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TÜRK SOSYOLOJİSİNİN ÖNÜNDEKİ SORUNLAR 

 

Baykan SEZER 

 

Özet: Batı sosyolojisi sorunlarımızı anlamakta yetersizdir. Sosyolojimizin Batı 

öğretilerini takip ederek sorunlarımıza çözüm bulma konusunda önemli bir 

başarıya ulaşamadığı gözlemlenmiştir. Bugün Türk sosyolojisi, toplumumuzun 

sorunlarını kendi özellikleri içinde yeniden değerlendirmek ve dünyadaki 

gelişmeleri Batı'nın yanı sıra tarihsel konumuna göre açıklamak zorundadır. Bu 

amaç hiçbir şekilde gözden kaçmamalıdır. Ancak bu hedefe ulaştığında beklenen 

görevi yerine getirecektir. Bu anlamda, bu çalışma, bu tartışmalar etrafında 

ilerleyecektir. 

Anahtar Kelimeler: Türk Sosyolojisi, Batı Sosyolojisi, Doğu, Batı. 

 

 

 

THE PROBLEMS TO TURKISH SOCIOLOGY 

 

Baykan SEZER 

 

Abstract: Western sociology is insufficient to understand our problems. It has 

been observed that our sociology has not achieved a significant success in finding 

solutions to our problems by following Western teachings. Today, Turkish 

sociology has to reevaluate the problems of our society within its own 

characteristics, as well as explain the developments in the world in accordance with 

its historical position, as well as the West. This purpose should not be out of sight 

in any way. Only when it achieves this goal it will fulfill expected task. In this 

sense, this study will proceed around these discussions. 
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TÜRK SOSYOLOJİSİNİN ÖNÜNDEKİ SORUNLAR1

Baykan Sezer

�

1989 yılında dünyanın en eski ikinci sosyoloji kürsüsü İstanbul Üniversitesi 
Sosyoloji Bölümü’nün yetmişbeşinci yılını birlikte kutladık. Bu yetmişbeş 

yılda sosyolojide belli yerlere ulaşılmıştır. En azından söz konusu yetmişbeş 
yıl içinde neler yapılıp neler yapılamadığını değerlendirebilecek konumda 
olduğumuzu bölümümüz kutlamalarına Türkiye’nin çeşitli üniversitelerin-
den katılan genç sosyologlarımız kanıtlamışlardır. Geride bıraktığımız bu 
yetmişbeş yıl yalnızca Türk sosyolojisi açısından değil Türk toplumu açısın-
dan da önem taşımaktadır. Sosyolojimize bu önemi kazandıran sosyolojinin 
yurdumuzda giriş ve gelişmesini tamamladığı dönemin Türk toplumunun 
kendisini, kendi kimliğini aradığı dönemle kesişmesidir. Bu bir yerde sosyo-
lojimizin kaderini toplumumuza bağlamasına, arayışlarının, yanlış ve başa-
rılarının Türk toplumunun arayış, yanlış ve başarıları olmasına yol açmıştır. 
Türk sosyolojisinin toplumumuzla bu özdeşliği ve bunun kendisine kazan-
dırmış olduğu önem yanında belli görevler yüklenmesi de kaçınılmaz olmuş-
tur. Bu görevler kimliğimizle çok yakından ilgili olması nedeniyle önemli ve 
önemli olduğu kadar, daha doğrusu önemli olduğu için güç görevlerdir. Sos-
yolojimize bu çabasında düşen ilk görev kendimizi, toplumumuzu tanım-
lamak olmaktadır. Bu tanımlamaya bağlı olarak sorunlarımızın saptanması 
ve sorunlarla ilgili çözüm önerileri sosyolojimizi bekleyen bir başka önemli 
görev olmaktadır. Sosyolojimiz, özellikle günümüzde toplumumuzu tanım-
lamakta, toplumumuzla ilgili saptamalarında önemli bir çizgiye ulaşmıştır. 
En azından toplumumuzun Batı’dan farklı, bu nedenle kendi özelliklerimi-
ze uygun yeni açıklamalar geliştirmek zorunda bulunduğumuz görüşü sos-
yolojimizde giderek yandaş kazanmaktadır. Ancak bunu yeterli saymamız 

1 Bu makale, 75. Yılında Türkiye’de Sosyoloji, Haz. İ. Coşkun, Bağlam Yayınları, İstanbul, 1991 
içinde yayınlanmıştır.
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söz konusu değildir. Yalnızca bu farklılığı vurgulayarak Türk sosyolojisinin 
kendi çizgisini geliştirmesi olanağı yoktur. Batı da bu konuda farklı düşüne-
memekte, Batı’dan farklı olduğumuz gerçeğini bize anımsatmaktadır. Az-ge-
lişmişlik kuramından öbür bilinen kuramlara değin Batı bize kendilerinden 
farklı olduğumuzu öğretmekten geri durmamaktadır. Bu nedenle de Türk 
sosyolojisi bu aşamada iki konuya büyük özen göstermek zorundadır. Batı ile 
farklılığımızı belirten bilgi toplamak ve yalnızca bununla yetinmek Batı tak-
litçiliğinden başka bir anlam taşımaz. Bizim Batı ile farklılığımız yapısal dü-
zeyle sınırlı değildir. Toplum olarak çıkarlarımız da Batı’dan farklıdır. Bu ne-
denle farklılığın saptanmasından öteye bu farklılığa kendi çıkarımıza uygun 
kendi açıklamamızı getirmek zorundayız. Kendi özelliklerimizi gün ışığına 
çıkarmak ve kendi açıklamalarımızı geliştirmek çabası içinde taşralaşmak tu-
zağına düşmemek için mutlaka kendi açıklamamız içinde Batı’yı da açıklaya-
bilmemiz gereği vardır. Aksi durumda kendi farklılıklarımızı vurgulamakla, 
tarihin genel akışı ve eğilimi içinde Türk toplumunun gelişmelerin dışına 
düşmüş olduğu savlarına bilerek, bilmeyerek destek sağlanmış olacaktır. 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, dünyanın en 
eski ikinci bağımsız sosyoloji kürsüsüdür. Konu üzerinde sıkça durduk. Bö-
lümümüzün ikinci en eski sosyoloji kürsüsü olmasının çeşitli açılardan önem 
ve anlamı olduğu gibi bu olay hiç de rastlantı sonucu değildir. Sosyoloji, Batı 
tasalarıyla biçimlenmiş, genel eğilimlerini kazanmış bir bilimdir. Batı sorun-
larıyla böylesine ilgili bir bilim dalında bizim öncülük yapmamız, belli çe-
lişkilere yol açmaktadır. Yeryüzünde en eski sosyoloji kürsülerinden birine 
sahibiz ama sosyoloji tartışmalarında önemli sözümüz olmamış ve Türk sos-
yolojisi bugüne değin önemsenmemiştir. Buna karşın sosyolojide Batı tasa-
ları ve sözcüleri önem taşımıştır. Oysa sosyoloji Batı’da önemsenmemiştir. 
Sosyoloji sorunları toplum düzeyinde, bireyin ötesinde çözümlemeyi amaç-
lamaktadır. Sosyoloji Batı’da ortaya çıkmış bir bilim dalıdır ama sosyolojinin 
olaylara bu yaklaşım biçimi gerçekte Batı geleneğine ters düşmektedir. Gö-
rüldüğü gibi daha sosyolojinin Batı’da ortaya çıkışı ve yurdumuzda önemli 
bir yer kazanması sorunu karşımıza yanıtlanması gerekli bazı sorular çıkar-
maktadır. Biz, XIX. yüzyılın bazı özelliklerinin bu durumu açıklayabileceğini 
sanıyoruz. XIX. yüzyılda bireylerin başarı ve girişimleri sonucu da olsa bir 
yerde Batı olarak elde edilmiş güç ve öte yandan bireyleri de tehdit eder so-
runlar Avrupa’nın başlıca özelliklerini oluşturmaktadır. Batı’nın elde etmiş 
olduğu başarılar bir yerde bireysel çabaların ürünüdür ama aynı başarılar, 
Batı üstünlüğünün temelini de oluşturmuştur. Bu nedenle söz konusu başa-
rılara toplum olarak sahip çıkmak girişimlerine tanık olunmaktadır. Ayrıca 
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yeni gelişmelerin yol açtığı sorunların toplum olarak bütün bireyleri tehdit 
eder nitelik kazanması bu tür girişimleri haklı çıkarabilecek bir neden sayıl-
mıştır. XIX. yüzyılda Batı’da görülen bireyi geri plana itip toplumu ön plana 
çıkaran eğilimlerle ilk kez karşılaşılmamaktadır. Daha önce de Batı benzer 
sorunlarla ve durumla karşı karşıya gelmiş ve sorunların bütün Batı’yı tehdit 
eder bir boyut kazanması üzerine yine ortak tepki ve davranışlar bireysel 
girişim önünde bir öncelik kazanmıştır. Orta Çağ başlangıcında Hıristiyanlık 
Batı tarihinde bu önceliğin örneklerinden birisidir. Hıristiyanlığın getirdiği 
ortak duygu, düşünce ve coşku uzun süre Batı toplum yaşamının egemen 
görüntüsü olmuştur. Söz konusu durum Batı’nın doğasına ve tarihi konu-
muna aykırıdır. Bu nedenle Orta Çağ, Batı tarihinde karanlıklar dönemi sa-
yılmıştır. Yine aynı nedenle bireysele dönüş renaissance olarak adlandırılmış, 
Batı’nın yeniden canlanışı sayılmıştır. XIX. yüzyıl Batı için yeni bir karanlık-
lar dönemi değildir. Aksine dünya egemenliğini elinde tutmaktadır ama bu 
egemenliğin kendi içinde yol açtığı çekişmelerin neden olduğu önemli çeliş-
ki ve sorunlarla karşı karşıyadır. Halk, Batı’nın kurmuş olduğu yeni dünya 
egemenlik ilişkilerinde belli bir etkinlik kazanmıştır. Halkın XIX. yüzyılda 
Batı’da başkaldırışı daha önce Batı tarihinde örnekleri görüldüğü gibi yalnız-
ca yaşam koşullarından bir yakınmayla sınırlı kalmamış, sorunların toplum 
olarak çözülmesine izin verecek bir birikimi de ellerinde tuttukları savını da 
taşımıştır. XIX. yüzyılda Batı bir yerde kendi kimliğini de tehdit eder sorun-
larla karşı karşıyadır. Sosyoloji, bu gelişmeler karşısında Batı düşüncesinde-
ki yerini almıştır. Bugün Batı, dünya egemenliğinin kendisine kazandırdığı 
güç ve olanaklarla temel sorunlarını çözmüş bulunmaktadır. Bu başarıyı da 
sosyolojinin yardımına gerek duymadan sağlayabilmiştir. Başka bir deyişle 
Batı tarihi konum ve rolünün dışına çıkmamıştır. Batı sorunlarını sosyolojiye 
gerek duymadan çözdüğü gibi çözüme bütün toplumu, bütün Batı’yı tam ve 
eşit haklarla ortak etmeye de gerek duymamıştır. Bilimin başlıca özelliği belli 
kurallara uygun düşünce olmasıdır. Bunun sonucu olarak herkes olmasa bile 
bu kuralların bilgisini elinde tutan kişilerce bilimin öğretisine ulaşmak müm-
kündür. Geniş kitleleri çözüme ortak etmek zorunluluğu duymayan Batı’da 
sosyoloji XX. yüzyıldan bu yana ayrıntılarla avunur bir duruma düşmüş-
tür. Çözümün araştırılması ve gerçekleştirilmesi çabası olarak ortaya çıkan 
sosyolojide bu nedenle Batı tasaları ve sorunları egemendir. Bu egemenliğe 
bağlı olarak da Batı sosyologlarının bir ağırlığı bulunmaktadır. Ama çözü-
me önemli bir katkısı olmayan sosyolojinin Batı’da ağırlığı ve önemi sınır-
lı kalmıştır. Batı kaygılarının dışında kalan Türk sorunlarının ve Türklerin 
söylediklerinin sosyolojide pek bir ağırlığı bulunmamaktadır. Buna karşılık 
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sosyoloji Türkiye’de bir başka önem kazanmıştır. Türk toplumu ve genellikle 
Doğu toplumları tarihte sorunlarını toplum olarak çözme özelliğine sahip ol-
muşlardır. Ve toplumun çözümünü ve birliğini temsil eden devlet aracılığıyla 
sorunları aşmasını bilmişlerdir. Sorunların kaynağında toplum-devlet görül-
düğü gibi Doğu’da çözüm de bu düzeyde gerçekleşmiştir. Bizde her şeyin 
devletten beklendiği yargısının kaynağında da Doğu toplumlarının bu özel-
liği yatmaktadır. Bireyin toplumla bağlantısı da Batı’da olduğu gibi bireysel 
başarıları sonucu değil, toplumun çözümüne ortak olabilmek, bu ortaklığı 
başarabilmekle gerçekleşmektedir. Kısacası sorunları toplum olarak çözmek 
ve bunu devlet aracılığıyla gerçekleştirmek geçmişte Türk düşüncesinin te-
mel özelliğini oluşturmuştur. 

XIX. yüzyılın bizim açımızdan da bazı önemli özellikleri bulunmaktadır. 
Bir yerde toplum olarak belli bir çözümsüzlük ve açmaz karşısında kıstırıl-
mışlık duygusunun -elbet bu duygu önce devlet düzeyinde duyulmuştur- 
Türk düşüncesinde yaygınlaştığını görmekteyiz. Yine aynı dönemde çözüm 
kendi dışımızda, Batı’da aranmaya başlanmıştır. Bizim Batı’ya yöneldiğimiz 
sırada Batı’da sosyoloji bilimi ortaya çıkmış bulunmaktadır. Sosyoloji başka 
tasaların ürünüdür ama öte yanda Türkiye kendi geleneği içinde açmazda-
dır. Bu koşullarda çözümü kendi geleneği dışında araması şaşırtıcı değildir. 
Ayrıca sosyolojinin sorunları başka temelde de olsa aynı düzeyde ele alma-
sı bu yeni bilimin Batı kökenli olmasına karşılık bizde benimsenmesine yol 
açmıştır. Türklerin kendi düşünce geleneklerine uygun sosyolojiyle buluş-
maları çok önemli ürünlerin gerçekleşmesi beklentisini vermiştir. Ama bu 
beklenti gerçekleşememiştir. Sosyoloji Türkiye’de yaygınlaşmaya başladığı 
yıllarda devlet Batı seçimini yapmıştır. Çözüm olarak Batı, Türk toplumuna 
devlet eliyle önerilmektedir. Başka deyişle, Türk sosyolojisi, geleneklerimi-
ze uygun bir biçimde sorunları toplum düzeyinde kurcalayamadan belli bir 
seçim önünde kalmıştır. Ve bu, devlet eliyle yapılmış bir seçimdir. Türk sos-
yolojisi bu seçime uymak durumunda ve zorunda kalmıştır. Bunun sonucu 
Batı aktarmacılığı Türk sosyolojisinin günümüze uzanan en belirgin özelliği 
olmuştur. Sosyolojimiz bu gelişmeler sonucu yeni bir şey söylemek olana-
ğından uzak kalmış, Batı aktarmacılığı ile yetinmek zorunda kalmıştır. Bu 
nedenle dünya sosyolojisine katkımız da sınırlı olmuştur. Bu sınırlılığa karşı-
lık sosyolojimiz bizde Batı ülkelerinde bile görülmeyen bir öneme ulaşmıştır. 
Sosyoloji, Türkiye’de kendi tanımına uygun olarak bir toplumun kaderini 
belirlemek ve sorunlarına çözüm getirmek çabası olmuştur. 

Sosyolojimiz bugün 75 yılını geride bırakmıştır. Bir dönüm noktasında bu-
lunmaktadır. Geride bıraktığımız 75 yılın bize öğrettiği çok önemli konular 
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vardır. Önce Batı sosyolojisinin sorunlarımızı anlamamızda yetersiz kaldığı-
nı öğrendik. Batı öğretilerini izleyerek sorunlarımıza çözüm bulmakta sosyo-
lojimizin önemli bir başarı kazanamadığı görülmüştür. Günümüzde de halen 
sosyolojinin yurdumuza girdiği yıllarda başlatılan tartışmalar sürdürülmek-
tedir. Yalnızca bu olay bile Batı sosyolojisi ışığı altında getirilen açıklama-
ların toplumumuz sorunları önünde yetersiz kaldığını bize göstermektedir. 
Üstelik Batı getirdiği açıklamalarla kendisini tanımakta da yetersiz kalmıştır. 
Özellikle günümüz siyasi gelişmeleri Batı açıklama ve kaygılarının bir yerde 
yanlış yöne aktarılmış olduğunu göstermiştir. En önemli sorunun kendi iç 
bölünmesi olduğunu bugüne dek ilan etmişken Batı bünyesinde önemli bir 
gelişmeye tanık olunmaksızın bu bölünmelerin aşılabildiğini görmekteyiz. 
Bütün bu gelişmeler bugün Türk sosyolojisinin üstlenmesi gerekli göreve 
ayrı bir önem kazandırmaktadır. Türk sosyolojisi toplumumuz sorunlarını 
kendi özellikleri içinde yeni baştan değerlendirmek durumunda olduğu gibi 
yine tarihteki konumuna uygun olarak dünyada görülen gelişmeleri ve bu 
arada Batı’yı da açıklamak zorundadır. Bu amacı hiçbir biçimde gözden ırak 
tutmaması gerekmektedir ve ancak bu amacına ulaştığı zaman kendinden 
beklenen görevi yerine getirmiş olacaktır. 


