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2007 yılının 25 Ağustosunun öğle sonrasında Arcadia üstündeki semalar ka-
rardı. Yangınlar Peloponnese’nin muazzam alanlarını tahrip ediyordu, günı-
şığını turuncuya çeviren duman bulutları yaratmıştı ve çok erken gelen bir 
alacakaranlığın vahiysel izlenimini oluşturmuştu. Yangınlarda altmıştan fazla 
insan öldü. Ülkede olağanüstü hal ve ulusal yas ilan edildi.

Avrupa’nın güneyinde 2007 yazı, çoğunlukla kırk dereceyi aşan olağan-
dışı yüksek hava sıcaklıklarıyla karakterize edildi. Bu olgu ekseriyetle küresel 
ısınmaya atfedildi: yeryüzündeki sorumsuz insan etkinliklerine bağlı olarak 
sıcaklığın ısrar eden yükselişi. Ancak, yangının pek çok yerde beklenilmedik 
biçimde kazara aynı anda başladığı da kesindi. Yangınların büyük oranda bi-
reysel kar amaçlı olarak koruma altındaki kaynakların işlenebilir toprağa dö-
nüştürülmesi için kasten çıkarıldığı farz edildi ve hatta bazen böyle olduğu 
belgelendi, ama siyaseten hedeflenmiş diğer stratejiler ortaya koyulmadı.

Arcadia’nın üstündeki semaların kararması, çağdaş modernliğimizin ken-
disinin oldum olası belirsiz dengesinden salınan bir işaretini göstermektedir. 
Yeryüzünün giderek daha geniş bölgelerini yaşanılamaz hale getirecek olan 
küresel ısınma sürecini durduramama acizliği, korunması için ortak önlem-
lere gereksinim duyulan ortak bir dünya anlayışının köklü bir şekilde zayıf-
latılmakta veya hatta yitirilmekte olduğunu göstermektedir. Eğer yangınların 
arkasındaki belirleyici güç, en muhtemel açıklamanın önerdiği gibi, bireysel 
kazanç elde etme meselesiyse, o zaman kamusal olarak çok küçük bir anlam 
içermektedir. Eğer yangınlar stratejik bir politik avantaj için çıkarıldıysa -ki 
böyle olması daha az bir olasılıktır- bu suçu işleyenlerin, ister Yunanlı olsun is-
terse uluslararası aktörler olsun, zihninde “kamusal şey” zar zor belirmektedir.



Bu rivayetlerin hepsi bizim modernliğimizin özelliklerini yansıtmaktadır 
ve bu özelliklerin hiçbiri sözü edilen örneğe ya da dünyanın bu bölgesine özgü 
değildir. Modern olmak, birisinin kendisini özerk olarak görmesi demektir; 
birisinin eylemine kılavuz olarak dışsal kaynakların reddedilmesi anlamına 
gelmektedir. Her kim yangın çıkaran cihazların kurulumunu yapıyorsa, ister 
Peloponnese ormanında onları tutuşturanlar olsun isterse Kyoto Sözleşmesi-
ni reddedenler olsun, kendi eylemlerini sadece kendi iradelerine başvurarak 
meşrulaştırmaya çalışacaklardır, yani kendi dışlarında başvuracakları herhan-
gi bir kaynak yoktur. Böylesi modern bir öz-anlayış ilk güçlü ifadesini Antik 
Yunan site cumhuriyetlerinde ve en önemlisi Atina’da bulmuştur. Arcadia’dan 
pek de uzakta olmayan Atina da bugünlerde yanmaktadır. Bu sözü edilen An-
tik Yunan cumhuriyetleri kolektif self-determinasyona, yani özerkliğin radikal 
bir anlayışına, güçlü bir biçimde bağlıydılar. Bu self-determinasyonda kolek-
tivitenin iradesine hiçbir engel yoktu ve bazen bu şehrin canına okunması an-
lamına da geliyordu. 

Antik Yunanistan’da, daha ziyade bugün mevcut olmayan iki element or-
taya çıkmıştı ve bu durum bizim modernliğimizle sözü edilen eski bir mo-
dernlik manifestosu arasındaki önemli bir farkı belirlemektedir. Birincisi; her 
ne kadar Antik Yunanlılar kendi üstlerinde hiçbir yöneticiyi kabul etmemiş 
olsalar da, kendi modernliklerinin rizikolu doğasını biliyorlardı ve onun en 
önemli vahametiyle ilgili bir terime sahiplerdi: kibir. İnsan uğraşıları kibirlice 
insanın kendi eylemlerinin sonucunu kontrol etmesinin ötesine geçtiğinde, 
müşterek yaşam o zaman bir riske atılmaktadır. İkincisi, her ne kadar Antik 
Yunanlılar kendi aşırı hırslı bireyleri tarafından tehlikelerin yaratıldığının far-
kında olsalar da ve karşılık olarak onları siyasadan çıkarma, yani aforoz etme, 
hakkına sahip olsalar da, onlar bu tehlikeleri en önemli tehlikeler olarak gör-
mediler, çünkü bizim dünyamızda oldukça olağan olan köksüz ve araçsal bi-
reycilik onların dünyasında yoktu. Yunan modernliği kişisel özgürlüğün ne 
demek olduğunu biliyordu ve onu el üstünde tutuyordu, fakat bu kişisel özgür-
lük, kolektif özerklik fikrine yaslanıyordu ve bireysel ihtiras müşterek yaşamın 
bu yönetimini altüst edemezdi. 

Bizim güncel modernliğimiz açıkçası farklıdır. Bireysel özgürlük ve araç-
sal eylem sadece yaşamın her köşesinde fark edilebilen itici güçler değildir, 
Arcadia’daki yangınlar pek çok örneğin arasından sadece tek bir dramatik ör-
nektir. Hatta sosyal ve politik teorinin sofistike izahatlarında bireysel özgürlük 
ve araçsal eylem modernliğin simgesi olarak alkışlanmaktadır. Arcadia’nın bir 
köyünde 25 Ağustos 2007’de bitirmek üzere olduğum bu kitabın amaçlarının 
ilki, bizim çağdaş modernliğimizin sözü edilen bu özelliğini anlamak ve ikin-
cisi modernliğin, bugün bile, başka türlü olabileceğini önermektir. 
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Belki de birisi aynı kitabı sürekli yeniden yazmaktadır, ama durum ve 
böylece sözcükler de değişmektedir. Modernlik yorumları üstüne ilk eserim, 
tam anlamıyla bu sözcükleri kullanmamakla birlikte, Avrupa sosyal bilimleri-
nin karşılaştırmalı bir politik sosyolojisiydi (Sozialwissenschaften unde Staat 
başlığıyla 1990’da yayınlandı). Bu, 1980’lerin ikinci yarısındaydı ve modern-
liğin radikal değişimler yaşadığına ilişkin bir his vardı, ama mevcut sözcük-
ler bu değişimler için hiçte uygun değildi. İkinci girişimim (A Sociology of 
Modernity, 1994) bizim çağdaş modern durumumuzu Avrupa modernliğinin 
son iki yüzyıl içinde geçirdiği dönüşümlerin bir tarihsel sosyolojisi aracılığıyla 
anlamayı denedi. Johann Arnason’un daha sonra adlandıracağı gibi, bu, “ardı-
şık modernlikler” analiziydi. Bu, 1989’un ve mevcut sosyalizmin çöküşünün 
sonrasıydı ve aynı zamanda benim Avrupa Kıtasından ilk ayrıldığım ve Kuzey 
Amerika modernliğini doğrudan deneyimleme şansı elde ettiğim dönemdi. 
Bu analizde kullanılan sözcükler çoğunlukla bir tarihsel tanımlamadan ortaya 
çıkan ve kıta Avrupa’sının modernlik deneyimlerine yakın duran sözcükler-
di. Onların anlamlarını tam olarak açıklamak için benim üçüncü girişimim 
“durumdan” biraz mesafeli kalmayı ve kavramsal ufku genişletmeyi denedi 
(Theorizing Modernity, 2001). Bu hamle bana modernliğin çoğulluk ve olası-
lık çerçevesinde analiz edilebileceğini, gerçekten edilmek zorunda olduğunu, 
daha güçlü bir biçimde gösterdi. Neo-liberal hegemonyanın zamanı farz edilen 
bir zamanda, bu hamle, hala düşündüğüm gibi ne kadar gerekli olmuş olsa da, 
tarihte olasılığı sınırlayabilecek çok küçük bir ihtimal olabileceğini tebliğ etti 
ve çok genel, çok soyut bir modernliğin olumsallığı fikrini davet etti. Şimdiki 
çalışma, modernlik deneyimlerinin özgünlüklerini yeniden ortaya koyarak ve 
modernliğin mevcut yorumlarını bu deneyimlerin yorumlarıyla ilişkilendire-
rek bu dengesizliği gidermeye çalışmaktadır. 

Bu kitap için araştırmanın çoğunluğu, Floransa’daki European Univer-
sity Institute’da (EUI) yürütüldü. EUI, pek çok açıdan sosyal bilimlerdeki bir 
araştırmacı için en seçkin yerdir. Eğer tasarlamakta olduğum “yeni sosyoloji” 
için güncel disiplinler açısından gerçek anlamda disiplinler arası çalışmanın 
yapıldığı bir yer varsa, bu yer orası (EUI) olmalıdır. EUI, ulusal entelektüel 
ufukların ötesine geçmenin diğer bütün yerlerden çok daha kolayca başarıl-
dığı yerdir. Bana göre, EUI, çağdaş küresel bağlamı anlama maksadıyla Avru-
pa modernliğinin yeniden değerlendirilmesine yönelik yapıcı bir çalışmanın 
mekânı olmalıdır. Ancak, EUI bu taahhüdünü yerine getirmeye yakın da olsa 
uzak da olsa, orada sekiz yıl çalışma şansım olduğu için çok mutluyum ve bu 
kitaptaki düşüncelerin çoğunu orada geliştirdim. Bilhassa, tarihçi Bo Stråth 
ile Avrupa modernliğini analiz eden disiplinler arası araştırma programında 
birlikte çalışmak için iyi bir şans yakaladım. Entelektüel ve kurumsal dostluğu 
için ona gerçekten minnettarım. Birlikte yazdığımız ortak kitabımız, umuyo-
ruz ki, çok yakında hazır hale gelecektir. En önemlisi, bu fırsatı EUI’ün dok-
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tora öğrencilerine teşekkür etmek için kullanacağım. Bu kitaptaki fikirler, pek 
çok seminerde, çalıştayda ve konferansta onlarla paylaşıldı ve geliştirildi.

2003’ten 2006’ya kadar olan süreçte araştırmam Volkswagen Foundation 
programının cömert desteğinden de yararlandı. Bu program “beşeri bilimler-
deki kilit temalar” programıydı ve bu programdaki “Modernlik ve Olumsallık” 
çalışma grubunun eş yöneticisiydim. Bu grup muhtemelen muazzam potansi-
yeli olduğunu fark etmedi, ama benim Avrupa tarihindeki önemli deneyimler 
ve onların yorumu hakkındaki düşüncelerimdeki yeniliği, 1800 civarındaki 
dönem, Birinci Dünya Savaşı ve “1968” üzerine gerçekleştirilen çalıştaylar çer-
çevesinde aksettirmemi mümkün kıldı. Bu tartışmaların izleri bu kitap boyun-
ca bulunabilir.

Bu kitap Trento Üniversitesinde ders vermeye ve araştırma yapmaya baş-
lamamdan hemen sonra bitirildi. Oradaki çalışma arkadaşlarıma bana kitabın 
son kısmını yazmam için uzun bir yaz dönemi sağladıklarından dolayı teşek-
kür etmek isterim. Sonucu onlarla tartışmayı dört gözle bekliyorum.

Nathalie Karagiannis’in bu takip eden metindeki varlığı, onu bu önsözde 
anlatabilecek her sözcükten daha güçlüdür. 

Melana, Ağustos, 2007
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CLOW: Bitti, bitirildi, nerdeyse bitti, neredeyse bitmek 
üzere olmalıdır […]

HAMM: Peki ufukta? Ufukta hiçbir şey yok mu?
CLOW: Allah aşkına ufukta ne olabilir ki? […]
HAMM: Son, başlangıçtadır ve yine de devam edersin.
 Samuel Beckett, Endgame [1957], 1958, ss. 6, 21 ve 

41.

Deneyim ve Yorum Olarak Modernlik: Gündem

Bugün hepimiz moderniz. 1970’lerden itibaren yıllardır güçlü biçimde öneril-
miş ve birisinin düşünebileceği gibi Samuel Beckett’in 1957’deki Endgame’in-
de Clow tarafından öngörülmüş olan modernlik sona erebilir fikri inandırıcı 
bulunmadı. Daha ziyade, 1980’lerde ve 1990’larda modernliğin büyük diri-
lişine tanıklık ettik. Küreselleşme ve bireyleşme teoremlerinin ileri sürdüğü 
gibi modernlik bugün bütün küreyi kapsamakta ve gittikçe cem-i cümle bireye 
ulaşmaktadır. 



Ancak, bugün modernlik artık alışık olduğumuz modernlik değil. Mo-
dernlik geleceğin açık ufkuyla, alışılmamış ve eşsiz radikal kurumsal düzen-
lemeyle meydana getirilmiş daha iyi bir insanlık durumuna doğru sonsuz 
bir ilerlemeyle ilişkilendirilmişti. 1960’lardan itibaren geç dönem Reinhart 
Koselleck’in ve değişik şekillerde Michel Foucault ve Quentin Skinner’in ön-
cülüğünü yaptığı siyasal dildeki kavramsal değişim analizi tarafından ortaya 
çıkarıldığı gibi, bu beklenti yaklaşık 1800’lü yıllarda ortaya çıkmıştı. Anlamlı 
bir ifadesini ilk olarak on dokuzuncu yüzyılda ve ikinci olarak 1950’lerde ve 
1960’larda modernleşmenin sosyolojik teorilerinde olmak üzere sosyal bi-
limlerin evrimci akımında buldu. Ancak, bugün geleceğin ufkunda hiçbir şey 
yoktur ve orada nelerin bulunması gerektiği sorusu bile yanıtsızdır. 

Bu yüzden belki de bugün değişik biçimlerde moderniz –1960’lara kadar 
olduğumuzdan farklı biçimde ve aynı zamanda değişik biçimler çeşitliliği için-
de moderniz. Bu, son zamanlarda “çoklu modernlikler”, “alternatif modern-
likler” ve “ardışık modernlikler” gibi başlıklar altında gittikçe ısrarlı tarzda ele 
alınan bir temadır. Benim Modernliğin Sosyolojisi (1994) adlı çalışmam son 
iki yüzyıldır Batı Avrupa modernliğinin geçirdiği dönüşümlerin açıklamasını 
yapmayı ve Birleşik Devletlerin ve Sovyet sosyalizminin farklı modernliklerini 
karşılaştırmayı hedeflemişti. Argümanın hala akla yatkın durduğunu savlarım. 
Ancak, ne akademik ne de umumi münakaşalarda baskın olamadı. Modernli-
ğin yeni sosyolojik analizi genellikle modernlerin kendi ürettikleri sorunların 
ışığında sadece bazı ayarlamalar yapmaları gerektiğini kabul etmektedir. Böy-
lece, modernlik kendi başarıları ve başarısızlıkları üstüne yeniden düşünerek 
düşünümselleşmektedir (Anthony Giddens, Ulrich Beck); veya esnek ağların 
modern yaşamın demir kafeslerini ikame ettiği ya da en azından tamamladığı 
söylenmektedir (Manuel Castells, Luc Bolstanski ve Eve Chiapello). Toplumsal 
tartışma ise; modernist küreselleşmenin kendi seyrini izlediğini, kendi mer-
kezlerinde sadece marjinal hareketler tarafından ve periferilerde de köktenci-
ler tarafından ona karşı direnç gösterildiğini düşünmektedir. 

Modern olarak kaldığımızı fakat bugün oldukça değişik biçimde modern 
olduğumuzu söylemek ne var ki tatmin edici değildir.1 Bu söyleyiş, modernlik-
te değişken olana ve değişimin nasıl gerçekleştiğine ilişkin soruyu yanıtlamak-
tan kaçınmaktadır. Bu kitabın amacı; bu soruya bir yanıt sağlamaktır. Kitabın 
temel varsayımları oldukça açık bir tarzda aşağıdaki gibi ifade edilebilir:

Modernlik, içinde insanların kendi yaşamlarını kavradıkları bir durumdur. 
Aslında, modernlik ortaklaşa hayatın nasıl yönetileceği, insan gereksinmele-
rinin nasıl karşılanacağı ve geçerli bilginin nasıl kurulacağı sorularına atıfta 
bulunmaya ihtiyaç duymaktadır. 

2 Modernliğin Yeni Sosyolojisi



Modernliğin özgünlüğü özerkliğe duyduğu sadakattir: birisinin kendi ka-
idesini kendisinin bulmasıdır. Bu nedenle, yukarıdaki sorulara verilecek mo-
dern yanıtlar hiçbir dışsal otorite kaynağından elde edilemez. Dolayısıyla, öne-
rilen tüm yanıtlar eleştiriye ve itiraza açıktır. 

Bu sorulara eşsiz olarak tekil bir modern yanıt yoktur: Immanuel Kant’tan 
Jürgen Habermas’a kadar modernliğin felsefesi çoğunlukla bu tür eşsiz bir ya-
nıt bulmayı denedi. Emile Durkheim‘dan Talcott Parsons’a ve son dönem yeni 
modernleşme teorilerine kadar modernliğin sosyolojisinin çoğunluğu spesifik 
olarak modern dediği kurumsal bir toplum yapısını tanımladığını iddia etti. 
Ancak, tam da modernliğin geçirmeye devam ettiği dönüşümler bu sorulara 
türlü modern yanıtlar olduğunu göstermektedir. 

Modernliğin türleri arasındaki farklılık; bu sorulara verilen yanıtlardaki 
farklılıktır: bu farklılık genelde mutlaka kültürel bir geçmiş ile ilişkilendiril-
mektedir ki aslında modern yanıtlar bu kültürel geçmişe karşı geliştirilmekte-
dir – Shmuel Eisenstadt’ın söylediği gibi “kültürel programlar”. Ancak, örneğin 
çağdaş Japon modernliğinin, Japon toplumunun, çok uzun bir geçmişe daya-
nan kültürel mirası tarafından belirlendiğini varsaymak, genelde gözlemlenen 
modernliğin dinamikliğini küçümsemektir. Özerkliğe duyulan sadakat, önsel 
herhangi bir yanıtın kabulünün zorluğunu ve itiraz edilebilirliğini açıklamak-
tadır. “Çoklu modernliklerin” herhangi bir kültürel belirlenimciliğini red-
detmek, sorulara verilen yanıtların daimi yenilenme içinde olduğunu elbette 
kanıtlamamaktadır. Modernlik sürekli bir devrim de değildir. Daha ziyade, 
herhangi belirli bir kolektif insan grubunun – anlaşılsın diye belirli herhangi 
bir toplumun diyelim – bu sorulara ihtimamla hazırladığı yanıtlar onların or-
tak tarihlerindeki önemli anlara kadar gidebilir.

Önemli tarihsel anların deneyimi bir tarihsel geçmişi oluşturmaktadır ki 
bu sözü edilen sorular için hazırlanan spesifik yanıtlar bu tarihsel geçmişe karşı 
hazırlanmaktadır: bu önerme, genel sosyolojik dilin sahip olduğu gibi,  mo-
dernliğin geçmişle derin bir kırılma, “gelenekten” bir kopuş olarak ortaya çık-
tığını farz eden yaklaşımla bir süreklilik içindedir. Modernist yaklaşıma göre, 
modernliği kesin olarak meydana getiren önemli tarihsel anlar büyük devrim-
lerin istisnai bir ardışıklığıdır: bilimsel devrim, sanayi devrimi ve demokratik 
devrimler. Modernist yaklaşım bu devrimlerden sonra üç temel soruya kesin 
olarak uygun yanıtlar bulunduğunu savunmaktadır. O zamandan itibaren, 
modern toplumun düzgün bir biçimde ve ilerlemeci olarak geliştiği söylen-
mektedir ve toplumlar arasında var olmaya devam eden tüm farklılıkların 
“geri kalmışlığa” ya da anlamsız kültürel farklılığa dayandığı düşünülmektedir. 
Bu momentlerin Avrupa modernliğinin tarihindeki önemi konusunda burada 
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