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SOSYOLOJİ-SİYASET İLİŞKİSİ ÜZERİNE GENEL BİR GİRİŞ 

Ertan Eğribel, Ufuk Özcan 

Giri ş Yerine: Sosyoloji-Siyaset İlişkisinin İlk Kaynakları 

Siyaset sosyolojinin temel kaynaklarından biridir. Günümüz sosyolojisinin sorunlarını 
anlamak, yeni açılımlar yapmak için, sosyolojinin bağlı olduğu en önemli kaynak olan 
siyasetle ilişkisinin tanımlanması gerekir. Sosyoloji ortaya çıktığı XIX. yüzyıldan bu yana 
büyük değişiklikler göstermiş olmasına karşın bir bilim olarak ortaya çıktığı çıkış dönemi 
eğilimlerini sürdürmektedir. Bu eğilimlerden günümüzde de tam anlamıyla bağımsızlaştı-
ğını söylemek mümkün değildir. Bu nedenle günümüzde sosyoloji ve siyasette süren eği-
limleri tanımak, değerlendirmek, eleştirmek için konuyu tartışmak gerekmektedir. Türki-
ye’de de benzer bir eğilim ve gelişmeden söz etmek mümkündür. Türkiye’de de sosyoloji-
nin en önemli kaynağı siyaset olmuştur. Batıcılaşma siyasetinin seçimi ile sosyolojinin 
gündeme gelmesi, seçilen siyasetin doğrulanması ve yönlendirilmesi sosyoloji aracılığıyla-
dır. Türkiye’de de sosyoloji-siyaset ilişkisi içiçe geçmiş durumdadır. Bugün de bu eğilim 
varlığını sürdürmektedir. Türkiye'nin Batı-dışı diğer toplumlardan en önemi farklılığı da 
Batı siyaseti içinde oynadığı rol, bu yönde gösterdiği çaba ve ilişkilerle tanımlanmaktadır. 
Bu yönüyle de Türkiye’de Batıcılaşma seçimi ile sosyoloji arasındaki yakın ilişki Batı ile 
ili şkilerimize yön vermektedir. Günümüzde Batı’da modern siyaset ve sosyoloji açıklama-
larına yönelik eleştiriler olmasına karşın egemen siyaset ve sosyoloji anlayışı yine Batı 
kaynaklıdır. Sosyolojinin kendi temel kaynağına yabancılaşması söz konusu olamayacağı 
gibi, bugün de karşılıklı ili şkinin sürmesi sosyoloji ile siyaset ilişkisini gündemde tutmakta-
dır. Böylece günümüz sosyolojisi ile siyaset ilişkisi hakkında yeni bir değerlendirme yapma 
imkanı bulacağız. 

Sosyoloji XIX. yüzyılda Batı’da belli koşullarda ortaya çıkmıştır. Bu koşulların ba-
şında Batı’da burjuvazinin dünya egemenliğinin verdiği güçle geleneksel siyaset ve toplum 
örgütlenmesinin tasfiyesi, yeni bir siyaset ve yeni bir toplum anlayışının ortaya çıkması 
bulunmaktadır. Bu değişmeden amaç Batı üstünlüğüne dayalı olarak Doğu toplumlarını da 
Batı düzene katmak, kendi çözümü ve çıkarı temelinde yeniden örgütlemektir. Yeni top-
lum ve dünya görüşünün birlikte örgütlenmesi söz konusu olduğunda sosyoloji ile siyaset 
arasında yakın bir ilişkinin gündeme gelmesi kaçınılmaz olmuştur. Sosyoloji ile siyaset 
arasında temelde benzer ilişkiler söz konusudur. Sosyolojinin doğuşuna yol açan ana akım 
eğilim, toplumun insan isteğine uygun olarak yeniden düzenlenmesi ve biçimlendirilmesi-
dir. XIX. yüzyılda Batı kendi istekleri doğrultusunda toplumsal olay ve ilişkiler üzerinde 
siyaset ve bilim aracılığıyla egemenlik kurmak istemektedir. XIX. yüzyılda toplum güçle-
rinin toplumsal olay ve ilişkiler üzerinde etkinliğinin artması, bu ilişkilerde yol gösterecek, 
müdahale etme imkanını sağlayacak siyasi örgütlenmelerin ve prensiplerin önemini artır-
mıştır. Bu açıdan siyaset ve sosyoloji çok önemli bir araç olarak görülecektir. Burjuvazi 
yeni dönemde elinde tuttuğu siyasi güce ve üstünlüğe dayalı olarak toplumu, tarihi biçim-
lendirmek, yönlendirmek istemektedir. Bu nedenle sosyoloji ile siyaset ilişkisi içiçe geç-
miştir. Siyaset düzeyinde kazanımlar ancak hukuk aracılıyla korunduğu için sosyoloji, 
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siyaset, hukuk ilişkisi bir bütünlük göstermektedir. Sosyoloji, siyaset ve hukuk topluma 
müdahale ve yön vermede çok önemli araçlar olarak ortaya çıkarken, sosyoloji ve siyaset 
bu ilişkiyi tanımlamakta, işbirliğini açıklamakta çekingen davranmaktadır. Bunda siyaset 
ve hukuk disiplinlerinin kendi içlerinde bir tartışmaya girmek istememesi önemli bir rol 
oynamıştır. Siyaset düzeyinde birbirini tamamlayan farklı görüşler, farklı yaklaşımlar 
mümkündür. Bu yaklaşımların doğrulanması, meşruluğu, tartışılması sosyoloji bilimi 
içinde görülmüştür. Ancak burada da sosyolojinin kuruluş döneminden gelen bazı zaafları 
bulunmaktadır.  

Sosyoloji başlangıçta kullanabileceği kaynağı tanımlamakta, elde etmekte güçlüklerle 
karşılaşmıştır. Sosyoloji siyaset ve hukuk ile kurduğu ilişki sayesinde en başta bu sorunu 
aşabilmiştir. Yine sosyoloji göstermiş olduğu büyük gelişmeye karşılık toplum üzerinde 
etkinliğini göstermekte sorunlar yaşamaktadır. Siyaset bu açıdan da sosyolojinin bu zaafını 
giderme imkanı taşımaktadır. Modern dönemin başlangıcı olan Fransız Devriminin önemi 
toplumu yeniden düzenleme eğiliminin ortaya çıkmasından kaynaklanmaktadır. Burjuva 
devrimcileri geleneksel ilişkiler dışında, yeni bir ideale göre toplumu düzenleme girişimine 
siyasetin gücü ve etkin müdahaleleriyle başlamışlardır. Burjuvazi yeni bir siyasi örgütlen-
me ile toplumu özgürleştirmek, biçimlendirmek ve yönlendirmek istemiştir. Toplumun 
yeniden düzenlenmesi, yönlendirilmesi belli bir siyasi önderlik, örgütlenme, modern hukuk 
değerleri ve kurallar aracılığıyla olmuştur. Başlangıçta bilim düzeyinde kendi konusu olan 
toplumu tanımlamada, yön vermede güçlüklerle karşılaşan sosyoloji, Marksizmin gelişkin 
siyaset ve toplum görüşüne karşı kendi varlık nedenini temellendirmek, yerini ve rolünü 
tanımlamak için yeni siyasete ve yeni düzene dayanmıştır. Sosyoloji mevcut düzen ve 
siyasetle kurduğu ilişki sayesinde topluma müdahale ve yön verme imkanı sağladığı gibi 
bilimsel düzeyde de kendisine bir dayanak bulmuştur. Batı içinde çelişki ve tartışmalar 
nedeniyle Batı siyasetinde ve dünya görüşünde bir birlik sağlanamadığı için bu tartışmalar 
sosyoloji ve bilim düzeyinde çeşitli sosyoloji görüşleri olarak ifade edilmiştir. Marx, 
Durkheim ve Max Weber arasında görüş birliği yoktur. Ancak farklı görüşlere karşın bili-
min ve eleştirinin özgürlüğü adına farklı sosyoloji anlayışları/kuramlar sosyoloji içinde yer 
alacaktır. Aralarındaki farklılıklara rağmen düzenin işleyişi ve sorunları temelinde ortaklık 
kurmaktadırlar.  

XIX. yüzyılın özel koşulları nedeniyle siyaset sosyolojinin ilgi alanı içindedir. XIX.
yüzyılda Batı yeni bir gelişme içindedir. Bu yeni gelişmenin önündeki en önemli engel 
olarak eski düzen ve toplum örgütlenmesi gösterilmiştir. Feodal toplum örgütlenmesinin 
burjuvazinin karşısına engel olarak çıkması, yeni bir toplum örgütlenmesine gitmek iste-
mesi nedeniyle siyaset bu değişimde en önemli güç ve araç olarak görülmüştür. Siyasetin 
ve toplumun toplumsal yaşamı sürdürmenin, düzeni sağlamanın ve amaçlara ulaşmanın en 
önemli araç ve koşulu olarak tanımlanması bu nedenledir. Siyaset, düzeni sağlamak, ya-
şatmak ve sürdürmek için kurulmuş olaylar bütününün bir ifadesi olarak görülmüştür. 
İktisadi, ticari, askeri, tarihi, toplumsal, kültürel, coğrafi çeşitli olay ve ilişkilerden ayrılması, 
birine indirgenememesi, hepsini kapsaması ve aynı zamanda yönlendirici gücü olması 
nedeniyle toplum bilincinin en üst düzeyini temsil etmektedir. Bu alanların dışında siyase-
tin kendisine toplumsal bir işlev ve dayanak bulması son derece zordur. Sosyolojinin soru-
nu da siyasetin kendi varlığını temellendirme çabasına benzerlik taşımaktadır. Bu anlamda 
aralarında bir farklılık ve örtüşme vardır. Sosyoloji toplumsal olayların bütününü ve toplu-
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mu kapsamaya çalışan bilimsel bir bilinç olma iddiasındadır. Sosyoloji siyaset ile kurduğu 
ili şki sayesinde konusu üzerinde bir denetim, yönlendirme, biçimlendirme imkanı kazan-
maktadır. Sosyoloji ile siyaset arasındaki ilişkinin içiçe geçmiş gibi görünmesi bu nedenle-
dir.  

XIX. yüzyılda burjuvazinin eski düzene karşı sürdürdüğü mücadelede temel kaygısı
yönetimi ele geçirme ve yönetim araçlarını kendi adına kullanmak olmuştur. Burjuvazi 
bunun kavgasını vermiştir. Feodal düzenin tasfiyesi ancak Fransız Devrimi ile mümkün 
olmuştur. Burjuvazi devrimden önce toplumun kendi ilişkilerindeki değişikliği büyük 
ölçüde gerçekleştirmiş durumdadır. Fransız Devrimi yeni düzenin başlangıcı değil, eski 
düzenin tasfiyesi ve burjuvazinin kendi adına iktidara el koymasıdır. Bu nedenle siyaset 
diğer toplum bilimlerine göre hukuk ve sosyoloji ile özel bir ilişki kurmuştur. Sosyolojinin 
de siyasetle kurduğu ilişki diğer toplum olaylarına ve toplum bilimlerine duyduğu ilgiden 
farklı, özelliği olan bir ilişkidir. Sosyolojinin öncüsü sayılan Saint-Simon (Fransız devrimi 
öncesi ve sonrasını yaşamış bir düşünür, ütopyacı sosyalist olarak) siyaset ve ahlakın “pozi-
tif bilimler” olarak kurulabileceği görüşündedir. Sosyolojinin öncüsü Saint-Simon ve sos-
yolojinin kurucusu olarak gösterilen Comte, bu yeni bilimin toplumsal fiziğe dönüşmesi 
gerektiğini iddia ederek, toplumun değişmez yasalarını ortaya koymak çabası içindedir. 
Comte insan düşüncesi ile siyaset/yönetim biçimleri arasındaki gelişmeleri sistemleştiren 
“Üç Hal Kanunu” ile modern anlamda siyaset biliminin doğuşuna katkı yapan önemli 
düşünürlerden biri ve belki de en önemlisidir. Yine öncü sosyologlardan Marx da “bilimsel 
sosyalizmin” kurucusu olarak gösterilmiştir. Marx’a göre tarihi olaylar son kertede iktisadi 
olaylar (altyapı) ile siyasal ve ideolojik yapı (üstyapı) arasındaki ilişkilerin, çatışmanın bir 
sonucudur. Sosyologlar farklı görüşlere sahip olsalar bile başlangıçtan itibaren siyaset ile 
yakın ilişki içindedirler. Aynı dönemde siyasette ortaya çıkan yeni gelişmeler, çatışma ve 
sorunlar bu ilginin temelini oluşturmuştur.  

Siyaset XIX. yüzyılda Batı’da yeni bir biçimde gündeme gelmiştir. Bu dönemde eski 
düzenin tasfiyesi ve yeni düzenin oluşturulması sırasında ortaya çıkan boşlukta toplum 
sınıflarının iktidarı ele geçirmek için kıyasıya bir çatışmaya girmesi yeni sorunların ortaya 
çıkmasına neden olmuştur. XIX. yüzyılda sosyolojinin ve diğer toplum bilimlerinin tasası 
toplumsal düzenin sarsılması ve yeniden kurulması sırasında ortaya çıkan sorunlara çözüm 
arayışından kaynaklanmaktadır. Endüstri ve Fransız devrimi sonrasında geleneksel kurum-
ların ve dünya görüşünün temelsiz kalması, nüfusun artması, çalışma koşullarının elveriş-
sizliği, mülkiyetin nitelik değiştirmesi, yoksulluk, sömürü, teknolojik gelişmeler, toplumsal 
değişmelerin hızlanması, çatışma ve çelişkilerin en yüksek düzeyde ortaya çıkması sosyo-
lojinin ortaya çıkışında önemli bir rol oynamıştır. XIX. yüzyılda ortaya çıkan toplumsal 
sınıf, ideoloji, proletarya, aydın, sınıf savaşı, şehirleşme, kapitalizm, bilimsel sosyalizm, 
komünizm, fabrika üretimi, kitleler, kriz/bunalım, demokrasi, eşitlik, özgürlük gibi yeni 
kavramlar ortaya çıkmış veya yeni bir anlam kazanmıştır. Geçmişte olmayan sosyoloji, 
antropoloji, psikoloji gibi yeni insan/toplum bilim dalları ortaya çıkmış, modern bilim 
anlayışı temelinde diğer bilimlerde de büyük değişiklikler gündeme gelmiştir. Bu dönemde 
burjuvazinin diğer araçlar üzerinde henüz yeterince egemenliği söz konusu olmadığından, 
topluma istediği yönü verebilmesinde siyaset önemli bir güç olacaktır. Batı, dünya egemen-
liğine dayalı olarak kendi düzenini oluştururken, hem toplum sınıfları arasında (sosyalizm), 
hem de toplumlar arasında (milliyetçilik) bölünmüş, kendi içinde çelişki ve çatışmalarla 
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karşı karşıya kalmıştır. Sosyoloji yeni siyasetin ve toplumun örgütlenmesi sırasında ortaya 
çıkan sorunlar karşısında yeni dünya görüşünün örgütlenmesi, sorunların çözümü görevini 
üstlenecektir.  

Burjuvazi XIX. yüzyılda kendi siyasetini yürütmek için siyasi iktidarı ele geçirmiştir. 
Buna rağmen Batı'da bu konuda kavga bitmemiştir. İşçi sınıfının kendi adına iktidarı ele 
geçirmeye çalışması çatışmaya neden olmaktadır. Batı içinde değişik toplum kesitleri de 
Doğu ile olan ilişkilerde kendi konumlarını ve rollerini öne çıkararak Doğu sömürüsünden 
daha çok pay istemektedir. Burjuvazi bu konuda sorunlarını, eksikliklerini aştığı zaman 
çalışan sınıfların karşısında, çatışma içinde bir sınıf olarak görünmek istememiştir. Burju-
vazinin bu yöndeki kaygısı nedeniyle Batı'da sorun birey-toplum sorunu, bireyin düzenle 
olan uyumunun sağlanması olarak görülmüştür. Burjuvazinin bireyci karakterinin ötesinde, 
bu dönemde birey-toplum ilişkisi sosyolojinin gündeminin baş maddesi olacaktır. Bireyin 
toplumla uyumu ve giderek toplum yaşamı sosyoloji ile açıklanacaktır. Burjuvazi yükseliş 
anındadır, ama bu yükselişi sırasında ele geçirmiş üstünlüğü kavrayacak durumda olma-
ması nedeniyle toplumu en formel yönüyle tanımak amacındadır. Bu açıdan da sosyoloji 
siyasete destek olmuştur. Sosyoloji sadece Batı içinde çelişki ve çatışmaların giderilmesi 
açısından bir rol üstlenmemiş, aynı zamanda siyasetle ilişkisi sayesinde toplumu tanımla-
manın ve değiştirmenin en önemli aracı olarak görülmüştür. Başlangıçtan itibaren sosyo-
loglar siyasetle ilişki içindedir. Siyaset de sosyoloji ile ilişki kurduğunda toplumu tanımak, 
yönlendirmek, yeniden örgütlemek için önemli bir araca sahip olacaktır. Bu nedenle öncü 
sosyologlardan itibaren sosyologlar yaygın olarak siyaset üzerinde durmuşlardır. Batı'da 
sosyolojinin daha ilk ortaya çıktığı dönemlerden başlayarak (başlangıçta “siyaset sosyoloji-
si” adı altında olmadan) sosyologlar siyaset konusuyla ilgilenmişlerdir. Sosyolojinin öncü-
leri ve kurucuları olarak tanıtılan Saint-Simon, Comte, Le Play, Durkheim, Weber, Pareto 
gibi sosyologlar mevcut siyasi örgütlenme, düzenin işleyişi ve sorunları üzerinde durmuş-
lardır. Özellikle II. Dünya Savaşından sonra sosyoloji-siyaset ilişkisi biçim değiştirmiş, 
sosyolojinin bir alt dalı olan “siyaset sosyolojisi” ortaya çıkmıştır. Siyaset sosyolojisi tarih, 
iktisat, siyaset bilimi, hukuk ve siyaset felsefesinden kopuşa dayalı yeni bir açıklama, yeni 
araç ve yöntemlerle bir çözümleme getirme çabasıyla, özel bir uzmanlık alanı olarak sosyo-
lojinin bir alt dalı olarak gelişme göstermiştir.  

Siyaset başlangıçtan bu yana sosyoloji, iktisat, siyaset bilimi, hukuk gibi disiplinleri 
aynı konu başlıkları çerçevesinde buluşturan bir alan oluşturmuştur. Bu ilişkinin ötesinde 
daha başlangıçta sosyolojinin bağımsız kimliğinin tanımlanması açısından sosyolojinin 
modern siyaset ile kurduğu ilişki belirleyici olmuştur. Sosyolojinin XIX. yüzyılda ve Batı 
Avrupa ülkelerinde ortaya çıkışı rastlantı değildir. Siyaset, açıklamada ve uygulamada 
kendisinin yetersiz kaldığı konularda uzmanlığından yararlanmak adı altında sosyolojiye 
görev vermektedir. Sosyoloji de Batı siyasetine bağlanarak etkinlik ve güç kazanmaktadır. 
Bu nedenle uzun zaman sosyoloji Batı-merkezli olma özelliğini sürdürmüştür. Batı yayıl-
macılığının Batı-dışı ülkelerde yaygınlaşması sonucu Batı siyaseti ile birlikte Batı sosyolo-
jisinin açıklamaları da evrensel bir görünüm taşıyacaktır. Sonuçta sosyoloji siyasetle kur-
duğu ilişki sayesinde kendi alanını ve etkinliğini de genişletmiştir. Sosyolojinin bir bilim 
olarak kabul edilmesinde bu ilişkinin özel bir önemi vardır.  
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Türkiye’de Siyaset-Sosyoloji İlişkisi ve Siyaset Sosyolojisi Alt Bilim Dalı 

Türkiye'de de siyaset ile sosyoloji ilişkisinde Batı’dakine benzer bir gelişme ve eğili-
mi görmek mümkündür. Türkiye’de XIX. yüzyıldan bu yana “yenileşme hareketleri” 
devletin siyasi seçimine göre belirlenmiştir. Geleneksel siyasetin dışında Batı ile yeni ilişki-
lerin kurulması siyasi alanda bir değişimin ürünüdür. İlk yenileşme hareketleri askeri-siyasi 
alanda girişilen değişiklikler biçimindedir. Devletin Batıcılaşması siyaset yoluyla başlamış 
ve sonrasında da yine siyaset aracılığıyla yürütülmek istenmiştir. Batıcılaşma siyaseti ile 
Batı ile yeni ilişkiler kurulması ve devletin geleneksel siyaset çerçevesinde karşılaştığı 
sorunların aşılması öngörülmektedir. Türkiye'de XIX. yüzyıldan bu yana siyaset toplumu 
değil ama devleti belli bir yönde tanımlamak için kullanılmış, Batı'ya yönelişin en önemli 
aracı olmuştur. Batıcı siyaset seçimi Batıcılaşmanın, modernleşmenin, çağdaşlaşmanın bir 
dayanağı ve ölçütü olarak sunulmuştur. Batı belli bir siyasi üstünlük ve değerlerle tanıtıldığı 
gibi devletin ve giderek Türk toplumunun Batılılaşması da bu üstünlüğe ortak olmak olarak 
benimsenmiştir. Yenileşme girişimlerinde temel ölçüt Batı ile askeri-siyasi işbirliği olmuş-
tur. Bu nedenle eski düzen ile uyuşmazlık önce siyaset düzeyindedir. Cumhuriyet'in ilanı 
sonrasında Osmanlı’dan vazgeçmemiz yine siyaset düzeyinde eleştirilerle temellendirilmiş-
tir. Osmanlı, Orta Çağ din siyaseti ve yönetimi olarak tanımlanmış, Batı’ya ortak olmanın 
ve Batı üstünlüğünü kazanmanın önünde en büyük engel olarak görülmüştür. Türkiye'de 
yenileşme hareketleri öncelikle devlet yapısında köklü değişiklikleri hedeflemiş, yönetici 
elitler ve devlet öncülüğünde yürütülmüştür. Osmanlı’nın tasfiyesi sonrasında da yeni 
devlet kendi meşruluğunu ve girişilen radikal değişiklikleri öncelikle siyaset düzeyinde 
tanımlamıştır. Yapılan siyasi seçim toplum kimliğini de belirlediği için, sosyoloji de toplum 
kimliğini yapılan siyasi seçimlere bağlı olarak temellendirmiştir.  

Osmanlı'dan günümüze Batıcılaşma döneminde devrim olarak tanımlanan önemli 
değişiklikler, darbeler, siyasi müdahaleler, yeni örgütlenmeler, ayaklanmalar, muhalefet, 
toplum ilişkilerinde ortaya çıkan sorunları çözmek için değil, devletin siyasi sorunlarına 
çözüm bulmak amacıyla ortaya çıkmıştır. Batıcılaşma seçimine dayalı siyasi akımlar ve bu 
akımlara bağlı kadrolar aracılığıyla devletin ve toplumun yönü ve amacı belirlenmiştir. 
Siyaset düzeyinde değişiklikler yoluyla toplumlar arası ilişkilere dayalı olarak toplum kim-
liğini tanımlama ve biçimlendirme çabası günümüzde de önemini sürdürmektedir. Sorun-
lar ortadan kalkmamış olmasına karşın Batılılaşma yönünde çeşitli giri şimler, değişmeler 
ilerleme olarak gösterilmektedir. Batı'daki anlayışa benzer bir biçimde bizde de siyaset, 
devlete ve topluma yön verme ve biçimlendirme konusunda en önemli araç olarak görül-
müştür. Bu nedenle Türkiye'de yenileşme hareketleri öncelikle siyasi bir seçimdir ve bu 
seçimde hangi kadroların göreve getirileceği ile ilgilidir. Batı ile ili şkili birden fazla siyaset 
olduğu için yönetim dışı kalan kadrolar Batı seçimini değil ama mevcut yönetimdeki Batıcı 
kadroları, siyaseti eleştirerek muhalefette varlık belirtmişlerdir. Siyasetin kazanmış olduğu 
bu özellikler, siyasetin toplum yaşamında ve gelişmesinde çok önemli bir etkinlik kazandı-
ğı izlenimini vermiştir. Türkiye’de XIX. yüzyıldan bu yana Batıcılaşma siyasi seçimi top-
lumu yönlendirmede en önemli araç olarak görülmüştür. Siyaset, Batıcılaşmanın, yenileş-
menin temel unsuru, dayanağı olarak toplumun, ekonominin, tarihin dışında üstünlük 
kazanmıştır. Siyaset değişikliğine bağlı olarak yeni kadrolar, yeni örgütlenmeler ve kurum-
lar gündeme gelmiştir. Osmanlı döneminde olduğu gibi Cumhuriyet döneminde de yeni 
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siyasi seçime bağlı toplum kimliğimiz belirlenmiştir. Bu durum sosyolojiye açıklamaların-
da kolaylık kazandıracaktır.  

Türkiye’de sosyologlar daha başlangıçtan itibaren siyasetle ilişkilidir. Ziya Gökalp İt-
tihat ve Terakki Partisinin merkez yönetim kurulu üyesidir. Karşısında muhalefet eden 
partinin sözcülüğünü de Prens Sabahattin yapmaktadır. Sosyalist TİP’in genel başkanlığını 
da Behice Boran’ın yaptığını belirtmekle yetinelim. Sosyologlarımızın siyasete olan ilgisi 
daha sonra da devam etmiştir. II. Dünya Savaşı sonrasında sosyoloji-siyaset ilişkisi değiş-
miş, sosyologlarımız bir dünya görüşünün ve siyasetin temsilcisi olmak yerine daha sınırlı 
konularda siyasete katkıda bulunmuşlardır. Siyaset sosyolojisinin sosyolojinin bir alt dalı 
olarak gündeme geldiği bu dönemde siyasetin konuları da farklılaşmıştır. Geçmişte Türk 
sosyolojisinin ve sosyologlarının siyasete duyduğu ilgi ve ilişki farklı bir biçim almıştır. 
Türkiye’de siyaset sosyolojisi çalışmaları, Batı’da siyaset sosyolojisi çalışmalarının ağırlık 
ve yaygınlık kazandığı II. Dünya Savaşı sonrası koşullarında ortaya çıkmıştır. II. Dünya 
Savaşı sonrası Türkiye SSCB ve ABD’nin oluşturduğu iki kutuplu Batı dünya sisteminde 
ABD’nin öncülüğünü yaptığı cephe içinde yer alarak iç ve dış siyasette bir dizi değişiklik-
lere yönelmiştir. Batı ile ilişkilerde yaşanan değişimler sadece siyaset alanında kalmamıştır. 
Çok partili yaşama geçiş süreciyle birlikte yeni siyasi yapı ve örgütlenmelerin ortaya çıkışı, 
yeni açıklamaların, yeni sorunların, yeni siyasi kurumların ve işleyişin ortaya çıkmasına 
neden olmuştur. Türkiye’de siyaset sosyolojisi çalışmaları bu açıdan geçmişte yapılan 
siyaset tartışmalarından farklılık göstermiştir. ABD ile siyasi ve askeri alanda işbirliği NA-
TO içinde belirginleşirken, eğitim düzeyinde de üniversitelerde ortaya çıkan yapısal deği-
şikler yeni çalışma biçimlerini ortaya çıkarmıştır. Yeni üniversitelerin kurulması, bu üni-
versitelerde toplum bilimleri alanında yabancı hocaların ders vermesi, üniversite ve üniver-
site dışında yurtdışı kaynaklı projelere dayalı çalışmalar yapılması, enstitülerin, sivil toplum 
kuruluşlarının yeni görevler üstlenmesiyle siyaset sosyolojisi çalışmaları belli konularda 
yoğunlaşmıştır. Yeni dönemde ortaya çıkan değişiklikler siyasette bir arayışı, tartışmayı 
belirtmek yerine, çerçevesi belli olan bir siyasi bir seçimi ve bu yönde yapılması gereken 
değişiklikleri tanıtma (ortak etme, katma) amacı taşımaktadır.  

Siyaset sosyolojisi Batı içindeki toplum içi ve toplumlar arası çatışmaların ve yeni dü-
zen arayışlarının sona erdiği, sosyalizmin Batı içinde düzene muhalif özelliğini yitirdiği bir 
dönemde ortaya çıkmıştır. Sovyetler Birliği II. Dünya Savaşı sonrası temsil ettiği sosyalist 
blok ile ABD arasındaki çekişmeler iki farklı uluslararası blok arasındaki ilişkiler olmaktan 
ileri gitmemiştir. Siyaset tartışmalarının yeni düzen arayışından uzaklaşmasıyla sosyolojide 
de açıklamalar düzenin işleyişini açıklayan sınırlı uygulama ve kuramlara dönüşmüştür. 
Batı’da ve Türkiye’de siyaset sosyolojisi “demokratik sisteme geçiş”in göstergesi olan çok 
partili yaşama geçiş, siyasi parti tipleri, parti sistemleri, seçim sistemeri ve mekanizması, 
seçmenlerin seçim davranışları, yönetimin yapısı, otorite, siyasi güç, uluslararası ilişkiler, 
yasama, yürütme, yargı gibi kurumlar arasındaki ayrım ve ilişkiler, seçmen davranışı, ka-
muoyu yoklamaları, baskı grupları ve siyasal katılım, geniş halk kesimlerinin düzene ka-
tılması, askerin/dinin/gençliğin/üniversitenin/basının/siyasi partilerin siyasete etkisi, top-
lumsal sistem ve toplumsal gruplar, din ve laiklik, bireyin toplumla bağlantısı (yurttaşlık), 
toplumsal yapı, toplumsal tabakalaşma, toplumsal rol ve statüler, siyasal kültür, ideoloji, 
siyasal temsil, sistem, rejim yapı ilişkisi, siyasal kurumlar, toplumsal ve siyasal değerler, 
siyasal yozlaşma, devlet biçimleri, bürokrasi, meşruluk, darbeler, kamuoyu, toplumsal 
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değişme, toplumsal hareketler gibi konularla çeşitlenirken, diğer bir yandan da sınırlanmış-
tır. Bu konuların her biri ile siyaset arasındaki ilişkiyi saptamak siyaset sosyolojisinin ça-
lışma alanını oluşturmuştur. Bu konulara (“toplumsal değişkenlere”) yaklaşımda çeşitli 
görüşler, farklı yöntemler söz konusudur. Bu tartışmada siyaset bilimciler, hukukçular da 
sosyologların konularına el atmışlar ve etkili olmuşlardır. Bu dönemde siyaset bilimi daha 
çok iç siyasetle ilgilidir. Yeni siyaseti ve toplum yapısını birlikte tanımlama çabasındadır. 
Buna karşılık dış siyasetin (değişmeyen Batı sisteminin) tanımlanmasında ve işleyişinde 
üniversitede “Uluslararası İlişkiler” bölümleri etkinlik kazanmıştır. Diğer bir deyişle siyaset 
sosyolojisi verili düzeni ve toplumlararası ilişkileri bir veri olarak kabul etmekte, bunu 
tartışmamaktadır. İç siyasetin örgütlenmesi çeşitli ülkeler açısından bir ifadesi olan, tarihi, 
iktisadi, kültürel çeşitli koşullar açısından farklılıklar taşıdığı için siyaset sosyolojisi ve 
siyaset bilimi bu farklılıkları ve bütünlüğü tanıtma, kurumsallaştırma çabasındadır. Buna 
karşılık dış siyasette ABD ve SSCB bloklarına dayalı “iki kutuplu dünya”ya karşın Batı 
sistemi bir bütündür. Bu nedenle ülkeler arası farklılık ve bütünlük “Uluslararası İlişkiler” 
içinde alınmıştır. Birleşmiş Milletlerin uluslararası ilişkiler içinde etkinlik kazanması bu 
yeni örgütlenmenin bir sonucudur. 

Modern toplum bilimlerinde toplum bir düzen içinde varlığını sürdürmekte ve koru-
maktadır. Ancak bu temel yaklaşıma rağmen toplum içi ve toplumlararası ilişkilerdeki 
sorunlar, çelişki ve çatışmalar nedeniyle yeni açıklamaların ortaya çıkması kaçınılmaz 
olmaktadır. Bireyi ve toplumu düzene katmak, ortak etmek, çelişki ve çatışmaları çözmek, 
verili düzene uyumunu sağlamak, birey-toplum-düzen ilişkilerini tanımlamak ve düzenle-
mek sosyolojinin bilim olarak kabul edilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Siyaset bilimi 
ve siyaset sosyolojisi değişen koşullar içinde toplum içindeki farklılıkları, sorunları bir 
düzen içinde açıklamaya koşulurken uluslararası ilişkiler düzeni bu açıklamanın genel 
çerçevesini oluşturmaktadır. Sosyoloji ortaya çıkışı sırasında verili düzenin sorunlarını ve 
toplum içi sorunları birlikte ele alırken, II. Dünya Savaşı sonrasında verili düzenin değiş-
mez bir veri olarak ele alınmasıyla siyaset sosyolojisi sosyolojinin içinde bir alt dal olarak 
varlık belirtmiştir. Başlangıçta sosyoloji-siyaset ilişkisinde geniş kapsamlı kuramların oluş-
turulması, siyasal kurumlar bütünü olarak verili dünya düzeni öne çıkarken siyaset sosyolo-
jisi çalışmalarının ekseni siyasal iktidar ve toplumsal davranışlar arasındaki ilişkiye kaymış-
tır. Bu yönde çeşitli yaklaşımlar ve yeni konular söz konusudur. “Siyasal kararların anali-
zi”, “siyasi katılma”, “farklılık ve ortaklık”, “siyasal kültür”, “toplumsal güçlerin siyasi 
karar alma süreçleri ve etkileri”, “toplumsal yapı”, “toplumsal değişme”, “iktidar ve kamu-
oyu”, “siyasi gelişme ve kalkınma” gibi konular fonksiyonalist ve davranışçı açılardan ele 
alınmış; sayısal ölçülere, dar toplumsal gruplara dayalı alan araştırmaları ve araştırma tek-
nikleri öne çıkmıştır. Bu yaklaşım ve çalışmalarda öncülüğü ABD yapmaktadır. Amerikan 
sosyologları, siyaset sosyolojisi çalışmalarında hemen somut uygulamaya ve siyasi karara 
dönüştürülecek çalışmaları benimsemiş ve bu çalışmalar çeşitli fonlarla desteklenmiştir. 
Türkiye’de de bu fonlardan desteklenen çalışmalar yapılmıştır. Konulara yaklaşımın araş-
tırma teknikleri tarafından belirlenmesi, kuramsal çerçevenin zayıflığı sorun olduğundan, 
bu çalışmalar bir kısır döngüye neden olmuş olsa bile hemen pratikte siyasi açıdan etkili 
olmaya yarayan bilgiler olarak çeşitli kurumlar tarafından desteklenmiştir.  

ABD’nin etkinliği nedeniyle “siyaset sosyolojisi” ile “siyaset bilimi” giderek birbiriy-
le özdeşleşmiştir. Türkiye’de de siyaset bilimciler sosyolog olarak kabul edilmiştir. Siyaset 
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bilimi kökenli olanlar sosyoloji bölümlerinde yer aldığı gibi sosyologlar da siyaset bilimi 
içinde görev yapmışlardır. Bu dönemde siyaset bilimcilerin ve sosyologların kitapları her 
iki bölümde de ders olarak okutulmuştur. Bunlara iktidar, devlet, idare ile ilişkili bazı hu-
kuk derslerini, kitaplarını da katmak mümkündür. Bu açıdan siyaset bilimciler, sosyologlar 
ve hukukçuların çalışmaları, bölümleri birbirine yakınlaşmıştır. Bu ilişki açısından Niyazi 
Berkes, Şerif Mardin, Kemal Karpat, Tarık Zafer Tunaya, Muzaffer Sencer, Nermin Aba-
dan Unat, Metin Heper, Ersin Kalaycıoğlu, Mümtaz Soysal, Ruşen Keleş, Özer Ozankaya, 
Bülent Daver, Emre Kongar, Servet Tanilli gibi çeşitli isimler belirtilebilir. Siyaset sosyolo-
jisi araştırmaları, toplum birliği ve geleceği ile ilgili mevcut düzen dışında olması gereken 
amaçları, yönelişi tamamen dışarda bırakarak, mevcut düzen içinde hedef alınan amaçlar, 
işleyiş ve düzenlemeler aracılığı ile etkili olmaya, birey-toplum-düzen uyumunu sağlamaya 
çalışmaktadır. Bunun için daha başlangıçta soyut düzeyde bazı amaçları, klişe hakları belir-
lemek, eksiklikleri saptayarak amaçları gerçekleştirme yarayacak düzenleme ve kurumları 
oluşturmak önemli olmaktadır. Bu yönde çerçeveyi ve yönelişi “uluslararası top-
lum/düzen” yönetmektedir. Siyaset sosyolojisi ile “siyaset bilimi” bu anlamda birbiriyle 
bütünüyle örtüşmüştür.  

Sonuç Yerine: Sosyolojisiz ve Siyasetsiz/Apolitik Yeni Bir Düzene Doğru 
mu? 

XIX. yüzyıldan bu yana siyaset toplumu tanımak ve değiştirmek açısından sosyoloji-
nin temel kaynağı durumundadır. Bu durum sosyolojinin verili düzene bağlı sorunların 
çözümüne dayalı bir bilim olarak gelişmesine izin vermiş, ancak aynı zamanda darlaştır-
mıştır. Öncelikle Batı-dışı toplumlar sadece gelişmelerin izleyicileri konumundadırlar. 
1960 sonrasında Batı verili dünya düzeni üzerindeki etkileri azalarak, yeni arayışlardan 
uzaklaşmışlar, Batı sistemi içinde iki cepheden birinin yanında ağırlık ve etkinlik göster-
mişlerdir. Batı-dışı toplumlar Batı çözümü içinde tanımlanınca toplum ve tarih olarak 
sürekli eksikliklerden söz edilerek Batı toplum ve tarih modeli ulaşılması istenen evrensel 
bir amaç ve yöneliş olmuştur. Yapılması gereken siyaseti toplumu bir başka biçimde tanı-
mak ve değiştirmek mümkün olmadığından, siyaseti sosyolojinin konusu olarak ele almak 
daha geçerli bir yoldur. Böylece siyaset ve toplum yaşamıyla ilgili yararlı bilgilere ulaşmak 
mümkün olacaktır. Batı siyasetinin yaygınlığı ve üstünlüğü Batı çözümünün, siyasi değer-
lerin özünde bulunan üstünlükten, evrensellikten değil, Batı dünya egemenliğinin vermiş 
olduğu üstünlük ve güçten kaynaklanmaktadır. Batı'nın XIX. yüzyılda kendisine bağlı yeni 
bir dünya egemenlik dengesi kurması, çözümü kendi elinde tuttuğu görüntüsü verecektir. 
Bu sayede belli siyasi değerler, yargılar yaygınlaşmış, Batı çözümü tartışılmadan haklılık 
kazanmıştır. Gerçekte Batı, dünya egemenliğine ve üstünlüğüne rağmen dünya içindeki 
kendi yerini ve rolünü, Doğu’yu açıklayabilecek bir konumda değildir. Sosyologların 
siyaset üzerine yaptığı çalışmalar çoğunlukla siyasi düzenin işleyişi, siyasi kurumların 
tanıtılması veya siyasetin sorunları, etkisi, siyasi kurumların işleyişindeki aksaklıklarla 
ili şkilidir. Başlangıçta sosyolojide ortaya çıkan bu eğilim siyaset sosyolojisinde de daha dar 
biçimde (seçim sistemleri, siyasi parti örgütlenmesi, seçimler, seçimlere yönelik kamuoyu 
araştırmaları, seçmen tercihleri vb.) sürmektedir. Bu yönde yapılan çalışmalara siyase-
tin/yönetimin ilgisi nedeniyle siyaset ile ilgili kuramsal çalışmalar, siyasetin toplumsal 



17 

temelleri, farklılaşmalar vb. sosyolojide ihmal edilmiştir. Siyaset ile ilişkili genel kuramlar, 
çalışmalar yerine giderek daha dar, uygulamalı çalışmalar öne çıkmıştır. Giderek bu iki 
blokun birbirine yakınlaşması ile siyaset ve sosyolojide tartışmalar önemli olmaktan çık-
mıştır. Yeni bir arayış ve muhalefet olmadığı, diğer bir deyişle Batı içi çelişki ve çatışmalar 
önemli olmaktan çıktığı için verili düzenin mutlaklaşmasıyla siyaset ve sosyoloji açıklama-
ları, farklılıkları da önemini yitirmiştir. Batı Doğu karşısında egemenlik ve üstünlüğünü 
uluslararası düzen ve işleyişe, soyut değerlere aktarmıştır. 

Siyasetin kendisinin sorunsallaştırılması yerine sosyolojinin siyasi işleyiş ve uygulama-
ya, uygulamada sorunlarla ilişkili çalışmalara yönelmesi verili düzenin ve siyasetin tartışıl-
mak istenmemesinden kaynaklanmaktadır. Batı-dışı toplumlarda da giderek yeni arayışlar-
dan vazgeçilmesiyle aynı sınırlılık daha dar ve daha sorunlu bir biçimde ortaya çıkmakta-
dır. Günümüzde sosyolojide siyasetin kendisini konu alan, sorunsallaştıran çalışmaların 
yetersizliği, etkisizliği en önemli eksikliklerden biri, belki de birincisi olarak ortaya çıkmak-
tadır. Bu durum aslında sosyolojinin kendi kendisini tanımlamaktan, açıklamada kökten 
değişikliklere gitmekten çekinmesinin bir göstergesidir. Günümüzde sosyolojinin siyasetle 
ili şkisi giderek önemsizleştikçe sosyolojinin yeri ve rolü, işlevi de tartışmalı hale gelmekte-
dir. Giderek sosyoloji ağırlığı, etkisi olmayan sıradan bir açıklamaya dönüşmektedir. Bilim 
kimliği üzerinde kuşku duyulmaktadır. Sosyoloji daha başlangıçta, ortaya ilk çıkışı sırasın-
da temel kaynağını oluşturan siyasetle ilişkisini tanımlamakta zorlandığı gibi siyaset de bu 
konuda sosyoloji ile ilişkisini tanımlamada ilgisiz veya çekingen davranmaktadır. Sosyoloji 
ve siyaset günümüzde giderek koşullar üstü, bağımsız, soyut, çok genel ya da çok sınırlı 
konularla yetinmekte, varlık ve işlevlerini tanımlayamaz hale gelmektedir.  

Günümüzde Batı'nın siyasetin ve sosyolojinin değersizleşmesinden bir rahatsızlık duy-
ması için bir neden yoktur. Mevcut dünya egemenliği ve üstünlüğünün tartışılmamasından, 
pekişmesinden Batı ancak memnuniyet duyabilir. Ancak Batı egemenlik ve üstünlüğünün 
getirdiği sorunlarla boğuşan, kimliği tahrip olan Batı-dışı toplumların siyasetsiz ve sosyolo-
jisiz (dünya görüşünden, bakış açısından yoksun, apolitik) kalması mevcut koşulların ve 
sorunların mutlaklaşmasından, sorunlara mahkum olmaktan başka bir anlama gelmemek-
tedir. Bu nedenle modern siyaset araçları ve değerleri, seçimler, eşitlik, demokrasi, özgür-
lük, diplomasi, parlamento, iktidar, yargı, siyasi partiler, düzene uyum, ortaklık, demokra-
tikleşme, siyasallaşma, siyaset yapıcıların profili, mesleki örgütlenmeler, güvenlik kurumla-
rı, uygulayıcılar, siyasi görüş ve açıklamalar gözden düşmüştür. Siyasetsiz/apolitik bir 
toplumdan söz edilmesine rağmen gündelik yaşam içinde siyasal işlevin dışında bir alan 
yok gibidir. Siyasal farklılaşmalar, hegomonya, baskı, şiddet, sömürü, otoriterlik gündelik 
yaşamın tümünü kapsayacak bir dünya düzeni haline gelmiştir. Siyaset sorununu ve değer-
lerini farklılaşma-üstü, akla dayalı, kurgusal, mükemmel, ideal, teorik düzeyin ötesinde 
toplum gerçeği ve çıkarları temelinde, toplumların konumu ve koşulları çerçevesinde ele 
almak gerekmektedir. Ancak böyle bir durumda meseleleri hazır şablonlarla değerlendir-
mek yerine kurcalamak imkanına sahip olacağız.  

Siyasetin ve sosyolojinin değersizleşmesi bugünkü güç dağılımında bu tartışma ve ça-
lışmaları yöneten Batı siyasetinin ve dünya egemenliğinin daha güçlenmesinden, pekişme-
sinden başka bir anlama gelmemektedir. Siyasetin görünmez hale gelmesi veya apolitik-
leşme, düzenin başta insan olmak üzere bütün koşullardan, geçmişten koptuğunu göster-
mektedir. Siyaset ve hukuk günümüzde Batı dünya egemenlik ve üstünlüğünün pratikte 
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etkinliğinin hem aracı ve hem de koruyucusudur. Batı üstünlüğünün ve otoritesinin kayna-
ğı Doğu ile ilişkilerin denetimidir. “Reel siyaset” veya boyun eğme, sinme verili düzeni 
aşma, yeni bir sıçrama umudunun yitirilmesinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle toplum 
gündelik yaşamda siyasetten koparken, reel siyaset ve uygulamalar verili düzenin işleyişini 
mutlak olarak alan, “duygusallıktan uzak” profesyonel, uzman kadrolar ve kurumlar tara-
fından yapılmaktadır. Türkiye’de siyaset kendi sözünü ve etkisini uluslararası düzeyde 
gündeme getirmekten kaçındıkça Türkiye’de de sosyoloji Batı siyasi çözümünün ve sosyo-
lojisinin takipçisi olmaktan çıkamamaktadır. Buna karşılık Türkiye’de “Baykan Sezer 
sosyolojisi”, “Doğu-Batı farklılığı ve çatışması kuramı”yla Batı sosyolojisinden farklı 
olarak Türk sosyolojisinin kendi görüşünü ve tavrını ortaya koymuştur. Baykan Sezer 
sosyolojisi Türkiye’de sosyoloji ve siyaset ilişkisini, sorunlarını bütünsel düzeyde yeniden 
tanımlamamıza izin verdiği gibi dünyanın geleceği ve birliği ile ili şkili yeni bir sıçramanın, 
aşamanın da temelini oluşturmaktadır. Yeni bir gelecek var, Türkiye ve biz de birey olarak 
bu gelecek içinde bugünden olacağız. Başka türlü bir gelecek tüm insanlık için barbarlıktır. 
Bu barbarlık içinde olmayacağız.  


