Modernite ve Kapitalizm
TOPLUMSAL DE⁄‹fiME
De¤iflme, belirli bir dönem içinde, toplumsal ve do¤al yaflam ile insan tutum ve
davran›fllar›nda gerçekleflen farkl›laflmay› ifade eden bir kavramd›r. Toplumsal de¤iflme ise sosyolojik aç›dan, toplumun yap›s›n› oluflturan toplumsal iliflkiler a¤›n›n
ve bunlar› belirleyen kurumlar›n, tarihsel bir süreç içerisinde de¤iflmesini kapsamaktad›r. Bu de¤iflmeler birey ve gruplar›n davran›fllar›na yans›makta ve toplumsal
norm ve de¤erlerin farkl›laflmas›na yol açmaktad›r. Bu anlamda toplumsal de¤iflme,
toplumlararas› iliflki ve etkileflimlerin niteli¤ini ve içeri¤ini belirlemektedir.
Toplumsal de¤iflme kavram› ilerleme, kalk›nma ve geliflme kavramlar›yla yak›ndan iliflkili bir flekilde kullan›lmaktad›r. Bu kavramlarla iliflkili olmakla birlikte
toplumsal de¤iflme kavram›, anlam aç›s›ndan önemli farkl›l›klar tafl›maktad›r.
Toplumsal de¤iflme kavram›, herhangi bir de¤er yarg›s› içermemektedir. Buna
karfl›n ilerleme, kalk›nma ve geliflme kavramlar› de¤er yarg›s› içeren, belirli bir
amaca yönelik olan bir de¤iflmeyi vurgulamaktad›rlar. Ekonomik göstergelerle ifade edilen ve daha çok ekonomi ile ilgili olan kalk›nma ve geliflme kavramlar›, baz› ekonomik ölçütlere göre toplumsal de¤iflmenin yön ve niteli¤ini göstermektedirler. Bu anlamda kalk›nma ve geliflme kavramlar›, toplumsal de¤iflmenin ancak
bir k›sm›n› aç›klamaktad›rlar. Toplumsal de¤iflme, belirli bir toplumsal gerçe¤i bütün de¤er yarg›lar›ndan ar›nm›fl bir biçimde ifade etmekte ve özel durum ya da görünümleri bütün olarak kapsayacak bir flekilde anlatan, evrensel ve nesnel bir anlam tafl›maktad›r. Ayr›ca evrim, baflkalaflma, devrim gibi kavramlar toplumsal, siyasal ve kültürel anlamda ele al›nd›¤›nda, de¤iflmenin özel biçimleri olarak de¤erlendirilebilmektedir (Tolan, 1983, s.276-277).
Toplumsal de¤iflmeyi etkileyen baz› unsurlar bulunmaktad›r. Co¤rafi yap›da
görülen topraklar›n verimlili¤i, do¤al felaketler, iklim de¤iflikli¤i gibi fiziksel çevre
faktörleri; co¤rafi keflifler, yay›lma gibi kültürel faktörler; pusulan›n, matbaan›n,
buharl› makinelerin icad›, elektrik, telefon, bilgisayar kullan›m› gibi teknolojik faktörler; h›zl› nüfus art›fl›, göç gibi demografik faktörler, toplumsal de¤iflmeyi etkileyen ve birbirleriyle iliflki içinde yer alan unsurlard›r.
Toplumsal de¤iflmeyi etkileyen faktörler aras›nda görülen iliflkilereSIRA
örnek
veriniz.
S‹ZDE

Toplumsal de¤iflme,
toplumun yap›s›n› oluflturan
toplumsal iliflkiler a¤›n›n,
toplumsal kurumlar›n, birey
ve grup davran›fllar›n›n,
toplumsal norm ve
de¤erlerin tarihsel olarak
geçirdi¤i farkl›laflma ve
dönüflüm sürecidir.
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Toplumsal De¤iflme Kuramlar›

Toplumsal de¤iflmeyi etkileyen faktörler ve aralar›ndaki iliflkiler aç›s›ndan bir
de¤erlendirme yap›ld›¤›nda, toplumlar›n dura¤an kalamad›klar›n›, bununla birlikte ilerleme, hareket ya da dönüflüm gibi farkl› de¤iflim biçimleriyle tarihsel süreç
içerisinde yer ald›klar›n› söylemek mümkün olmaktad›r. Bu nedenle toplumsal de¤iflme, kaç›n›lmaz ve evrensel bir süreç olarak kabul edilmektedir.
Toplumsal de¤iflme, toplumlar›n farkl› bölgelerinde, farkl› toplumsal unsurlar
üzerinde, farkl› h›z ve zamanda gerçekleflmektedir. Toplumsal kurum ya da unsurlar›n baz›lar› de¤iflmeden di¤erlerine göre daha az etkilenirken, baz›lar› ise çabuk
ve köklü bir biçimde etkilenmekte ve ayn› zamanda iliflkide bulundu¤u di¤er kurum ve unsurlar› da kendisiyle birlikte de¤iflime sürüklemektedir. Toplumsal de¤iflme aflamalar fleklinde, düzenli bir biçimde ortaya ç›kabilece¤i gibi, çok h›zl› ve
düzensiz bir biçimde de meydana gelebilmektedir.
Toplumsal de¤iflme, günümüzde sosyoloji disiplininin çal›flma konular›ndan biri olarak kabul edilirken, sosyolojinin bir bilim dal› olarak ortaya ç›kmas›na ve geliflmesine, 18. yüzy›lda kökleri Bat› Avrupa’ya dayanan büyük toplumsal de¤iflimler ve dönüflümler yol açm›flt›r.

AYDINLANMA
Ayd›nlanma, do¤a ve toplum
hakk›nda bir düflünce biçimi
sa¤layan, birbirleriyle iliflkili
de¤erler ve düflüncelerden
oluflmaktad›r.

Ayd›nlanma düflüncesi,
toplumda egemen olan
gelene¤e ve dini sistemlere
dayal› dünya görüflüne karfl›
ak›l ve bilime dayal› olarak
ileri sürülen yeni bir
düflünce sistemini ifade
etmektedir.

Ayd›nlanma, 17. ve 18. yüzy›lda Bat› Avrupa’da ortaya ç›kan, toplumsal düflünce
tarihinde önemli bir dönüm noktas›n› ifade eden ve kökleri önceki yüzy›llarda oluflan Rönesans ve Reformasyona dayanan bir düflünce hareketidir.
Fransa’da bafllayan ve daha sonra di¤er Avrupa devletlerine yay›lan Ayd›nlanma düflüncesi, H›ristiyanl›¤›n hâkimiyetindeki geleneksel dünya görüflü temelinde
kökleflmifl olan anlay›fla karfl› geliflen bir harekettir. Dünyay› anlama yolu olarak
bat›l inanç ve do¤aüstü inanc›n› reddeden Ayd›nlanma düflüncesi, insan, toplum
ve do¤a hakk›nda yeni bir düflünce çerçevesinin yarat›lmas›n› ifade etmektedir.
Ayd›nlanma düflüncesi, cehalet ve bat›l inanc›n, insanl›¤›n bütün sefaletinin
kayna¤› oldu¤unu ifade etmifl, bu durumun ancak bilgi, ak›l ve bilimle ortadan
kald›r›labilece¤ini ileri sürmüfltür. Bu ba¤lamda Ayd›nlanma düflüncesi, cehaletin
yerine bilimsel bilginin, s›n›rs›z insani ilerlemenin yolunu açaca¤›n› savunmufltur.
Bu anlamda rasyonel (ak›lc›) düflünce, toplumsal hayat üzerindeki egemen gelene¤in ve dinsel sistemlerin otoritesini sorgulam›fl, bu otoritenin gelifltirdi¤i kurumlara karfl› yeni bir düflünce biçimini ileri sürmüfltür. Toplumsal düzen fikrinin, metafizik sisteme göre de¤il, akla ve gözlem yoluyla üretilen verilere dayanan bir süreç içinde aç›klanabilece¤ini savunmufltur. Rasyonel düflünce, do¤an›n düzeni, do¤a kanunlar› ve insan do¤as›n› içeren do¤a kavram›n› temel alm›fl ve bireyi, toplumsal hayata kat›lmakla birlikte do¤an›n düzenine ait olarak kabul etmifltir. Bununla beraber ilerleme kavram›, yol gösteren düflüncelerden biri olarak ele al›nm›flt›r (Outhwaite, 2006, s.199-200).
Ayd›nlanma, birçok aç›dan geleneksel ve modern toplumun olumlu ve olumsuz özellikleri ile ilgili olarak ortaya ç›kan tart›flmalar›n odak noktas› haline gelmifltir. Geleneksel toplumlar›n dayanaklar›n› oluflturan cehaletin ve bat›l inanc›n ana
kaynaklar› din, otoriter yönetim, çiftçi ve köylülerin basit bak›fl aç›lar›, gelenek ve
görenekler, efsaneler olarak tan›mlanm›flt›r. Ayd›nlanma düflünürlerine göre, bu
özellikler temelinde geleneksel toplumlar, özgürlük, mutluluk ve insani ilerleme
için bir engel oluflturmaktad›rlar (Hollinger, 2005, s.11).
‹lerleme fikri temelinde geliflen ve gelenekten kopuflu hedefleyen Ayd›nlanma
düflüncesi, öncelikle “insanlar› zincirlerinden kurtarmak amac›yla bilginin ve toplumsal örgütlenmenin mistik ve kutsal kabu¤unu k›rmay›” amaçlayan laik bir harekettir (Harvey, 1997, s.26).
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Ayd›nlanma düflüncesinin insan hayat›n› iyilefltirmek için ortaya koydu¤u progÜ fi Ü N E L ‹ M
ram, “gelecekteki kültürel ve politik mücadeleler için bir hareket Dnoktas›”
oluflturmaktad›r. Bu program›n temel ilkeleri flu iddialara dayanmaktad›r:
U
S O Rvarl›klar›n›n
1. ‹nsanl›¤›n epistemolojik birli¤inin sa¤lanmas›, bütün insan
ve
evrensel olarak geçerli bir yöntemin oluflturdu¤u bir temel üzerinde mümkün olacakt›r. Bu epistemolojik birlik, insanl›k taraf›ndan rasyonel olarak
D‹KKAT
onaylanan ve kabul edilebilen inançlar kümesi halinde bir araya getirilebilecektir.
SIRA
S‹ZDE
2. ‹nsanl›¤›n evrensel ak›l ve moral ilkeleri, her yerde bütün
ak›ll›
varl›klar için
ba¤lay›c› konumda bulunmaktad›r. Bu ilkeler, davran›fl ve yarg› bak›m›ndan
insanl›¤a rehberlik etmekte ve standartlar sa¤lamaktad›r.
AMAÇLARIMIZ
3. Belirlenen bu hedeflerle çeliflkili olan ya da bu amaçlara engel olan inançlar, de¤erler, iddialar, insan›n ilerlemesi ve mutlulu¤u için bir engel oluflturmaktad›r. Sadece bilim ve evrensel de¤erlere dayananKbir
gerçek‹ Ttoplum,
A P
ten özgür ve rasyonel bir toplumdur. Bu anlamda, yaln›zca böyle bir toplumun üyeleri mutlu olabilir.
4. Hakikat insan› özgür k›lacakt›r. Mutsuzlu¤un ve ahlâks›zl›¤›n
bilgiT E L E V ‹ Z Ynedeni
ON
sizliktir. Bu nedenle insan, kendisi ve dünya hakk›nda ne kadar çok fley bilirse hayat› da o kadar iyi olacakt›r (Hollinger, 2005, s.17-18).

N N

Ayd›nlanma Düflünürleri

‹NTERNET

Ayd›nlanma projesinin temeli, dünyan›n e¤er do¤ru bir biçimde resmedilir ve temsil edilebilirse kontrol alt›na al›nabilece¤i ve ak›lc› bir biçimde düzenlenebilece¤i
varsay›m›na dayanmaktad›r. Bütün bilimsel çabalar, bu tek bir do¤ru temsil tarz›na eriflmek için gösterilmifltir. Ayd›nlanma, bu do¤ru tarz› keflfedilebilirse hedeflerine ulaflm›fl olacakt›r. Bu düflünce biçimi, Voltaire, d’Alembert, Hume, Saint Simon, Auguste Comte gibi farkl› Ayd›nlanma düflünürleri taraf›ndan paylafl›lm›flt›r
(Harvey, 1997, s.42).
Ayd›nlanma düflünürlerinin insan do¤as›, toplumsal yap› ve iliflkiler, toplumsal
örgütlenme, ilerleme ve geliflme konular› üzerinde çal›flmalar› bulunmaktad›r.
Thomas Hobbes, birey ve toplum aras›ndaki iliflki temelinde insan do¤as› ile
ilgilenmifl ve insanlar›n birlikte yaflama e¤ilimlerinin olmad›¤›n›, “insan insan›n
kurdudur” sözleriyle belirtmifltir. Hobbes’a göre, zenginlik, toplumsal sayg›nl›k ve
iktidar için sürekli bir rekabet içerisinde bulunan insanlar, bu mücadele sürecinin
kendi yaflam ve ç›karlar›yla ayn› yönde oluflmad›¤›n› kavram›fl, karfl›l›kl› görev ve
sorumlulu¤a dayanan toplumsal bir sözleflmenin gerekli oldu¤unu fark etmifllerdir.
Bu sözleflme ihtiyac›, onlar› devlet düzeyinde örgütlenmeye kadar ulaflt›rm›flt›r.
John Locke, Hobbes’un insan do¤as› hakk›ndaki bu görüfllerine kat›lmamaktad›r.
Locke’a göre bireyler, do¤al haklar› olan eflitlik ve özgürlük içerisinde ve bar›fl ortam›nda yaflamaktad›rlar. En temel do¤al hak ise, insanlar›n çal›flmas› sonucunda
ortaya ç›kan mülkiyet hakk›d›r. Bir örgütlenme olarak devlet, bireylerin bu haklar›n› korumak üzere, insanlar taraf›ndan bir sözleflmeyle kurulmufltur (Tolan, 1983,
s.5-6). Bu ba¤lamda, insan do¤as›yla ilgilenen bir baflka Ayd›nlanma düflünürü de
Jean Jacques Rousseau’dur. Rousseau, Hobbes’un iddia etti¤i toplumun bir sözleflmeden do¤du¤u fikrini kabul etmekle birlikte, bu sözleflmenin Hobbes’un belirtti¤i koflullardan farkl› bir flekilde olufltu¤unu savunmaktad›r.
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Rousseau bireyin, do¤an›n de¤il toplumun bir ürünü olmas› nedeniyle davran›fllar›n›n toplumsal kökenli oldu¤unu ileri sürmüfltür. Bir toplulukta insan›n kendi ç›karlar›ndan önce, ortak bir ç›kar arac›l›¤›yla bir arada bulundu¤unu ve toplumun bir sözleflmenin ürünü oldu¤unu ileri sürmüfltür. Rousseau, birey ve toplum
aras›ndaki bu eylemi “toplumsal sözleflme” kavram›yla ifade etmifltir (Szacki, 1979,
s.62-64).
Ayd›nlanma düflüncesiyle yeniden tan›mlanan insan do¤as›n›n kuram›n› oluflturan düflünür ise David Hume’dur. Hume, insan do¤as›n›n toplumun içinde flekillenen toplumsall›k biçimlerini incelemifl ve insan›n eylemini, sürekli baflkalar›n›n eylemine yönelik olmas› sebebiyle ‘toplumsal’ özellikli olarak tan›mlam›flt›r.
Baron de Montesquieu ise toplum yap›s› ve yönetim biçimleriyle ilgilenmifltir. Toplumu, yap›sal bir bütün olarak tan›mlam›fl ve yönetim biçimlerini ideal tipler, baflka bir ifade ile mant›ksal kurgular olarak ele alm›flt›r. Montesquieu toplumu, temel
unsurlar› iklim ve co¤rafya olan bir sistem olarak görmüfl, bu unsurlar›n toplumsal
yap›ya katk›s›n› çözümlemeye çal›flm›flt›r. Bir di¤er Ayd›nlanma düflünürü Voltaire
bilim, düflünce özgürlü¤ü ve adalet konular›nda yaz›lar yazm›fl, ak›l ve bilginin uygulanmas› arac›l›¤›yla toplumlar›n nas›l ilerleyece¤i konusunda çal›flmalar yapm›flt›r. Toplumsal tabakalaflman›n iflbölümü ile iliflkisi ve eme¤in yabanc›laflmas› konular›nda ise Adam Ferguson’un çal›flmalar› bulunmaktad›r. Ferguson, insan›n ilerSIRA S‹ZDE
leme kaynaklar›ndan birinin sanayiye dayal› geliflim oldu¤unu ileri sürerek, bunun
ayn› zamanda yabanc›laflmaya da neden oldu¤unu belirtmifltir (Hamilton, 1996;
Swingewood,
D Ü fi Ü1998).
NEL‹M
Ayd›nlanma düflünürlerinin ak›l, bilim, bireycilik, düflünce özgürlü¤ü ve
toplumsal ilerleme konular›ndaki metinlerini içeren Ansiklopedi (Encyclopedie)
S O R U
adl› çal›flma, 18. yüzy›lda Avrupa’da yayg›nl›k kazanm›flt›r.
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Ayd›nlanma düflüncesi, insanl›¤›n geliflimine bir engel olarak gördü¤ü gelenekAMAÇLARIMIZ
sel toplumlar›,
cehalet ve bat›l inanc›n kayna¤› olarak olumsuz özellikleriyle tan›mlam›flt›r. Bunun yerine, ak›l ve bilimsel bilgiyle oluflan yeni düflünme biçimi ve
toplumsal düzen anlay›fl›n›n, insanl›¤›n özgürlü¤ü ve mutlulu¤u için ilerlemenin
K ‹ T oldu¤unu
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temel unsurlar›
savunmufltur.
Ayd›nlanma düflüncesi, “insanl›¤›n ilerlemesi ad›na, insan›n yarat›c›l›¤›n›, bilimsel keflifleri ve bireysel mükemmeliyeti” ön plana ç›karm›fl ve de¤iflimi olumlu karE L E V ‹ ba¤l›
Z Y O N olarak, eflitlik, özgürlük, insan zekâs›na inanç, evrensel ak›l
fl›lam›flt›r. TBuna
ö¤retileri her alanda benimsenmifltir (Harvey, 1997, s.26). Bu de¤er ve ilkeler do¤rultusunda Ayd›nlanma düflünürleri yeni olan›, geleneksel olan›n kötülü¤üyle iliflkili olarak ‹savunmufllard›r.
Fakat yeni olan›, savunuldu¤u biçimde olumlu ve yaNTERNET
rarl› görmeyen düflünürler de bulunmaktad›r (Hollinger, 2005, s.11). 19. yüzy›l›n
bafllar›nda ortaya ç›kan bu hareket, Karfl›-Ayd›nlanma olarak bilinmektedir.
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Karfl›-Ayd›nlanma
hareketinin, Ayd›nlanma düflüncesine yönelik elefltirileri nelerdir?
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DEVR‹MLER
18. yüzy›l›n sonlar› ve 19. yüzy›lda Avrupa’da meydana gelen devrimler, insanl›k
tarihinde büyük de¤iflim ve dönüflümlere yol açm›fl, insano¤lunun düflünme, yaflama, çal›flma ve örgütlenme biçimlerini tamamen de¤ifltirmifllerdir. Bilimsel Devrim,
bu sürecin temeli olarak kabul edilmekte ve bütün di¤er devrimlerin ondan türedi¤i ileri sürülmektedir.
‹ngiltere’de ortaya ç›kan Endüstri Devrimi, 19. yüzy›l ekonomisini etkisi alt›na
alarak flekillendirmifl, bu ekonomik hareketin politikas› ve ideolojisiyse Frans›zlar
taraf›ndan biçimlendirilmifltir (Hobsbawm, 2003, s.63).

Bilimsel Devrim
Yeni bir dünya görüflüne geçifl, fizik alan›nda evreni düzenleyen yasalar›n de¤iflti¤ine iliflkin bilinçlenmeye dayanmaktad›r. Bilimsel Devrim olarak nitelenen bu radikal de¤iflim, Isaac Newton taraf›ndan evrensel yerçekimi yasas›n›n keflfedilmesiyle bafllam›flt›r. Bu yasayla iki dünya görüflü aras›nda bir kopufl belirlenmifl ve
Tanr› taraf›ndan yönetilen bir do¤adan, kendini düzenleyen bir do¤a anlay›fl›na
geçilmifltir (Jeanniere, 1994, s.17).
Yeni do¤a anlay›fl›na ba¤l› olarak Ayd›nlanma düflünürleri, dini otoriteye dayal› gelifltirilen ve yerleflen bilgi biçimlerini reddederek, bilimsel yöntemlerle elde
edinilen yeni bilgi biçimlerini kabul etmifllerdir. Voltaire’in Letters Philosophiques
adl› kitab›, Newton’un felsefesini anlatmaktad›r. Bu anlamda yeni bilimsel yöntem
hakk›nda bilginin yay›lmas›n› sa¤lam›flt›r (Hamilton, 1996, s.29-30). Bu kitap, bilim
ve Ayd›nlanma düflüncesi aras›ndaki iliflkinin önemli bir göstergesi olarak görülmektedir.
Bilimsel devrimle insan›n ve onun dünyas›n›n olgusal ve yetkin bilgisine, ancak bilimin yan›lmaz ilerleyifliyle ulafl›laca¤› kabul edilmifltir. Bu düflünce, yeni bir
aflamaya geçilmesine yol açan temeli oluflturmufltur (Jeanniere, 1994, s.18).

Endüstri Devrimi
Endüstri Devrimi, 18. yüzy›l›n sonlar›nda ‹ngiltere’de ortaya ç›km›fl ve 19. yüzy›lda bütün Bat› Avrupa’ya ve Amerika Birleflik Devletleri’ne yay›lm›flt›r.
‹nsanl›k tarihinde ilk kez, toplumlar›n üretim güçlerinin de¤iflimini gerçeklefltiren Endüstri Devriminin bafllang›ç yeri olan ‹ngiltere, dünyan›n geleneksel ekonomik ve toplumsal yap›lar›nda çok büyük bir ekonomik hareket sa¤lam›flt›r. Birçok
ülkeye hukuk kurallar›n›, bilimsel ve teknik örgütlenme modelini getirmifltir (Hobsbawm, 2003, s.63).
Bu dönemde buhar ve elektrik gibi güç kaynaklar›n›n kullan›lmas›yla birlikte
kömür, demir-çelik ve tekstil endüstrilerinin h›zl› geliflimi, ekonomik ve toplumsal
yap›da önemli de¤iflimlere yol açm›flt›r. Üretim teknolojisi makineleflmifl ve seri
üretime dayal› fabrika sistemi üretime geçilmifltir.
Endüstri Devrimi genelde, buhar gücünün imalatta kullan›lmas›, buna benzer
güç kaynaklar› arac›l›¤›yla çal›flt›r›lan yeni makine çeflitlerinin ortaya ç›kmas› gibi
“teknik yenilikler dizisi” olarak sunulmaktad›r (Giddens, 2005, s.4-5). Buna karfl›n,
bu teknik yenilikler daha genifl toplumsal ve ekonomik de¤iflikliklerin sadece bir
parças›n› oluflturmaktad›r. Bu de¤ifliklikler aras›nda en önemlisi, tar›msal üretimde
yayg›nlaflan makineleflme nedeniyle iflgücünün büyük bir k›sm›n›n tar›mdan, sürekli büyüyen sanayi sektörlerine do¤ru göç etmesi olmufltur. Bu süreç ayn› zamanda
kentlerin daha önce görülmeyen bir flekilde genifllemesine de yol açm›flt›r .
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Endüstri Devriminin en temel özelli¤i, eme¤in soyutlanmas› olarak tan›mlanabilir. Eme¤in soyutlanmas›, “insanla do¤a aras›nda arac› konumda bulunan teknik yap›n›n, gittikçe daha büyük bir özerklik kazanmas›”n› ifade etmektedir (Jeanniere,
1994, s.20). Üretimin makineleflmesiyle emek süreci, do¤rudan üretici insana de¤il,
makineye ba¤l› hale gelmifltir. Üretimin örgütlenmesi ve denetlenmesine iliflkin yeni yöntemlerin gelifltirilmesi verimlili¤i art›r›rken, a¤›r çal›flma koflullar›nda gösterilen yo¤un fiziksel ve zihinsel çaba, iflçilerin yabanc›laflmas›na neden olmufltur.
Endüstri Devrimi ile bafllayan büyük ekonomik hareketin düflünce devrimleri
Fransa’da gerçekleflmifltir.

Frans›z Devrimi
Frans›z Devrimi, kendinden önceki ve sonraki devrimler içinde, kitlesel nitelikte
tek toplumsal devrim olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte, ça¤dafl devrimler içinde, dünyay› kapsama niteli¤i aç›s›ndan da tek devrim olarak tan›mlanmaktad›r (Hobsbawm, 1996, s.64).
Politik bir devrim olarak nitelenen 1789 Frans›z Devrimi’ni haz›rlayan unsurlar,
Ayd›nlanma döneminde oluflan eflitlik, özgürlük, güçlerin ayr›l›¤›, hoflgörü gibi Ayd›nlanma’n›n ilkeleri olmufltur. Bu ilkeler do¤rultusunda Frans›z Devrimi, Avrupa’da aristokrasi ve kilisenin otoritesi yönetimindeki geleneksel toplum düzenini
y›karak yerine yeni bir toplumsal düzen kurmay› hedeflemifltir.
Önceki dönemlerde görülen isyanlardan oldukça farkl› bir biçimde Frans›z
Devrimi’nde, tarihte ilk defa evrensel özgürlük ve eflitlik gibi dünyevi ideallerin
öncülü¤ünde geliflen bir hareket taraf›ndan toplumsal bir düzen tamamen kald›r›lm›flt›r. Bu devrimciler, modern tarihin dinamik inançlar›ndan biri olan “demokrasi”nin do¤rulu¤unu kan›tlayan siyasi bir de¤iflim iklimi yaratm›fllard›r (Giddens,
2005, s.4).
Bu devrimle birlikte, otoritenin do¤as› ve iktidar›n kayna¤› radikal bir de¤iflime
u¤ram›fl, iktidar ancak halk›n onay›yla meflruiyet kazanabilir hale gelmifltir. Art›k
devletin halkla iliflkisinin, geleneksel kurallara göre de¤il, demokratik rasyonalite
içinde kurulmas› ve uygulanmas› gerekmektedir. Frans›z Devrimi sürecinde, modern demokrasinin önce ‹ngiltere ve Amerika’da, ard›ndan da Fransa’da görülmesiyle geleneksel yönetim kurallar›ndan kopufl belirgin bir flekilde gerçekleflmifltir.
Bu anlamda en önemli yenilik, demokrasinin, sadece bir yönetim biçimi olmas›
de¤il, devletin tek rasyonel biçimi haline gelmesidir. Böylece modern devletin, kaç›n›lmaz olarak demokratik olmas› gerekmektedir (Jeanniere, 1994, s.19).
Ayd›nlanma düflüncesi, Bilimsel Devrim ve ard›ndan gelen Endüstri ve Frans›z
Devrimleriyle gerçekleflen de¤iflim ve dönüflümler, moderniteyi belirleyen temel
unsurlar› içermektedir.

MODERN‹TE

Modernite, Ayd›nlanma
düflüncesi ve devrimlerle
Avrupa’da bafllayan
toplumsal, politik ve
ekonomik de¤iflimi ifade
etmektedir.

Ayd›nlanma düflüncesi ve devrimlerle, Avrupa toplumlar›nda meydana gelen büyük de¤iflimler sonucunda, geleneksel dünya görüflünden kopuflu ifade eden modern düflüncenin temel nitelikleri bilim, ilerleme, nesnellik ve evrensellik olmufltur.
Modernite (Modernlik), Ayd›nlanma düflünürlerinin “nesnel bir bilim, evrensel
bir ahlâk ve yasa” gelifltirme amac› tafl›yan çal›flmalar›yla biçimlenmifltir (Sarup,
1995, s.172). Bu anlamda modernitenin temeli, geleneksel dünya görüflünden kopuflla tan›mlanan, bilim, ilerleme, nesnellik ve evrensellik unsurlar›n› içeren modern düflünceye dayanmaktad›r.

1. Ünite - Modernite ve Kapitalizm

Modernite projesi (Habermas, 1983 aktaran Harvey, 1997, s.25), Ayd›nlanma
düflünürleri taraf›ndan kendi iç mant›klar› temelinde nesnel bir bilim, evrensel bir
ahlak ve hukuk ile “kendi ayaklar› üzerinde duran” bir sanat›n gelifltirilmesi konusunda gösterilen büyük bir düflünsel çabadan oluflmaktad›r. Modernite projesi, çok
say›da bireyin özgür ve yarat›c› bir flekilde çal›flmas›yla katk› sa¤lad›¤› bir bilgi birikimini, insanl›¤›n özgürleflmesi ve günlük yaflam›n zenginleflmesine yönelik olarak kullanmay› amaçlamaktad›r. Do¤a üzerinde sa¤lanan bilimsel egemenlik, insanlara kaynaklar›n k›tl›¤›ndan, yoksulluktan ve do¤al felaketlerden kurtulmay›
vaat etmektedir. Bununla birlikte, rasyonel toplumsal örgütlenme ve düflünce biçimlerinin geliflmesi sonucunda insanlar›n, efsanenin, dinin, bat›l inanc›n ak›l d›fl›l›¤›ndan, ayn› zamanda iktidar›n keyfi kullan›m›ndan ve insan›n kendi do¤as›n›n
karanl›k yönünden kurtulaca¤› savunulmaktad›r. Ayd›nlanma düflünürleri, insanl›¤›n evrensel, sonsuz ve de¤iflmez niteliklerinin, ancak böyle bir proje arac›l›¤›yla
ortaya ç›kabilece¤ini ileri sürmüfllerdir (Harvey, 1997, s.25).
Modernite, Bat› Avrupa’da ortaya ç›kan ve toplumsal, ekonomik ve politik dizgeler demetine gönderme yapan bir kavram olarak tan›mlanabilmektedir. Modernite, ilerici ekonomiyi, yönetimsel ak›lc›laflt›rmay› ve toplumsal dünyan›n ayr›mlaflt›rmas›n› baflka bir deyiflle, olgunun de¤erden, ahlâksal›n kuramsal alanlardan ayr›lmas›n› ifade etmektedir (Sarup, 1995, s.156). Baflka bir ifadeyle modernite genel
olarak “endüstrinin, kentlerin, pazar kapitalizminin, burjuva ailesinin do¤uflunun,
sekülerleflmenin, demokratikleflmenin ve toplumsal yasa koyuculu¤un güç kazanmas›” (Hollinger, 2005, s.45) anlam›na gelmektedir.

Modernitenin Kurumsal Boyutlar›
Giddens Anthony (1994, s.57-58) taraf›ndan modernite dört temel kurum arac›l›¤›yla tan›mlanmaktad›r (fiekil 1.1). Bu kurumlardan birincisi kapitalizmdir. Kapitalizm, meta üretimi, özel mülkiyete dayal› sermaye, mülksüz ücretli emek ve bu
özelliklerden kaynaklanan bir s›n›f sistemi taraf›ndan karakterize edilmektedir.
‹kincisi olan endüstrileflme (endüstriyalizm), mallar›n üretimi için makineleri ve
cans›z güç kaynaklar›n›n kullan›m›n› içermektedir. Endüstrileflme, ifl yeriyle s›n›rl›
tutulamamakta ve ulafl›m, iletiflim ve ev yaflam› gibi bir dizi düzenlemeleri etkilemektedir. Gözetim ayg›tlar›, kapitalizm ve endüstrileflme gibi modernitenin yükselifliyle iliflkili olan üçüncü bir kurumsal boyutu oluflturmaktad›r. Bu anlamda gözetim, gözetime konu olan topluluklar›n siyasal alandaki faaliyetlerinin denetimini
ifade etmektedir. Bir yönetimsel güç temeli olarak gözetimin önemi, hiçbir flekilde, sadece bu alanla s›n›rl› kalmamaktad›r. Denetim bir taraftan do¤rudan olabilmektedir, ancak di¤er taraftan daha betimleyici bir biçimde, dolayl› olmaktad›r ve
enformasyonun kontrol edilmesi üzerine kurulu olarak ortaya ç›kmaktad›r. Modernitenin son kurumsal boyutu olarak askeri güç ya da fliddet araçlar›n›n kontrolü,
savafl›n endüstrileflmesini ifade etmektedir. Askeri güç, modernite öncesi uygarl›klar›n her zaman merkezi bir özelli¤ini oluflturmufltur. Ancak, bu uygarl›klar›n siyasal merkezleri, hiçbir zaman sürekli bir askeri destek sa¤lama gücüne sahip olmam›fl ve fliddet araçlar› üzerinde kendi topraklar›nda tekelci bir kontrol gerçeklefltirememifllerdir. fiiddet araçlar›n›n, toprak aç›s›ndan belirlenmifl s›n›rlar içinde baflar›l› bir flekilde tekel alt›na al›nmas›, modern devlete özgü bir özellik olarak görülmektedir (Giddens, 1994, s.57-58; Ritzer, 1996, s.568).
Ayr›ca Giddens, modernite çözümlemesinde ulus devlet üzerinde odaklanmaktad›r ve ulus devleti, modern öncesi toplumlar›n özelliklerden radikal bir biçimde
farkl› olarak görmektedir.
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fiekil 1.1

Gözetleme
(Enformasyonun ve
toplumsal denetlemenin
kontrolü)

Modernitenin
Kurumsal Boyutlar›
(Giddens, 1994,
s.58)

Askeri ‹ktidar
(Savafl›n endüstrileflmesi
ba¤lam›nda fliddet
araçlar›n›n kontrolü)

Kapitalizm
(Rekabetçi emek ve
ürün piyasalar› ba¤lam›nda
sermaya birikimi)

Endüstrileflme
(Do¤an›n dönüfltürülmesi,
“yapay çevre”nin geliflimi)

fiekil 1.1’de görüldü¤ü üzere modernitenin bu dört temel kurumsal boyutu olan
kapitalizm, endüstrileflme, gözetim ve askeri güç ya da fliddet araçlar›n›n kontrolü
aras›nda iliflkiler bulunmaktad›r.
Kapitalizm, rekabetçi piyasa ve ürün pazarlar› temelinde ekonominin siyasetten
yal›t›m›yla ilgili olarak görülmektedir. Di¤er kurumsal bir boyut olarak gözetleme,
modernitenin yükselifliyle ba¤lant›l› olan bütün örgütlenme biçimlerinin, özellikle de
karfl›l›kl› geliflim süreçlerinde tarihsel olarak kapitalizm ile iç içe geçmifl bulunan
ulus-devletin temelini oluflturmaktad›r. Ayn› zamanda modern dönemde askeri gücün de¤iflen do¤as› ve ulus-devletlerin gözetim faaliyetleri aras›nda oldukça yak›n
iliflkiler bulunmaktad›r. Askeri güç ise sivil otoriteler taraf›ndan ülke içerisinde sa¤lanan hegemonyalara ancak uzak bir destek oluflturmaktad›r. Bununla birlikte, askeri güç ve endüstrileflme aras›nda do¤rudan iliflkiler görülmektedir. Bunlar›n en önemlilerinden biri de savafl›n endüstrileflmesi olmaktad›r. Benzer bir biçimde endüstrileflme ve kapitalizm aras›nda da belirgin ba¤lant›lar›n kuruldu¤unu görmek
mümkündür. Modernite öncesi kültürlerin birço¤unda, insanlar genellikle kendilerini do¤ayla birlikte de¤erlendirmifllerdir. Bu insanlar›n hayatlar›, do¤al kaynaklar,
ürün ve hayvanlar›n durumu, do¤al felaketler gibi do¤an›n de¤iflken durumlar›na
ba¤l› kalm›flt›r. Bilim ve teknolojinin güç birli¤i yaparak flekillendirdi¤i modern endüstri ise do¤al dünyay› önceki nesiller taraf›ndan tahmin edilemeyecek yollarla de¤ifltirmektedir. Bu anlamda endüstrileflme, “insano¤lunun modernite koflullar›nda
do¤ayla olan etkilefliminin ana ekseni” durumuna gelmektedir. Dünyan›n endüstrileflmifl bölgelerinde insano¤lu, art›k sadece do¤al de¤il, ayn› zamanda fiziksel olarak
yarat›lm›fl bir çevre içerisinde yaflamaktad›r (Giddens, 1994, s.59).
Modernizm, 19. yüzy›l›n
sonlar›nda, modern
düflüncenin etkileriyle
özellikle sanatsal ve kültürel
alanlarda meydana gelen
de¤iflimleri içeren bir
harekettir.

MODERN‹ZM
Modernizm kavram›, moderniteyle iliflkili, fakat ondan farkl› olarak, 19. yüzy›l›n
sonlar›nda ortaya ç›kan bir harekettir. Modern düflüncenin edebiyat, fliir, müzik,
resim ve mimari gibi özellikle sanatsal ve kültürel alanlardaki etkileri sonucunda
meydana gelen de¤iflimleri ifade etmektedir.
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Çeflitli sanatlara egemen olan “sanatsal hareketle birlikte an›lan özel bir kültürel ve estetik biçimler dizisi” ile ba¤lant›l› olan modernizmin temsilcileri olarak
SIRA S‹ZDE
edebiyatta Joyce, Proust, ve Kafka; fliirde Eliot, müzikte Stravinsky ve Schoenberg,
resimde Cezanne, Picasso ve Matisse ile mimaride Bauhaus gösterilmektedir (Sarup, 1995, s.157). Bununla beraber modernizm, sadece sanatla
Ü N E L ‹ Mbir hareket
D Ü fiiliflkili
de¤il, ayn› zamanda dönemin teknolojik, politik ve ideolojik de¤iflimleriyle bu
alanlardaki geliflmeleri etkileyen ve onlar taraf›ndan etkilenen, Sgenifl
kapsaml› enO R U
telektüel bir hareket olarak görülmektedir (Marshall, 1999, s.508).
AT
D ‹ K K genel
Modernizm, modernite kavram› yerine kullan›labilmektedir. Fakat
anlamda
modernizm, sanatsal ve kültürel alanlarda ortaya ç›kan de¤iflimleri ifade ederken
modernite kavram›n› bu de¤iflim sürecine ait felsefi, politik ve toplumsal
düflünce sistemi
SIRA S‹ZDE
olarak aç›klamak mümkündür.

N N

AMAÇLARIMIZ
Modernizm, makine, fabrika, kentleflme gibi üretim alan›nda,
yeni ulaflt›rma, haberleflme sistemleri gibi dolafl›m alan›nda ve kitle pazar›n›n reklâmc›l›¤›n, kitleye yönelik modan›n ortaya ç›kmas› gibi tüketim alan›nda, yeni koflullar›n yarat›lmas›nda
K ‹ T A P
öncü rolü oynam›flt›r. Bu h›zl› de¤iflimlerin içsellefltirilmesinde, düflünme ve kodlaflt›rma konular›nda yarar sa¤lam›flt›r. Ayn› zamanda bu de¤iflimleri yeniden de¤iflime
u¤ratmaya yönelik düflünceler ortaya koymufltur. Özellikle 1848 y›l›ndan sonra moLEV‹ZYON
dernizm, büyük ölçüde kentsel bir olgu haline gelmifltir. H›zl› birT Ekentsel
büyüme, k›rdan kente yo¤un bir göç, sanayileflme ve makineleflmeyle birlikte mimari çevrede
çok büyük bir de¤iflimle ve kentsel politik hareketlerle karmafl›k bir iliflki içinde varl›¤›n› sürdürmüfltür (Harvey, 1997, s.37- 39).
‹NTERNET

MODERNLEfiME
Modernleflme sürecinin bafllang›c›n›n göstergeleri, 17. yüzy›l›n bilimsel devrimleriyle oluflan modern burjuva devletinin ekonomisi ve toplumu olarak kabul edilmektedir. Kilise ve krall›¤›n hâkimiyetinde olan eski düzenin dönüflüme u¤ramas›, sadece Frans›z Devrimi ve Endüstri Devrimi taraf›ndan gerçeklefltirilmemifl, modernleflmenin oluflturdu¤u kurumsal ve de¤erlerle ilgili de¤iflimler de bu süreçte
etkili olmufllard›r (Hollinger, 2005, s.45).
Modernite “yeni” olan› ve özgürlefltirici anlam› ifade etmesiyle “gelenekselli¤in
modernleflmesidir” (Beck, [1986] 1992 aktaran Ercan, 1996, s.29). Bu anlamda modernleflme, bir taraftan yaflam›n devam eden pratiklerini örgütleyen, “gizemli tanr›sal düzenler, derebeylik haklar›, dinden do¤an haklara ve bunlar›n yaratt›¤› eflitsizlik ve zenginli¤e” karfl› bir tavr› ifade etmektedir. Di¤er taraftan modernleflme
bireyi, bireyin kurtuluflunu ve özgürlü¤ünü, onun ak›lc›l›¤›na ba¤lamaktad›r. Gelene¤in modernleflmesinin, baflka bir ifadeyle modernleflme düflüncesinin en ay›rt
edici özelli¤i, modern toplumun, insan›n yarat›c› olarak sürekli bir biçimde kendini ve yaflad›¤› çevreyi etkilemesi ve de¤ifltirmesi olmufltur (Ercan, 1996, s.29-31).
Bu anlamda modernleflmenin toplumu ve insanl›¤› özgürlefltirme süreci, ilerleme
ya da geliflme olarak tan›mlanm›fl ve bu kavram erken dönem modernite düflüncesinde temel bir kavram olarak yer alm›flt›r.
Modernleflme kavram› genellikle endüstrileflmeyle temellendirilen toplumsal
geliflim aflamalar›n› ifade etmek için kullan›lmaktad›r. Modernleflme, büyüyen kapitalist dünya pazar›n›n beraberinde getirdi¤i bilimsel ve teknolojik keflifler ve yenilikler, sanayideki geliflmeler, nüfus hareketleri, ulus devletin ve kitlesel hareketlerin oluflumuyla birlikte ortaya ç›kan sosyo-ekonomik de¤iflimleri ifade etmektedir.

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET
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Modernleflme, eskisinden farkl›, yeni bir dünya yaratm›flt›r. Bu yeni dünyada
toplumlar, eski geleneklerin insan yaflam›na yol gösterdi¤i, küçük, homojen, akrabal›k ba¤lar›na dayal› ve genellikle k›rsal cemaatler olmaktan ç›kmaktad›r. Modern
dünya, gittikçe yabanc›lar›n, h›zla artan nüfuslar›n ve büyük co¤rafi alanlar›n, ço¤ulcu ve heterojen din ve kültürlerin, kentsel felaket ve yoksullu¤un toplumu olmaya bafllam›flt›r (Hollinger, 2005, s.45).

Geleneksel ve Modern Toplumlar

Modernleflme, geleneksel
toplumlar›n modern
toplumlara dönüflme
sürecinde, toplumsal, politik
ve ekonomik aflamalar› ifade
etmektedir.

Rönesans ve Reformasyon hareketi, Frans›z Devrimi, Endüstri Devrimi ve kitle toplumlar›n›n yükselifli, modernleflmenin altyap›s›n› oluflturan, modernleflme sürecine
katk›da bulunan baz› unsurlar içermektedirler. Bu dönemlerde bafllayan toplumun
dönüflüm süreci, 19. yüzy›lda doruk noktas›na ulaflm›fl ve bugün bilinen biçimiyle
modern toplumlar ortaya ç›kmaya bafllam›fllard›r.
Bu anlamda modernite kavram›, Bat› Avrupa’da Ayd›nlanma düflüncesinin akla
ve bilimsel bilgiye dayal› olarak gelifltirdi¤i seküler fikirlerin etkisiyle ortaya ç›kan
modernleflme süreci içerisinde toplumlar› tan›mlamak için kullan›lmaktad›r.
Modern kavram› niteliksel olarak modernleflmeyi takip eden toplum biçimlerini göstermektedir. Buna karfl›l›k, geleneksel ve modern öncesi adland›rmalar›, modernleflme sürecinden önceki toplum biçimlerini ifade etmek için kullan›lmaktad›r.
Avrupa’da geleneksel toplumlar genellikle k›rsal alanda yaflayan, tar›msal üretim
yapan, otoriter ve dini toplumlar olarak tan›mlanmaktad›r. Bununla birlikte fazla
nüfusu olmayan, homojen bir yap›da ve kapitalizm öncesi dönemde görülen toplumlard›r. Modern toplumlar ise kentsel alanlarda görülen art›fl ya da geliflme, kapitalizmin çeflitli biçimleri, demokrasi, bilim ve teknoloji, nüfus art›fl› ve yo¤unlaflmas›, heterojen bir kültürel, politik ve dini yap› özelliklerini tafl›maktad›rlar (Hollinger, 2005, s.10). Bu ba¤lamda, modern toplum biçimini tan›mlayan özelliklerin,
genelde geleneksel toplumun sahip oldu¤u özelliklerin karfl›tlar›n› oluflturdu¤u
görülmektedir.
Modern toplumlar›, geleneksel ya da modern öncesi toplumlardan farkl› k›lan
özellikler, politik, ekonomik, toplumsal ve kültürel süreçler aras›ndaki etkileflim
sonucunda meydana gelmifltir.
Politik aç›dan modern toplumlar, yeni yönetim biçimi olarak, s›n›rlarla tan›mlanan ulus-devlet ve onun egemenlik ile meflruluk anlay›fl›n›n görüldü¤ü toplumlar olmufllard›r. Özellikle bürokratik örgütlenme devletin, halk›n yaflam›nda daha büyük
bir rol oynamas›n› sa¤lam›flt›r. Ekonomi bak›m›ndan endüstrileflmeyle birlikte üretim
kapasitelerinin h›zl› ve sürekli geliflimi, yeni çal›flma biçimleriyle mümkün olmufltur.
Tar›ma dayal› üretimin yerine endüstriyel üretim ön plana ç›km›fl ve yayg›nlaflm›flt›r.
Bu anlamda yeni üretim biçimi olarak kapitalizm, yeni tutumlar ve kurumlar getirmifltir. Baflka bir deyiflle, modern toplumlarda, metalar›n piyasa için genifl ölçekli
üretim ve tüketimine, yayg›n özel mülkiyet sahipli¤i ve sermaye birikimi ile ücretli
eme¤in kullan›m›na dayal› parasal de¤iflim ekonomisi görülmektedir. Endüstrileflme
süreci ve kentleflme ile iflbölümü, uzmanlaflma ve standartlaflma artm›flt›r. Toplumsal
ve cinsiyete dayal› iflbölümü, yeni s›n›flar›n oluflumu, kad›n ve erkek aras›nda ataerkil iliflkiler, modern kapitalist toplumlar› nitelemektedir. Ayr›ca, ulafl›m ve iletiflim
teknolojilerinin h›zl› geliflimi görülmektedir. Modern toplumlarda dinsel dünya görüflünün zay›flamas›yla dinsel kurumlar ve ö¤retiler etkisini yitirmifltir. Sekülerleflme ve
rasyonelleflme modern toplumlar›n göstergeleri olmufl, bilim, gerçek ve ilerleme, yeni inançlar haline gelmifltir (Hall, 1996, s.6).

1. Ünite - Modernite ve Kapitalizm

Modernleflme, modernite projesinin gerçekleflmesini hedefleyen bir süreç olarak tan›mlanabilir. Bu anlamda modernleflme kavram›, geleneksel ya da modern
öncesi toplumlar›n, modern toplumlara dönüfltükleri/dönüfltürüldükleri süreci ifade etmektedir. Bu ba¤lamda ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel bak›mdan
endüstrileflmifl ülkeler bir model oluflturmaktad›r. Modernleflme, ülkelerin bu modele yönelik olarak de¤iflme göstermeleri anlam›nda kullan›lmaktad›r.
Modern toplumlara geçifl sürecinin, “toplumsal de¤iflmenin temel ölçütü ve hatta içeri¤i” (Tolan, 1983, s.279) olarak de¤erlendirilmesinin temeli, Bat› ülkelerinin
geleneksel toplumlar›n bulundu¤u birçok bölgede sömürgeler oluflturmas›na dayanmaktad›r.
Bat› sömürgecili¤i, 15. ve 16. yüzy›llarda büyük co¤rafi keflifler sonucunda ulafl›lan toplumlar›n, do¤al zenginliklerinin ve de¤erli maden kaynaklar›n›n ele geçirilmesine dayanmaktad›r. 18. yüzy›l›n sonlar›ndan itibaren bafllayan Endüstri Devrimiyle bu sömürgecilik anlay›fl› de¤iflmifltir. Sömürgelefltirilen ülkeler, fabrika sisteminde üretilen ürünler için bir taraftan hammadde sa¤larken di¤er taraftan, bu
ürünler için pazarlar oluflturmufllard›r.
Sömürgelefltirme süreci, bugünkü dünya haritas›n›n toplumsal olarak flekillenmesinde merkezi bir rol oynamaktad›r. Kendi sömürgelerini oluflturan endüstrileflmifl
ülkeler, Amerika Birleflik Devletleri (A.B.D.) ve Bat› Avrupa ülkeleri, Birinci Dünya
olarak tan›mlanmaktad›r. Bu ülkelerden daha düflük endüstrileflme düzeyine sahip
olan Hindistan, Afrika ülkelerinin ço¤u ve Güney Amerika ülkeleri ise genellikle
Üçüncü Dünya toplumlar› olarak tan›mlanmaktad›rlar (Giddens, 2000, s.60).
20. yüzy›l›n bafllar›nda toplum biçimlerini belirten bu kavramlar, ayn› zamanda
toplumlar›n ay›rt edici özelliklerini de göstermektedirler. Bat› Avrupa ülkeleri,
A.B.D., Avustralya, Yeni Zelanda ve Japonya gibi Birinci Dünya ülkelerinde, çok
partili parlamenter hükümet sistemi bulunmakta ve ekonomileri özel mülkiyete
dayal› sermaye ve rekabetçi piyasay› temel alan kapitalist sisteme dayanmaktad›r.
‹kinci Dünya ülkeleri, önceki Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birli¤i (S.S.C.B.)
ile Polonya, Do¤u Almanya, Çekoslovakya, Macaristan gibi Do¤u Avrupa toplumlar›ndan oluflmakta ve ekonomileri sosyalist merkezi planlamaya dayanmaktayd›.
Endüstri ve tar›m alan›nda mülkiyetin büyük bir bölümü devlet sahipli¤indeydi ve
çok az özel mülkiyet sahipli¤i görülmekteydi. 1989 y›l›nda S.S.C.B.’nin da¤›lmas›
ile Rusya ba¤›ms›z bir devlet haline gelmifl, di¤er bölgeler ise Ukrayna, Gürcistan,
Litvanya gibi ba¤›ms›z ulus devletler oluflturmak üzere birlikten ayr›lm›fllard›r.
Böylece, bir tarafta Sovyetler Birli¤i ile Do¤u Avrupa sosyalist ülkeleri ve di¤er tarafta A.B.D. ile Bat› Avrupa’n›n kapitalist ülkeleri aras›nda oluflan rekabet, baflka
bir deyiflle “So¤uk Savafl”, sona ermifltir.
Bugün, Rusya ve di¤er ikinci dünyay› oluflturan toplumlar, Bat› ülkelerinde yer
alan özel mülkiyete dayal› sermaye ve rekabetçi bir piyasa sistemine do¤ru ilerlemektedirler. Ayn› zamanda bu ülkeler , model olan Bat› toplumlar›n› izleyerek demokratik politik kurumlar› oluflturmaya çal›flmaktad›rlar (Giddens, 2000, s.61).
“Üçüncü Dünya” kavram› azgeliflmifl toplumlar› iflaret etmektedir. Geçmiflte sömürgelefltirilmifl fakat günümüzde ba¤›ms›zl›klar›n› ilan etmifl toplumlar olarak tan›mlanmaktad›rlar.
Geliflmekte olan ülkeler, tan›mlanan azgeliflmifl ve geliflmifl toplumlar aras›nda
yer almaktad›r. Bu toplumlardaki en belirgin flekilde görülen de¤iflme, eski toplumsal yap›ya uyum gösteremeyen yeni unsurlar›n geleneksel toplum yap›s›n›n
bütünlü¤ünü bozmas› ve bu toplumlar›n ekonomik, toplumsal ve kültürel yönden
bunal›ma düflmesi olmaktad›r. Bu köklü dönüflüm sürecinde y›pranm›fl ya da ge-
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çerliliklerini yitirmifl geleneksel unsurlar, yeni olanlar›n etkisiyle belirli ölçülerde
de¤iflikli¤e u¤ramakta ya da tamamen ifllevsiz kalmaktad›r (Tolan, 1983, s.279).
Bugün Üçüncü Dünya toplumlar›, endüstrileflmifl ülkelere ba¤›ml› olmakla birlikte, geleneksel toplumlar›n daha önceki biçimlerinden çok farkl› durumda bulunmaktad›rlar. Bu ülkelerin politik sistemleri, Bat› toplumlar›nda oluflturulan sistemleri baflka bir ifade ile ulus-devlet biçimini model almaktad›r. Nüfusun büyük
bir bölümü k›rsal alanda yaflamas›na ra¤men birço¤unda h›zl› bir kentleflme görülmektedir. Temel ekonomik faaliyet olarak tar›m devam ederken tar›msal ürünler,
yerel tüketimin yan› s›ra daha çok dünya pazarlar›nda sat›lmak üzere üretilmektedir. Dünya nüfusunun dörtte birini oluflturan üçüncü dünya ülkelerinde yoksulluk
yayg›n olarak görülmektedir (Giddens, 2000, s.62).
Dünya ülkelerinin belirli özelliklere göre biçimlenmesi do¤rultusunda modernleflme, azgeliflmifl ülkelerin, endüstrileflmifl ülke modelini temel alan de¤iflme sürecini ifade etmektedir. “Bu aç›dan bak›ld›¤›nda modernleflme, toplumsal de¤iflmenin özel bir durumu veya görünümü olmaktad›r” (Tolan, 1983, s.277).

ENDÜSTR‹LEfiME VE KAP‹TAL‹ZM

Kapitalizm, merkezinde özel
mülkiyete dayal› sermaye ve
ücretli emek aras›ndaki
iliflkinin yer ald›¤› bir meta
üretim sistemidir.

Endüstrileflme, “modern
toplumlarda muazzam
derecede büyük bir servet
yaratma kapasitesi
sa¤lam›fl üretim yöntemleri”
dir (Marshall, 1999, s.195).

Modern toplumlar›n kapitalist mi, yoksa endüstriyel mi oldu¤u tart›flmas› çerçevesinde bir aç›dan endüstrileflme (endüstriyalizm), kapitalizmin bir alt biçimi olarak
görülürken, di¤er aç›dan kapitalizm, endüstrileflmenin bir ürünü olarak görülmektedir. Bu bak›fl aç›lar›n›n indirgemecili¤ine karfl›, kapitalizm ve endüstrileflmenin
iki ayr› “örgütsel küme” ya da modernite kurumlar›yla iliflkili boyutlar olarak ele
al›nmas› gerekmektedir (Giddens, 1994, s.55).
Kapitalizm, özel mülkiyete dayal› sermaye ile mülksüz ücretli emek aras›ndaki iliflki merkezinde yo¤unlaflm›fl bir meta üretimi sistemidir ve bu iliflki, bir s›n›f
sisteminin temelini oluflturmaktad›r. Bu sistemde kapitalist giriflimcilik, fiyatlar›n
yat›r›mc›lar, üreticiler ve tüketiciler için farkl› göstergeler oluflturdu¤u rekabetçi
pazarlara yönelik yap›lan üretime dayanmaktad›r (Giddens, 1994, s.56). Kapitalist
giriflim ve buna ba¤l› parasal iliflkilerle pazar a¤lar›, modern toplumlarda büyük ölçüde egemenlik kurmufltur (Marshall, 1999, s.382).
Endüstrileflmenin kapitalizmle olan yak›n iliflkisi nedeniyle ay›rt edici özelliklerini aç›kça belirlemek mümkün olmamaktad›r. Fakat endüstrileflmenin temel özellikleri olarak iflbölümü, fabrika sistemi ve makineleflme, sorun çözmede evrensel
bilimsel yöntemlerin uygulanmas›, zaman disiplini, bürokrasi, kurallarla idareyle
toplumsal ve co¤rafi bak›mdan hareketli iflgücü gösterilebilmektedir (Marshall,
1999, s.195). Bu özellikler, modernitenin çeflitli biçimlerde kapitalizme ya da endüstrileflmeye ba¤l› olarak tan›mlanan çok say›da özelli¤ini de içermektedir.
Endüstrileflmenin kapitalizm ile karfl›laflt›r›lmas› düzeyinde, temel özelli¤i maddi
kaynaklar›n, mallar›n üretiminde kullan›lmas› olmaktad›r. Bu üretim sürecinde, kaynaklar› kullanarak bir dizi ifli yerine getiren bir araç olarak makineler önemli bir yer
tutmaktad›r. Endüstrileflme, insan faaliyetini, makineleri, hammadde ve ürünleri birlikte ele alan üretimin, belirli kurallara göre toplumsal olarak örgütlenmesini gerektirmektedir. Bu durumda endüstrileflme kavram›n›n dar bir anlam ifade etti¤i anlafl›lmamal›d›r. Endüstrileflmeyle ilk akla gelenler atölye ve fabrikalardaki büyük makineler
ile kömür ve buhar gücü olmaktad›r. Güç kayna¤›n›n elektrik oldu¤u ve elektronik
mikro devrelerin kullan›ld›¤› durumlara da uyarlanabilen endüstrileflme kavram›n›n
daha önemli bir aç›l›m› bulunmaktad›r. Endüstrileflme, sadece ifl ortam›n›yla kalmay›p, ulafl›m, iletiflim ve gündelik ev yaflam›n› da etkilemektedir (Giddens, 1994, s.56).

1. Ünite - Modernite ve Kapitalizm

Endüstrileflme ve kapitalizm ayn› anlama gelmemektedir. Kapitalizm, endüstrileflmenin “ilk ve bafll›ca aktörü olmas›na ra¤men tek aktörü de¤ildir” (Marshall,
1999, s.195). Kapitalizm, endüstrileflmeden önce do¤mufltur ve temel biçimi zamana ve toplumlara göre de¤ifliklik göstermektedir. Bununla birlikte, kapitalist toplumlar, modern toplumlar›n ayr› alt biçimi olarak kabul edilmektedir. Kapitalist
toplumun bir sistem olarak sahip oldu¤u kurumsal özellikleri afla¤›daki flekilde s›ralamak mümkündür:
1. Kapitalist giriflimcili¤in kat› rekabetçi ve genifllemeci do¤as›, teknolojik yenilenmenin süreklili¤ini ve ayn› zamanda yayg›nlaflma e¤ilimi tafl›d›¤›n›
göstermektedir.
2. Ekonomik alan, di¤er toplumsal alanlardan, özellikle politik kurumlardan
ayr› tutulmaktad›r. Bu ekonomik alan içerisindeki yüksek yenilenme oranlar›, ekonomik iliflkilerin di¤er kurumlar üzerinde önemli ölçüde egemenlik
kurdu¤unu göstermektedir.
3. Siyaset ve ekonominin birçok flekilde birbirlerinden ayr›lmas›, yat›r›mlar üzerinde yayg›n olan özel mülkiyet sahipli¤inin üretim araçlar› içerisindeki bask›n konumu üzerine kurulmufltur. Bu aç›dan özel mülkiyete dayal› sermaye
sahipli¤i ile s›n›f sisteminde yer alan “mülksüzlük” olgusu, baflka bir ifadeyle
iflgücünün metalaflt›r›lmas› aras›nda do¤rudan bir iliflki bulunmaktad›r.
4. Devletin özerkli¤i, üzerinde denetimin tam anlam›yla kurulmad›¤› sermaye
birikimine dayanmaktad›r. Bu nedenle devletin özerkli¤i, tam olarak belirlenmesi mümkün olmasa da koflullanmaktad›r (Giddens, 1994, s.56-57).

SOSYOLOJ‹ VE MODERN‹TE ‹L‹fiK‹S‹
Sosyal bilimler, modernleflmenin, genifl toplumsal ve kültürel ba¤lam› içinde ortaya ç›km›flt›r. Toplumsal, politik ve ekonomi alanlar›nda büyük dönüflümleri içeren
modernleflme süreci, birçok insan için, yaflama ve çal›flma biçimlerinde kayg› verici büyük de¤iflimlere yol açm›flt›r. Eski düzenin yok olarak yerine yeni ve modern
bir dünyan›n kuruluyor olmas›, bu de¤iflimleri anlama gere¤ini ortaya ç›karm›flt›r
(Hollinger, 2005, s.9-10). Bu süreç içerisinde geleneksel toplumla karfl›laflt›r›lan
modern toplumlar›n olumlu ve olumsuz özelliklerinin neler oldu¤u ve bu de¤iflimlerin sonucunda nas›l bir toplum biçiminin ortaya ç›kaca¤›, temel tart›flma konular› olmufltur.
Modernleflmeden sorumlu olan unsurlar›, onlar›n birbirleriyle olan iliflkilerini, modern toplumun anlafl›lmas› ve kontrol alt›na al›nmas› gereken yönlerini anlamaya duyulan ihtiyaç, sosyal bilimlerin do¤mas›n› sa¤lam›flt›r. Bu anlamda sosyal bilimler, modernleflmenin Ayd›nlanma taraftar› ve karfl›t› düflünürleri taraf›ndan bafllat›lan tart›flmalar› da kapsayan genifl bir ba¤lamda ortaya ç›km›flt›r. Sosyal bilimlerde geliflen kavramlar, yöntemler ve yaklafl›mlar, bir taraftan bu ba¤lam taraf›ndan flekillendirilirken di¤er
taraftan toplumu bu ba¤lamda anlamak için tasarlanm›flt›r (Hollinger, 2005, s.12-13).
Sosyolojinin kurucular›ndan Saint Simon ve Auguste Comte’un çal›flmalar›n›n temelini, Ayd›nlanman›n ak›lc›l›¤›na dayanan pozitivizm oluflturmakta ve yaz›lar›, toplumsal bir kuram olarak Frans›z ve Endüstri Devrimi sonras› Avrupa’da oluflan modern toplum hakk›nda incelemeleri içermektedir. Gelecekteki topluma ilk
kez “sanayi devleti” ad›n› veren Saint Simon, bu toplumun temelini, iflbirli¤i ve uzlaflman›n oluflturaca¤›n› belirtmifl ve toplumun birbiriyle uyum içinde iflleyen ekonomik ve politik sistemlerle bilimsel, pozitif ilkeler üzerinde örgütlenmesi gerekti¤ini ileri sürmüfltür (Swingewood, 1998, s.55-56). Comte ise modern toplumda bilimin egemen olaca¤›na inanarak, dinin ve bat›l inanc›n, pozitivist bilim ile yer de-
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¤ifltirece¤ini belirtmifl ve do¤a bilimlerinin kulland›¤› yöntemle toplumsal gerçe¤i
oluflturan ve aç›klayan sosyolojik yasalar› bulmay› amaçlam›flt›r (Swingewood,
1998, s.62-64). Sonuç olarak, Ayd›nlanma taraf›ndan kurulan modern toplum hakk›ndaki düflünce biçiminin baz› unsurlar›, Saint Simon ve Comte’un yaz›lar›nda 19.
yüzy›l klasik sosyolojisine tafl›nm›fl ve modern sosyolojinin ortaya ç›kmas›n› desteklemifltir.
Modernite olarak adland›r›lan durumun temel özelli¤i olarak sürekli de¤iflme,
ak›fl ve ‘hayat›n’ sonsuz kayg›s› üzerindeki vurgusundan ötürü G. Simmel modernitenin ilk sosyolo¤u olarak görülmektedir (Frisby, 1986 aktaran Mestrovic, 1994,
s.26). Simmel, “Metropol ve Zihinsel Yaflam” denemesinde, modernist düflünce ve
pratik aras›ndaki iliflkiyi ele almaktad›r. Simmel’e göre öznel ba¤›ml›l›¤›n zincirlerinden kurtulmufl olman›n ve böylece çok daha ileri derecede bir kiflisel özgürlü¤e kavuflman›n bedeli, baflkalar›na birer nesne ya da araç olarak yaklaflmak olmufltur. Baflkalar›yla birlikte oluflan iflbölümünün genifllemesi, eflgüdümün kurulmas›n› gerektirmektedir. Bunun için gerekli olan iliflkinin, parasal de¤iflim arac›l›¤›yla
dolayl› bir flekilde kurulmas›, ekonomik rasyonalitenin hegemonyas›na teslim olma anlam›na gelmektedir (Harvey, 1997, s.40).
Sosyolojinin klasik kurucular› Marx, Durkheim ve Weber, modern dünyay›
flekillendiren de¤iflimin gelecekte nas›l flekillenece¤ini görmeye çal›flm›fllard›r.
Marx ve Durkheim modern dönemi sorunlu olarak görmekle birlikte olumlu özelliklerinin olumsuz özelliklerine göre daha fazla oldu¤una inanm›fllard›r. Marx, kapitalist modernleflmenin en erken ve en bütünsel aç›klamalar›ndan birini sunmufltur. Modernist yazarlar aras›nda Marx, “Ayd›nlanma düflüncesinin genifl ufkunu ve
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zindeli¤ini, kapitalizmin gebe oldu¤u bütün paradoks ve çeliflkilerin en ince ayr›nt›lar›n›n bilinciyle birlefltiren” büyük bir örnek olmufltur (Harvey, 1997, s.120). Sosyolojinin bu
aras›nda en kötümseri olan Weber ise modern dünyay›,
D Ü fiüç
Ü N kurucusu
EL‹M
maddi ilerlemenin, sadece “bireysel yarat›c›l›¤› ve özerkli¤i ezen bir bürokrasinin
genifllemesi pahas›na elde edildi¤i paradoksal bir ortam” olarak görmektedir (GidS O R U
dens, 1994, s.14-15).
D ‹ Ktoplumsal
KAT
E. Durkheim’›n
de¤iflmeyle ilgili görüflleri hakk›nda daha ayr›nt›l› bilgiyi kitab›n›z›n “Klasik Toplumsal De¤iflme Kuramlar› 2” adl› 3. ünitesinde bulabilirsiniz.
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Bir çok aç›dan Ayd›nlanma düflüncesinin etkisini tafl›yan Marx, kapitalist geliflmenin s›n›flara ba¤l› ve çeliflkili mant›¤›n› vurgulayarak, bu durumun, nas›l insanAMAÇLARIMIZ
l›¤›n evrensel
kurtuluflu olabilece¤ini göstermifl ve ütopik düflünceyi, materyalist
bir bilime dönüfltürmeyi hedeflemifltir. Bu süreçte, insanl›¤›n kurtuluflu ve özgürleflmesinin öznesi, modern kapitalist toplumun iflçi s›n›f› olmaktad›r. Marx’a göre,
K ‹ T kaderlerinin
A P
üreticiler kendi
denetimini do¤rudan ellerine geçirdi¤i zaman, hâkimiyet ve bask›n›n yerini toplumsal özgürlük alacakt›r. Geçmiflten köklü, bütünsel
ve fliddetli bir kopufl duygusu, Marx’›n kapitalizmin kökenine iliflkin aç›klamalar›T E Letkilemifltir
EV‹ZYON
n› derinden
(Harvey, 1997, s.28). Weber ise toplumun çözümlenmesinde büyük ölçüde rasyonelleflme ve bürokratikleflme süreçleri üzerinde durmufl ve
modernitenin de¤iflik anlamlar›n› tart›flm›flt›r.
Weber, ‹ Ayd›nlanma
düflünürlerinin umut ve beklentilerinin ac› ve ironik bir yaNTERNET
n›lsama oldu¤unu ileri sürmüfl, bu düflünürlerin bilimin ilerlemesi, rasyonellik ve evrensel insan özgürlü¤ü aras›nda güçlü ve zorunlu bir iliflki gördüklerini belirtmifltir.
Oysa Ayd›nlanma’n›n miras›, amaçl› ve araçç› rasyonelli¤in zaferi olarak ortaya
ç›kmaktad›r. Ekonomik yap›lar›, hukuku, bürokratik yönetimi ve hatta sanat› kap-
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sayan bir flekilde görülen bu tür bir rasyonellik, bütün toplumsal ve kültürel yaflam› olumsuz biçimde etkilemektedir. Rasyonelli¤in bu flekildeD ilerlemesi,
Ü fi Ü N E L ‹ M evrensel
özgürlü¤ün somut olarak gerçekleflmesini sa¤laman›n aksine, içinden kaç›lmas›
imkâns›z, bürokratik rasyonelli¤in bir “demir kafes”inin yarat›lmas›na yol açmaktaS O R U
d›r (Bernstein, 1985, s.5 aktaran Harvey, 1997, s.28-29).
K. Marx ve M. Weber’in toplumsal de¤iflmeyle ilgili görüflleri hakk›nda
D ‹ Kdaha
K A T ayr›nt›l› bilgiyi kitab›n›z›n “Klasik Toplumsal De¤iflme Kuramlar› 1” adl› 2. ünitesinde bulabilirsiniz.
SIRA S‹ZDE
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Sosyolojide, Marx, Durkheim ve Weber’in çal›flmalar›yla birlikte kuramsal gelenekler, modernitenin do¤as›n› yorumlarken sadece tek bir egemen dönüflüm dinami¤ine bakm›fllard›r. Marx’a göre modern dünyay› biçimlendiren
ana dönüfltürücü
AMAÇLARIMIZ
güç kapitalizmdir. Feodalizmin çöküflüyle birlikte tar›msal üretim, ulusal ve uluslararas› pazarlar için yap›lan üretimle yer de¤ifltirmekte, bu anlamda sadece maddi
K ‹ Modernitenin
T A P
ürünler de¤il, ayn› zamanda insan›n iflgücü de metalaflmaktad›r.
belirginleflen toplumsal düzeni hem ekonomik sistemi hem de di¤er kurumlar› aç›s›ndan kapitalisttir. Modernitenin dinamik özelli¤i, “yat›r›m-kar-yat›r›m döngüsüE L E geniflleme
V‹ZYON
nün, kar oran›ndaki düflme e¤ilimiyle birleflip sisteme, kal›c›T bir
özelli¤i kazand›rmas›n›n bir sonucu” olarak aç›klanmaktad›r (Giddens, 1994, s.17-18).
Sonraki sosyolojik incelemeleri etkileyen bu bak›fl aç›s›, Durkheim ve Weber
taraf›ndan elefltirilmifltir. Durkheim, Saint Simon gelene¤i do¤rultusunda modern
‹NTERNET
kurumlar›n do¤as›n› endüstrileflmenin etkisi temelinde incelemifltir. Durkheim’a
göre endüstriyel düzenin merkezi özelli¤i kapitalist rekabet de¤ildir. Bununla birlikte Marx’›n büyük önem verdi¤i niteliklerden bir k›sm›n› Durkheim, marjinal ve
geçici olarak görmüfltür. Durkheim’a göre, modern toplumsal yaflam›n h›zla de¤iflen karakteri asl›nda “kapitalizmden de¤il, do¤an›n endüstriyel amaçl› kullan›m›
yoluyla üretimi, insan gereksinimlerine göre biçimlendiren karmafl›k ifl bölümünün
canland›r›c› etkisinden” kaynaklanmaktad›r (Giddens, 1994, s.18). Bu anlamda
Durkheim, kapitalist de¤il, endüstriyel bir düzende yaflad›¤›m›z› ileri sürmüfltür .
Weber ve Simmel, ilerici ekonomiyi, yönetimsel rasyonelleflmeyi, toplumsal
dünyan›n ayr›mlaflt›r›lmas›n› ve olgunun de¤erden, ahlâksal›n kuramsal alanlardan
ayr›lmas›n›, modern kapitalist sanayi devletinde ortaya ç›kan süreçler olarak tan›mlamaktad›r (Sarup, 1995, s.156).
Weber, bir endüstriyel düzenin varl›¤› yerine kapitalizmden söz etmesine karfl›n, baz› önemli konularda görüflleri Marx’tan çok Durkheim’e yak›n durmaktad›r.
Weber’in nitelendirdi¤i anlamda rasyonel kapitalizm, eme¤in metalaflmas›n› da
içeren, Marx’›n belirledi¤i “ekonomik düzenekleri” kapsamaktad›r. Bu kullan›m biçimiyle kapitalizm, Marx’›n yaz›lar›ndaki kapitalizm ile farkl› bir anlam belirtmektedir. Weber’e göre anahtar kavram teknoloji ve insan eylemlerinin bürokratik biçiminde örgütlenmesi sürecinde ifade edilen “rasyonelleflme” kavram›d›r (Giddens, 1994, s.18).

MODERN‹TE VE POSTMODERN‹TE
20. yüzy›lda modernizm, militarizm, iki dünya savafl›, nükleer yok olma tehdidi gibi felaketleri de beraberinde getirmifltir. Bunun sonucunda modernizm, Ayd›nlanma projesinin amaçlad›¤›n›n tersine, insanl›¤›n özgürleflmesi hedefini, insanl›¤›n
kurtuluflu ad›na evrensel bir bask› sistemine dönüfltürmesi nedeniyle yeniden tart›fl›lmalar›n merkezi haline gelmifltir (Harvey, 1997, s. 26). Standartlaflm›fl bilgi ve
üretim koflullar› alt›nda, do¤rusal ilerlemeye, mutlak hakikate ve toplumsal düzen-
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Toplumsal De¤iflme Kuramlar›

lerin rasyonel biçimde planlanmas›na olan güçlü inanç sars›lmaya bafllam›flt›r. Avrupa ekonomilerinin modernleflmesi h›zla ilerlerken Üçüncü dünya ülkelerinin,
uluslararas› politika ve ticaretin etkisi alt›nda iddia edildi¤i gibi ilerici bir “modernleflme süreci” yaflamad›klar› görülmüfltür (Harvey, 1997, s.50).
Jurgen Habermas’›n da aralar›nda bulundu¤u baz› düflünürler, Ayd›nlanma
projesinin hedefleri konusunda bir kuflkuculuk, araçlar ve amaçlar aras›ndaki iliflki konusunda tereddüt yaflamaktad›rlar. Bununla birlikte, Ayd›nlanma projesinin
günümüzün ekonomik ve politik koflullar› alt›nda gerçeklefltirilebilmesi konusunda “bir ölçüde karamsarl›k” tafl›malar›na ra¤men bu projeyi desteklemeye devam
etmektedirler (Harvey, 1997, s. 27). Baz› düflünürler ise insanl›¤›n kurtuluflu ad›na
Ayd›nlanma projesinin tamam›yla terk edilmesi gerekti¤ini iddia etmektedirler.
20. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren bafllayan karfl› kültür hareketleri ve modernite karfl›t› ak›mlar›n oluflmas›, yeni bir hareketin ortaya ç›kmas›na yol açm›flt›r.
Bu anlamda yüzy›l›n sonlar›nda modernitenin ötesine geçen bir dönemin bafllad›¤›n› ileri süren yaklafl›mlar, bu geçifl dönemini farkl› flekillerde tan›mlamakta ve
aç›klamaktad›rlar. Baz› adland›rmalar aras›nda “bilgi toplumu” ya da “tüketim topSIRA S‹ZDE
lumu” gibi kesinlikle yeni bir toplumsal sistemin ortaya ç›k›fl›na iflaret eden kavramlar yer al›rken, “post-modernlik”, “postmodernizm”, “sanayi sonras› toplumu”,
“kapitalizm-sonras›”
D Ü fi Ü N E L ‹ M gibi daha çok önceki dönemin kapanmak üzere oldu¤unu
vurgulayan kavramlar ileri sürülmektedir (Giddens, 1994, s.10). Bunlar›n aras›nda
modernite karfl›tl›¤›nda postmodernite kavram›n›n, di¤erlerine göre daha yayg›n
S O R U
bir flekilde kullan›ld›¤› görülmektedir.
D ‹ K ve
K A postmodernite
T
Postmodernizm
kavramlar› bazen efl anlaml› kullan›lmaktad›r. Fakat bu
kavramlar farkl› anlamlar tafl›maktad›rlar. Kabul edilen tan›mlar›yla postmodernizm, modernitenin do¤as›
üzerine estetik düflüncenin çeflitli yönleriyle iliflkilidir. Postmodernite
SIRA S‹ZDE
ise toplumsal geliflimin, modernite kurumlar›ndan uzaklaflarak yeni ve farkl› bir toplumsal düzene do¤ru yönelmesini ifade etmektedir (Giddens, 1994, s.46).
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Akla dayal› iyi bir toplumun yarat›lmas›n› amaçlayan Ayd›nlanma projesine
olan inanc›n azald›¤›n› görmesi, Habermas’›n, modernitenin en güçlü savunucula‹ T A kalmas›n›
P
r›ndan biri Kolarak
sa¤lam›flt›r. Habermas, Ayd›nlanma’n›n bir özgürleflme
arac›ndan, bask›n›n yeni bir kayna¤› haline dönüflmesi görüflüne kat›lmakla birlikte ayd›nlanma projesinin gerçekleflmemifl potansiyelini vurgulayarak moderniteyi,
T E L E V ‹ Z Ybir
O N proje” olarak görmektedir. Buna ba¤l› olarak, postmodern bir
“tamamlanmam›fl
dünya olas›l›¤› hakk›nda düflünmeye bafllamadan önce, modern dünyada yap›lmas› gereken çok daha fazla fleyin oldu¤unu ifade etmektedir (Bottomore, 2001,
s.266; Giddens,
s.586-587).
‹ N T E R N1996,
ET
Habermas gibi postmoderniteye elefltirel olarak bakan düflünürler aras›nda
Ellen M. Wood da yer almaktad›r. Wood (2003, s.204), Ayd›nlanma projesine yönelik elefltirilerin, a¤›rl›kl› olarak modernite projesine ba¤lanmas›na karfl› ç›kmaktad›r. Evrensel insan kurtulufluna olan adanm›fll›¤› görülmeyen Ayd›nlanman›n y›k›c› sonuçlar›n›n, modernite projesinden de¤il, kapitalizme ait olan bugünkü toplumsal ve kültürel durumdan kaynakland›¤›n› ileri sürmektedir. Wood’a göre postmodernitenin, modernizm kültürü ve modernite projesiyle iliflkili olan entelektüel
kal›plar›n yerini ald›¤›n› söyleyen aç›klamalar do¤rultusunda, modernite projesinin
belirleyici dönemi, Ayd›nlanma olarak kabul edilmektedir. Ayd›nlanma projesinin
rasyonelleflmeyi, tekno-merkezcili¤i, bilginin ve üretimin standartlaflmas›n›, do¤rusal ilerlemeye ve evrensel, mutlak do¤rulara bir inan›fl› temsil etti¤i varsay›larak
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postmodernite, Ayd›nlanma projesine bir tepki olarak anlafl›lmaktad›r. Postmodernite, “dünyay› esas olarak parçal› ve belirlenemez” olarak görmekte, bütün
“meta anlat›mlar”›, dünya ve tarihle ilgili kapsay›c› ve evrenselci kuramlar›, politik
projeleri reddetmektedir (Wood, 2003, s.204-205). Fakat postmodernite fikri, kapitalizmi tarihsel olarak görünmez k›lan bir modernite kavram› üretmektedir.
Genel anlamda modernite, pozitivist teknoloji merkezli ve rasyonalist e¤ilimli
olarak evrensel bir biçimde alg›lanmakta, do¤rusal geliflme ve mutlak do¤rulara
inançla, toplumsal düzenin rasyonel biçimde planlanmas›yla ve bilgi ve üretimin
standartlaflt›r›lmas›yla özdefllefltirilmektedir. Buna karfl›l›k olarak postmodernite,
“kültürel söylemin yeniden tan›mlanmas›nda heterojenli¤i ve farkl›l›¤›, özgürlefltirici güçler olarak” öne ç›karmaktad›r (PRECIS6, 1987, s.7-24 aktaran Harvey, 1997,
s.21). Postmodernist düflüncenin temel özellikleri parçalanma, belirlenemezlik ve
bütün evrensel ya da bütüncül söylemlere karfl› derin bir güvensizlik olarak belirtilmektedir.
Postmodernistler sosyal bilimlerin dayand›¤› kabulleri ve kavramlar› sorgulayarak onlar› elefltirmektedirler. Elefltirilerinin temelinde, sosyal bilimlerin anlafl›lma
ve ifade edilme biçimlerinin modas› geçmifl kabulleri ve çerçeveleri içermesi yer
almaktad›r. Postmodernistler taraf›ndan, sosyal bilimlerin 18. yüzy›ldan itibaren
içerisinde geliflmifl oldu¤u kültürel ve tarihsel ba¤lam›n art›k geçerli olmad›¤› savunulmaktad›r (Hollinger, 2005, s.9). Bu anlamda, sosyal bilimlerin kavramlar›n›n
kökleri moderniteye dayanmaktad›r ve bu nedenle sosyal bilimlerin postmoderniteyi anlayabilecek hale gelmesi için revize edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde,
sosyal bilimlerin tamam›yla modas› geçmifl bir hale gelece¤i belirtilmektedir (Hollinger, 2005, s.16).
Toplumlar›n ayr› ayr› incelenmesine yönelik sosyolojik çözümlemeler, bugün
baz› s›n›rl›l›klara yol açmaktad›r. Günümüzde gerçekleflen en önemli toplumsal
de¤iflimler aras›nda yer alan küreselleflme süreci nedeniyle, dünya üzerinde hiçbir toplumdaki yaflam di¤erlerinden tamam›yla ayr› bir flekilde yer almamaktad›r.
Dünya, önemli aç›lardan art›k hemen herkesi etkileyen, karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k iliflkilerinin bir sonucu olarak tek bir toplumsal sistem haline gelmektedir. Ülkeler aras›ndaki s›n›rlar› aflan toplumsal, politik ve ekonomik karfl›l›kl› ba¤lar›n kurulmas›,
küreselleflme kavram›yla ifade edilmektedir. Modernitenin, yap›sal olarak küreselleflmeye yönelik özelli¤i, modern kurumlar›n en temel unsurlar›n›n baz›lar›nda
aç›kça görülmektedir. Küreselleflme, uzak yerleflimleri birbirlerine ba¤layan dünya
çap›ndaki toplumsal iliflkilerin yo¤unlaflmas› olarak tan›mlanabilmektedir (Giddens, 2000, s.67; 1994, s.62). Ülkeler aras›nda ekonomik, politik ve kültürel olarak
artan ba¤›ml›l›¤a karfl›n küreselleflme, toplumsal ayr›mlar ve çat›flmalara yol açarken toplumsal eflitsizlikler de devam etmektedir.

Postmodernite, Ayd›nlanma
projesine bir tepki olarak
geliflen ve dünyay› kapsay›c›
ve evrensel kuramlarla
aç›klayan söylemlere karfl›
ç›kan bir düflünce biçimidir.

Küreselleflme, ülkeler
aras›naki s›n›rlar› aflarak
oluflan toplumsal, politik ve
ekonomik olarak kurulan
karfl›l›kl› ba¤lar› ifade
etmektedir.

