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ÖNSÖZ

Bu kitap, üzerinde çalışmak için değil okunmak için yazıldı. 
Bu bir ders kitabı veya teorik bir sistem inşa etme çabası de-
ğil. Bu, son derece heyecan verici ve önemli olduğunu dü-
şündüğüm entelektüel bir dünyaya çağrıdır. Böylesi bir çağ-
rıda bulunmak için, okuyucunun çağrıldığı dünyanın sınır-
larını iyi çizmek gerekir; fakat bu çağrı ciddiye alındığı tak-
dirde bunu yapmak açık ki kitabın boyutlarını aşan bir şey 
haline gelecektir.

Başka bir ifadeyle, bu kitap şu ya da bu nedenle sosyolo-
jiyi merak etme noktasına gelen veya ona dair sorular soran 
kişilere yönelik yazıldı. Öyle sanıyorum ki bunlar arasın-
da, sosyolojiye büyük bir ciddiyetle adım atan öğrenciler ol-
duğu gibi “eğitimli kesim” diye mitolojik bir varlığa bürün-
müş, halk arasındaki olgun kimseler de yer almaktadır. Ay-
rıca bu kitabın bazı sosyologlara –onlara söyleyecek bilme-
dikleri çok fazla şeyimiz olmasa da içinde kendimizin oldu-
ğu bir fotoğrafa bakmanın kaynaklık ettiği narsistik bir tat-
mine yol açtığı için– çekici geleceğini düşünüyorum. Kitap 
nispeten geniş bir kesime hitap ettiği için sosyologların kötü 
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şöhreti olan teknik dilden olabildiğince uzak durmaya çalış-
tım. Aynı zamanda hafifseyici/hafife alan bir üsluptan da ka-
çındım; zira temelde bunun nahoş olduğunu düşünüyorum; 
özellikle okuyucular arasında öğrencilerin olduğu ve o ne-
denle böyle hitap etmek gerektiği fikrine de katılmıyorum. 
Şunu açıkça kabul etmeliyim ki bugünkü var olan akade-
mik çeşitlilik arasında sosyolojiyi domino oynamayı bilme-
yen kimselerin satranç turnuvasına davet edilmediği bir tür 
“kraliyet oyunu” olarak değerlendiriyorum.

Bu türden bir işe kalkışmak yazarın kendi alanına dair ta-
şıdığı önyargıları kaçınılmaz olarak ele verecektir. Bunu da 
baştan dürüstçe kabul etmek gerekir. Özellikle de Ameri-
ka’daki başkaca sosyologlar bu kitabı okuduğunda içlerin-
den bazıları hiç kuşkusuz buradaki yönelimlerden rahatsız-
lık duyacak, ileri sürülen görüşlere karşı çıkacak ve önemli 
gördükleri pek çok şeye yer verilmediğini düşünecektir. Bu-
na karşın tek söyleyebileceğim, alanın klasiklerine dek uza-
nan bir geleneği takip eden bir çizgiye bağlı kalmaya çalış-
tığım ve bu çizginin geçerliliğini yitirmediğine dair kuvvetli 
bir inanç taşıdığımdır.

Benim bu alandaki özel ilgim, din sosyolojisi üzerine ol-
muştur. Bu, muhtemelen verdiğim örneklerde kendini gös-
terecektir, çünkü düşünmeye başlayınca aklıma ilk gelen bu 
tür örnekler oluyor. Bununla birlikte, kendi özel ilgi alanı-
ma da ayrı bir vurgu yapmamaya çalıştım. Ondansa, okuyu-
cuyu içinde yaşadığım dar bir köye değil daha geniş bir ül-
keye davet ettim.

Bu kitabı yazarken binlerce dipnot düşmek ya da hiçbi-
rine yer vermemek arasında bir seçim yapmak zorunlulu-
ğuyla yüz yüze geldim. Ve kallavi bir Tötonik eser görüntü-
sü vermemek için bu ikincisini seçtim. Metinde, ileri sürü-
len düşüncelere dair alanda geniş bir uzlaşı söz konusu de-
ğilse isimlere yer verilmiştir. Söz konusu isimlere, okuyu-
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cunun daha fazla okuma yapmak istemesi halinde yardımcı 
olacak bazı önerilerin de yer aldığı açıklayıcı kaynakça kıs-
mında yeniden yer verilmiştir.

Bu alana girerek bütün bir düşünce birikimi oluşturmam-
da Hocam Carl Mayer’e çok şey borçluyum. Eğer bu kitabı 
okuyabilseydi eminim ki kimi bölümlere geldiğinde kaşları 
çatılırdı. Ama yine de burada ileri sürülen sosyoloji anlayışı-
nı kendisinin öğrencilerine kazandırmaya çalıştığından çok 
farklı görmeyeceğini sanıyorum. Takip eden bölümlerden 
birinde, bütün dünya görüşlerinin komploların bir sonucu 
olduğuna dair bir pozisyon benimsiyorum. Bir bilimsel di-
siplin için de aynı şeyi söylemek pekâlâ mümkün. O halde, 
pek çok sohbette ve tartışmada yer alan üç komplocu dostu-
ma teşekkür etmek isterim: Brigitte Berger, Hansfried Kell-
ner ve Thomas Luckmann. Onlar, geçirdiğimiz bu zamanla-
rın sonuçlarını kitap boyunca birden fazla kez göreceklerdir.

P.L.B.
Hartford, Connecticut
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BİRİNCİ BÖLÜM

BİREYSEL BİR UĞRAŞ OLARAK SOSYOLOJİ

Sosyologlar hakkında yapılan pek az espri vardır. Bu durum, 
özellikle de kendilerini, evvelce din adamlarının devraldığı 
Amerikan ruhunu elinde tuttuğu zannıyla daha fazla destek 
görmekte olan ikinci derece kuzenleri psikologlarla kıyas-
layanlar için hayal kırıklığı yaratıcıdır. Bir psikolog kendini 
birdenbire –bir toplantıda takdim edildiğindeki gibi– dikka-
te değer bir ilginin ve rahatsızlık verici bir gülüşün odağın-
da hisseder. Aynı durumdaki bir sosyologsa bir sigorta tem-
silcisi olarak tanıştırılan birinden çok da farklı bir tepki çek-
mez. O, belki de herkes gibi ilgiyi, zorlu bir yoldan giderek 
kazanmak zorundadır. Bu durum, sinir bozucu ve adaletsiz-
dir; fakat aynı zamanda öğretici de olabilir. Sosyologlara dair 
yapılan pek az espri olması elbette onların psikologlar kadar 
popüler bir tahayyülün parçası haline gelemediklerini gös-
terir. Fakat bu ayrıca insanların onlara dair kafalarında oluş-
turdukları imajda kimi belirsizlikler olduğu anlamına da ge-
lebilir. O nedenledir ki burada yer vereceğimiz değerlendir-
meler açısından bu imajların bazılarına daha yakından bak-
mak iyi bir başlangıç noktası teşkil edebilir.


