


TEORİ VE TARİHİ PARANTEZE ALAN BİR SOSYOLOJİK 
GELENEK: SOYUTLANMIŞ DENEYİMCİ İŞLEVSELCİLİK 

VE SOSYOLOJİMİZE ETKİLERİ

Sosyolojinin yegâne amacı, verili formüllerden ya da standartlaşmış bilim pra
tiklerinden hareket ederek sosyal gerçekliğe ilişkin belirli veriler elde etmek 

değildir. Sosyoloji, sosyal gerçekliği açıklamaya ya da anlamaya dönük çabala
rına, aynı zamanda sahip olduğu formülleri ya da bilim pratiklerini eleştirel de
ğerlendirmelerden geçirme amacını da eklemelidir. Hatta söz konusu amaç, sos
yolojinin kendi varlık koşulunu oluşturan nedenlerden dolayı öncelikli bir hedef 
haline getirilmelidir. Aksi durumda, sosyolojinin hem sosyal alana dair yetkin 
analizler yapabilme hem de sosyal gerçekliği bütünüyle tanımlayabilme iddia
ları sonuçsuz kalacaktır. Dolayısıyla sosyoloji adıyla ortaya konulan çalışmalar, 
bugün pek çok örneğini gözlemlediğimiz gibi, teknisyen mantığıyla kotarılmış 
bilim pratiklerinin derinlikten uzak, klişe söylemlere yaslanmış değersiz mamul
leri olma ithamıyla yüzleşmekten kaçamayacaktır.

Ancak hemen belirtilmelidir ki, sosyoloji adıyla ortaya konulan çalışmalara 
ilişkin yapılan bu türden tespitlerin, yalnızca sosyolojiyle sınırlı olduğu sonu
cuna ulaşılmamalıdır. Söz konusu tespitler, Türkiye özelinde eğitim bilimleri 
başta olmak üzere, diğer sosyal bilimler için de geçerlidir. Eğitim bilimleri ala
nında önde gelen akademik dergilerdeki yayınlara ya da enstitü dergilerinin

1 Doç. Dr., İnönü Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Ali Esgin1

"Elbette tarihe gereksinmemiz var, ama bizim tarihe olan gerek
sinmemiz, bilgi bahçesinde başıboş dolaşan kendini beğenmiş 
sorumsuzların gereksinmelerinden başka türlü bir gereksinme
dir." F. Nietzsche, Tarih Üzerine, s. 58.

"N e var ki, kendilerine temel aldıkları epistemolojik dogma ne
deniyle, soyutlanmış deneyimciler sistemli bir biçimde tarihsel- 
cilik karşıtı bir tutum içinde olup, ...ne sorunlarını tanımlamakta 
ne de kendi mikroskobik bulgularını açıklamakta tarihsel top
lumsal yapı düşüncesinden ya da kavrayışından yararlanmakta
dırlar." W. Mills, Toplumbilimsel Düşün, s. 117.

Giriş: Sosyolojinin Kendine Dönüş Zorunluluğu ya  da Self-Refleksivite ihtiyacı
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son dönemdeki içeriklerine bakmak bile, bilimsel pratiklerin nasıl teknisyen 
mantığıyla yürütüldüğü sorusuna açıklık getirmektedir. Konuyu en iyi şekilde 
örneklendiren durum, son yıllarda moda haline gelen ve sosyal bilim pratiğini 
matematikselleştirilmiş verilere indirgeyen ölçek oluşturma çabalarındaki ar
tıştır. Ölçek oluşturma ya da Amerika'da oluşturulan bir ölçeği Türkiye'deki 
sosyal bilim çalışmalarına uyarlama faaliyetleri öylesine artmıştır ki, bu konu 
uluslararası nitelikteki dergilerin bile yayın içeriklerinin önemli bir bölümünü 
oluşturur hale gelmiştir. Memnuniyet ölçeği, kişilik geliştirme ölçeği, karam
sarlık ölçeği, aidiyet duygusu ölçeği vb. ölçekler yoluyla sosyal gerçekliğimiz 
ya da sosyal problemlerimiz açıklanmaya, diğer bir deyişle "büyük resim" gö
rülmeye çalışılmaktadır. Bir başka örnek, aynı bilim algısıyla beslenerek tarih- 
selliği ve teorik bağlamları geri planda bırakıp salt empirist kaygıları ön plana çıkaran, 
fakat kendiliğinden bir pozitivizm kurgusuna yaslandığı için kendisini elde ettiği an
ket verilerini tablolar halinde sunmakla mükellef sayan ve özellikle soyutlanmış yapı- 
sal-işlevselci anlayışla bütünleşen sosyologlarımızın ortaya koyduğu ürünlerdir. 
Söz konusu anlayışla vücut bulan çalışmaların yine pek çok örneğine özellikle 
enstitü dergilerinde, sıklıkla rastlamak mümkündür. Kastedilen bilimsel anla
yış içinde sosyoloğun bilim pratiği, örneklemden veri topla, bulgularını istatistiksel 
veriler haline getir, elde ettiğin sonuçları tablolaştırarak özetle mantığına bürünmek
te/indirgenmektedir. Ayrıca, akademik yükselme odaklı yayın yapma telaşı 
ile çabuk ve kısa yoldan puan kazanma kaygısı, rastgele seçilmiş herhangi bir 
konu hakkında alandan görüş toplayıp, bunları yüzdelikler halinde hakemli 
bir dergide sunmayı ne yazık ki, akademik sosyolojide geçerli bir pratik haline 
dönüştürmüştür. Özellikle kendiliğinden bir pozitivizm kavrayışı ve aktarmacı 
bir yapısal-işlevselci anlayışla bütünleşen bu çalışmalar, haliyle kötü tasarlan
mış bir modelleme çabasının olumsuzluklarını da fazlasıyla barındırmaktadır. 
Hal böyleyken konunun trajik yönünü, bu türden bir bilim pratiğinin Türkiye 
örneğinde bilimsellikle eşitlenerek, egemen bilimsel anlayış haline dönüşmesi 
oluşturmaktadır. Akademik alanda geniş oranda temsil edilen egemen bilimsel 
anlayış çerçevesinde Türkiye'de sosyoloji, doğa bilim modeline göre biçimlen
miş, matematikselleştirilmiş verilere odaklanan, dolayısıyla teorik ve tarihsel 
bağlama gereksinim duymayarak ilişkisel kategorileri dışlayan, genelleyici bir 
sosyal bilim pratiği olarak algılanmaktadır.2 Üstelik bu egemen anlayış, beslen
diği ve kendisini sürekli olumlayan egemen politik söylemlerle de bütünleşe
rek sosyolojinin bilimsel kimliğine ilişkin epistemolojik ve ontolojik itiraz ya da

2 Buradaki "akademik alanda geniş oranda temsil edilen" ifadesi ile egemen bilimsel anlayışı 
tanımlayan "nitelemeler", VII. Sosyoloji Kongresi'nde sunulan ve henüz yayımlanmayan "Sos
yolojiye İhtiyacımız Var: Bilim Pratikleri ve Algıları Açısından Sosyologlarımız" başlıklı çalış
mamızdaki verilerden hareketle kullanılmıştır. Ayrıca konuyla doğrudan ilgili olan ve önemli 
tespitler içeren bir başka değerlendirme için, bkz. Göker, E. "Sosyal Bilim Yayıncılığında Enstitü 
Dergileri I-V", http://istifhanem .com /tag/enstitu-dergileri/ (Erişim Tarihi: 06.01.2013).
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eleştirilere de -çoğundan haberdar olmasına karşın- çok fazla itibar gösterme
mektedir. Sonuçta bu şekildeki bilimsel pratikler, çoğunlukla birbirini tekrarla
yan, akademik alanda yükselme vasıtası olma işlevini yerine getirmekten baş
ka bir sonuç üretmeyen, dahası sosyal gerçekliğe bütünüyle nüfuz edemeyen 
pratikler haline dönüşmektedir.

Sosyolojinin belki biraz uç örneklerle tanımladığımız Türkiye'deki konumuna 
ve geldiği noktaya ilişkin bu tespitler, elbette çok daha farklı örnekler ve farklı de
ğerlendirmelerle irdelenebilir. Ancak bizim buradaki öncelikli amacımız, sosyoloji 
pratiklerimizdeki yetersizlikleri tüm boyutlarıyla ortaya koymak ya da Türkiye'deki sosyoloji 
pratiklerini tek bir anlayışla örtüştürerek değerlendirmek değil, söz konusu yetersizliklerin 
tarihsel süreçteki nedenlerine, özellikle de Amerikan sosyolojisi odaklı yapısal-işlevselci anla
yışın egemenliğinin yarattığı bazı olumsuzluklara odaklanmaktır. Diğer bir deyişle amacı
mız, kendi sosyoloji pratiklerimiz üzerine bir öz-eleştiri geliştirme gayretine girmek 
ya da sosyolojimize dair self-refleksif bir bilinç geliştirme çabalarına sınırlı açılardan 
da olsa katkı sunmaktır. Zira sosyolojimize dair dile getirilen bu türden problemle
rin hemen hepsinin kaynağında, "sosyolojinin kendisine dönmesi, teorik ve metodolojik 
yönelimlerini sürekli bir biçimde sorgulaması gerektiği" düşüncesinin çoğu zaman göz 
ardı edilmesi, bilimsel bir tutum haline getirilememesi yatmaktadır. Meseleyi konu
ya ilişkin en net çıkarımların sahibi Pierre Bourdieu'nun ifadesiyle tanımlarsak; sos
yologlarımızın, yani toplumsal dünyayı nesneleştirmeyi meslek edinenlerin, kendi 
kendilerini nesneleştirme yeteneğini çok ender olarak gösterdiklerini söyleyebiliriz.3 
Oysa sosyoloji, yöneldiği nesnesinin niteliği nedeniyle bile sürekli nesneleştirilmesi gereken 
bir alandır. Onun nesnesi canlıdır. Değişimi ve sürekli hale gelmiş bir oluş sürecini 
imler. Dolayısıyla sosyolog self-refleksif bir bilince ya da düşünümsel bir tutuma 
sahip olmalıdır. Self-refleksif bilinç ya da düşünümsellik, Bourdieu'nun tanımıyla, 
sosyoloğun araştırma nesnesiyle kendisi arasında kurduğu ilişkiyi nesneleştirmesi 
anlamına gelmektedir. Bu, sosyoloğun bilimsel bilinçdışının keşfidir ve sosyolojinin 
ortaya koyduğu analiz araçlarını, düşünce kategorilerini ve problemlerin doğuşunu 
açığa çıkarmak için bilimsel pratiğin ön koşuludur.4 Düşünümsellikte sosyoloğun 
geleneksel yaklaşımda olduğu gibi, kendini nötr bir konuma sokmaya çalışması 
değil; kendi toplumsal konumuyla araştırma nesnesi arasında kurulması muhte
mel pratik ilişkiyi itiraf ederek aşmaya çalışması söz konusudur. Sosyolog, hangi 
saikle ve ne amaçla bir toplumsal olguyu araştırma konusu ettiğini fark edebildiği 
ve yöntemsel araçlarını muhasebeye çekebildiği oranda sıradan bir birey olmaktan 
çıkacak ve sıradan bireylerin yoksun olduğu düşünümselliği kazanabilecektir.5 Bu 
anlamda düşünümsel sosyoloji pratiği, bilim pratiğinin bir alan analizi olarak, daha

3 Bourdieu, Pierre ve Wacquant, Loic. J.D. Düşünümsel Bir Antropoloji İçin Cevaplar, Çevi
ren: N. Ökten, İletişim Yayınları, İstanbul, 2003, s. 53.

4 A.g.e.s. 216.
5 Koytak, Elyasa; "Tahakküme Hükmetmek: Bourdieu Sosyolojisinde Toplum ve Bilim İlişki

si", İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, Sayı: 25, 2012 (2), s. 93.
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nesnel bir sosyoloji üretmek için öz-eleştirel sorgulamayı bilimselliğin ön koşulu 
saymaktadır. Bourdieu ile birlikte, Immanuel Wallerstein, Anthony Giddens, Zyg- 
munt Bauman, Derek Layder ve Charles Tilly gibi günümüzün önde gelen pek çok 
Batılı düşünürü de böylesi bir tutumu sosyolojinin varlık koşulu olarak görmekte
dir. Bu noktada elbette Türkiye'deki sosyoloji pratiklerinin tümünü yargılayan ka
ramsar bir tablo çizmek doğru değildir. Nitekim Batılı sosyologların düşünümselli- 
ği ve öz-eleştirel sorgulamayı önceleyen ortak bakış açısını temsil eden örneklerin, 
başlangıçtan beri sınırlı da olsa Türkiye'deki bazı sosyoloji pratikleri için de geçerli 
olduğu söylenebilir. Hatta son dönemde sosyolojinin neliğine, tarihsel süreçteki dö
nüşümlerine, teorik ve metodolojik yönelimlerine ilişkin eleştirel sorgulamalarda 
artış bile gözlemlenmektedir.6 Ancak Batı'da özellikle 1970'lerden sonra merkezî bir 
konum kazanan bu bakış açısının, egemen bilimsel algı ve pratikler nedeniyle, sos
yolojimizde hâlâ belirgin bir tutum haline geldiği söylenemez.

Çalışmamızın arka planındaki mantığını özetleyen böyle bir girizgâhtan son
ra, yazının sınırlarına ya da asıl meselesine, yani soyutlanmış deneyimci işlev- 
selcilik olarak tanımladığımız sosyoloji anlayışının Türkiye'deki etkilerine dair 
eleştirel sorgulamalara dönebiliriz. Ancak öncelikle, soyutlanmış deneyimci iş- 
levselcilik ve onun Amerikanlaştırılmış versiyonu olan yapısal-işlevselcilikle ne 
kastedildiği konusuna açıklık getirmek gerekmektedir. Zira Türkiye'deki sosyo
loji pratiklerine dair dile getirdiğimiz eleştirilerin çoğu, söz konusu anlayışların 
aktarmacı bir mantıkla sosyolojimizde etkin bir konum almasına dayanmaktadır. 
Ancak burada kastedilen aktarmacılığın, bütünsel bir aktarma pratiği olmadığı, 
aksine felsefi temellere ve teorik tartışmalara dair can alıcı unsurların göz ardı 
edildiği kısmi bir aktarmacılık olduğu belirtilmelidir. O nedenle, Türkiye'deki 
yapısal-işlevselci ya da Amerikan sosyoloji odaklı sosyoloji pratiklerinin eleştiri
sinde ne sadece bütünüyle bir işlevselcilik eleştirisi ne de sadece Amerikan sos
yolojisi eleştirisi yapmak bizi amacımıza ulaştırmayacaktır. Kaldı ki, bugün bah
si geçen işlevselcilik de, Amerikan sosyolojisi de Türkiye'de algılandığı sınırları 
çoktan aşmıştır. Dolayısıyla bizim buradaki tutumumuz, tarihsel süreçte eklektik 
bir anlayışla gelişen, temellerini yine liberal pratikçi soyutlanmış deneyimcilikte 
ve bu anlayışın somutlaştığı Amerikan sosyolojisinin yanılsanmış biçimlerinde 
bulan sosyoloji pratiklerini eleştirmek olacaktır. Diğer bir deyişle, eleştirimizin 
odağındaki konu, 1960'lı yılların liberal pratikçi Amerikan sosyolojisi anlayışını

6 Özellikle Türkiye'deki sosyoloji pratiklerinin sorgulanmasına ve yeni yönelimlere odaklan
mış son dönem çalışmalardan ilk akla gelenler, Çelebi, Nilgün; Sosyoloji Notları, Anı Ya
yıncılık, Ankara, 2007; Özcan, Ufuk ve Eğribel, Ertan; Bilim Sosyolojisi, Kitabevi Yayınları, 
İstanbul, 2007; Öğütle, Vefa Saygın ve Balkız, Bekir; "Bilim Sosyolojisi Üzerine Bazı Tespitler 
ve Gündem Önerileri", Bilim Sosyolojisi İncelemeleri, Editör: B. Balkız ve V. S. Öğütle, Do- 
ğuBatı Yay ınları, Ankara, 2010, s. 11-28; Çeğin, Güney ve Göker, Emrah; Tözcülüğün Tasfiye
si: İlişkisel Sosyolojide Temel Yaklaşımlar, Notabene Yayınları, Ankara, 2012; Kaçmazoğlu, 
H. Bayram; Türk Sosyolojisinde Temalar 1,2 ve 3, Doğu Kitabevi, İstanbul, 2012.
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ya da 19. yüzyıl pozitivizminin sığlığını hâlâ aşamayan pratiklere ilişkindir. Şim
di söz konusu pratiklerin dayandığı bu zemini açabiliriz.

Soyutlanmış Deneyimci Işlevselcilik  ve Içerimleri

İşlevselcilik sosyolojide uzun yıllar yaygın olarak kabul edilen ve sosyolojik 
açıklamaların uzlaşılmış dayanaklarını içeren bir teorik yaklaşımdır. İşlevselcili- 
ğin kökenleri 19. yüzyılda biyolojide gerçekleşen gelişmelere kadar uzanmaktadır. 
Comte pozitivist felsefe ve sosyal statik analiziyle biyoloji ile sosyoloji arasındaki 
yakın ilişki için ikna edici gerekçeler sağlarken, bu ilişkinin tutarlılığı, ilkin Herbert 
Spencer, sonra da Emile Durkheim tarafından ortaya atılan işlevselci düşüncelerin 
sonradan yayılması üzerinde büyük bir etkide bulunmuştur. Antropolojik çalışma
larda etkin form halini alan işlevselcilik, Durkheim ile birlikte sosyolojinin bilim
sel kimliğini pekiştiren bir bakış açısına dönüşmüştür. Özellikle Ortodoks anlayış 
açısından işlevselcilik, sosyal bilimlerin doğa bilimleri modeline uygunluğunu en 
iyi yansıtan bilimsel yaklaşıma karşılık gelmektedir. Sosyal bilim, klasik fizik gibi 
olmasa da, ele aldığı nesneyi bir bütünlük içinde inceleyebilmelidir. Bunun yolu, 
toplumsal alanı biyolojik bütünlükleri andıran sistemler olarak kavramaktan geç
mektedir. Dolayısıyla "biyolojiden devşirildiği varsayılan ve sibernetiği model al
mış sistem düşünceleri, çoğu sosyolog tarafından toplumsal analizin merkezî öğesi 
olarak görülmüştür."7 Bu açık bir biçimde, insan eylemleri ve doğadaki oluşumlar 
arasında ne türden farklılık olursa olsun, doğa bilimlerindeki ile benzer mantıksal 
formlara sahip açıklayıcı şemalar içeren "toplum hakkında bir doğa bilimi" tezini 
güçlendirmiştir. Söz konusu tez aynı zamanda, sosyolojinin pozitivizmle ilişkisini 
kurmak için önemli bir köprü oluşturmuştur. Nitekim Durkheim'ın yorumladığı 
biçimiyle pozitivist sosyoloji, modern işlevselcilikle sıkı sıkıya bağlantılıdır.

İşlevselciliğin pozitivizmle bağlantısı, daha çok doğalcılık düşüncesiyle iliş
kilidir. Doğalcılık, doğa bilimlerinin sosyal bilimlere metodolojik bir model sağ
ladığını iddia eder ve sosyolojik teorinin başlangıçtaki konumunu biçimlendiren 
pozitivist bilim mantığının bir ürünüdür. Bu anlamda sosyolojideki metodolojik 
tartışmaların uzun bir dönem sosyal bilimlerle doğa bilimlerinin metodolojik bir
likteliğini amaçlayan pozitivist yaklaşımın etkisi altında kaldığı rahatlıkla söyle- 
nebilir.8 Durkheim Sosyolojik Metodun Kuralları'nda sosyolojik teorinin büyük öl
çüde doğa bilimleriyle aynı mantıksal çizgiyi paylaşması gerektiğini vurgulaya
rak sosyolojik oydaşmadaki doğalcı bilim anlayışının yerini sağlamlaştırmıştır.9

7 Giddens, Anthony; Sosyolojinin Savunusu, Çeviren: İbrahim Kara, Say Yayınları, İstanbul,
2011, s. 101-104.

8 Keat, Russel ve Urry, John; Bilim Olarak Sosyal Teori, Çeviren: N. Çelebi, İmge Kitabevi 
Yayınları, Ankara, 2001, s. 13.

9 Durkheim, Emile, Sosyolojik Yöntemin Kuralları, Çeviren: C. Saraçoğlu, Bordo Siyah Yayın
ları, İstanbul, 2004.
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Söz konusu oydaşmada doğalcılık, deneysel bir bilimin vazgeçilmez bir unsuru 
olmuştur. Bu noktada Durkheim'ın amacı, sosyal olana ilişkin meşru bir bilim 
olan sosyolojinin tıpkı doğa bilimlerinde olduğu gibi, evrensel yasalara ulaşma
sını sağlamaktır. Durkheim'a göre, ister sosyal bilim ister doğa bilim olsun bütün 
bilimlerin amacı, deneye dayalı ve gözlemle kanıtlanabilir nitelikte olan genelle
meler ve yasalar üretmektir. Bilimselliğin temeli, öne sürülen yasaların deneyle 
ve gözlemle sınanmasına bağlıdır. Sınanamayan veya doğrulanamayan düşünce 
biçimleri hangi düzeyde olursa olsun, normatif görüşler olmaktan ileri gideme
yecektir. Bu çerçevede Durkheim, bir toplum biliminin toplumsal ve ahlâkî olgu
ların ancak bağımsız gerçeklikler olarak incelendiği zaman mümkün olabileceği 
görüşündedir. O halde, sosyoloji, doğal dünyanın bilimi olan fizik ve biyoloji gibi 
olmalı, verilere veya olgulara dayanmalıdır.10 19. yüzyıl pozitivizminde toplum, 
doğal bir gerçekliktir ve topluma ilişkin belirlemeler, doğa bilimlerinin metodo
lojik örgüsü içinde tanımlanmalıdır. 20. yüzyılda pozitivizm, deneysel olarak 
ifade edilemeyen hiçbir önermenin anlamlı olmadığını ya da sosyal gerçeklik 
alanının yalnızca deneysel somut verilerle tanımlanabileceğini vurgulamaktadır. 
Deneysel somut veriler ise, tıpkı doğal dünyada ya da doğadaki organizmalarda 
olduğu gibi, toplumsal alanın da işlevsel bir bütünlük olarak algılanmasıyla elde 
edilebilecektir. Dolayısıyla biyolojik organizma ile toplum analojisinde kendini 
gösteren işlevselcilik, pozitivist bilim modeliyle kolaylıkla örtüştürülebilecektir. 
Sözgelimi Durkheim'ın işlevselciliği, onun organik dayanışma anlayışının teme
lini de oluşturan bu analojiye bağlıdır. Durkheim'a göre, toplum, tıpkı bir orga
nizma gibi işler, organizmayı meydana getiren tüm organlar işlevsel açıdan birbi
rine bağlıdır ve her organın farklı işlevi vardır. Bedenin varlığını devam ettirme
si, tüm organların işlevlerini yerine getirmesiyle mümkündür. Toplum da tıpkı 
organizma gibi farklı ihtiyaçları karşılayan ve her birinin farklı işlevler gördüğü 
sosyal kurumlardan oluşmaktadır.11 Sosyal yapının kendini yeniden üretebilmesi 
için sosyal kurumların sosyal ihtiyaçları karşılamaya dönük işlevleri yerine getir
mesi gerekmektedir.12

Durkheim'dan sonraki gelişmelerde, özellikle de Talcott Parsons'ın etkisiyle, 
sosyolojik oydaşmanın uzun dönem merkezî figürü olan işlevselci anlayış, top
lumsal ve kültürel olguların toplumsal-kültürel sistem içerisinde yerine getirdiği 
işlevlerin çözümlenmesine odaklanmıştır. İşlevselcilikte toplum, hiçbir kısmının 
bütünden ayrı olarak anlaşılamayacağı ve birbirleri ile ilişkili kısımlardan oluşan 
bir sistemdir. Bu görüşe göre, herhangi bir kısımdaki değişim, sistemin diğer kı
sımlarında bir miktar dengesizliğe ve bir ölçüde de bir bütün olarak sistemin ye

10 Turner, Jonathan H. ve Diğerleri; Sosyolojik Teorinin Oluşumu, Çeviren: Ü. Tatlıcan, Sentez 
Yayınları, Bursa, 2010.

11 Durkheim, Emile; Toplumsal İşbölümü, Çeviren: Ö. Ozankaya, Cem Yayınevi, İstanbul, 
2006.

12 Abrahamson, Mark; İşlevselcilik, Çeviren: N. Çelebi, Sebat Ofset, Konya, 1990, s. 23.
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niden düzenlenmesine yol açar.13 İşlevselci yaklaşımda, toplumun en önemli iş
levi "bütünleşme" olarak görülür. Sosyal bütünleşmeyi gerçekleştiren temel güç, 
ortak değerler sisteminin varlığıdır. Sosyal ve kültürel yapının niteliğine koşut 
geniş kapsamlı amaç ve ilkeler, toplumun çoğunluğunun üzerinde anlaştıkları 
veya en azından çoğunluk tarafından kabul gören amaç ve ilkelerdir. Sosyal dü
zenin korunması açısından toplumda uyum, denge, bütünlük ve ahenk önemli 
olan işlevsel unsurlardır. Toplumda çatışma ve gerginlikler, genellikle, negatif 
ve yıkıcı olarak ele alınmaktadır. Değişme ise, devrimsel değişmeden çok, esas 
olarak yavaş, uyumlu bir süreçtir. Toplumun bir parçasında meydana gelen deği
şim, toplumu oluşturan diğer parçalarda da değişime kaynaklık etmektedir.14 Bu 
haliyle işlevselcilik özellikle düzen, denge, konsensüs ve uyum gibi kavramlara 
odaklanmakta ve toplumsal alanı, dolayısıyla egemen politik söylemi olumlama 
işlevini üstlenmektedir. Üstelik bu konuda hayli etkili de olmuştur.

İşlevselciliğe başlangıçtan beri yöneltilen en önemli eleştiri, işte bu noktadan 
gelmektedir. Sosyolojinin pozitivizme uygunluğu hakkındaki teorik/felsefi tartış
malarla birlikte, onun özellikle kapitalist toplum düzenini meşrulaştırmaya dönük 
içerimleri ve dolayısıyla sınıf, çatışma, kaos gibi önemli konularla, güç ilişkilerini 
göz ardı ettiği ve muhafazakar bir tutuma sahip olduğu iddiaları işlevselciliğe iliş
kin temel eleştiri kaynaklarını oluşturmaktadır. Nitekim işlevselciliğe ilişkin soyut
lanmış deneyimcilik vurgusu, işlevselci anlayışa karşılık geliştirilen bu türden eleşti
rel değerlendirmelere gönderme yapmaktadır. Özellikle Parsonsçı işlevselciliğe ve 
onun uzanımları olan bilim pratiklerine dair yaptığı eleştirilerle tanınan C. Wright 
Mills'ten mülhem soyutlanmış deneyimcilik tanımı, bu anlamda, işlevselciliğin dü
zeni meşrulaştırma adına, kendisini tarihten ve teoriden soyutlayıp, bilimsel pra
tikleri yalnızca deneysel ve yüzeysel verilerle sınırlandıran biçimine karşılık kulla- 
nılmıştır.15 Soyutlanmış deneyimci işlevselcilik fikri bu nedenle daha çok, yapısalcı
lığın ve işlevselciliğin Atlantik ötesine geçtikten sonraki biçimiyle, yani Amerikan 
sosyolojisi anlayışıyla ilişkilidir. Dolayısıyla, soyutlanmış deneyimci işlevselciliğin 
Türkiye'deki yansımaları, sosyolojimizin kıta-Avrupası gelenekleriyle değil, daha 
çok Amerikan sosyolojisiyle ilişkileri çerçevesinde değerlendirilmelidir.

Am erikanlaştırılm ış Versiyon: Y apısal-işlevselcilik ve M atem atizasyon
O daklı L iberal P ratikçi Am erikan Sosyolojisi

İşlevselcilik birçok yönden eleştirilse de hâlâ günümüzün etkili yaklaşım
larından biri olarak kabul edilmektedir. Bunun nedeni, düzen, uyum ve denge

13 Wallace, Ruth A. ve Wolf, Alison; Çağdaş Sosyoloji Kuramları, Çeviren: M. R. Ayaz ve L. 
Elburuz, Doğu Batı Yay ınları, Ankara, 2012. s. 44.

14 Swingewood, Alan; Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi, Çeviren: O. Akınhay, Bilim ve Sanat 
Yay ınları, Ankara, 1998, s. 273.

15 Mills, C.Wright; Toplumbilimsel Düşün, Çeviren: Ü. Oskay, Der Yayınları, İstanbul, 2000.
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gibi kavramlaştırmalarla sosyolojinin genel amacına hizmet ediyor olmasıdır. Bu 
nedenle, işlevsellik birçokları tarafından sosyolojik teorilerden biri olarak değil, 
sosyolojik teorinin kendisi olarak görülmüştür. Örneğin, Kingsley Davis, kendi
lerini işlevselci olarak tanımlasın ya da tanımlamasın bütün sosyal bilimcilerin 
işlevselci yöntemi kullandığını iddia etmiştir.16 Hatta ona göre, işlevselcilik, sos
yolojiyle aynı anlama gelmektedir.17 Ancak işlevselciliğin sosyolojik teori için
de bu denli etkili olmasında Parsons'ın rolü gözden kaçmamalıdır. İşlevselcilik, 
Parsons'ın çalışmalarının Amerikan sosyolojisine eklemlenmesiyle birlikte yapı- 
sal-işlevselci bir modele dönüşmüş, sosyolojik teori içinde güçlü Amerikan ekolü 
halini alarak etki alanını genişletmiştir. Nitekim işlevselcilikle birlikte anılan Par- 
sons'ın sosyolojik teorisine, genellikle modern, zengin Amerikan toplumunun 
bir ürünü gözüyle bakılmaktadır. Çünkü "Amerikan sosyolojisi düzen ve dene
tim sorunlarının toplumsal, siyasi, ahlâki ve dolayısıyla sosyolojik açıdan en te
mel olduğu bir bağlamda ortaya çıkmıştır."18 Buna göre, savaştan galip ayrılmış, 
zenginleşmiş, büyük güç olarak kendini dünyaya tanıtmış olan Amerika'da bü
tün yapısal sosyal çatışmalar elimine edilmiştir ve genel bir sosyal uyum çerçeve
sinde demokrat değerlere yönelik ortak bir bağlılık oluşturulmuştur.19 Amerikan 
toplumundaki bu düzenin ve bağlılığın her şekilde sürdürülmesi gerekmektedir. 
Sonuçta Parsons'ın teorisi, Amerikan toplumundaki bu düzenliliği meşrulaştır
mak, sisteme karşı bireysel uyumu sağlamak, dengeli ve ahenkli bir toplum oluş
turmak, daha çok toplum içi konsensüse öncelik tanımak ve bireylerin uyumlu 
birlikteliğini hedeflemek iddiasındadır. Bu nedenle pozitivizm ile onun düzen ve 
ilerleme anlayışına dayanan Parsonsçı işlevselcilik, Amerikan toplumuyla tam 
bir uyum içinde olmuştur.20 Bu çerçevede Parsons, sözgelimi sosyal sistemi ken
di içinde işlevsel olarak bütünleşmiş bir denge durumu olarak betimlemekte
dir. Sosyal sistemin ve onu oluşturan alt sistemin birincil işlevi, sosyal dengenin 
ve düzenin devamını sağlamaktır. "Toplumsal sistemin kendi dengesi, az çok iç 
dengeye sahip kişilik sistemlerinin bulunduğu ve akrabalık grupları, toplumsal 
katmanlar, kiliseler, mezhepler, ekonomik işletmeler ve devlet organizasyonları 
gibi farklı dengedeki sistemler meydana getiren, birbiri içinde yer alan ve birbi
rini kesen pek çok alt dengeden oluşmuştur. Bunların hepsi kişilikteki ya da top
lumsal alandaki bir alt sistemde görülen istikrarsızlıkların, ya büyük sistemin ya

16 Swingewood, Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi, s. 270.
17 Ritzer, George; Modern Sosyoloji Kuramları, Çeviren: H. Hülür, Deki Yayınları, Ankara,

2012, s. 97.
18 Dawe, Alan; "Toplumsal Eylem Kuramları", Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi (iç.), Çeviren: 

F. Akatlı ve A. Uykur, Editör: T. Bottomore ve R. Nispet, Ayraç Yayınevi, Ankara, 2002, s. 410.
19 Marshall, Gordon; Sosyoloji Sözlüğü, Çeviren: O. Akınhay ve D. Kömürcü, Bilim ve Sanat 

Yay ınları, Ankara, 1999, s. 579.
20 Gouldner, Alvin; The Coming Crisis of Western Sociology, Basic Books, New York, 1970, s. 

403-420.
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da onun parçasının dengesini bozacak şekilde, yani yeni bir denge kurulana ya 
da total denge onun biçimini değiştirene kadar eşzamanlı olarak her iki düzeye 
de iletildiği, kocaman bir hareketli denge içinde birleşirler."21

Parsons'ın düşünceleri, kökenlerini Avrupa'da bulma çabasına girmiş Ameri
kan sosyolojisinin, sosyolojik teorideki egemen konumunu güçlendirmeye yara
mıştır. Böylece, sosyolojinin teorik kökenleri Avrupa'da olsa da, onun gelişimi
nin büyük ölçüde Amerikan sosyolojisiyle gerçekleştiği, yaygın bir görüş hâline 
gelmiştir. Bugün hâlâ Amerika merkezli sosyoloji ders kitaplarında, sosyolojik 
teorinin Avrupalı klâsik düşünürlerce başlatıldığı, ancak daha sonra Avrupa sos
yolojisinin duraklama içine girdiği izlenimi uyandırılmaktadır.22 Bu anlayıştan 
ve egemenlik iddiasından kaynaklı olarak, Amerikan sosyolojisinin Avrupa'dan 
aldığı sosyolojik temellendirmeleri kendi pratiklerine uygun biçime getirme, on
ları Amerikanlaştırma yoluna gittiğini söyleyebiliriz. Nitekim Öğütle'nin yerin
de bir tespitle dile getirdiği gibi, yapısal-işlevselciliği, yapıları görünen gerçekli
ğin arkasında arayan Saussure'cü yapısalcı mantığın Amerikanlaştırılmış versi
yonu olarak görebiliriz. Amerikanlaştırma durumu burada kavramların ve kav
ram çerçevelerinin dolaysızca operasyonelleştirilmesi ve teorik bağlamıyla ana 
akıma eklemlenmesi şeklindedir. Yapısalcı bağlam Atlantik'i geçince bağlamsal, 
politik ve sınıfsal vurgularının çoğunu kaybetmiştir. Bu durum esasen yapısalcı 
analiz çerçevelerinin temel çıkarımlarının empiristleştirilmesi anlamına gelmek
tedir. Dolayısıyla söz konusu empiristleştirme sonucunda, Marx'ın "sınıf" kav
rayışının uğradığı akıbet ne ise, yapısalcılığın "anlam sistemlerinin" karşılaştığı 
akıbet de o olmuştur. Nitekim Marx'ın sınıf kavrayışı pozitivist/empirist müda
halelerle nasıl anlam bozumuna uğratıldıysa, yapısalcılıktaki zihinsel sistemler 
olarak tanımlayabileceğimiz yapılar da, yapısal-işlevselci mantık içinde norm 
sistemlerine ya da değer sistemlerine dönüştürülerek, bireyler arası gözlemle
nebilir etkileşim örüntülerinden çıkarsanabilecek empirik düzenlilikler olarak 
tanımlanmış ve dolayısıyla yapısalcılığa aykırı bir biçimde dönüştürülmüştür. 
Bu haliyle yapısal işlevselcilikte işlev, empirik olarak gözlemlenebilir belirli yapı 
ve süreçlerin varlığının doğasının sonuçları şeklinde formüle edilmiştir.23 Dola
yısıyla Amerikanlaştırılmış versiyon olarak yapısal-işlevselcilik, işlevselci argü
manlarla beslenmekle birlikte, daha çok Amerikan sosyolojisinin bel bağladığı 
deneyselciliği ya da anket/soru kağıdı merkezli bir sosyoloji anlayışını benimse
miştir. Nihayetinde Parsonsçı oydaşmanın doğalcı yapısının, sosyolojik teoride 
sosyal olayları matematiksel formülasyonlara indirgeyerek açıklama yönünde 
bir eğilimi doğurması bunun kanıtıdır. Bu aşamadan sonra sosyal yaşamın ya
saları istatistiksel metotlarla ifade edilmeye başlanmıştır. Burada pozitivistlerin

21 Parsons ve Shills'den aktaran; Swingewood, Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi, s. 277.
22 Esgin, Ali; Anthony Giddens Sosyolojisi, Anı Yay ıncılık, Ankara, 2008.
23 Öğütle, Vefa Saygın; M etodolojik Bireyciliğin Eleştirisi, Ayrıntı Yay ınları, İstanbul, 2013, s. 

376-377.
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açıklamaya ilişkin görüşlerinin etkili olduğu söylenebilir. Bu analizin geçerliliği, 
sosyal bilimcileri, sosyal olguları açıklamanın tek kabul edilebilir temeli olarak 
düzenlilikler aramaya yönlendirmekle kalmamış; aynı zamanda, onların, insan 
eylemlerinin, prensipte doğa olaylarının açıklanmasına benzer bir yolla değer
lendirilmemesi ve açıklanmaması için hiçbir nedenin olmadığına inanmalarını 
da gerektirmiştir.24 Ancak konunun deneysellikle sınırlandırılarak matematizas- 
yon odaklı sosyoloji anlayışına yönelinmesi, problemin epistemolojik bir sınıra 
çekilmesine, dolayısıyla da meselenin asıl belirleyicisi olan ontolojik unsurları
nın göz ardı edilmesine yol açmıştır.25

Amerikan sosyolojisinin matematizasyon odaklı empirik araştırma anlayışı
na yönelmesi, elbette yalnızca işlevselci kabullerin etkisiyle olmamıştır. Ameri
kan sosyal bilimlerinde empirik araştırmalara çok eskilerden beri zaten büyük 
bir önem verilmiştir. Bu durumun ana gerekçelerinden biri, Amerika'nın hızlı 
dönüşüm sürecinde yaşadığı, kendine özgü etnik, politik, kültürel, ekonomik 
ve ırksal kırılmalara çözüm olarak kısa yoldan bir düzen ve bütünleşme arayışı 
içinde olmasıdır. Hızlı sanayileşme ve kentleşme beraberinde getirdiği sefalet, 
göç, etnik çatışmalar, ırk ayrımcılığı ve dini duyarlılıkları da kapsayan refor- 
mist-pragmatist temayüllerin oluşmasına katkı sağlamıştır. Dolayısıyla, Avru
pa'da düzen problemi devrimci bir tazyike karşı mevcut yapıyı muhafaza şek
linde tezahür ederken, Amerika'da düzen sorunu her şeyden önce bir "bütün
leşme" sorunu olarak görülmüştür.26 Bütünleşme sorununa yaklaşım, toplum 
sorunlarının çözümü için önemli bir rol biçilen sosyolojinin yoğun tartışmalar 
içinde, teori ağırlıklı çalışmalardan uzaklaşıp yerini alandan veri elde etmeye 
yönelmiş empirik çalışmalara bırakmasına zemin hazırlamıştır. Konunun diğer 
bir gerekçesi, Amerikan sosyal bilimcilerinin sahip olduğu doğalcı ve pragma
tist anlayışla ilgilidir. Doğalcı, pragmatist anlayış niceliksel araştırma bulgu
larını en işlevsel biçimde ve doğa bilim mantığına uygun bir formda sunmayı 
gerektirmiştir. Problemlere kısa yoldan çözüm bulma, düzeni ve bütünleşmeyi 
sağlama çabası, çağdaş olguların ve problemlerin empirik incelemelerle anla
şılması gerektiği yönünde anlayışı yaygınlaştırmıştır. Ne var ki, empirik ana
lizlerin sosyoloji içinde başat konuma getirilmesi ve teorik temellerle tarihsel 
ilişkilerin göz ardı edilmesi, sosyolojik teorinin belli ölçülerde etkisinin azalma
sı sonucunu doğurmuştur. Bu durum aynı zamanda Mills'in "liberal pratikçilik" 
dediği durumla da bağlantılıdır.

24 Skinner, Quentin; "Teorinin Dönüşü", Çağdaş Temel Kuramlar (iç.), Editör: Q. Skinner, Çevi
ren: A. Demirhan, Vadi Yayınları, Ankara, 1991, s. 12.

25 Sosyolojinin epistemolojik unsurları öne çıkarıp, ontolojik unsurları geri planda bırakmasının 
sonuçları hakkında önemli değerlendirme ve eleştiriler için bkz. Öğütle, M etodolojik Birey
ciliğin Eleştirisi.

26 Ünsaldı, Levent ve Geçkin, Ercan; Sosyoloji Tarihi, Heretik Yayınları, Ankara, 2013, s. 196
197.
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Mills'e göre liberal pratikçilik, sosyolojinin liberal yaşamı meşrulaştırma ama
cıyla ilgilidir. Ona göre, tarihsel bakımdan bürokratik yönde değil de ideolojik 
yönde kullanılan sosyoloji, tıpkı ekonomi ve tarih biliminde olduğu gibi, 19. yüz
yıldan itibaren ABD'nin reform hareketlerinin, dolayısıyla liberalist yaşam biçim
lerinin meşrulaştırılması için gerekli toplumsal koşulları sağlamada bir araç olarak 
kullanılmıştır. Bu amaçla sosyolojide toplumsal yaşamın gerçekleri bölük pörçük 
bilgiler olarak sunulmuş, bu bilgilerin ise yalnızca işe yarar olanları bilimsel bilgi 
olarak kabul edilmiştir. Böylelikle parça parça bilgiler toplamı olan bilgi yığının 
içinden ister istemez asıl belirleyici etkenler diyebileceğimiz nedenlerin bulunma
sı güçleştirilmiştir. Örneğin, liberal pratikçilikte her şeye sürekli bir süreç şeklinde 
bakıldığı için, olguların ani değişimi ve devrimsel çözülmeler ya görmezlikten 
gelinmiş, ya da patolojik uyarlanmalar olarak düşünülmüştür. Toplumsal olayla
rın nedenlerinin çok sayıda, dağınık ve küçük küçük olduğu düşüncesi çok geç
meden sosyolojik teoriyi soyutlanmış deneyimciliğin tuzağında düşürmüştür.27 
Mills'e göre, ayrıca teoriden soyutlanmış empirik araştırmaların yüceltilmesi sos
yolojiyi tek yönlü bir yöntemciliğe doğru sürüklemiştir. Sonuçta sosyolojik teori, 
özellikle Parsons'ın etkisiyle tarih ve biyografi sorunlarından giderek uzaklaşan, 
sistemin düzenliliğini ve devamını amaçladığı için, gerçekte etkili olan problem
lere çözüm getiremeyen ve bilimselcilik adına yöntemcilik içinde boğulan, temel
lerinden kopmuş bir yapıya bürünmüştür. Nitekim günümüzde bile, Amerikan 
sosyolojisinin yakın geçmişte egemen olan teorilerin felsefi temellerini yeterince 
vurgulanmadığı yaygın olarak kabul edilmiş bir belirlemedir.28

Amerikan sosyolojisinin giderek teoriden kopması, liberal pratikçi bir anla
yışla sosyal gerçekliği matematiksel formülasyonlara indirgemesi, önemli bir 
eksiklik olarak tarihsellikten de bütünüyle soyutlanmasına neden olmuştur. Bu 
çerçevede Norbert Elias, sosyolojik teorinin geçmişten/tarihsel gerçekliklerden 
kopuşunun dramatik bir örneği olarak, Chicago Üniversitesi'nde kurulan ilk 
sosyoloji bölümüne bakılması gerektiğini ileri sürmektedir. Çağdaş toplumu, 
özellikle de kendi şehirlerini, yoksul semtleri, gettoları incelemeye yönelen Chi
cago okulu, bu konulara ilişkin toplumsal çözümlemelerini seçilmiş yanıtçılarla 
yapılan mülakatlarla, soru kâğıtlarına (anketlere) verilen cevaplara dayandırmış
lardır. Sonuçta, Amerikan sosyolojisi giderek, sosyologların kendi verilerini üret
tikleri ve geçmişi/tarihi, insanların yaptıklarını anlamak açısından, geniş ölçü
de yararsız buldukları bir sosyoloji anlayışını ortaya çıkarmıştır.29 Tarihsellikten 
soyutlanma ya da tarihi paranteze alma durumu, yine pragmatist bir anlayışla 
yalnızca olanı, görüneni ya da şimdiki toplumu çözümlemek gerektiğine olan 
inançla şekillenmiştir.

27 Mills, Toplumbilimsel Düşün, s. 142-152.
28 Çelebi, Nilgün; Sosyoloji ve Metodoloji Yazıları, Anı Yay ınları, Ankara, 2001, s. 14.
29 Burke, Peter; Tarih ve Toplumsal Kuram, Çeviren: M. Tuncay, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 

İstanbul, 1994, s. 12.
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Tarihten soyutlanmanın başka bir nedeni, Parsonsçı işlevselcilik ya da Ameri
kanlaştırılmış yapısalcılığın statik-dinamik, eşzamanlı-artzamanlı arasındaki ay
rımı tek yönlü biçimde yorumlamasıdır. Bu durum, yapısal-işlevselci yazarların 
yalnızca sistemlerin ihtiyaçlarına yönelmelerine neden olmuştur. "Eşzamanlı ve 
artzamanlı ayrımı ile ilgili karakteristik görüşte, bir toplumsal sistemi eşzaman
lılık ölçütüne göre ele almanın, onun bir tür 'zaman-dışı şipşak resim'ini çekmek 
anlamına geldiği savunulur. İşlevselci ilgileri zamandan soyutladığımızda, bir 
toplumsal sisteme katkıda bulunan farklı etkenlerin birbirleri ile nasıl bir ilişki 
içinde olduklarını saptayabiliriz. Öte yandan sistemleri artzamanlı olarak ince
lediğimizde, zamanla nasıl değiştiklerini analiz ederiz. Ancak bunun sonucu ol
dukça etkili olsa da, temel bir hatadır: zaman toplumsal değişmeyle özdeşleşmiş olur. 
... İstikrarlı bir toplumsal düzen, şeylerin nasıl olduklarıyla geçmişte nasıl ol
dukları arasında yakın bir benzerliğin bulunduğu bir düzendir. Bu durum, söz
gelişi, bir binanın mimarisinin gerçek bir şipşak resminin çekilebilmesi gibi, bir 
toplumsal sistemin de 'zaman-dışı şipşak resmi'nin çekilebileceğini varsaymanın 
ne kadar yanıltıcı olduğunu gösterir. Çünkü toplumsal sistemler yalnızca zaman 
boyutunda 'işleyiş'leri (yeniden üretim) içinde ve bu işleyiş aracılığıyla sitemler 
olarak varolurlar."30 O halde yalnızca empirik verilere yaslanarak sosyal gerçekli
ğin anlık görüntüsünün resmini çekmek, zamanı durdurup, tarihi paranteze al
mak, yani sosyal gerçekliğe bütünüyle nüfuz edememek anlamına gelmektedir. 
Oysa sosyal gerçeklik zaman dışı değil, zamanın içinde gömülüdür.

Kısacası Amerikan sosyolojisi, sosyoloji anlayışı ile Avrupa geleneğinden ay
rılırken, hem kendi koşulları bağlamında dönüştürdüğü sosyolojiyi, felsefeden, 
teorik bağlamlardan, tarihsellikten soyutlamış hem de bu anlayışı matematizas- 
yon odaklı indirgemeci bir sosyoloji anlayışı haline getirerek politik ve ekono
mik egemenliği dolayısıyla uzun süre hâkim olacak bir sosyoloji geleneğine dö
nüştürmüştür. Söz konusu hâkimiyetin izleri, özellikle 1930'lu yıllardan sonra 
Türkiye'deki sosyoloji pratikleri üzerinde görülmeye başlamış, bu etkiler 1960'lı 
yıllardan itibaren de büyük ölçüde kalıplaşmış sosyoloji anlayışı halini almıştır.

Yanılsama Pratikler: Soyutlanmış Deneyimciliğin Türkiye'deki Yansımaları

Öncelikle belirtilmelidir ki, zikredilen tespitler elbette hatırı sayılır bir külliya
ta sahip sosyoloji tarihimizin tümünü kapsamamaktadır. Başında da ifade edildi
ği gibi, burada yaptığımız değerlendirmeler, egemen ideolojik dönüşümlere göre 
şekil bulan, fakat belli bir dönemden sonra adeta kalıplaşmış bir sosyolojik pratik 
olarak hüküm süren Amerikan sosyolojisi odaklı soyutlanmış deneyimci işlev
selci pratiklere ilişkindir. Sosyolojimizin geçmişten beri bu anlayış dışında kalan,

30 Giddens, Anthony; Tarihsel Materyalizmin Çağdaş Eleştirisi, Çeviren: Ü. Tatlıcan, Paradigma 
Yayınları, İstanbul, 2000, s. 17-18.
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dolayısıyla teorik tartışmaları merkeze alan, tarihsel bağlamı göz ardı etmeyen 
ve sosyolojiyi anket temelli alan araştırmalarıyla eşitlemeyen geleneklere de sa
hip olduğunu belirtmek gerekir. Ancak bu geleneklerin sosyoloji tarihimiz içinde 
çoğunlukla geri planda kaldığı da bir gerçektir. Bunun en güzel örneğini, Marxist 
sosyoloji geleneklerinin akademi dışına itilmesi oluşturmaktadır. Yine, pozitivist 
işlevselci sosyoloji anlayışı karşısında Weber ve onun tilmizlerinin temsil ettiği 
sosyoloji anlayışının çeşitli örneklerine rastlansa da, bu geleneğin uzun bir dö
nem sosyolojimizde etkili olamaması bir başka örnektir. Fakat asıl sorun, Tür
kiye'de genel anlamda sosyoloji çalışmalarında mevcut sosyolojinin sosyolojisinin 
yapılmasında çoğunlukla yetersiz kalınmasıdır.31 Başından beri sosyologlarımız, 
self-refleksivite ya da düşünümsellik durumunu sosyoloji pratikleri içinde ço
ğunlukla yok saymış, onun yerine, içinde yaşadıkları dönemin egemen bilimsel 
söylemlerine yaslanmayı tercih etmişlerdir. Sosyologlarımız tarihsel süreç içinde 
politik dönüşümlerin, dünya güç dengelerinin aldığı görünümlere göre bilimsel 
algı ve pratiklerini değiştirmişlerdir. Dünyanın en eski kürsülerinden biri olarak, 
1914 yılında üniversiteye giren sosyolojinin 1960'lı yıllardan sonra bağımsız bir 
bölüm olmasıyla devam eden süreçte, başlangıçta Fransız sosyolojisiyle, 1930'lu 
yıllarda Alman sosyoloji geleneğiyle ve II. Dünya Savaşı'ndan sonra ise, Ameri
kan sosyolojisiyle bütünleşmesi bu durumun kanıtıdır. Merkez-çevre analiziyle 
ilgili yapılan bir söyleşide, bu türden tutum alışlardaki dönüşümleri dile getiren 
Şerif Mardin'in ifadeleri konuyu örneklendirmektedir: "Burada galiba tarihin iv
mesi bize oyun oynadı. Örneğin Siyasal Bilgiler Fakültesinde asistanlığımda siyaset bili
minin hukukla ilgisinden yola çıkan Fransız kaynaklı bir siyaset bilimi yöntemi üzerinde 
durulurdu. Bizim kuşağımız bu öğretiyi yerinden oynattı. 'Amerikan' siyaset bilimini 
getirdi. Hukuk-siyaset geleneğinin gelişmesine engel olduk denilebilir. Hâlbuki hukuk-si- 
yaset ilişkisi kendi başına Türkiye için önemli bir konudur, zamanla derinleştirilebilirdi. 
'Zaman ivmesi', başka bir ifadeyle genel değişme süreci, yönetimin gelişmesini sağlaya
cak imkânı yok etti."32

Mardin'in vurgusunda dile getirilen durum, aslında Türkiye'deki sosyoloji 
pratiklerinin gelişim ve değişim seyrini de açıklar niteliktedir. Sosyoloji Batı'da 
kendi gelişim dinamiklerini, bilimsel kabullerini ve dayanaklarını teorik ve me
todolojik düzeyde sürekli yenileyip, canlı tutarken, Türkiye'de sosyologlar hem 
seçmecilik içeren bir aktarmacılıkla ve muhafazakâr bir anlayışla yetinmişler, 
hem de kendi sosyolojik duruşlarına dair sorgulamalara çok fazla rağbet gös
termemişlerdir. Bu bağlamda aktarmacı muhafazakâr anlayış, Türkiye'deki sos
yoloji algı ve pratiklerine dair ana sorunların müsebbibi olarak görünmektedir. 
"Denebilir ki, Ziya Gökalp'in Durkheim'ciliği benimsediği 1915 yılından, bugün

31 Erkul, Ali; "Türk Sosyolojisi Tartışmaları", Sezgin Kızılçelik, Baykan Sezer'in Sosyoloji An
layışı (iç.), Anı Yay ıncılık, Ankara, 2000, s. 42.

32 Çiğdem, Ahmet ve Açıkel, Fethi vd; "Şerif Mardin'le Merkez-Çevre Analizi Üzerine", Top
lum ve Bilim, s. 105, 2006, s. 7-10.
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Murat Belge'ye kadar Türk düşüncesinin tarihi, gerçekte, Durkheim'den Alt- 
husser'e bağlanan batılı düşünce geleneğinin Türk gerçeklerine uyarlanmasının 
tarihidir."33 Problem olarak tanımlanan konuların bile pragmatist aktarmacı bir 
anlayışla belirlendiği ya da ülke gerçeklerine ilişkin meselelerin dahi Batı'dan 
aktarılan söylemlere göre biçimlendirilmeye çalışıldığı bir süreçte, sosyolojimiz 
yanılsama pratiklerin alanı haline gelmiştir. Yanılsama pratikler, yapılan aktar
maların eklektik karakterinden kaynaklanmıştır. Diğer bir deyişle, sosyoloji adı
na yapılan aktarmaların çoğu, ya aktarmayı yapanın bilimsel algılarını biçimlen
diren egemen gelenek hangisiyse onun temel tanımlarının aktarılmasıyla sınırlı 
kalmış ya da aktarımı yapılan düşünürlerin görüşleri teorik-felsefi bağlamların
dan kopartılarak konu sığ biçimde nakledilmiştir. Bunun örneklerini geçmiş dö
nemlerde yazılan birçok "Sosyolojiye Giriş" kitabında görmek mümkündür. Söz
gelimi, aynı dönemde sosyolojinin pozitivizmle ilişkisine dair tartışmalar Batı'da 
oldukça yaygın bir tartışma konusuyken, genellikle Batı'daki örnekleri referans 
alan giriş kitaplarının çoğunda bu konuyla ilgili tartışmalara pek rastlanılma- 
maktadır. Yine aktarmacı anlayışlardaki seçicilik ya da eklektik tutum, egemen 
sosyoloji pratiklerine ilişkin Batı'da yapılan eleştirilerin ya da alternatif gelenek
lerin içerimlerinin de dikkate alınmamasına, dolayısıyla, sosyolojiye dair farklı 
pratiklerin alan dışına itilmesine neden olmuştur. Günümüzde büyük ölçüde du
rum değişmiş olsa da, geçmiş dönemlerdeki giriş kitaplarında, işlevselci teoriler 
dışındaki örneğin Marxist teori, eleştirel gelenek, yapısalcılık ya da Alman tarih 
geleneği gibi sosyoloji pratiklerine kısmen değinilmesi ya da hiç yer verilmemesi 
bu durumun kanıtıdır. Benzeri bir tutumu, yöntem kitaplarıyla birlikte, sosyo
lojinin alt disiplinleri için yazılan ders kitaplarında da görmek mümkündür.34 
Anlaşılacağı üzere aktarmacı gelenek, dünya konjonktüründe baskın sosyoloji 
eğilimi hangisiyse ona göre şekillenmiş, moda konu ve söylemlere göre sosyolo
jinin gündemini belirlemiştir. Hal böyle olunca, örneğin, pozitivizme dair eleşti
riler bile, ancak 1990'lı yıllarda postmodernizm tartışmalarının gündeme otur
masıyla ilgi konusu olmuştur. Ancak bu ilgi de, tahmin edileceği üzere, Batı'da 
o dönemde merkezî bir konuma oturan postmodernist düşünürlerin pozitivizm 
eleştirileriyle sınırlı kalmıştır.

33 Hilmi Yavuz'dan Akt. Kayalı, Kurtuluş; "1960'lı Yıllardan Sonra Türkiye'de Sosyal Bilimlerin 
Gelip Tıkandığı Nokta", Sosyoloji Yıllığı 4: Ümit M eriç Yazan'a Armağan, Yayına Hazırla
yan: E. Eğribel, Çantay Kitabevi, İstanbul, 1999.

34 Bu durumun en somut örneğini, giriş kitaplarıyla birlikte, özellikle "Eğitim Sosyolojisi" ki
taplarında görmek mümkündür. Eğitim sosyolojisi kitaplarının çoğu bütünüyle yapısal-iş- 
levselci anlayış çerçevesinde yazılmış ve yıllarca birbirini tekrarlayan kitaplarda bu durum  
sürdürülmüştür. Konuyla ilgili kapsamlı bir eleştirel değerlendirme için bkz. Esgin, Ali; "The 
Crisis of the Sociology of Education and Its Reflections in Turkey: On the Critique of Functi
onalist and Eclecticist Pragmatic Tradition", Eurasian Journal of Educational Research, Vol. 
Fall, Issue 50, 2013, s. 143-162.
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Kısacası, başından beri Batı aktarmacılığına dayalı sosyolojimiz, önceleri teo
rik, felsefi çeviri anlayışıyla Batı'daki teorik metinleri aktarmış, daha sonra ise, ne 
aradığını bilmeyen, varsayımsız, sorunsuz, teorik ve tarihsel temellerden yoksun 
alan araştırmalarının öne çıktığı, anket tekniğinin tek geçerli çözümleme aracı 
olarak görüldüğü aşırı deneysel uca sıçramıştır.35 Ancak sosyolojimizdeki bu tür
den dönüşümlerin politik bağlamla, dünya ve Türkiye konjonktüründeki ege
men anlayışlarla ilişkisinin altı bir kez daha çizilmelidir. Asıl konumuz olan so
yutlanmış deneyimci işlevselciliğin Türkiye'deki sosyoloji pratikleri üzerindeki 
etkileri de bu çerçevede değerlendirilebilir. Bu bağlamda soyutlanmış deneyimci 
işlevselciliğin ya da onu temsil eden Amerikan sosyolojisinin sosyolojimize girişi 
rastlantısal değildir. Kaldı ki, sosyolojimizde deneysel araştırmaya dayalı sos
yoloji çalışmaları başından beri vardır. Ancak Amerika'nın politik ve ekonomik 
ağırlığına bağlı olarak dünya ölçeğinde egemen bir konuma gelmesi, sosyoloji
mizin yönünü Kıta Avrupa'sından Amerika'ya çevirmesine neden olmuş, bunun 
sonucunda, Amerikan sosyolojisi 1950'li yıllardan itibaren ülkemizde hâkim sos
yoloji geleneği haline gelmeye başlamıştır. Konu Türkiye'nin de o dönemdeki po
litik yönünü Avrupa'dan Amerika'ya çevirmesiyle de elbette yakından ilişkidir. 
Dolayısıyla Amerikan sosyolojisinin Türkiye'ye girişi, Amerikan'ın bir güç hali
ne geldiği 1940-1960 arası döneme rastlamaktadır. Ancak, söz konusu geleneğin 
tüm ağırlığı ile etkisini hissettirmesi 1960'lara uzanmaktadır. Bu dönemde, yapı- 
sal-işlevselcilik odaklı Amerikan sosyolojisi daha çok Amerika'da doktora yapan 
veya bu ekollerin etkisinde kalan sosyologlarca temsil edilmektedir. Söz konusu 
dönemde Niyazi Berkes ve Behice Boran, araştırmaya dayalı sosyolojik yöneli
min en etkili kişileri olarak döneme damgalarını vurmuşlardır. Sosyolojimizde 
'veri odaklı çalışmaların kurumsallaşmasında büyük etkisi olan Berkes ve Boran, 
teorinin gerekliliğini teslim etmekle birlikte onu besleyen empirik araştırmanın 
önemini belirtmişler, bu alanda kendi dönemlerinde sosyolojimize yeni bir yön 
tayin etmeye çalışmışlardır. Onların yönelimleri, Türkiye'de empirik araştırma
nın öncelendiği bir süreci temsil etmektedir.36 Sonraki dönemde söz konusu süreç 
salt empirik araştırmaların önemsendiği, teorik ve tarihsel bağlamların geri pla
na atıldığı bir sürece dönüşecektir.

1960'lara gelindiğinde aslında Türkiye'de birbirine tamamen zıt iki büyük 
sosyoloji eğilimi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi tarihe, ikincisi ise mevcut 
olguların işlevsel analizine ağırlık veren sosyoloji anlayışlarıdır. Yani, 1960'lar 
Türkiye'sinde bir yanda tarihsel verileri, diğer yanda soyutlanmış deneyimci 
yapısal-işlevselciliği önemseyen iki büyük sosyoloji ekolü vardır. Tarihsel yakla
şıma sahip olan sosyologlar, Türkiye'nin tarihsel özelliklerini çeşitli açılardan or

35 Kaçmazoğlu, H. Bayram; Türk Sosyoloji Tarihi Üzerine Araştırmalar, Doğu Kitabevi Yayın
ları, İstanbul, 2013, s. 237.

36 Alver, Köksal; "Türk Sosyolojisinde 'Kırılma' ya da Yeni Yönelim: 1940'lı Yıllar Örneği" AKÜ 
Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:4, Sayı: 1, Afyon, 2002, s. 187-190.
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taya koymaya, toplumsal yapımızı tarihsel boyutuyla açıklama ve çözümlemeye 
çalışırken, Amerikan sosyolojisi geleneğini temsil eden yapısal-işlevselciler, o anı 
tanımlayan toplumsal yapı özelliklerini ve düzenin işlevlerini resmetme çabası
na girmişlerdir. Söz konusu dönemde, Marksist yazarlar toplumsal değişmeyi 
çatışma modelleri üzerine oturturken, yapısal-işlevselci sosyologlar uyum ve is
tikrar modellerine yönelmiş ve Batı ile Türkiye arasındaki farklılıkları, işlevselci 
sosyolojinin temel kavramlarından olan "tampon kurum" kavramıyla izah etme
ye çalışmışlardır. 1960'lı yıllar bu karşıt görüşlerin arenasıyken, değişen politik 
ve sosyal koşullar, Amerikan sosyolojinin diğer gelenekler karşısında tümüyle 
egemen olmasının yolunu açmıştır. Yani, dış koşullar Türkiye'deki sosyoloji an
layışlarını yakından belirlemiş, Amerikan sosyolojisini bütünüyle benimsemiş 
sosyologlar, iç koşullarda meydana gelen yeni yapılanmaların sonucu olan kent
leşme, gecekondulaşma, toplumsal farklılaşma, aile yapısı gibi konularda, ortaya 
çıkan değişimleri yüzeysel alan araştırmalarıyla belirlemeye ve yine bu gelenek 
kapsamında çözümler üretmeye yönelmişlerdir.37 Betimlenen süreçte bir uçtan 
bir diğer uca savrulan sosyolojimizde, Mübeccel B. Kıray'ın deyimiyle "anlamı 
belirsiz" araştırmalar gündemi tamamen etkisi altına almıştır.38

1965-1980 arası dönem ise, soyutlanmış deneyimci pratiklerin ülkemizde bas
kın bir sosyoloji pratiğine dönüştüğü dönemdir. Çünkü bu yıllar, aynı zaman
da, 1960'lı yıllarda Amerika'da doktora yapan akademisyenlerin Türkiye'deki 
sosyoloji pratiklerinin sonuçlarını aldığı ve Amerikan sosyolojisi anlayışının 
akademide yaygın olarak benimsenip, kemikleştiği bir dönemdir. Soyutlanmış 
deneyimciliğin 1980'li yılların ortalarından itibaren Anadolu'da kurulan yeni 
üniversitelerde açılan sosyoloji bölümlerinde de baskın sosyoloji pratiği olarak 
temsil edilmesi, bu anlayışın sonraki dönemlere de kolaylıkla taşınmasına, yani 
merkezden çevreye yayılmasına olanak sağlamıştır. Söz konusu yayılmanın 
ve kemikleşmenin sonuçları, bütün olumsuzluklarıyla, günümüzde de etkisi
ni sürdürmektedir. Bütün bu belirlemelerden sonra hızlı bir geçişle günümüze 
gelirsek, asıl meselemize, yani soyutlanmış deneyimci Amerikan sosyolojisinin 
günümüzdeki sosyoloji pratiklerine etkilerini özetleyebiliriz. Bu bağlamda ön
celikle konunun önemli bir boyutunu, yani egemen politik yönelimlerle sosyo
lojimizin biçimlenişi arasındaki ilişkiyi de dile getirmek gerekmektedir. Özellik
le 1980 sonrası politik gelişmelerin ürünü olan kaygıların, zaten başından beri 
devletlû payesiyle hareket eden akademik sosyoloji mensuplarının çoğuna bü
tünüyle sirayet etmesi, sosyologlarımızın soyutlanmış deneyimciliğe ve anketçi
likle sosyolojiyi eşitleyen sosyoloji algısına neden bu kadar meyil gösterdiklerini 
açıklamaktadır. Akademi dışına atılma kaygısı, akademik yükselmenin önünde 
engeller oluşturmama anlayışı ve politik söylemlerle hiçbir koşulda çelişmeme

37 Kaçmazoğlu, Türk Sosyoloji Tarihi Üzerine Araştırmalar, s. 240-241.
38 Kaçmazoğlu, a.g.e, s. 253.
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tercihi, "zülfü yâre dokunmayan" bir bilim pratiğini işlevsel kılmıştır. Yazımızın 
başında verdiğimiz sosyoloji pratiklerine ilişkin örnekler, aslında bu türden kay
gılarla şekillenmiş bilim pratiğinin örnekleridir. Söz konusu pratikler açısından 
geçerli olan yalnızca olanı olduğu gibi ortaya koyan akademik bilgi üretmektir. 
Akademik bilgi ise, bilimselliğe dayanmaktadır. Bilimselliğin ilkeleri ve yöntemi 
de zaten belirlenmiştir. Akademisyenin asli görevi, bu yöntem ve bilgiler çerçe
vesinde hareket etmek, çıkarımlarını istatistiksel verilerle somutlaştırıp bilimsel 
bir niteliğe büründürmektir. Diğer tartışmalar, eleştiriler ve teorik çözümleme
ler felsefenin işidir. Fakat sosyoloji, felsefe değildir. Felsefe yapmak anlamsız
dır. Anlamlı olan yalnızca bilimsel veri üretmektir. Hangi konuda mı? Tabi ki 
toplumumuzu ilgilendiren önemli konularda çalışmalar yapılmalıdır. Anket 
sorularını oluşturduktan ya da elimizde zaten hazır olan anketleri uyguladık
tan sonra çözümlenemeyecek problem yoktur: Ailenin değişen işlevleri, boşan
manın günümüzdeki nedenleri, köyden kente göç, öğretmen-öğrenci ilişkileri, 
öğretmenlerin/akademisyenlerin sorunları, gençliğin tüketim alışkanlıkları, 
yaşlıların sorunları vb. şeklinde listeyi olabildiğince uzatabiliriz. Anket uygula
nabilen her örneklem çalışma konusu olabilir. Örneklemden elde edilen veriler, 
yüzdeler halinde sunulunca sorunların nedenleri de ortaya çıkacak, yani "büyük 
resim" "sosyolojik" olarak ifade edilecektir. Ancak burada tanımlandığı şekliy
le somutlaşan bilim pratikleri, sosyolojiyi olabildiğince basitleştirip, sosyoloğu 
Kaçmazoğlu'nun ifadesiyle bir "sayım memuruna" dönüştürmektedir.39 Üstelik 
teorik ve tarihsel bağlamlardan soyutlanmış böylesi bir bilim pratiği, "zülfü yâre 
dokunmama" anlayışıyla da birleşince, dezavantajlı gruplara dair araştırmalar 
başta olmak üzere, sınıfsal çelişkileri, ilişkisel kategorileri, tarihsel bağlamları ve 
eleştirel çözümlemeleri göz ardı eden bir pratik halini almaktadır.

Sonuç olarak, teorik kaygılardan ziyade, pratik yararları ön plânda tutan, sos
yolojiyi tarihsel bağlamdan koparak yalnızca deneysel temele dayalı pratik bir 
etkinlik olarak tanımlayan, kısaca sosyoloğu anketçi gibi tahayyül eden, anket 
merkezli alan araştırmalarını esas alan, ilişkisel analizlerin uzağında olan soyut
lanmış deneyimci Amerikan sosyolojisi anlayışı bu haliyle bugün Amerika'da 
bile kabul görmezken, bu türden bir sosyoloji anlayışı günümüz Türkiye'sinde 
hâlâ pek çok akademisyenin sorgusuz benimsediği bir sosyoloji pratiğidir. İşin 
ironik yanı, alan araştırması yapmayan, araştırmalarını istatistiksel ve matema
tiksel verilerle sunmayan akademisyenlerin, doçentlik sınavları başta olmak üze
re, akademik çevrelerde önemli eleştirilere maruz kalmalarıdır. Tekrar vurgula
mak gerekirse, buradan, alan araştırmalarının sosyolojiye uygun olmadığı gibi 
bir düşünceye sahip olduğumuz fikri çıkarılmamalıdır. Burada ifade ettiğimiz 
durum, özünde, Türkiye'de yaygın bir pratik olarak algılanan ve soyutlanmış 
deneyimcilikle beslenen sosyoloji pratiklerine ilişkin genel bir eleştiridir. Sosyo

39 Kaçmazoğlu, a.g.e, s. 255.
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lojinin bu şekilde indirgemeci bir tutumla icra edilmesi, basitleştirilmesi, sosyo
lojik analizler yapmak için anket uygulayabilecek düzeyde bir eğitim almanın 
bile yeterli olabileceği anlayışını doğurmaktadır ki, meselenin vahim yanı budur. 
Ancak işin umut verici olan diğer boyutunu, özellikle günümüzde bu türden 
bir sosyoloji pratiğinin geçerliliğini önümüzdeki yıllarda sarsacak sosyoloji an
layışlarının varlığını da dile getirmek gerekir. Sosyolojimizde bu yönde önemli 
gelişmelerin olduğu, konumuz olan soyutlanmış deneyimci sosyoloji pratikle
riyle birlikte, örneğin konvansiyonalist yaklaşımlara ya da daha önce açmazları 
sorgulanmayan diğer sosyoloji pratiklerine ilişkin eleştirel değerlendirmelerin 
de yoğunlaştığı, teoriyle ve tarihle bütünleşen, ilişkiselci kategorilere odaklanan 
ve düşünümselliği merkeze almış yeni anlayışların gelişmeye başladığı bilinme
lidir. Bu gelişmelere dair analizler ve sosyolojinin düşünümsellik boyutuyla ilgili 
tartışmalar başka bir çalışmanın konusudur.
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