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2. Baskıya Önsöz 
 

Türkiye’de Toplumsal Yapı ve Değişim’in ikinci baskısı bize nicelik ve nitelik olarak kitapta 

önemli düzenlemeler yapma olanağı  tanıdı.  İlk baskıda kimi yazım yanlışları, anlatım bo‐

zuklukları ve baskı hataları bulunuyordu; bunları elimizden geldiğince azaltmaya çalıştık.  

Bu  baskıda  ayrıca,  Türkiye’nin  toplumsal  yapısını  daha  bütünlüklü  biçimde  sunmamızı 

sağlayacak  iki  ayrı yazıya daha yer verme  şansına kavuştuk. Serdal Bahçe  ile Benan Eres 

“İktisadi Yapılar, Türkiye ve Değişim” başlıklı çalışmalarıyla aramıza katılırken Ahmet Mu‐

rat Aytaç “Türkiye’de Ailenin Dönüşümü: 1925‐2010” yazısını kaleme aldı. Kuşkusuz yeni 

baskının bütün eksikliklerinden, olumsuz yönlerinden biz sorumluyuz. 

 

Faruk Alpkaya, Bülent Duru 

Eylül 2012 
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1. Baskıya Önsöz 
 

“Türkiye’de Toplumsal Yapı ve Değişim”, yaklaşık yüz yıllık bir zaman diliminde bireyler, 

gruplar, etnik topluluklar ve sınıflar arasındaki ilişkilerde yaşanan dönüşümü inceleyen bir 

çalışma. Kitapta Türkiye’nin yakın  tarihi boyunca yaşadığı  toplumsal değişim,  siyasal ku‐

rumlar,  etnisite,  toplumsal  cinsiyet,  kentleşme  ve  popüler  kültür  penceresinden masaya 

yatırılıyor. Her ne kadar üniversitelerde okutulan “Türkiye’nin Toplum Yapısı” derslerine 

kaynak olma amacıyla hazırlanmış olsa da, her konu geçmişiyle ele alındığı  için kitabı bir 

yakın dönem Türkiye tarihi denemesi olarak okumak da mümkündür. 

Adında  “yapı” ve “değişim” sözleri geçen bir kitabı hakkını vererek tamamlayabilmek 

zor bir iş; elinizdeki kitap da sözünü ettiğimiz zorluğun yarattığı bütün zaafları bünyesinde 

taşıyor.  Sırayla  gitmek  gerekirse:  Yapı’yı  bütün  yönleriyle  ortaya  koyabilmek  için,  farklı 

alanlardan çok sayıda yazarın bir araya gelmesi, biçim ve  içerik açısından uyumun ve bü‐

tünlüğün  sağlanmasında  zorluklar  çıkardı.  Bölümlerin  uzunluğunda,  anlatım  biçiminde, 

kurguda, yöntemde, konuya yaklaşımda ve çözümlemelerdeki  farklılıklarda bunu görebil‐

mek  olanaklıdır. Umarız  bu  farklılık,  aynı  zamanda  sürecin  değişik  boyutlarının mercek 

altına alınmasına olanak veren bir zenginlik olarak yorumlanabilir. Değişim’e gelince: Tür‐

kiye gündeminin hızla değişmesi bir yandan makalelerde eksiklikler yaratırken, bir yandan 

da çalışılmakta olan bölümlerin yeniden düzenlenmesini gerektirdi. Bundan dolayı, eliniz‐

deki kitabın, sürekli eksiklikleri bulunan, her baskıda yeniden geliştirilmesi gereken bir der‐

leme olarak kalacağından kuşku yok. 

Çalışma esas olarak bir ders kitabı biçimde tasarlandığından, okumanın kesilmemesi ve 

düşünce akışının bozulmaması için, doğrudan doğruya yapılan göndermelerin dışında dip‐

not verilmemesi, bunun yerine başvurulan yapıtların kaynakçada belirtilmesi yoluna gidil‐

miştir; yine de kimi bölümlerde bu kuralın dışına çıkmak zorunda kalındığını belirtmeliyiz.  

Son olarak, kitapta emeği geçen arkadaşlarımıza buradan bir selam göndermek  istiyo‐

ruz. Başta, kitabın fikir babalığını yapan Bülent Özçelik olmak üzere yayım aşamasında ya‐

zıların gözden geçirilmesi işinde katkılarını aldığımız Barış Ünlü, Şenay Sabah Kıyan, Bilge 

Kağan Şakacı ve Fatma Kaldırım’a teşekkür borçluyuz. Bütün çok yazarlı çalışmalarda oldu‐

ğu gibi, bu kitabın da olumsuz yönlerini derleyenlere, olumlu yönlerini yazarlarına yormak 

gerekiyor. Umarız  yeni  baskılarda daha  gelişmiş daha  olgunlaşmış  bir  kitapla  karşınızda 

oluruz. 

 

Faruk Alpkaya, Bülent Duru 

Cebeci, 2012
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Toplumsal Yapı  

ve Toplumsal Değişme 
Faruk Alpkaya 

 

Toplumsal yapı ve  toplumsal değişme kavramları yaşadığımız dünyadaki diğer birçok kurum 

ve kavram gibi 18. yüzyılın sonunda yaşanan Fransız Devrimi ile Sanayi Devrimi’nin sonu‐

cunda  ortaya  çıkmıştır.  Toplumsal  yapı  ile  kastedilen  toplumu  oluşturan  bireyler,  gruplar, 

etnik topluluklar, inanç toplulukları, statü grupları, sınıflar, toplumsal cinsiyetler vb. arasın‐

daki sistematik  ilişkiler bütünüdür. Toplumsal değişme  ile kastedilen  ise bu  ilişkilerde yaşa‐

nan dönüşümdür. Kuşkusuz, çok sayıda düşünür bu  iki kavramı  farklı biçimlerde yorum‐

lamış ve kendi tanımlarını yaparak kavramlarla kastedilen olguları açıklamaya çalışmışlar‐

dır. Kavramlar üzerinde uzlaşma olmamasının temel nedenlerinden biri, hatta birincisi top‐

lum kavramı üzerinde genel bir uzlaşmanın olmaması, diğer bir neden ise toplumsal değiş‐

me ile farklı süreçlerin kastedilmesidir. 

Fransız Devrimi ile Sanayi Devrimi, insanlık tarihinde o güne kadar egemen olan deği‐

şimin olumsuz ve önlenmesi gereken bir olgu olduğu anlayışını kökten değiştirmiş, bu çifte 

devrimden  sonra değişim  olumlu,  ancak denetlenmesi  ya da  yönlendirilmesi  gereken  bir 

olgu  olarak görülmeye  başlanmıştır. Değişmeyi  kaçınılmaz  gören ve değişime  olumlu  bir 

anlam yükleyen ilk düşünür, özellikle fizik biliminde yaşanan gelişmeler sonucunda insanın 

doğa üzerindeki denetiminin artmasından yola çıkarak benzer bir gelişmeyi toplum alanın‐

da  öneren  Saint‐Simon’dur.  Saint‐Simon,  toplumsal  fizik  adını  verdiği  bir  disiplin  kurarak 

toplumun bilgilerine ulaşmayı ve bu bilgilerden yararlanarak  toplumsal değişme  sürecini 

daha  iyi bir  toplum kurulması yönünde yönlendirmeyi önermiştir. Saint‐Simon’un bu dü‐

şüncesi kısa bir süre sonra uzun yıllar toplumbilimleri alanında geçerli olacak iki ana akıma 

kaynaklık etmiştir. Bu akımlardan ilki toplumsal değişme sürecini değerlerden bağımsız bir 

olgu olarak algılayan ve “bilimsel” olarak incelemeyi savunan pozitivizm (özellikle modern‐
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leşme kuramı), diğeri ise toplumsal değişmeyi yine “bilimsel” olarak incelemeyi öne çıkaran 

ancak bu süreci daha iyi bir toplum kurulması için yönlendirmeyi savunan Marksizm’dir. 

 

Modernleşme Kuramı ve Toplumsal Değişme 

Sosyolojinin bir ürünü olarak ortaya çıkan ve 1970’lere kadar sosyal bilimler alanında ege‐

men akımlardan biri olan modernleşme kuramı,  toplumsal değişme sürecini geleneksel  top‐

lumdan modern  topluma  giden  kaçınılmaz,  geri döndürülemez  olumlu  bir  süreç  (ilerleme) 

olarak  görür. Modernleşme  olarak  adlandırılan  bu  süreç  düşünsel  alanda  başlar, modern 

siyasi  seçkinlerin  güçlenmesiyle  birlikte  siyasi  alana  sıçrar, modern  seçkinlerin  iktidarı  ele 

geçirmesi sonucu  ekonomi ve  toplum dönüştürülür ve en sonunda  toplumsal bütünleşme aşa‐

masına ulaşılır. Dikkat edileceği gibi modernleşme kuramında toplumsal değişmenin başla‐

dığı yer düşünsel alan, toplumsal değişmenin taşıyıcı öznesi ise modern seçkinlerdir. Bu sü‐

recin sonunda ise geleneksel toplumun değerleri modern değerler ışığında yeniden yorum‐

lanarak  ilerleme süreci  tamamlanır. Modernleşme kuramı vurguyu düşünsel‐ siyasal alana 

yaptığı oranda toplumsal değişmenin tek tek ülkelerde gerçekleştiğini savunur. 

Kuşkusuz ki, dünyadaki ülkeler birbirinden oldukça farklıdır. Kuramın savunucularına 

göre,  farklı ülkelerde yaşanan modernleşme  süreci ana hatlarıyla  aynı aşamaları  izlese de 

ülkelerin geleneksel  toplum yapıları ve modern  düşünceyle  tanışma  biçimine bağlı olarak  farklı 

biçimlerde gelişir. Geleneksel  toplumların bağrında  iç dinamiklerle modernliğin doğduğu 

İngiltere  ve  Fransa  gibi  ilk  ülkeler  dışında  dünyanın  geri  kalanı modernliği  ithal  etmiştir. 

Modern düşünceyi ithal eden ülkeler kendi aralarında değişik kıstaslar kullanılarak gruplaş‐

tırılırlar. Modern düşünceyle daha doğuş aşamasında  tanışan  ilk  iki ülkenin komşusu olan 

diğer Batı Avrupa ülkeleri (Almanya, Belçika. İspanya, İtalya vb) ikinci grubu oluşturur ve 

bu ülkeler coğrafi uzaklıklarına bağlı olarak belli bir zaman  farkıyla  ilk  iki ülkeyi  izlerler. 

Modern düşünceyle oldukça erken tanışan üçüncü grup ise ilk iki ülkenin kolonileridir. ABD, 

Avustralya, Kanada vb ülkelerde geleneksel toplum koloniciler tarafından ya tamamen yok 

edilmiş ya da  ihmal edilebilecek bir düzeye  indirilmiştir. Koloniciler  ise daha göç ederken 

modern  değerleri  de  yanlarında  getirmişlerdir.  Dördüncü  grubu,  ikinci  grubu  oluşturan 

ülkelerin kolonileri olan Latin Amerika ülkeleri gibi ülkeler oluşturur. Bu ülkelerde ana ülke‐

den göç edenlerin taşıdığı kültürün yanı sıra geleneksel toplum belli ölçülerde varlığını ko‐

rumuş ve ortaya melez bir kültür çıkmıştır. Beşinci grup ülkeler modern değerlerle karşılaş‐

tıkları sırada güçlü bir siyasi yapıya sahip olan ve modernlikle başa çıkabilmek  için kendi 

geleneksel seçkinlerinin kararıyla modernliği benimseyen Rusya, Osmanlı, İran, Çin, Japon‐

ya vb. ülkelerdir. Altıncı grupta sömürge konumuna düşmelerine rağmen köklü bir gelenek‐

sel kültürü olan  İslam ülkeleriyle Hindistan ve bazı Doğu Asya ülkeleri yer alır. Bu grup 


	Berktay, Fatmagül (der.) Türkiye’de ve Avrupa Birliği’nde Kadının Konumu: Kazanımlar, Sorunlar, Umutlar,  Ka-Der Yayını, 2004.
	Toplum ve Bilim “Erkeklik” sayısı S.101, Güz 2004.
	Türkiye’de Karşılaşılan Bazı Evlilik Biçimleri
	H. Tarık Şengül(
	I. Giriş
	II. Kentleşmenin Dönemlenmesine İlişkin Yöntem Önerisi
	III. Türkiye’nin Kentleşme Deneyiminin Dönemlemesi
	IV. Osmanlı Kenti: Tarihsel ve Coğrafi Arka Plan 
	Merkez-Çevre Modeli
	Kentlerin Sosyo-Mekânsal Özellikleri
	V. Ulus-Devletin Kentleşmesi: 1923-1950
	Ulus-Devlet İnşaa Sürecinin Mekânsallığı
	Ulusal Mekânsal İşbölümünün Değişimi
	Kentsel Stratejiler: Modernleşme ve Merkezileşme
	Kısıtlar ve Başarısızlıklar
	VI. Emek Gücünün Kentleşmesi: 1950-1980 
	VII. Sermayenin Kentleşmesi: 1980 ve Sonrası 
	Ulusal Mekânsal İşbölümünün Değişimi
	Yeniden Üretimin Kentinden Yaratıcı Yıkıcılığın Kentine
	Mülksüzleştirme Yoluyla Birikim
	İlkel Birikim ve Mülksüzleştirme Aygıtları: Planlama Kurumu ve TOKİ
	Eşitsizliklerin Derinleşmesi, Dağınıklaşma, Kabileleşme ve Mera Düzeni
	Zorunlu Göç Süreci
	Sonuç
	Kaynakça 


