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ÖZ: Toplumsal değişme konusu sosyolojinin ortaya çıkış süreci ile birlikte onun temel konuları arasında yer 
almıştır. Sosyoloji Endüstri Devrimi, Fransız Devrimi, sekülerleşme, sınıfsal değişmeler ve çatışmalara bağlı 
süreçlerin yarattığı çok yönlü ve devasa değişimlerin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Yine bu süreçleri 
yorumlayarak öne çıkan sosyologlar birer değişme modeli ortaya koymuşlardır. Türkiye’de ise sosyologlar 
toplumsal değişme kavramını Batıcılaşma süreci içerisindeki gelişmeler kapsamında ele almış, değişme 
konusunun olumlu ve olumsuz yönlerini tüm boyutlarıyla tartışmışlardır. Toplumsal değişme konusu Batı 
sosyolojisinde “statü quo”cu bir anlayışla işlenirken, Türk sosyolojisinde modernleşme, ilerleme, uygarlaşma 
mitosu ekseninde, “devrimci” bir anlayış ve içerikle tartışılmıştır. Batı sosyolojisi kendi gelişimini tamamladığı 
düşüncesi içerisindeyken, Türk sosyolojisini gelişiminin devam ettiği inancındadır. Bu durum iki farklı görüşü 
ortaya çıkarmıştır. Bu iki farklı görüşün ne olduğunu anlamak önemlidir. Bu farklılıkların açıklanması 
gerekmektedir. Bu makale, değişme konusu bağlamında Batı sosyolojisine, Türkiye’nin Batıcılaşma etkisindeki 
yakın tarihine, Türk sosyologlarının konuyla ilgili tanım, tutum ve görüşlerine yer vermekte; çeşitli 
değerlendirme ve saptamalar yapmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyoloji, Batıcılaşma, toplumsal değişme, siyaset, tarih. 

 

On the Evaluation the Subject of Social Change in Turkish Sociology 

ABSTRACT: The subject of social change has been among the main topics of sociology since the emergence of 
sociology. Sociology emerged as a result of the multifaceted and gigantic changes created by the Industrial 
Revolution, the French Revolution, secularization, class changes, and conflict-related processes. Sociologists, who 
also came to the fore by interpreting these processes, put forward a model of change. In Turkey, on the other 
hand, sociologists have handled the concept of social change within the scope of developments in the 
westernization process, and have discussed the positive and negative aspects of change in all its dimensions. 
While the subject of social change was handled with the "status quo" approach in Western sociology, it was 
discussed with a "revolutionary" understanding and content in Turkish sociology, on the axis of the myth of 
modernization, progress, and civilization. While Western sociology thinks that it has completed its development, 
Turkish sociology believes that its development continues. This situation has given rise to two different views. It 
is important to understand what these two different views are. These differences need to be explained. This 
article includes Western sociology in the context of change, Turkey's recent history under the influence of 
Westernization, definitions, attitudes, and views of Turkish sociologists on the subject; makes various 
assessments and determinations. 

Keywords: Sociology, Westernization, social change, politics, history. 

 

Makale Türü: Araştırma Makalesi 

Geliş Tarihi: 18.10.2021 
Kabul Tarihi: 28.11.2021 

 
 Bu makale, daha önce Çağatay Özdemir’e Armağan kitabına verilen yazının genişletilmiş şeklidir. 
 Prof. Dr., İnönü Üniversitesi, hbayramkacmazoglu@gmail.com, ORCID:0000-0002-9223-8897 



   
  

2021, Sayı 22, Sayfa 139-150 

 

 
 

140 
 

Giriş 

Toplumsal değişme, sosyolojinin temel konularından biridir. Hızlı toplumsal değişmeyle 
birlikte ortaya çıkan sorunları çözmeye ve değişme hızını kontrol etmeye dönük olarak 
ortaya çıkmıştır. Değişim konusunun Türkiye’nin gündemine girişi Batı ile aynı tarihlerde 
olmuştur. Türk sosyolojinin konusu oluşu da böylece başlamıştır. İlk sosyologlardan Prens 
Sabahattin ömrünü Türkiye’nin tüm kurumlarının kamucu toplum yapısından bireyci 
toplum yapısına doğru değiştirilmesi gerektiği tezi üzerine kurarken, Ziya Gökalp kısmi 
değişmenin-Batıcılaşmanın savunuculuğunu üstlenmiştir. Cumhuriyet’in ilanından 
günümüze kadar ise tüm sosyologlar bu iki eğilimden birine yakın durmuştur. Cumhuriyet 
tarihinin değişme konusu açısından bir başka özelliği, farklı dönemlerin egemen 
paradigmalarının sosyologların çalışmalarına doğrudan yansımasıdır. Türkiye’de 
sosyologların bir kesimi Batı’daki değim eğilimlerinin yansımalarını alan araştırmaları ile 
kanıtlama yolunu tercih ederken1 bazı sosyologlar Batıcılaşma doğrultusunda yapılan 
araştırmaların, öne sürülen görüşlerin yanlışlığını iddia edip Türkiye’nin farklı toplumsal 
değişme özelliklerine sahip olduğunu belirtmişlerdir.2 Diğer yandan Mümtaz Turhan, 
Mübeccel B. Kıray, Bahattin Akşit gibi bazı sosyologlar özellikle değişme konusundaki 
çalışmalarıyla tanınmışlardır. Turhan, Kıray ve Akşit gibi daha pek çok sosyologlar 
Türkiye’de Batı evrim çizgisini kanıtlamak üzere onlarca araştırma yapmış, sosyal değişimi 
etkileyen bir veya birden çok değişkeni öne çıkarmışlardır.  

Batı Sosyolojisi 

Sosyolojinin ustaları, sosyal değişmeyi araştırmalarının merkezine yerleştirmiş, 
toplumların değişme yönüne odaklanmış, bir halden başka hale yönelmelerini temel 
problem yapmış, bu değişme eğilimlerini çeşitli teorilerle izah etmeye çalışmışlardır.3 
“Toplumsal değişme olayı, sosyolojinin varoluş nedenlerini oluşturan konulardan birisi ve başlıcası” 
olmuştur.4 

Sosyoloji Batı’da Endüstri Devrimi, Fransız Devrimi, sekülerleşme, sınıfsal değişme ve 
çatışmalar eşliğinde ortaya çıkmış, bu toplumlarda görülen hızlı sosyal değişmeleri ve 
sınıfsal çatışmaları dengede tutmayı kendisine görev addetmiştir. Kurulu düzeni, egemen 
rejimi sarsacak aşırı değişimleri frenleme, düzen içerisinde ilerlemeye olanak sağlama ve 
durgunluğu önleme söylemi Batı sosyolojisinin birinci görevi olmuştur. A. Comte, H. 
Spencer, K. Marx, E. Durkheim, F. Tönnies, M. Weber başta olmak üzere Batı dünyasının 
önde gelen sosyologları önce mensubu oldukları, sonra Batı toplumlarının tümünü içeren 
toplumsal değişim modelleri ortaya koymuşlardır. Batı’daki değişimler sadece Avrupa ile 
sınırlı kalmamış, dünyaya yayılmış, toplumların neredeyse tümünü etkilemiştir.  

Osmanlı’nın Batıcılaşması 

 
1 Örneğin Altan Eserpek, Sosyal Kontrol, Sapma ve Sosyal Değişme başlıklı çalışmasında bunu 
yapmaya çalışmaktadır. 
2 Örneğin Baykan Sezer. 
3 Sezgin Kızılçelik, “Türkiye’deki Sosyal Değişme Olgusuna Batı Sosyolojisinin Değişme Teorileri 
Dışından Bakmak ya da Kemal Tahir ve Baykan Sezer’den Hareketle Yeni Bir Sosyal Değişme Teorisi 
İnşa Etmek”, Değişim Sosyolojisi: Dünyada ve Türkiye’de Toplumsal Değişme, İstanbul: Kitabevi Yayınları, 
2011, s. 153. 
4 Baykan Sezer, “Değişim Sosyolojisi Ders Notları”, Değişim Sosyolojisi: Dünyada ve Türkiye’de Toplumsal 
Değişme, İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2011, s. 303. 
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Osmanlı’nın Batıcılaşma yönünde değişimi onaylama tercihi, Nizamı Cedit hareketi ile 
devleti yönetenler tarafından başlatılmıştır. Nizamı Cedit ile birlikte başlayan Batı yönelimli 
askeri ve siyasi içerikli değişim girişimleri, Tanzimat Fermanı ile bir üst düzeye çıkarılmıştır. 
1860’lı yıllardan sonra ise Osmanlı bürokrasisi, İstanbul, Selanik, İzmir gibi kentlerin üst 
gelir grupları, gayri Müslüm Osmanlı vatandaşları bu değişim sürecini yaşamlarının bir 
parçası haline getirmişlerdir. Dolayısıyla toplumsal değişim sürecinin genişleme ve 
yaygınlaşma kapasitesi de artmıştır. II. Meşrutiyet dönemine gelindiğinde, iktidarların 
uygulamaya koyduğu politikalarla toplumsal değişme alanları daha da genişlemiştir.   

Tarihsel sürece bakarsak, Osmanlı klasik dönemleri için değişme hoş karşılanan bir 
durum değildi. O kendi konumundan memnundu. Batı karşısında üstünlüğünü 
kaybettiğinin anlaşılması üzerine durum değişti. Devleti ayakta tutmak, varlığını sürdürmek 
adına arayışlara girişildi. Dış baskılar, azınlık sorunları ve ekonomik krizler Osmanlı’yı 
kendi kontrolü dışındaki değişmelerle karşı karşıya getirdi. Kimi zaman dış baskılara 
direnemediği, kimi zaman yöneticilerin zorunluluk duymasından, kimi zaman iç koşulların 
etkisiyle, kimi zaman da tüm bunların birlikte zorlamasıyla değişilmeye çalışıldı.  

19. yüzyılda uluslararası ilişkiler kapsamında Osmanlı Devleti’nde büyük değişimler 
yaşanması; siyasal, ekonomik ve toplumsal açılardan çöküş aşamasına gelmesinin bir sonucu 
olarak II. Meşrutiyet döneminde sosyologlar da konuyu sahiplenmiş ya da değişme 
konusunun gerekliliğini kavrayan aydınlar sosyolog olmuştur. Bu dönemdeki ideolojik 
değişmelere bağlı olarak Batı savunusunu üstlenme tercihleri değişmiş, yeni bir toplum 
modeli inşa etme gereği ortaya çıkmıştır. Batıcılaşma ortak paydasında Ziya Gökalp 
milliyetçi, Prens Sabahattin liberal bir model önerisini Türk toplumuna çözüm yolu olarak 
sunmuştur. Aydınların büyük bir çoğunluğu bu iki alternatiften birini, siyasal uzantılarıyla 
birlikte tercih etmiştir. İki kesim arasında süren siyasal mücadelelerin galibi Cumhuriyet’in 
ilanı ile birlikte milliyetçi kanat olmuştur.  

Cumhuriyet Döneminde İzlenen Değişme-Batıcılaşma Politikaları 

Nizamı Cedit Hareketi ile başlayan ve kademe kademe ilerleyen, genişleyen Batı yanlısı 
değişme süreçleri Cumhuriyet’in ilanından sonra gerçekleştirilen devrimlerle, üst yapı 
değişimleri olarak yoluna devam etmiştir. Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte sosyologların ve 
aydınların yeni toplumsal değişme önerileri yeni rejimin resmî ideolojisi doğrultusunda 
şekillenmiştir. 1930’lu, 1940’lı yıllarda toplumsal değişme bağlamında halktan beklenilen 
Osmanlı toplum tarihinden, kültüründen, geleneklerinden, mevcut toplumun var olan kırsal 
kökenli tüm özelliklerinden hızla uzaklaşmasıdır. Geçmişi temsil eden özelliklerden ne 
kadar hızlı vazgeçilebilirse o kadar başarılı ve ideal bir toplum modeli ortaya çıkacaktır. Bu 
modelin tersi çağ dışı, ilkel, “feodal”, gelenekseldir. Türk toplumunu mevcut durumdan 
kurtarmak için modernleşme, Batıcılaşma, uygarlaşma istenildiği şekilde gerçekleştirilemez 
ise çağdaş dünyadan tamamen kopulacağı sanısı öne sürülmüştür.  

Sosyologlara, aydınlara, bürokratlara, siyasetçilere göre hedef bellidir; topyekûn 
toplumsal değişme gerçekleştirilmeli ve Batı uygarlığına ulaşmak için gerekenler en kısa 
sürede, mutlaka yapılmalıdır. Nasıl gerçekleşirse gerçekleşsin Batılı toplum yapısı örneğinde 
bir Türkiye oluşturulmalıdır. Bu Batı örneği duruma göre otoriterleşme, modernleşme, 
sosyalizm, liberalizm, demokrasi, post modernizm olabilir. Bu konuda bir sorun 
bulunmamaktadır. Türk sosyologlarının bu bağlamdaki Nirvana’sı Batı uygarlığıdır.  

Cumhuriyet dönemi Türk aydını, Batı dünyasının Batı dışı toplumlarda çıkarları adına 
uygulamaya koyduğu-gerçekleştirdiği emperyalist, faşist, katliamcı, sömürgeci, dünya 
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halklarını aşağılayıcı politikalarını hesaba katmamış, sorgulamamış, Batı’ya her zaman 
olumlu bakmıştır. Modernist-laik aydınlar Batıcılaşmayı her açıdan olumlu bulurken, 
muhafazakârlık iddiasında olan aydınlar da kültür-uygarlık, maddeci-mistik Batı 
ayrımlarıyla Batıcılaşma siyasetinin tıkanan noktalarının aşılmasına olanak sağlamışlardır. 

Tanzimat döneminde emperyalist ülkelerin istemleri doğrultusunda, dışa bağımlı 
politikacıların reform paketleriyle, dünya konjonktürünün sağladığı koşullardan 
yararlanıldığı, Tek Parti Dönemi’nde ise zorunlu politikalarla yoluna devam eden toplumsal 
değişme girişimleri, 1950’li yılların siyasal-ekonomik gelişmelerine ve bu gelişmelerin 
tetiklediği köyden kente göç süreciyle yavaş yavaş tabana inmeye başlamıştır. 1960’lı yıllarda 
ise değişme talepleri genellikle aydınlardan, örgütlenmiş emekçilerden, kitlelerden, 
köylülerden, orta sınıflardan gelmeye başlamış, dönemin iktidarları ise bu talepleri bertaraf 
etmek, yavaşlatmak, engellemek için her türlü zorluğu çıkarmıştır. 

Toplumsal değişmenin tabana inmesi, yaygınlaşması 1960’lı ve 1970’li yıllarda artarak 
sürmüş, 1980’li yıllarda Özal’ın uyguladığı liberal ekonomi politikalarıyla daha da 
genişlemiş, 1990’lı yıllardan itibaren de küreselleşme söylemleri ile birlikte Batı’nın egemen 
olduğu dünya ile bütünleşme eğilimine “başarılı” bir şekilde uyum göstermiştir. Bu tarihsel 
süreçte Türk sosyologları da Türkiye tarihinin sürekliliği ve kırılmaları doğrultusunda 
konuyu teorik çalışmalarına ve alan araştırmalarına dahil etmişlerdir.  

Türkiye’deki bu gelişmelerin teorik yorumunu Erhan Atiker şöyle yapmaktadır: 
“Toplumsal değişme, yalnız toplumların kimlik değiştirmesi değil aynı zamanda toplumsal 
farklılaşmanın biçimlerinin yani sosyal sistemlerin değişmesi anlamına gelir… Sosyal değişme çıkar 
çatışmalarıyla birlikte gerçekleşir.”5 

Türk Sosyologlarının Değişim Konusundaki Tanım, Tutum ve Değerlendirmeleri 

Türkiye’de sosyologların değişme konusundaki tanım, tutum, yaklaşım ve 
değerlendirmelerine gelirsek, konu sosyologların çalışmalarının ön sıralarında yer almıştır. 
Sosyal değişme eğilimleri konusunda toplumun farklı kesimleri üzerinde araştırma yapan 
sosyologlar değişmenin hızını etkileyen, yavaşlatan veya hızlandıran etmenleri, bu faktörlere 
bağlı olarak ortaya çıkan alt faktörleri ve ikincil sorunları tespit etmeye çalışmışlardır. Yine 
sosyologlar sosyal değişme bağlamında hangi koşulların birey, grup, topluluk, köy, kasaba, 
kent ve benzeri toplum kesimleri üzerindeki etkisini, bu etki katsayısında din, inanç, 
zihniyet, eğitim, bilgi birikimi, ihtiyaç gibi faktörlerin yerinin ne olduğunu birlikte veya ayrı 
ayrı hesaba katarak Batılı tezler eşliğinde konuyu irdelemişlerdir. Sosyologların farklı 
dönemlerde sosyolojinin alt dallarını içeren araştırmaları bile “toplumsal değişme” 
içeriklidir. Örneğin Mübeccel Kıray’ın ömrü ilerleme ve modernist bir yaklaşımla değişmeyi 
etkileyen ve dengeleyen faktörleri araştırmakla geçmiş, bu doğrultudaki çalışmalarının altını 
çizmek için bazı sosyal bilimciler kendisine “değişmenin sosyoloğu” unvanını vermişlerdir.6 

Değişme, belli bir süreç içerisinde, belirli bir bölgedeki toplumun teknik, kültür ve yaşam 
biçiminde meydana gelen ve tespit edilebilen bir farklılaşma olarak tanımlanabilir. Aynı 
toplumda bile her yapının, kurumun, ögenin aynı anda ve hızda değişmediği, bazı alanlarda 
farklı hızda değişmeler olduğu, bazı alanlarda değişmenin hiç görülmediği bilinen ve 
gözlemlenen basit bir gerçektir.  

 
5 Erhan Atiker, “Toplum ve Toplumsal Değişme”, Genç Sosyoloji Dergisi, Sayı: 1, 1995. 
6 İlhan Tekeli, “Değişmenin Sosyoloğu: Mübeccel Belik Kıray”, Mübeccel Belik Kıray İçin Yazılar, 
İstanbul: Bağlam Yayınları, 2000, s. 9-40. 
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Türk sosyologları arasında toplumsal değişme konusunu merkezi bir konuma yerleştiren 
ve sosyal bilimlerin ana konusu olarak ele alan ve bu yaklaşımları ile öne çıkan iki önemli 
sosyal bilimciden söz etmek mümkündür. Bu sosyal bilimcilerden ilki Mümtaz Turhan, 
ikincisi de Mübeccel Belik Kıray’dır. Mümtaz Turhan, toplumsal değişme konusunu, onun 
deyimi ile kültür değişmelerini muhafazakâr-milliyetçi düşün çevrelerine tanıtan, o cenahın 
anlayacağı şekilde “izah” edip kabul ettirirken, Kıray da aynı kavramı özellikle laik-
modernist çevrelerin ve özellikle bu çizgiye mensup sosyologların literatürüne dahil etmiş, 
sosyoloji anlayışlarının merkezine yerleştirmiştir.  

Turhan, dışarıdan yeni bir kültür unsurunun alınmasını ve toplum içinde yayılmasını 
fayda temini, itibar kazanma ve yenilik arzusuna bağlamaktadır. Bunlardan hangisinin 
daha etkili olduğu konusu toplumun ortak eğilimlerine ve koşullarına bağlıdır.7 

 İlerlemeci, Batıcı ve modernist bir çerçevede değişme konusunu yaklaşan Kıray da 
toplumsal değişmenin evrensel olduğunu, toplumların aynı yönde ilerlediğini, değişimin az 
veya çok her toplumda görüldüğünü belirtir. Buna göre değişme her toplumda, her zaman 
ve her mekânda gerçekleşir. Değişme konusunda toplumlar arasında görülen farklılıklar, bu 
toplumların değişme dereceleriyle ilgilidir. Toplumlar bazı dönemlerde iç ve dış nedenlerle, 
bazı dönemlerde sadece dış nedenlerle çok hızlı veya orta hızda değişirler. Değişme hızına 
bağlı olarak bazı toplumlarda yapı farklılıkları, dereceler ortaya çıkar. Değişmenin orta hızda 
veya yavaş oluşu bazı toplumda ara formlar oluşturur ama sonuçta toplumlar er veya geç 
ayrı doğrultuya doğru yol alırlar. Toplumlar arasındaki farklılıklar, değişmenin farklı 
aşamalarında bulunmalarının bir ürünüdür.8 Kıray, bu görüşleriyle Batı evrim çizgisinin tüm 
boyutlarının birebir Türkiye’de de var olduğunu araştırmaları ile kanıtlamaya çalışmıştır. 

Kıray’ın öğrencilerinden ve Batı merkezli değişim tezlerini Türkiye’nin toplum yapısında 
sürekli kanıtlama çabasında olan sosyologlardan biri de Bahattin Akşit olmuştur. 1960’lı 
yılların sonlarında, Osmanlı’nın klasik dönem üretim ilişkilerinin derebeylik üretim biçimine 
dayandığı, daha sonraki gelişme ve değişmelerle 1900’lardan itibaren feodal toplum 
özelliklerinin sonlandığı, “bugün” ise ekonomik açıdan az gelişmiş ülkelere özgü feodalizm-
kapitalizm karışımı bir yapının ortaya çıktığı iddiasında olan Akşit, az gelişmiş kapitalizmin 
köylere girişi ile köylerdeki sosyal yapının kutuplaşmaya başladığı, toprakların belirli ellerde 
toplanarak az sayıdaki köylünün mülkiyet dönüşümü ile büyük çiftlikler kuracağı, büyük 
çoğunluğunun ise mülksüzleşip proleterleceği ve tarımda tamamen Batı tipi kapitalist 
üretim ilişkilerinin egemen olacağı öngörüsünde bulunur. 1980’li yıllarda ise Akşit daha 
önce öne sürdüğü tezleri revize etmek zorunda kalır. Yaptığı yeni köy araştırmaları ile 
modern kapitalist çiftliğe doğru düz bir evrimin söz konusu olmadığını, çok çizgisel 
dönüşümler yoluyla değişik tipte köy örgütlenmelerinin ortaya çıktığını, öngörülerin 
gerçekleşmesi bir yana, tasfiyesi beklenen köylülerin bir kısmının küçük meta üreticisi 
oldukları, bir kısmının farklı işlerle benzer bir konuma kavuştukları, sınıfsal kristalleşmenin 
oluşmadığını yazarak bir bakıma aktarma tezlerle Türkiye’nin tarihsel ve günümüz 
yapısının açıklanamayacağını da ortaya koyar. 9  

 
7 Mümtaz Turhan, Kültür Değişmeleri, İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı 
Yayınları, 1987, s. 59. 
8 Mübeccel Belik Kıray, Değişen Toplum Yapısı, İstanbul: Bağlam Yayınları, 1998, s. 8 ve H. Bayram 
Kaçmazoğlu, Türk Sosyolojisinde Temalar 2: Kuram Uygulama Sosyalizm, İstanbul: Doğu Kitabevi, 2019, s. 
190-191. 
9 Bahattin Akşit, Köy, Kasaba ve Kentlerde Toplumsal Değişme, Ankara: Turhan Kitabevi, 1985.  
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Değişme gerçeğinden hareket eden E. Öksüz sosyal değişmeyi; toplum yapısının, 
organizasyonlarının ve kurumlarının bir bölümünde veya tamamında meydana gelen, 
olumlu veya olumsuz, bilinçli veya bilinçsizce her türlü değişmeyi kapsayan bir süreç olarak 
tanımlar.10 Bir başka sosyolog Ö. Sayın’ın sosyal değişme tanımı şöyledir: Sosyal değişme, 
geçici ve kısa süreli olmayan, belirli bir toplumun yapısını etkileyen, tarihini değişikliğe 
uğratan, aynı kuşak tarafından gözlenebilen her türlü şekil değişmesidir.11 M. Erkal ise 
“sosyal değişmeden nasibini almamış bir sosyal müessese bulmak zordur” cümlesi ile 
değişmenin sürekliliğini ve görünürlüğünü ortaya koymaktadır.12 Yine aynı doğrultuda M. 
Tezcan, ilkelinden gelişmişine kadar hiçbir toplumun durgun ve hareketsiz kalamayacağına 
işaret etmektedir.13 

Sosyologlar, toplumsal değişmenin maddi ve manevi unsurlar üzerindeki etkilerinin aynı 
mı farklı mı olduğu konusunda da bazı tespitler yapmışlardır. Bu konuda özellikle Mümtaz 
Turhan ve İbrahim Yasa’nın yaptıkları alan çalışmaları üzerinden net gözlemleri 
bulunmaktadır.  

M. Turhan’a göre, kültür değişmelerinde göze çarpan önemli bir özellik maddi kültürle 
manevi kültür arasındaki açık ilişkidir. Bu alanların birinde meydana gelen değişmelerin, 
ötekilerini de etkilediğini ve bunlardan birisine ait unsurların kabul veya reddinde 
diğerinin egemen rol oynadığı, maddi kültürel unsurun daha önce kabul edildiği 
görülmekte; toplumsal grubun alışkanlıkları, adetleri, görüş ve zihniyeti, etkisinde kalınan 
maddi kültürün geleceğini belirlemektedir.14 Bunun anlamı maddi değişim unsurlarının 
manevi değişim unsurlarına göre öncelik taşıdığı iddiasına dayanmaktadır. Benzer 
gözlemlere sahip olan İ. Yasa, yaptığı alan araştırmalarında manevi unsurların maddi 
ögelere göre daha yavaş değişikliğe uğradığını şöyle ifade etmektedir: “Bir köy topluluğu 
kasaba topluluğu haline dönüşürken tüm kültür öğelerinde birtakım değişmeler yer almaktadır. 
Ancak bu konuda özdeksel ögelerin daha kolaylıkla kabul edildiği, tinsel olanların daha yavaşlıkla da 
olsa bunları izliyerek derece derece değişmeye uğradığı açıkça görülmektedir.”15 Beşir Atalay ise 
“sadece teknoloji değil, maddî ve manevî kültürün herhangi birindeki değişme, yani ilâve 
veya çıkarma sosyal değişmeyi meydana getirir” görüşündedir.16 

Mümtaz Turhan’ın bireyler yenilikleri manevi tatmin ve prestiji yanında maddi bir yarar 
gördüklerinde daha kolay kabul ederken, aksi halde şiddetle karşı çıkarlar görüşüne Enis 
Öksüz de katılmaktadır. Öksüz’e göre, sosyal değişmede dikkat edilmesi gereken husus, 
amaçlanan değişmeyi gerçekleştirirken, bunu toplumun değer sistemi ile çatıştırmadan ve 
önemli huzursuzluklar yaratmayacak şekilde zorlamadan uygulamaya koymaktır.17 

 
10 Enis Öksüz, “Sosyal Değişme”, Sosyoloji Konferansları, 12. Kitap, Fakülteler Matbaası, 1974, s. 135. 
11 Önal Sayın, İnsan Faktörünün Sosyal ve Ekonomik Gelişmelerdeki Yeri, Önemi, İzmir: Ege Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1983, s. 122. 
12 Mustafa Erkal, “Türkiye’de Aile, Boşanmalar ve Bazı Sapma Davranışlar”, Türk Yurdu, 7. Devre, 
Sayı: 10 (40), s. 24-26. 
13 Mahmut Tezcan, “Sosyo-Kültürel Değişmeler ve Öğretmen”, Prof. Dr. İbrahim Yasa’ya Armağan, 
Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1983, s. 7. 
14 Turhan, Kültür Değişmeleri, s. l07-109 ve 208-212. 
15 İbrahim Yasa, Yirmibeş Yıl Sonra Hasanoğlan Köyü, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 1969, s. 
277. 
16 Beşir Atalay, Sanayileşme ve Geleneksel Yapı: Japon Modeli, Ankara: DPT Yayınları, 1984, s. 5. 
17 Öksüz, ‘‘Sosyal Değişme’’, s. 144-146. 
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Pozitivist ve evrimci bir anlayışla değişim olayını ele alan Ö. Ozankaya’ya göre toplumsal 
değişmenin kavranabilmesi için toplumun düzenliliği, dinamizmi, yaşanılmış ve yaşanılan 
gerçeklikleri birlikte gözlemlenmelidir. Dünkü toplumun bugünkünden farklı olduğunu 
bilmek, dünkü toplumu incelemek tarihi boyutu içinde ele almayı zorunlu kılar. Bu 
bağlamda, toplum yaşamının da doğal olaylar gibi anlaşılabilir, açıklanabilir ve bilinçli insan 
çabasıyla genel evrim yönündeki gelişimi hızlandırılabilir olduğunun kavranması ile olur.18  

Sosyologlarımız genellikle değişme fikrini olumlu karşılamakta, toplumların statik değil 
dinamik olduklarını belirterek tarihte değişmenin olmadığı hiçbir topluma rastlanmadığı, 
değişmenin çok boyutlu bir olgu olduğu ortak görüşünde birleşmektedirler.19 Beşikçi’nin 
ifadeleriyle sosyal değişme her şeyden önce bir yapısal farklılaşmayı, sonra da bütünleşmeyi 
ifade etmektedir. Beşikçi’ye göre değişme süreci içindeki geleneksel toplum önce dış 
dünyaya açılmakta, bu sırada sosyal kurumlarda bir takım yapısal farklılaşmalar olmaktadır. 
Sonunda değerler sistemi ve insan ilişkileri kendisinden ekonomik, sosyal ve kültürel 
bakımdan daha ileri olan bir toplumun değerler sistemiyle bütünleşmektedir.20  

Batı’da geliştirilen sosyoloji teorilerinin etkisinde kalan sosyologlar, dünyadaki 
toplumların sürekli değiştiğine, Türkiye’nin de hızla değişerek Batı uygarlığına ulaşması 
gerektiğine inanmaktadırlar. Türkiye’deki değişimi yetersiz ve yavaş bulan sosyologlar, bu 
konuda gerilim yaşamakta, Batıcılaşma yönündeki toplumsal değişme ne kadar hızlı 
gerçekleştirilirse toplumun da o kadar ilerleyip Batı uygarlığına katılacağını apriori olarak 
kabul etmektedirler.  

Türk sosyologlarının geneli, değişimin toplumsal açıdan olumsuz yanlarını, değişme 
koşullarını, Batı’nın hangi uluslararası ilişkilerle mevcut durumunu yakaladığı ve benzeri 
konuları derinlemesine irdelemeden konuyu bir mit haline getirmişlerdir. Batı dünyasının 
çıkarları doğrultusunda uluslaşma, modernleşme, liberalleşme, post modernleşme gibi 
büyük paradigmalar farklı dönemlerde egemen olmuş, Türkiye’de sosyologlar da bu 
paradigmaların kime ve neye hizmet ettiğini hesaba katmadan genellikle taşıyıcılığını, 
sözcülüğünü, savunuculuğunu “büyük sosyolog” edasıyla ve dünyaya uyum sağlama adına 
üstlenmişlerdir. Armağan ve Kongar örneklerinde olduğu gibi Türkiye’de sosyologların bir 
alt disiplin olarak değişim konusuna girişleri de genellikle Batılı sosyologların toplumsal 
değişme konusundaki görüşlerini özetlemek şeklinde gerçekleşmiştir.21    

Türkiye’de sosyologların, antropologların, sosyal psikologların neredeyse temel konusu 
değişimdir. Sosyologlar toplumsal değişmeyi etkileyen faktörler arasında teknoloji konusuna 
öncelik vermişlerdir.22 İleri düzeyde teknoloji kullanan toplumlar çağdaş ve gelişmiş, düşük 
düzeyli teknoloji kullanan toplumlar az gelişmiş olarak tanımlanmıştır.23 

 
18 Özer Ozankaya, “Toplumsal Değişme Üzerine Düşünceler”, Ankara üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Dergisi, Cilt: 28, Sayı: 3, s. 53-54. 
19 İbrahim Armağan, Bilgi ve Toplum – I: Bilgi Sosyolojisine Giriş, İstanbul: Otağ Matbaası, 1974, s. 37 ve 
Abdullah Korkmaz, “Değişme ve Zihniyet”, Sosyoloji Konferansları, 21. Kitap, Gür-Ay Matbaası, 1974, 
s. 187.  
20 İsmail Beşikçi, Doğuda Değişim ve Yapısal Sorunları: Göçebe Alikan Aşireti, Ankara: Doğan Yayınevi, 
1969, s. 142. 
21 Bu konuda İbrahim Armağan’ın Bilgi ve Toplum – I: Bilgi Sosyolojisine Giriş kitabı ile Emre Kongar’ın 
Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği kitapları örnek verilebilir. 
22 Bu konuda şu yayınlara bakılabilir; Mübeccel Belik Kıray, Toplumsal Yapı ve Toplumsal Değişme, 
İstanbul: Bağlam Yayınları, 1999; Faruk Kocacık, “Sivas İli Merkez İlçesi Köylerinin Toplumsal Yapı ve 
Toplumsal Değişmesi – II”, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 6, 1986; Emre 
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Teknolojinin toplumsal yapının değişmesinde etkili olduğu konusunda elbette kuşku 
yoktur. Teknoloji ile birlikte sosyal değişmeyi ekonomi, kentleşme,24 endüstrileşme,25 ulaşım 
koşulları, köy-kent ilişkilerinin artması,26 eğitim, liderlik, ideoloji, kitle iletişim olanakları,27 
elitler, aydınlar, teknokratlar, “büyük adamlar”, sosyal gruplar,28 doğal çevre, biyolojik 
koşullar, kültür,29 yerli veya göçmen olma durumu,30 yurt dışında bulunma,31 statü sağlama, 
yenilik arzusu32 ve daha onlarca değişkenin etkilediği sosyologlar tarafından ortaya 
konulmuştur. Sezer ise değişmedeki temel faktörün toplumlar arası ilişkiler olduğu tezini 
öne çıkarmıştır.33 

Toplumların evrimleşmesini tarihsel temelleriyle, ilk insandan günümüze kadar belirli bir 
şema çerçevesinde ele alan sosyologlar, bunu genellikle tek düze bir evrim ekseninde, ana 
yönelim olarak görmektedirler. Toplumların farklı gelişme doğrultularının olabileceği 
görüşünde olan az sayıdaki sosyolog ise egemen Batı sosyoloji anlayışının toplumsal evrim 
şemasını temsil eden sosyologlar tarafından baskılanmıştır. Tüm baskılamalara karşın 
değişme konusunda Batı’da ileri sürülen tezlerin her koşulda geçerli olmadığını ortaya 
koyan ve bu tezleri irdeleyen sosyologlar da bulunmaktadır. Egemen sosyoloji anlayışı 
toplumsal değişmenin sürekli doğrusal bir eğilim gösterdiğini öne sürerken, bu görüşe 
katılmayan sosyologların varlığını da unutmamak gerekir. Bu sosyologlardan Ülken, teknik 
değişmelerin kültür değişmeleri için yeterli olmadığını, bir yerden trenin, karayolunun 
geçmesinin, bazı tesislerin yapılmasının orada mutlak anlamda bir zihniyet değişmesini 
gerçekleştirmediğini, kültürel özellikleri, kültürel değişme koşullarını hesaba katmadan 
yapılan işlerin kendisinden beklenilen sonuçları vermeyeceğine işaret etmiş; toplumsal yapı 
ilişkilerinin çok karmaşık olduğunu belirtmiştir.34 Ömer Bozkurt, toplumsal değişmenin 
kendi dinamikleri ve sosyal determinizmin izin verdiği sınırlar içerisinde insanların olaylara 
müdahalesi ile mümkün olacağını, modernleşme ile değişmenin aynı şey olmadığını, 
toplumsal değişmenin nesnel bir olgu olduğunu belirterek, değişme ile mutlaka bugün ileri 

 
Kongar’ın 21. Dipnotta adı geçen kitabı; Nihat Nirun, “Sosyal Değişme”, Sosyoloji, Yaygın 
Yükseköğretim Kurumu Yayınları, Ankara, 1978; Cavit Orhan Tütengil, “Türkiye’de İçtimaî 
Değişmeler ve Yol”, Sosyoloji Konferansları, 1. Kitap, İstanbul, 1962. 
23 Bu konuda bakınız; Hamza Uygun, “Çağdaşlaşma (Modernleşme): Az Gelişmiş Toplumlar İçin 
Değişme Modeli”, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 3, 1984 ve İbrahim Yasa, 
Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Temel Sorunları, Ankara: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 
Yayınları, 1970. 
24 Bu konuda İnan Özer’in şu makalesine bakınız; “Bir Alan Araştırması: Kentlileşme ve Siyasal 
Katılım”, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 8(1), 1990. 
25 Sezer, ‘‘Değişim Sosyolojisi Ders Notları’’, s. 378. 
26 Tütengil, ‘‘Türkiye’de İçtimaî Değişmeler ve Yol’’, s. 32-33. 
27 Nirun, ‘‘Sosyal Değişme’’, s. 122-125. 
28 Sayın, İnsan Faktörünün Sosyal ve Ekonomik Gelişmelerdeki Yeri, Önemi, s. 22-35. 
29 Öksüz, ‘‘Sosyal Değişme’’, s. 135. 
30 Orhan Türkdoğan, “Seçilmiş Bazı Yerli ve Göçmen Zümreler Üzerinde Sosyal Değişme Modelleri I”, 
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt: 23, Sayı: 1963, 3-4, s. 158-159. 
31 İbrahim Yasa ve Ömer Bozkurt, “Orta Anadolu’dan Batı Avrupa’ya Göç ve Toplumsal Değişme”, 
Amme İdaresi Dergisi, Sayı: 7, 1974, s. 54-72. 
32 Turhan, Kültür Değişmeleri. 
33 Sezer, ‘‘Değişim Sosyolojisi Ders Notları’’. 
34 Hilmi Ziya Ülken, “Milli Eğitim Üzerine Düşünceler”, Pedagoji Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, 1973, s. 52. 
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sayılan toplumlara benzemek gerekmediği görüşünü savunmuştur.35 Sezer ise değişme 
konusundaki Batı kaynaklı teorilerin tümüne kuşku ile yaklaşmıştır. 

Tartışma ve Sonuç 

Toplumsal değişmeye kimse sırtını dönemez, karşı çıkamaz ve direnemez. Bireyler, 
gruplar, sınıflar, toplumsal kurumlar, yapılar, ideolojiler, zihniyetler, yeryüzünde insanı 
ilgilendiren ne varsa değişmektedir. İnsan, yeryüzünde var olduğundan beri etrafındaki her 
şeyin değiştiğine tanıklık etmektedir. İki büyük faktör değişmeye ivme kazandırmaktadır. 
Bunlardan birincisi bireyin, grubun, sınıfın, toplumun kendi iç dinamikleri, ikincisi de dış 
dinamikleridir. Değişme kavramı ileriye dönük ise gelişme, ilerleme, kalkınma, 
modernleşme; geriye dönükse gerileme anlamında değerlendirilmektedir. Ancak ileriye 
dönük değişmenin ölçütü nedir? Ne olursa ilerleme, ileriye dönük gelişme, ne olursa 
gerileme anlamına gelmektedir? Bu tür soruların cevabı ideolojilere, dünyaya bakış açılarına, 
inanç temelli değerlendirmelere, dinlerin, mezheplerin dünyayı yorumlama biçimlerine göre 
değişmektedir. Bir başka anlatımla, maddi koşullar kadar ideolojik ve tinsel tutumlar da 
değişimi ve değişimle ilgili değerlendirme biçimlerini etkilemektedir.  

İlk toplumlardan günümüze her toplumda az ya da çok farklı veya benzer değişmeler 
gözlenmektedir. Bu değişmeler zaman zaman doğal yaşamın akışı içinde zaman zaman da 
devrimlere, siyasal organizasyonlara, doğa ile mücadeleye, kuraklık, deprem gibi doğal 
afetlere bağlı olmuştur. Coğrafi koşullar, olanaklar veya olanaksızlıklar da şu ya da bu 
şekilde değişimin boyutlarını belirlemektedir. Sosyal değişme bazen kendiliğinden, bazen de 
çeşitli düzeylerdeki siyasal ve ekonomik zorlamalarla gerçekleşmektedir. Dolayısı ile 
değişme konusu sadece evrimle veya sadece devrimle açıklanamaz. Bazı değişme eğilimleri 
evrimsel, bazıları ise devrimseldir. Değişim; bireyin, grubun, toplumun kendi içinde veya 
toplumlar arası ilişkilerin veya ikisinin birden etkisiyle başlamakta tekniğin, bilginin, 
zihniyetin, inancın, iletişim olanaklarının eşliğinde farklı veya benzer yönlere doğru 
ilerlemektedir. Farklı yönlere doğru gerçekleşen ilerlemeler toplumların bazılarını farklı üst 
aşamalara, benzer yöndeki ilerlemeler de benzer üst aşamalara taşımaktadır. Diğer yandan 
değişim bağlamında bu üst aşamaların birbirleriyle ilişkileri bazen çatışma bazen uzlaşma 
şeklinde gerçekleşmektedir. Dolayısıyla değişme iç ve dış onlarca çatışma ve uzlaşma 
faktörünün etkisi ve sorunları altında toplumların geleceklerini şekillendirme süreci olarak 
karşımıza çıkmaktadır.  

Değişme kavramı Türkiye’de siyasetçiler ve sosyologlar tarafından her zaman bir fetişizm 
haline getirilmiştir. Ancak bu değişme ivmesinin sonsuz olup olmadığı, nereye, hangi 
aşamaya kadar devam edeceği, sonlanıp sonlanmayacağı gibi konular derinlemesine 
tartışılmamıştır. Yine değişmeye her zaman aynı toplumlar, toplumsal sınıflar, devletler mi 
öncülük edecektir sorusu çoğunlukla havada kalmıştır. Toplumsal evrim ancak insanın 
tarihselliğine bağlı olarak düşünülebilir. Toplumsal evrim tek yönlü değildir. Tarih bize 
toplumsal sıçrama ve ilerlemelerin tek yönlü olmadığını, bu konuda dalgalanmalar, 
zikzaklar bulunduğunu göstermektedir.  

Sosyologlarımızın Türkiye’de değişme konusuna bu kadar önem vermelerinin nedeni 
Batılı sosyologlar gibi tüm toplumları değişim bağlamında açıklama girişiminden 
kaynaklanmaz. Sorun Türkiye ile Batılı toplumlar arasında görülen gelişmişlik farklılıklarını 
Batılı ölçütler eşliğinde ortaya çıkarabilmektir. Soruna doğru yerden bakılmadıkça, Türk 

 
35 Ömer Bozkurt, “Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi ve Yönetim Sosyolojisi”, Toplum ve Bilim, Sayı: 2, 
1977. 
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sosyologlarının çoğunluğunun yaptığı iş, Türkiye ile Batı arasındaki farklılıkları ortadan 
kaldırmaya dönük nafile arayışlardır. Temel sorunun tarihsel olduğu, farklı toplumların 
farklı toplumlar arası ilişkilerle tarihin belli dönemlerinde bazı üstünlükler yakalayabileceği, 
başkasını taklit etmekle benzer bir konuma gelinemeyeceği, farklı toplumlar 
standartlaştırılmış benzer özellikler üzerinden değerlendirilemeyeceği gerçeği görmezlikten 
gelindikçe sorun çözülemeyecektir. Sosyologların bir kısmının değişme konusundaki temel 
sorunu Batı gibi olmak, ona benzemek gerekmediği bilincine erişememelerinden 
kaynaklanmaktadır. Sosyologların çoğunluğunun değişim konusunu ele alışları daha özgür, 
bağımsız, paylaşımcı, hoşgörülü, sömürüsüz bir toplum oluşturmaktan ziyade Batıya 
öykünmek, Batılı düzenleri kutsallık düzeyinde savunmak şeklinde gerçekleştirilmiş; 
ilericilik ve çağdaşlık olarak sunulmuştur. 

Her sosyoloğun mensup veya yakın olduğu sosyoloji yaklaşımına göre bir toplumsal 
değişme anlayışı ortaya koyması, sosyologların ortak bir değişme teorisine sahip 
olamadıklarını, yine değişme anlayışlarının genelde Batı, son zamanlarda ABD’den aktarılan 
teorileri esas almaları vesilesiyle tüm toplumların değişme eğilimlerinin ortak paydasını 
yakalayamadığı ve yakalayamayacağı gerçeğini bize göstermektedir. Zira her toplumun, 
grubun, topluluğun sahip olduğu hedefleri, ideolojileri, birikimleri, idealleri, potansiyelleri 
farklı farklıdır. 

Bir toplumun, grubun, kesimin değişmeden yana olması mevcut toplumsal durumdan 
hoşnut olmaması anlamına gelir. Bununla birlikte toplumsal sorunlar dışarıda Batı 
üstünlüğünü, önderliğini, sömürgeciliğin yeni biçimlerini; içeride ise otoriterleşmeyi 
önceleyen, özgürlükleri kısıtlayan anlayışlar karşısında pasif kalınarak; dinselliğe, etnisiteye, 
muhafazakarlığa dayalı değişim anlayışları kabul ederek çözülemez. Sorunları 
giderilmesinin yolu, yeni ve lehimize olan arayışlara girişmekten geçmektedir. “Eğer 
sorunlarımız varsa ve bu sorunlarımızın çözümü çabası içindeysek, bu çabaya sırt çevirmiyorsak 
mutlaka toplumda değişmenin olabilirliğini savunmak zorundayız. Sorunların çözümü, toplumda 
belli bir durumun, dengenin değişmesinden başka bir şey değildir. Toplumsal değişmenin varlığına 
karşı çıktığımız zaman sorunlarımızın aşılmaz, kalıcı olduğunu benimsemek zorunda kalırız.36” 

Toplumsal değişmeyi açıklamaya çalışmanın temel nedenleri arasında toplumlararası 
gelişmeleri anlamak, denetlemek ve dünyadaki ilişkilerde etkili olabilmek yatmaktadır. Tek 
bir değişme çizgisi kesinlikle yoktur. Her toplum farklı yolları kullanarak değişebilir, farklı 
şekillerde ilerleyebilir, yoluna devam edebilir. Batı merkezli değişme eğilimleri toplumların 
tümünü ortak bir gelecekte buluşturmayabilir, hatta buluşturmayacaktır da. Ülken, “her 
milletin ayrı bir kaderi, kendine mahsus bir bünyesi ve geleceğe çevrilmiş ayrı bir perspektifi vardır. 
Bundan dolayı her millet bu kıymetler sistemini kendine göre bir şekil verir” demektedir.37 Önemli 
olan rasgele değişmek mi yoksa bilinçli ve planlı bir değişme doğrultusunda ayakta kalarak 
uygarlığa zenginlik ve alternatif toplum modelleri katmak mıdır? Tarih sosyologlara 
dünyada tek bir değişme modeli olduğunu göstermemiş, gelecekte de göstermeyecektir. 
Toplumların tarihi, coğrafyası, siyasal ve sosyal birikimleri, örgütlenme deneyimleri, mevcut 
durumu, devrimler, değişmeler tek yönlülüğe, bir dünya diktatörlüğüne izin vermeyecektir. 
Bir yerde başarılı olmuş bir yöntemin başka bir yerde başarılı olduğu görülmemiştir. 
İlerleme ile birlikte “esas mesele bu değişmenin alacağı biçimin dünyanın ve Türkiye’nin yararı ve 
sorunların çözümü yönünde olup olmadığı, Doğu-Batı ilişkilerinde yeni bir aşamayı ve gelişmeyi 
belirtip belirtmediğidir. Bu nedenle toplumsal değişmeyi tarihsel gelişme ve ilerlemeyle birlikte 

 
36 Sezer, ‘‘Değişim Sosyolojisi Ders Notları’’, s. 382. 
37 Hilmi Ziya Ülken, Siyasi Partiler ve Sosyalizm, İstanbul: Anıl Yayınları, 1963, s. 115. 
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savunmak gerekmektedir. Toplum sorunlarının çözümü verili dengenin ve durumun aşılması ve 
değişmesi ile mümkündür.”38 

Başka toplumların gerçeğinden değil, kendi toplumsal gerçeğimizden yola çıkarak 
toplumsal özelliklerimizi, tarih içindeki yerimizi, rolümüzü, toplumlar arası ilişkilerdeki 
konumumuzu hesaba katarak ve kimsenin emrine girmeden, girmenin de işe yaramadığını 
ve yaramayacağını bilerek değişme konusuna bakmamız, konuyu yeniden 
değerlendirmemiz gerekmektedir. Başka toplumlar esas alınarak üretilen teorilerle 
toplumsal değişme eğilimlerimiz, “copy paste” ile açıklanamaz. Bilimde evrensellik 
söylemlerine sığınarak savunmaya çekilmenin, bu yönde amalı cümleler kurmanın da 
modası geçmiştir. 

 

Etik kurul raporu: Bu çalışma için etik kurul raporu gerekliliği bulunmamaktadır. 

Katkı oranı beyanı: %100  

Çatışma beyanı: Makalede, herhangi bir kurum, kuruluş ve kişi ile mali çıkar çatışması 

yoktur. 
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