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ÖZ: Türk sosyoloji geleneğinde “Nasıl modernleşeceğiz” sorusuna sosyologlarımız farklı 
cephelereden bakarlar. Prens Sabahattin, modernleşme sürecinin Batı toplumlarından aktarımlı 
olması gerekliliğini savunurken, Ahmet Şuayb ve Ziya Gökalp, pozitivist ve milliyetçi-
muhafazakârcı cephededir. Modernleşmeyi Batı menzilli bir yaklaşımla savunan Niyazi Berkes’e 
karşın, Şerif Mardin, merkez çevre yaklaşımı ve liberal bir bakış açısı sergiler. Baykan Sezer 
hoca’nın bu konudaki duruşu nettir. Türkiye’nin sosyolojik modernleşmesini anlatırken kullandığı 
metod Doğu-Batı çatışmasıdır. Çatışma modeli George Simmel’e yakındır. Onun yaklaşımında 
modernleşme hiçbir zaman Batı modeline uygun bir toplum inşası anlamına gelmez. Çünkü Batı, 
egemenlik ve sömürü anlayışını modernlik adı altında yapmaktadır.  Batı, özellikle Doğu’nun 
gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerini Batı fikir yayılımcılığının en uygun zemini olarak 
görmekte ve yapıp ettikleri ve söylemleriyle bu durumu meşrulaştırmaktadır. Bu çalışma Baykan 
Sezer hocanın modernleşme karşısındaki tutumunu saptamak için onun anısına yapılmıştır  
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Baykan Sezer's Sociological Criticism of Modernization: Why Modernization? 

ABSTRACT: In the Turkish sociological tradition, our sociologists look at the question "How will 
we modernize" from different perspectives. While Prince Sabahattin advocates that the 
modernization process should be transposed from Western societies, Ahmet Şuayb and Ziya 
Gökalp are on the positivist and nationalist-conservative front. Contrary to Niyazi Berkes, who 
advocates modernization with a Western-oriented approach, Şerif Mardin exhibits a center-
periphery approach and a liberal point of view. Baykan Sezer's stance on this issue is clear. The 
method he uses while describing Turkey's sociological modernization is East-West conflict. Conflict 
model He is close to George Simmel. In his approach, modernization never means building a 
society in accordance with the Western model. Because the West makes the understanding of 
domination and exploitation under the name of modernity. The West sees especially the 
undeveloped and developing countries of the East as the most suitable ground for Western 
intellectual diffusion and legitimizes this situation with their actions and discourses. This study 
was made in memory of Baykan Sezer to determine his attitude towards modernization. 
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Giriş: Modernleşme ve Sosyoloji 

Sosyoloji ve modernleşme arasında çok yakın bir ilişki bulunmaktadır. Bu ilişki çok yönlü 
ve toplum araştırmaları açısından da önem taşımaktadır. Her şeyden önce sosyoloji 
modernleşmenin içinde doğar. 19. Yüzyılda olgunluğa erişen ve çeşitli söylem ve kurumlarla 
belirginleşen modernleşme, birçok bilimin doğuşuna kaynaklık yaptığı gibi sosyolojinin de 
doğuşuna neden olur. Antropoloji, psikoloji ve etnoloji gibi disiplinler gibi sosyoloji de 
moderniteyle beraber doğar.  

Modernlik, yeni bir toplumsal dünya üretmektedir. Nüfusun çoğunlukla kentlerde 
yaşadığı, sosyal mobilizasyonun arttığı, proletarya ve burjuva gibi yeni sınıfların doğduğu, 
kapitalizm gibi yeni üretim tarzının ortaya çıktığı bir toplum biçimidir bu. Bu toplumda iş 
bölümü, kitlesel üretim, metaların hızlanan dolaşımı,  seküler yaşama biçimi, cemiyet tarzı 
topluluklar yaygınlaşmaktadır. İlk sosyologlar, modernliğin bu toplum biçimi içinde bilim 
yapıyorlar. Marx, modern toplum üretim tarzı, sınıfsal yapısı ve çatışma boyutlarına 
yoğunlaşır. Durkheim, iş bölümü, din, anomi, intihar gibi konuları araştırır. Weber, 
toplumsal tabaka, etik, din, ekonomik farklılaşma meselelerini tartışır. Comte, modern bilimi 
temele alarak toplumların tarih bicindeki evrimini anlatır. Bütün bu sosyologlar ve ele 
aldıkları konular, modernliğin ürettiği kurumlar, sorunlar, pratikler ve anlamlarla yakından 
ilişkilidir. Kapitalistleşme, yeni sınıflaşma, sanayileşme, aydınlanma dünya görüşü ile 
beraber yükselmektedirler. Comte, Marx, Durkheim ve Weber de bunlara yeni bir bilim ile 
açıklama, yorumlama ve tanımlama getirmektedirler. 

Sosyoloji, modernlikle ortaya çıkan meselelere yepyeni bir bakış açısı getirmektedir. 
Toplumu, ortaklaşa bilinci ve pratikleri, kolektif aidiyeti ve “ bira arada yaşama halleri”ni 
merkeze alarak hareket etmektedir. İktisat, politika, ilahiyat gibi bilimlerden farklı bir şekilde 
toplumun veya toplumsalın bilimini yapmaktadır. Buna göre modernleşmenin de daha çok 
toplumsal biçimlerini, fenomenlerini ve eylemlerini araştırmaktadır.  

Sosyoloji, modernleşmeyi araştırırken kendisi de modernleşen bir bilimdir ya da modern 
bir disiplindir. Bu açıdan düşünümsel bir ilişkiye sahiptir. Sanayi toplum pratiğinin ve 
örgütlenme biçimlerinden etkilenmekte ve aynı zaman da bunları açıklayarak bunlara etkide 
bulunmaya çalışmaktadır. Örneğin Durkheim, Fransız eğitim sistemini baştan başa araştırır 
ve Fransız toplumu için iyi bir vatandaş yetiştirmenin nasıl mümkün olabileceğini gösterme 
çabasına girer. Bu açıdan sosyoloji hem modernitenin ürettiği bir disiplin hem de 
moderniteye yön veren bir bilimdir. Bu açıdan toplum olaylarını araştırdığı gibi bu olaylar 
üzerine yaklaşımlar ortaya koyan ve ön sezilerde bulanan bir tutuma sahiptir. Bundan dolayı 
Marksizm, pozitivizm, fenomenoloji gibi topluma açıklama yapmak kadar yön vermeye de 
çalışan yaklaşımlar doğmuştur.  Burada sosyoloji ve ideoloji yakınlaşması ve etkileşimi de 
doğmuştur. Durkheim, sosyolojiye bilimsel bir yöntem önerir. ‘Sosyolojik Yöntemin 
Prensipleri’nde bilimin yöntemsel kurallarını göstermeye çalışır. Bu çerçevede bilinç, 
idealizm gibi öznel yargıları besleyecek tutumlara karşı mesafe içinde olmayı önerir. 
Nosyonlar ve idoller ile bilim yapılamayacağını söyler. Sosyolog, sosyoloji yaparken 
nosyonlardan ve idollerden uzak durmalıdır. Demokrasiyi, komünizmi vs. savunmak için 
sosyoloji yapılamaz.  

Sosyolog Karl Manheim, İdeoloji ve Ütopya çalışmasında ideoloji konusunu sosyolojinin 
araştırma nesnesi haline getirir. İdeoloji, sosyolojiden bağımsız ve sosyoloji tarafından 
araştırılan bir temaya dönüşür. Böylece sosyoloji, ideoloji karşısında bağımsız ve üstün bir 
disiplin olarak tezahür eder. İdeoloji çalışmaları daha sonra sosyolojide Shils gibi sosyologlar 
tarafından da sürdürülür. Türkiye’de de ideolojik çatışmaların zirve yaptığı yıllarda Şerif 
Mardin tarafından müstakil bir çalışma olarak yayınlanır.  
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Modernlik ve sosyoloji ilişkisi, uzun yıllar uyumlu ve tamamlayıcı bir nitelikte yürür. 
Kapitalizm eleştirisini paranteze alırsak, modernlik sosyoloji tarafından gerekli, zorunlu ve 
meşru bir dünya görüşü ve toplumsal pratik olarak algılanır. Toplumların tarihi süreçte 
evrimleşerek ulaştıkları son uygar aşamayla bütünleşir. Modern toplum, uygar toplumdur. 
İlkel komünal, vahşi, yabani toplum biçimlerinden geçerek ulaşılan son toplumdur. Modern 
toplum, son ve uygar haliyle Batı toplumları içinde tezahür eder. Bundan dolayı Batı 
toplumu da uygar, son, en gelişmiş ve zirve toplumdur. Burada sosyolojik tutum, Batı 
toplumu ile modern toplumu birleştirme çabaları etkin bir şekilde ortaya çıkar. Bütün batı 
sosyologları bu konuda uzlaşır. Aralarındaki yöntemsel ve ideolojik farklılıklar son bulur.  

Modernleşme ve sosyoloji ilişkisi, Batı toplum özelinde formüle edilir. Bu da Batının 
modernlikteki önceliği, üstünlüğü, egemenliği ve evrenselliği anlamına gelmektedir. Dünya 
toplumlarının hedefi olarak da bu Batı içinde tezahür eden modern toplum gösterilir.  

Batı dışı toplumlar, modernleşme gayretlerini ideal modernlik olarak sunulan Batı 
etrafında seferber olmakla tamamlayabilirler. İdeal modernleşme, Batıda gerçekleşmektedir. 
Sosyoloji bunu gösteren bilimdir.  Batı dışı toplumları da bu ideal modernleşmeye bakarak, 
onu taklit ederek ve ona boyun eğerek modernleşebilirler.  

Küreselleşme dönemiyle beraber modernleşme eleştirileri yükselmeye başlar. 
Modernliğin sonu, modernliğin tamamlanması ve modernliğin çoğulluğu gündeme gelir. Bu 
tartışmaları ve tezleri üretenler yine Batı sosyolojisinin aktörleri olan araştırmacılar ve 
sosyologlar. Bunun nedeni modern topluma karşı olan inancın azalması ve ideal 
modernliğin yaşadığı çeşitli bozgunlardır. Korkunç büyük savaşlar, çevre tahribatları, 
silahlanma, aşırı tüketim gibi çok büyük sorunlar modern toplum idealini önemli ölçüde 
gölgelemeye başladı. Modernleşmenin kendisini toplum düzeyinde son, ideal, tamamlanmış 
bir olgu olarak üretme gayreti önemini kaybetmeye başladı. Elbette bununla beraber Batı 
toplum imgesinin medeni, refah düzeyi yüksek, hümanist gibi boyutları da gölgelendi. Hatta 
epeyce kan kaybetmeye başladı. Bunun sonucunda Batılı sosyologlar şimdi Ağ Toplumu, 
Bilgi Toplumu, Risk Toplumu gibi yeni tezler ileri sürüyorlar. Modernleşmenin 
parçalanması, inandırıcı etkisini kaybetmesi, egemenlik ve evrensellik iddiasını 
taşıyamaması sonucudur bunlar.  

Batı dışı toplumlarda modernleşme ve sosyoloji ilişkileri nasıl yürüdü? Batı sosyolojisinin 
egemen okumalarının ötesinde yerel ve milli toplum gerçekliğini de dikkate alarak 
modernleşme ve sosyoloji etkileşimleri tartışıldı mı? Bu açıdan Türkiye çok önemli bir 
tecrübeye sahiptir. Türkiye’nin sosyolojisi, modernleşme üzerine taklitçi, izleyici, sözcü vs. 
olmayı aşan bir tutuma yönelir. Türk toplum gerçekliğini dikkate alarak modernleşme ve 
toplum etkileşimini tartışır. Büyük bir toplum geleneğine sahip olma bilinciyle modernleşme 
üzerinde durur. Baykan Sezer, bu sosyologlarımızın başında gelir. Onun sosyoloji 
araştırmaları ve sosyoloji yaklaşımları, büyük ölçüde Türkiye’nin modernleşmesini Batı 
egemenlik iddialarının dışına çıkarak anlama ve yorumlama çabasın dayanır. Aslında 
Nureddin Topçu ve Erol Güngör gibi sosyal bilimcilerimiz de yer yer bu tutumlara 
sahiptirler. Ancak Baykan Sezer, meslekten bir sosyologdur ve bütün sosyolojik çabasını da 
bu alana hasretmektedir. Sosyoloji aracılığıyla modernleşme üzerinde üretilen çeşitli 
teorileri, yaklaşımları ve tutumları ele alır. Daha sonra da kendi yaklaşımlarını ortaya koyar. 
Bir bakıma Türk modernleşmesinin sosyolojisini yapmakta ve bunu da Batı sosyolojisini 
taklit etmenin ötesine geçerek ortaya koymaktadır. Sosyoloji disiplininin varlığını da 
koruyarak hareket etmektedir. Bir tarihçi, ilahiyatçı, siyaset bilimci ya da psikolog tutumuyla 
değil, sosyolog tutumuyla hareket etmektedir.  

Sosyoloji ve modernleşme ilişkilerimiz üzerinde Baykan Sezer’den önce epeyce bir mesai 
de bulunmaktadır. Türkiye’de sosyoloji de modernleşmenin içinden doğmuştur. Osmanlı 
modernleşmesi ile beraber sosyoloji çalışmaları ortaya çıkar. Bundan dolayı modernleşme ve 
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sosyoloji arasında çok yakın ilişkiler bulunmaktadır. İdeoloji, devlet, din, toplum, değişme, 
ıslahat, inkılap, Türklük, Müslümanlık, Batılılaşma gibi konular üzerinde durulur. 
Modernleşmeyle beraber toplumsal dünyamıza ve aydınlar dünyasına gelen konular 
sosyolojinin de yakın ilgi alanları arasında yer alır.  

Türkiye’de Sosyolojinin Modernleşmeye Karşı Tutumu 

Türkiye’nin Osmanlı son yüzyılı ile başlayan modernleşme olgusu, çeşitli bilimler 
tarafından araştırılmakta ve tartışılmaktadır. Bunların başında tarih bilimi ve sosyoloji 
gelmektedir. Sosyolojinin modernleşme ile ikili bir ilişkisi vardır. Bir yandan doğrudan 
modernleşme ile beraber ülkemizde doğmuş ve modernleşmenin doğrudan kendisiyle 
ilgilidir. Bundan dolayı da sosyoloji, modernliğin değişme, toplum, ideoloji, kent, devlet gibi 
konularını ele almıştır. Öte yandan modernleşmeyi Türkiye’nin yeni şartlarına göre 
açıklamakta, yorumlamakta ve meşrulaştırmaktadır. Böylece sosyoloji bir taraftan Batı 
kudretinin dünyaya yayılan egemenliği ile beraber modernleşmenin aracıdır. Modern 
düşünceyi ve Batının buna eşlik eden egemenliğinin sözcülüğünü yapmaktadır. Burada 
sosyoloji, egemen bir dil kullanmakta, evrensel bir şekilde kendisini üretmekte ve Batı 
toplum bilincini bütün toplum bilinçlerine eş görmektedir.  

Osmanlı düzeni Batı karşısında geriledikçe ve daha fazla batılılaşma ihtiyacı hissettikçe, 
sosyoloji de buna paralel bir şekilde hareket edecek. Batı sosyolojisinin etkisi çeşitli 
tercümeler ve akımlarla kendisini hissettirmeye başlayacaktır. Devleti kurtarma siyasetine 
sosyoloji de katılacaktır. Üstelik, bunu bilimle yapma iddiasında olacaktır. Devleti sosyolojik 
bilginin evrensel yasaları ile ıslah etme, değiştirme ve kurtarma ameliyesi ortaya çıkacaktır. 

Prens Sabahattin, sosyolojisinin modernleşme aracı rolünü üstlenen bir sosyolojik bakış 
açısına sahiptir. Bu açıdan Batı sosyolojisinin toplumları açıklama modellerini bire bir 
aktarmaktadır. Türkiye Nasıl Kurtarılabilir? adlı eserinde1 bunu belli bir sistem içinde 
gerçekleştirmektedir. Buna göre Türkiye’nin ana meselesi toplumsal yapı meselesidir. 
Bundan dolayı toplum yapısının tamamen modern kapitalist girişimcilik ve kapitalist 
bireycilik temelinde örgütlenmesi gerekir. Türkiye bunu gerçekleştirebilirse yaşadığı 
sorunlardan kurtulabilir. Adem-i merkeziyet ve şahs-ı teşebbüs gibi iki kavramla özetler bu 
yaklaşımını. 

Ahmet Şuayb ve Ziya Gökalp gibi sosyologlarımız da modernleşmeyi hem pozitivist hem 
de milliyetçi-mukaddesatçı siyasi çizgiyle uyumlu bir şekilde savunmaktadırlar. Ahmet 
Şuayb, modernleşmeye açık ve kimi geleneklerimizi de koruyacak bir tutumu ön 
görmektedir.2 Bunu “değişme” ve “muhafazakâr” tutumu sentezleyerek ileri sürer. 
Modernleşme zorunludur. Ama bunu yöntemsel olarak “devrimci” bir tutumla değil, 
muhafazakâr bir tutumla gerçekleştirmek gerekir. Said Halim Paşa’da da benzer tutumu 
görmekteyiz. O da modernleşmenin sosyolojisini çeşitli toplum yasaları ve bunların 
Türkiye’nin Müslümanlık temelleriyle barışık bir şekilde yapılmasını savunmaktadır.3 

Ziya Gökalp, hem Osmanlı modernleşmesini hem de Cumhuriyet modernleşmesini gören 
birisi olarak çeşitli yaklaşımlar ileri sürmektedir. Gökalp, Osmanlı modernleşmesi 
döneminde daha çok sentezci bir tutuma sahiptir. Sosyolojik yaklaşımında modernleşmeyi 
Türklük ve İslamlıkla uzlaştırır. Ama öte yandan yöntem olarak pozitivist bir sosyolojik 

 
1 Prens Sabahattin, Türkiye Nasıl Kurtarılabilir? , İstanbul: Elif Kitabevi, 1965. 
2 Ahmed Şuayb, “Devlet ve Cemiyet”, Ulûmu İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası-I, İstanbul:Doğu 
Kitabevi, 2015, 41-52. 
3 Ergün Yıldırım, “Said Halim Paşanın Sosyal Teorisi”, Said Halim Paşa: Geleneğin Muhafızı Değişimin 
Faili iç., Ankara: Kadim Yayınları, 2021, 324-355. 
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yaklaşımı benimser. Cumhuriyet döneminde ise pozitivist tutumu ve milliyetçilikle uzlaşan 
modernleşme yaklaşımı daha çok belirgin hale gelir.  

Cumhuriyet döneminde, sosyoloji önemini korumaya devam eder. Modernleşmenin 
sosyolojisini resmi ideoloji doğrultusunda geliştiren kişilerin başlında Niyazi Berkes gelir. 
Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma adlı eserinde modernleşmeyi sekülerleşme ile eşit görür. 
Sosyolojisi ile pür seküler bir modernleşme düşüncesini inşa etmeye çalışır. Bundan dolayı 
diyalektiğini ilericiler ve gericiler gibi iki karşıt üzerinden ortaya koyar. Ona göre 
modernleşmenin ana yöneldiği menzil Batıdır. Modernleşme değişiminin özünde ise 
sekülerleşme bulunmaktadır. Türk modernleşmesi, İslam’dan uzaklaşarak ve hatta onu terk 
ederek Batı toplum modelini örnek almaktır.4 

Modernleşmenin sosyolojini yapan önemli sosyologlardan biri de Şerif Mardin’dir. 
Mardin’in bütün çalışmaları, Türkiye’de modernleşmenin gerçekleştiği dönem üzerinedir. 
Tanzimat’tan günümüze kadar İttihat ve terakkinin düşüncesi, din, cumhuriyetin siyaset, 
devlet ve din veçheleri, matbuat, dini hareketler/cemaatler gibi konuları kapsamaktadır. 
Mardin, bütün bu konuları Türk modernleşmesi içimde ele almakta ve modernlik teorisiyle 
yorumlamaktadır. Burada yoğun olarak Batıda Rokkan ve Shils gibi sosyologların 
geliştirdiği Merkez-Çevre yaklaşımıyla ele almaktadır. Saray ve halk, devlet ve din, aydınlar 
ve halk gibi konuları merkez ve çevre açısından ele almaktadır. Türk modernleşmesi 
merkezden yürümektedir. Halk ve onun gerçekleri dikkate alınmamaktadır. Bundan dolayı 
çeşitli toplumsal gerilimler ve sorunlar ortaya çıkmaktadır.5 

Baykan Sezer’in Modernleşme Karşısındaki Sosyoloji Yaklaşımı 

Aslında doğru ifade Baykan Sezer’in yaptığı sosyoloji ile modernleşme karşısında aldığı 
tutumun ne olduğu olmalıdır. Çünkü Baykan Sezer, sosyoloji ve modernleşme ilişkisine 
önemli bir açılım getiriyor. Sezer’e kadar sosyolojinin modernleşme çalışmaları ve ona ilişkin 
tutumu şöyledir: Sosyoloji modernleşmeyi anlamalı ve Türk toplumunun da nasıl 
modernleşeceği konusunda ona yol göstermelidir.  

Bahsettiğimiz sosyologların -Said Halim Paşa hariç- hepsi de “nasıl modernleşeceğiz” 
sorusunun peşinde koşmaktadır. Kimisi liberal ve kimisi de milliyetçi bir yol önermektedir. 
Şerif Mardin ise modernleşme ile doğan sorunlara yoğunlaşmakta ve yine liberal bir 
yaklaşımı savunmaktadır. Hiçbir sosyolojik yaklaşım veya hiçbir sosyolog “niçin 
modernleşme” sorusunu sormamaktadır. Bu açıdan Baykan Sezer, farklıdır. O, bu soru ile 
hareket eden sosyoloji yorumlarını ortaya koymaktadır. Modernleşmeye karşı eleştirel, 
sorgulayıcı ve radikal bir okuma yapmaktadır.  

Sezer’e göre, modernleşme hiçbir zaman Batı modeline uygun bir toplum inşa etmek 
anlamına gelmemektedir. Çünkü hiçbir sömürgeci toplumun kendisi gibi bir toplum 
üretmede kendi çıkarı yoktur. Modernleşme, Batı tarzı toplum modeli geliştirmenin ötesinde 
Batı-dışı toplumlar için çok farklı bir anlama sahiptir. O da Batının ön gördüğü egemenlik 
ilişkileri içinde Batı-dışı toplumların çalışmasıdır. Dünyada Batı düzeni egemendir. Bu 
düzen hem egemen hem de sömürgecidir. Modernleşme, bu egemen toplum düzeninin Batı-
dışı toplumlara da yayılması demektir. Başka bir ifadeyle modernleşme, Batının dünya 
egemenliğine katılmak manasına gelmektedir.6  

Türk modernleşmesi de Batı egemenliğine katılmanın ve ona uyum sağlamanın yolu 
olarak görülmektedir. Batı egemenliği ilk defa çağdaşlaşma adıyla toplumların siyasi, 

 
4 Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, İstanbul: Doğu Batı Yayınları, 1978, 15-16. 
5 Şerif Mardin, “Türk Siyasasını Açıklayabilecek Bir Anahtar: Merkez-Çevre İlişkileri”,  Türkiye’de 
Toplum ve Siyaset iç., İstanbul: İletişim Yayınları, 1991, 30-46. 
6 Baykan Sezer, “Doğu Batı Çatışması ve Marxizme”, Türkiye Günlüğü, 15 (1991), 5-9. 
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kültürel ve ekonomik varlıklarına yön vermektedir. Bu çağdaşlaştırma/modernleştirme 
faaliyeti dünyada ilk defa uygulanmaktadır. Oysa daha önce ne Roma’da ne de Osmanlıda 
egemenlikle beraber kimse toplumları Romalılaştırmak ya da İslamlaştırmak yoluna 
başvurmamıştır.7  Modernleşme, Batı dünya egemenliğiyle beraber doğan bir olgudur. Bu 
olgunun gerçekleştiği her yerde Batı sömürgeciliği vardır.  

Türkiye’de modernleşme uygarlaşmakla eş anlaşılmaktadır. Batı egemenliğinin 
yayılmasıyla beraber uygarlaşmanın da ve dolayısıyla modernleşmenin de gerçekleştiğine 
inanılmaktadır. Bu nedenle Batı egemenliğine katılmak ve onun yolunda gitmek 
modernleşme sayılmaktadır. Buna karşı çıkmak ise çağdışılık suçlamasıyla ötekileştirme 
yoluna gidilmektedir. Bundan dolayı kimse modernleşmeyi eleştirme cesaretini 
gösterememektedir.8 Belki de niçin modernleşmek yerine nasıl modernleşmek sorusunun 
cevabı da burada gizlidir. Çünkü “niçin modernleşme” sorusu ve buna yönelik sosyolojik 
düşünce ve araştırmalara yapmak,  Batı egemenliğine karşı sorgulayıcı tutum içerisinde yer 
almak demektir. Oysa “nasıl modernleşmeliyiz” sorusunda ve tutumunda böyle bir risk 
yoktur. Efendiliği kabul eden ve onun önerdiği arazide oyuna katılmanın pratiklerini ortaya 
koyuyor sosyoloji.  Baykan Sezer, “niçin modernleşme” sorusunu soran ve buna göre de 
modernleşmeyi sosyolojiyle sorgulayarak analiz eden bir tutuma sahiptir.  

Modernleşmenin Sosyolojik Diyalektiği: Doğu Batı Çatışması 

Türk sosyolojisinde modernleşme olgusu çeşitli diyalektiklere dayanarak 
yorumlanmaktadır. Niyazi Berkes, bu diyalektiği ilerici-gerici kavramları üzerinden giderek 
açıklamaktadır. Ona göre Türkiye 18. Yüzyıldan itibaren yenilikleri “ilerleme” düşüncesine 
dayanarak yapmaktadır. Bu çerçevede modernlik ile yenilenerek ilerleme çabasında olan 
toplumsal kesimler ve kadrolar bunu temsil eden düşünceler ve tutumlar içerisinde 
bulunmaktadır. Gericilik ise yenilenmeyi her zaman “geçmişe” giderek yapmak isteyen 
kadrolar ve düşünceler tarafından temsil edilir. Türkiye’de, modernleşme bağlamında ortaya 
çıkan diyalektik çatışma burada ortaya çıkmaktadır. Niyazi Berkes, Marksist çatışma 
yöntemini Türk modernleşmesinde “ilericiler” ve “gericiler” diye tanımladığı iki toplumsal 
kategoride değerlendirmektedir. Batı Sorunu adlı çalışmasında bu konuya ilişkin önemli 
değerlendirmelerde bulunur.  

 Sosyolog Şerif Mardin de modernleşme olgusunu açıklamak için merkez-çevre 
diyalektiklerini ileri sürmektedir. Batıda Rokkan ve Shills’in ilk defa toplumsal ve siyasal 
değişimleri anlatmak üzere geliştirdikleri Merkez-Çevre yaklaşımı, Şerif tarafından Türk 
modernleşmesini açıklamak üzere kullanılmaktadır. Buna göre merkez saraydır, devlettir. 
Homojen bir dile sahiptir. Egemen elitlerden ve siyasal kadrolardan meydana gelmektedir. 
İnanç, dil ve yaşama tarzı pratikleriyle homojen habitusları bulunmaktadır. Öte yandan 
taşrada yoğunlaşan, toplumun çeperinde konumlanan, çeşitli diller ve inançlarla farklılaşan 
çevre yer almaktadır. Çevrenin habitusu ise inanç, dil ve yaşama tarzı açısından heterojen bir 
dünyayı temsil eder. Modernleşme Türkiye’de, merkezde benimsenen ve çevreye dayatılan 
bir olgudur. Bundan dolayı da merkez ile çevre arasında rekabetler ve mücadeleler ortaya 
çıkmaktadır.  

Türkiye’nin sosyolojik modernleşmesini Baykan Sezer de Doğu- Batı çatışması 
diyalektiğini önermektedir. Sosyolojide etkin teorilerden birisi olan çatışma teorisi, Sezer 
tarafından Türk modernleşmesini açıklamak için bir yöntem olarak kullanmaktadır. Marx, 
çatışmayı sınıflar arası alanda ele almaktadır. George Simmel ise çatışmayı daha farklı bir 
bağlamda değerlendirmektedir. Çatışmanın hep negatif bağlamda ele alınmasını 

 
7 Baykan Sezer, Türk Sosyolojisinin Ana Sorunları, İstanbul: Sümer Kitabevi Yayınları, 1988, 10-15. 
8 A.g.e., s. 5-9. 
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eleştirmekte ve toplumların bütünleşmesine de katkı sağladığını ileri sürmektedir.9 Ona göre 
çatışma, bir grubun başka bir gruba karşı kendi içinde bütünleşme işlevini sağlamaktadır. 
Grup içinde meydana gelecek olası rekabet ve mücadeleler karşı veya öteki gruba 
yöneltilmektedir. Bu da grubun kendi içinde bütünleşmesi demektir.  

 Alman sosyolog George Simmel’in çatışma teorisi, Baykan Sezer’e oldukça yakın 
düşmektedir. Baykan Sezer’in çatışma yaklaşımı,  Marx gibi bir toplumdaki sınıfların kendi 
içinde ya da dünyadaki sınıfların kendi içinde yürüttükleri ve hep kavgayı merkeze alan 
bakış açısından farklılaşmaktadır. Daha çok Simmel’e yakın durmaktadır. Çünkü sadece 
ekonomik alanla tanımlanmaz ve her zaman da olumsuzluğu imgelemez. Bir toplumun iç 
yapısındaki çatışmaya da yoğunlaşmaz. Çatışma daha çok toplumlar arasıdır ve hatta 
uygarlıklar arası. Çatışma, en geniş iki ana toplumlar grubu olan Doğu ve Batı arasında 
meydana gelmektedir. Çatışma bu iki ana toplumlar grubu arasında yürümektedir. Bu 
çatışma yeryüzünde Doğu ve Batı uygarlığı ortaya çıktığından beri devam etmektedir. 
Uygarlık, en büyük toplum grupları kabul edilmektedir. Yeryüzünde tarih içinde en geniş 
biçimi ile Doğu ve Batı konseptinde ortaya çıkarlar: Doğu uygarlığı ve Batı uygarlığı. Grek 
Doğu, Pers Batı uygarlığının İlk Çağ’daki biçimidir. Batı, İlk Çağ’da Grek, Orta Çağ’da ise 
Hristiyan uygarlığı olarak var olmuştur. Modern zamanlarda da çağdaş uygarlık ile devam 
etmektedir.  

Baykan Sezer’e göre Batı modern dönemde kendisini biricik, en gelişmiş ve evrensel bir 
uygarlık biçiminde tanımlamaktadır. Bu çerçevede Batı toplumu gelişmiş, çağdaş ve ileri bir 
toplumdur. Bunun dışında kalan toplumlar ise geri kalmış, az gelişmiş veya feodal 
toplumlardır. Batı dışı toplumların bu durumdan kurtulabilmeleri için uygarlığın son biçimi 
ve en gelişmiş biçimi olan çağdaş Batı uygarlığını model almaları gerekir. Ona doğru 
koşmaları gerekmektedir.    

Doğu Uygarlığı İlk Çağ’da Persler, Orta Çağ’da İslam ve Osmanlı uygarlığı olarak 
görülmektedir. Modern zamanlarda Doğu Uygarlığı, tamamen Batı uygarlığının taarruzu 
altındadır. Batıcılık siyaseti aracılığıyla tahakküm altına alınmaktadır. Buna modernleşme 
adı verilmektedir. Modernleşme, kendisini Batı çıkarları ve egemenliği ile beraber meydana 
getirmektir. Batının dünya üzerindeki egemenliğinin yeni bir tarzıdır. Fakat Batı hiçbir 
zaman kendisini böyle sunmayacaktır. Bunun yerine en gelişmiş toplum, en medeni uygarlık 
ve en üstün toplum tarzı diye gösterecektir. Toplumların ve uygarlıkların tarih içindeki 
yürüyüşünde Batı en son aşamaya varmıştır. Bu son aşama çağdaş uygarlıktır, çağdaş 
toplum modelidir. 

Türkiye’de batıcılık siyaseti, kendisini çağdaş uygarlık biçiminde sunmaktadır. 
Modernleşmenin temel motivasyonu, Batının yeni dünya egemenlik düzenine katılmak ve 
orada varlığını sürdürmeye çalışmak arayışı yer almaktadır. Sosyolojide de buna bağlı bir 
şekilde feodalizm, ATÜT, az gelişmişlik ve çağdaşlaşma gibi modeller doğacaktır. Bu 
modellerin her birisi yine modernleşmeye sosyoloji üzerinden katılma arzusunu ortaya 
koyacaktır. Türk toplumunun kimi zaman feodalizminden, kimi zaman az gelişmişliğinden 
bahsedilecektir. Çağdaşlaşma evriminin geri basamağında konumlanarak Batının üst 
evredeki düzeyine yetişmemiz gerektiği vurgulanacaktır. 

Türkiye’nin modernleşmesi, Osmanlı dönemi ile başlamış ve belli sorunlu çözmek 
amacıyla ortaya çıkmıştır. Müslüman doğunun ve Türklerin Batı ile uyuşabileceğini 
kanıtlamayı amaçlamaktadır. Osmanlı modernleşmesi, Cumhuriyet modernleşmesinin 

 
9 George Simmel, Çatışma Fikri ve Modern Kültürde Çatışma, İstanbul: İz Yayıncılık, 1999. 
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haberidir ve bu çerçevede de çeşitli inkılaplar yapılacaktır. Tam modernleşme (tam 
Batıcılaşma) cumhuriyet dönemi ile gerçekleşecektir.10 

Baykan Sezer, Türk modernleşmesini Doğu-Batı çatışması ekseninde açıklamaktadır. Bu 
çatışmanın kökenlerini uygarlıklar arası alanda ele almakta ve modernleşme ile beraber son 
yüzyılımızda önemli değişmelere uğradığını belirtmektedir. Türkiye, bu çatışmada artık Batı 
ile uyumlu hale gelmek üzere modernleşmeye karar vermiş ve önemli politik ve toplumsal 
değişmeler yapmaya karar vermiştir.  

Sonuç 

Baykan Sezer, Türk modernleşmesini sadece bir betimleme çerçevesinde ele 
alamamaktadır. Bunun yerine “niçin modernleşme” tutumu çerçevesinde yaklaşmakta ve 
buna göre de sosyolojisini yapmaktadır. Onun için asıl önemli olan da modernleşmenin niçin 
olduğunu açıklamaktır. Sosyoloji aracılığıyla batıcılık siyaseti, dünya üzerinde değişen 
egemenlik ilişkileri ve uygarlıklar arası çatışmanın farklı bir safhaya varması boyutlarına 
dikkat çekmektedir. Yine Türk sosyolojisinin modernleşeme içinde gelişen ve oluşan bir 
bilim olduğu ve yine yaşanan modernleşmeyi açıklamak için çeşitli toplum modelleri 
önerdiğine işaret etmektedir. Feodalizm, az gelişmişlik, ATÜT gibi modellerden bahseder. 
Fakat bunları yeterli açıklayıcı modeller olarak görmez. Sezer, modernleşmeye çeşitli 
eleştiriler yöneltmekte ve Türkiye’nin bu süreçteki farklılığına dikkat etmemiz gerektiğini 
ifade etmektedir.  
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