sosyoloji Oivam I 41Temmuz-Arahk2014 

toplumsal degi$im ve modernle$me ile ili$kili konulara ciddi bir bis;imde etki 

etmi$tir. ismail Cem (1970), Muzaffer Sencer (1973), Stefanos Yerasimos 
(1974) ve Yal9m Kil9ilk (1978) gibi isimler ATUT modelini Ttirkiye'nin mo

dernle$me silrecine uygulamaya 9abalamI$lard1r. Bu noktada Taner Timur'un 

(2012) Marx-Engels ve Osmanlz Toplumu eseri tart1$maya ge9 bir katk.t olarak 
saytlabilir. 

ATUT konusu 1970'1erin sonundan itibaren tart1$manm diinyadaki seyri

ne paralel bir bi9imde gilndemden dii$ffiil$ ve yerini a$ag1da ele alacag1m1z sivil 

toplum analizleri 9er9evesinde patrimonyalizm tezlerine btrakmt$tlr. Tart1$ma

lann genelde ATOT'ti kullanarak Ttirk toplum tarihini anlamaktan ziyade Ttir

kiye toplumunun ATOT'e uyup uymad1g1 9er9evesinde seyretmesinden otilril 

bir derinle$me ve kuramsalla~tirma soz konusu olmamt$tlr. Cemil Meri9 (1995: 

23 7) Ttirkiye' de ATOT tart1~malarmm sathi ba~ladtglll1 dti~iinenler arasmdadu: 

"Sollanm1z Wittfogel'i okumadan Godelier ile sahneye 91k1p bizim ATUT ol

dugumuzu, iflah olmaffilza imkan olmad1gm1 sevin9le haykirmaya ba$ladilar." 

Zira Suna Ba~ak'm (2002: 18) dile getirdigi gibi "Osmanh toplumsal yaptslll1, 

Marksist teoriden hareketle Dogu Despotizmi ve ATOT kavramlanyla incele

yen sosyal bilimciler, toplumun derinlerine nilfuz etmeyi saglayabilecek bir 

okuma/anlama ic;:erisine girmeyip, daha 9ok kaynag1 batth olan kurumsal

metinsel 9ozilmlemelerle yetinmi~lerdir." Bu a91klamalar bir taraftan da Osman

h toplumunu Marx'm ATOT modeline gore ele almaya 9ah~an bu teoriler a91k

c;:a toplumun kendi i9sel dinamikleri 9er9evesinde degi$emeyecegini dii$ilnmek
tedirler. 

Patrimonyalizm Modeli ve Sivil Toplum Problemi 

Batt dt$I modernle$meleri ve toplumsal degi~meleri a91klamada ATOT ile 

rekabet eden bir diger model ise Weberyen patrimonyalizm teorisidir. Ttirki

ye'de ATUT kadar merkezi ve ac;:lkc;:a tart1$1lan bir konumda olmasa da 

patrimonyalizm teorisi temelinde yilriltillen tart1$malar Turk modernle$mesi i9in 
dikkate deger ve hatta daha etkili bir 9erc;:eve te$kil etmi~tir. 

Wehe rpatrimonyalizmi geleneksel egemenligin tic;: tipinden biri olarak 

tan1mlar. Ona gore ''patrimonyalizm u9 durumlarda sultanizm geleneksel otori

tenin idarenin ve askeri gilciin bir efendinin $ahsi arac;:lan olarak geli~tirdigi 
zamanlarda ortaya c;:lkmaya meyyaldir" Bu otorite tilrilnde oncelikle patrimonyal 

efendinin hanehalk1 gibi muamele goren grup ilyeleri btirokratik aygitlarm ge

li$mesi ile birlikte tebaa olarak gorillmeye ba~lanm1~lard1r. Bu yonetirn bic;:i-
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minde her $ey hilkilmdann $ahsi millktidtir. "ilkesel olarak bu hakkm1 herhangi 

bir iktisadi varllk gibi kullanabilir: Satabilir, teminat olarak rehine koyabilir, ya 

da mirasla bOlebjlir." Weber partirnonyal otoritenin takdir hakk1 ilzerinde yilril

ttildilgu yerlerde bunu sultanizm olarak adlandmnakta ve bunun ideal tipi olarak 

da adlandirmadan da anla~1lacag1 ilzere Osmanh'y1 gostermektedir (Weber, 

1978: 231-232). Dolay1s1yla patrimonyalizmi tammlayan ozellikler geleneklerle 

me~rula$tlnlm1~ sultanm ~ahsi idaresi, sultana ~ahsen bagh bir btirokrasi, her 

$eyin sultanm ilzerinde smus1z tasarruf yetkisine sahip oldugu millkil oldugu ve 

toplumun saray kar~mnda herhangi bir ara kademenin olmad1g1 bir toplumsal 

yap1du. Weber, Dogu toplumlannda patrimonyalizm sebebiyle toplumsal degi

$imin ger9ekle$medigini ve dolay1s1yla Batt'daki gibi bir modern kapitalizmin 

geli~medigini dile getirmektedir. Ona gore Patrimonyalizmin geli~iminde dini 

degerlerin ve bilrokrasinin engelleyici rolil onemlidir. 

Weberyen patrimonyalizm tezleri Ttirkiye'nin toplumsal tarihini, yap1sm1 

ve degi~imini ac;:1klarken s1kllkla ba$vurulan bir teorik temeli te$kil eder. Bu tilr 

a9lklamalardan en bilineni Sabri F. Olgener'e aittir. A9lk bir bi9imde Weberyen 

a91klama bi9imini benimseyen ve hatta bir "Turk Weberi" olarak adlandmlan 

Ulgener (2006a), Ttirkiye'nin gerileyi$i (inhitat) olarak adlandrrd1g1 silrecin ana 

nedeni olarak iktisadi zihniyette ortaya 9lkan kadercile~meye "bir lokma bir 

hrrka" dti~ilncesini gormektedir. Weberyen geli~me tezinin dogrudan uygulama

s1 olan bu a9lklamaya gore Ttirkiye toplumu kadercilikten otilril degi~im dina

migini kaybetmi$tir. ilerleyen y1llarda Weber'in a9lklamalanna ~ilphe ile yak

la~maya ba$layan Ulgener (2006b: 16) Weber'in isiam'm ve ozellikle tasavvu

fun iktisat ahlak1m hak ettigi geni$likle ele alamadig1m dii$ilnmektedir. Ulgener 

(2006b: 25), bu tek yanh incelemenin ekonomik faktor ve sosyal tabakala~ma

nzn din ilzerindeki etkileri ile ~tlabilecegini dile getirmi$tir. Ancak btitiln ele$ti

rilerine ragmen Ulgener'in kendisi yine de bu analiz c;:izgisini brrakmamt$ttr. 

Aynca onun Tilrk sosyal bilimleri ilzerindeki etkisi bu ele$tirileri ile de degil 

daha 9ok Weberyen tezleri ile devam etmi$tir. Bunlann yan1 stra Olgener'in 

toplumsal degi$me ve modemle$meyi analize getirdigi en onemli katk.t dini 

zihniyetin etkisine dikkat s;ekmesi olmu$tur. 

Olgener gibi a91k bir bi9imde olmasa da a9lklamalannda Weberyen 9er-

9eveyi kullanan bir ba$ka etkili isim de $erif Mardin' dir. Mardin dii$ilnce tarihi 

9er9evesinde geli$tirdigi a91klamalannda s1kllkla Weberyen patrimonyalizm 

tezlerine ba$vurur. Bu tezler arasmda onun i9in en dikkat s;ekeni Osmanh' da bir 

sivil toplumun olu~mayt$tdir. Mardin'in toplumsal degi~imle ilgili en merkezi 
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as;tl<lamas1 merkez-s;evre teorisidir. Mardin'e gore Osmanh'mn patrimonyal 

siyasal yap1smda Batth feodalitede bulunan ara kademelerin bulunmayt$1 sebe
biyle merkez ile s;evre arasmda bir ara kademenin ortaya s;tkmamasma sebep 
olmu$tur. Ona gore "Feodalizmin ve babadan ogula ges;en beyliklerin bulunma

d1g1, kullardan olu$an bir kurumun devletin ytiriitme i$levini ytiklendigi ... Os

manh imparatorlugu'nda op timum dengeye s;ok yakla$mt$ bir "Dogu Despotiz

mi"nden soz edilebilir." Bu sistemde "bir yanda yonetici ile hizmetindeki yti

riitme gorevlileri (askeri, ); ote yanda ise, yonetilenler (reaya)" olmak tizere 

"ideal olarak, yalmzca iki 'toplumsal ztimre"' mevcuttur. (Mardin, 1983: 11) 

Boylece Osmanh sosyal yap1smda ne degi$ik toplumsal gtis;ler arasmda bir mti

cadele ne de bu tiir bir mticadele neticesinde ortaya 9tkmas1 beklenen uzl~ma 

ktiltiirti ortaya s;tkmt$tlr. Battda bu s;at1$malar ktsmi uzla$malarla neticelenip, 

her seferinde s;evrenin belirli unsurlarmm merkezle btittinle$mesine yol ayarken 

Osmanh' da bu tiir ges;i$lilikler olma~:hg1 i9in merkez ve s;evre kopuk kalmt$tIT. 

Bu kopukluk Mardin' e gore sosyal degi$menin bir stireksizlikler seyri i9erisinde 

ortaya 91kmasmm ana nedenidir. Mardin bunu israrla bir sivil toplum sorunu 

olarak ele alrr. Ona gore "Osmanh devleti hem Machievelli hem de 

Montesquieu'nin Dogu istibdatl ile Batt Feodalizmi arasmdaki aynhg1 meydana 

getiriyor diye gordtikleri "ara" tabakalardan yoksundu" (Mardin, 2008: 115). 

Mardin (2008: 115), Hegel'in "medeni toplum" diye adlandrrd1g1 bu toplumsal 

yap1da "merkez htiktimetinden bag1ms1z olarak i$leyebilen ve mtilkiyet haklar1-

na dayanan toplum"un burada btittinctil bir bis;imde ortaya 91kmad1gm1 belirtir. 

Ona gore "Kaptkulu dtizeni ile ekonomi ba$ta olmak tizere devletin ya$amm 

9e$itli alanlanm dtizenleme gelenegi ve yetkisi, Osmanhlar' da sivil toplumun 

olu$mad1gm1 gosterir" (Mardin, 1995) Sivil toplumun geli$medigi Osmanh'da 

(2008: 106) "iktidar dag1hmmm egemen bis;imi" stattidtir. Mardin' in modem

le$me a91klamalanna Weberyen btirokrasi analizleri e$lik etmektedir. Osman

h'da toplumdan kopuk sultanm kolesi (kulu) olan btirokrasi sadece saraym is

teklerini yerine getirrnekle ytiktimltidtir. Zira ona gore "Osmanhlar' m 

patrimonyal btirokrasisi ile modem devletin rasyonel btirokrasisi arasmda 

onemli farklar vardrr" (Mardin, 1996: 12). Modemle$me stireci batth etkilerle 

bu btirokrasinin bir degi$irn seyrini ifade eder. Ancak ona gore toplumdan ko

puk olan bu btirokrasi esasmda modemle$meyle birlikte toplumdan zihniyet 

olarak da kopmu$tur. Bu 9ifte kopu$ modemle$meci btirokrasinin aymazm1 

ifade etmektedir. Ona gore toplumsal degi$menin sagltl<lt bir bi9irnde i$leme

mesinin temel nedeni bir sivil toplumun olu$umu is;in gerekli unsur olan burju

vazinin geli$memi$ olmas1d1r. Burjuva sm1fm bir onctilti olabilecek nitelikteki 

Sosyoloji Divam I 4 I Temmuz-Arahk 2014 

e$raf devletin iktisadi siyaseti neticesinde devlet ile btittinl~$ince sivil toplumun 
ortaya s;tkrnas1 is;in yegane fusat ortadan kal.kml$tlr (Mardm, 2009: 135~ . Mar

din s;ah$malannd,a 9ok fazla referans vermese de toplumsal y~p1 ve d~gt$me~e 
dair temel a91klamalar1m Weberyen statti-sozle$me, medem-despotik, akt1f

pasif ayrunlar1 tizerine bina etmektedir. Boylece $ark patrimonyali~~~n. i~eal 
$emasm

1 
Osmanh omeginde yeniden in$a ederek modemle$me surecm1 tn$a 

ettigi bu ozelliklerden hareketle as;tl<lamaktadrr. 

Mardin gibi toplumsal degi$me analizini kay1p burjuvazi ( orta sm1f) tize

rine in$a eden bir ba$ka isim de Kemal Karpat'ttr. Karpat ba$lang19ta modem

le$me kuramlanna dayanarak ger9ekle$tirdigi a91klamalanm ilerleyen y1llarda 

revize etse de toplumsal degi$mede orta smtfa yapt1g1 vurgu kalmt$trr. Ancak 

Karpat, Mardin'in aksine Osmanh toplumunda bag1ms1z ztimrelerin bulundu
gunu ve bu ztimrelerin toplumsal yap1da aktif bir bis;irnde etkili olduklanm dti

$ilnmektedir. Onun Osmanh' da saray ve halk aynmm1 a$an tabakal~~a modeli 
bu bakrrndan onemlidir. Askerler, btirokratlar, zanaatkar ve tticcarlar ile reaya, 

yani uretici sm1flardan olu$an dort tabakada zaman i9inde y~anan degi$imler 

toplumsal degi$meyi roeydana getirmektedirler (Karpat, 2008: 12-13). Bu~~
relerin ya$adig1 degi$irnler klasik donemde ongoriilebilir iken, dolay1s1yla isttk

rarh bir toplumsal degi$im soz konusuyken, on yedinci ytizy1lda bu sistem s~r
stlmt$ ve ozellikle tis;tincti ve dordtincti ztimre, yani tticcarlar ve zanaatkarlar 1le 

koyltiler ve s;obanlar bu degi$im dongtistinti ktrmt$lardrr. Bu kmlma ile Mtisl~
man kesimin askeriye ve btirokrasinin konumu da degi$mi$ ve bu iki ztimrenm 

sosyo-ekonomik ve siyasi-ktilttirel i$1evleri yeniden tammlanmak durumunda 
kalmt$trr. Bu yeniden tammlamada ortaya s;tkan bo$lugu Karpat'a gore Mtislti

man orta slillfm onctileri olan Ayanlar doldurmu$tur. Ona gore ayanlarm mo

demle$me stirecindeki merkezile$me 9ers;evesinde bir tehdit olarak goriiltip 

bastmlmas1 toplumsal degi$menin yeniden bir dengeye kavu$mas1m ve modem

le$menin ba$anh olmasm1 engelleyen ana stires;tir. Karpat 1950 sonrasmda Y~
$anan toplumsal degi$imleri de orta sm1fm yeniden dogu$U olarak gormektedrr. 

Karpat ba$lang19ta Weberyen tezlerden hareket etmekte ancak zamanla bunlan 

degi$tirerek yeni analizler geli$tirrnektedir. 

Weber'e dayanarak gers;ekle$tirilen bu analizlerin ges;erliligi tart1$1labilir. 

Osmanh iktisat ve toplum tarihi hakkmda onemli s;ah$malar yapan bir isim olan 

Halil inalc1k 1992'de kaleme ald1g1 "Comments on "Sultanism": Max Weber's 

Typification of Ottoman Polity" isirnli makalesinde Weberyenpatrirnonyalizm ~z
lerini ele$tirrnekte ve Osmanh toplumu is;in dtizeltilmi$ yeni bir patrirnonyahzm 
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onermektedir. inalcik (1994: 20), ozellikle Weber'in ~ehirleri btitiiniiyle orgiit

lenmemi~, plansiz ve devlete bagunh sayan goru~iiniin yanh~hglll1 vurgular. 

Osmanh ~ehirleri yaygm bir ticaret ve zanaat ag1yla sadece sultanm karargahi 

olmaktan uzak kendi ir;inde bir iiretim ve yonetim yap1sma sahiptirler. inalcik 

( 1994: 21) aynca Osmanh biirokrasisinin salt su ltanm kullan olarak tasvir edil

mesine de kar~1 r;Ikar. Ona gore Osmanh biirokrasisi uzmanla~madan yoksun 

salt patrimonyal efendinin kullan olarak tasvir edilemez. Zira bu biirokratlar her 

zaman sorgusuz sualsiz sultana itaat etmemi~, aym zamanda bazen kendi r;Ikar

diklan adaletname, nizamname ve fermanlar arac1hg1yla ~ahsi uygulama ve 

keyfi tahsilatlan k1Sltlamaya 9ah~m1~lardrr. inalcik sultanlann "r;ok karma~Ik 

bir hesap sistemini i~leten ve devletin gelir gider dengesini korumaya r;ali~an 
maliye biirokrasisini korumaya ve kollamaya mecbur" olduklann1 belirtir. Ona 

gore Osmanh 'da biirokrasi sultanm en list konumunu kendi idaresine ve diizen

lemelerine temel olmas1 ir;in bilinr;li olarak korumu~tur. Hatta Osmanh'da 18. 

yilzyil sonras1 gorillen yenile~me r;abalannm arkasmda biirokrasi mevcuttur 

(inalc1k, 1994: 21-23). Ancak patrimonyalizm tezlerinin en onemli iddias1 Do

gu'da devlet (saray) ile toplum arasmda hir;bir ara kademenin olmay1~1drr. Bu 

varsay1m aydmlanma dii~iincesinden itibaren kendisine geni~ bir zemin bulmu~ 

;e Osmanh gibi dogu toplumlannm degerlendirilmesinde temel te~kil etmi~tir. 
lnalc1k ozellikle sivil toplum tart1~malan r;err;evesinde ciddi bir rolii olan bu 

varsayunm da ciddi hatalarla maliil oldugunu belirtir. Ona gore Osmanh'da 

toplumsal gruplann hatm say1hr bir ozerkligi mevcuttur. Ozellikle adet ve gele

nekler ile bunun temel gozetleyicisinin de ulema Sultan'm ~ahsi otorite ve dti

zenleme alamm ~eriat ve gelenek adma kls1tlamaktadrr. Sultan'm kar~1smda 

konumlanm korumak isteyen diger gruplar da zaman zaman ulemanm koruyu

culuguna s1gmmaktadrrlar. inalcik (1994: 16-21) kendi ir;erisinde ozerklige 

sa~p'. birbiriyle bir denge ve uyum halinde loncalar, ulema ve biirokrasi gibi 

r;e~1th toplumsal gruplann varhgm1 srralar. Nihayetinde inalcik, Weber'in Asya

h despotik imparatorluklar teorisinden tiireyen Dogu-Bati aynm1 ~emasm1 in

dirgemeci bulmakta ve Osmanh sisteminin kendine has taraflannm bu ~emada 
golgelendigini dile getirmektedir (inalc1k, 1994: 25). 

Goruldtigu iizere toplumsal degi~imi ar;1klarken Ulgener, Mardin ve 

Karpat dogrudan ve siklikla Weberyen teorik 9er9eveyi kullanmaktadrrlar. An

cak bu tir; ismin de ortak noktas1 Weberyen teorileri dogrudan Weber' e olan bir 

ilgiden degil de dolayh olarak Weber'in Amerikan yorumu iizerinden edinmele

ridir. Bunlar arasmda Weber'den dogrudan en fazla etkilenen Ulgener bile ba~-
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lang19ta (1940'lar boyunca) diger Alman iktisat tarihr;ilerinden daha fazla etki

Ienmi~tir. Ardmdan 1950'lerde ara~tmnalarda bulunmak iizere ABD'ye gittik

ten soma onun ar;Iklamalannda Weberyen etkinin daha fazla oldugu gorulmek

tedir.3 Benzer bir durum Mardin ve Karpat ir;in de ger;erlidir. Onlann r;ah~mala
nnda dogrudan Weber' e attflar r;ok az say1da olsa da onun siirekli Weberyen 

analizler ve kavramlar kullanmas1 soz konusudur. Onlar da Ulgener gibi 

Weberyen tezleri Weber' in ABD'deki yorumlan iizerinden ozellikle de modem

le~me kuramlan dahilinde edinmi~lerdir. Dolay1s1yla Weberyen ar;Iklamalar 

Ttirkiye sosyolojisinde modemle~me ve toplumsal degi~me ile ilgili gorilnme-

yen bir etki kazanmi~trr. 

Modernle~me Kuramlan: Toplumsal Degi~menin 

Yap1sal-i~levselci A~1klamas1 

TI. Diinya Sava~1 sonrasmda, ABD'de batt d1~1 toplumlar ile ilgili yogun 

bir ara~tmna giindemi soz konusudur. Eski ~arkiyat r;ah~malannm degi~tigi ve 

bOlge 9ah~malan formatma evrildigi bu akademik ortamda modernle~me ku

ramlan Batt dt~t toplumlan incelemek iizere teorik ve kavramsal bir r;err;eve 

olu~turmu~tur. Modemle~me kuramlan klasik sosyolojide yer alan modern on

cesi (geleneksel) toplumlar ile modem toplumlar arasmdaki ikilik ve bu ikisi 

arasmda tarihsel bir ger;i~ fikrine yaslanmaktadrrlar. Bu 9er9evede yine klasik 

sosyolojideki a~amah toplumsal geli~im fikri modemle~me kurammm ana var

saylfilldlf. Bu a~amah modernle~menin iktisadi, toplumsal ve siyasal diizlemleri 

mevcuttur. iktisadi alanda modernle~me d1~a ar;Ik bir iktisadi yaplillil olu~umu 
ve serbest piyasamn geli~imi ile ar;Iklanmaktadrr. Siyasi diizlemde de parlamen

ter demokrasinin olu~umu beklenmektedir. Son olarak toplumsal alanda ise 

temelde kentle~me ve sekiilerle~me ile ar;Iklanan Bat1h deger ve sistemlerin 

toplumsal olarak benimsenmesi beklenmektedir. 

Modemle~me kuramlan klasik ekonomi-politkr;iler, aydtnlanma dti~iince
si ve klasik sosyolojiden beslenerek ortaya 9Ikm.l~lardir. Ancak bu uzak kaynak

lara ek olarak yap1sal-i~levselcilik 9agda~ sosyoloji ic;:erisinde onlan besleyen 
onemli bir yakm kaynak gortintimiindedir. <;agda~ sosyolojide yap1sal i~levsel
ciligin kurucusu olan Parsons aym zamanda modemle~me kurammm da onemli 

kaynaklanndan birisidir. Parsons geli~tirdigi sosyal teori 9er9evesinde ttim top

lumlann nihayetinde modem olma pe~inde ve aray1~mda olduklann1 ve modem-

J.Olgener'de ve Ttirkiye' de Cumhuriyetin erken doneminde ozellikle iktisat tarih9ilerinde Weber 
etkisi hakkmda bk. (Turhan, 2014). 
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ligin s~n noktas1 olan Amerikan toplumunu modellemeleri gerektigini dii$tin
mektedu (Parsons, 1960). Kendi toplumsal degi$me anlay1$ml denge ve evrim 
modelleri iizerine kuran Parsons, bir toplumsal degi$menin geryekle$mesinin ilk 
ve temel $art1 olarak farkl1la$may1 almaktadu. Parsons toplumlan modem ve 
geleneksel olarak ilciye ayrrmaktaydi. Bu yen;;evede modem toplumlann artik 
bir stabilizasyon a$amasma ula$tlgllll ve biittinciil bir toplumsal degi$meye ihti
yaylan olmad1gllll dii$iinmekteydi. Ona gore as1l toplumsal degi$im geleneksel
den modeme geyi$ ile ilintilidir. Bu siireyte toplumda ciddi bir farkhla$ma ya
$anmakta ve kapsamh bir toplumsal degi$im geryekle$mektedir (Bk. Parsons & 
Smelser, 1956). Parsons'm saglad1g1 bu i$levselci temeller modemle$me yakla
$1mlanna onemli bir temel saglam1$trr. Aym zamanda onun iktisadi analizi sos
~oloj ik yOztimlemeye dahil etmesi de bir ba$ka ay1dan modemle$meyi beslemi$
tir. 

Bu yeryevede onun iktisadi yakla$lffillll tamamlar bir biyimde sava$ son

r~s1 done~~e yaygm kalkinma tart1$malan da modemle$me kuramlannm diger 
bir temelm1 meydana getirmi$tir. Bu temellerden hareketle modemle$me ku
ramlan 1970'lere kadar Bat1 d1$1 toplumlarda toplumsal degi$meyi ayiklamada 
neredeyse tekel olu$tllrmU$tur. Onemli ve etkili bir modemle$me kuramclSl olan 
Rost.ow'a (1966) gore modemle$me iyin rum toplumlann batih iktisadi geli$
memn a$amalanm takip etmeleri gerekmektedir. Daniel Lerner (1958) modem
le$meyi gelenekselden modeme geyi$ olarak goriir ve bu geyi$te kitle ileti$imi 
ve ula$1rnm onemini vurgular. Modemle~menin katihm arzusu yeryevesinde 
ylikselen bir protesto hareketi oldugunu ileri siiren Shmuel Noah Eisenstadt 
(2007) ise bu siireyte "modemle~tirici elitler"e merkezi bir konum ve rol atfe
der. Seymour Martin Lips et ( 1981) modemle$meyi bir demoktarikle~me siireci 
olarak goriir. Ona gore miireffeh toplumlar daha ileri diizeyde egitim diizeyleri
ne ve $ehirle$meye, daha karma$ik ve ye~itlenmi$ ileti$ime, geni$ bir orta smifa 
ve daha fazla sosyal e~itlik ve hareketlilige sahiptirler. Bunlann hepsi iyi i~leyen 

diizgiin bir demokrasinin on ~art1drr. Goriilecegi iizere modemle~me kuramlan 
~atih ~odelden elde ettikleri modelleri diinyamn geri kalamnda uygulama pe
$1Ilded1rler ve toplumlar arasmdaki tarihsel, kiiltiirel ve yap1sal farkhhklan yok 
da onemsememektedirler. 

Bu durum 1945 sonras1 diinya siyasetinde ya$anan geli~melerle yakmdan 
ili$kilidir. Bu siyasi ortamda Tiirkiye'nin ald1g1 karar ve tavirlar sonraki donem
leri $ekillendiren pek yok yeniligin devreye girmesine de neden olmu$tur. Bun
lar arasmda Tiirkiye'nin yeniden yapilandmlmasm1 saglayan Marshal Plam 
onemlidir. Temelde modemle$meci vizyon ve fikri temellere dayanan bu plamn 
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uyguland1g1 ulkelerde iktisadi ve sosyal kalkmmamn geryekle$ecegi bOylece 
rnodernle$menin saglanacag1 dii$tinillmektedir. Modernle~me kura~an bak1~ 

dan Ttirkiye onemli bir ornek vaka te~kil etmektedir. Somiirgec1likten yem 
rnm . d ml 
kuftuln1U$ diger ulkelerden farkh olarak Ttirkiye'nin uzun brr. mo e e~me 

m
i<;:i dolay1s1yla uygun bir model olu$turdugu dti~iinulmektedrr. Bu yeryeve-

gey 'f .. ki ' . 
de Rostow (1966) iktisadi geli~menin a$amalarm1 sayarken . T.ur ye nm 
1930' lann ortasmda kalki$a hazrrlik a~amasmda bulundugunu behrtrr. Bu a~a-

da modernle~menin ontinde temel bir engel olan geleneksel yap1 modernle$::ci elitler eliyle ortadan kaldmlm1~t1r. Rostow'a gore 1950'ye gelindiginde 
Tiirkiye kalkI$ iyin hazrrd1r. Ttirkiye'ye yakm bir ilgi gosteren hatta temel tezle

rini Ttirkiye'den hareketle olu$turan Lemer'a (1958: 1960) gore mode~l~~me~ 
deki temel aktorler giri$imci orta sm1f ve ordudur. Ona gore ordu veya gm$1~c1 
vasitasiyla Ttirkiye' de modemle$me diinyaya uyum ekseninde geryekle$ecekt1r. 

Modernle$me kuramlan sadece Bat1h sosyal bilimlerde etkili olmam1~, 
aym zamanda tiim diinyada toplumsal degi$imi ay1klamada ciddi bir t~~~l te$~1 
etmi$tir. Sava$ sonras1 ko$ullarda ABD'nin de bu kurumlan yayma yonunde brr 
giri$imi soz konusudur. Bu yeryevede burs programlan ile akade~isye~l~r ~av.et 
edilmi~ ve ye$itli fonlar arac1hg1yla ara$tlrma faaliyetleri ~ek11lendmlmi$tlf. 
Modernle~me kuramlarmm yap1sal i$levselci analizleri Ttirkiye'de de toplumsal 

degi$imi ay1klarken birbirine zit dii~iinen akademisyenlerin dahi ortak t~mel 
hareket noktas1 olmu~tur. Bu yeryevede modernle~me kuramlarmm temel ozel
ligi olan bat1 dI$1 toplumlann bat1h modem "geli$mi~" olanlarla kiyaslanarak 

ay1klanmas1 yok temel bir belirleyici olmu$tur. 
Ttirkiye'de modernle$me kuramlanm dogrudan toplumsal degi~im anali

zine uygulayan isimlerin ba~mda Miibeccel B. Kiray gelir.
4 

Kiray 1960'l~rda 
geryekle~tirdigi ara~t1rmalarda yap1sal i~levselci degi$im anlay1~1 ir:eryevesmde 
Ttirkiye'de modernle~menin imkan ve mekanizmalanm sorgulam1~trr. Kuay 
modemle$meyi kay1mlmaz bir siireir: olarak gormesiyle modernle$me ~a~la
nna baglanmaktadu. Ona gore Ttirkiye'de toplumsal degi$imin dogal bir netice

si olarak modernle~me geryekle~ecektir. Ancak bu stireyte baz1 ara formlann 
ortaya ir:1kacag1m dii~tiniir. Kiray, Lerner'da (1958) oldugu gibi modernle~me 
siirecindeki toplumsal yap1y1 temelde bir geyi~ toplumu olarak kavramaktadrr. 
Boylece geleneksel toplumdan modem topluma geir:ilirken ara bir merhalede 
tampon kurumlarm olu~turdugu (istisnai ve geyici) bir geir:i~ toplumu soz k~n~
sudur. Aym zamanda Rostow'da (1966) oldugu gibi bu geir:i~te ekonommm 

4 Daha once Ttirkiye'deki 1950 sonras1 ortaya 91kan Weberyen etkinin de esasmda modemle~me 
kuramlan ile baglant1h oldugunu belirtmi~tik. 
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roliinti temel ahr. Ona gore sanayile§me modemle§menin temel itici gtictidtir. 
Sanayinin geli§irninin toplumsal yap1 iizerindeki muhtemel etkilerini analiz 
etmeye yali§tig1 Eregli yah§masrnda bunu ay1kya gormek mtimkiindtir (Kua 
2000). Benzer §ekilde turizmin toplumsal yap1 iizerindeki etkilerini (v._ y, 

M ~~ 
19 ); ?~ova'da kirsal tiretin: tekniginin donti§timiiniin etkilerini (Krray, 
1966: Hrndennk & K1ray, 1970); Izmir'de i$ hayatrnm yap1s1 ile kentle§me ara
s~ndaki ili§kiyi (K1ray, I 998) ele ald1g1 yah§malannda stirekli iktisadi geli§me

nm modemle§meyi §ekillendirmesi iizerine odaklanmaktadrr. Kiray bu stireyte 

Lemer'm Balgat incelemesinde vurgulad1g1 gibi daima tticcarrn ve sanayicinin 

roliinii one ylkanr. Ona gore kasabah tticcar modemle§menin imkan ve vaatleri
ni ~n. iyi ~avr~yan, aym zamanda eski geleneksel toplumdaki ili§ki ve i§levleri 
en iy1 §ekilde ikame eden aktordtir. Kiray'a (2000: 20) gore tticcarlann olu§tur

d~~ tampon mekanizmalar yeni toplumsal yap1ya geyi§i daha yumu§ak bir 
b1y1mde geryekle§mesini saglamaktadrr. Kiray modernle§me kuramlarmda ol

dugu gibi iktisadi ya§amda ortaya yikan degi§imlerin orgtitlenme aile niifus 

d~gerle~ gibi toplumsal alanm ttim paryalanna sirayet edecegini dii;tinm~ktedir'. 
~1h~ye~rnde ekonomi modemle§tikye, artan kentle§me ile birlikte toplumsal 
Ih§kilenn formelle§ecegini ve degerler sisteminin sekiilerle§ecegini ongortir 

(Kiray, 2000: 21). Y11lar sonra ogrencilerinin kendisiyle yaptiklan nehir soyle
§ide bunu tekrar vurgulamaktadrr: 

Sanayi toplumu olmamn, uzmanla~ma, 6rgiitle~me; ~ehirle~me ka
dar 6nemli bir boyutu seldilarize olmaktzr. Laiklik olmadan devlet
ekonomi-ki# ili~kileri geli~emez. Onun i9in sanayile~me ile kurum
lar ve ili~kiler dinselliklerini kaybederler(Atacan, 2001: 282). 

Kiray yap1sal-i§levselciligin ve modernle§me kuramlanrun en etkin oldu
gu donemlerde temel teorilerini geli§tirmi§tir. Ancak bu kuramlara iyeriden ve 
d1§andan yoneltilen ele§tirileri dikkate almami§, Amerikan sosyolojisinde dahi 

bu kuramlar terkedilirken kendisi ay1klamalarrn1 aym temeller uzerinde stirdtir
meye devam etmi§tir. 

Sonu~: Tiirkiye'de Toplumsal Degi~im <;ah~malarmm Kuramsal 
Temellerine Dair Yeni Bir Tasnif 

Bu yazrnm giri§inde de belirtildigi iizere Ttirkiye 'de modernle§me ara$

tirmalarmm ve toplumsal degi§im yah§malannm daha derinlikli bir biyimde 

~la§1labilmesi iyin yeni bir tasnife tabi tutulmas1 gerekmektedir. Boyle bir tas

mf toplumsal degi§imle ilgili yah§malarrn geli§tirilmesi iyin zorunludur. Ancak 

bu tasnifi toplumsal degi§imle ilgili incelemelerin kavram ve ay1klamalanndan 
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yola ytkarak geryekle$tirmek basit dtizeydeki benzerlikle~ ~e f~kl1hklara daya.:. 

arak bir ay1klama geli$tirme riskini beraberinde getireb1hr. Zrra bazen benzer 

ne leri soyltiyor goriinen yah$malar esasmda fark11 fikirleri anlatlyor olabilirler; 
$ y b. . ki t I bazen de tam tersi soz konusu olabilmektedir. Bu tiir ir ns a$mamn en eme 

yolu ele alman yah§malann dayandiklan teorik temelleri ve onctilleri ele alarak 

i;ah§maya ba§lamaktrr. 

Yukanda da ele ahndig1 tizere Ttirkiye'de modemle§me ve toplumsal de

gi$im yah§malannm tiy ana kuramsal temeli bulurunaktadir: Marksist A TOT 

yakla$1m1, Weberyen Patrimonyalizm Modeli, Modemle§me K~amlari. ~~Ia

ra 1980 sonrasmda yogul modemlikler veya Bat1 dt§I modemhkler teons1 de 

eklense de toplumsal degi$me ile ilgili bu teoriye gore $ekillenmi$ kapsamh 

omekleri heniiz ortaya ylkabilmi§ degildir. 

A TOT modeli 1960-1980 arasmda toplumsal degi§meyi kavramak iyin 

kullandan en baskm kuramsal modeldir. Bu model sadece takipyilerinin aytkla

malanm degil, reddiyecilerinin de aylklamalarllll biyimlendiren bir etkiye sahip

tir. A TUT modelini takip edenler toplumsal degi§imde ekonomik alana ve s1mf

la§maya daha fazla dikkat yekmeleri gerekirken, modelin kendi iysel sorunlarm

dan ottirti bunu tam anlam1yla geryekle$tirememi§lerdir. Zira modelin kendisin

de de A TOT diger toplum biyimlerinin aksine ekonomi ile degil, siyaset ile 

ay1klanmaktadir. 1980'lerden itibaren dti§ti§e geyse de olu§turdugu etkiler ve 

kavramlar ile toplumsal degi§me yah§malannda mevcudiyetini korumaya ~e

vam etmi§tir. Ote yandan Weberyen patrimonyalizm tezi hiybir zaman ATUT 

kadar goriinilr ve tart1§1lir olmasa da ondan daha etkili bir yeryeveye sahiptir.5 

Ttirkiye'nin toplum yap1sma ve bu yap1da geryekle§en degi§imlere dair 

(Kabber'in dikkat yektigi) devlet ve burokrasiyi merkeze alan ay1klamalar te

melde patrimonyalizm tezine dayanmaktadrrlar. Zira bu teze gore toplum devlet 

ve bilrokrasi kar$1smda pasiftir ve bir toplumsal degi$im ancak aktif unsurlardan 

gelebilecektir. Weberyen tema goriinilr zeminin altmda yok ciddi bir yaygmhga 

sahiptir ve toplumsal degi$meye dair temel jargonu belirlemektedir. I 980'lerden 

sonra A TOT'un geri yekili§i aym zamanda birbiri ile rekabet eden bu iki yakla

$Imm sentezlenmesi imkamm da beraberinde getirmi§tir. Bu donemden so~a 

patrimonyalizm ve A TOT kan$lffil bir kerim devlet, despotizm ve btirokratik 

merkeziyetyilik analizi rum toplumsal yap1 tahlillerine sirayet etmi~tir. Son ola

rak modernle$me kuramlan hem teorik hem de soylemsel zeminde toplumsal 

5Weber'inTurk sosyal bilimlerindeki bu gizli varhgm1 ileride bir yaz1da ele almayt planlamakta
ytm. 
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degi§im c;ah§malanna kapsamlt etkiler btrakmt§ttr. Bu modellerin toplumsal 
degi§im c;ah§malannda etkisi oylesine kavramsal ktlcallara sirayet etmi§tir ki 

teker teker gostermenin imkam bile ortadan kalkm1§ttr. Toplumsal degi§imle 
ilgili c;ah§malarda modernle§me kuramlannm en temel yansimast degi§imin bir 

hedefi ve nihai bir neticesi oldugu fikridir. Toplumsal degi§menin modemle§

meyi saglayacak amac;h bir stirec; olarak ele almmast soz konusudur. 

Sonuc; olarak Ttirkiye'de toplumsal degi§me ile ilgili btitiinctil c;ah§malar 
say1ca c;ok azd1r. Aym zamanda toplumsal degi§im kendi ba§ma ele alman bir 

konu olmaktan ziyade sosyolojinin kavramsal dilinden ve Ttirkiye'nin toplum

sal yap1sma dair tartt§malarm dogasmdan otiirti stirekli modemle§me ile birlikte 

ele almmaktad1r. Toplumsal degi§meyle btitiinctil bir §ekilde ilgilenmi§ az say1-

daki ismin c;ah§malan incelendiginde onlann degi§imle ilgili teorileri de ancak 

modemle§me analizlerinden stiztiltip c;1kanlabilmektedir. Esasmda modemle§me 

ve toplumsal degi§imin bir arada ele ahnmas1 zorunh:tlugu konunun sosyoloji 

literatiirtinde kuramsal olarak bu §ekilde ele almmasmdan ve Ttirkiye'de top

lumsal degi§imle ilgili btitiinctil ara§ttrma ve analiz yapan isimlerin bu ikisini ic; 

ic;e gec;irerek ele almt§ olmalanndan kaynaklanmaktadtr. Ancak kuramsal olarak 

toplumsal degi§menin modemle§me ile ille de baglantth bir §ekilde ele ahnmast 

bir §art degildir. Hatta bu §ekilde ele ah§ toplumsal degi§menin btitiinctil ve 

kapsamh bir bic;imde ac;1klanabilmesinin de ontinde temel bir engeli te§kil et
mektedir. 6 

6 
Bu konudaki daha detayh bir tart1~ma is;in bk. (Sunar, 2014) 
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