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Özet: Batı dünya egemenliğinin sağlanmasının ardından modernist, ardından postmodernist bakış açısı 
ile birçok kavram yeniden ele alınmıştır. Günümüzde bilginin yaygınlaştığı iddiaları belirli bir gerçeklik 
payı taşımaktadır; ama aynı zamanda bilginin üretim ve yayılma süreçleri üzerindeki denetimin de ol-
dukça ileri boyutlarda gerçekleştiği görülmektedir. Yadsınamaz bir biçimde bilgi teknolojileri üzerinde 
Batı tekeli söz konusudur. Buna ek olarak bilgi çağımızda giderek büyük bir hızla sermaye ve yatırıma 
dönüşmektedir. 
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Abstract: Aft er the West achieved world domination, many concepts have been reevaluated first from a 
modernist, and then from a postmodernist perspective. Today there is a certain amount of truth in saying 
that information has spread everywhere; but at the same time control over the production and spreading of 
information has increased. Th ere is a certain monopoly of the West in the field of information technologies. 
Besides, information has become a capital and investment in our age.
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Batı, Yeni Çağ’dan bu yana olan gelişmesini sistemli bir soygun ve sömürü 
faaliyetine başvurmadan gerçekleştirdiği görüşünü empoze etmek ve böy-

lece dünya üzerindeki üstünlüğünü tartışmasız kılmak için, salt kendi yaratısı 
olarak gördüğü akıl ve bilgiyi (Aydınlanma ve bilim devrimini) yüceltme yo-
luna gitmiştir. Batı kendi aklına büyük bir güven duymaktadır. Ancak Doğu ile 
ilişkilerin temelini bütünüyle denetlemek mümkün olmadığı için bu aklın teme-
linde kuşkuyu da yer vermek zorunda kalmıştır. Gelişmesine ve üstünlüğüne 
aklı yetmediğinde ama bundan kuşku da duymadığında mucizelerden söz et-
mek durumunda kalmıştır. Batı’nın kendi gelişim evrelerini dönemlendirmekte 
başvurduğu temel kriter her zaman aklın/bilginin çeşitli görünümleri olmak-
tadır. Bunu en açık bir biçimde, sosyolojide ve genel olarak Batı düşüncesinde 
değişik tezahürleriyle karşımıza çıkan “üç hal kanunu” yaklaşımında görmek 
mümkündür. Comte’un üç hal kanununda insanlığın ve bireyin gelişim tarihini 
düşünme tarzı itibariyle birbirini izleyen ilerlemelerle açıklayan, teolojik, me-
tafi zik, pozitivist aşamalar, toplumların tarihsel gelişme yönünü olduğu kadar 
zihnin çalışma biçiminin evrimini de göstermektedir. Evrensel ve düz bir çizgi 
üzerinde meydana geldiği varsayılan ilerleme hemen her alanda görülmektedir 
ama Batı düşüncesi aynı zamanda ilerleme karşıtı, aklı sorgulayan bir tepkiyi 
de doğurmuştur. Düzeni sürdürmeye ve sağlamaya yönelik her türlü statükocu 
bilincin yanı sıra (Comte, Durkheim, Weber), zihnin tasarlayabileceği her türlü 
sapmalara, aykırılıklara ve yıkıcı düşüncelere (Nietzsche düşüncesi, anarşizm, 
nihilizm, anti-bilimcilik vb.) aynı çağda, aynı mekanda rastlanabilmektedir. Ba-
tı’ya üstünlük atfeden ilerlemeci anlayışın bir başka tezahürünü son yüzyılların 
dönemlendirilmesi çabasında da görüyoruz. Buna göre XVII. yüzyıl “akıl çağı”, 
XVIII. yüzyıl, “Aydınlanma çağı”, XIX. yüzyıl “ideolojiler çağı”, XX. yüzyıl ide-
olojilerin sonu anlamına gelen “bilişim (iletişim, medya) çağı” olarak anılmakta-
dır. Ölçüsüz bir özgüven ve kibrin yanı sıra umutsuzluk, belirsizlik ve beklenti, 
güvensizlik, kuşku, karamsarlık, korku da Batılı bilince çoğu zaman eşlik eden 
olgulardır. Bunlar birbiriyle çelişse bile Batı düşüncesine dinamizm kazandıran, 
kimliğini veren özellikler olmuştur. Günümüz bilgi, bilim yöntemi ile ilgili ayrım 
ve tartışmalara, gerçeklik ile kurulan ilişkiye de bu açıdan bakmak gerekir.
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Bugün daha revaçta olan modernizm-sonrası bilgi teorisi, Aydınlanmacı “ra-
tio” üzerine kurulu modern bilgi anlayışını temelden sorgulayarak, dünyaya iliş-
kin modern Batılı algı ve bilgiye, daha da önemlisi olgu ve gerçeklik kavrayışına 
dair kapsamlı bir eleştirellik ile karakterize olmaktadır. Modernizm yekpare bir 
bütün olarak kavranamamakla birlikte (bu noktada romantik geleneği ve diğer 
“sapma”ları parantez içine alıyoruz, çünkü Batı modernizmi rasyonalizm ve ente-
lektüalizm kadar irrasyonalizm ve anti-entelektüalizmi de beraberinde getirmiş-
tir), geçerli ve yaygın bir kavrayış olarak modern bilgi teorileri ya da epistemolo-
jisi belli koşullarla ilişkilidir. Batı kendisine dair bilgiyi rasyonalizm, ampirizm, 
romantizm ve pozitivizm gibi çeşitli akımların açtığı kanallarla araçsallaştırılıp 
evrenselleştirirken, aynı zamanda kendi dünya egemenliğini de haklılaştırmış 
oluyordu. Batı uygarlığını insanlık tarihinin ve tüm modern zamanların merkezi 
sayan Avrupa-merkezci yaklaşım, Batı dışı tüm toplum ve uygarlıkları ise kibirli 
bir biçimde dışlayan zihinsel süreçleri ortaya koyuyordu. Özellikle 1990’lardan 
sonra sosyal bilimler üzerinde hakimiyet kurmaya başlayan postmodern teoriler 
ise, Batı’da o vakte kadar geçerli ve başat olan epistemolojik anlayışlara yönelltiği 
eleştiriler ölçüsünde dünyayı kavrama biçimini de değişime uğratıyordu. Ancak 
bu değişimin Batı düşünce geleneğinin ya da modern dünya görüşünün bütü-
nüyle dışında olduğunu söylemek de mümkün değildir. Salt modernizme özgü 
olduğu, modernitenin ürettiği varsayılan ikili karşıtlıklar silsilesi yeni tartışmalar 
içinde de bir şekilde sürüyordu. Rasyonalizme karşı irrasyonalizm, objektivizme 
karşı subjektivizm, determinizme karşı indeterminizm, scientism/olguculuk/
ampirizme karşılık anti değerler öne çıkarıldı. Başka deyişle, bir yönüyle mo-
dern döneme büsbütün yabancı olmayan radikal bir dönüşüm gerçekleşmektey-
di. Ama meydana gelen bütün bu yeni gelişmeler, Doğu-Batı egemenlik dengesi/
dengesizliği aynı kalırken Batı içindeki yeni koşullara uygun olarak Batılı değer-
lerin ters yüz edilmesinden başka bir şey değildi. 

Batı kökenli sosyal bilimlerin modernizmi Ortaçağ’ın dine dayalı aklı yerine 
bilime dayalı tersyüz edilmiş akıl ile açıklamasına benzer bir biçimde, bir süredir 
“gerçeğin belirsizliği”ni ya da ”aklın ölümü”nü ilan eden postmodern çevreler 
de tersyüz edilmiş yeni bir görüşe bağlanarak modern aklı eleştirmekte bir sakın-
ca görmediler. Sonuçta, “büyük modernizm projesinin başarısızlığı” adı verilen 
şeye getirilen açıklama yine akıl üzerinden yürütülmektedir. Aydınlanma felse-
fesinin ve Kartezyen düşünme geleneğinin karşısında Nietzsche, Heidegger vb. 
gibi aykırı fi lozofl arın öne çıkarılması bilgi teorisi alanında büyük bir devrimin 
gerçekleştiği iddiasıyla birlikte sunulmaktadır. Gerçekte, klasik referanslar dışın-
da Batı düşüncesinde neyin değiştiği soru konusudur. Evrene, doğaya, insana 
dair bilgimiz yine -ama bu kez “yeni”- Batılı referanslara müracaat edilerek oluş-
turulmaktadır. Postmodernizm Batı’da, bilgide rölativizm ve kuralsızlık ilkesinin 
ardına sığınarak gerçeklik bilgisini aşındırıp yok ederken, Batı dışı toplumlara 
da bilim-dışı geleneğe, kutsal olana, vahye dönüş önerilmektedir. Son dönemde 
Aydınlanmacı değerlere dayalı modern bilgi anlayışı sorgulanmakta, bilgide katı 
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determinist iddialar, nedensellik ilkesi, temel etken yaklaşımı ve yöntembilimsel 
birlik anlayışı sorgulanmakta; modernist epistemoloji ve paradigmalar eski ge-
çerlilik güçlerini yitirmektedir. Böylece Kartezyen düşünce ve pozitivist bilgi pa-
radigmasının güvenilirliği büyük hasar almıştır. Geliştirilen yeni paradigmalar 
ise bilgide tam bir kaosa, anlam kaybına, belirsizliğe yol açmaktadır. Buna bağlı 
olarak Batı düşüncesi, modern epistemolojiden bir kopuşun yanı sıra, aynı za-
manda ciddi bir kriz de yaşamaktadır. Bilgi anlayışı bütüncül, mekanik, eril, katı 
disiplinci, determinist, araçsal aklı önceleyen ve indirgemeci olandan, parçacı, 
organik, dişil, esnek, indeterminist olana, akıldışını da işin içine katan agnostikli-
ğe doğru evrilmektedir. Yeni bilgi anlayışlarının en büyük handikaplarından biri 
ise, doğru, sağlam, geçerli bilginin yolunu tıkayan, onu metalaştıran ve gerçeklik 
anlayışını derinden sarsan yapısıdır. 

Postmodern bilgi ve yöntem/sizlik anlayışı Batı’nın Doğu karşısında elde 
etmiş olduğu üstünlüğe karşın, bütünseli kapsama konusundaki yetersizliğini, 
düşünsel buhran ve yüzeyselliğini göstermektedir. Postmodern bilim anlayışı-
nın temel ilkesi olan “yöntemsizlik” (modern bilim anlayışı ile iktidar arasındaki 
ilişkide olduğu gibi) günümüz koşulları ve egemenlik yapısı, iktidar anlayışı ile 
ilişkilidir. İçinde yaşadığımız, “bilgi toplumu”, “enformatik toplum”, “endüst-
ri-sonrası toplum” gibi sıfatlarla anılan toplumda bilgi, moderniteye özgü stan-
dartlık, genel-geçerlilik ve kesinlik özelliklerini yitirmiştir. Bilgi üretiminin ev-
renselliği anlayışından uzaklaşılmış, yerel bilgi/bilme tarzları ön plana çıkmıştır. 
Bilgi giderek anonimleşmekte ve kaynağına olan güvende bir azalma olmaktadır. 
Bilgi ile gerçeklik arasındaki bağ kopma noktasına gelmiş, bilginin gittikçe artan 
müphemliği, rölatifl iği ve yüzeyselliği teoriyi de olumsuz yönde etkilemektedir. 
Bir şeyin daha altını çizmek gerekir: Bilginin anlam kaybına uğraması ve ona 
duyulan güvenin azalması ile bilginin daha fazla ihtiyaç haline gelmesi, meta-
laşması, tekelleşmesi ve yoğun teknolojiyle pazarlanması arasında birbirine ters 
ama uyumlu bir ilişki vardır. Bu terslik ve uyum (çelişki) iletişim araçlarının 
egemenliği ile bilişim/(bilgi) toplumu arasındaki ilişki arasında da kurulmalı-
dır. Elbette konu Batı dünya egemenliğinin bugün aldığı biçim ile ilişkili olarak 
da değerlendirilmelidir. Günümüzde bilginin yaygınlaştığı iddiaları belirli bir 
gerçeklik payı taşımaktadır; ama aynı zamanda bilginin üretim ve yayılma (mü-
badele) süreçleri üzerindeki denetimin de oldukça ileri boyutlarda gerçekleştiği 
görülmektedir. Yadsınamaz bir biçimde bilgi teknolojileri üzerinde Batı tekeli söz 
konusudur. Buna ek olarak bilgi çağımızda giderek büyük bir hızla sermaye ve 
yatırıma dönüşmektedir. Hızlı özel üniversiteleşme bu gelişmenin sadece bir bo-
yutunu oluşturmaktadır. Bilginin yeni iletişim teknolojileriyle birlikte pazarlanır 
hale gelmesi meselenin bir başka boyutudur. Yeni teknolojilerle bütünleşmesi so-
nucunda bilgi giderek sathileşip mekanikleşirken sorgulayıcı bilinç geri plana 
atılmaktadır. Pazarlama konusu olan bilgi, sorgulamaya dönük değil, gündelik, 
anlık donanım ihtiyaçlarıyla, çoğu durumda da piyasa ihtiyaçlarıyla ilişkilidir. 
Başka deyişle, bilgi-gerçeklik ilişkisi daralıp sathileşirken, aynı zamanda anlık, 
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gündelik bilginin/gerçekliğin dışına çıkması da mümkün olmamaktadır. İleti-
şimle ilgili her türlü işlevi gören internet, sosyal medya veya cep telefonları vası-
tasıyla bilginin giderek kişisel-iletilebilir özellikler kazanması da genel sistemin 
önemli bir dayanağını oluşturmaktadır. 

Günümüz dünya egemenlik ilişkileri ve koşulları yaygın bir epistemolojik 
bunalıma (yüzeysellik, belirsizlik, bilinemezlik, değersizleşme vb.) yol açmış-
tır. Postmodernizmin geçmiş bilgisinden ve gelecek vizyonundan yoksunluğu, 
salt bugünle kurmuş olduğu tüketici ilişki de bu bunalımla bağlantılıdır. Teori, 
toplum, ideoloji, emperyalizm, Doğu, Batı, soygun, sömürü gibi soyutlamalara 
belirgin bir “antipati” ile yaklaşılmaktadır. Postmodern çıkarımlarda gerçeğe, 
tarihin yasalarına ve akla dayanmanın yarattığı sınama, doğrulama, öngörme 
bilinci söz konusu değildir. Bu bakış açısının bir başka yönü de günümüz dünya 
sistemi ve egemenliği ile uyumlu oluşudur. Günümüz Batı dünya egemenliği bi-
limsel düşünceyi, dünya görüşünü ve gerçeklik anlayışını değersizleştirirken, bi-
linemezcilik ya da görececiliğe dayandırırken, aynı zamanda kendi egemenliğini 
de hiçbir şekilde meşrulaştırmaya gerek duymamaktadır. Bir tür gayri-meşru, 
iğreti gerçeklik anlayışı ve buna uygun iğreti bir iktidar/egemenlik söz konusu-
dur. Gerçeğin belirsizleşmesi, düşüncede kayganlık, rastlantı, bulanıklık birlik 
ve dayanışma duygusunu ortadan kaldırdığı gibi egemenliğin sorgulanmasını 
da imkansız kılmaktadır. Belki de postmodernizmi en iyi anlatan cümle şudur: 
“Ne olsa gider!” Bu şiar ilk görünüşte bir özgürlük yanılsaması yaratsa da, ger-
çekte verili düzenin dışına çıkmak söz konusu değildir. Öngörülebilir bir gelece-
ğin olmaması dolayısıyla da umutsuzluk, karamsarlık, korku, kadercilik vb. gibi 
duygular yaygınlaşmaktadır. Bu durum, sorunların çözümünde belirsizliğin, 
toplumsal düzeyde kendi gücüne güvensizliğin, etkisizleşmenin tezahürleridir. 
Siyasi, ekonomik, toplumsal, hukuki, ahlaki, kültürel alanda geçmişe dönük refe-
ransların anlamsızlaşması, geleneksel değerlerin ortadan kalkması ve yitirilmesi 
temsil düzeyinde de belirsizliğin genelleşmesine neden olacaktır. Gerçekten ve 
bilgiden kaçış (yüzeysellik) giderek gerçekten ve gelecekten korkuya ve karam-
sarlığa dönüşecektir. Bu yönde ortaya çıkan sorunları çoğaltmak mümkündür. 
Toplumsal ilişkiler düzeyinde bütünsellik eğilimi, düşünce sistematiği ortadan 
kalkarken düzensizlik, kaos, kriz çözülmesi gereken sorunlar olarak değil, belir-
sizliğin, bilinemezliğin, kaderciliğin, dogmatizmin, mistisizmin yeşerme alanı, 
zemini haline gelmiştir. Toplum çözümü ve etkinliği ortadan kalkarken, bireysel 
düzeyde de insanlar ne yapacağını bilemez haldedir. Bu nedenle “kişisel geli-
şim” ile ilgili mucizevi, özet, yüzeysel reçeteler ve yol göstermeler öne çıkacaktır. 
Yaşam koçlarının bireylere yol göstermez hale geldiği günümüz dünyasında ar-
tık bireyler antidepresan haplarla toplumsal gerçeğe tahammül edebilecek duru-
ma geleceklerdir.

ABD eksenli dünya düzeni kendi egemenliğini pekiştirip verili düzeni mut-
laklaştırırken toplumlar arası ilişkilerin sürdürülmesinde, gündelik işlerin-güç-
lerin yürümesinde örgütsüzlük, yöntemsizlik, güvencesizlik ve karamsar, tesli-
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miyetçi bir kendiliğindenlik genel-geçer hale gelmiştir. Postmodernizm ile genel 
dünya görüşleri yerine sıradanlık, rastlantı, yüzeysellik, eklektiklik, heterojenlik, 
yerellik gibi değerler, tekil metinler ve mikro anlatılar öne çıkarılmıştır. Gerçek-
te modern yöntemin reddi ve sonrasında önerilen pek çok postmodern kavram 
yine Batı’da modernizm pratiğinin/geleneğinin içinde ortaya çıkmıştır. Bu an-
lamda yeni bir aşamadan değil ama modern dünya görüşünün sonuna kadar 
gelerek postmodernizm ile kendini tükettiğini (sonlandırdığını) söyleyebiliriz. 
Postmodernizmin çoğulculuk, yerellik, özgürleşim gibi kavramları modernizm 
ile birlikte içeriksel ve biçimsel özelliklerini kazanmıştır. Moderniteye ait kav-
ramsallaştırmaların “gerçek” değil “kurgu” olduğunun iddia edilmesi, postmo-
dern yöntemi “belirsizlik” ilkesine yakınlaştırmıştır. Bilimde yöntemin reddi de 
bunun bir tezahürüdür. Dolayısıyla, postmodern argümantasyon, modernitenin 
uzantısı olan bir paradigma içinde kendini var edebilmekte ve sonuçta Batı kendi 
iç çelişkilerinin bir görüntüsünü sunmaktadır. Modernitenin evrensellik iddia-
sıyla Batı’nın dünya egemenliğini tek ve biricik kılma çabasına mukabil olarak, 
postmodernite de yine Batı-merkezci bir yaklaşımın izini sürerek küreselleşme 
söylemindeki zaaf ve boşlukları onarma görevini yerine getirmektedir. Buna 
bağlı olarak “gelişme” çizgisi itibariyle tek belirleyici olarak Batı’nın tekelci var-
lığını kabul etmeye zorlanan Batı dışı toplumların, açmazlarını aşma noktasında 
karşılarına konulan “mütemadi engel”e postmodernizm de eşlik etmektedir.

Batı dünya egemenliği içindeki çelişkiler ortadan kalktıkça Batı-dışı toplum-
lar ile Batı arasındaki farklılıklar daha çok vurgulanmaya başlanmıştır. Ancak 
bu farklılıklar çatışmaya dönüşmesine rağmen bilgi-gerçeklik ilişkisi kopmuş, 
dünya görüşleri belirsiz hale gelmiştir. Doğu-Batı kimlikleri arasındaki çatışma 
ve farklılık giderek hayali bir kurgu olarak sunulurken, diğer yandan çatışma 
bütün sıcaklığı ile gündemdedir. Bu çatışmanın temel dünya görüşü veya bilinç 
düzeyine çıkması halinde, gelişebilecek muhtemel bir direnç dalgasıyla başa çı-
kıp çıkamayacağı konusunda Batı’nın kuşkusu vardır. Dolayısıyla postmodern 
farkçılığın ve bireyciliğin bu denli yaygınlaşması hakim küresel güçlerin çıkar-
larına uygundur. Çünkü bütün enerjilerini her anlamda bölük pörçükleştirilmiş, 
bütünlükten yoksun bu dünyadan almaktadırlar. Batı kendi dünya egemenliğini 
tartışma konusu edecek bir çatışma bilincinden kaçınmakta, ancak bunu bütü-
nüyle reddetme imkanı da bulunmamaktadır. Bu durum, Sovyetler’in çöküşü 
sırasında bütün ideolojilerin yok olduğunun iddia edildiği ve ideallerin yerin 
dibine batırıldığı süreçle başlar (Fukuyama). Batı’nın yeni dünya görüşünün bir 
ayağını küreselleşme (tekleşme) söylemi oluştururken, diğer ayağını postmoder-
nizm (farklılaşma) oluşturmaktadır. 1980’lerden bugüne Batı’da “ötekileştirilen 
kimliklerin tanınması” adına öne çıkarılan kimlik eksenli stratejiler ve estirilen 
“çokkültürlülük” rüzgarları Batı dışı dünyada bir alternatif yaratamayan çeşitli 
toplum kesitlerini cezbederek 1990’lardan itibaren giderek parçalanma eğilimle-
rini artırmıştır. Yeni dönemde Batı’nın bu özel koşullarına bağlı olarak toplumu 
konu alan bilimler de yeni özellikler kazanacaktır. Bir süreden beri sosyal bilim-
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lerin krizde olduğu ve bir tıkanmaya maruz kaldığı düşüncesi öne sürülmekte 
ve sosyal bilimleri yeniden yapılandırma ihtiyacı vurgulanmaktadır. Bu iddianın 
temelinde modern bilim anlayışının günümüz gerçekleri karşısında geçersiz, ye-
tersiz kaldığı, bu nedenle terk edilmesi gerektiği inancı yatmaktadır. Esas tar-
tışma postmodernizm kuramlarıyla ifade edilmiştir. Batı’da önde gelen toplum-
bilimciler de tartışmanın içindedir. Wallerstein’ın Sosyal Bilimleri Düşünmemek, 
Ondokuzuncu Yüzyıl Paradigmasının Sınırları adlı kitabı bu düşünceyi çıkış noktası 
yapmaktadır. Söz konusu yaklaşım XIX. yüzyıl sosyal bilimine ait varsayım ve 
modellerin birçoğunun toplumsal dünyayı kavrayışımız önünde nasıl bir engel 
oluşturduğunu öne çıkarmaktadır. 1945’e kadar uzanan süreçte sosyal bilimle-
rin sınırlılıkları ve açmazlarından yaygın biçimde söz edilmektedir. Modernliğe 
özgü akılcılığın, evrenselciliğin geçersiz kaldığı görüşü nedeniyle sosyal bilimle-
rin de farklı ilkelere yaslanabileceği savunulmakta, yeni kuramsal arayışlar ne-
deniyle, sosyal bilimlerin krizinden veya giderek ölümünden söz edilmektedir. 

İçinde yaşadığımız çağın gelişmelerine baktığımız zaman, küreselleşme, ye-
relleşme ve postmodernitenin birbirine paralel ve bütünleşik süreçler olduğu 
açıkça görülmektedir. Ortada, modernliğin nüfuzuyla belirlenmiş geçmiş yüzyıl-
lardakinden farklı, yeni bir durum var. Batı üstünlüğü ve egemenliği değişmese 
bile, modernlik ile günümüz arasında bazı temel ayrılık noktaları olduğu tespit 
edilebilir. Postmodernite, parçaladığı, iğreti hale getirdiği geleneği (kutsal olanı) 
geri çağırarak modernizmin büyük anlamlar atfettiği temel değerlere (akıl, ras-
yonalite, bilim, gerçeklik, üretim vb.) karşı bir saldırı başlatmıştır. Bütün beşeri 
değerlerin (toplumun, insanlığın, birlik bilincinin, dayanışmanın, eşitliğin, sana-
tın, adaletin, paylaşmanın, erdemin vb.) son bulduğundan dem vurulmaktadır. 
Yaşanan gelişmeler de bu iddiaları doğrular niteliktedir. Dilini çarpılması, para-
noid-şizofren ifadeler, postmodern edebiyatın tüketiciliği, kanonun (büyük sanat 
yapıtlarının) değersizleşmesi, yazarın yok oluşu vb. bu gelişmenin tezahürleri-
dir. Her şeyin son bulduğu görüşü böylesine fetişleşince insanlık da yön duygu-
sunu yitirecektir. Bütün değerlerin içinin boşaltılması öğütlenirken ve bu yönde 
bir gelişme gerçekleşirken insanlığı kapsayacak nitelikte, bütünsel hiçbir yeni 
değer önerilmemektedir. Kültürel rölativizm (“ne olsa gider anlayışı”) bilimde, 
gündelik yaşamda, kurumlarda egemen değer haline gelmiştir. Yurttaş-bireyler 
bağlı oldukları toplum çıkarlarını reddetmeye, salt kendi benliklerinin ve arzu-
larının yolunu izlemeye davet edilmektedir. Aklın ve hakikatin ölümü kişisel 
inançların, her türlü hurafenin kışkırtılmasıyla paralel gerçekleşen bir süreçtir. 
Bunun ötesinde her düzeyde teslimiyet duygusu gelişmiş ve yayılmıştır. Artık 
üst-anlatıların, üst-dilin, büyük çaplı çözüm önerilerinin çöktüğü vurgulanmak-
tadır. Buna karşılık küreselleşmenin kurduğu üst-dil hayatın her alanına hakim 
olacaktır. Böylece küresel suça herkes ortak edilmiş olmaktadır. Teslimiyetçiliğin 
ve kendiliğindenliğin yaygınlaşmasıyla her şey ve herkes seyirlik hale gelmiş-
tir. İnsanlar gelişmeler karşısında pasif izleyici konumuna düşürülmektedir. Bu 
nedenle sistem herkesi yargılarken kimsenin kendisini yargılaması söz konusu 
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olmamakta, iktidar ve egemenlik kendini görünmez kılmakta, üstünlüğünü pe-
kiştirmektedir. Küresel egemenlik ve otoriterlik sanki doğal bir durummuş gibi 
sunularak içselleştirilmektedir.

Toplumlar tarih içinde özelliklerini kazandıkları gibi, bu ilişkilerin biçim de-
ğiştirmesi ve yeni bir yön kazanması ile sorunları üzerinde etkili olabilmişlerdir. 
Toplumsal-tarihsel değişmeyi savunmak, sorunların çözümü üzerinde en geniş 
biçimde, sağlıklı bir tartışma başlatmaktan geçer. Bugün Batı, toplum sorunları-
nın çözümünde etkili olacak güç ve yeteneği kendinde göremediği için sosyo-
lojinin bilim kimliğini tartışma konusu haline getirmiştir. “Toplumun ve tarihin 
sonu”ndan söz edildiğinde günümüz olaylarını anlamak mümkün olmadığı gibi, 
toplumun kendi sorunları üzerinde etkili olmasından da söz etmek mümkün ol-
mamaktadır. Bu nedenle tarihin, giderek siyasetin sonu ile ilgili görüşler başta 
sosyoloji olmak üzere toplumu konu alan bütün bilim dallarını etkileyecektir. 
Yeni dönemle birlikte sosyolojinin, sosyal bilimlerin kendisi ve konusu üzerinde 
belli tereddütler ortaya çıkmıştır. Bu gelişme öncelikle tarih konusunda görüş-
lerin değişmesi ile ilişkilidir. Geçmişte sosyologlar sosyolojiyi bir bilim olarak 
temellendirirken, toplumun gelişmesinden, tarihin akış yönünden ve buna bağlı 
mutlak, evrensel çıkarlardan söz etmişlerdir. Genç bir bilim dalı olan sosyoloji-
ye sosyal bilimler alanında saygın bir yer açmak için sosyolojinin modernizmin 
bir ürünü olduğunu savunmuşlardır. Doğrusu bu görüşlerde doğruluk payı da 
bulunmaktadır. Sosyoloji, Batı içi ulusal ve toplumsal çelişkilerin bir ürünüdür. 
Ama aynı zamanda belli bir toplum modelinin tüm toplumlar için geçerli ol-
duğu görüşünün de doğrulanmasıdır. Ancak yeni dönemde modernizmin sonu 
(postmodernizm) görüşleri ile birlikte sosyal bilimlerin ve sosyolojinin kendisi-
nin varlığı tartışma konusu yapılacaktır. Bu durumda sorulması gereken temel 
soruları bizlerin sorması gerekiyor: Tarihte ilerlemenin ve üst düzeyde toplumsal 
çıkarların söz konusu olmadığı nasıl açıklanabilecektir? Belli koşullardan ve çı-
karlardan bağımsız, çelişki ve çıkarların üstünde yer alan, aşkın bir sosyal bilim 
mümkün müdür? Bu tartışmanın daha baştan önünün kesilmesi için en kestirme 
yol tarihin inkar edilmesidir. Bilgi, toplumsal bilinç, kimlik ve gerçeklik arasın-
daki ilişki bu nedenle belirsiz hale gelmiştir. Gerçekliğin belirsizliği mutlaklaştı-
rılınca, gerçeklik bilinemez hale gelince toplumsal kimlikler de belli koşulların 
dışında etnik, dinsel, cinssel vb. temelde mutlak özelliklere bağlanmıştır. 

Batı’da endüstri-ötesi toplumdan, toplumun tükenişinden, modernizmin 
ötesinden söz edilmesine rağmen, bu yeni bir aşamayı belirtmemektedir. Yeni 
oluşum kendisini sadece modernizme karşıtlıkla ifade etmekte, genel düzlemde 
farklı bir alternatif getirmektedir. Yeni bir girişim söz konusudur ama bu yeni bir 
toplum modelini, yeni ve ileri bir dönemi ifade etmemektedir. Sözü edilen Batı içi 
çatışmaların aşılmasıdır ama bir ilerleme olmadan. Bizim açımızdan ilerleme ve 
akılcılık karşıtlığının, belirsizlik ve değersizleşmenin hangi sorunlarımızın anla-
şılması ve çözümlenmesine katkı sağladığı soru konusudur. Mevcut Batı dünya 
egemenliğini pekiştiren, insanlığın daha iyi bir gelecek idealine ve görüşüne kar-
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şıt olan bu görüşe bizim katılmamız söz konusu olamaz. 
Batı günümüzde dünya egemenliğini tartışma konusu haline getirme riski ta-

şıyan bütünsel kuramlara sırt çevirmiştir. Bunun da ötesinde bütünsel kuramla-
rın reddi ile Batı-dışı toplumlardan gelebilecek yeni ve geçerli açıklama girişim-
lerinin de önüne geçmeyi amaçlamaktadır. Bütünsel kuramların reddi, tarihin 
sonu görüşleri bir yerde mevcut dünya dengesini ve çıkarları mutlaklaştıran, bu 
dengeyi tartışmak istemeyen bir anlayışın ürünüdür. İleriye yönelik bir gelişmeyi 
ve öngörüde bulunmayı engellemektedir. Sovyetler Birliği’nin tasfi yesinin gün-
deme geldiği 1980 sonrası ortaya çıkan yeni gelişmelerle birlikte Batı kendi içinde 
bir tartışma ve gelişme görmemekte, bunu da istememektedir. Kendisi açısından 
bir tür çelişkisizlik durumu söz konusu olduğu için kendi egemenlik düzenini 
mutlaklaştırırken gerçek temelde her türlü arayışı da belirsiz ve anlamsız hale 
getirmiştir. Küreselleşme ile muhafazakarlaşma veya mutlak egemenlik anlayışı 
ile teslimiyetçi-kendiliğindenlik bir arada gelişmiştir: Gerçeğin iğreti hale gelişi, 
belirsizleşmesi, darlaşması, korku ve karamsarlık bu nedenle yaygınlaşmıştır. 
Postmodernizmle başlayan açıklamaların Körfez Savaşı ile birlikte küreselleşme 
ve yeni dünya düzeni tartışmalarına dönüşmesi boşuna değildir. Küreselleşme 
postmodernizme göre siyasi açıdan daha radikal bir söylemdir. Batı, mevcut 
koşullarda Doğu toplumlarının kendi sorunları önünde bilinçlenme potansiyeli 
karşısında elindeki egemenliği saldırgan bir biçimde koruma çabası içindedir. Bu 
nedenle, bilgi-gerçeklik ilişkisi gündelik yaşam ilişkileriyle ve özel çıkarlarla sı-
nırlandırılıp yüzeysel hale getirilirken, iğreti bir gerçeklik anlayışı da genel geçer 
hale gelmiştir. Bilgi ve gerçekliğin sıradanlaşması, toplum bilincinin yüzeysel-
leşmesi bütünsel tarih anlayışlarının, tarihte değişme ve aşama (devrim) olacağı 
görüşünün mahkum edilmesinin bir sonucudur. Bu nedenle toplum düzeyinde 
teslimiyetçi-kendiliğindenlik, belirsizlik ve karamsarlık egemen hale gelmiştir. 
Karamsarlığın çeşitli düzeylerde yaygınlaşması, toplumların parçalanarak kendi 
kabukları içine büzüşmeleri bir kader değildir. Bilim, sanat, edebiyat, ne adına 
ve hangi gerekçeyle olursa olsun karanlık bir tabloyu insanlığa empoze etmenin, 
geleceği fl ulaştırmanın savunulabilir bir yönü bulunmamaktadır. Böyle bir tab-
lodan ancak hakim küresel güçler yararlanabilir. Türkiye’nin ve sosyolojimizin 
miras ve birikiminin halihazırda maruz kaldığımız küresel karartmayı aşabile-
cek potansiyele sahip olduğuna güvenmemiz gerekiyor. Güven ise dayanakları 
sağlam bilinçten doğar. Türkiye’nin önemi tarihi zenginliğinden ve geçmiş mi-
rasından kaynaklanmaktadır. Son dönemde küresel ilişkilerden birçok bakım-
dan olumsuz yönde etkilenmiş olmasına rağmen bu açmazdan çıkış yolu vardır. 
Günümüz egemen ilişkiler düzenini ve sorunlarını mutlaklaştırmak yerine tarihi 
değişmeyi ve aşamayı savunmak toplumsal iyimserliğin, birlik ve dayanışmanın 
da temeli olacaktır. 


