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ÖZ: Toplumsal değişme sosyoloji için temeldir. Toplumlar zaman içerisinde hareket etmektedirler. Bu 
değişimin incelenip açıklanması önemlidir. Toplumsal değişme tarihsel bütünlüğünü korumalıdır. Günümüzde 
toplumsal değişme denetimsiz biçimde gerçekleşmektedir. Batı dünyası elde etmiş olduğu üstünlüğü hayatın 
her alanına yaymıştır. Bu durum sosyal bilimleri de etkilemiştir. Günümüz Batı dünyası kendisini dünyanın 
lideri olarak konumlandırmıştır. Bu konumlandırma gücü ona tarihi de yönetebileceği düşüncesini vermiştir. 
Günümüz toplumsal değişimini tarihsel perspektiften kopararak gerçekleştirme isteği söz konusudur. Batı 
dünyası kendi tarihinin sorunları olduğunun farkındadır. Bunları görmezden gelmek için toplumların tarihleri 
ile olan bağlarını koparmaya gayret etmektedirler. Toplumların tarihsel geçmişlerinin öneminin olmadığını 
söylemektedirler. Ancak tarih toplumların kimliğini yaratan temel ögedir. Batı dünyası bu gerçeği reddederek 
kendi üstünlüğünün ebedi ve ezeli olduğu inancına varılmasını istemektedir. Üstünlüğünü koruyabilmek için 
buna ihtiyaç duymaktadır. Bu çalışmamızda da toplumsal değişmede tarihi öznenin ortadan kalkması 
incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Toplumsal değişim, Tarihi özne, Kimlik, Sosyoloji, Toplum. 

 

The Silence of the Lambs: Social Change and Loss of Historical Subject/Identity 

ABSTRACT: Social change is fundamental to sociology. Societies move through time. It is important to examine 
and explain this change. Social change must preserve its historical integrity. Today, social change takes place in 
an uncontrolled manner. The Western world has spread its superiority in all areas of life. This situation also 
affected the social sciences. Today's Western world has positioned itself as the leader of the world. This 
positioning power gave him the idea that he could also rule history. There is a desire to realize today's social 
change by separating it from the historical perspective. The Western world is aware that its history has 
problems. In order to ignore these, they try to break the ties of societies with their histories. They say that the 
historical backgrounds of societies do not matter. However, history is the basic element that creates the identity 
of societies. The Western world rejects this fact and wants it to be believed that its superiority is eternal and 
eternal. It needs this in order to maintain its superiority. Therefore, it has rendered social change uncontrolled. 
In this study, the disappearance of the historical subject in social change will be examined. 
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Giriş 

Son dönem yazılarımızda ağırlıklı olarak toplumsal değişme üzerinde duruyoruz. Bunun 
üç önemli nedeni var. Önce sosyoloji bizim mesleğimiz. İkincisi sorunları olan toplumların 
toplumsal değişmeyi savunmaktan başka bir çözüm yolu yoktur. Üçüncüsü toplumsal 
değişmeyi savunurken öncelikle bunun toplumun kendi isteği ve yönlendirmesi, denetimi 
altında olması gerekir. Günümüzde toplumsal değişmeye rağmen bu üç temel amacın 
dışında yeni sorunlarla karşı karşıyayız. 1-Sosyolojinin bilim olarak kimliği tartışmalı 
durumdadır, 2- verili düzen içinde toplumsal değişmeye rağmen toplumsal bir çözümden 
söz edilememektedir, 3- mevcut değişim toplumun istediği, yönlendirmesi ve denetimi 
dışında gerçekleşmektedir. Bizim küresel düzeyde ortaya çıkan ve egemen hale gelen bu üç 
eğilim ve tutumu benimsememiz mümkün değildir. Günümüz sosyoloji konuları ve 
sorunları bu açıdan bir bütünlük göstermektedir. Bütünsel düzeyde de bir karşılığı olmalıdır. 

Günümüzde insanlık tarihi açısından bir dönüm noktası ile karşı karşıyayız. Bu değişiklik 
verili sorunların bir yansıması olarak düşünce düzeyinde tüm dünyayı belirlemektedir. Batı 
dünya egemenlik ilişkilerinde ve Doğu-Batı çatışmasında temelde bir değişiklik olmadan 
siyasetten gündelik yaşama kadar her düzeyde köklü değişikliklere gidildiği yeni bir dönem 
açılmıştır. Toplum ve devlet düzeyinde bu değişikliklere karşı bir direnç varken dünya 
görüşü ve birey düzeyinde bu değişikliklere kolayca uyum sağlanmaktadır. Gerçeklik ile 
dünya görüşü arasındaki uyumsuzluk farkı açılmış, birbirinden giderek kopmuştur. Küresel 
değişiklikler önünde toplumların ve devletlerin bu gelişmelere ayak uyduramadığı gibi 
görüşler modern dünya görüşlerine ve toplum örgütlenmesine eleştiri biçiminde ortaya 
çıkmıştır. Bakış açısındaki bu değişiklik yakın dönem modern düşüncesi içinde etkili 
olacaktır. Toplumun yeni değişimler karşısında çözümsüzlüğü, değişimin toplumun iradesi, 
denetim ve yönlendirmesi dışında ortaya çıkışı, tarihi öznenin/kimliğin kaybolması, 
teslimiyetçi-kendiliğindenlik, belirsizlik ve “kuzuların sessizliği” görünümündedir. Bizim bu 
yazıda tartışacağımız esas konu budur. Konunun aynı zamanda sosyolojinin bilim kimliği ile 
ilgili bir sorun olarak ortaya çıkması sosyoloji ile bir hesaplaşmayı da kaçınılmaz 
kılmaktadır.  

Günümüz sosyoloji sorunları hem geçmiş birikimin ürünü, hem de geçmişten bir kopuş 
olduğu için tartışmayı sadece günümüz ile sınırlamak mümkün değildir. Son dönemde 
gündeme gelen değişiklikleri yakından tanımlayabilmek amacıyla Batı dünya egemenliği ve 
üstünlüğünü yanında, Batı düşüncesinin ve onun bir parçası olan sosyolojinin gelişim 
seyrini takip etmek gerekir. Batı dünya üstünlüğünün Batı-dışı ülkelerde etkisinin 
hissedilmesiyle sosyoloji çalışmalarının ortaya çıkışı aynı dönemin ürünüdür. Bu yüzden 
konu üzerinde kimi zaman tekrara düşmemize rağmen bu çıkış noktamızı vurgulamakta 
ısrar ediyoruz. Son iki yüz yılda ve günümüzde büyük değişimlere, alt üst oluşlara karşın 
Batı dünya egemenliği ve üstünlüğünde bir değişiklik yoktur. Yine Batı düşüncesi ve 
açıklamaları değişiklik göstermiş olsa da Batı dışı ülkelerdeki etkinliği sürekliliğini 
korumaktadır. Batı yayılmacılığı ve düşüncesi sınırına gelmiş ve artık Doğu ile ilişkilerde bir 
aşama söz konusu olmadan otoritesini mutlaklaştırmak istemektedir. Günümüzde toplumsal 
değişme ve ilerleme görüşünün gözden düşmesi bu nedenledir. Konuya yaklaşım biçimi de 
modern Batı açıklamaları ve örgütlenmesi eleştirisi ile sınırlı kalmıştır.  

Son dönem Batı düşüncesi eleştirisi sosyoloji tarihini kapsamaktadır. Yeni gelişmeleri ve 
modern Batı düşüncesi eleştirilerinin dünya gelişmeleri içine yerleştirerek açıklanması 
gerekir. Buna karşılık sosyoloji teorisi ve pratiğinde değişme tarihin, toplumun ve koşulların 
üstünde, dışında zorunlu bir değişim olarak tanıtılmaktadır. Bunu corona salgını sonrası 
denetimi mümkün olmayan kaçınılmaz toplum üstü tehditlere karşı yeni düzen 
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örgütlenmesi ve uygulamalarında görülmesi mümkündür. Batı dünya egemenliği ve 
gelişimlerinin bilinmezlikten gelinmesi yaygın bir tutumdur. Günümüz değişimleri çeşitli 
toplumlar arası gelişmelerin dışında ve üstünde felaket ve krizlere dayalı zorunlu değişim 
olarak tanımlanmaktadır. Dünya koşularından ve sorunlarından bağımsızlaşma Batı dünya 
egemenliğine ve üstünlüğüne özel bir rol vermenin dışında değildir. Batı-dışı toplumların bu 
değişime katkısı ve ortak oluşu söz konusu olmamıştır. Batı toplumları ve sınıfları da yeni 
değişim ve gelişmeler üzerinde etkili değildir.      

     Toplum olay ve ilişkileri bir bütündür. Sosyoloji bu bütünlük içinde ve bütünlüğü 
sağlayabilme çabasının bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Son dönem modern Batı 
yayılmacılığı serüveni içinde en etkili ve bilinçli olan alan düşünce düzeyindedir. Geleneksel 
dünya görüşünün tasfiyesi ve toplumsal değişmeyi kapsayan bu tartışma belli koşullar 
içinde ortaya çıkmıştır. Dönemi ve değişimleri belirleyen olay ise Batı egemenliği ve 
üstünlüğü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu üstünlük açıklamaları da belirlemektedir. Bu 
yönde ortaya çıkan açıklamaları akıl veya ahlak, din, düşünce vb. aracılığı ile bilinç 
düzeyinde küçümsemek bize üstünlük kazandırmadığı gibi açmazlardan da kurtaramaz. 
Birlikte yaşadığımız bu serüvenden gerekli dersleri çıkarmak sorunlar üzerinde etkili olmak 
için zorunludur. Modern toplumsal değişme kuramlarına karşıt yeni açıklamalar sorunların 
nasıl algılandığını ve ne tür çözümler öngörüldüğünü bilmek açısından önem 
kazanmaktadır. Batılı sosyologlarla aynı konuları ve sorunları ele almamız mevcut 
açıklamaların benzeri düşündüğümüz kanıtı olarak değil tartışmada bir ortaklık sağlamak 
ve yeni çözüm arayışlarına yol göstermek için önemlidir. Günümüzde toplumsal değişmeye 
karşı yaklaşım biçimi değişmiş olsa bile toplum içi ve toplumlar arası çelişki ve çatışmalar 
günümüzde de büyük ölçüde değişmiş değildir. Günümüz düşüncesini etkileyen en büyük 
değişiklik Batılılaşma/modernleşme yerine küreselleşmenin ikame edilmesidir. Ancak kendi 
toplumsal kimliğimize sırt çevirmek, Batı’ya yandaşlık etmek ve bir yönüyle benzemeye 
çalışma çabasında bir değişiklik yoktur.  

Küreselleşme olarak ifade edilen çok yönlü değişim belli bir dönemden bu yana 
kaçınılmaz olarak görülmekte ve amaçlanmaktadır. Yeni dönemde esas ilgi endüstri/iktisat 
düzeyinde ortaya çıkan değişim ve ortaklık yerine Batı dünya egemenliği ve üstünlüğüne 
ilgi duyma biçimindedir. Diğer bir deyişle günümüzde Batı çerçevesinde dünya ilişki ve 
dengelerinin düzenlenmesine yandaşlık düzeyinde, ortak olmadan ilişki kurulmaktadır. 
Batılı ülkeler gibi Batı-dışı ülkeler ve özelde Türkiye de küreselleşmenin sorun olarak 
gündeme getirdiği iklim, sağlık, beslenme, nüfus, göç vb. sorunlarıyla ilgilenmektedir. 
Küreselleşme ile dünya egemenliği ve toplumların örgütlenmesi ve yeni bilgi örgütlenmesi 
arasında ilişki vardır. Bu ikisi arasında ilişki olmasına karşın esas vurgulanması gereken 
hangi yönün öncelik taşıdığıdır. Batı ve Batı dışı toplumlar dünya egemenliği 
örgütlenmesine ortak olmaktan, bu yönde sorunları etkilemekten uzaklaşırken Batı 
açıklamalarına ve bilgi örgütlenmesine her yönüyle katılmaktadır. Bilgi toplumu gibi 
açıklamaların sosyolojide ve diğer toplumbilimlerinde yaygınlaşması rastlantı değildir. Yine 
akademik düzeyde de daha katı ve uluslararası denetime, işbirliği ve aktarmaya dayalı yeni 
bir örgütlenme söz konusudur. Bu öğrenci değişimine kadar gitmektedir. Son dönemde 
modern toplum örgütlenmesine yönelik eleştiriler/muhalefet toplumsal değişmenin yönü ve 
eğilimleri konusunda bütünlük ve tutarlılık sağlayabilmektedir. Buna karşılık tartışma 
dünya egemenlik ilişkilerinin yönetimine yandaşlıktan öteye gitmemektedir. İlgi çekici olan 
günümüz toplumsal değişmenin yönü, denetimi, biçimi tartışmasız görülürken, bu 
değişimin toplumlar arası kaynağı ve siyasi yönünün toplum düzeyinde tartışılmasının 
gündemde olmamasıdır. Günümüzde geçmişten farklı olarak dünya egemenliği ve 
üstünlüğü toplumun yapısında bulunan güçle açıklanmamaktadır. Sorunların toplum 
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yapısında bulunan güçle çözüleceğine yönelik bir tutum da yoktur. Bu yönde modern 
sosyolojinin öne çıkardığı çeşitli kuramlar, görüşler, toplumsal yapı ve toplumsal değişme 
anlayışı ve tartışmaları gözden düşmüştür. Özellikle 1980-90’lı yıllardan sonra bu konuların 
sosyolojide ağırlığının kalmadığı gibi sosyolojinin bilimsel kimliğini oluşturan bu konudan 
söz eden de kalmamıştır. Toplumsal yapı ve toplumsal değişme sıradan, herhangi bir konu 
gibi ele alınmaktadır. Üniversitede verilen dersler ve pratikte uygulamalar verili dünya 
düzenin işleyişiyle sınırlı, gündelik işlerle ilgili sorunların açıklaması ve çözümü olmaktan 
ileri gitmemiştir. Toplumların yapısının (başta endüstriye dayalı üretim/iktisadi 
ilişkilerinin) toplumlar arası ilişkileri ve üstyapıyı belirlediği görüşlerinin savunulamaması, 
farklı etnik, dini, cinse dayalı mutlak kültürel kimliklere, özelliklere dayalı yeni 
açıklamaların ortaya çıkması, toplum yapısındaki değişikliklere dayalı yeni bir toplumsal bir 
aşamadan, devrimden söz etmeye imkân vermemektedir. Bu yönde sorunlar, bunların 
çözümleri verili düzenin ve küreselleşme eğilimi sonucundaki sorunlarının dışında yerel 
sorunlar olarak görülmektedir. Verili düzenin koşullardan, tarihten, toplumdan kopması ve 
üstünde görülmesini bu nedenledir. Küreselleşme uygulamaları temel konu ve sorunların 
çözümünde yol gösterecek, açıklayıcı ve yardımcı olacak nitelikte değildir. 

Son dönem uygarlık tarihini ve düşüncesini etkileyen ve uygarlık mirasını değersiz kılan 
en önemli olay küreselleşmedir. Tarihe ve toplumsal kimliğine sırt çevirmemiz ve verili 
dünya düzen uygulamalarına tartışmasız uyum göstermemiz kaçınılmaz görülmektedir. 
Küreselleşme açısından bu yönde iki konunun altı çizilmelidir. 1-Bu girişim belli bir 
dönemden itibaren başlamıştır, 2- Küreselleşmenin ne olduğu. Küreselleşme genel olarak 
Batı’ya öykünmenin ötesinde, belli bir dönemden sonra ortaya çıkmış ABD eksenli verili 
dünya düzenine uyumu belirtmektedir. Sovyetler Birliği’nin tasfiyesi sonrasında yeni 
düzenin pekişmesi dışında toplumlar düzeyinde yeni bir alternatif ve arayış 
görülmemektedir. Yeni koşulları tanımlayan olaylardan en önemlisinin Sovyetler Birliği’nin 
tasfiyesi ve 11 Eylül küresel darbesinin olması, siyaset düzeyinde tartışmaların yeni dünya 
düzeni/düzensizliği olması rastlantı değildir. Küreselleşmeyle Batı dünya egemenliğinin 
toplumlar arası ilişkiler kaynağı göz ardı edilip siyasi yön önemsizleştiğinde bu yön tartışma 
dışı kalırken olaylara bakış açısı değişecektir. Batı üstünlüğünü ve öncülüğünü toplumsal 
yapıda, Batı’nın kendi özünde ve yapısında bulunan güçle açıklamak yerine, toplumların 
kendisinden kaynaklanmayan uluslararası krizlere, felaketlere karşı otoritesine ve bu yönde 
müdahalelerine bağlı olarak açıklayacaktır. Batı dünya egemenliği tartışılmazlığını ve 
otoritesinin meşruiyetini de toplumdan, toplumlar arası ilişkilerden diğer deyişle tarihten 
bağımsız ve üstünde gücüne dayayacaktır. Verili küresel düzene ortaklık değil ama 
yandaşlık bu yönde ortaya çıkan uygulamalara uyum olarak gösterilecektir. Küreselleşme 
Batı dünya egemenliği ve üstünlüğünün tartışılmaz hale gelmesinin bir sonucudur. 
Dolayısıyla esas ilgilenilmesi gereken konu söz konusu ilişkiler ve bu ilişkilere yol açan 
koşullar ve sorunların aşılması olmalıdır. Günümüzde bu yönde toplumlar arası ilişkilere 
dayalı açıklamalar bile müdahale edilemeyen, denetlenemeyen, ulaşılamayan gizli güçlerin 
oyunu olarak ele alınmaktadır. Böylece toplumlar arası ilişkiler de krizlere, felaketlere dayalı 
komple teorilerinin bir uzantısına dönüşmüştür.  

Modern dünya görüşlerinde toplumların yapı ve eğilimleri üretim kesiminde egemen 
ilişkilerce belirlenirken, aynı zamanda toplumlar karşılıklı ilişkileri, kimlikleri ve sorunları 
birlikte tanımlanmıştır. Bu açıklamaların temelinde endüstri ilişkileri ve çözümlerine dayalı 
bir anlayış vardır. Endüstri kesiminde oluşturulan yeni ilişkilerle toplumlararası ilişkilerde 
Batı lehine bir denge amaçlanmıştır. İki kutuplu dünya düzeninde de bu açıdan bir ortaklık 
vardır. Batı-dışı toplumlar için sorun bir kalkınma modeli olarak ele alınmıştır. Sosyalizm de 
bu yönde bir kalkınma modeli olmuştur. Bu açıklamaları benimseyen sosyologlar kendi 
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toplumları için “azgelişmiş” demekten çekinmemiştir.  Toplumların kimliği ve gücü endüstri 
ilişkileri içindeki yeri ve rolüyle tanımlanmıştır. Gerçekte endüstrinin ve toplumun gücü 
veya sınırlılığını belirleyen pazar değil, siyasi düzeyde elde edilen güçle pazarın 
imkânlarının değerlendirilmesi ve denetlenmesidir. Sovyetler Birliği’nin tasfiyesi sonrası 
gündeme gelen küresel neo-liberalizmin de gösterdiği budur. Modernleşme veya ne dersek 
diyelim Batıcılaşma olayı Batı ile Batı dışı toplumlar arasındaki farkın ortaya kalkmasına izin 
vermemiş, tam tersine bu farklılıklar aşılmaz hale gelerek aynı zamanda Batı’ya daha çok 
bağımlılığa neden olmuştur. Bu açıdan modern dünya egemenliğinden ve toplumsal 
değişmeden beklenen sonuçların (modern Batı toplum modelinin ortaklığı) ortaya çıkması, 
gelişme ve ilerlemeden söz etme imkânı kalmamıştır. Bu nedenle küreselleşme veya post-
modern toplum, modern toplum ve dünya görüşüne karşı eleştirilerle bağlı olarak 
tanıtmaktadır. Yeni dönemde sadece bilim yöntemi değil toplumsal kırılmaların bir parçasını 
temsil eden, toplumsal düşünce ve bilincin bir biçimi olan sanat da toplumsal gerçek ve 
deneyimlerin dışında uzmanca, teknik bir olaya ve bilinçten kopuşa dönüşmüştür. Sanatta 
bireysellik ve soyutlama toplumsallaşmaya yönelik bir genişlik kazanmak için değil, teknik 
bir alanın üretimiyle ve teknoloji ile piyasanın koşullarıyla özdeşleşmiştir. Artık dil, anlatım, 
biçim, üslup nesneler arasında sorgulanmayan, zaman ve mekândan bağımsız, düzensiz, 
yama kolajlar biçiminde birbirine eklenen, kendi içine kapalı, birbirine referans veren, 
doğrulayan, gerçekliği olmayan yeni bir temsil dünyası yaratır. Bunun geldiği yer artık 
sadece sanat düzeyinde değil sosyolojide de günümüzde “artırılmış/hiper gerçeklik” olarak 
tanımlanmaktadır. Bu “bozulmuş” gerçeklik gerçeğin kendi temsilinden daha sahici ve etkili 
görülmektedir. Toplumların bu “sahte gerçek oyunu”na katılmaları akılsızlıklarından değil 
alternatif bir dünya ve düzen arayışının olmamasındandır. “Kuzuların sessizliği” hem 
gerçek dünyada, hem de ona paralel kurulan varsayılmış, sahte/sanal dünyada birlikte 
gerçekleşmektedir.  Varsayılmış/sanal paralel dünya gerçeğin hayal düzeyinde bile olsa 
ayakları üzerine oturması değil, aslında gerçek dünyanın izdüşümüdür. Diğer bir deyişle 
yolda yürürken meydana gelen gölgemizden başka bir şey değildir. Zaman ve mekânı, 
kimlikleri aşmak, değiştirmek mümkün olsa da, temelde değişen bir tutum, yargı, değer ve 
açıklama yoktur.  Sadece yer değiştirme vardır. “Varsayalım dünya”  mutlak gerçeğin 
değişmezliğini, sürekliliğini ve hayallerin kontrol ve denetimini sağlamaktadır. Bir yönüyle 
ütopyaların distopyaya dönüşmüş halidir.  

Verili düzen geleceğe yönelik yeni bir görüş ortaya koyamadığı için üstünlüğünü ve 
meşruiyetini tarihten, toplumdan bağımsız, onun dışında doğa-üstü olay ve sorunlara 
dayamıştır. Bu nedenle toplumsal gerçek ve toplumun maddi güçleriyle ilişkisi kesilecektir. 
Küreselleşme ile verili düzen üstünlüğünü ve gücünü tarih, uygarlık, toplum ilişkileri ve 
koşulları içinde açıklamaktan vazgeçmiştir. Modern öncesi ve sonrası ilişkiler günümüz 
küresel uygulamalarının bir birikimidir, Son dönemde verili dünya düzeni işleyişini 
toplumsal ilişkilerden bağımsızlaştırmıştır. Düzen ile toplum ilişkisi tek yönü iklim, tarım, 
açlık, kuraklık, göç, salgın gibi sürekli krizlerle yeni uygulamaları ve örgütlenmeyi 
dayatmak biçimine dönüşecektir. Toplumlar, çeşitli toplum kesitleri bu yeni ilişkilere 
katılmak, yeni ilişkiler çözüm olmadığından ortak olmadan yandaşlık etmek ve buna uygun 
yeni bir biçim kazanmak zorunda kalmışlardır. Bu durum iklim, açlık, kuraklık, göç, savaş, 
şiddet, ötekileşme, nefret gibi genel krizlerin olmadığı anlamına gelmemektedir. Ancak bu 
krizler kaçınılmaz bir veri olarak ele alınarak, verili düzen sorgulanmadan verili düzenin 
yeni uygulamaların meşruluğuna ve gerekçesine dönüşmektedir. Batı dünya egemenliğinin 
dünyaya getirdiği yıkım, tahribat tartışılmadan, yeni ilişkilerin öncülüğü ve sözcülüğü yine 
aynı gücün eline verilmektedir. Verili düzen böylece kendi otoritesini mutlaklaştırdığı gibi 
insanlığın geleceğini de tehdit edecek yeni bir serüvene girişecektir. Krizlerin büyüklüğü, 
felaketlere dönüşmesi ve küresel çapta olması nedeniyle bu uygulamalar genelleşebilecektir.   
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Yeni dönemde alternatif bir görüş ve düzen umudu olmayınca, yeni düzenlemelerin 
dışında kalmak her alanda düzen dışı kalmak anlamındadır. Gerçekte düzen toplumdan, 
sorunların çözümünden, gerçekten, koşullardan koptuğu için bütün uygarlık mirası geçersiz 
kalmış, en geniş biçimiyle toplumların düzene ulaşması, ortak olması, etkilemesi mümkün 
görülmemektedir. Bu açıdan “düzen dışı” kalmak düzenin bir gereğidir. Ancak düzen dışı 
kalarak, varlığını sürdürmek veya yandaşlık yapmak mümkün olduğu için düzen kontrol ve 
denetimi sürdürmek amacıyla toplumla olan ilişkisini sürdürmektedir. Kontrol ve denetim 
işleri bu nedenle toplumdan kopuk olsa da önemlidir. Düzeni aşmayan fakat verili düzene 
karşıt antici tavır ve isyanlar da bunun bir uzantısıdır. Düzenlemelere anti olan, verili 
ilişkiler alanı dışında kalan kesimler yeni düzenin hukuk/hak uygulanmaya gerek 
duyulmayan başıboş “tanımsız”lara dönüşmektedir.  Verili ilişkiler içinde kalan geniş 
toplum kesimlerinin durumu da parlak değildir. Kendi içinde farklılaşan ama temelde 
belirginleşen iki ana toplumsal kesim oluşmaktadır: Bağımsız kurumsal 
gözetenler/yönetenler ve parçalanmış, birbirine karşıt, farklılaşmış yönetilenler. Yönetilenler 
teslimiyetçi kendiliğindenlik içinde özgürdür! “Kuzuların sessizliği” yeni teknolojilerin, 
toplumsal araç ve biçimlerin ortaya çıkmasının hem dayanağı, hem de gerekçesini 
oluşturacaktır. Toplum içi ve toplumlar arası farklılıklar, çekişme ve çatışmalar aşılması ve 
çözümlenmesi gereken bir mücadele alanı amaç olmaktan çıkmasıyla özgürleşme verili 
düzen içinde uyumsuz, antici deliliğe eğilimli bireysel teslimiyet ve hazcı kendiliğindenliği 
savunmaya dayalı gerilime dönüşmüştür.  Modern Batı düzeninin bütünsel düzeyde 
uyumlu birey-toplum ilişkisi, öznellik, bireysellik anlayışı sınırına geldiğinde artık kendini 
de savunamaz hale gelerek, her türlü görüşün ve tutumun inkârı biçimini almıştır.   

Günümüzde modern toplum düşüncesiyle doğaüstü güç ve meşruiyet bağlamından 
çözülen, kutsalın yerine kendi güç ve örgütlenmesini koyan toplum ve toplum güçleri 
yeniden kendi kaderini belirleyemez, etkileyemez bir konuma gelmiştir. Verili dünya düzeni 
toplumdan, koşullardan koparak bütünüyle insana karşı yabancılaşmış ve kendisini 
toplumun kaderini belirleyen, biçimleyen yeni tanrılar olarak görmektedir. Toplumun gücü 
ve örgütlenmesi söz konusu olmadığında, düzene karşı koyma da yine tanrısal güçlerce 
donanmış “kurtarıcılar”ı beklemeye ve onun peşinden gitmeye dönüşmüştür. Bunun dışında 
kalan kesimler ise antici eğretileme, ironi ile tanrısal güçleri küçük düşürerek onların 
otoritelerini geçersiz kılmaya çalışacaktır. Geniş toplum kesimleri gerçeğin öznesi ve üreticisi 
olmaktan çıkıp edilgen nesnesine dönüşmüştür. Modern toplum düşüncesi insanın 
bağımsız/özgür iradesini, bilincini öne çıkarırken aynı zamanda kutsal, tanrısal bir gücün ve 
işleyişin iradesinden ve ona bağlı olmaktan da bağımsızlaştırarak kendini tanımlamış 
oluyordu. Modern dönemde insan ve toplum övgüsü öne çıkmıştır. Tanrı- öznenin yerine 
konan modern toplum-özne anlayışı temelde bir değişiklik göstermese de elbette önemli bir 
değişikliktir. Ancak tanrı yerine en az onun kadar etkili akıl veya toplum, toplum sınıflarının 
konması çözüm olmadığında düzene karşı toplum düzeyinde eleştiriyi de 
kolaylaştırmaktadır. Bilime duyulan saygının ve sosyalizmin kaynağı da budur. Marksizmin 
kendini eylem bilim veya tarihsel materyalizm yöntemiyle tanımlaması bu nedenledir.  

Sosyolojinin Batı’ya öncülük ve sözcülük vererek toplum ve toplum sınıfları ve bilinç 
arasında kurduğu ilişki onu tarihsel somut maddi zeminine ve toplumsal değişme temeline 
oturtmak içindir. Batı sosyalizmi de Batı-dışı toplumlara yönelik aynı yanlış tavrı taşımak 
açısından sosyoloji ile ortak görüştedir. Marx’ın ve sosyalizmin sınırlılıklarına rağmen 
üstünlüğü topluma ve toplum güçlerine tarihin oluşumunda verdiği belirleyici roldür. 
Toplumsal değişme ve ilerlemenin esas içeriği toplumun aktif katılımı ve denetimi altında 
olmasındadır. Marx, toplumsal değişme anlayışını toplum ve tarihin pozitivist, determinist 
mekanik bir kurgusu olmaktan çıkarmayı amaçlamıştır. Tarihsel koşullardan özgürleşme, 
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devrimci tavır verili koşulların dışına çıkma, dönüştürme imkânı vermesindendir. Bu açıdan 
Marx sosyolojiye önemli bir katkıda bulunmuştur. Batı toplum ve tarihine öncülük ve 
üstünlük verse de sosyolojide toplum ve tarih temelli açıklamaların ortaya çıkmasında 
önemli bir rol üstlenmiştir. Görüşleri tartışmalıdır, ama soyut, mekanik bir toplumsal 
değişme ve ilerleme anlayışı veya tarih felsefesi değildir. Kendisinden sonra gelen Batılı 
marxist izleyicileri bu yönü açığa çıkarmak yerine toplumsal değişme ve ilerleme anlayışını 
çizgisel Batı toplum ve tarihi gelişme aşamalarına dönüştürerek, kalıp haline getirmişlerdir. 
Gerçekte sosyalizm soygun ve sömürüye karşı insanca bir düzeni öngörür. Bundan 
vazgeçmek için bir neden yoktur. Başta Doğu toplumlarının bu yönde bir toplumsal ve tarihi 
değişmenin savunucusu olması gerekir. Kemal Tahir, Baykan Sezer gibi Doğu 
devrimcilerinin temel perspektifi de budur. Toplumların tarihten devraldıkları koşullarda 
kendi eylemleriyle ve bilinçleriyle nasıl değiştirdiklerini, verili koşulları ve sorunları, 
sömürüyü aşmanın yollarını öngörmeye çalışmışlardır.  

Günümüzde Batı bakış açısını değiştirse de, temelde konumunda bir değişiklik yoktur. 
Dünya egemenliğini ve üstünlüğünü sürdürmektedir, artık verili düzeni mutlaklaştırarak 
tartışılmaz görmektedir. Toplumca anlaşılabilir, tartışılabilir, değişebilir gerçeklik anlayışı, 
tarihsel ve toplumsal değişme görüşü red edildiği için gerçeklik açıklanamaz, tanımlanamaz, 
ulaşılamaz ve etkilenmez görünmektedir. Toplum güçlerince anlaşılabilir, ortak belli bir 
yöntem aracılığıyla dönüştürülebilir olan gerçeklik anlayışı değersizleşmiştir. Tarih ve 
tarihin, toplumsal değişmenin aktörleri ve açıklamaları, bilim açıklamaları ve yöntemi 
sıradan anlatılar olarak görülmektedir. Toplumsal gerçeğin ve çözümün temsili mümkün 
görünmemektedir. Batı’da sosyalizmin sonu görüşleri ve vaazlarının bir kaynağı da budur. 
Sadece artık savunulamayan Batı/Avrupa merkezcilik ve çizgisel ilerlemeci tarih ve 
toplumsal değişme anlayışı değil, genel olarak yöntem aracılığıyla çözümü anlamak, 
sınamak, ortak olmak, dönüştürmek gözden düşmüştür. İktidarın, sömürünün kaynağı 
belirsizleşmiş, bütünsel dünya görüşlerinin/tarihin yerine getirilmesi mümkün olmayan güç 
mücadeleleri anlayışı olduğu, merkeze ait olmayan iktidar ve güç mücadeleleri herkesin 
herkese karşı olduğu bir çekişme ve çatışma olduğu yeni bir dünya tasviri oluşturmaktadır.  

Bütün   “krizlerin babası” olan sistemin krizi derinleşmişken, kendisine bir gelecek 
öngöremediği için mutlaklaşırken aslında uzun zamandır verili düzeni aşacak yeni bir 
siyaset için önemli bir fırsat oluşturuyor. Bugün kapitalizm ve Batı dünya egemenliğinin 
neden olduğu siyasi, askeri, ticari sorunlar, göçler, açlık, kıtlık ve çevresel felaketler bütün 
dünyanın baş gündemindedir. Ancak sorunların çözümünün Batı dünya düzeni tartışmasına 
dönüşmeden bu egemenlik ve üstünlüğü pekiştiren yeni düzenleme ve uygulamalara 
dönüşmesi garip bir çelişkidir. Teorik düzeyde tanımlamakta güçlük çekmeyeceğimiz verili 
dünya düzeni krizi, Doğu ve Batı toplumları kendi krizlerini aşamadıkları için mevcut 
düzenin krizlerini değerlendiremiyorlar. Düzenin krizi toplumun, toplumsalın krizine 
dönüşüyor. Bu kriz dünya görüşü düzeyinde sosyolojinin ve sosyalizmin krizi olarak 
kendini gösteriyor. Bu nedenle verili dünya görüşü bütün olumsuzluklarına, 
umutsuzluğuna ve geleceksizliğine karşın kendi bakış açısı ve tutumunu toplum bilimleri 
düzeyinde genelleştiriyor. Özellikle bu durum sosyolojiyi yeni küresel düzenin bir 
dayanağına dönüşen post-modernizm kuramı ve sosyolojide kimlik ve kültürel çalışmaların 
öne çıkması olarak kendi ifadesini buluyor. Post-modernizmin sosyoloji ve sosyalizm 
açıklamalarındaki etkisi verili dünya düzeni hegomonyasının önemli bir unsurunu 
oluşturuyor.  .   

Batı bakış açısının günümüzde değişmiş olması elindeki güçten ve üstünlükten 
vazgeçmesi anlamında değildir. Tam tersine çekişme ve çatışmayı mutlaklaştırarak, kendi 
üstünlük ve gücünü tartışmamak için taraflarını görmezden gelmektedir. Zaman ve mekana, 
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bir merkeze, öze, daha doğru bir deyişle temel çelişkiye, çatışmaya ait olmayan güç 
mücadeleleri her yerdedir ve aşılması asla mümkün görülmemektedir. Düzenin işleyişi 
sırasında ortaya çıkan çekişme ve çatışma, kaos denetlenebilir, yönlendirilebilir, açıklanabilir 
olmaktan çıkmıştır. Verili düzen içindeki çelişki ve çatışmalar çözümsüzlük ve bitmek 
tükenmez güç mücadeleleri üzerinden ortaya çıktığı için sorun ve çözümler üzerinde 
etkinlik çokseslilik biçiminde ortaya çıkmadığı gibi ortaya çıkan curcunada toplumsal güçler 
de buharlaşmıştır.  Kendini düzene ve modern topluma uyuma veya karşıtlığa göre 
odaklanan toplumsal özneler yerine kendiliğindenlik ve belirsizlik egemen hale gelmektedir. 
Tarihin ve günümüzün deneyimleri geçmişe yönelik eleştirel veya nostaljik bir tutum ortaya 
koysa bile kurucu olma gücü ve niteliğini kaybetmiştir.  Toplumun istediği yönde sorunları 
üzerinde etkili olması değil birey ve toplumsal ilişkiler düzeyinde kapalı bir sistem geçerli 
olduğu kültürel düzeyde yargılar, kalıplar, itişmeler öne çıkmıştır. Toplumsal olaylar 
üzerinde bilinçli ve örgütlü bir çaba ve etkinlik yerine, bilinçdışının kendine özgü eşiği ve 
ayrımı içine yerleşilen, uyumu ve aktarımı sağlayan araçlar, teknoloji ve uzmanlar görev 
üstlenmiştir. Bu durum insanın kendine yabancılaşmasının ve insanlığın da son sınırıdır. 
Toplumsal ilişkilerin bütünlüğü ve birikimi, temsili kaybolduğu için zahiri düzeyde hiçbir 
sabitin/özün olmadığı paralel yeni bir dünya kurulmuştur. Gerçek ve paralel “varsayalım 
dünya” arasında tam bir özdeşlik de yoktur. Değişiklikler gerçeği/doğruyu çevresinden 
dolanarak olumsuzlamaya, eğretilemeye dayalıdır. Bağdaşmaz kimlikler, temsil biçimleri 
bütünleşmeden, birbirlerini iterek, sınırlarını zorlayarak curcuna içinde birbirlerini 
meşrulaştıracaktır.     

Sonuç Yerine 

 Günümüzde Batı Doğu-Batı çatışmasını aşmadan bu çatışma ve farklılığı önemsiz hale 
getirmeye çalışmaktadır. Bunun için dünya uygarlık mirasının yıkımı ve kimliksizleşmeyi 
bile savunmaktan kaçınmamaktadır. Modern toplumsal ilerleme ve tarihi değişme anlayışı 
ile toplum arasındaki ilişki Batı çıkarları tarafından belirlenmiştir. Bu açıklama biçimi 
savunulamayınca ve bariz üstünlüğü artık tartışılmaz hale geldiğinde tarihi ve toplumsal 
değişme anlayışı da savunulamamıştır. Gerçekte Batı dünya düzeni/çözümü ve 
örgütlenmesi sınırlıdır, meşruiyetini ve temsil imkânını yitirmiştir, Batı’da toplumsal 
değişmede öncülük ve sözcülük edecek, savunacak toplumsal bir sınıf ve toplum yoktur. 
Ancak Batı düzeni kendini meşrulaştırmak için mevcut düzene karşı olabilecek her türlü 
değişimi, temsili ve çözümü, açıklamayı daha başlangıçta mahkûm etmekte ve 
reddetmektedir. Modern toplumsal değişme ve toplumsal yapı ilişkisi Batı tarafından 
gündeme getirilmiş, istenen sonuçlar alındığında toplumsal değişme ve gelişmeden yine Batı 
kendi çıkarları gereği vazgeçmiştir. Batı-dışı toplumların şimdi de bunun peşinden 
gitmesinden hiçbir çıkarı yoktur. Batı elinde tuttuğu askeri-siyasi güç ve üstünlüğün 
değişmesini istememekte ve mevcut düzeni mutlaklaştırmaktadır. Bizim için mesele 
toplumun iradesi ve istediği yönde, toplumun kendi iradesiyle sorunların aşılması amacıyla 
toplumsal değişmeyi savunmaktır. Başka türlü sorunlardan kurulmak mümkün değildir. 
Tarihi ve toplumsal değişmenin temelinde, mevcut açıklamaların bütün yetersizliklerine 
karşın,  sorunların çözümünün aranması ve bunun herkesin katkısına açık yöntemli bir 
biçimde gerçekleşmesin savunulması gerekmektedir. Geçmişte Batı’nın eline bir fırsat 
geçmişti ancak bu imkanı insanlığın geleceği ve çözümü yönünde değerlendirmeyi 
başaramadı. Batı sosyalizminin de açmazı ve sorunu buydu.  Günümüzde toplumsal ve 
tarihi gelişme ve değişmeyi savunan en önemli güç Doğu toplumlarıdır. Mevcut görüntü ve 
bozulma, itiş kakış, kakafoni, sorunlar bizi yanıltmamalıdır. Umutsuzluğa, çaresizliğe 
kapılmamalıdır. Türkiye bu açıdan geçmiş deneyimleri ile bu konuda, toplumsal ve tarihi 
değişmede sözcülük edecek birikim ve güce sahiptir. Günümüz dünya ve toplum 
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sorunlarının çözülmemesini ve mevcut düzeni savunmaktan, toplumsal değişmeden 
vazgeçmekten hiçbir toplumun, toplumsal kesimin çıkarı yoktur. Verili düzen elbet aşılmaya 
mahkûmdur. Ancak bu değişim kendiliğinden değildir. Yeni bir dünya bütün dünyanın 
özlemidir. Bizim beklentimiz de bu yöndedir.   

 

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

Katkı oranı beyanı: Birinci yazar %50, ikinci yazar %50  

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

yoktur ve yazarlar arasında çıkar çatışması bulunmamaktadır. 

 


