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ÖNSÖZ 

Sosyolojinin bilimsel varlığı  uzun zaman konu şma ve tart ış ma 
konusu olmuş tur. Bir bilgi kolunun bilimsel kimliğ ini kazanabilmesi için 
kendine öz alan, amaç ve metodunun bulunmas ı  gereklidir. Geçen yüz-
yılın ilk yarı sında varlığı  ilan edilen bu bilim her türlü tak ış malara gö-
ğüs germiş  ve müspet disiplinler aras ındaki yerini alm ış tır. Auguste 
Comte'tan sonra bir duraklama olmu ş tu; fakat Durkheim ve arkada ş -
larının çalış malarıyla sosyoloji bugün en verimli a ş amaya ula ş mış tı r. 
Son zamanlarda bu alandaki konu şma, tart ış ma ve takış malar yalnızca 
çeş itli görü ş  farklarma inhisar etmektedir. Durkheim okulu sosyolojiyi 
o kadar kökle ş tirmiş  ve verimli kilmış tır ki, bugün bu disiplinin bilimsel 
niteliğ inden ş üphe etmeye kimsenin hakkı  kalmamış t ı r. Ş üphesiz normal 
gelişme yanında küçük bazı  sapt ı rıcı  yönelmeler de olmuş tur. 

Dilthey gibi sosyolojinin varl ığı nı  inkâr edenler yan ında sosyolo-
jizm akımına kap ılarak bir sosyoloji saltanat ı  kurmak isteyenler de ol-
muş tur. Bu çeki ş melerden uzak kalarak sosyolojinin, her türlü de ğ er 

yargllarından azade, özel bir konuya sahip bir olaylar bilimi oldu ğunu 
söylemekle yetinece ğ iz. 

Bu küçük eserde öz adlar ana dillerinde oldu ğu gibi yaz ılmış , ikinci 
derecedeki bilgilerle konunun önemli kaynaklar ı , ara ş tırıcılara bir yar-
dımı  olur dü şüncesiyle dip notlarında gösterilmi ş tir. 

Kitab ın üç bölümü vardır: Birinci bölüm Sosyolojinin ana kavram-
larnu, ikinci bölüm metodunu, üçüncü bölüm tarihçesini inceler. 

Burada, bilimin vardığı  son gerçe ğ i görmek veya hikmetin son sö-
zünü i ş itmek isteyenlere cevab ım bu küçük eserin sonuç de ğ il, sadece 
bir baş langıç olduğunu hat ırlatmakt ır. 

Dr. Mehmet Taplamac ıoğ lu 
Haziran 1961 
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(Sosyolojinin Konusu) 

BIRINCI BÖLÜM 

I. SOSYOLOJİNİN ANA KAVRAMLARI 

Sosyoloji sözü yeni bulu ş lardandır. Aug. Comte onu bir lâtin kökle 
bir yunan ckinden yapmış tır.' 

Biyoloji ve psikolojide olduğu gibi köklerle ekler yunanca 
Kelime latince ba ş lar, yunanca biter. Bununla beraber Sosyoloji terimi 
her yerde tutunmu ş tur. Bugün için onun yerine bir ba şkas ını  koymak 
pek kolay de ğ ildir. 

A) SOSYOLOJ İ N İ N TANIMI 

Sosyoloji, toplumu ve toplumsal olaylar ı  inceler. Littre sözlü ğü 
bunu "toplumlar ın geli şmesi bilimi" diye tan ımlar. Burada bilim sözü 
o gün için zamanından önce söylenmi ş ti Geliş me sözü ise ilerlemenin 
iyimser bir felsefesini gösterebilir Bilim terimi al ınırsa bundan sosyolo-
jinin, ileride olabilecek varsay ış  ve öngörülerle de ğ il, yalnızca günün ve 
dünün gerçek olgularıyla uğ raş acağı  anlaşı lır. Baş ka bir deyi ş le sosyo-
loji toplumsal gerçekler ve onlar ın bağ lı  oldukları  kanunlar üzerinde 
durur. Bu bak ımdan toplumu incelerken, cans ı z ve canl ılar üzerindeki 
araş tırmalarda tutulan yoldan gitmek gerekir. Toplumsal ara ştırmaların 
bilimsel ve olumlu niteliklerini belirtmek üzere Rene Maunier, Sosyoloji 
için ş u tanımı  ileri sürer: Sosyoloji zaman ve mekanda gözlemlenebilen in-
san toplumlar ın vas ıflayan, kar şı la ş tıran ve aç ıklayan bir bilim dand ır. 2  

1 Lâtince kök socius, Yunanca ek logos'tur. Tümü toplum bilimi demektir. Sosyoloji teri 

mi, ilkin ilmü içtima olarak dilimize çevrildi. Ziya Gökalp, ilmü içtima' ı  toplumsal bilim (science 

sociale) e kar şı lık tutarak içtimaiyat terimini kulland ı . Dil devrimi sonunda toplumbilim gibi 

bir kar şı lık bulunmuş  ise de milletler aras ı  bir rağbet ta şı yan sosyoloji terimi bugünkü Türkçede 

yerleşmiş  bulunmaktad ır. 
2 R. Maunier'nin bu tan ımı  gözden geçirilecek olursa şu sonuçlara varıhr: 

a) Bilimsel bir görü ş  için muhtemel ve ideal ş eylerden de ğ il, gerçek olaylardan i şe baş la-

mak gerekir. 
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Daha aç ık olarak sosyoloji, belli zaman ve mekândaki toplumu ve toplumsal 
gerçekleri vas ıflayan, karşı laş tıran ve yorumlayan bir bilimdir. 

Burada ideal ve olas ılı  bir nesne de ğ il, günün ve dünün toplumsal 
gerçe ğ i söz konusudur. Do ğ rusu, toplumlar biliminin içindekiler bundan 
ba şka bir ş ey olamaz. Bu bilimi, toplu halde ya ş ayan insanlar aras ında 
meydana gelen ortakla ş a düşünü ş  ve davranış ların somut, tarihi ve 
co ğ rafi bir incelemesi gibi anlamak gerekir. Toplumsal dernekle insan 
toplulukların, çe ş itliliğ i, karma şı klığı  ve gerçekli ğ i içinde incelemek 
iste ğ i aç ıklanmış  olur. 

Ama neden bu ara ş t ırmada vasıflama, kar şı laş t ırma ve aç ıklama 
gibi üçüzlü bir nitelik görülüyor ? Çünkü bu üçüzlü nitelik sosyolojinin 
anlam ve metodunu aç ıklar. Tabiat bilimleri veya gözlemci ve deneysel 
bilimler olaylar ı  vas ıflama ile i ş e baş lar, kar şı laş t ırı r, sınıflar ve son ola-
rak açıklarlar. Burada konu ayr ı  ayrı  gözlemlenir, özellikleri belirtilir, 
karşı laş tırı lır ve ortaya ç ıkan benzerlik ve ayk ırı lıklara göre bir s ınıfla-
maya gidilir. Bunlar yap ıldıktan sonra konunun nedenleri, uyarl ık ve 
aykırı lıkları  açıklanı r. İş te tabiat bilimlerinin ara ş tırmalarda tuttu ğu 
yol budur. Tıpkı  bunlar gibi insan bilimleri (Sciences de Phomme) ve 
özellikle toplumsal insanı  inceleyen bilim dahn ın da ortakla ş a yasayı § 
olaylarını  vasıflama, kar şı laş tırma ve aç ıklama ile u ğ raş mas ı  gerekir. 
Gözlem, karşı la ş tırma ve yorumlama (ba ş ka deyi ş le müş ahede, rnuka-
yese ve izah) her bilimsel ara ş tırmanın gütmekte olduğu üçüzlü amac ı  
belirtir. Her bilim, konusuna giren olgular ı  ve nedenlerini özetleyen 
bir tablo ile sonuçlan ır. Sosyolojinin amac ı  bilindikten sonra onu ba şka 
amaçlar güden ve ba ş ka yollar tutan her türlü, nazari dü şüncelerden 
ayı rdetmek gerekir. Toplumsal ya ş ayışı  vas ıflama, kar şı laş t ırma ve aç ık-
lama olarak anla şı lan sosyoloji, insan hakkı ndaki pozitif bilginin, bu-
günkü anlam ıyla antropolojinin bir dal ıdır. Antropolojinin birbirini 
açıklayan üç bölümü vard ı r: Birinci bölüm, insanın fizik veya biyolojik 
yap ı sını  inceler; buna fizik antropoloji (Anthropologie physique) denir. 
İkinci bölüm, psikolojik yönden insanı  inceler; bu da ruhi antropoloji 
(Anthropologie Psychique) dir. Üçüncü bölüm toplum içindeki insan ı  
inceler ki bunun da ad ı  sosyoloji veya siyasal antropoloji (Anthropologie 
Politique) dir. 

b) incelemelerde herhangi belirsiz bir toplum yerine belirli bir topluluk göz önünde tutulur. 

e) Tekil olaylar yerine olgular ı  vas ıflama, kar şı laştırma ve açıklama üzerinde durulur. 

Bu üç nitelik nazara al ımrsa özel toplum bilimleri ile sosyoloji aras ındaki tartış malar sona er-

mi ş  olur; çünki sosyoloji olay ve olgunlar ın tümü üzerinde durur. 
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B) SOSYOLOJ İ N İ N BÖLÜMLERI 

Sosyoloji üçe ayr ı lır: Genel Sosyoloji, Toplumsal morfoloji, Toplum-
sal fizyoloji. 3  

1. Genel sosyoloji : sosyolojinin konu, metot ve tarihini inceler. 

2 . Toplumsal morfoloji : Toplumsal olgular ın maddi dayanak-
larını  inceler. Burada bir yandan toplumdaki hacim ve kesifli ğ in, top-
lumsal görevler (fonctions sociales) ve kurumlar (institutions) üzerin-
deki etkileri, öte yandan toplum ve toplumla çevre ş artlar ı  aras ındaki 
karşı lıklı  bağ lılıklar ara ş tırıhr. 

Bir toplumda ortakla ş a düşünü ş , duyu ş  ve davran ış  tarzlar ıyla 
bunların maddi dayana ğı  olan toprak ve insanlar vard ır. Dü ş ünüş , 
duyu ş  ve davran ışı n tekrar ından do ğan kurumlar toplumun manevi; in-
san gruplar ıyla toprak, alet ve teknik araçlar ise maddi dayanaklar ıdı r. 

Morfolojide ara ş tırmalar üç do ğ rultuya yönelir: 

Birinci kesim, hacım ve kesifli ğ in toplumsal görev ve kurumlar 
üzerindeki etkisini inceler. İkinci kesim, toplumla çevre ş artları  ara-
s ındaki karşı lıklı  münasebetleri ara ş t ırı r. Üçüncü kesimde, toplumsal 
gruplar ele al ınır. 

a) Hacim: K ısaca toplum teklerinin azl ığı  veya çokluğu demektir. 
Kesiflik ise belirli alandaki insan say ı sı dır. Bir de dinamik kesiflik var-
dır. Dinamik veya manevi kesiflik toplumsal birliklerde iktisat, ticaret 
ve fikir bağı ntılarının çoğ almasından dolayı  kar şı laş ma ve buluşma 
sayıs ının artmas ı  demektir. Bu görü ş me ve bulu ş malar belirli bir toprak 
parças ında ya ş ayan insan say ı s ını  artt ırıyor gibidir. Ba ğ lı  olduğu ikti-
sadi, ticari ve fikri ilgiler dolay ısiyle, fert, toplumsal görev ve kurumlar 
üzerine etki yapar. 

Bir toplumdaki hacim ve kesiflik dini, ekonomik, hukuki ve siyasi 
kurum ve durumlara etki yapar. Hacim ve kesifli ğ in artmasıyla dini 
düşünüş  ve inamş lar değ i ş ir. Mesela, islâmiyet hacim ve kesiflik bakı -
mından geniş leyince çe ş itli mezhep, fırka ve ö ğ retiler (doktrinler) ortaya 
çıktı ; Hıristiyanlığı n hacim ve kesifliğ i artınca çe ş itli ulusal kiliseler 
kuruldu. Buna kar şı hk totemcilik hacim ve kesifli ğ i çok az bir din ol-
duğundan onda farkl ı  inamş lar yoktur. Bir totem üyesi neye inan ıyorsa 

3 Bu kitapta toplumsal morfoloji ve fizyolojinin derinliklerine girilmeyerek ana çizgileri 
üzerinde durulmu ştur. 
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ötekiler de ayn ı  ş eye inamrlar. Hacim ve kesifli ğ in artmas ı  ayrımla ş ma 
ve i ş  bölümünü artt ır ır. Van, Urfa, İ stanbul ve New-york'ta hacim ve 
kesiflik farkl ı  olduğu için bu ş ehirlerdeki i ş  bölümü de farklıdır. Hacı m 
ve kesiflik, hukuk kurum ve durumlar ı  üzerine de etki yapar. Hacim 
ve kesifli ğ i dar olan ilkel toplumlarda ortakla ş a mülkiyet vard ı r. Çağdaş  
hukuk, ferdi mülkiyete yönelmektedir. Bunun gibi ferdin iradesini na-
zara almayarak düzenlenen statüler yani mülki (statuts reels) ve ş ahsi 
hükürnler (statuts personels) yerine taraflar aras ında ki ş isel bir hukuk 
yaratan sözle ş meler (contrats) yer al ı r. 

Hacim ve kesifli ğ in artmas ı , toplumlarda demokrasi ve e ş itlik ilke-
lerinin yerle ş mesini sağ lar. 

b) Morfolojik ara ş tırmalar ın ikinci türü, toplumla çevre ş artlar ı  
aras ındaki ba ğ lılıklar ı  aramakt ır. Bu konu çe ş itli yönlerden ele al ınır: 

Frans ı zlar böyle bir incelemeye be ş eri co ğ rafya (Geographie hu-
maine); Ratzel, İnsan Co ğ rafyas ı  (Anthropogeographie); Amerikal ılar 
ise Be ş eri Ekoloji (Human Ecology) ad ını  verirler. 

c) Morfoloji konusunda son olarak, toplumsal gruplar ele al ınır 
Bunlar s ıras ıyla kan, toprak ve i ş güç gruplar ı dı r. 

3. Toplumsal fizyoloji: Bu bölümde t ıpkı  fizyolojide olduğu gibi 
toplumsal görevler incelenir. Toplumsal görevler, Din, Ahlak, Hukuk, 
iktisat, dil ve estetik gibi kurumlarla ilgili ortakla ş a dü şünü ş , duyuş  ve 
davranış lardı r. O halde toplumsal fizyolojinin konusu bu görevler veya 
bu görevlerin daha k ıvaml ı  bir ifadesi olan kurumlard ır. 

Toplumsal kurumlar, bir toplumda tekrarlanan ortakla ş a düşünüş , 
duyu ş  ve davran ış  tarzlar ı dır. Bu bak ı mdan yalınç değ il bile ş iktirler. 
Din kurumunda inanış lar dü ş ünüş  ve duyu ş , tap ınmalar ise davranış  
tarzlar ıdır. Ahlâkta, ahlak hakk ındaki fikirler dü ş ünü ş , bu düşünüş e 
göre gidi ş i ayarlama ise davran ış  tarz ı dır. Görülüyor ki her toplumsal 
kurum tekrarlanan ortakla ş a dü şünü ş , duyu ş  ve davranış tan meydana 
gelen bile ş ik bir fonksiyondur. Bu duruma göre toplumsal fizyoloji, 
tekil toplum bilimleriyle ilgili bir ara ş t ırma koludur. Din sosyolojisi 
hukuk sosyolojisi, iktisat sosyolojisi ilgili bulunduklar ı  kurumları  in-
celeyen birer özel sosyolojidir. 

Din sosyolojisi, dinle toplumun kar şı lıklı  ba ğı nt ı larını  inceler. Top-
lum münasebetlerini, Hukuk sosyolojisi yapt ırım (müeyyide) ve adalet, 
Iktisat sosyolojisi üretim, de ğ i ş im, da ğı t ı m ve tüketim, Ahlak sosyolojisi 
ise ahlak idealleri aç ı s ından ele ahr. 

12 



Toplumsal kurumlar iki türlü incelenir: Birincisi bunları  durmu ş  
ve donmu ş  sayarak incelemektir. Bu türlüsüne statik veya anatomik 
inceleme denir. Belli bir toplumda ekonomi, din ve hukuk sistemlerini 
incelemek böyledir. Bu çe ş it ara ş tırmaya statik sosyoloji adı  verilir. 
İkincisi, toplumsal kurumlar ı , evrim aş amalarına göre hareket halinde 
incelemektir. Buna da dinamik veya fizyolojik inceleme denilir. Aile 
kurumunun, ilkel ş ekillerinden evrimli ş ekillerine kadar geçirdi ğ i aş a-
maları  ara ş tırma, böylesine bir dinamik incelemedir. Bunun ba şka bir 
adı  jenetik sosyoloji (Sociologie Genetique) dir. 

C) SOSYOLOJ İ N İ N SINIRLARI 

İ nsan bilimlerinin ba şı nda gelen sosyolojinin s ınır ve alanının dar 
veya geni ş  tutulmas ı  üzerinde birçok bilginler durmu ş lardır. Bu konuda 
biri daraltı cı  diğ eri geniş letici iki tez vard ı r. 

Daralt ı cı  teze göre, toplumsal ya ş ayış , insanın gidiş  ve davran ış ların-
da ikinci derecede bir olgudur. Toplumsal yasay ı§ insanın özünde sakl ı  
bir hal olmadığı  gibi insan yarat ı lışı nın temelli bir niteli ğ i de de ğ ildir. 
İ nsan her ş eyden önce fizik bir varl ıktı r. Davran ış larının nedenlerini 
onun şuurunda ve ş uur alt ında aramal ıdır. İ nsanın yapayaln ı z ya ş amas ı  
pekâlâ dü şünülebilir. O halde onu tek olarak ele almal ıdır. Bu duruma 
göre fert, toplumla de ğ il, toplum fertle aç ıklanır. Bu görü şün tabii bir 
sonucu olarak sosyoloji, be ş eri durum ve davranışı n özü ile de ğ il, sözü 
ile yani geçici nitelikleriyle u ğ raşı r. Bu yönden sosyoloji, insan bilimleri 
aras ında ikinci plânda kal ır. Bütün insanlarda sakl ı  olan ilgi ve istek-
lerin benzerli ğ i, ortakla ş a hayatta üstün bir yer tutar. Buna göre psiko-
loji sosyolojiden önce gelir. 

Bu görüş ü bugün bile tutan ve payla ş anlar vard ır. Doğuş tan yaln ı z 
yaş ayan insanın ruhu üzerinde deneme ve aç ıklamalar yap ılmış tır. 
12. yüzyı lın sonunda arap filozofu İ bn Tufayl4  Hayy Bin Yakzan adl ı  
bir roman yazmış tı . Yazar bu önemli eserinde toplumla hiç bir ilgisi 
olmaksı zın tek ba şı na yaş ayan bir insanın zihni geli ş imini göstermeye 

4 İbn Tufayl 12. yüzy ı lda Endülüs araplar ı  arasında yeti ş miş  bir filozof ve hekimdir. G ır-
nata yakınlarında do ğ muş tur. En önemli eseri felsefi bir roman olan Hayy Bin Yakzand ır Yazar 

burada toplum çevresinden uzak ya ş amış  bir insanın zihni geli şimini ele almaktad ır. Bu eser 

1923 yılında Mihrap Mecmuas ında Babanzöde Re ş it bey tarafından dilimize çevrilmi ştir (Bk. 

Islam Ansiklopedisi İbn Tufyl Maddesi). 
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çalış mış tır. Eser, 1671 y ılında Edward Pococke taraf ından Kendini 
Yeti ş tiren Filozof (Philosophus Autodidactus) ad ıyla lâtineeye çevrildi. 
şüphesiz bu roman 1720 y ılında Daniel Defoe'lun' yay ınladığı  Robinson 
Crusoe'nun ilham kaynaklar ından biri olmu ş tur. 18. yüzy ıl bu türlü 
fantezilerden ho ş larnyordu. Bu yolda hiç bir yazar 1764 y ı lında Tabiatı n 
Öğ rencisi (Eleve de la Nature) adl ı  eseri yayınlayan Gaspard Beau-
rieux'den daha ileri gidemedi. Dikkat edilirse eserin ad ı , toplumun ö ğ -
rencisi de ğ il, tabiat ın öğ rencisidir. Buna göre insan, tabiat ın her vakit 
aç ık duran büyük kitab ından hiç bir e ğ itim ve ö ğ retim görmeksizin ders 
alabilen ve her zaman tek ba şı na yaş ayabilen bir yarat ıktır. 

Zimmerman, inziva (de la solitude) adl ı  eserinde yalnı zlığı  övüyordu. 
Bugün bu fikirler henüz ortadan kalkm ış  de ğ ildir. Gabriel Tarde'a ve 
birçoklarına göre fert, özelli ğ ini yapan ihtiyaç ve yöneli ş leriyle tan ını r. 
İnsan ba ş kalarının kendi üzerinde yapt ığı  etkiye ba ş  vurulmadan da 
pekâlâ anla şı hr. Bu yönden toplumun tek üzerindeki etkisi (action) bir 
gölge olay (epiphenomene) dan ba şka bir ş ey değ ildir6  

Fakat bilim âlemi uzun zaman bu görü ş ü yıkmaya çalış tı . Aristo, 
insanı  toplumsal hayvan (Anthropos zoon politikon) olarak ele allyor 7 

 ve onun ortaklaş a hayata olan yetene ğ ini insan yarat ılışı nın sürekli ve 
temelli bir özelli ğ i gibi görüyordu. 

14. yüzy ılda ya ş amış  olan arap filozofu İ bn Haldun Berberler 
tarihinin Mukaddimesinde toplumsal ya ş ayışı n temeli ve zorunlu ol-
duğunu aç ıklamış tı '. 

5 Daniel Defoe, (1661-1731) ünlü bir ingiliz yazar ıd ır. En tanınmış  eseri Robinson Cru-

soe'dir. 

6 Gölge olay, bir temel olaym üzerine eklenen ve olay ın olu ş , gidiş  ve sonucu üzerine hiç 

bir etki ve tepki yaratmayan ikinci bir olayd ı r. 
7 "Anthropos Physei Politikon Zoon" sözü dinler tarihi ve din sosyolojisinde sonucu do ğ -

rulanmış  bir ilkedir. 

8 Un Haldun tarih felsefesi ve sosyolojinin kurucular ındand ı r. 1332-1406 yılları  aras ında 

yaş amış tır. Eserlerinden Mukaddimenin ilk k ısmı  Ş eyhül islam Pirizâde Mehmet Sahip efendi 

tarafından 1849 yılında dilimize çevrilmi ş  ve hicri 1272 (1856) yılında Istanbul'da bas ılmış tır. 
Cevdet Pa ş a ise Birinci Kitab ın 6. bölümünden itibaren tercüme ederek 1861 y ılmda bastırmış tır. 
Ad ı  500 sahife tuttu ğu halde ekler ve yorumlarla birlikte türkçesi 1024 sahifedir. Bat ı  dillerinden 

frans ızcaya Slane taraf ından çevrilmi ş tir. Burada konumuzla ilgili olarak yazar, toplumun zorun-

luğunu 

" İ nsanın toplu halde ya ş aması  zorunludur" 

cümlesi ile özetlemektedir. 
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Bununla yazar sosyolojinin biyoloji ile ayn ı  sıra ve derecede ger-
çe ğ e ve zoruna dayanan bir bilim oldu ğunu belirtiyordu. 

Bu fikir yavaş  yava ş  yayılmrş  ve Espinas' ın dediğ i gibi, her türlü 
toplum biliminin gerçek ilkesi haline gelmi ş tir. İ lk s ırada Ferguson olmak 
üzere sosyolojinin öncüleri, toplumun fer t üzerindeki etkileri dü şünül-
meden insan denilen anla şı lmas ı  güç yarat ığı n kavran ılamıyaca ğı nı  
söylediler. Toplumsal ya ş ayışı n, insan davranış larında geçici oldu ğunu 
gösteren hiçbir belirti yoktur. 

Geniş letici teze gelince; Birinci tezin tersine, burada toplumsal 
alanın sınırlarını  geriye almak, geni ş letmek ve uzaklara götürmek söz 
konusudur. Eğer toplu halde ya ş amak insanın temelli bir niteli ği ise 

bu hal ayn ı  zamanda, hayvanlar ın veya hiç olmazsa hayvanlardan bir 
çoğunun da bir özelli ğ idir. O halde hayvan toplumlar= da hesaba kata-
rak karşı laş tırma alan ını  a şı rı  derecede geni ş letmek gerekir. Romal ılarda 
Varron9  insan kolonilerini ar ı  kovanlar ına benzetmi ş ti. Yunanl ılarda 
Lucienw Eski ça ğ  sitelerini kar ınca cumhuriyetleriyle kar şı laş tırmış tı . 
Hayvan Psikolojisi üzerindeki tart ış malar devam ederken bu fikir 
epeyce i şlendi. 18. Yüzy ılda bir hayvan sosyolojisi kuruldu. Versay 
(Versailles) saray ı  avlanma te ğmeni Georges Le Roy, hayvanlar hak-
kındaki yazı sında ar ıların toplumsal iç güdüsüne ili ş kin sab ırlı  bir 
gözlemin geni ş  sonuçlar ını  aç ıklıyordu. Ondan sonra Dupont de Ne-
mours Enstitüde okunan iki muht ıras ında hayvanlar ın toplumsalhk 
vasfını  ileri sürüyor ve bunu misallerle ayd ınlat ıyordu. 

Alfred Espinas'ın 1877 de yay ınladığı  hayvan toplumları  (societ es 
animales) adl ı  doktora tezi, yeni ara ş tırmalara yol açmış  ve bunun da 
insan toplumlarının olumlu bir anlayışı na yard ım edeceğ i umulmuş tu. 
O kadar ki a ş ağı  sınıf hayvanlar ın bile aile ve mülk edinme iç güdüleriyle 
kendilerini gösterdikleri, yard ımla ş maya elveri şli ve ortakla ş a dav-
ram şlara sahip oldukları  sanılmakta idi. Biyoloji bilginlerinden Per-
rier, Houssay, Bormier, Bouvier ve Rabaut bu fikir üzerinde durmu ş -
lardır. 

9 Varron, Milâttan önce 116-27 y ıllarmda ya ş amış  bir Lâtin yazar ı d ı r. Ansiklopedik bilgisi 

ile zamamn en seçkin bilgini olmu ş tur. Sayı sı  çok eserlerinden elimizde kalan ı  yalnız tarım eko-

nomisidir. 

10 Lucien, bugünkü Urfa ilinin F ırat suyu üzerinde bulunan Samsat kasabas ında doğ -

muş tur. 125-192 y ılları  arasmda ya ş adığı  samlmaktad ı r. Birçok gezilerden sonra bir aral ık An-

takyada avukatl ık yapmış  ve sonra Atinaya yerle şmiş tir. 82 kadar eseri vard ır. Bunlar arasmda 

ölüler diyalo ğu ve Tarihin yaz ı lması  usulü gibi eserleri büyük zekâ ve zeyreklik örnekleridir. 

Lucien Yunan yazarlar ının en önemlilerinden sayı lır. 
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Ş üphesiz, hayvan sürülerinin gerçekten toplum oldu ğu görü ş üne 
takış ilmış t ır. Rousseau, bunun üzerinde konu ş ulmasın" bile istemez; 
zira bu, Tanruun, ba ş langı çtan beri iyiliğ i yalnı zca insanlara verdi ğ i 
hakk ındaki inanc ı  zedelemektedir. 

İ kisi ortas ı  dü şünenler ölçülü olmayı  öğütlerler, bunlar hayvan 
davranış larını  insan kurumlar ıyla kar şı laş tırmak istemezler. İ ktisatç ı  
Adam Smith bunlardan biridir. Frans ı z sosyologlarmdan Durkheim 
ve Bougle bu fikirdedirler. Tabiat bilginleri insanlarla hayvanlar ara-
s ında a şı rı  benzetmelere kar şı  ara ş t ır ı cı ları  uyarmaya çal ışı rlar. 

Bu arada insanlar ı n do ğ rulum (tropisme ou tactisme) etkisine ba ğ lı  
olduklarını  söyleyenler ve bu yüzden insanl ığı  daha a ş ağı  bir mertebede 
görenler bile olmu ş tur." 

Bugün bu meseleyi çözümlemek durumunda de ğ iliz: Belki zamanla 
insan ve hayvan toplumlar ı  aras ında daha derin benzerlikler ortaya 
çıkar. Fakat bunlar ı  ara ş tırmak sosyologlar ın değ il , biyoloji bilginle-
rinin iş idir. 12 Ş imdilik, Sosyolojinin, insan toplumlar ın incelemekle ye-
tinmesi en yerinde bir harekettir. 

11 Doğ rulum (tropisme, d ış arıdan gelen fizik ve kimyevi uyar ıcılarm etkisi ile bir organiz-

ma tüm veya parças ının bir do ğ rultuya yönelmesidir. Uyar ım etkisi alt ında bir organizma parça-

sının bir doğ rultuya yönelmesi as ı l doğ rulum (tropisme)dir. Halbuki organizma bütününün hare-

keti taktizm (tactisme) ad ını  alır. Etken güne ş  olursa buna heliotropisme, su olursa hydrotro-

pisme, ışı k olursa phototropisme, yer çekimi olursa geotropisme ad ını  ahr. Bu hal ilkin bitkilerde 

sonra ilkel ve a ş ağı  sını f hayvanlarda görülmü ş tür. Olumlu ve olumsuz olarak kendini gösteren 

tropizm veya taktizmin yüksek s ınıf hayvanlarda hatta insanlarda bile mevcut oldu ğu ileri 

sürülmüş tür. İ lk defa bilimsel bir metotla bunu inceleyen Alman bilgini Loeb'dir (Bk. Jacques 

Loeb, Introduction to Comparative Psychology, 1900). 

12 İnsan ve Hayvan toplumlar ında toplu ya ş ama ve i ş  bölümü gibi benzerlikler, t ıpkı  
İ nsan toplumu gibi bir hayvan toplumunun varlığı na inandırmış tır. Gerçekten bu gibi kar şı laş -

tırmalar bugün için doğ ru değ ildir. İ nsan ve Hayvan arasmda oldu ğu kadar bunlar ın meydana 

getirdikleri toplumlar aras ında da kapat ı lması  güç farklar vard ır. 

Fizik bak ımdan insan dik durur, sesli konu ş ur, ba ş  parmağı nı  ötekileriyle kar şı laş tı= ve 

dimağ  ağı rlığı  hayvanlardan fazlad ır. 

Toplumsal yönden, farklar büsbütün büyüktür. 

a) İ nsan alet yapar ve onu geli ş tirir. 

b) İnsan toplumu, kültür, medeniyet ve ideal yarat ır. Millet, memleket sanat, din ve ilim 

idealleri hayvan toplumlar ında yoktur. 

e) İnsan toplumlarında din, dil, ahlak, iktisat ve devlet kurumlar ı  vard ır. 

d) İnsan toplumu yaln ı z insanların eseridir; oradaki gelenek ve görenekler hayvanlardaki 

varl ığı nı  ve türünü koruma iç güdüsü ile k ıyaslanamaz. 
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D) SOSYOLOJ İ Nİ N ADLANDIRILMASI 

Çözülmesi gereken bir ba ş ka soru da toplumsal insan ı  inceleyen 
bu araş tırmaya Sosyoloji ad ından ba ş ka bir ad verilip verilmiyece ğ idir. 
Gerçekten Sosyoloji sözü bir tak ım üzücü yarulmalara yol açar, ge-
liş i güzel söylenir ve nadiren yerinde kullan ılır. Sosyoloji ile çoğu za-
man Siyaset ve Ahlak hakk ında söylenen ve yaz ıianların tümü anlat ıl-
mak istenir. Sosyoloji adına, bilimle sanat, gözlemle de ğer yarg ıları  
biribirine kar ış tı rı lır; hem bir hüküm verilir hem de bu hükme tk ışı lır 
Her Ideolog, her yönetici ve yeniletici kendine Sosyolog ad ını  verir. 

Bu durumda toplumsal olgular bilimini ötekilerden ay ırdetmek için 
üzerine yeni bir etiket yap ış tırmak gerekmez mi? Bir dereceye kadar 
Tarih ve Coğ rafya ile ilgili olan bu bilimin Metafizik ve Teoloji ile 
hiçbir ilgisi yoktur." Fakat bu ay ırdetme i ş i sanıldığı  kadar kolay 
de ğ ildir. 

Gelene ğ e dayanan Sosyoloji sözü yerine pek çok terimler ileri sü-
rülmüş tür. Eskiler buna siyaset (Politique) ad ını  veriyorlard ı ." Fakat 
burada gözlem ile de ğer hükmü birbirine karışı yor ve hiçbir zaman 
Sosyoloji, Felsefeden ay ırdedilmiyordu. Ço ğul ve tekil olarak siyasal 
bilgiler (Sciences politiques) veya Almanya'da oldu ğu gibi devlet bi-
limleri (sciences camerales ou d'Etat) terimlerini kullananlar da yan ı -
hyorlardı . Eski çağ , bilim ile sanat ın s ınırlarını  ayıramadı . Karışı k-
lığı n hüküm sürdüğü orta ça ğda durum gene böyle idi. Toplumlar ı  va-
sıflama ve karşı laştırma daha çok Ahlak kitapiar ında yer al ıyordu. 
Yeni ça ğda Siyasi Iktisat (Economie politique) diye yeni bir terim or-
taya çıktı . Adam Smith 15  ve Jean Baptiste : - ay'e göre siyasi iktisat, 
zaman ve mekanda toplumlar ı  vas ıflayan bilgilerin hemen hemen tü-
münü kapsar. Bu bilim, ayn ı  zamanda toplumsal de ğerlendirme ve 
düzeltme (ıslahat) görevlerini de üzerine al ır. istatistik sözü uzun za-
man sadece say ım' değ il, millet hayatını  vas ıflam.a ve çözümlemeyi 
de gösteren bir terimdi. 16  Fakat istatistik sözü zamanla çok dar bir 
mâna aldı . Ş imdi sosyolojik bir vas ıflama ve gözlem usulüdür. Bu 
durumu ile, say ılabilen ve say ı  ile gösterilebilen olgulara ili şkindir. Mâ- 

13 Din sosyolojisi teoloji ile ilgilenir. Fakat bu ilgilenme, sadece illhiyat ve din bilgininden 
bir çaliş ma ipotezi istemek ve olaylarm nedenlerini anlamak içindir. 

14 Doğuda Siyasetname, Siyaset-ül-medeniye gibi adlar toplum bilimi anlam ında kul-

lanıldığı  gibi batıda da politika (Politique) kent anlammdaki polis'ten türemi ş  olmak bakı mından 
topluma ili ş kin ilkeleri gösteriyordu. 

15 Adam Smith serbest de ğ iş im taraftar ı dır. Kendisine iktisad ın babası  denir. 

16 P. A. Du Fau'nun traite de statistique adl ı  eseri gerçekte bir sosyolojidir. 
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nevi bilimler ve ahlâk terimi 18. yüzy ı ldarı  kalmadır. Sosyoloji ansik-
lopedilerinin tarih s ı ras ıyla ilki olan J. B. Robinet'in büyük sözlü ğünde 
(Dictionnaire de J. B. Robinet) bu terime rastlanabilir. 17  

Toplumsal bilim (science sociale) terimini , sanıldığı na göre, Con-
dorcet bulmu ş tur. Spencer ve Carey bu terimi benimsemi ş lerdi; 
Fourier okulu, görü ve ön - görülerine parlakl ık ve renk vermek ve 
prestij sağ lamak üzere bu terimi kullanm ış  ve ço ğu zaman kötüye kul-
lanmış t ı . Fakat gerçekte terim üstünlük sa ğ layamadı . 

Auguste Comte'ün ortaya att ığı  Sosyoloji terimi yalnız Fransada 
değ il, bütün dünyada ra ğbet gördü. Almanlar (Soziologie), italyanlar 
(Sociologia), İ ngilizler (Sociology), Türkler (Sosyoloji) ve daha bir çok 
milletler, bu terimi kolayl ıkla ve devaml ı  olarak kullanmaktad ırlar. 
Amerika Birle ş ik devletlerinde Powell ve Dorsey ve daha bir çok yazarlar, 
bu terimi benimsediler. Bugün sosyoloji terimi art ık resmi k ı lığ a gir-
miş dir. Giddings daha ölçülü olmak üzere bu terimi bir s ıfatla birlikte 
kullanır: Inductive sociology (tüme var ım sosyolojisi). Fakat yazar 
bu yolda yalnı z kalmış tı r. (Soci&ologie) terimi de ileri sürüldü. Saint-
Simon'un kullandığı  Toplumsal fizyoloji, Quetelet'nin kulland ığı  top-
lumsal fizik terimlerinin canland ı rı lması  düş ünüldü. İ ngilizler toplum-
sal antropoloji deyimini buldular. Maksatlar ı  pozitif ara ş tırma alanını  
normatif alana kar ış tırmamakt ı . Fransada buna çok yak ın bir anlam-
da etnoloji sözü kullanıldı . Son iki terimin çok sevimli olmas ına ra ğmen 
sosyolojinin yerini tutma ş ansları  çok azdır. Söz yarış masında soyoloji 
teriminin kuvvetli tarafı  kı sa olmas ındadır. Bu konuda t ıpkı  Ameri-
kalı  Giddings gibi davranmak yerinde olur: Sosyoloji terimi tek ba-
şı na kullanılacak, fakat ona tak ılan sıfatlar içten tekrarlanacakt ır. 
Meselâ tek ba şı na sosyoloji deyince kar şı laş tırmalı  sosyoloji anla şı -
lacakt ır. Çünkü kar şı la ş tırma her türlü ara ş tırmanın temelidir, kar-
şı laş tırma vasıflamadan sonra ve aç ıklamadan önce gelir. İ lmin ilk i ş i 
ayrı  ayrı  vasıflanmış  olguları  karşı la ş tırmak ve aralar ındaki benzerlik 
ve ayrıhklara göre onlar ı  s ımflamakt ır. İş te bütün bunlar kar şı la ş tır-
malı  sosyoloji teriminin k ısaca anlatmak istedi ğ i manalardır. Bu sak ın-
caları  göz önünde tutarak sosyoloji terimini kullanmak daha uygun olur. 

II. TOPLUMSAL OLGULAR 

"Sosyoloji, toplumlar bilimidir" demekle onu tammlamaktan daha 
çok adland ırmış  olduk. O halde toplum nedir? Onda ne gibi olay ve 

17 Dictionnaire universel des sciences morale, economique, politique et dipinmatique, ou 

bibliotheque de I'homme d'etat et du citoyen, c 30, Londres, 1777-83 . 
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olgular vard ır? Ş imdilik açıklanması  gereken sorular bunlard ır. Bu 
açıklama ve inceleme sonunda toplumun, toplumsal olgular ın karışı m 
ve bile ş iminden ba şka bir şey olmadığı  anlaşı lı r. 

A. TOPLUMUN ANA KAVRAMI 

Maddi yönden toplum, bir insan toplulu ğu (Assemblee d'hommes) 
yahut Spencer'in dedi ğ i gibi bir insan yığıııı  (Agregat humain) d ır; 
fakat bu ancak onun dış  görünü şüdür. Her toplumda otorite alt ında 
bir te şkilâta rastlan ır. Başka bir deyiş le toplum, sürekli veya geçici 
olarak bir araya gelen insanlar ın bir takım gelenek, görenek ve yasalara 
bağh olmaları  ş eklinde görülür. Barbar dahi olsa hiçbir toplumun ya-
sasız yaş amış  olduğuna inanılmaz. Ş ekilsiz ve düzensiz bir topluma hiç 
bir tarihte rastlanmam ış tır. Her toplumun yerle şmiş  örfleri, alışı lmış  
adetleri ve uyulmakta olan kural ve kanunlar ı  vardır. Bundan dolay ı  
toplum içinde yaş ayan insan hiçbir yönden serbest de ğ ildir. Üzerinde 
türlü kaynaklardan gelen bir bask ı  vardır: Ya ş lıların nüfuzu, önder-
lerin prestiji, yasalar ın etkisi, kurallar ın tepkisi, halk oyunun a ğı rlığı , 
ahlak törelerinin yapt ırımı  bu gibilerdendir. Burada baskının nereden 
gelmiş  olduğu o kadar önemli de ğ ildir. Bütün mesele, toplu halde ya-
ş ayan insanlar üzerinde kaç ınılmaz bir dış  baskının var olmas ıdır. Bun-
dan dolay ı  toplu halde yaş ayan insanlar aras ında yerle ş mi ş  gelenek ve 
paylaşı lmış  görenekler, ço ğu zaman akıl ve mant ık kurallarına bile 
meydan okurlar. Toplum hayat ının ana kural ı  buyruklara sayg ı , ana 
ş artı  ise yapt ırım (müeyyide) dir. Hukuki ve fiili yapt ırımların uygulan-
ması  iş i toplum içinde bencilik ve baş sızlık (anar ş i) tan çok daha pekin 
olan yap ıcı  ve kurucu, sürekli ve koruyucu bir düzene ihtiyaç duyul-
masındandır. Durkheim, "fert üzerindeki zorlarm yapt ırım (Contrainte 
sur l'individu), insan topluluğunun bir özelliğ idir" dernekle bu durumu 
ne güzel anlatmış tır. Otorite (Autorite) terimi Durkheim'in kulland ığı  
zorlarc ı  yapt ırım sözünden daha az enerjik, fakat daha anlaml ıdır. 
Zira bu terim, belirsiz bir üzüntü olan moda veya görgünün (mua ş eret) 
yaygın bir yapt ırımını  ifade etti ğ i kadar hukukun a ğı r basan zorlama 
gücünü de gösterir. O halde toplum ayn ı  otorite ve töreye ba ğh bir 
insan topluluğu diye tan ımlanabilir. İnsanlar ortakla ş a davranış ları  
olan yarat ıklardır; aynı  töre ve adetlere uyduklar ı , ahenkli düşünüp 
davrandıkları  ve kayna ş tıkları  andan ba şlayarak kendi aralar ında 
bir toplum kurmu ş  olurlar. K ısacas ı , toplu insanların bir toplum sa-
rlabilmesi için bu guruptaki insanlar aras ında ortakla ş a düş ünüş , 
duyuş  ve davranış ların meydana gelmesi, etki ve tepkilerle bu insan 
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yığı nının kayna ş ması , anla ş mas ı , ruhen birle ş mesi ve üyelerinin iktisa-
den dayanış mas ı  gerekir. 

Gönülle veya zorla uyulan, bir otorite alt ında uygulanan, tekrar-
lanan ve say ı s ı  artt ı rı labilen ortakla ş a âdetler (usages communs) bütün 
anlamıyla toplumsal olgulard ır. Bu yönden toplum, toplumsal olgular ın 
içinde kayna ş tığı  kutsal bir pota gibidir. 

B. TOPLUMSAL OLGULARIN ANA KAVRAMI 

İnsanların duyuş , düşünüş , davranış  ve yaş ayış  tarzlarında ger-
çekle ş en birlik ve beraberlik toplumsal olgular ı  doğurur. Daha do ğ rusu, 
toplumsal olgular insan topluluklar ının ortakla ş a sezi ş , duyuş , görüş , 
dü şünü ş  ve davran ış larında beliren anla ş ma, kayna ş ma ve uygunla ş -
madır." Bu anlamda Tarde, tekrarlama toplumsal! tayin eder, diyor-
du". R. Maunier ise, toplumsalm yepyeni ve görülmedik bir ş ey de ğ il, 
tekrarlanan bir eylem oldu ğunu söyler. Toplumsal olgu tek bir ki ş i 
tarafından yap ılsa bile, o kimse bunu çevresinde haz ır bulmu ş  ve 

başkalarından almış tır. Bunu yapmakla fert, çe ş itli derecelerde hareket 
serbestli ğ ini engelleyen bir kurala uymaktad ır. Ki ş isel bir bulu ş  ken-
diliğ inden toplumsal de ğ ildir. Ancak, tekrarlana tekrarlana toplumsal 
bir renk alır. Bunun bir sonucu olmak üzere toplumsal olaylar, genel-
le ş miş  olgular ve bir çok kimselerce payla şı lmış  ortakla ş a dü ş ünü ş , 
duyuş  ve davranış lar olarak görülür. Topluca yap ılmamış  olsalar bile 
bir toplulu ğu varsayd ırırlar. O halde bir sözle ş me, bir tören ba ş ka söz-
le şme ve törenlerin tekrar ı  olmak bakımından toplumsal olgulardan-
dır. Toplumsal bir olgu genelle ş miş  bir olgudur, zira ayni biçim giyinmek, 
ayni i ş leri yapmak, ayni görevlere de ğer vermek, aynı  ş eyleri be ğ en-
mek veya ayn ı  ş eylerden tiksinmek hep toplumsahn özellikleridir. 
Toplumsal, kiş iselin karşı tıdır. Ortakla ş a olmak ve halkla ilgili 
bulunmak toplumsal olman ın gereklerindendir. Genel özelin kar şı -
tı dır. Toplumsal popüler'in ta kendisidir. Ki ş iler bencilik ve çekim-
serlikten uzakla ş tıklar ı  derecede toplumsal olurlar. Toplumsal veya 
görgülü olmak sayg ılı  ve uysal olmak demektir. Bütün bunlar çok 
büyük sonuçlar verir. Toplumsal olgular say ılabilen olgulard ır. Sayıca 

18 Durkheim toplumsal olguyu, saptanm ış  olsun veya olmas ın, fert üzerinde d ış tan bir 

baskı  yapmaya elveri şli her türlü yapma tarz ı . "Est fait social, toute maniere de faire, fixee 

ou non, susceptible d'exereer une contrainte exterieure sur l'individu." diye tan ımlar. (BK. E. 

Durheim, Regles de la methode sociologique, sh. 14, Paris 1950). 

19 La repetition definit le social. 
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artırı lmaya elveri şli olduklarından say ı  veya istatistik türündendir. 
Ne kadar tekrarlan ırlarsa o kadar kesinlikle ortakla ş a yaş ayış a uyduk-
ları  meydana ç ıkar ve o kadar aç ıklıkla bir otoriteye ba ğ lanma gere ğ i 
kendini gösterir. Büyük say ılar kanunu (La loi des grands nombres) 

nun i ş e karış abildiğ i nisbet ve derecede toplumsallik veya ortakla ş a 

yaş ama yeterli ğ i var demektir. 2° O halde sosyoloji, bir istatistikle sona 
ermelidir. Büyük Frans ız ansiklopedisi (Grande Encyclopedie) nin 
sosyoloji maddesinde P. Fauconnet ve M. Mauss aynı  fikri ba şka türlü 

anlat ırlar. Bu yazarlar ortakla ş a alış kanlıkları  (Habitudes Collectives), 

toplumsal olgular olarak al ırlar. Bu terim, insanlar aras ındaki uygun-
laşı m (conformite) lar ın" sebep ve kaynaklar ını  açıklar gibidir. İ ster 

kör bir içgüdü veya ş uur altı  bir alış kanlık olsun, ister yap ılagelen bir 

teamül, açık bir arzu veya üzerinde fikir yürütülen bir karar olsun, 
hepsi de sosyolojinin konusuna girer. Bundan dolay ı  sosyolojide adet, 
tarz, tav ır, pratik, teamül, gelenek ve görenek, kural veya kanun gibi 
biyoloji ve psikolojiye do ğ rudan do ğ ruya ba ğ lanmayan terimleri kul-
lanmak daha uygundur. Adet (usage) sözü bunlar ın en geniş  anlamlı -
sıdır. J. W. PowelP ın yaptığı  gibi sosyolojiye sadece kurumlar bilimi 
demek yetersizdir. Çünkü kurum (müessese) aç ık anlamıyla iyice sap-
tanm ış  ve tekrarlanm ış  âdetlerdir. Dini tören ve inam ş lar, ahlak töre-

leri, etiket ve görgü kurallar ının bir ço ğu beyan ve ilan edilmemi ş  yani 

kurum haline gelmemi ş  olduklar ı  halde pekala ortakla ş a adetlerdir. 

Her kurum kat ılaşmış  bir adetler bile ş imidir. Fakat her âdet mutlaka 

bir kurum değ ildir. Be ş eri âdetler anlay ışı , en geni ş  anlamıyla sosyoloji-

nin açıklama ve incelemeyi hedef tuttu ğ u bir temel konudur. Bir bakıma 

toplum, uygunla şma (mutabakat), birlikte ya ş ama ve otorite demektir. 

Bu son cümlede kullan ılan uygunla ş ma veya uygunla şı m (conformite) 
sözünün çe ş itli anlamlar ı  vardır. Uygunla şı m biri mekan, öteki zamanda 
olmak üzere iki türlü gerçekle ş ir. Zamanda gerçekle ş en uygunla şı mın 

adı  yap ılageli ş , eski adı  teamül (coutume) dür. İ nsanlar atalar ının 

yapt ıkları  gibi yapar, dü şündükleri gibi dü ş ünürler. Ku ş aktan ku ş ağ a 
geçen adet, gelenek, örf ve e ğ itim, aslında toplumsald ır. Ku ş aklar ara-
s ı nda ortakla ş a olan ve zaman içinde devam eden dü şünü ş , inanış  ve 

20 Büyük sayılar kanunu bir olayın gerçekle ş me ş ansının yüzdesini tayine yarayan kural-

ların tümüdür. Büyük sayılar kanunu şu ş ekilde anlat ı hr. Gözleme kat ılan birim sayı sı  artt ıkça 

geçici ve tesadüfi sebeplerin olumlu ve olumsuz yöndeki etkileri birbirini daha büyük ölçüde yok 

ederek olay ın devamlı  ve genel sebeplerin etkisi alt ındaki ana e ğ ilimi daha doğ ru olarak belirir. 

Buna göre bir yığı n olayın ana e ğ ilimi, gözleme katılan birim sayı sı  sonsuz olduğu zaman kesin 

olarak belirtilebilir. 

21 Uygunla şı m (mutabakat) fertlerin birbirlerine ve toplum kurallar ına uyması  demektir. 
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yaş ayış  tarzları , toplumsal yaş ayışı n devamlı lığı m sağlar. Teamüllerin 
kesin bir yapt ırım gücü olmadığı  ve olmayaca ğı  çok doğ ru bir düşün-
cedir. Hiçbir toplum oldu ğu yerde çivilenip kalmış  değ ildir. Zamanda 
gerçekle ş en düşünüş  ve davranış  uygunlaşı mı , çeş itli renklere bürünür. 
Bununla birlikte teamül de ğ işmeyi engellemez. Ilkel toplumlar bile 
evrim ve devrimlere sahne olmu ş tur. Eskiyi koruma ve ş ekil değ iş tirme 
(conservation et transformation) toplumlar ın temelli niteliklerindendir. 
Bu yönden teamülü, de ğ iş ebilir kaydi ile anlamak gerekir.' 

Öte yandan uygunla şı m mekanda da gerçekle ş ir. O zaman bunun 
adına görenek veya moda denir." Belirli zaman -ste s ını rlı  alanda insan-
lar aynı  eylem ve âdetlere uyarlar. Konu ş ma, giyinme ve ev yapma 
tarzlar ı , ahlak töreleri, inan ış lar ve pe ş in hükümler, s ınırlı  alanlarda 
yayılır ve etki yaparlar. Nas ı l, zamanda uygunla şı m kesin değ ilse, me-
kânda uygunla şı m da böylece kesinlik göstermez. Aksi halde insanlar 
aynı  fabrikadan ç ıkmış  tek tipte, tek görünü ş  ve görü ş te olurlardı . 
Yerli, ulusal ve uluslar aras ı  âdetler kadar meslek ve aileye öz adetler 
de vardır. Her meslek ve ailenin kendine göre bir ya ş ama ve dü şünme 
tarzı  olduğu gibi her köy, her kent ve her ülkenin de kendine has ya ş ama 
ve düşünme tarzlar ı  vardır; her sosyete aleminin de yine kendine 
göre ya ş ayış , gidiş  ve düşünüş  tarzları  vardır. Toplum hacım bakınundan 
öteki gruplardan daha geni ş  olduğu halde orada benzerlikler say ıca 
daha az, çe ş itlenmeler daha çoktur. Önce de belirtildi ğ i üzere, ayn ı  
adet ve geleneklere ba ğlı  aynı  görenek ve a şı rı  istekleri benimseyen, 
aynı  din, dil, hukuk ve ahlak beraberli ğ ini gerçekle ş tiren insanlar, bir 
kültür birliğ i kurarlar. Bunun gibi ayn ı  bilim, teknik ve aletleri kul-
lanan ve aynı  iktisadi cihazlanma içinde ya ş ayan toplumlar, bir mede-
niyet birliğ i meydana getirirler. Etnolog Adolf Bastian bunlara co ğ rafi 
iller (Provinces Geographiques) ad ını  verir.24  Gerçekte bu çevreler bir-
birinden farkl ı dırlar. Pascal' ın dediğ i gibi "Pirenelerin bu yamac ında 
doğru olan, öte yamaçta yanh ştır.25  İ ster gelenek veya görenek olsun, 

22 Huariou, Precis de droit constitutionnel, Sh. 69 da toplumsal düzeni şöyle anlatıyor: 

toplumsal düzen bir harekettir. Burada ak ıncı  kuvvetler yamnda tutucu ve koruyucu kuvvetler 
vardır: Akıncı  kuvvetler şunlardır: 

a) Hayat ve onun yaratt ığı  yenilik, b) Insanlar ın aşı rı  istekleri, c) Adalet duygusu. Bu üç 

akıncı  kuvvete kar şı  tutucu ve koruyucu kuvvetler de şunlard ır: a)Atalet kuvveti (force d'iner-
tie). b) Iktisadi yat ırımlar. c) E ğ itim ve ö ğ retim. d) Hükümet kuvvetleri. Ancak, bu iki türlü 

kuvvetin kar şı lıklı  etki ve tepkileri sonunda toplumsal ilerleme ve geli şme gerçekle ş ir. Kar şı -

lıklı  etki ve tepkiler yüzünden ilerleme ve geli ş menin geç kaldığı  da olur. 

23 G. Tarde'a göre yap ı lageliş  (Teamül) atalarm, görenek (moda) ise yabanc ılarm taklididir. 

24 Annee sociologique XII. sh . 46-50 

25 Verite en-deça des Pyrenees, erreur au-delh. 
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ister zaman ve mekânda gerçekle ş en uyguıdaşı m (mutabakat) olsun, 
bir toplumda süreklice göze çarpan ş ey bir uygunla şı mın var oluş udur. 
Aynı  grup içinde uygunla şma, gruplar aras ında ayr ımlaş ma vardır. 
Genel olarak bu durum, i ş i dış tan gören yolcu, röportajc ı  ve turistin 
ilgisini çeker. Tabii bir ihtiyaca cevap verdi ğ i sanılan giyim tarz ı  bile 
toplumsaldı r. İş  elbisesi, bayram elbisesi, balo elbisesi, tören veya 
matem elbisesi, yerli veya milli kıyafet böylesine düzenli ş eylerdir. 
Hepsi de halk ın ortakla ş a duyu ş , düşünü ş  ve davranışı na bağ lı dır. 
Hiçbir kimse bu konuda alabildi ğ ine serbest de ğ ildir. İ nsan, davranış -
larının tümünde de ğ ilse bile büyük bir k ı smında bir tak ım kural ve 
kanunlara ba ğ lı dır. Mimarlığı n, ticaretin kendine göre bir tak ım kural-
ları  vardır. Bunlar her vakit iklim ve ihtiyac ın etkisi altında olmayan 
bir takım alış kanlık ve geleneklerdir. D ış tan içe gidilerek ahMk töreleri 
ve mant ık kurallarm ın ortakla ş a nitelikleri ispatlanabilir. Fakat en 
gizli tutulan pe ş in hüküm, günlük eylem ve i ş lemlerde bile insano ğ lunun 
her vakit serbest olmad ığı  görülür. Ne do ğum, ne ölüm, ne miras, ne 
yeme içme, ne de giyinme tarzlar ı  kanun veya hiç olmazsa gelenek, 
teamül ve görene ğ in (modanın) bask ı sından kendini kurtarabilir. Böylece 
ortakla ş a yaş ayışı n sürekli bir özelli ğ i olan uygunla şı m iki do ğ rultuda 
etki yapar: 

1) Uygunla şı m, insanlar ın davranış larını  düzenler ve uygula-
malara bir do ğ rultu verir. 

2) Uygunla şı m, inanış lar (itikatlar) üzerinde etki yapar ve üstün-
lük Sağ lar. Ayrı ca iç hayat ımı za tesir ederek d ış  hayat ımı zı  düzenler. 
Bundan dolayı  toplum hayat ı , otorite bask ı s ı  alt ında dü ş ünüş , duyuş  
ve davran ış  tarzlar ının bir uygunla ş ma ve kayna ş mas ı  olarak da kendi-
ni gösterir. 

C. TOPLUMSAL OLGULARIN YAPTIRIMI 26 
 

Yapt ırım, toplumsal bir âdet veya kural ı  koruyan ve yaş atan 
bir tepkidir. En geni ş  anlamıyla toplumsal olgular ın bir özelliğ i sayılan 
kanunun de ğ er ve geçerliğ i nedir ? Gönülle veya zorla ki ş inin boyun 
eğ diğ i bu baskı , acaba kar şı  koyulamıyacak derecede kuvvetli bir zor-
lama gücü müdür ? Burada otorite nas ıl sağla= ? Tek kelime ile oto-
ritenin yapt ırım gücü varmı dır? Hemen söyleyelimki toplumsal olgu- 

26 Yaptırım terimi henüz resmi bir k ı lığ a girmediğ i halde müeyyide (sanetion) ve Durk-

heim sistemindeki zorlama (contrainte) terimlerinin kar şı lığı dır. 
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ların çe ş itli yapt ırımları  vardır. Ş imdi bu yapt ırım çe ş itlerini birer 
birer ele alal ım: kdetlerin bir k ı smı  azçok zorla yürütülmektedir. 
Kimisi dinin buyru ğu, kimisi halk oyunun baskı s ı  alt ında yerle ş miş tir. 
Bir takımı  da hemen hemen serbest b ırakı lmış t ır. Bu sonuncular ö ğüt 

verme veya yol gösterme türündendir. O halde toplumsal olgular ın 
uygunla şı m ve yapt ı rımında üç a ş ama göze çarpar. Zorlananlar, gelenek 
ve görenek olarak uygulananlar, ho ş  görülenler. Mübahla memnu', 
buyrukla yasak aras ında büyük bir mesafe vard ır. Frans ız sosyologu 
Rene Maunier'e göre toplumsal olaylar ın dört türlü yapt ırım! vardı r 27 : 

1. Mistik yaptırım (Sanction mystique) 

Bir çok toplumlarda kanuna sayg ı , dini gereklerdendir. Kanuna 
aykırı  hareket eden kimse günah i ş lemiş  olur. Bu günah]. i ş leyen ondan 
arınmak yani günah ının kefaretini (Expiation) vermek zorundad ır. 
Zira bu kimse Tanrı  veya tanr ılar ı  öfkelendirmi ş , temizlik ve esenliğ ini 
kaybetmi ş , içten kirlenmi ş  ve toplum d ışı na çıkmış  sayı lır. Dinin, 
yenmesini yasak etti ğ i ş eyleri yemek, görülmesini uygun bulmad ığı  
ş eyleri görmek ve yak ın hı sımlarla evlenmek ço ğu zaman gerçek gü-
nahlardand ır. Hepsi de mistik yapt ırım]. gerektirir. Eski Yunanda 
adalet ve öc alma tanr ı sı  olan .1W ın6is, Kanunlara kar şı  gelenler hak-
kında kovuş turma yapard ı . 

2. Hukuki yaptırım (Sanction juridique) 

Toplumsal âdetler, daha çok kulaktan kula ğ a giden gelenek ve tea-
müller veya yaz ı lı  yasalard ır. Çiğnenmesi veya gereklerinin yerine 
getirilmemesi hukuki yaptırıma yol açar. Burada ya cezay ı  gerektiren 
bir suç veya geri verme ve ödemeyi gerektiren yasaya ayk ırı  bir eylem 
söz konusudur. Kanunlarda iki türlü yapt ırım gücü vard ır. Kimisi 
kiş isel cezayı  veya para cezas ını  gerektiren ceza hukuku ile ilgilidir. 
Ötekiler geri verme ve ödemeyi gerektiren özel hukukla ilgili yapt ırım-
lardır. Görülüyor ki, bu türlü yapt ırım, bir bask ı  ve zorlama arac ı dır. 
Cezaya çarp ılma korkusu veya ödeme yükümü kanunlara boyun e ğ -
meyi saklar. 

3. Ahlaki yaptırım (Sanction ethique) 

Ahlaki olgularda uygulanan bir yapt ırı mdır. Toplum içinde öyle 
kurallar vard ır ki bunlara ayk ırı  bir tutum dine ve yasalara sayg ı sı zlık 

27 Rene Maunier, Introduction a la soc ıologie, s. 19-23, Paris 1929 
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değ ildir. Bunlara uyulmazsa yukar ıda sözü edilen mistik veya hukuki 
bir yapt ırım uygulanmaz. Zira ahlaki bir kural ın çi ğnenmesi, ne bir 
günah ne de bir suçtur. Bu olsa olsa ahlaki bir eksikliktir. Buna ayk ırı  
hareket edenlere kar şı  halk aras ında kınama, yad ırgama veya ay ıplama 
ş eklinde bir tepki uyan ır Fakat hiçbir vakit günahtan ar ı nmayı  veya 
cezalanmay ı  (punition) gerektirmez; sadece be ğenilmemek ve ayıplan-
makla (reprobation) kal ır Çoğu zaman bu gibi bir ay ıplama insanlar 
üzerinde kanunlardan daha büyük bir etki yapar. Eskiden bu türlü 
yapt ırım toplumsal düzende çok büyük bir rol oynard ı . Eskiler aras ında 
manevi ostrakizm (toplum dışı  edilme) korkusu bir fazilet etkeni idi. 

4. Hievi yaptırım (Saetion satyrique): 

Toplum içinde bir tak ım usul ve adetlerin yerine getirilmemesi veya 
bunlara ayk ırı  bir yol tutulmas ı  ne günaht ır ne suçtur ne de manevi 
bir eksikliktir; sadece insan ı  gülünç bir duruma sokar. Görene ğe ay-
kırı  davranış , aşı rı  yenilik gösterisi, beceriksizlik, al ışı lmış  kurallara 
aykırı  durum, tutum ve benzerleri alaya ve gülü ıusemeye yol açar. 
Burada günahtan ar ınma, cezalanma, ay ıplanma yerine de ğ erden dü ş -
me ve hafiflik (depreciation) gibi sonuçlar söz konusu olur. Moda 
hastalıkları , bobstillik, züppelik, kil:karl ık gösterileri yapmac ık dil, 
kırıtma, sağ  duyu direnmeleri hep böyle hicvi yapt ırımı , gerektirirler. 
Bu haller insanı  gülünç bir duruma koyar, alaya yol açar ve küçük 
dü ş ürür. Her s ınıfa göre bir tak ım etiket ve görgü kurallar ı  vardır. 
Çok kere insan, i ğ renç olmadan gülünç olabilir. Gözün al ış madığı  bir 
tuvalet, tuhaf bir yürüyü ş , kaba saba bir ifade hemen yad ırganır. Bu 
kurallar yer, zaman ve bunlar ı  uygulayan insanlara göre de ğ i ş ir. Her 
grubun kendine has adetleri vard ır. Bugün ba şı  kapalı  olarak bir daireye 
girmek ne kadar ho ş  görülmeyen ve be ğ enilmeyen bir hal ise, eski de-
virde fessiz bir yere girmek veya resmi bir yerde fesini ç ıkarmak ta o 
kadar ho ş  görülmeyen bir eylemdi. Bunun gibi güney illerimizin baz ı  
yerlerinde misafirin tabak dibinde biraz yemek b ı rakmas ı  bir kibarlık 
gösterisi oldu ğu halde, bat ı  memleketlerinde böyle bir durum misafirin 
yemeğ i beğenmemiş  olması  anlamında ho ş  görülmeyen bir eksiklik 
sayı lı r. 

Bütün bunlar özetlenirse, âdetlerin yapt ırımları  ş öyle s ıralanır: 
Günahtan ar ınma (Expiation), cezaland ırma (Punition), kınama ve 
ay ıplama (R eprobation) ve hafif görünme, küçük dü şme veya de ğerini 
kaybetme (depreciation). Demek oluyor ki insan dü şünüş  ve davranış - 
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larmda tam olarak serbest de ğ ildir; doğru yoldan ayr ılırsa, toplumun 
yapt ırım gücüyle kar şı la şı r; o halde toplumsal olaylar yapt ırım]. (müey-
yidesi) olan âdetlerdir." 

III. TOPLUMSAL OLGULARIN BÖLÜMLERI 

Toplumsal olguları  bölümlemede bir dereceye kadar biyolojinin 
vardığı  sonuçlardan yararlanmak mümkündür. Uzviyetçi (organiciste) 
denilen öğ retiyi savunanlar ın gittiğ i yolu izleyerek biyolojideki bölüm-
ler topluma uygulanabilir. Şu kadar ki sosyoloji, yolu insan üzerinden 
geçen bir bilim olarak biyolojiden ayr ılır. Bu gerçe ğ i unutmamak gere-
kir. Bununla beraber metot ve kadrolar ayn ı dır Canlılarda organlarla 
fonksiyonlar birbirinden farkl ıdır. Bir canhda inceleme konusu, organ-
lar ve bu organlar ın çalış ma ve i ş lemeleridir. Organlar ı  incelemek ama-
cı nı  güden anatomi veya morfoloji, fonksiyonlar ı  incelemek amac ını  
güden fizyolojiden ayr ıdır. Tıpkı  bunun gibi kavram, be ş eri gruplar 
toplumun organları  ve beş eri davranış lar ise bu gruplar içinde gerçek-
le ş en görev, eylem ve i ş lemlerdir. Be ş eri gruplarla be ş eri davranış lar, 
toplumsal olgular ın iki büyük bölümüdür. Saint-Simon, Jean Baptiste-
say ile aynı  zamanda toplumsal fizyoloji terimini bilim alan ına sokmuş tu. 
Bundan yüzyıl önce istatistikçi William Petty bir siyasi anatömiden 
söz açmış tı . Toplumsal organlarla bunlara ili şkin görevler, sosyolojinin 
iki büyük inceleme konusudur: Be ş eri gruplar, be ş eri davran ış lar. 

A) BE Ş ER İ  GRUPLAR 

Barbar dahi olsa hiç bir toplum yoktur ki birçok gruplar ı  içine 

almış  olmasın. Durkheim toplumun organlar ına alt gruplar (Groupes 
secondaires) ad ını  veriyordu. Hiç bir toplum yal ınç değ ildir. İ lkel top-
lumlar bile çe ş itli gruplardan meydana gelmi ş lerdir. Aile ve klan, en 
küçük gruplardand ır. Karma şı k olma, hayat ın sürekli bir halidir. En 
küçük bir hücre bile karmakar ışı k bir âlemdir. Cezayirliler a ş iretleri 
harnup ağ acının yemi şlerine benzetirler. Keçi boynuzu da dedi ğ imiz 
yemi ş lerde çok sayıda tanecikler bulunur. Onlara göre bu tanecikler 
toplumdaki aileleri gösterir. İ lkel insanlar, böylece, kendi topluluklar ın 
çok sayı da canl ı  yarat ıklara benzetirlerdi. İ lkel toplumlarda durum böyle 
olunca ileri toplumlarda haydi haydi böyledir. Bu sonuncularda çok sa- 

28 Les faits sociaux sont des usages sanctionn6 
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yıda grup ve alt gruplara rastlan ı r. Aileler, köyler, bölgeler, ş ehirler, iller, 

loncalar, tarikat ve dernekler içlid ış lı  daireler te şkil ederler. Böylece 
bir insan aynı  zamanda bir ailenin üyesi, bir tarikat ın mensubu ve bir 
derneğ in yöneticisi olabilir. 

İ nsan topluluklar ı  türlü ş ekillerde olur. Halep ş ehrinde 10. yüz-
yılda eserlerini yazm ış  olan Türk filozofu Farabi bunu daha önce sezmi ş  
bulunuyordu. Ünlü filozof topluluk türlerini sebep ve kaynaklar ı  bakı -
mından s ınıflamış t ı . Yazar, istek veya zor, do ğum veya kom ş uluk, bir-
likte barınma ve birlikte gezm.enin gruplanmadaki rolünü belirtmektedir. 
Sosyolojide Be ş eri Gruplar ba ş lığı  altında incelenen kesimlere baz ı  ya-
zarlar yap ı  ara ş t ırmaları  derler. Bu ara ş tırmalar Rene Maunier'e göre 
üç örnek kategoride toplan ır: Biyolojik veya kan gruplar ı , Coğ rafi veya 
toprak gruplar ı , Sosyolojik veya i ş güç gruplar ı . 

1 . Biyolojik Gruplar 

Üyeleri fizik bir ba ğ la birbirine ba ğ lı  olan topluluklard ır. Bir aile-
nin üyeleri ayn ı  kanı  ta şı dıkları , aynı  müş terek ana ve babadan geldik-
leri için bir topluluk kurmu ş lard ır. Üyelerin hak ve görevleri bu tabii 
bağ lardan ileri gelir. O halde bu topluluk, üyeleri aras ındaki maya ve 
tabiat birli ğ ine (Communaute de complexion) dayanmaktad ır. Birlik, 
maddi varlığ a ilişkin tabii eylemden ç ıkar. Bundan dolay ı  bu türlü top-
luluğa biyolojik grup denmiş tir. Bunun da çe ş itli alt gruplar ı  vardır: 
baş lı caları  cinsiyet, ya ş  ve akrabal ık gruplar ı dı r. 

a) Cinsiyet grupları  (Groupements sexuels) 

Hemen her toplumda erkek ve kad ınlar ayr ı  gruplar te şkil ederler. 
Kadınlar hiç bir zaman erkeklerle ayn ı  teamül ve fikirlere malik de ğ il-
dirler. Adet ve inan ış ları  farklı  ve ço ğu zaman birbirine kar şı tt ır. Cins 
gruplar ından herbirinin kendine öz bir ya ş ayış  ve görü ş  tarz ı  vardır. 
Bu durum ilkel toplumlarda daha çok göze çarpar. Her cinsin ya ş ama 
ve dü şünme tarzlar ı  ayrı  olduğu gibi iş  güçleri ve dini törenleri de ayr ı -
dır. Bununla beraber iki grup aras ında i ş birliğ i vardır. Zira ortakla ş a 
bir hayat sürmektedirler. İ ki cins birbirinden farkl ı , birbirine kar şı t 
oldukları  halde genel olarak aralar ında bir mertebeler düzeni ve daya-
nış ma vardır. 

b) Yas grupları  (Groupes d'âge): 

Ya ş  grupları  da cinsiyet gruplar ı  gibidir. Yaş ları  birbirine yakın 
olanlar bir kuş ak (nesil-generation) meydana getirirler. Bu türlü grup- 
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lanmada fikir ve menfaatler, bir grubu ötekinden ay ırır. Gruplar ara-
s ında anla şmazlıklar olur. Bunun örneklerine her yerde rastlan ır. Fran-
sa'da genç kalemleri bir araya toplayan gençler derneğ i (Societe des 
Jeunes) bu gibilerdendir. Hele ilkel toplumlarda bu durum daha aç ık 
olarak kendini gösterir. Burada her ku ş ak kendine has yasa, gelenek ve 
s ı rlar ı  ile ayrı  birer kurulu ş tur. Oraya Erdirme Töreni (Rite d'Initia-
tion) denilen karma şı k bir tak ım giri ş  ve geçi ş  törenleri ile girilir. Ati-
na'da gençlik kolejinde (Ephebie Attique) de durum böyle idi. Ya ş lar 
derece ve a ş amaları  gösterir. Çocuk, genç ve ihtiyarlar kendi aralar ında 
bir mertebeler düzeni kurarlar. Orada hak ve yetki a ş ağı dan yukarıya 
doğ ru artarak gider. Önderler ile sava ş çılar ba ş ka ba şka kimselerdir. 
Prestij ve otorite ya şhlardadır. Ingilizlerin söyledikleri gibi bu türlü 
yönetimlere sihirli ihtiyarlar yönetimi (Gerontocratie magique) denir. 
Ilkel toplumlarda otorite fizik güce de ğ il, mistik kuvvete dayan ır. 

e) Akrabalı k veya Kandasl ık grupları  (Groupements Consanguins): 

Kanda ş lık gruplar ı , insanlar aras ındaki tabii bir bağdan ileri gelir. 

Durkheim bunlara ayn ı  kandan gelme gruplar (Groupemer ı t Consan-
guin) diyor. Bu gruptaki insanlar ı  birbirine ba ğ layan ba ğ , nesep ba ğı dır. 
Akraba toplulu ğu, aile, klân (sop), gens veya fratri (boy), sib veya 
Sippe hep kanda ş lığ a dayanan gruplard ır. Bu gruplara genel olarak 
doğum ile girilir ve ancak ölüm gibi tabii bir olayla ç ıkıhr. Üyeler or-
takla ş a (mü ş terek) bir atadan gelir veya geldiklerini sanarlar. Ayn ı  
atadan gelmenin gerçek veya farazi olmas ı  bölü ınlemede o kadar önemli 
de ğ ildir. Üyelerin soyad ı nı  ta şı dıkları  atan ın torunlar ı  olduklarını  san-
maları  kanda şhk grubunun kurulabilmesi için yeterlidir. Aile sonsuz 
çe ş itleriyle biyolojik gruplar ın en önemlisidir. 

2. Coğrafi Gruplar 

Biyolojik gruplardan sonra co ğ rafi gruplar veya Durkheim' ın top-
rak gruplar ı  (Groupements territoriaux) dedi ğ i gruplar gelir. Burada, 
biyolojik gruplarda oldu ğu gibi, topluluk tabiat ve kan birli ğ ine (Com-
!umlaute de Complexion) de ğ il, komş uluk ve birlikte ya ş ama temeline 

dayanı r. İ nsanlar ya rastgele yahut gönül ve istekle yan yana gelmi ş  
ve toplum halinde örgütlenmi ş lerdir. Akraba veya kanda ş  olmadık-
lar ı  halde insanlar ın yan yana oturmalar ı , birbirlerine ba ğ lanmalarını  
gerektirir. Böylelikle yepyeni toplumsal bir grup do ğ ar. Grup üyelerini 
birbirine bağ layan ba ğ  komş uluk ve birlikte bar ınmad ır. Komşuların 
birbirlerine kar şı  olan yetki ve yükümleri, çok defa, akrabalar aras ın- 
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daki yetki ve yükümlerden daha üstündür. 29  Bunun bir sonucu olarak 
toprağ a ve toprak birliğ ine bağ lı  hukuk sistemi (jus soli) kanda ş lık bir-
liğ ine dayanan hukuk sisteminin (jus sanguinis) yerini al ır. Bu türlü 
grupların çe ş itleri pek çoktur. Kabile, ş ehir ve millet gibi topluluklar 
bu aradadı r. 

a) Kabile, fratri (boy) ve mahalle : 

Baş langıçta akrabal ık veya kanda şhk grupları  aras ında idi. Bugün 
bunlar komşuluk gruplarından baş ka bir ş ey değ ildir. Bunlar, bar ınma 
ve s ı nırlı  bir toprak edinme sonunda birer toprak grubu haline gelmi ş -
lerdir. 

b) Köyler : 

Toprağa dayanan topluluklar ın en yalıncıdır. Sürekli komşuluğun 
meydana koydu ğu ortakla ş a duyguların ş iddeti, birçok belirtilerle ken-
dini gösterir. Cezayirin yerle ş ik berberileri aras ında her köyün kendine 
göre sözlü gelenek ve görenekleri ve yaz ı lı  töreleri vard ır. Bu duruma 
göre her köy kendine öz anayasa ve yönetim tarz ı  ile bir bütündür. 
Fransa ve Türkiye'de yersel ve bölgesel âdetlerin otoritesi herkesce bilin-
mektedir. Türkiye'de köy ve ilin gerçek varl ığı  ve tüzel ki ş iliğ i vardı r. 
Kaza ve nahiye ise tüzel ki ş iliğ i olmayan birer yönetim basama ğı dır. 

c) Ş ehir veya Siteler : 

Ş ehir geniş lemiş , büyümüş  bir köy gibidir. Ş ehrin geçmi ş te malı  mül-
kü, menfaat ve haklar ı  vardı . Bugün de kendine özgü kanunlar ı , ahlak tö-
releri ve emlâki vard ır. Sitelerde, t ıpkı  mahalleler aras ında olduğu gibi, 
kimi zaman dö ğü şmeler bile olur. Ş ehirlerin fonksiyonu hiç bir zaman 
belli ve tek cepheli de ğ ildir. Bunlar sığı nma, üretme tap ınma, ve buluş -
ma merkezleri olabilirler. Boyutlar ı  küçükten büyüğ e, çok küçükten çok 
büyüğe doğru gider. Bugünkü ş ehirler eski ça ğ  devletlerinden daha çok 
nüfusu barındırmaktadır. Fakat ş ehrin en doğru vafs ı , sakinlerinin or-
taklaş a bir birli ğ i olmas ı dır. Her ş ehrin kendine göre bir ahlak görü ş  ve 
düşünüşü vardır. En büyük ş ehirlerin düşünüş  ve ya ş ayış ları  kendilerine 
özgü renklere bürünür. Birçok yazarlar şehirleri bir ahlaks ı zlık yuvas ı  

29 Kur'an yak ın ve uzak kom şuya iyilik edilmesini emreder. Bk. Nisa suresi Ayet 36. 
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ve rezalet kayna ğı  olarak görürler. Zaman ımızda Simmel gibi sosyolog-
lar orada daha çok orijinallik, daha çok ferdilik ve daha çok e ş itsizlik ve 
oynakhk bulmaktadırlar. Bu yazarlara göre devrimizin büyük şehirleri 
iyilik ve kötülük tohumlar ını  aynı  zamanda geli ş tirmeye elveri ş li yer-
lerdir. 

d) Millet ve Koloniler : 

Milletler, sitelerde olduğu gibi toprağ a bağ lı  topluluklardır. Sitelerin 
ve milletlerin ar ı  koyanın andıran kolonileri de yine topra ğ a bağ lı  grup-
lardan say ılır. Renan'dan önce ve ondan beri milleti tammlayanlar 
oldu. 3° Genel olarak, milletin, ancak birçok ş artlar ın yan yana gelmesiyle 
geli ş ip devam etti ğ i anlaşı lmaktadır. Köy ve kent, soy ve sop, dil ve 
din, dilek ve menfaat birli ğ i millet için esas tutulmaktad ır. Fakat itiraf 
etmeli ki bu fikirler çok yenidir. Daha eski, de ğ işmez ve ş aşmaz bir 
etken de ortakla ş a bir toprak parças ının (ülkenin) var olmas ıdır. Mil-
let, devlet ve imparatorluklar, ülke ve yurtlar ıyla temsil, tasvir ve sem-
bolize edilirler. Düne kadar Papal ık, Eski Milletler Cemiyeti ve bugünkü 
Birle ş miş  Milletler, belirli ülkeden yoksun olduklar ından, birçoklarma 
göre gerçekten bir devlet say ılamazlar. S ınırlar, sınırkentler (Marches 
Separantes) bir ülke veya milletin şekil ve biçimini tayin ederler. Eski 
çağ  sitelerinden yeni ça ğı n büyük devletlerine kadar s ınırlar vatan 
fikrinin ilk dayana ğı  olmuş tur. Ratzel ile Guillaume de Greef", s ınırların, 
milletlerin kiş ilik ve varlığı  kavram ında oynadıkları  rolü belirtmi ş lerdir. 
O halde yurt, milletin maddi oldu ğu kadar manevi bir unsurudur. Yurt, 
düşünülmüş , haz ırlanmış  ve tekrarlanm ış  bir kavramd ır. Sınır iki ülkeyi 
ayırıxta2a kalmaz, ayn ı  zamanda onlar ı  tayin eder ve kar şı lıklı  iddialar ı  
ifade ederdi. Bu sebeple Aristo'dan bu yana birçok politikac ılar, büyük 
imparatorluklara kar şı lık, sınırlarının daha yakın, daha belirli ve daha 
canlı  görünmesi bakımından küçük devletleri övmü ş lerdir. Bugün daha 
çok renkli ve noktal ı  haritalar ve sembollerle milletler aras ındaki farklar 
gösterilir. Devletlerin gücü, ülkelerinin yüz ölçümü ve nüfusunun say ı sı  
ile ölçülür. Bir milleti buyruğu altına almak yerine bir ülkeyi zaptet-
Inek 32  sözü kullanı lır. Bu fikir zaman ımızda bile devam edegelmektedir. 

30 Millet için Bk. Ernest Renan, Qu'est-ce qu'une nation, 1882-R. Maunier, Essai sur 

les Groupements Sociaux, Ch. 6.. Mehmet İ zzet, Milliyet Nazariyeleri ve milli hayat, 1339... 

Ziya Gökalp, Türkçühiğ iin Esasları , 1339. Hilmi Ziya -Diken, Sosyoloji, 1943 İ stanbul. 

31 Ratzel, Anthropogeographie, 1909. G. de Greef, Theorie des fronti&e et des classes, 

1908 

32 Soumetrre un territoire au lieu de conquerir un peuple 
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Manda alt ındaki milletler denecek yerde manda alt ındaki toprak veya 
ülkeler denilmektedir." Ata sözleri ve özlü sözlerin aç ığ a vurdu ğu bir 

fikre göre milletlerin ayr ımını  daha çok manevi yönde aramak gerekir. 
Çünkü her milletin kendine has karakter ve orijinal bir yarat ılışı  vardı r. 
Bu konuda Boutmy siyasi psikolojiden, Lazarus ve Steinthal milletler psi-
kolojisinden bahsederler. Savigny gibi yazarlar her milletin kendine göre 
bir hukuk sistemi bulundu ğunu ileri sürerler. Bütün bunlar do ğ rudur. 

Fakat millet fertlerin yüzlerce ve hatta binlerce y ıl görü ş üp buluş ma-
dan ve kom ş uluk bile etmeden zaman ımı za kadar sürüp geldi ğ i bir ger-
çektir. İş te mes'elenin özü ve can damar ı  buradadır. Bununla beraber 
devrimizde toprak ba ğı , ilk zamanlardakinden daha çok kuvvetli bulun-
maktadır. 

3. Sosyolojik Gruplar 

Burada topluluk i ş güç, kayg ı  ve dü ş ünce birliğ ine dayanır. Grup 
üyeleri birbirinin akraba veya kom şuları  olmadıkları  halde, ayn ı  i ş i 

yapan ve aynı  amacı  güden kimselerdir. Böylece bir tarikat, bir meslek 
sendikası , bir üniversite, bir bilimsel ara ş tırma derne ğ i, uluslar aras ı  
bir varlık olabilir. İş , görev, birlik ve ortakl ığı n çe ş itleri pek çoktur. 

Bu gruba giren topluluklar ın zengin sözlü ğü de bunu gösterir: Cemiyet, 
dernek, ş irket, birlik, federasyon, koalisyon, ittihat, kartel, omniun, 
konsorsium, tröst ve benzeri terimler bu çe ş itliliğ i gösterir. Kendili ğ in-
den ortaya ç ıkan kanda ş lık ve kom ş ulukla hiç bir ilgisi bulunmayan bu 
grupları  bölümlemek ve s ınıfland ırmak icap eder. Bunlar, kabataslak ve 
biraz da yapmaca olarak iki ba ş lık altında incelenirler: durum birli ğ i 

(Unit e de situation), görev birli ğ i (Unite de forı ction). 

a) Durum Birliğ i : 

Durum birli ğ i, menfaat birli ğ i demektir. Toplumsal s ınıflarda görü-
len bir haldir. Ilkel de olsa her toplumda bir mertebeler düzeni vard ı r. 
Her toplumda hak ve görevleri, zenginlik ve üstünlükleri, ba şka bir 
deyimle toplumsal durumlar ı  birbirinden ayr ı  s ı nıflara rastlan ır. Dene-

bilir ki toplum bu gruplardan yap ılmış  bir piramittir. S ıra, sınıf, rütbe, 
karakter ve kutsall ık farklar ının nas ıl ortaya ç ıktığı  ve nas ıl geli ş ip 
oluş tuğu herkesin bildiğ i ş eydir. S ınıflar ya hukuki yahut fiili yönden 

33 Territoire sous mandat (Manda idaresi birinci dünya sava şı ndan sonra kurulmu ş  
milletler aras ı  bir yönetim ş ekilidir. Geri kalmış  milletler daha ileri milletlerin yönetimi alt ında 

kültür ve teknik bak ı mdan geli ştirilir ve ba ğı msızlığ a kavu şacak hale getirilir). 
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ayırdedilirler. Temiz ve kirli, özgür ve köle, asil ve esir, usta ve ç ırak, 
patron ve i ş çi, varlı klı  ve yoksul grupları  böyle hukuki veya fiili bir 
ayırımın sonuçlar ı dır. Hukukta veraset, görevde tekelcilik, mülk edin-
me inancas ı , toplum içinde insana de ğer ve prestij saklar. Her s ınıfın 
oynadığı  bir rol, yapmaktan çekindiğ i bir yasak vard ır. Eski devirlerde 
soylu kimseler tar ım ve tecim gibi i ş lerle uğ ra ş mazlard ı . Bu gibi yerle ş -
miş  fikir ve pe ş in yargı lar ı  zihinlerden silmek için uzun zaman geçmi ş tir. 
Sınıf, kast haline geldi ğ i zaman yasaklar daha belirli olarak kendini 
gösterir. O zaman bunlar yiyecek yasa ğı , görü ş me ve buluş ma yasa ğı , 
evlenme yasa ğı  ş eklinde görünürler. Evlenme yasa ğı , iç evlenme (En-
dogamie) yani bir kasttan ötekine k ız vermemektir. Her kast ın içindeki 
insanlar aralar ında evlenirler. Burada ş eref ve prestij bile ço ğu zaman 
imtiyazlar cümlesindendir. Do ğuda mertebeler düzenine o kadar önem 
verilir ki bu hal, selânı  verme tarzlar ına bile •tesir eder. S ınıf zihniyeti 
(Esprit de classe) her gerçek s ınıfı n, kendini ötekilerden ay ırdeden, 
fikir ve sembollere sahip bulunmas ı dır. Fakat modern toplumlarda 
gruplanmalar daha çok, çal ış ma ve görev birli ğ ine dayanmaktad ı r. 
Her s ınıfı n önceden aç ıklanmış  bir görevi (Fonction) vard ır. Bir toplum-
da ne kadar rol, amaç ve menfaat varsa o kadar ayr ımlı , kar şı t ve özel 
gruplar vard ı r. 

b) Görev Birliğ i : 

Kimi gruplar, üyelerinin toplumsal davran ış ları  ile ilgilidir. Ahilik 
(Confrerie), gizli cemiyet ve dernekler, mezhep ve tarikatlar bu gibiler-
dendir. Bunlar ço ğu zaman uluslar aras ı  olur ve aralar ında ülkelere, 
illere ve bölgelere göre bir i ş  bölümü vardır. Do ğu ve batı daki büyük 
üniversiteler böyle uluslar aras ı  gruplardand ı r. 

Diğer gruplar da, üyelerinin gördükleri i ş  güçle ilgilidir. Bundan 
sürekli bir meslek çalış mas ı  kadar geçici bir i ş  veya görevi de anlamak 
gerektir. Do ğu ve bat ı  dünyas ına serpilen esnaf dernekleri, loncalar, 
iş çi dernekleri, sendikalar, ö ğ retmenler birli ğ i, patron ve i ş çi birlikleri 
(Koalisyon) hep bu gruplardand ı r. Öğ renci dernekleri de bu s ınıfa girer. 
Her boyut ve ölçüdeki yar ı cı lık (Metayage), her türlü kooperatif gruplar ı , 
ticaret ortakl ıklar', kötü tiynettekiler, belâhlar, suçlu ve ş erirler grubu 
ve bunların kurduklar ı  gizli dernekler (Maffia ou camera), partiler, 
hareket komiteleri, komiteciler, islahat ve devrim ocaklar ı  aynı  tür-
dendir. Bunlar ı  birbirinden ay ıran ş ey gütmekte olduklar ı  amaçlard ı r. 

Bir tak ım grupların amacı  bilim, eğ lenme ve dinlernedir. Yani 
menfaats ı z çalış ma, kârs ı z ara ş t ırmad ır. Sayılamayacak kadar çok olan 
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bu gruplar, yerine göre, mahfel, klüp, dernek, cemiyet, lokal, yurt gibi 
bir takım adlar al ır. Spor, gezi ve e ğ lence klüpleri, avc ı , hikâyeci, müzikci 
dernekleri, felsefe ve edebiyat cemiyetleri, hep bu türdendir. 

Aile, site ve devlete ba ğ lı  olan fert, kendi dile ğ i ile seçtiğ i birlik ve 
derneklere ba ğ lanmak ister. O halde do ğum ve yerle ş me olayı  ile kiş inin 
içinde bulunduğu gruplara, fikir, ç ıkar, e ğ lence ve dinlenme için kurul-
muş  olan grupları  da katmak gerekir. Böylece serbest seçme yetkisi 
gruplanma etkenleri aras ına girer. 

B) BE Ş ERİ  DAVRANI Ş LAR (COMPORTEMENTS HUMAINS) 

Toplumun organlar ı  be ş eri gruplard ır. Bunlar, be ş eri düş ünüş  ve 

davramş ların içinde cereyan etti ğ i kapalı  vazolara benzerler. Toplu 
halde ya ş ayan insanlar ın duyma, dü şünme ve davranma tarzlar ı , grup-
lanma tarzlar ı  gibi yapt ırım gücünü ta şı yan ortakla ş a âdetlerdir. 
Bunun Amerikadaki ad ı  Behaviour'd ı r. 

Her canlı  yarat ığı n davranışı nda iki a ş ama vardır: kavramlar 
(notions) ve bu kavramlar ı  açığ a vuran eylemler (actions). Bir yanda 
duyu ve dü ş ünceler, öte yanda olgu, yarg ı  ve davranış lar göze çarpar. 
Toplu ya ş ayan insanlar ın inandı ldarı  ve duyduklar ı  ş eyler kadar yap-
tıkları  ve denedikleri ş eyler de vard ır. Şüphesiz hareket olarak gerçek-
le ş en eylem, duyulan, dü şünülen tasarlanan, istenen ve umulan ş eyleri 

açığ a vurur. E ğer bu fikir ve hareketlerin s ınıflanmas ı  isteniyorsa 

güdülen amaçlar göz önünde bulundurulmal ıdır. Gerçek olmasa bile 
hiç olmazsa görünürdeki amaçlara göre bir s ınıflama ve düzenleme 
yapmak gerekir. İ nsanlar baz ı  amaçlara varmak üzere hareket eder 
görünürler. Yapt ıkları  eylem ve giri ş tikleri iş lemlerle baz ı  ihtiyaçlar ı' 
gidermeye çal ışı rlar. 

Dü şünüş  ve davranış lar ihtiyaç derecelerine göre s ıralanırlar. 
ihtiyaçlar üç türlüdür: Maddi, siyasi ve mistik ihtiyaçlar. 

Maddi ihtiyaçlar : (besoins materiels) İnsanların e şyaya kar şı  
duydukları  ilgi ve isteğ i gösterir. Bu ihtiyaç ı  gideren endüstri (Büyük 
sanayi) ve sanat (art) t ır. Geniş  anlamda buna ekonomi " veya üretim 
hayatı  da denir. 

34 Ihtiyaç, bir şeyin yokluğundan dolayı  duyulan bir ıstıraptır. Bk. Charles Gide, 

Economie Politique, Paris 1931 "Besoin" bahsi. 

35 Ekonomi, servetin üretim, de ğ iş im, bölünüm ve tüketimi dolay ısıyla insanlar aras ındaki 

bağı ntılardan bahseden bir bilim dal ıdır. 
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Siyasi ihtiyaçlar (Besoins politiques) : kolektif ihtiyaçlard ır. İ nsanla-
rın insanlara kar şı  duyduklar ı  istek ve özlemden ileri gelir. Dil ve hu-
kuk bu ihtiyac ı  giderme araçlar ıdır. Mua ş eret veya münasebet hayat ı  
(La vie de relation) diye adland ırı lı r. 

Mistik ihtiyaçlar (Besoins mystiques) : dini ihtiyaçlard ır. İnsan-
ların Tanrı  veya tanr ılarına kar şı  duyduklar ı  özlemi gösterir. Din veya 
sihir, insan o ğ lunun bilinmeyen ş eyleri ö ğ renmek iste ğ ini yerine getirme 
araçlar ı dır. Her toplumda bir tak ım fikir ve ameller vard ır ki bunlar 
görülmeyen ki ş iliklere ili şkin olmak bak ımından metafizik dü ş üncelerdir. 
Mesela, bir dinin öteki dünya varkl ıkları  üzerindeki demeti böyledir... 
O halde bu, tap ınma hayatı  (la vie d'adoration) denilen ş eyin ta kendi-
sidir. Üretim, münasebet, tap ınma sözleri alt ında insan o ğ lunun toplum 
içinde tasarlayıp gerçekle ş tirdiğ i kavram ve eylemlerin tümü kasdolunur. 

Bu sıralama göründü ğünden daha az iste ğe bağ lı  ve daha az yap-
macadı r. Be ş eri davranış ları , duyulan ihtiyaçlara veya güdülen amaçlara 
bağ lamakla hiç bir vakit bunların kesin ve derin sebepleri üzerinde 
ön yargılara saplan ılmış  olmaz. Freudizmin, s ınırlarını  çizdiğ i, bilinç 
altı  labirentlerinde dola şmak hevesinde de ğ iliz. Hiç bir yoldan bu 
bilinmedik alanlara (Terrae incognitae) girmek istemiyoruz." Dav-
ranış larımı zın ancak d ış  belirtilerle aç ıklanabilece ğ ine i ş aretle yetini-
yoruz. Bunlar ı  bilim diliyle söylemek gerekirse sosyoloji, görünmiyen 
amaçları  değ il, ancak kavranabilen olgular ı  göz önünde tutar 37  

İ nsanların duyum (sensations), heyecan (emotions), görü ş  (opinions) 
ve eylemleri (operations) üç do ğ rultuya yönelir: e şya, insan, Tanr ı  
veya tanr ılar. Ekonomi ve sanat çal ış maları  e ş ya ile ilgilidir. Ortaya 
koyduklar ı  fikir ve hareketler maddi 'Mem (Monde materiel)e dokunur. 

36 Freudizm'in psikoloji, sosyoloji ve din sosyolojisini ilgilendiren yönleri vard ır. Psi-

kanaliz ad ı  altında toplanan k ı s ım ruh hastalığı  ile ilgilidir. Nevrozlerin bir tedavi usulüdür. 

Baş ka suretle yorumlanamayan ruh haletlerini inceler. Öte yanda, bilimsel psikolojinin esasl ı  
bir bölümü olarak görülür. Burada bilinç alt ı  âlemin ruhi hallerimizde ne türlü etki yapt ığı  

incelenir. Freudizmin din sosyolojisini ilgilendiren yönü, totem ve tabu adl ı  eserde toplanmış tır 
Burada bilinç alt ı  hayat ımızla din ve toplum hayat ımız aras ında kar şı laş tırmalar yap ılmak-

tadır. Doktrinin özü, cinsi hayat ın toplumsal hayat ı  düzenlediğ i noktas ında toplanır. Psikolojik 

okulun bir kolu olan psikanaliz okulu, toplumsal olaylar ı  ruhi olaylara indirme suretiyle aç ık-

lama yoluna gitmi ş tir. Bk. Prof. Faruk Erem, Adalet psikolojisi, S. 35-46, Ankara, 1950—Freud, 

Totem ve Tabu, Türkçeye çeviren Niyazi Berkes, M. E. Bas ımevi, Ankara, 1947. 

37 Be şeri davram ş larda bir iç safha vard ırki buna fikir, dü şünce, kavram, inan denir; iç 

safhanın dış  görünü şüne yerine göre fiil, hareket eylem veya amel denir. 
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Konular ı  her vakit fiziktir. Üretmek, maddelerin durum ve niteliklerini 
değ iş tirmek demektir. K ı sacas ı  bütün bunlar e şya üzerine etki yapar. 
Dil ve hukuk, insanlarla ilgilidir; konusu, her zaman toplumsal ve si-
yasaldır. 38  Çünkü konu ş mak veya sözle ş mek her vakit insanlar üze-
rinde bir etki yapmak amac ım güder. Din ve sihir, tanrı larla ilgilidir. 
Bu yoldaki dü şünce ve davran ış lar ruhani âlem (monde spirituel)e 

dokunur. Konusu her vakit mistiktir. Tanr ılar, ruhlar veya sihirli 

kuvvetler e ş ya ve insan gibi fizik de ğ il, fizik ötesi manevi kavramlard ır. 
Bunlar her vakit efsane, inanma ve tap ınmanı n sebep ve konusu olurlar. 
Kurban kesmek, dua etmek veya tap ınmak, tanrılar üzerinde bir etki 
yapmak amac ını  güder. E şya, İ nsan, tanrı ; toplumda ya ş ayan insanın 
hedef tuttu ğu üç unsur ve üç temel konudur. 39  Üretim hayat ının konusu 
e şya, münasebet veya mua ş eret hayat ının konusu insan, tap ınma ha-
yatının konusu ise Tanrı  veya tanr ılardır. Bu üç konu, insan o ğ lunun 
dünyada ilgilendiğ i üç temel ilkedir. 

1. Ekonomi Hayatı  (La vie economiq ıı e): 

Ekonomi geniş  anlamıyla üretim hayat ı  (la vie de production) 
demektir. D ış  alemi yapan e şyada üç türlü de ğ iş me söz konusu olur: 
Biçim değ iş tirme (Transformation), yer ve el de ğ iş tirme (Translation) 
yoketme (Destruction). D ış  âlemdeki bu de ğ işmeler baz ı  düşünce veya 
tasavvurlar ı  gerektirirler. Heykeltra ş  eline bir mermer blokunu al ı nca 
bundan bir heykel mi, yoksa masa üstü mü veya küvet mi yapmas ı  
gerekti ğ ini düşünür ki, bu, e ş yanın ihtiyaçlara uydurulmas ı  demektir. 
Heykeltra ş  böylece bir üretim amac ını  açıklıyor demektir. 

a) Biçim De ğ iş tirme (Transformation): 

E şyamn ş eklini değ iş tirmek suretiyle faydas ımn artaca ğı  sanı l-
maktad ır. Bir maddeyi al ıp onun durumunu, biçimini ve yerini de ğ iş -
tirmek, mesela topra ğı  alıp çanak, bardak yapmak, deriyi al ıp tulum 

veya kırba yapmak, bal ığı  avlayıp yemek yapmak bir üretimdir. -Üretim 

38, Siyasi sözü devlet i ş lerine ili şkin demektir. Siyaset ise devlet i ş i demektir. Bat ı  dilinde 

buna (politique) denmektedir. Yunanca kökte polis devlet anlammdad ır. Eski devlet bir ş ehire 

inhisar etti ğ inden politika, toplumla ilgisi olan bir sözdür. Bu sebepten dolay ı  siyasal sözünü 

eskiler ço ğu zaman toplumsal yerine kullanm ış lardı r. 
39 Les choses, les hommes, les dieux: tels sont les eMments de l'univers pour les hommes 

en socite (R. Maunier, Introduction â la sociologie) Sh. 40 Paris, 1929. 
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için bir madde ve bu madde üzerine etki yapan bir kuvvete bizum 

vard ır. Madde üzerinde etki yapan araçlar ı  teknoloji inceler. Teknoloji 

sanat ve endüstrinin bulu ş  ve uygulamalar ının bütünü demektir. Kimi 

zaman e şya olduğu gibi kullanı lır. Bir ta ş  ocağı nın ham ta ş ları , çöm-

lekleri düzlemek için kullan ılan çakıl, de ğnek, hezeran, k ırba, mesane 

ve benzerleri bu aradad ır. Bütün bunlar öyle ş eylerdir ki hemen hemen 

hiç bir de ğ iş ikliğe lüzum kalmadan kullan ı lırlar. Çoğu zaman e şyanın 

hal ve durumu de ğ i ş tirilir. Bu, hazan tabii ş eyleri taklit için kopya 
(copie) veya benzerini yapma (reproduction), kimi zaman ş ekilsiz 

bir madde üzerinde i şleyerek uyarlama (adaptation), veya haz ırlama 

(elaboration) yolu ile gerçekle ş ir. Bir sepetçinin kam ış lardan bir sepet, 

bir mobilyacının keresteden bir dolap yapmas ı  gibi... Bu i ş lem ve ey-

lemler için gerekli kuvvet, çe ş itli kaynaklardan gelebilir. Uzun zaman 

insanın eli, aya ğı , diş i böyle bir kuvvetin kayna ğı  idi. Sonraları  insan 

alet yard ımıyla elinin uzad ığı nı , ayağı nın kuvvetlendi ğ ini, diş inin daha 

tesirli oldu ğunu görmüş tür. Bu durum tarihten önceki devirlere ili şkin 

aletlerden ba ş lıyarak devrimizin en ince ve tesirli aletlerine kadar uy-
gulanagelen araçlar ı  kapsar. Daha sonra insano ğ lu hayvan gücünden 

yararlanm ış  ve son olarak makine ve atomu bulmu ş tur. Makine gücü 

(la force des machines) alet gücünden (force des outils) farkl ı dı r. Zira, 

alet, insan kuvvetiyle harekete geçti ğ i halde ; makine, tabii ve cans ı z 

cisimler yard ımıyla i ş ler. Bu arada bir de makine-aletten (machine 
outil) söz açmak yerinde olur. Makine-alet, ad ının da gösterdi ğ i üzere, 

aletle makinenin birle ş mesinden çıkmış  bir kuvvet kayna ğı dır. Aletten 
farklıdır, çünkü alet insan eliyle i ş ledi ğ i halde burada alet el vazifesini 

gören makine ile i ş ler; yani elin yerine makine i ş  görür. Elektrik mo-
torunun çalış t ırdığı  tesviyeci tornas ı , elektrikli diki ş  makinesi, elektrikli 
tra ş  makinesi, elektrikli matkap ve benzerleri alet-makinenin (mae-
hine-outil) örnekleridir. Halk dilinde diki ş  makinesi, yaz ı  makinesi 

gibi sözler kullanılmaktadır. Gerçekte, bunlar makine de ğ il, âlettir. 

Dikiş  makinesi ancak bir elektrik motoru ile çevrildikten sonra bir maki-
ne-alet niteli ğ ini kazanı r. 

Makine, tabii ve cans ı z cisimler ve unsurlar yard ı mıyla iş ler. Ger-
çekten rüzgar, su, ı sı , buhar, elektrik ve atomun da ğı lma ve yayılması  
makinelerin kuvvet kaynaklar ı dır. Le Play doktrininde pek do ğ ru 

olarak, davran ış lar üzerine yapt ığı  sonsuz etkileri dolay ı sıyla, bir maki-

ne ça ğı ndan (Ages de machines) bahsedilmekte idi İkinci Dünya 
sava şı ndan sonra atom bar ış çı  gayelerle kullanılmaya ba ş landı . Öte 

yandan gezegenlere füzeler f ı rlatmak feza yolculu ğuna çıkmak insano ğ -

lunun özel bir kaygusu oldu. Ruslar ın fırlattığı  Sputnik sun'i peykine 

36 



karşı lık, Amerikalılarca Exploror (ka ş if)un fezaya fırlat ıldığı , ay 
yolculuğundan insanlar ın sağ  olarak döndü ğü, Sovyet Rusyada ölü bir 
köpeğ in tekrar hayata kavu ş turulduğu, Ankarada türk doktorlar ı= 
bir ölüyü diriltip ya ş attığı  haberleri insanlığı n bilim ve teknik ba-
kı mından çok zengin alanlara yöneldi ğ ini gösterir. Yak ın gelece-
ğ in büyük bulu ş lara, ve umulmad ık ilerlemelere sahne olaca ğı nı  
söylemek hiç te bir kehânet say ı lmaz. Nitekim sinema, sessizden ses-
liye, tek renkliden çok renkliye (technicolor), tek boyutludan çok 
boyutluya, dış  temaş adan iç tema ş aya (cinerama) 40  doğ ru bir geliş me 
göstermi ş tir. Bu ça ğ a verilecek en yak ışı k ad atom ve uzay ça ğı dı r 
(atom or space age). Bütün bunlar daha önce söylendi ğ i gibi toplum-
sal ş eyler olup yalnı zca mantıktan do ğmuş  değ ildirler. Tekniğ in al ı -
şı lan usulleri (Errements de la technique) büyük çapta görenek ve 
geleneklere ba ğ lı  bulunmaktad ır. Bir çok davranış larlını zda hurafe, 
alış kı , görenek ve geleneklerin etkisi görülür: Bunun en güzel misali 
ulaş tırma araçlar ında var ılan ilerlemeyi alış kı , gelenek ve göreneklerin 
büyük ölçüde kösteklemesidir. Hava alanlar ı  aras ında 50 dakikalık 
bir uçu ş  kaydeden ulaş tırmada normal ş artlar alt ı nda, hava alan ı  ile 
ş ehir aras ındaki yolculuğun, ço ğu zaman uçu ş  süresinden daha çok 
zaman aldığı  görülmektedir. Bu ise toplumsal i ş lerde teknik ayarla-
ma= henüz gerçekle ş mediğ ine alâmettir. Hava alan ı  ile ş ehir 
aras ında hava treni (monorail) veya özel yer alt ı  trenleri dü şünül-
mektedir. Ayr ıca hava, kara ve deniz yollar ında ayn ı  zamanda yü-
rüyebilecek olan Hovercraft'lar ın yap ılmas ında da çok geç kalm ış tır. 
Her grubun kendine öz aletleri ve adetleri vard ır. Yer yüzündeki alet 
lerin toplumsal bir co ğ rafyas ı  çizilebilir. Medeniyet, ba ğ lı  bulunduğu 
üretim sistemi ile kendini belli eder. Aletlerin kullan ı lmas ı  düş ünceler 
üzerine bile etki yapar. Noire'ye göre konu şma tarz ı  ve alış kılar 
bile, birlikte çal ış manın bir sonucudur. Di ğ erlerine göre be ş eri kavram-
lar (concepts humains) sanayi çal ış malarını n evrimini akş ettirmekte-
dir. Tarihi maddecilik (materialisme historique) bizi bu a şı rı  sonuç-
lara götürmü ş tür4°. 

b) Yer ve el de ğ iş tirme (Translation) veya değ iş im hayat ı  : 

Buna eski bir terimle tedavül (Circulation) yani bir mal ın el de-
ğ iş tirmesi denir. E ş yanın el veya yer de ğ i ş tirmesi, insanlar ın bu e ş - 

40 Cinerama: Seyircinin seyretti ğ i olaylar ı  bizzat ya ş amas ı  demektir. 

41 Tarihi maddecilik, spiritualizmin kar şı tıdır; Iktisadi şartlar ın toplumsal ş artlar ı , 

yani alt yap ının üst yap ıyı  tayin edece ğ ini savunur. 
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yadan yararlanmak ve kazanmak amac ıyla baş  vurduklar ı  bir ba şka 
imkândır. Ke ş fedilmi ş  bir ş ey, kopya edilmi ş  bir eser veya i ş lenmiş  
e şya, gerçekte onlar ın yapı cı  ve bulucusu olmayan ellere geçebilir. Bir 
şeyi bu şekilde ele geçirmi ş  olan kimse o ş eye en yüksek de ğeri verir. 
İnsanlar kendileri için çal ış tıkları  kadar ba şkaları  için de çalışı rlar; 
böylece insan veya insan gruplar ı  aras ında bir mal ve e şya alış  veriş i 
baş lar. Malın el değ iş tirmesi ya zor kullanma ile olur ki buna, zorla el 
değ iş tirme (La transmission violente) denir. Yahut bar ış  ve yavaşhkla 
olur; buna da anla şmalı  el değ iş tirme (transmission paisible) denir. 
Birincinin örne ğ i yağma (Predation), ikincininki ba ğış  (donation)t ır. 
Baş langıçta bağış , daha sonraları  alış  veriş , her yerde de ğerlerin ve 
malların el değ iş tirmesini sağ lamış tır. Bütün bunlar kavram (notions) 
ve eylemleri (actions) gerektirir. De ğer, ç ıkar (menfaat), kazanç, ve 
zarar dü şüncesi toplumsal olgular ın kavram veya fikir yönünü; al ış  
veriş , kira, ba ğış  ve ödünç verme bu olgular ın eylem veya i ş lem yönünü 
gösterir. Bütün bunlar belirli âdetler (Usages) le düzenlenir. Ö ğ re-
nimi kolaylaş tırmak için ay ırdedilen bu iki bölüm (kavram ve eylem), 
be ş eri davranış lar (comportements humains) in kopmaz parçalar ıdır. 

c) Tüketim veya yok etme (consommation ou destruction des choses): 

Eşyanın yok edilmesi veya tüketimi, üretimle aç ılan devreyi ka-
patır ve ona son verir. E şya ve emtia insanın isteğ iyle veya isteğ i dı -
şı nda tükenir ve yok olur. Bu i ş lemlerden ya kazanç veya zarar mey-
dana gelir. İnsanlar bunlar ın sonuçlar ından yararlan ır yahut ac ı  du-
yarlar. Yok edilme maddi veya mecazi olur. Birinci halde bir mal, bu 
malı  kullanan tarafından hemen yahut zamanla yok edilir, İkinci 
halde mal veya e ş ya terk edilir, fakat gerçek anlamda yok edilmez. 
Eski zamanlarda ölülerle birlikte gömülen öteberi, zaman ımı zda denize 
atılı p su etkisine dayanan emtia, modan ın değ işmesiyle müzelere 
giden süs e şyası  bu türdendir. Daha sonra bulunan bu e şyadan yarar-
lan ılabilir. Eski mobilya ve elbiselerin büyük bir kı smı  bu gün müze-
lerde saklanmaktad ır. Üretim hayat ıyla ilgili kavram ve eylemlerde 
âdetlerin nas ıl devam edegeldikleri ve zamanla nas ıl değ iş tikleri açıkca 
görülür. Yine burada ortakla ş a hayat için çok gerekli olan uygunla şı -
mın (mütabakat ın), çe ş itlenmeyi (diversite) ortadan kald ırmadığı  

görülmektedir. Her zaman moda, teamülü yenmek üzere sava ş  halin-
dedir.`" b  

41b Toujours la mode combat la coutume pour en triompher souvent. R. Maunier, 

introduction t la sociologie, sh. 44. 
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2 . Muaşeret hayat ı  (la vie de relation): 

İ nsanlar aras ındaki münasebetler: dil, ahlak ve hukuk yard ımıyla 
sağ lanır. Muaş eret hayat ı  toplumu ilgilendiren izlenim, heyecan, dü-
ş ünü ş  ve davranış ları  içine alır. Bu davranış lar görgü kurallar ıyla il-
gilidirler. O halde dil, hukuk ve ahlak töreleri insanlar ın insanlar üze-
rinde yapt ıkları  etkiyi açığ a vururlar. 

Konuş ma bir mua ş eret ve münasebet arac ı dır. Anlatma tarzlar ı  
birinci derecede düzenlenmi ş  âdetlerdendir. İ nsanların bir toplum ku-
rabilmeleri için anla şmaları  ve anla şmak için de ses, hareket ve jestten 
yararlanmalar ı  gerekir. Her toplumsal grubun kendine özgü bir dili ve 
konu ş ma tarz ı  vardır. Konu ş ma yersel, ulusal veya mesleki olabilirse 
de her vakit toplumsald ır. Her meslek ve çevrenin kendine göre bir leh-
çesi ve argosu vard ır. Dil kollektif bir nitelik ta şı r. Adam Smith'e göre 
konuş ma ve dil, toplumsal münasebetlerin bir belirti ve arac ı dır. Kısa-
cas ı , dil ortakla ş a hayat ın vaz geçilmez bir gere ğ idir. İnsanların insan-
lar üzerine yapt ıkları  etki ahlak ve hukuk alanlar ında daha iyi gö-
rülebilir. Ya ş amak için insanların her an aralar ındaki münasebetleri 
değ iş tirmeleri gerekir. Evlenmek, sözle ş mek, mirascı  olmak, bağış lamak, 
ödünç vermek bu gibilerdendir. Bunlar hukuki ba ğı nt ı lardır. Bu ba ğı n-
t ı ları  düzenleyen kurallar hukuk ve ahlak kurallar ıdır. Ahlak ve hukuk 
kuralları  ancak yapt ırım yönünden ay ırdedilebilirler. Hukukun yapt ı -
rımı  (müeyyidesi), teamül (Coutume) ve kanundur; Ahlak ın yapt ınmı  
ise halk oyudur. Hukuki yapt ırım, ahlaki veya hicvi yapt ırımdan 
büsbütün ba ş kadır. Hukuk kuralı  her vakit yükümlülük veya yasaklar, 
buyruk ve engeller, hiç olmazsa kolayl ık veya önleyici kurallar ş eklinde 

kendini gösterir. Kanun bir ş eyin yap ılmas ını  hazan emir, bazan yasak 
eder; hazan da yap ılmas ını  veya yap ı lmamas ını  öğütler. Ahlak ta 
aynı  ş eyleri yapar. Her grubun kendine göre bir tekni ğ i ve dili olduğu 
gibi kendine göre bir hukuk ve ahlak töresi de vard ır. Bundan dolay ı  
beyti, millî , mesleki bir hukuk ve ahlaktan bahsedilebilir. Münasebet 
hayat ında her s ınıf veya grubun kendine ait öz adetleri vard ır. Ş ehir 
ahlaki hiçbir suretle saraydakine uymaz. Serseri, haydut, düzenbaz, 
kumarbaz ve dalaverecilerin kanun hükmünde olan gizli bir tak ım 
örfleri vard ır. Hak ve vazifeler yerine göre de ğ iş irler. Çünki bunlar 
herş eyden önce ortakla ş a nitelik ve niteliktedirler. 

Hukuk söz konusu olunca eylem ve i ş lemlerin iki yolda düzenlen-
diğ i görülür. Bu, Henri Maine'in tüzük (statut) ile sözle ş me (contrat) 
aras ında çizdiğ i büyük bir ayırımdır Hukuk kurallar ı  aras ında bazı -
larım fertler istekleriyle de ğ iş tiremezler. Onlar ı  ister istemez kabul 
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etmek zorundad ırlar. Ayni statü (statut reel) yahut ta şı nmaz mallara 
(gayri menkül) ili ş ik kanunlarla ki ş isel statü (statut personnel) yahut 
kiş ilere ba ğ lı  kanunlar ve benzerleri böyledir. Zira bunlar ın her ikisi 
de özel ki ş ilerin de ğ iş tiremeyecekleri ve uymak zorunda olduklar ı  ku-
ral ve kanunlardand ır. Evlenme ve miras ı  kanun tarif etmi ş tir. Bun-
ların gerektirdi ğ i ş art ve sonuçlar hiç bir suretle ilgililerin dilek ve iste-
ğ ine b ırakılmış  değ ildir. Fertler bu eylem ve i ş lemleri yapmaya zorlan-
mış lardır. Bütün kamu ve ceza hukuku bu türdendir. Buna kar şı lık, 
sözle ş mede irâde serbestli ğ i büyük bir rol oynar. Hukuki i ş lemleri 
yapanlar a ş ağı  yukarı  kendi isteklerine göre sözle ş me ş artlarını  tesbit 
ederler. Faiz nisbeti, sat ış  fiat ı  ve benzerleri, taraflar ın istek ve seçme-
lerine b ırakılmış tır. Sözle şme taraflar aras ında kanun hükm.ündedir. 
Burada i ş lem serbesttir. Hiç bir kimse sözle ş me yapmaya veya yap-
mamaya zorlanamaz. Buna kar şı hk bir çok toplumlarda belirli zaman-
larda evlenmek zarureti vard ır. Daha aç ık bir dille, sözle ş menin ken-
dine göre bir statüsü vard ır denebilir. Ahlak ve hukuk bu statünün 
temel ve ilkelerine hakim bulunmaktad ır. Bu yönden hiç bir ş art, kamu 
düzeni, ahlak töresi ve kanun hükmüne ayk ırı  olamaz. Aksi takdirde 
sözle ş me yasak edilir. Irade, statü konusunda oynayamad ığı  rolü söz-
le ş mede pekala oynayabilir. Hukuki i ş lemlerin ş art ve yarg ıları , söz-
le ş mede, statüde oldu ğundan daha fazla bir serbestlikle düzenlenir. 
Hukuktaki ilerlemeler sözle ş melerin ileride statülere üstün gelece ğ i 
inancını  vermektedir. Gerçekte sözle ş me serbestli ğ i gün geçtikçe kuv-
vet bulmaktad ır. Bu ifade yüzde yüz do ğ ru ise, gün geçtikçe sözle ş me-
ler üstün bir rol oynayacakt ır. Öte yandan toplumda kanun ve kural-
ların uygunla şı mı  kadar çe ş itlenmesi de yer almaktad ır. Bununla be-
raber uygunla şı m (mutabakat) çe ş itlenmeden (diversite) daha önce 
gelir. Bir topluluktaki insanlar ın eylem ve i ş lemleri aynı  damga ile 
damgalanmak ve aynı  modele uymak zorundad ır. Yeter ki bu uygun-
la şı m de ğ i ş meyi bertaraf etmesin. 

Sanat davran ış larında olduğu gibi hukuk davran ış larında da 
toplum hayat ının iki yönü vard ır. Biri iç âlemle ilgilidir ki yerine göre 
buna fikir, dü ş ünce, tasavvur, karar ve ana kavram (notion) adlar ı  
verilir. Hareket ve davranma ş eklinde kendini gösteren d ış  görünü şe 

de yine yerine göre eylem, i ş lem, etki, tepki ve i ş  (action) ad ı  verilir. 

3. Tapmma hayat ı  (La vie d'adoration) 

Tapmma hayat ı  deyimiyle e şya ve insana ili ş ik olmayan, Tanr ı  
ve ruhlarla ilgili heyecan, dü şünüş  ve davranış lar anla şı lır. Buna mistik 
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hayat denildi ğ i gibi âyinlerle sonuçlanmas ı  bakımından dini törenler 
hayatı  da denilebilir. Bugün bu terimle din ve sihiri (magic) içine alan 
tanrı  hakkındaki dü şünü ş  ve davran ış ların tümü anla şı lmaktadır. 
Bu alanda ikinci derecede dü şünü ş  ve davranış ların bölümünü ele ala-
lım: Birinci bölüm, efsaneler (mythes), iman, inan, duyu ve duyu ş lar 
gibi dini tecrübe (Experience religieuse)nin içsel yönleridir İkinci bö-
lüm ibadet, mensek (Rites) ve törenleri kar şı layan uygulamalard ır. 
Bunlar dini tecrübelerin d ış  belirtileridir. Efsane ile mensek veya imanla 
tap ınma, din ve sihirin iki temelli yönünü gösterir. Her ikisi de bir grup-
taki insanlar aras ında ortakla ş a davran ış lard ır. Her grubun kendine 
özgü bir imanı  ve bu imana ba ğ lı  dini törenleri vard ır. Bunun dışı nda 
toplumsal niteli ğ i olan bir ş ey akla gelemez. Burada töre ve adetlerin 
toplumdaki uygunla şı mı  üstün bir rol oynar. Mistik yapt ırım veya 
günah düşüncesi, Tanrı  veya tanr ılara itaat ı  saklar. 

Toplumun çe ş itli sınıfları/la göre din görü ş ü baş ka ba şkadır. Tanr ı  
fikri hazan ki ş isel olmayan soyut güçlerle, kimi zaman totem veya 
ata ruhlar ıyla sembolle ştirilir. İnsanın totemle münasebette oldu ğu 
sanı lır ve bundan totemcilik denilen bir din do ğ ar.42  Totemcilik siste-
minde bir ş ey veya bir hayvan mana denilen ads ı z bir gücü gösterir". 
Bazan ki ş isel ruhlar, yersel ve ulusal tanr ılar ve hatta h ıristiyanlık, 
musevilik ve müslümanl ıkta oldu ğu gibi uluslar aras ı  ve evrensel Tan-
rı , inanma ve tap ınma konusu olur. Bundan dolay ı  Courno, din-
leri uluslar aras ı  dinler (Religions proselytique ou internationales) 
ve ruhani veya ulusal dinler (Religions Hieratiques ou nationales) diye 
ikiye ayırmış tır. Bunun gibi, çok tanr ılı , ve tek tanr ılı  dinler (Poly 
ou monotheism.e) tasnifi de vard ır. Bütün bunlar her grubun kendine 
mal etti ğ i fikir, inanma ve tap ınma sonuçları  olup bunlara sayg ı sızlık 
gösterilmesi günah say ılır. Hukuk ve ahlak üzerindeki yank ıları  ba-
kımından bunlar toplumsal bir mana ta şı rlar. Benjamin Constant, 
Frazer'den çok daha önce dinin, hukuki geli ş me ve ahlaki de ğ i ş medeki 
bu rolünü belirtmi ş tir. Mistik yapt ırım, ahlaki ve hukuki yapt ırıma 
giden yolları  açmış tı . Ne dini ne töresi vard ır, ş eklindeki ata sözü ma-
nası zdır." Dinle töre, imanla kanun, ötedenberi birbirine ba ğh kal-
mış lardır. Ruh ve tanr ılara iman, eskiden oldu ğu gibi bugün de ma-
nevi bir önem ta şı maktad ır. Ibadet veya tap ınma, iman ve itikatta 

42 Eski Türklerde toteme ong ım derlerdi. Bk. Z. Gökalp, T. Medeniyeti Tarihi. 

43 Mana polinezya dilinden al ınmış tır Eski Türkler buna kut derlerdi. Gökten inen nur 
sütunu, altın- ışı k şeklinde tasarlanm ış tı . Eskilere göre kut herhangi bir insan ve hayvana doku-

nursa onu gebe b ırakırdı . Bk. Z. Gökalp, Türk Medeniyeti Tarihi. 

44 N'avoir ni foi ni ki. 
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olduğu gibi, çeş itli şekiller gösterir. Tap ınmada baz ı  eylemler ve çekim-
serlikler vard ır. Bunlar müsbet (Rites positifs) ve menfi törenler (ri-
tes negatifs) olarak ikiye ayr ı lırlar Tanr ıları  ve Ruhlar ı  memnun etmek 
için yapmak zorunda oldu ğumuz ş eyler kadar yapmamak ve çekimser 
kalmak zorunda olduğumuz ş eyler de vard ır. 

Müsbet törenler, sözle (rites oraux) veya el hareketleriyle (Rites 
manuels) yap ılan törenler türünden sözler ve hareketlerdir. Birincinin 
örneğ i dualar (les prieres), ikincinin örne ğ i kurbanlard ır. Birçok 
toplumlarda bu müsbet törenler fertlerin bütün hayat ını  kapsarlar. 
Be ş ikten mezara kadar bu böyle devam eder. Do ğum ve erdirme tören-
leri (rite d'initiation), evlenme, evlat edinme (adoption) ve ölüm gibi 
hayat ın bütün geçit olaylar ı  törenlere yol açar. Varl ığı n bütün olay 
ve olgular ında aynı  hal görülür. Yap ı , yolculuk, savaş , konu şma, söz-
le şmede, uygun baz ı  davram ş larla, tannlarm i şlere kar ış tırıldı gı  ve 
tap ınma ş ekillerinin hayat ımıza etkiler yapt ığı  görülmektedir. Seyyah 
ve bilginler bu gibi bo ş  inançlar ı  yeniden canland ırmış Iardır. Bazan 
bu dini inanış  ve davranış lar çok geni ş  törenlere yol açm ış tır. Dini 
bayram ve yortular bu gibilerdendir. Bu bayramlar ortakla ş a bağ ları  
koruma ve tazelemede büyük bir rol oynarlar. Bayramlar ın kolektif 
(ortakla ş a) yönden etkileri çok önemlidir. Tanr ı ların olağanüstü güç-
lerinden yararlanmak yahut iyilik ve yard ımlarını  sağ lamak tap ınma 
törenlerinin güttü ğü amaçlardand ır. Denebilir ki bütün törenler, iyili ğ i 
sağ lamak kötülüğü önlemek üzere yap ılırlar. Tanr ılar sevgi kadar 
saygı  da isterler. İş te bu sebepten dolay ı  menfi törenler (rites negatifs) 
doğmuş tur. Yasaklar veya Polinezya diliyle Tabular45 , bu gibilerdendir. 
Bugün bütün dillerde yerle şmiş  olan bu sözü biz de tabu diye kullanaca-
ğı z. Kelime bat ı  dillerine Tabou, Taboo olarak geçmi ş tir. Tanrı  veya tan-
rılar' öfkelendirmemek isteniyorsa, yasak edilen ş eyleri yapmamak veya 
baz ı  çekimserliklerde bulunmak gerekir. Çekimserlik kendili ğ inden top-
lumsal davram ş lara dahildir. Bir çok toplumlarda bütün hareket ve dav-
ranış  tarzlar ına bu yasakların girmiş  olduğu görülür. E şya, insan ve 
davramş larla ilgili yasaklara her toplumda rastlan ır. Bu türlü yasak-
lar ş öyle s ıralanır: görme, dokunma, yapma, sanat, zaman, mekan, 
yiyecek yasaklar ı , ve cinsi yasaklar hep bu temellere dayan ır. Görü-
lüyor ki, sayg ı  veya saygı sı zlıktan ileri gelen bir sürü buyruk ve çekim-
serlikler bu yasaklar kategorisine girerler. 

45 Tabu (Tabou) türkçe kar şı lığı  tekinsizdir. Buna halk dilinde tekin de ğ il derler. Tekin, 

bo ş  ve içinde bir şey yok demektir. Tekinsiz ise içinde cin ve peri gibi çarp ıcı  kuvvetler bulunan-

dır. Eski türklerde tabu kar şı lığı  koruk sözü kullamlırdı  (Bk. Ziya Gökalp, Türk Medeniyeti 

Tarihi, sh. 67-68 . ) 
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Hukuk, ahlak ve dil gibi dinin de kendine özgü bir tak ım kural ve 
kanunlar ı  vardır. Bütün bunlar, olumlu eylemler veya çekimserliklerle 
(Actions ou abstentions) sonuçlamr. Bu ise, bütün toplumsal olaylar ın 
ortakla ş a bir niteli ğ idir. Nas ıl, hukukun da buyrukları  (commendements) 
ve yasaklar ı  (empechernents) varsa, dinin de yükümlülükleri (obligations) 
kadar yasaklar ı  (interdictions) vard ı r; abi:ak ın, dilin, modan ın da kendine 
özgü iyilik ve kötülükleri, do ğ ruluk ve yanlış lıkları , kabalık ve incelikleri 
olabilir. Toplumdaki töre ve adetlerin uygunla şı mı  (mutabakat ı) iki 
ş ekilde kendini gösterir. Burada uygunla şıı n, inanılan veya inan ılmayan, 
yapılması  gereken veya yasak edilen, yap ı labilen veya yap ılamayan, 
söylenebilen veya söylenemeyen, giyilen veya giyilemeyen konular ı  
düzenler. Bir toplumdaki insanlar ın davran ış  ve duyu ş ları  kadar, çe-
kimserlikleri de birbirine ba ğ lı  ve uygundur. Böylece uygunla şı m ilkesi 
ortakla ş a davran ış ların tümü üzerinde etki yapar. 

IV. SOSYOLOJ İ K GÖRÜŞ  

A . SOSYOLOJİ  VE TOPLUMSAL PRATİ K 

İ lk olarak sosyolojiyi, normatif bilimlerden ay ırdetmek gerekir. 
Eskiler pozitif ve deskriptif bir bilim olan sosyolojiyi, de ğerlere da-
yanan normatif bilimlerle kar ış tırıyorlardı . Sosyolojide, gerçe ğ i anla-
maya, problemleri ayd ınlatmaya ve olgular ı  bilimsel yönden kavra-
maya çalış an teori, prati ğ in izinden gitmek zorundad ır. Ancak bu sa-
yede rasyonel bir uygulama sistemi kurulabilir. Bu gere ğ i Aug. Comte, 
zamanında anlamış tı . Bundan dolay ı  Fransada sosyoloji, nazari te-
mellere dayanan bir bilim dal ı  sayılmış t ı . Bu ise, Anglo-Sakson görü ş üne 
zı tt ı r. Amerikada toplumsal ara ş tırmalar, ço ğu zaman Toplumsal 
hizmet (Social Service), Toplumsal i ş  (Social Work) veya Toplumsal 
yönetim (Social Management) ad ıyla tatbiki sosyolojiye ba ğ lı  kalmak-
tadır. Burada prati ğ in çözemedi ğ i baz ı  mes'elelerle kar şı la şı lır. Fran-
sa'da ise maliye, diplomasi gibi pratik formüllere dayanan bilgi kollar ı  
üniversite kürsüleri aras ında yer almış t ır. Öte yandan ne kadar yetenekli 
olursa olsun bir sosyologun toplumsal kanunlar ı  yaratmak iddias ı  ile 
ortaya at ı lması  doğ ru de ğ ildir. Demek oluyor ki ne pratik, ne de teori 
yalnı z ba şı na sosyolojinin kurulmas ı  için yeterli malzemeyi verebilir. 
Ş üphesiz teori kadar prati ğ in de kendine göre özellik ve üstünlükleri 
vardır. Bu sebepten teorik mânada anla şı lan sosyoloji ile toplumsal 
pratik aras ında bir ay ırım yaparak herbirine pay ını  vermek yerinde 
olur. Toplumsal prati ğ in anayurdu olan Amerikada bile ünlü bilginler 

43 



bu ay ırımı  yaparlar. Fakat teori ile pratik aras ındaki münasebetler 
bilhassa ş u sebeplerden dolay ı  çok karışı k ve karma şı kt ır: 

1. Sosyoloji bilginleri, her vakit belirli bir zaman, belirli bir mem-
leket ve belirli bir s ınıfın adamlarıdır. Pe ş in fikir, yerli tasa ve günlük 
kaygılardan kolaylıkla sıyrılamazlar. 

2. Bir an için sosyolojinin pratiğe s ırt ını  çevirdiğ i kabul edilse 
bile bu, sosyoloğun uygulamalara aldırış s ız kalaca ğı  anlamında de ğ ildir. 
Durkheim, "ara ş tırmaları mı z sadece teorik bir bilgi edinme hevesimizi 
gidermek için yap ılmış  olsaydı , bir saatlik zahmete de ğmezdi" diyor. 

3. İ ç tecrübeyi gerektiren manevi bilimler kar şı sında teorik bir 
araş tırma, belirli bir tecrübe ve toplumsal ya ş ayışı n gerçekleriyle 
ki ş isel temas ı  gerektiren bir sosyoloji de vard ı r. 

B. SOSYOLOJ İ  VE TARİ H 

Sosyolojiyi tarihten ay ırdetmek gerekir. Tarih geçmi şe ilişkin 
toplumsal olgular ı  somut olarak belirli zaman ve mekân içinde inceler. 
Tarihin malzemesini te şkil eden be ş eri davranış lar zaman ve mekâna 
göre de ğ i ş ir. O kadar ki bu farklar ı  ara ş tırmak tarihin konular ı  aras ın-
dadır. Bu olgular üzerinde sosyoloji, genel tipleri kuran bir tahlile 
giriş ir. Kimi tarihçilerin sand ıkları  gibi sosyoloji, tarihe kar şı t bir 
bilim dah değ ildir. Bunlar sosyolojiyi, günün; tarihi ise geçmi ş in bir 
etüdü olarak alırlar. Bütün bilimsel ara ş tırmalarda oldu ğu gibi sosyo-
loji de zaman ve mekâna ba ğ lanmayarak her yerde ve her zamanda 
tekrarlanabilen gerçek olgularla ilgilenir. Bundan dolay ı  tarihçi Paul 
La Combe de ğ iş mez benzerlikler gösteren kurumlar (instituts)la tarihin 
konusunu te şkil eden tek olaylar ı  (ev enement) birbirinden ay ırt et-
miş tir. Mesela, Türkiyede kapitülâsyon rejiminin nas ıl baş ladığı m, 
nasıl yerle ş tiğ ini ve nas ıl kalktığı m incelemek tarihçinin i ş idir. Fakat 
kapitülasyon rejimine özgü nitelik ve nicelikleri belirterek genel fikir-
lere varmak ise sosyologun yapaca ğı  bir i ş tir. 

Şunu da belirtelim ki tarihçinin anlad ığı  zamanla sosyologun 
anladığı  zaman aras ında fark vard ır: Tarihçi zamandan birbiri ard ı  
sıra gelen tarih ve kronolojileri anlar. Halbuki sosyologa göre bir kimse 
öldükten sonra da ya ş ayabildiğ i gibi, bir doktrin de aradan uzun bir 
zaman geçtikten sonra anla şı labilir ve yeni bir devir açabilir. Tarihi 
olgular, toplumsal gruplarca duyulup tasavvur edildikleri nisbette 
toplumsal anlamlar ını  almış  olurlar. Bu iki bilim dal ı  aras ındaki derin 
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farklara ra ğmen her ikisi de birbirine yard ı m eder ve bütünlerler. 
Sosyolojik bir inceleme için tarihi bilgi çok de ğerlidir. Buna kar şı lık 
sosyoloji, oluş  fikrini hiç bir suretle ihmal edemez. Öte yandan sosyo-
lojinin bulduğu tipler de ğ i ş mezlik s ırrma ermi ş  olgular değ ildir. Bunlar 
bir dereceye kadar k ıvam ve benzerlik gösteren tarihi olaylard ır. Top-
lumsal olaylar, tarihi kıyaslamalarla meydana gelmi ş lerdir. Fazla olarak, 
olay ve olguları  doğ ru olarak tesbit etmek için, tarihçinin sosyolojiYe 
ihtiyac ı  vardı r. Ş öyleki: ancak iyi anla şı lan ş eyler güzelce vas ıflanır 
ve tesbit edilebilirler. İyi anlamak da kar şı la ş tırma ve kavramla ş t ırma 
ile mümkündür. Durkheim, "tek olgu iyice vas ıflanamaz" diyor. Aynı  
anlamda tarihçi Gustave Glots da, "olgular ı  anlamak için özel hallerden 
ayrılarak genel fikirlere varmak gerekir" diyor. Tarih, tarihi olaylar ı  
açıklamak yani onlar ın nedenlerini anlamak amac ını  güttüğü zaman 
sosyoloji tarih için çok de ğerli ve gerekli bir yard ımc ı dır. Bire çok ta-
rihçiler tarihi özel, sosyolojiyi genel olaylar bilimi diye al ırlar. Tarih 
değ iş en, sosyoloji kıvam ve denge gösteren olgular bilimidir. Tarihi 
olgular zaman ve mekânla ba ğhdırlar. Sosyolojik olgular ise zaman ve 
mekan kaydından ayr ılmak ve slyr ı lmak suretiyle incelenirler. 

C. SOSYOLOJ İ  VE ÖZEL TOPLUM BILIMLERI 

Sosyoloji, iktisat, hukuk, din, ahlak ve dil gibi özel toplum bilim-
lerinden ayr ı  bir bilim dalı  olarak ele al ınamaz. Mü ş ahhas muhteva-
sından ayrılan bir sosyoloji, olsa olsa kategorileri her yazar ın iste ğ ine 

göre de ğ iş en belirsiz bir toplum felsefesi olabilir. Bu ş ekilde anla şı lan 
bir genel sosyoloji, bir italyan dü ş ünürünün dedi ğ i gibi, Babil Kule-
sinden başka bir ş ey de ğ ildir. Sosyoloji, toplumsal ya ş ayışı n tümü ile 
ilgilenen bir disiplindir. Nasıl anatomi, fizyoloji, botanik, zooloji ve 
benzerleri Biyoloji bayra ğı  alt ında toplamyorsa; nas ıl optik, yankı , 
ı sı  ve elektrik dallar ı  fizik bilimini meydana getiriyorsa Sosyoloji de, 
tıpkı  bunlar gibi özel toplum bilimlerinin tümünü içine al ır. Sosyoloji, 
bağı ms ız uzmanlarca geliş tirilen çeş itli ve farkl ı  olgular arası nda s ıkı  
bir yakınlık olduğunu bize ö ğ retir. Bu olgular birbiriyle sık ıca bağ lan-
tı lıdır ; o kadar ki bunlar tek tek ele ahn ırlarsa anla şı lamazlar. Bununla 
beraber ayn ı  tabiatta olgulard ır. Hepsi de aynı  toplumsal gerçe ğ in çe-
ş itli belirti (tezahür) leridir. Bugün sosyolojik görü ş , bu özel disiplin-
leri canlandırmaya ve iskolastik baskılardan kurtarmaya ba ş lamış t ır. 
Öte yandan ansiklopedik sosyolojinin ele ş tirme ve tak ış malara yol 
açtığı  bir gerçektir. Spencer gibi bir dü şünürün tek ba şı na özel toplum 
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bilimlerinin tümünü kucaklamak iddias ı  karşı sında bu eleş tirmeler hakl ı  
olarak ileri sürülebilirdi. Fakat bugün için böyle bir iddia ve böyle bir 
ele ş tirmenin bilimsel alanda yeri yoktur. Ilerlemeler sonunda, bütün 
deneysel bilimlerde oldu ğu gibi, sosyolojide de bir uzmanla ş ma, bir 
iş  bölümü ve bir ekip çal ış mas ı  kendini göstermi ş tir. Özel toplum bi-
limlerinin inceledi ğ i olay ve olgular, diğer toplumsal olgulardan ancak 
kağı t üzerinde ve hayali olarak ay ırdedilebilirler. Özel olaylar, ba ğ lı  
oldukları  müş terek ortamlara gidilmek suretiyle anla şı lırlar. Durkheim 

ve Durkheim yolunda gidenlerin aç ıkladıkları  gibi bütün bunlar bir 
genel sosyolojinin var olmas ı  imkanlar ım ortadan kald ırmaz. Ameri-
kalı  sosyolog F. Znaniecki, sosyolojinin eski sentetik anlam ının can-
lanmas ı  gereğ ine inanmış tır. Zira toplumsal olgular aras ında çok canl ı  
zihni ve manevi bir ilgi ve bağ lantı  kurmak söz konusudur. Dü şünen 
her insan bağ lı  bulunduğu medeniyetin tümünü kavramak, onu öte-
kileriyle kar şı la ş tırmak ve insanlık tarihi evriminde baz ı  yöneliş  ve 
doğ rultuları  keş fetmek için tarihi yorumlar yapma ğa çalışı r. Fakat 

burada, önceden söylendi ğ i gibi, ancak mü şahhas bir Genel Sosyoloji 
söz konusu olabilir. Böyle bir genel sosyolojinin rolü, özel dallarda elde 
edilen kısmi sonuçların bir sentezini yapmaktan ba şka bir ş ey olamaz. 

V. SOSYOLOJİK ARAŞ TİRMALARİN TEMEL KURALLAR İ  

A. MÜŞ AHHASLIK KURALI (Regle du concret) 

Sosyoloji art ık metafizik de ğ il, toplumsal olgular ın deneysel bir 
bir bilimidir. Metodun ilk kuralı , müş ahhas olaylardan, toplumsal 
gerçeklerin gözleminden ve deneyden i ş e ba ş lamayı  emreder. Yerinde 
yap ılan soruş turmalar (anketler), bilgin, sömürge memuru ve misyo-
nerlerin yerlilerle yapt ıkları  görüşme ve konu şmalar ve bir i ş letmenin 

yönetim ve çah ş malarnıa kat ılmalar bu kuralın gereklerindendir. Ro-
manya okulunun sava ş cı  sosyoloji (Sociologie Militante) ad ını  verdiğ i 

bu görüş te hiç bir partizanl ık yoktur. Beatrice Webb ve kocas ı  Sidney 
endüstriyel Demokrasi (Industrial Democracy) adl ı  eseri yazmak için 
iş çi elbisesi giyerek Londrada atelye atelye i ş  aramış  ve böylece i ş çi-

yaş ayışı nı  kendileri üzerinde denemi şlerdi. Andre Philip, i şçi meselesi 
üzerine eser yazmadan önce Amerikan fabrikalar ında çalış mış tır. 
Bugün sosyometri, bu sava ş çı  sosyoloji gereklerini gerçekle ş tirmek 
amacındadır.' 

46 Sosyometri, toplumsal olgular ı  tartmak, saymak ve ölçmekten ibaret bir usuldür. 
Ekoloji insanla çevre ba ğmtı larma iliş kin oldu ğ u halde sosyometri insanla insan ha ğı ntı larını  
arayıp bulur. (Bk. Sosyometri k ı smı). 

46 



B. Ş UURLU TECAHÜL KURALI (Regle de Pignorance consciente) 

Sosyolog, toplumsal konuda pratikle teorinin ba ş ka ba ş ka ş eyler 

olduklarını  anlamalı dır. Bunun tabii bir sonucu olmak üzere uygulama 
ve pratik için yeter say ı lan sa ğduyu toplumsal gerçe ğ in anlaşı lması  
için yetersizdir. Paul Bureau, "toplumsal ya ş ayış  üzerindeki bilgiler, 
toplumsal olaylar ı  bilimsel yönden incelemede yard ımc ı  de ğ il, çok 
ciddi sak ı ncalar ve engellerdir" diyor. Bacon, bilimsel ilerlemeye engel 
olan idola'lardan metodik şüphe yoluyla kurtulmad ıkça hiç bir sosyo-
loji çalış mas ı  mümkün de ğ ildir" diyor. Durkheim, sosyolojik inceleme-
lerde her türlü pe ş in yargılardan sistemli bir ş ekilde kaç ırmayı  öğütler. 48  

Bacon bu konuda 12 önerme ileri sürer; bunlar sa ğ duyu (sens 
commun) ya çarpt ıkları  halde kendilerine göre sosyolojik gerçeklerdir. 
Pratik ya ş ayış ta gözümüze çarpan ve insanl ığı  yakından ilgilendiren 
kimi e şya ve eylemler hiç bir vakit bilimsel ara ş tırmalarımı zda bize k ı -

lavuzluk edemezler. Bir kimsenin mide fizyolojisini bilmesi için kendi-
sinde bir midenin bulunmas ı  yeter olmad ığı  gibi Hafı za kanunlar ını  
bilmesi için bazı  hat ıraları  olmas ı ; Heyecan kanunlar ın bilmesi için de 

heyecanlara mâlik bulunmas ı  yeter say ılmaz. Sosyolog t ı pkı  fizyoloji 
bilgini gibi inceleyece ğ i konu kar şı s ında bilmezlik duygusu (sentiment 
de son ignorance) na sahip bulunmal ı dır. Bilgin, toplumsal olaylar 
hakkında pratik olarak edindi ğ i bilgileri, zihninden silip atmas ını  ve 
kafas ını  bir levhi emles yapmas ını  bilmelidir. Bilgin, prensip olarak olay-
ların özellik ve niteliklerinden ve onlar ın bağ lı  bulundukları  sebeplerden 
hiç bir ş ey bilmediğ ini kabul ederek i ş e ba ş lamalıdır. Levy Bruhl'ün 
dediğ i gibi, çok karma şı k olan mensek ve törenlerini çok iyi bir ş ekilde 

bilen Avusturalyal ıları n bu bilgilerine bilimsel bir değ er vermek sadece 
gülünç olur. O halde bilgin, ampirik olarak edindi ğ i duygu ve kanılar-

dan tamamen ayr ılmas ını  öğ renmedikçe toplumsal gerçekleri inceleye-
m.ez. 

C. OBJEKTİ FL İ K KURALI (Regle de Objectivite) 

Durkheim, Toplumsal Olgular Eşya Gibi ıncelenmelidir49  dediğ i 
zaman bunu yanl ış  anlayanlar, kendisini tenkit ya ğmuruna tutmu ş - 

47 Bacon, pe ş in fikirler kar şı lığı  IDOLA terimini kullanmış tır Çe ş itleri için Bk. H.Z. tTlken, 
Sosyolojinin Problemleri, sh. 134-135. 

48 Il faut eviter systematiquement toutes les prenotions. Durkheim Prejuges yerine Preno-
tions terimini kullanm ış tır (Bk. H.Z. Ülken, aynı  eser, sh. 141). 

49 La premiere Regle et la plus fondamentale est de considerer les faits sociaux comme 
des choses. 
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lardı . Oysa ki objektiflik kural ı  bilimsel sosyolojinin gerekli bir ş artı -
dil.. Bu kuralı  tanımayan bir kimse sosyolojiyi bilim olarak kabul et-
miyor sayılır. Burada objektiflik ne materyalist bir mana ta şı r ne de 
Auguste Comte' ın deyimiyle toplumsal fizik anlam ındadır. Sadece 
sosyolojinin henüz ke ş fedilmemi ş  alanlarda inceleme yapan herhangi 
bir bilim gibi, objektif bir durum takınması  gere ğ ini gösterir. Toplum-
sal olguları  her insana göre de ğ işen inanma, kanı , sanı  ve tasavvur 
gibi gösteren dü şünce ve görü ş ler sübjektif olduklar ından bilimsel in-
celemelere pek elveri ş li de ğ ildirler: Aynı  olguların hareket, e şya ve ku-
rum olarak objektifle ş en yönleri vard ır ki bunlar ölçülebilir ve tek-
rarlanabilirler. Sosyoloji bu olgular ın objektif yönlerini inceler. Mesela 
bir dini incelemek istedi ğ imizde, onu, bizim Tanr ı , dünya ve ahiret 
inamşı mıza ve genel olarak dini görü ş lerimize göre de ğ il, belirli bir dinin 
tap ınma ş ekilleri ve kutsal kitaplar ı , din törenleri ş eklinde gözlem-
lenebilen ve objektif görü ş lerle incelemelidir." Durkheim' ın fikirleri 
bütün ele ş tirmelere ra ğmen bu konuda ayakta durmaktad ır. Yazarın 
ortaya koydu ğu kural toplumsal gerçe ğ i gerçekten anlaman ın, deneysel 
bilimlerde olduğu gibi, sab ırlı  ve uyanık bir çözümleme ile mümkün 
olacağı nı  gösterir. 

D. TOPLUMSAL OLGUNUN TAYİ Nİ  KURALI 

(R. de la dftermination du Fait social) 

Objektif olmak kaygusu, toplumsal olgular ı  doğ ru olarak s ınır-
lamayı  gerektirir. Tümevar ım metodu, tipler kurmaya götüren bir 
yoldur. Bulunan tipler ideal tipler de ğ il, deney ve gerçeklerden ç ıkarılan 
sonuçlardır. Bu türlü çah şmanın sosyolojideki önemi, öteki bilim dal-
larından daha büyüktür. Çünkü halk aras ında kullanılan söz ve kav-
ramlar sosyoloji için yetersizdir. Bir tarihçi, sanat , devrim, evrim, 
ulus, köy, kent ve benzeri kavramlar ı  tarif ve tayin etmeyerek oldu ğu 
gibi kullanabilir. Fakat Sosyoloji, genellik kavram ve anlam ına değer 

verdiğ inden bu konu üzerinde daha çok durmak zorundad ır. Şüphesiz 
genel demek müphem demek de ğ ildir. Genel demek belirli ve aç ık 
olan kavramsal dü şünce (Pensee conceptuelle) demektir. Intihar sözü 
halk dilinde çeş itli anlamlardad ır. Kelime kendini öldürme, yanl ış  bir 

hareket, paray ı  boş  yere harcama, sa ğhğı  hiçe sayma anlamlarma gelir. 
Bundan dolayı  intihar sözü müphemdir. Buna kar şı lık din sözünün 

50 Bk. H. Z. [iken, Sosyolojinin Problemleri, sh. 140-141 İ stanbul, 1955. 
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rnedeniyetimizde dar bir anlam ı  vard ır. Araş tırmaların doğru ve iyi 
sonuçlar vermesi için ele al ınan konuyu ve onu gösteren terimi aç ıkça 
tanıtmak ve belirtmek önemli ve gereklidir. 

E . DAYANIŞ MALI BÜTÜNLÜK KURALI 

(R. de la totalite solidaire) 

Çözümleme ve kavramay ı  kolayla ş t ırmak için yap ılan bölüm-
leme ve ay ırmalar hiç bir vakit toplumsal bütünü meydana getiren 
unsurların birbirine s ıkıca bağ lı  bulunduklarını  unutturmamal ı dır. 
M. Mauss bu konuda ş öyle yazıyor: "toplumsal bir olay, kollektif heye-
tin tümüne göre ele al ınmazsa hiç bir ş ey anla şı lmaz". Bundan dolay ı , 

toplum konusunda parçalar ı  de ğ il, bütünü göz önünde bulundurmak 
gerekir. Her olay, toplumsal bütünün kopmaz bir parças ıdır. Yalın, 
tek ve tekil bir toplum olay ı  yoktur. Incelemelerde zihni bir 
soyutlama ile bütünü parçalara böleriz. Gerçekte olay ve olgular yal ınç 
değ il, karma şı k ve bile ş iktirler: iktisat, hukuk, estetik bir arada bu-
lunur. 

Mesela, kendinize bir ayakkab ı  alaca ğı mı zı  düş ünelim bir kere 
bunun fiat bak ımından kesemize uygun olmas ını  arar ız (Iktisat); 

kunduracı  dükkanına girerek sözle ş me yapar ız (Hukuk); ald ığı mı z 

ayakkab ının güzel olmas ını  da hesaba katar ız (Estetik). Görüliiorki 
bir çok bölümlerin bir araya gelmesiyle bir çift ayakkab ı  alınmış  oluyor. 

Fakat bu unsurlar ı  incelerken bunu bütün olaya nisbetle incelemezsek 
sonuç verimli olmaz. O zaman gerçekten kesemize uygun fakat kimsenin 
karşı sında giyemiyece ğ imiz bir çar ık almış  oluruz. O halde toplumsal 
olaylar, bütün olarak ele al ınan olaylard ı r. 

F. NORMALİ  PATOLOJ İ KTEN AYIRMA KURALI 

(R. de la distinction du normal et de la pathologie) 

Aralar ında kimi ba ğı ntı  ve bağ lantı lar olmas ına rağmen ac ı  duyma 
her vakit bir hastal ık belirtisi de ğ ildir. Tersine, kimi zaman da ac ı  duy-
mamak bir hastalık belirtisi olur. Nitekim do ğum sancıları  normal bir 
hal olduğu halde ac ı  duyulur. Buna kar şı lık morfinlenmi ş  bir hastanın 

acı  duymas ı  normal de ğ il, patolojik bir hâldir. Biyolojik hastal ıkla 
sosyolojik hastalığı  birbirinden ay ırt etmelidir. Toplumsal hayatta bir 
olgu ancak belirli bir tipe göre marazi veya normal say ılabilir. Mutlak 
bir marazilik yoktur. Gerek Biyolojide gerekse sosyolojide her tipin 
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kendine özgü normal ve marazi halleri vard ır. Geli ş mesinin belirli bir 
safhas ında ele alınan sosyolojik bir tipin ortalamas ı  normaldir. Ma-
razi ise bu ortalama tipe göre istisnai ve ar ı zi olandır. Toplumsal alanda 
bunun bir çok örneklerine rastlan ır. Mesela, fiatlar ın istikrarlı  olmas ı , 
teknik ve sanayii ileri memleketlerde normal; fiyat f ırlama ve dü şme-

leri ise marazidir. Fakat sanayile ş meye yeni at ılmış , teknik ve iktisaden 
geri kalmış  memleketlerde fiatlar ın yüksek tutulmas ı  çok kere normal 

ve tabii bir olayd ır. Çünkü bu sayede bir çok i ş  adamlar ı  anayurtlar ın-

dan uzak olan bu yeni memlekete bol para kazanmak hevesiyle ak ına 

ba ş lar; memleket sanayicileri üretimi artt ırır; yabanc ı  sermaye daha 

yüksek bir kazanç elde etmek için memlekete gelir ve bütün bunlar 
kalkınmayı  hı zland ırır. Pek tabii olarak bu merhalede bulunan mem-
leketlerde gerek fiatlar ın yüksek olmas ı  ve gerekse kazanç nisbetiiiin 
fazla olmas ı  bundan önceki misalin tersine normaldir ve buna kar şı lık 

fiatlar ın ve kâr hadlerinin a ş ağı  olması  da marazi sayılabilir. O kadar ki 

bu aş ağı  fiat memleket ekonomisini felce u ğratabilir. Bir ba şka misal 

de Durkheim' ın ele aldığı  suç ve suçludur. Suç, mahiyeti itibariyle 
kollektif duygularda tepki uyand ıran bir eylemdir. Bu her toplumda 

vardır. Yalnı z ş ekilleri de ğ iş ir. Bu sebeple suç normal bir olayd ır. Bir 

cemiyetin ilerlemesine i ş aret say ı lır. Ilerleme orijinalliklerin bir eseridir. 
Bir çok idealistlerin, ortaya ç ıkıp, devirlerini a ş an bir seviyeye ula ş ması  
karşı sında, devrinden a ş a ğı  bir seviyede kalan suçlunun ortaya 
çıkmas ı  normal bir olayd ır. Kimi zaman vaktinden önce harekete ge-
çen idealistlerin çal ış ması  kanunun cezaland ırdığı  fiiller aras ına girer. 

Namık Kemal, Ziya ve Mithat Pa ş aların ve hatta Mustafa Kemâlin, 
Eski Idarece idam ferman ına yol açan suçlar ıdır ki bugünkü verimli, 

toplumsal ya ş ayışı n temelini atmış t ır. Her toplumda dâhi kadar, de-

hası  tersine dönmü ş  insanların varlığı nı  kabul etmek laz ımdır. Zira 
genel olarak ilerleyen bir toplum geri kalmakta direnenleri cezaland ırır. 
Hayat geçmi ş ten gelece ğe doğ ru akan olaylar zinciridir. Bu zincirlemeyi 
engelleyen her olay cezay ı  gerektirir. Yukar ı da biraz anlattığı mı z gibi 

kimi zaman ceza piyangosu hayat ak ışı nda a şı rı  derecede ileri gitmek 

ve normal gidi ş i zorlamak isteyen idealistlere de dü ş er. 

G. TOPLUMSALI TOPLUMSALLA TAYIN KURAL' 

(R. de la d'âermination du social par du social) 

Sosyologlardan bir ço ğu toplumsal olgular ı  aç ıklamak için toplum 

dışı  sebeplere ba ş  vurmu ş lard ı r. Halbuki toplumsal olay ve olgular ın 
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açıklanmasında sonucun do ğmasına etki yapan sebep (Cause efficiente) 
göz önünde bulundurulmal ıdır. Bu yoldan yürünürse "toplumsal bir 
olayın sebebi, yine bir toplumsal olayd ır" gerçe ğ i kendiliğ inden anla şı lır. 
Durkheim bu kural ı , büyük bir aç ıklıkla ortaya koymu ş tur. Önceleri 
toplumsal olaylar, fizik, biyolojik, psikolojik ve astronomik sebeplerle 
izah edilmiş ti. Bu görü ş ler tamamen yanl ış tır." 

51 Bk. E. Durkheim, Sosyoloji metodunun kaideleri, Türkçeye çeviren: Selmin Evrim, 
İ stanbul, 1942.; H. Z. Vlken, Sosyolojinin Problemleri, sh. 234-235 İ stanbul 1955. 
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IKINCI BÖLÜM 

METOT 

(Vasıflama, kar şı laş tırma ve açıklama) 

Sosyolojinin tanım ve bölümü bu bilimin gütmekte oldu ğu amacı  
belli eder, Metot ise bu amaca götüren yollar ı  gösterir. 

Sosyolojinin konusu toplum ve toplumsal dü ş ünü ş  ve davranış ları  
vasıflama, kar şı laş tırma ve aç ıklamadır. O halde kendine özgü kurallar ı  
olan üç a ş amamn incelenmesi söz konusudur. Ama olgular ı  nas ıl vası f-
lamalı , nas ıl karşı laş t ırmalı , nas ıl aç ıklamalı ? K ı sacas ı , toplumsal ya-
sayı s ı  nas ıl kavramal ı  ve anlamalı ? Bütün bunlar bilimde kar şı la şı lan 
teknik konulard ır. Burada sadece genel ilkeler ve belirli örneklerle 
yetinece ğ iz. 

I. VASIFLAMA (Description) 

Sosyoloji'de ara ş tırmalar, vas ıflama ile ba ş lar; aç ıklama ile biter. 
Bu durum sosyolojinin tabiat bilimleri gibi deneysel olmas ından ileri 
gelir. Burada usuller, tarih ve etno ğ rafya'da kullan ılanlara benzer: 
Belgelere dayanan ele ş tirmeli çözümleme ve her türlü envanter usulleri 
kullanılır: Müzeografi, kartografi, ses alma cihaz ı , sinema, folklor metin-
leri, efsane, menk ıbe, gelenek, destan, atasözü, özlü söz (dicton) ve 
benzerleri bu gibilerdendir. Fakat, dünün ve uza ğı n toplumsal gerçe ğ i 
bizi ilgilendiren biricik konu değ ildir; Günün ve yak ının gerçekleri 
ile sı cağı  sı cağı na kar şı laş mak, zaman ımız toplum ve toplumsal olay-
larının oluş  ve geli ş imini bilmek te önemli ve gereklidir. 

Yukarıda belirtti ğ imiz gibi sosyolojik ara ş t ırmalarda geçilmesi 
gereken ilk a ş ama, olgular ı  vas ıflamad ır. Buna, genel olarak, toplumsal 
olgular ın gözlemi (observation) denir. Günün ve dünün İ nanma ve 
ya ş ama tarzlar ını  göstermek, bunlar ın doğ ru bir portresini çizmek, 
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onlara kar şı  duyulan sevgiyi, uyanan tiksintiyi unutmak san ıldığı  
kadar kolay de ğ ildir. Hiçbir kimse yamyamlıktan ho ş lanmaz. Bununla 
beraber bu durumu, çok yayg ın bir hal olarak ele almak ve aç ıklamak 
gerekir. 

Toplumsal olgular iki türlü gözlemlenir: do ğ rudan doğ ruya gözlem, 
dolayı s ıyla gözlem. 

A. DOLAYSIZ GÖZLEM (Observation directe) 

Günün olaylarını  olduğu gibi do ğ rudan doğ ruya görmektir. Yurt ve 
yuva, öz ve oba, köy ve kent, i ş  ve sanat incelemelerinde bu yol tutulur. 
Buna monografi usulü denir. Le Play okulu bunu alabildi ğ ine kullan-
mış tır. Afrika ve Avustralya'n ın garip adetli toplumlar ı nın ya ş ayışı  
bu usulle saptanır. Bunlar daha çok etnoloji ve etnografyan ın konusu-
dur. Ilkel toplumlar ın nas ıl ya ş adıklarını  öğ renmek için oraya kadar 
gidip görmekten ba şka ç ıkar yol yoktur. Sosyolog, etnolog veya etnog-
raf kendi gözleriyle olgular ı  görebilir.° Fakat, bakmas ını  ve görmesini 
bilmek laz ımdır. Ayrıca gözlemin yöneltilmesi de önemlidir. Do ğ rudan 
doğ ruya gözlemin kendine özgü bir tekni ğ i vardır: Burada s ırasıyla 
öğ renme, hazırlama ve sezmeden söz aç ılabilir. 

1. Öğrenme (initiation) 

Bir toplumun ya ş ayışı nı  iyice gözlemek için o toplumun dilini 
öğ renmek gerekir. Çünkü bir toplumun duyu ş , dü ş ünüş  ve davranışı nı  
en iyi açığ a vuran dil ve dilde kullan ı lan söz ve sanatt ır. Ayrıca o 
toplumun tarihini bilmek ve günlük ya ş ayışı yla temasa geçmek laz ım-
dır. Bu da uzun zaman o toplum içinde ya ş amakla sa ğ lamr. Turistlerin 
notları  ve az süren izlenimler hiç te güvenilir vas ıflama ve gözlemlerden 
de ğ ildir. Bir kabilenin gelenek, görenek ve ilkelerini anlamak ve çözmek 
için bu kabilenin içinde ya ş amak, toplum hayat ına girmek gerekir. 
İ yi gözlemciler gözlemini yapt ıkları  topluluğun içinde ya ş ar; durumu 
elveri ş li bulurlarsa o topluluğ a üye olur ve gerekli dini törenlere kat ı -
larak o toplulu ğun gizliliklerini iyice ö ğ renirler. Gözlem her yönden, 
ölçülü olmay ı  ve uyanık kalmay ı  gerektirir. 

1 Etnoloji, sosyoloji gibi bir bilimdir. Sosyoloji bugünkü toplumun kar şı laş tırmalı  bir 

etüdü; Etnoloji ise bugünkü kültür derecesine varmam ış  olan ilkel toplumların tetkikidir. Burada 

yaş ayan veya sönmü ş  olan ilkel toplumlar ın medeniyet ve kültür seviyeleri kar şı laştırmalı  bir 

inceleme konusu olur. Etnografya ise, kültür antropolojisinin bir kolu olarak ilkel veya sön-

müş  bir toplumun tasviri bir etüdüdür. 
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2. Haz ıırlama (Elaboration) 

Gözlem için bir haz ırlığ a ihtiyaç vard ır. Gözlemci i şe baş lamadan 
önce haz ırlanmak, çalış mayı  düzenlemek ve bir do ğ rultuya yönelmek 
zorundad ır. Bu yap ı lmadıkça olguların akı cıliğı  ve çokluğu karşı sında 
insanın gözü kama şı r ve körle ş ir. Bunu önlemenin en iyi yolu soru 
kağı dı  (Questionnaire) kullanmakt ır. Gerçek olgularla ilk kar şı laşmadan 
sonra ileride yap ılacak anketin cevapland ıraca ğı  sorular ın listesi yap ılır. 
Gerçe ğe varmak için olaylar ı , karışı klık ve karma şı klığı  içinde aray ıp 
bulmak ve açıkça görmek çok önemlidir. Bas ılmış  soru ka ğı tları  vardır. 
Bunlar iki türlüdür: Genel ve özel soru ka ğı tları . Genel soru k liğulart, belirli 
bir toplumda ara ştırılması  gerekli her türlü olgularla ilgili sorular ın 
bir tablosunu verir. Fransa'da Foucart ve Louis Martin'in soru ka ğı t-

ları  veya Napolyonun Mı sır seferine kat ılan bilginlerin kullandıkları  soru 
kağı tları  bu gibi genel soru UOlandır. Birtakım soru ka ğı tları  da 
özel ve s ını rlı  bazı  olguların saptanmas ıyla ilgili sorular ı  cevapland ırır. 
Bunlara özel soru ka ğı tları  denir. Turgot'nun çinlilerin ekonomi hayat ı , 
James Frazer'in din ve sihir hayat ı , Kohler ve Post'un hukuk hayat ı , 
Kaindl'ın folklor üzerinde düzenledikleri soru ka ğı tları , özel soru 
kağı tları dır. 

3. Sezme (İntuition) 

Gözlemin iyi olması  için gözlemcinin anlayış lı  ve sezgili olmas ı  
önemlidir. Eldeki malzeme becerikli ve ustal ıklı  kullanılmazsa her türlü 
çalış ma boş  ve değersiz kalır. Gözlem bir do ğuş  yetene ğ i ve uyanıklık 
ister, bunlar olmad ıkça insan bakar kör olur ve en önemli olay ve 

olgulara kar şı  bir ilgi duymaz. Bir özlü sözde belirtildi ğ i gibi, iyi gözler 
gözlüklerden daha iyidir. Gözlemci pek çok fakat iyileri pek azd ır. 
Cushing Amerika'da Lafcadio Hearn Japonya'da ve Doutt6 Afrika'da 
iyi gözlemciler olmu ş lardır. 

B. DOLAYLI GÖZLEM (Observation indirecte) 

Konusu geçmi ş le ilgili bir vasıflamadır. Bir ş eyi görmeyen onu 
görenlerden ö ğrenir. Bu türlü gözlem pratik olarak tarihi usulle yap ılır. 
Etnoğ rafya incelemelerini bürolar ında yürütmek istiyenler seyyahlarm 
gezi notlar ından yararlan ırlar ki bu gerçek anlamda tarihle ilgili de ğ il-
dir; olsa olsa, günün olaylar ını  vasıflamaya yarayan dolays ız yapılmış  
bir gözlem sayı lır. Dolaylı  gözlemde söz, ş ahit, kaynak ve belgelere 
bırakı lır. Ancak ba şkalarının gördüğü ve yazdığı  olgular bilinir. O 
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halde gerçe ğe iki aş amada var ı lır. Biri bu tan ık, kaynak ve belgeleri 
arayıp bulmakla, ötekini bunlar ı  değ erlendirmekle... Bu ise, k ısaca bel-
geleri toplamak ve do ğ ruluklannı  tartış mak demektir. 

1. Belgeleri toplama (Colleetion des documents) 

Belgelerin toplanmas ı  derin bir bilgi ister. Üç türlü belge vard ır: 
Sözlü belge ve gelenekler (traditions orales), yaz ı lı  belgeler (informations 
ecrites) ve ş ekillenmiş  anıtlar (monuments figures). 

a) Sözlü Gelenekler : 

Masallar, efsaneler, özlü sözler (dictons) ve atasözleri (proverbes) 
içinde pek çok olgu, âdet ve gerçeklere rastlan ır. Ağı zlarda dola şı p 
daha sonra yaz ılmış  olan ko ş ma, türkü ve ş iirler toplum bilgisinin çok 
küçümsenen artakalanlar ıdır. Anayasa hukuku bilgini Esmein, miii-
kiyet ve sözle ş meleri Homeros'un ş iirleri ışığı  alt ında incelemiş tir. 
Flach, senyörler aras ındaki karde ş lik geleneklerinin izini eski Fran-
sanın ş anson dö jest (Chanson de geste) lerinde bulabildi. 2  Ortaça ğı n 
yaz ılmadan önce söylenmi ş  hutbeleri, hikâyeleri zamanlar ının hukuk 
ve ahlâk törelerini oldu ğu gibi aksettirmektedir. Bu cihet, M. Ch. Lang-
lois' ı n yazdığı  Ortaçağ  Fransası ndaki yaş ayiş  adlı  eserde güzelce görülür. 
Burada en yüksek feodal s ınıfa mensup kad ınların utanç duymadan 
yerlere tükürdükleri yaz ılmaktadır. Bu da edinilmi ş  fikirlerin yer ve 
zamana göre büyük de ğ iş iklikler gösterdiğ inin aç ık bir örne ğ idir. 

b) Yaz ı lı  belgeler : 

Yaz ı lı  belgeler çok yararl ı dır. Bunlar, men ş e efsaneleri (legendes 
d'origine) ve göç menkibe ve destanlar ından tutun da yaz ı lı  
kanunlara, anla ş malara devlet yönetimindeki tutumlara, hesap ve en-
vanterlere ve hatta aile reislerinin tuttuklar ı  hatıra defterine (Livre de 
raison), yaz ış malara ve hat ıralar ı  belirten her türlü yaz ılara kadar gi-
derler. 

c) Ş ekillenmi ş  anı tlar : 

Bu belgeler ta şı nır ve ta şı nmaz an ı tları  içine alır. Mimâri de ğer-
deki harabe, çe ş me, saray, ehrân ı , heykel, tap ınak ve benzerleri, ta şı n- 

2 Chanson de geste, eski Fransa'da vielle denilen ve bizdeki Ud'a benzeyen bir âletle ahenkli 

bir şekilde çalınan ve okunan ve yiğ itlerden bahseden ş iirlerdir. Bunlar ın en tan ı nmışı , Chanson 

de Roland'd ır. Arap ispanyollara kar şı  elde edilen ba ş arıyı  anlat ır. 
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maz anıtlar aras ındadır. Çanak, çömlek, elbise kal ıntıları , mutfak 
öteberisi, resimler, tablolar, minyatürler, mühürler, eski para ve benzer-
leri ise geçmi ş i canlandıran ta şı nabilir belgelerdendir. 

2. Belgeleri Tart ış ma (Discussion des documents) 

Belge ve kaynaklar ı  topladıktan sonra onlar üzerinde ele ş tirme 
ve tart ış malar yap ılır. Tanıklık ( ş ahitlik), yalanc ı  veya ş üpheli olabi-
lir. İyi bir gözlemci bunlar ı  de ğ erlendirmesini ve gerekirse reddetmesini, 
Cournot'nun dedi ğ i gibi, olası lık (Ihtimal) derecesini ölçmesini bilme-
lidir. Tarihi metinler kadar etnografik masallar ı  da kullanırken ölçülü 
olmak gerekir. Ayn ı  olgu ve olayla ilgili iki ça ğ daş  belge aras ında büyük 
aykınhklar olabilir. Her ş eyden önce yalan ın güdülerini ve yanılmanın 
nedenlerini aramak lâz ımdır. Tanığı n ( ş ahidin) ç ıkan, iç-tepileri (im-
pulsions), savsaklama veya a şı rı  istekleri, bilgisizlik ve beceriksizli ğ i 
gözlemin de ğer ve önemini yok edebilir. Buna iç ele ş tirme (critique 
interne) denir. Eski ve antika say ılan bir ş ey, uydurma olabildiğ i gibi; 
do ğ ru ve doğ rulanmış  sayılan bir kaynak da tersine düzme (apocryphe) 
olabilir. Bu duruma özellikle avusturalyal ılar konusunda rastlan ı r. 
Belgelerde do ğ ruluk ele ş tirmesi (Critique d'authenticite) dirki iç ele ş -
tirmeyi gereksiz k ı labilir. Zira uydurma bir belge art ık kullanılmaya-
cakt ır. 

Doğ rudan doğ ruya ve dolay ı sıyla gözlem sonunda do ğ rulanmış  
ve ispatlanm ış  olgulara var ı lır. Gözlem araçlar ı  yeteri kadar iyi ve 
yetkin ise gözlem bir istatistikle sonuçlan ır. Olgular topland ıktan sonra, 
olabilirse, onlar ı  saymak gerekir. Uygulamalar ın tekrarlanmas ı  (frequen-
ce des pratiques) say ı  ile ifade edilerek o olgudaki toplumsal uygunla-
şı m pay ı  (part de conformite) ölçülebilir. Böylece her hangi bir Metin 
kural veya kural-d ışı  olup olmadığı  bilinecek ve normal anormalden 
ayırdedilecektir. Etnografya anketinde buna yak ın yollardan gidile-
bilir. Burada onlar ın sadece adlar ını  vermekle yetinece ğ iz: Tylor ve 
Rivers'in Ş ecere usulü (procede genealogique) Thurnwald ve Radin'in 
biyografi sistemi bu aradad ır. Bunlardan birincisi h ı sımlık bağı  olan 
yerlerde ş ecereleri (soy kütü ğü) çizmekten, ikincisi ise ya ş ayış lanyla 
yürürlükteki âdetleri ayd ınlatacak derecede önemli kimselerin hayat ını  
kı saca anlatmaktan ibarettir. Her iki usill bir eylem, uyla ş ma ve gelenek 
istatistiğ i ile sonuçlanır. 3  

3 Eldeki kaynaklar arasmda konuyu en iyi, en kasa ve özlü bir şekilde belirtmesi bakımın-

dan R. Maunier'nin Introduction â la Sociologie ve Precis de traite de sociologie'sinden faydala-

nılmış tır. 
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II. KARŞ ILAŞ TIRMA (COMPARAİSON) 

Vasıflama usülünün yetersizli ğ i 

Bilimsel bir gerçe ğe varmak için tek ba şı na gözlem ve vas ıflama 
yeterli de ğ ildir. Olayları  tesbit etmek ve gözlemek amac ını  güden 
Sosyografi, konusu olguları  vas ıflama, kar şı la ş tırma ve aç ıklama olan 
sosyoloji demek de ğ ildir. Zira bilim yaln ı z tesbit ve vas ı flama ile yetine-
mez, aynı  zamanda konusuna giren olgular ı  açıklamak zorundad ır. 
Fakat çok mutlu bir sonuç olmak üzere sosyolojinin somut bir bilim 
olduğu, toplumsal olgular ı  e şya gibi inceledi ğ i ve buna kar şı lık 
sadece ya ş anmış  bir tecrübenin (experience vecue) bilimsel bir konuda 
gerçek bir bilgi veremeyece ğ i kuvvetle ileri sürülebilir. Sosyoloji, ol-
guların tümünü ele al ır ve çözümlemeyi bütünün parçalar ı  üzerinde 
yapar. Bu yönden monografi veya anket, bu bütün göz önünde tutul-
madan yap ı lı rsa, kuvvet, do ğ ruluk ve uygunluk derecelerini kaybeder. 
Bir iki örne ğ i bütün olgulara te ş mil etmek, mant ıkan abes ve ilmen 
yersizdir. Hele bu örnekler genellendikten ba ş ka, bir de keyfi olarak yo-
rumlanırsa, gerçe ğe varmak oldukça güçle ş ir. Bütün bu sak ıncaları  
önlemek üzere kar şı la ş tırma metodunu kullanmak zaruridir. 

Hangi ş ekil altında olursa olsun bilimsel sonuçlara varmak için 
somut ve tek bir halin ele al ı nmas ı  yetersizdir. Çünkü bu durum insan ı  
salt tecrübe ve öncel yarg ılara götürür. Bunun önlenmesi için kar şı -
la ş t ırma metodunun kullanılmas ı , üstelik kar şı la ş tırmanın vas ıflama 
ve gözlem ile ba ş lamas ı  gereklidir. Ancak iyi anla şı lan ş ey iyi vas ıflanır. 
Anlamak ise kar şı laş tırmak ve çe ş itli kaynaklardan gelen bilgilerin 
doğ ruluğunu aramakla mümkündür. O halde kar şı la ş t ırma, sosyolojik 
açıklamalara kalkan bir kimseye belirli bir veriyi çözümlemek ve ondan 
belirli, soyut ve genel unsurlar ı  ç ı karmak olabilirliğ ini (imkân) veren 
biricik yoldur. 

Sosyolojide, diğer tabiat bilimlerinden farkl ı  olarak deneyim 
(experimentation) yoktur, veya çok az ve güçtür. Sosyolojinin lâbo-
ratuvar ı  toplum ve toplumsal gruplard ır. Burada toplumsal denemeler 
bir bilim adam ının deneti alt ında de ğ il, hayat ın karma şı k gerçe ğ i içinde 
her vakit canl ı  olarak yap ı lır. Bu yönden tabiat bilimlerindeki bilimsel 
inancadan yoksundurlar. Gerçi son zamanlarda sosyometri bu bo ş -
luğu doldurmaya çalış maktadır. Fakat usiilün yapma oldu ğu gözden 
kaçmayacak kadar aç ıkt ır. Çünkü toplumsal olgular ı  gerçek kadrola-
rından ay ırmak onlar ı  ayırdedici toplumsal niteliklerden soyutlamak 
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demektir. Durkheim'in dedi ğ i gibi karşı la ş t ırma metodu, dolay ı sıyla 
bir deneyim (tecrip) dir. Bu yönden kar şı la ş t ırmalı  sosyoloji denilen 
ş ey, do ğ rudan do ğ ruya sosyolojidir. Esasen sosyoloji, olgular ı  tartış mak 
iste ğ ini güder ve vas ıflayı c ı  olmaktan öteye geçmek isterse var ılan 
sonuçlar kendili ğ inden kar şı la ş t ırmalı dır. Kimi yazarlar tümevar ım 
(Induction) metodunu bir kar şı la ş t ırma metodu sayarlar. Sosyolojide 
karşı laş tırma diğer bilimlerdeki deneyim metodunun yerine geçer. 
Üç türlü kar şı la ş tırma vardır: Tarihi, etnografik ve istatistik kar şı -
la ş t ırma. 

A. TARIHI KARŞ ILAŞ TIRMA (Comparaison historique) 

Tarih, sosyoloji için geni ş  bir kar şı la ş t ırma alan ı dır. Bu alanın 
zenginlik ve geni ş liğ i detaylardaki tereddütleri giderir. Kavramla ş tırrna 
(Conceptualisation) yöneli ş lerine kar şı , tarihte toplumsal olu ş  (devenir) 
süreci yer al ır. Kurumlarda unsur ve parçalar ın birbiri ard ından nas ıl 
doğ cluklar ı rlı  göstermesi bak ımından tarih bir çözümleme arac ı dır. 
Tarih kendiliğ inden aç ıklayı cı  de ğ ildir. Bununla beraber aç ıklamayı  
mümkün kılar. Bir yandan, içinde do ğdukları  toplumsal çevre ve bir-
likte de ğ iş en ş artlar aras ında toplumsal konular ın bir tablosunu göz-
önüne serer; öte yandan kar şı la ş tırmayı  mümkün kılar. Sosyolog, 
tarihçiden farkl ı  olarak, tek bir millet ve tek bir zaman ı  göz önünde 
tutmakla yetinemez. Bugün bir çok tarihçiler, sadece bir devreye sap-
lanıldığı  taktirde, incelemenin çok güç olaca ğı nı  anlamış lard ır. Bu yön-
den tarih, kar şı la ş tırmalar ı  kolayla ş tıran önemli bir a ş amadır. Bu 
karşı la ş tırmalar çe ş itli ş ekiller alı r. 

1. Kar şı la ş tırma bir toplum içinde ve ba ş ka ba ş ka zamanlarda 
geçen olaylar aras ında yap ılır. Türk toplumunun çe ş itli devirlerinde 
aile kurumunu kar şı la ş tırma gibi. 

2 . Kar şı la ş tırma ayn ı  tip toplumlarda geçen olaylar aras ında ya-
pı lı r: Roma ve Atina sitelerinin kurumlar ı  aras ındaki kar şı laş tırmalar 
gibi . 

3. Kar şı la ş t ırma birbirinden farkl ı  toplumlar ın kurumları  ara-
s ında yap ı lır: Fustel de Coulange'in Eski Medine (Cit e Antique) adl ı  
eseri, baz ı  indi düşünce ve pe ş in hükümlerine ra ğmen, tarihi kar şı la ş -
t ırma us ıllünün güzel örneklerini verir. Roma hukuku ile islâm hukuku 
aras ındaki kar şı laş tırmalar da yine benzeri örneklerdendir. G. Smets'in 
dedi ğ i gibi, sosyoloji, gerçek fikrine ancak tarih yoluyla 'ula şı r; tarih 
ise gerçe ğ i ancak sosyoloji yard ımıyla açıklayabilir. 

58 



B. ETNOGRAFİ K KAR Ş ILAŞ TIRMA (Comparaison ethnographique) 

18. yüzyıldan ba ş layarak baz ı  kar şı la ş t ırmalar yap ı lmış tır. Tev-
ratın tanıttığı  Eski İ branilerin örf ve adetleriyle Amerika yerlilerinin 
adetleri, yine Amerika yerlilerinin adetleriyle ilk ça ğ  insanlar ının adet-
leri, Çinlilerin örfleriyle eski ça ğdaki insanlar ın adetleri kar şı la ş tırma 
konusu olmu ş tur. Ne yaz ık ki kar şı la ş tırma rnetodunun kullan ılması  
ilk insana, yahut tabiat ın elinden ç ıkan insana 4  varmak iddias ı  yü-
zünden sonuçsuz kalm ış  ve bo ş a çıkmış tır. Bu ve benzeri iddialar Vi-
yana okulu gibi baz ı  bilim çevrelerinde bugün bile ya ş amaktadır. Vi-
yana okuluna göre Pygmee'ler kat ıksı z ilkel bir soydur. Fakat bu gibi 
yorumlar ş u sebeplerden dolay ı  doğ ru de ğ ildir: Bu yorum, soysal dü-
zenle toplumsal düzeni birbirine kar ış t ırır. Sosyoloji, iptidal terimini 
insanların fizik nitelikleri için de ğ il, fakat baz ı  toplumsal tipleri gös-
termek için kullan ı r. 

İ lk insana (L'Homme des origines) varman ın imkans ı zlığı  karşı -
s ında, ilkel (iptidai) terimini kronolojik anlam ından tamamıyla ayırmak 
gerekir. 5  

Bu metoda kar şı  bir çok takış malar olmu ş tur. Bunlar ı  tekrarla-
mak sözü uzat ır. Sadece bu metodun da baz ı  eksikleri oldu ğunu söyle-
mekle yetineee ğ iz. 

C. ISTATISTIK KARŞ ILAŞ TIRMA (Comparaison Statistique) 

Bir vas ıflama arac ı  olan istatistik ayn ı  zamanda bir kar şı laş t ırma 
usâlüdür. Bu anlamda Simiand ile birlikte gerçek bir istatistik deneyi-
minin (Experimentation Statistique) var oldu ğu ileri sürülebilir. Bu me-
tot yardımıyla kar şı la ş tırmalar y ı llara, ça ğ lara, çe ş itli yerlere göre 
yap ı lır. Istatistik, mahiyeti bak ımından, yığı n olaylar ının tesbitine 
yaradığı  kadar bunlar ı  karşı laş t ırmada da önemli bir rol oynar. Sebep-
leri muhtelif, sonuçlar ı  ayn ı  olan olaylar istatisti ğ in konusu olurlar. 
Suç, intihar ve üretim kar şı la ş t ırmalar ında özellikle bu metoda ba ş  
vurulur. 

Karşı laş tırma Metodunu!' Tahlili 

Karşı la ş t ırma ile olguların gözlemi bütünlenmi ş  ve ayd ınlanmış  
olur. Tek başı na monografi k ı sı rdır. Belirli bir zaman ve mekanda 

4 Phomme des origines, Phomme sortant des mains de la nature. 

5 Bk. H. Z. -Diken, Sosyolojinin Problemleri, s. 183-184. 
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yürürlük ve geçerlikte bulunan bir Metin özelliklerini anlamak için 
en iyi yol, bunu ba ş ka zaman ve mekânda rastlanan olgularla kar şı -
laş t ırmakt ır. Fransada derebeylik sistemini incelemek iyidir; Fakat 
bunu do ğu ve bat ı da rastlanan benzerleriyle kar şı la ş tırmak daha iyi-
dir.' Ancak bu suretle köklü ve sürekli bir olay, geçici olaylardan ay ır-
dedilir. Böylece normale ve özlü niteliklere var ılır. Kimi zaman bir 
toplumsal olgunun bir yönüne burada, ötekine bir ba şka yerde rast-
ları z; fakat her yerde o olguya vücut veren temel ilke ayn ı dır. Parça-
lardan bütüne ve tüme varmak isteyen gözlemci için kar şı la ş tırma 
metodu de ğerli bir yoldur. Gerçekte genelleme ve kar şı la ş tırma olma-
dan bilim olamaz. Dil ve din konusunda bu metodun çok yarar ı  görül-
müş tür. 

Karşı la ş t ırmanın bir yap ı lış  tarz ı  vard ır. Spencer'den sonra İngi-
liz antropologlar ının sık s ık yaptıkları  gibi katıksı z ve düpedüz bir 
karşı la ş tırma verimli de ğ ildir. Westermarck ve hele Alt ın Dal (Golden 
Bough) yazar ı  Frazer tarz ında türlü kaynaklardan gelen ve her zaman 
ve mekânda raslanan olgular ın bir kataloğunu yapmak elbette faydal ı dır. 
Fakat bunlar, gerçek anlamda, kar şı laş t ırma say ılmaz. Gerçek kar şı -
la ş t ırma büsbütün ba ş ka ş eydir. Kar şı la ş t ırmanın amac ı  alış kıları  
(adetleri) iyice inceleyerek, onlar ı  sebepleriyle aç ıklamak üzere benzer-
likleri kadar ayr ı lık ve ayk ırı lıkların' da ortaya koymakt ır. O halde 
karşı laş t ırılabilen ş eyleri kar şı la ş tırmalı . Fakat birbirinden farkl ı  
olguları  da geli ş i güzel bir araya getirmemelidir. Ancak, uzun gözlemle-
rin tan ıttığı  özde ş  veya kom ş u tip toplumlar aras ında verimli ve yararl ı  
kar şı la ş t ırmalar yap ı labilir. 

Toplumsal tipleri bu türlü inceleme, gere ğ i kadar ilerlemi ş  de ğ il-
dir. Öteden beri toplumlar iktisadi ya ş ayış larına göre s ınıflanmış tı . 
Avcı , çoban, göçebe, çiftçi toplumlar diye yap ılan sınıflamalar böyledir. 
Göçebelik veya yerle ş ikliğ in dil, din, ahlak ve hukuk üzerinde büyük 
etkiler yapt ığı  san ılmaktadır. Bugün toplumlar, te şkilât ve kurulu ş larına 
(Organisation et constitution) göre s ınıflanmaktad ır. Auguste Comte 
ve Saint-Simon'dan sonra Spencer, askeri durumla endüstri durumu 
aras ında bir ayr ım yapt ı . Taine aile ve devlet gibi tabii gruplarla parti 
ve sendika gibi yapma gruplar aras ında bir ayr ım yap ılmas ı nı  ileri sürdü. 
Tönnies ve Durkheim, cemaat ve cemiyeti (Gemeinschaft und gesellsc-
haft); parçal ı  ve te şkil:atlı  toplum tiplerini (Type segmentaire et 
type organis e) kar şı la ş t ırdılar Bütün bunlar çok basit görülebilir. 

6 Bk. Grande Eneyelopedie'de Charles Mortet'nin yazd ığı  Feodalite maddesi. 
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Morgan ile Powell'in ürkekçe daha önce denedikleri gibi toplumlar ı  
boyut, örgüt ve uygarl ıklarına göre s ı ralamak yerinde olur. Annee 
Sociologique dergisinde bu türlü bir s ınıflama vard ır.' 

III. AÇIKLAMA (Explieation des faits) 

Bilimsel ara ş tırmalarda ancak kar şı la ş t ırmalar yaparak aç ıkla-
malara gidilir ve ancak bu yolla toplumsal olay ve olgular ın mekân 
ve zamandaki uygunluk ve ayk ı rı lıkları  ortaya ç ıkar. O halde niçin 
ş urada burada birbirine benzeyen al ış kılara (âdetlere) rastlan ıyor 
ve neden bu alış kılar birbirine uygundur ? Bu sorular ın iki türlü çöz-
gesi vard ır: ya yı lış , olu ş . 

A. YAYILI Ş  (Diffusion) 

Uzun zaman fikir ve olgular ın yayılma, benzeme, ba ş ka yerlere 
götürülme ve da ğı lmalar ı  onların zaman ve mekânda gerçekle ş en uy-
gunluğuna (Confomit es) yorulmu ş tu. Benzemelerin taklitten ileri 
geldiğ ine inanı lıyordu. E ğer Çinlilerle Romal ılar baba ş ahhk sistemini 
uygulamış larsa bu, her iki milletin sistemlerini kendilerinden daha 
eski bir milletten ald ıklarını  gösterir. Bundan dolay ı  ilkönce al ış kıların 
kök ve ba ş langı cını  aramak ve onlar ı  kimlerin bulduğunu incelemek 
gerekir. Bundan ötesini gönüllü veya zorunlu nüfus aktarmalar ı  ve 

güçler tamamlar. Ba şka milletlerden alarak memleket kültür ve medeni-
yetinde a şı lamalar yapmaya iktibas, bunun kural ve kanunlar ın gös-
teren bilgiler tümüne de iktibas teorisi (Theorie de I'emprunt) denir. 

Yahudilerin, eski ça ğ larda bütün dünyaya yay ılma ve yerle ş me-
leri olayı  ile Yeni ve Eski Dünya aras ındaki benzerlik ve ayk ırılıklar 
yorumlanıyordu. Lâfitau, Amerikal ıları , İ branilerin gerçek torunlar ı  
olarak görüyordu.' De Brosses da bu ş ekilde düş ünür. Bougainville 
Taiti'de Eski Dünya ile ortakla ş a bir ba ş langı cın izlerini buldu ğuna 
inanıyordu. 9  Bugün hurafe ve birtak ım kurumların kökü, eski Mı sır-
hlarda aranmaktad ır. Bir zamanlar Çinlilerin M ısırlı  soydan geldikleri 
ileri sürüldü. Bugün Ingilterede Elliot Smith ve Perry bu görü ş leri 

7 Bk. Annee Sociologique, XI, 286-288 ve XII 90-91, 365-366. 

8 Yazar mü şrildiğ in Tevrat'tan ç ıktığı nı  doğ rulayan eserlerin bir listesini vermi ş tir. Saint 

Paul'dan Akinal ı  Saint Thomas'a kadar gelen H ı ristiyanlar ın savunduklar ı  tez de bu idi. 

9 M. Cardale Luck (The origin of Maasai 1926) çok yeni olarak Orta Afrika Zencilerinin 

Ibrani soyundan geldiğ ini iddia etti. 
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genellemi ş  ve geniş letmiş lerdir. Bu yazarlar a şı rı  ve hayal gücüne 
dayanan görü şlerini Rivers'e kabul ettirmi şlerdi. Fakat Jacques de 
Morgan, Mı sır kurumlarıyla Kaldelilerinkini kar şı laş tırma veya iki 
kültür ve medeniyet aras ında ortakla ş a bir odak arama gere ğ ine Man-
mış tı .°° 

İ nsanların birbirinden pek çok ş eyler ö ğ rendikleri ve aldıkları  
doğ rudur. Göçlerin, ürünlerle beraber, fikirleri de bir yerden ba ş ka yere 
geçirdikleri yine do ğ rudur. Dinlerin kar ış ma ve birle şmesi (Syncretisme) 
de eskiden beri olagelmektedir. Efsane, masal, örf, töre ve yasalar k ı -
tadan kıtaya dola ş mış tır. Etnoloji, önemi bilinmeyen bu olaylara bü-
yük bir değer verir. 

Büyük milletler sömürgelere ü şüş müş  ve medeniyetlerini uzaklara 
götürmü şlerdir. Fakat bu aktarma kendili ğ inden bir aç ıklama değ il-
dir. Bunun da kendine göre ş artlar ı , s ımrları  ve engelleri vard ır. 
Aktarma veya iktibas ın kendisi bile aç ıklanmaya muhtaçt ır. Nerede 
kaldı  ki tek ba şı na iktibas her türlü medeniyet benzerli ğ ini açıklaya-
bilsin. Ferguson'a göre ço ğu zaman toplumun bulmay ı  niyet ettiğ i ş ey-
ler iktibas olunur." 

B. OLU Ş  VEYA T'e REY İ S (Formation) 

Adetlerin zaman ve mekan içindeki uygunla şı mı , buluş  (invention), 
oluş  veya türeyi ş e (formation) yorulmaktad ır. Aynı  olgu ve sonuçlar 
(Effets) ayn ı  sebeplerden ileri gelirler." O halde toplumsal olgu ve olay-
ların açıklanması  her şeyden önce nedenlerin ve olgular aras ındaki bağ lı -
la ş malarm aranmas ıyla mümkündür. Her hangi bir yanl ış lığ a yer ver-
memek için hemen söyliyelim ki kültür veya soylar ın tek bir kökten 
geldiğ i hakkındaki öğ reti (Monogenisme) nin do ğ ruluğu şüphelidir. 
Gerçe ğe daha çok uyanı , insan kültür ve soyunun çe ş itli köklerden gel-
diğ ini söyleyen görüş  (Polygenisme) tür. İnsanlar, benzeri durumlarda, 
benzeri ş eyleri bulur, yapar ve yarat ırlar; yine benzeri konularda ben-
zeri sonuçlara var ırlar. Ayn ı  inan ve aynı  uygulamaları  insanlara iklim 
ve çevre ş artları  aşı lamış  ve empoze etmi ş tir. Sosyolojinin bu konudaki 
postulât ı , ş öyledir: ya ş ayış  ş artlarının benzerli ğ i fikir, ahlak ve adellerin 
benzerliğ ini meydana getirir." Bu ise, kar şı la ş tırma metodundan al ınan 

10 J. de Morgan, La prOnstoire Orientale, II, s. 248 ve devam ı , 1926. 

11 On emprunte souvent ce qu'on se disposait a inventer. 

12 Les memes faits ou les memes effets procedent des memes causes. 

13 L'analogie des conditions de vie produit I'analogie des Wes et des moeurs. 
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bir derstir. Adetler ba ğ lı  bulundukları  yer +ve çevrenin ş artları  ve 
raslant ıları  olmak bakımından yerli, ulusal veya evrensel, olurlar. Orta-
ya çıkan her türlü ihtiyaçlarla birlikte ister iklim, ister yer, isterse 
toplumsal çevre olsun; her zaman sebepleri arama gere ğ i ileri sürülmek-
tedir. Bir adet diğer bir âdeti var sayd ırır, bir kurum başka bir kurumu 
açıklar. O halde biyolojide, daha önce denenmi ş  olan metotlar d ışı nda 
acaba hangi yollarla bu sebeplere var ı lır ? Bu yollar Stuart Mill'in 
adlandırdığı  gibi uygunluk metodu (Methode de concordance) ve bir-
likte değ iş me metodu (Methode de variation concomitante)nda aran-
malıdır. İ ki olay birlikte var veya yok olur; üstelik birbirine uyarak 
değ iş ir, doğru veya ters orant ıda artar veya eksilirse bu iki olay ara-
sında bağhhk vard ır. Bunun gibi ayn ı  mekân ve zamanda ak ışı p giden 
iki olay aynı  ş ekilde i ş lem görür ve e ğer bunlar aras ında nitelik ba ğı  
meydana gelirse yine bu iki olay aras ında bağ lı lık vardır denir. Bu metot 
daha önce Etnolojide kullan ılmış tı . Böylece âdetler aras ındaki ba ğ lı -
laşmaları  (Correlations) incelikle ve do ğ rulukla ölçmeye bile giti ş ilmiştir". 
Niebor bu yoldan giderek kölelik ba ğ larını  incelemiş ; Hobhous ise çevre 
ve endüstri münasebetleri içinde ilkel kurumlar üzerinde geni ş  bir an-
ket yapmış tır. Bu nıetotlarm eksi ğ i, uygulama araçlar ının eksikliğ inden 
ileri gelir. Genel olarak küçük say ı lar üzerinde hüküm yürütülmektedir. 
İki olay veya olgu aras ındaki ba ğı ntının doğ ruluk derecesi, gözlemin az 
çok büyük say ı  üzerinde yap ılmasına ve tekrarlanmas ına bağ lı dır. Buna 
Büyük Say ılar Kanunu (La loi de grands nombres) denir. İş  böyle gider, 
durum bunu gösterir ve istatistik te buna yol verirse bu metotlar yar-
dımıyla sosyolojide, biyolojinin daha önce varmış  olduğu açıklık ve 
doğ ruluğa var ıhr. O zaman birlikte de ğ iş me, ba ğhlaşma (correlation) 
ile ifade edilir Yani olaylar aras ındaki bağ lılaşmanın ş iddet veya ifadesi 
söz konusu olur. O zaman katsay ı  (coefficient) ve say ı  endeksleri (indices 
numeriques), birlikte de ğ iş imlerin bağhlaşma derecesini gösterir. Böy-
lece buğday fiatlarm ın değ işmesiyle evlenme sayı sı  aras ında bir sebeplik 
bağı  (Rapport de cause â effet) kurulabilir.is Olas ılık yahut kar şı lıklı  
bağı ntının katsayı  hesab ı  karma şı k formüllerle yap ıhr.° 6  

Örnek olarak, sosyolojide ba ğhla ş ma derecesini gösteren basit 
bir formülü uygulayahm.• Birbiriyle ba ğı ntı lı  olan iki olgunun içinde 
bulunduğu değ işmeleri ayrı  ayrı  tesbit edelim: Aynı  doğrultuda değ işen 

14 Etnolojide uygunluk metodu için Bk. Mc. Lenan, The patriarchal theory, s. 172, 1885. 

15 F. Simiand, Statistique et Experience 1912, (Bu eseri M. Servet Berkin , Istatistik ve 

Tecrübe ad ıyla türkçeye çevirmi ş tir). 
16 Basitle ş tirilmiş  formüller için Bk. J. A. Harris. Biometrica, VII, s. 214, 1909. 
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hallerin say ı s ına e (yani bu iki olay birbirine ba ğ lı  olarak ayn ı  doğ rultuda 
artsın veya eksilsin), birbiriyle ters do ğ rultularda de ğ iş en hallerin say ı -
sına da d diyelim (burada olgulardan biri artt ığı  zaman ötekisi eksilir 
yahut de ğ i ş mez). Bu duruma göre, 

e — d 
= 

e + d 

denklemi elde edilir. İ  endeksi, baş ka deyimle ba ğhla ş ma katsay ı s ı  
— I den H- I e kadar giden de ğ i ş iklik gösterir. c = 0 oldu ğunda 
İ  = — I olur ve iki olgu aras ı nda hiç bir uyan ık ve ba ğı ntı  kalmaz. 
d = o olduğunda İ  = + I olur. Bu takdirde olgular aras ındaki bağ -
hlaş ma (correlation) eksiksizdir. İ  endeksi birime ne kadar yakla şı rsa 
incelenen olgular aras ındaki ba ğ  o derecede s ıkı dır. Tersine, İ  endeksi 
— I e yakla ş tığı  derecede bu iki olgu aras ındaki bağhla ş ma azalır ve 
tam İ  = — I olursa iki olgu aras ında hiç bir ba ğ lant ı  kalmaz. Olgular 
aras ındaki bağ lıla ş man ın az veya çok, sürekli veya geçici, s ıkı  veya gev-
ş ek olmas ına göre fikirlerin yak ı nlık veya uzakl ık derecesi ölçülür. Ge-
nel olarak toplumsal olgular ın açıklanmas ı  bu derecede incelik ve do ğ -
ruluk göstermekten uzakt ır. Fakat sosyoloji ister istemez bu yola gir-
mek ve bu doğ rultuya yönelmek zorundad ır. Bilimsel dü ş ünce bunu 
gerekli k ılar. 

IV. SOSYOLOJİK AÇIKLAMA VE SONUÇLAR' 

Vas ıflayı cı  sosyolojiye ba ğ lı  olarak, tarihi, etnografik ve istatistik 
kar şı la ş tırmalar bizi sosyolojik aç ıklamalara götürmelidir. Aç ıklama 
konusunda Dilthey'in Manevi Bilimler (Geisteswissenschaften) ve Max 
Weber'in Anlay ış  (Verstehen) sosyolojisi görü şüne dokunmak gerekir. 
Daha önce ş uurlu tecahül ve objektiflik kurallar ını  incelerken bu 
konuya ili ş miş tik. Burada özet olarak bir iki noktay ı  aydınlatmakla 
yetinece ğ iz. 

Max Weber toplumsal olaylar ı n anlayışı ndan söz açm ış tı ; fakat bu-
nun sübjektif olarak dü ş ünülen ferdi hareketlerin anlam ını  ke ş fe götü-
rece ğ ine inanmak büyük bir hata olur. Bir kere anlay ış  eylemi (opera-
tion de Verstehen), bu kavram ı  savunanlar tarafından hiç bir vakit 
açıkça tan ımlanmış  olmadığı  gibi bu eylemin nas ı l yap ılaca ğı  ve nitelik-
lerinin ne olaca ğı  da gösterilmi ş  değ ildir. Anlayış  eylemi psikolojik yön-
den ele al ınırsa üç vetirel 7  göze çarpar: Bir d ış  uyarı cının içten duyulmas ı , 

17 Vetire (Processus) olaylar zincidir. Türkçede buna süreç te denir. 
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bu duyuya içten verilen cevap ve bunun sonucu olarak ortaya ç ıkan bir 
davranış  ve hareket... Sars ılmış  dünyada insanlar iç güvenlik ve gönül 
rahatı  ararlar. Lundberg'e göre insanlar, bunlar ı  önsüz ve sonsuz ger-
çeklerde bulurlar. Bu hal ş öyle bir kıyasa yol açar: 1) D ış  karars ızlık 
ferdin şuurunda bir uyars ı zlık (intibaks ızlık) duygusu yarat ır. 2) 
Önsüz ve sonsuz gerçeklere (bizde Tanr ıya) inanma, insana iç güvenlik 
ve gönül rahatl ığı  verir. 3) Kendinde güvensizlik ve uyars ı zlık (inti-
haks ızlık) duyan kimseler, güven ve iç rahat ını  bu önsüz ve sonsuz ger-
çeklere inanmada bulur. Do ğru gibi görünen bu k ıyas ve önermeler 
(Propositions) basit ihtimallerdir. Zira bunlar herkesin ki ş isel görü şüne 
bağ lı  sübjektif yorumlara dayan ır. Bu yönden anlay ış  kavram ı  bilimsel 
görüşün bir gerçekleme metodu (Methode de verification) say ılmaz. 
İş in kötüsü, anlay ış  ilkeleri olarak yaln ı zca ferdi güdü ve tasavvurlar ın 
alınmas ı , bu metodu sosyolojiye ayk ırı  (Anti-sociologique) k ılar. Ferdin 
verdiğ i mâna ile toplumsal olaylar ın aç ıklanmas ı  yamlmalara yol açar. 
Bunu haber veren yaln ı z marksist sosyologlar de ğ ildir. V. Pareto ve 
bütün bilgi sosyolojisi (Wissensoziologie) mensuplar ı  bu konudaki yan ılma 
payının aç ıklanması  gere ğ ini duymuş lardır. Durkheim Labriola adl ı  
eserin tanıtma yaz ı sında "toplumsal hayat ı  ona kat ılanların anlayış -
lanyla de ğ il, şuuru aş an derin sebeplerle aç ıklamanın verimli olacağı na 
inanıyorum" diyor. Bougle, fertlerin bilerek güttükleri amaçlar ın, top-
lumsal evrimin yeterli sebepleri olmad ığı nı  ve insanlar ın kendi davra-
nış lar ı  için gösterdikleri sebeplerin nadiren kurumlar ın gerçek sebepleri 
olduğunu belirtiyor. Sosyologların pek çoğu bu noktada birle ş irler. 
O halde sosyolojiyi, Dilthey'in yapt ığı  gibi, manevi bilimlerden sayarak 
tabiat bilimlerine kar şı t bir durum tak ınmak yersiz ve yapmacad ır. 
Sosyoloji, tabiat bilimleri gibi, tipler, sebepler ve kanunlarla u ğ raşı r. 

A) SOSYOLOJ İ DE Tİ PLER 

Sosyolojik aç ıklamanın ilk basama ğı , olguları , tür ve tiplere ay ır-
maktır. Durkheim ve Steinmets gibi özel hallerin toplanmas ını  isteyen 
yazarlar, bu i ş lerde en önemli ş eyin, olgular say ı s ında değ il, olgular 
aras ında gözlemlenen tipik vas ıflarda aranmas ı  gereğ ini hat ırlatırlar. 
Benzeri ş artlar içinde ahlâki, hukuki, dini durum ve kurumlar ayn ı  
olur. Birbirinden uzakta ve aralar ında hiç bir ula ş t ırma arac ı  olmayan 
kimi kurumlar birbirine benzerler. Bu durum bugün san ıldığı ndan daha 
basit görünmektedir. Toplumsal ya ş ayışı n bütün alanlar ında nisbi bir 
sebat ve kıvam gösteren tiplerin bulundu ğu art ık bir hakikattir. Ilkel 
toplurnlardaki potlaç (potlatch) kurumu bunun güzel bir örne ğ idir. 
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Potlaç ilk önce Boas tarafından kuzey bat ı  Amerikada gözlemlenmi ş , 
M. Mauss tarafından Melânezyada" ve Ziya Gökalp taraf ından da Orta 
Asyanın eski Türklerinde bu kurumun varl ığı  haber verilmi ştiı ". 
Bunun gibi alı ilik teşkilat ı  (Societe de confrerie) da böyle birbirinden 
çok uzak olan yerlerde ayn ı  olu ş  ve kurulu ş ta kar şı mı za ç ıkmaktad ı r. 
Birçok kurum, inan ış  ve törelerin, içinde bulunduklar ı  yer ve topluluk-
larda görünen bu kurulu ş , inanış  ve törelerin, ana hatlanyla baz ı  ben-
zerlikler gösterdikleri ve bu yönden tiplere ayr ıldıkları  da doğ rudur. 
Bu sebepten totem sistemi Amerika'da, Avusturalya'da ve eski Türk-
lerde ana hatlanyla birbirinin ayn ıdır. Hepsinde de dış  evlenme, ana 
tarafından hı sımlık, parazit iktisat, mant ık öncesi zihniyet (Mentalite 
prelogique) ve kollektif mülkiyet gibi niteliklere rastlan ı r. Yine evrensel 
dinlerin bir tip te şkil ettikleri ve bunlar ın ortakla ş a nitelikler gösterdik-
leri bilinen olaylardand ır. islamiyet, Hristiyanlık ve Budistlik, soy, ülke 
ve renk farklar ına bakmayarak bütün insanl ığ a hitabeden evrensel 
dinler zümresindendir. R. Maunier, Sosyoloji ve Roma hukuku adlı  
eserinde Kuzey Afrikan ın Kabil (kabylie) denilen topluluklar ı  içinde 
yaptığı  ara ş tırma sonunda bunlardaki aile sistemini Roma ailesi tipine 
bağ lamış tı . Bu sayede binlerce y ıl önce ya ş amış  olan Roma aile tipini 
canlı  bir ş ekilde bu Kabil zümresi içinde bütün incelikleri ile izlemi ş ti. 
Görülüyorki burada halen ya ş ayan yabans ı  (exotique) bir sistem tarihi 
bir sistemi aç ıklamaktadır." Siyasi alanda yine bu türlü tiplere rastlan ır. 
Orta ça ğ  feodalite sistemi bir tip meydana getirir. Bu tipe bugün Bat ı  
Afrika sahillerinde ve Mikronezya'da rastlanmaktad ır. Iktisadi yön-
den de tipler dikkati çeker. Parazit iktisat, kapal ı  aile iktisâdı , ş ehir 
iktisadi, milli iktisat bu tiplerdendir. 

B) SOSYOLOJ İ DE SEBEPL İ K KAVRAMI 

Bir olayı  açıklamak onun sebebini bilmek demektir. Sebep ka-
palı  bir sözdür. Mant ıkçılarla metafizikçiler bu konuda enine boyuna 
münaka ş a etmiş lerdir. Bilginler için önemli olan sebep de ğ il, kanun 

18 Bk. Georges Davy, La Foi Juree, s. 167. 

19 Eski Türklerde potlaça benzeyen gayet müsrifane muhte şem bir ziyafet vard ı  ki adı  
toy idi. "Dirse han di ş i ehlinin sözü ile ulu toy eyledi hacet diledi; attan ayg ır, deveden bu ğ ra, 

koyundan koç kırdırdı . İ ç Oğuz dış  oğuz beylerini üstüne yığı nak etti; aç görse doyurdu; ç ıplak 

görse donatt ı , borçluyu borcundan kurtard ı ; tepe gibi et yığ d ı , göl gibi kımız sağdırdı" (Bk. 
Kitab ı  Dede Korkut, s. 9). Resmi toylara ş ölen ad ı  verilir. (Bk. Ziya Gökalp Türk Medeniyeti 

Tarihi, s. 58). 

20 L'exotique fait comprendre l'historique (Sociologie et Droit Romain) sh. 8. 
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kavramı dır. Tarihi olgunun türünde tek olmas ı  yüzünden, tarih ala-

nında, sebep arama i ş inin çok güç oldu ğu doğ rudur. Sosyoloji alanında 
durum büsbütün ba şkadır. Burada sebep sözü, bazan etki yapan sebep-
ler (Causes agissantes) d ışı nda, elveri ş li ş artlar ı  ve basit imkanlar ı  gös-

terir; bunlar bazan maddi ş artlar, bazan olay ın biricik sebebi olan 

psikolojik unsurlar, bazan ş ekli ve yaptırı cı  sebepler olarak etki 
yapan toplumsal ş ekiller (formes sociales), bazan da bir hadisenin 
oluş unda kıvılcı m vazifesi gören tutu ş turucu olgulardır (faits declenc-
hants). 

Mac Iver, 1942 yı lında yay ı nladığı  Toplumsal Sebeplik (Social 

Causation) adlı  eserde sebeplik kavram ını  ele almış tır. Yazar toplumsal 

olayların psikolojik unsurlarla açıklanmas ına, haklı  olarak, tak ış rnak-
tadır. Be ş eri davran ış ları  güdülerde aramak her vakit kolay de ğ ildir. 

Zira sübjektif güdülerle toplumsal olgular ı  aç ıklamak çok kere hayal 
kırı cı  olur. Mac Iver, harekete geçiren tutu ş turucu sebeplerin, toplumsal 

olguların çabukla ş mas ına ve bir an önce patlak vermesine yard ı m et-

tiğ ine i ş aret etmi ş tir. Oldukça durulmu ş  (müstakar) bir denge içinde 
harekete getirici olgu, kesin bir sebep olur. K ı sacas ı  tarih, türü içinde 

tek olan bir olay ı  ele aldığı  halde sosyoloji her vakit durumu tümü ve 
bütünü ile ele al ır. Mac Iver, pek çok sebep ba ğ lar ı  aras ı nda toplumsal 

sebeplik ba ğı nın özel vas ıflar ı  bulundu ğu sonucuna varıyor. Zira bu 

ba ğ  ş uurlu yarat ıklarda mevcuttur. Ş uurlu yarat ı klarda birçok dina-

mik alanlar vard ır: de ğ er ve amaçlar alan ı  olan kültürel düzen; bu de ğ er 

ve amaçlar ın gerçekle ş me araçlar ını  içine alan teknolojik düzen ve son 
olarak, gruplar ın oluş unu açığ a vuran ve insanlar aras ındaki müna-

sebetler ayarlayan Toplumsal Düzen... Bu üç düzen birbirine kar ışı r. 

Kollektif veya dinamik takdir içinde toplumsal hayat ın çe ş itli faktörleri 

birle ş miş  olur. Toplumsal sebeplik meselesi bu üç düzenden her birine 
özgü olan dinamizmi tek bir sebep kadrosu içine sokmaktan ibarettir. 
Dinamik takdir bu birli ğ i yarat ır. Burada kesin rolü, toplumsal te şkila-

tın dış  görünü şü de ğ il, toplumsal olarak kabul edilen takdir sistemi 

oynar. Tek ba şı na bu takdir, iktisadi çöküntü zamanlar ında evlenme 

sayı sının dü şük olmas ı  sebebini aç ı klar. Şüphesiz bu yorum ferdi psiko-
lojiye dayanan yorumlara nazaran bir üstünlük ve ilerlemedir. Fakat 
öte yandan da kollektif psikolojiyi ilk sebepler mertebesine ç ıkarmaya 

hiç te lüzum yoktur. Bu anlay ış , sebebe dayanan kanunlar ı  (Lois cau-

sales) hiç bir sak ınca ileri sürmeden, sosyolojiye sokma çabas ına kar şı  
koymaktad ır. Burada Simiand ile birlikte, sebeplik ba ğı nın bir fail ile 

fiil, bir güçle sonuç aras ında de ğ il, tamamen ayn ı  türden olan iki ol ay 

aras ında kurulmakta oldu ğunu ve bunun da istikrarl ı  bir münasebeti, 
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bir kaideliliğ i ve bir kanunu gerektirdi ğ ini tekrarlamak laz ımdır. Ara-
nılan ş ey, sebebin genel olmas ı  de ğ il, sebep ve sonuç münasebetlerinin 
genel olmas ıdı r. Ş artların çe ş itliliğ ini, sebep bağ larımn karma şı klığı iii: 
ileri sürmek faydas ız ve ş artlar ın hepsini ayn ı  planda tutmak da yersiz-
dir. Bir barut y ığı nana ate ş  vererek bir kayay ı  uçurdu ğumuzda kaya, 
barut ve ate ş  e ş it olarak patlamanın sebep ve ş artlarıdır. Birçok ş artlar 

aras ında sebep denmeye lay ı k olanını  ayırdetmek gerekir. Say ılan ş art-

ların hiçbiri patlaman ın gerçek sebebi de ğ ildir. Gerçek sebep olsa olsa 
gazın aniden geni şlemesi veya, daha genel olarak, enerjinin bir anda 
serbest kalmas ıdı r. Bu prensibi paradoksal bir misâle uygulayahm: 

Stanley Jevosn, iktisadi buhranlar ın devriliğ i konusunda çok çekici 
bir açıklamada bulunmu ş tu: Buna göre buhranlarm sebebi güne ş  üze-

rindeki lekelerin devrili ğ idir. Bu açıklama, zaman ında kozmojenik bir 
roman olarak kar şı landı . Aynı  teori ve aç ıklama, 1923 yılında daha 
bilimsel, daha farkl ı  bir ş ekilde istatistiklerle destekli olarak yeniden 
ortaya ç ıktı . Amerikal ı  iktisatç ı  Ludwell Moore, doğurucu ekonomik 

devreler (Generating economic cycles) adl ı  eserinde bundan bahsetti. 
Dünya ve güne ş e nazaran Venüs gezegeninin hareketleriyle meydana 
gelen ya ğmurlu ve kurak devreler, birbiri ard ından gelen alternatif 
buhranlara sebep gösterildi. Şüphesiz, iktisadi buhranlarla ürünlerin 
bolluk ve darl ığı  ve yıllık hava ş artlar ı  aras ında bir ba ğ lıhk vard ı r. 
Fakat sosyologu özellikle ilgilendiren cihet ürünlerde arz ve talebin 
artıp azalmas ı  ve buna bağ lı  olarak fiatlar ın fı rlamas ı  veya düşmesidir 
Yani insan gruplarının bu durumlar kar şı sında gösterdikleri ekonomik 
etki ve tepkilerdir. İnsan gruplarının ekonomik tepkisi fizik olaylar 
dışı nda ba ş ka sebeplerden de ileri gelebilir: Mesela ürünün artt ırılması  
veya stokunun yok edilmesi yahut makine ve stoklann geli ş tirilmesi 
gibi... 0 halde en genel münasebetler ancak ekonomik tepkilerle olaylar 
aras ında mevcut olabilir. Bundan dolay ı  astronomik olaylar de ğ il, an-
cak bu olaylar kar şı sındaki ekonomik tepkiler buhranlann gerçek se-
bepleri olabilir. Bu anlamda toplumsal olaylar ın sebepleri yine toplumsal 
olaylardır, formülü Durkheim' ın "Toplumsal olay ı  toplumsal olayla 
açıklamalı" (Expliquer le social par du ocial) 2 ' prensibini doğ rular. 

C) SOSYOLOJ İ K KANUNLAR (LES LOIS SOCIOLOGIQUES) 

Kimi bilginler sosyolojik kanunlar yerine basit yöneli ş  kaideliliğ i 
araştı rması  (La recherche de simples regularites tendancielles) yahut 

21 Bk. Armand Cuviller, Manuel de Sociologie Tome 1, Paris, 1958. 
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bilimsel sebeplikten ziyade en yak ın tekil tarihi sebeplik ara ş tırmas ı  de- 

yimlerini ileri sürerler. Fakat bu görü ş ler şu sebeplerden dolay ı  yanlış tır. 

1. Sosyolojide hiç bir vakit insanl ığı n tümünü kapsayan, Vico'- 

nun Üç Çağ  Kanunu (La loi des trois âges) Aug. Comte'un Üç Hal Ka-
nunu (La loi des trois etats) veya Lowie'nin i ş aret etti ğ i bir evrensel 

sosyoloji bahis konusu de ğ ildir. Bu kadar büyük ve a şı rı  istekler Sos-

yolojinin de ğ il, tarih felsefesinindir. 

2 . . Sosyolojide tek sebep kavram ı  manas ızdır. Ancak ba ğı ntı da 

kaidelilik oldu ğu yani gözlenen ba ğı ntı  aynı  ş ekilde tekrarland ığı  

zaman sebep ba ğı ntı sı  vardır denir. Tek bir halin sebebi yoktur ve onun 
üzerinde sosyolojik yönden bilimsel bir aç ıklama yap ılamaz. 

3. Sosyologlarm bugüne kadar ortaya att ıkları  kanunların baş arı -
sı zlığı n' ileri sürmek yanl ış  bir dü ş ünce, bozuk bir k ıyas (Paralogisme)- 
tır. 17. yüzyılda fizikte de hiç bir kanunun ortaya at ılamıyaca ğı  söy-

lenmiş ti. 
Görülüyor ki bütün bu ele ş tirmeler, gerçekte kanun hakk ında 

edinilen yanlış  bir anlayış tan ileri gelmektedir. G. A. Lundberg'in dedi ğ i 

gibi, bilimsel kanun deyimi, herhangi bir bilimde ne anlamda ise, toplum-
bilimlerinde de t ıpkı  odur.22  

Sosyolojik kanunlara yöneltilen bir ba ş ka takış ma, bu ilmin ancak 
sınırlı  bir alanda uygulanabilece ğ i konusundad ır. Dikkat edilirse bu 
takış ma fizik ve biyoloji için de varittir. Bütün bu filmlerde en kuvvetli 
sanılan kanunlar bile baz ı  ş artlara ba ğ lı  ihtimaliyet derecesini geçemez-

ler; kurulmu ş  olan bağ lı lık ve ba ğı nt ılar bütün hallere uygulanmaz. 

Mesela Yer Çekimi kanununa göre cisimlerin dikine yere dü ş mesi, yan 

itmelerin olmamas ı  ş art ına bağ lı dı r. Biyolojide türlerin geometrik dizi 

(Progression geometrique) ile ço ğ alması  bu türlere yetecek yiyece ğ in 

bulunması  ve hepsini yok edecek bir âfetin ortaya ç ıkmamas ı  ş art ına 

bağ lı dır." Görülüyor ki kanun, müsbet bilimlerde bile bir yöneli ş  kaide-

liliğ ini açıklamaktan ileri gidemez. Baz ı  ş artlarla s ınırlı dır. Bilimsel 

gerekircili ğ in (determinisme), ş artlı  bir gerekircilik oldu ğunu bugün 

art ık bilmeyen yoktur. 

22 G. A. Lundberg, Foundation of Sociology, N. Y. 1939 Sh. 133 (Le terme de la ki scien-

tifique peut et doit signifier dans les sciences sociales exactement ce que signifie dans n'importe 

quelle autres sciences.) 

23 Malthus insanlarm geometrik dizi, besin ve az ıkların aritmetik dizi ile ço ğ almakta ol-

duğunu ve bu yönden zamanla ang ın insanları  geçindiremeyece ğ ini ileri sürmü ş tür ki buna ben-

zer kötümser bir fikri çok daha önce islam dü şünürü Maarri ortaya atm ış tı r: (Babam ın beni dün-

yaya getirmekle i ş ledi ğ i cinayeti ben i ş lemedim). 
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Sosyolojiye yöneltilen bir tenkit de toplumsal olgulardaki karma-
şı klığı n sebep ve sonuç aras ına büyük bir kesinsizlik soktu ğu, her türlü 
yabanc ı  etkenlerin giderilemedi ğ i ve uygun etkenlerin de kontrol edile-
mediğ i yolundadır. I ş aret edilen güçlük, sosyolojiye özgü bir güçlük de ğ il-
dir. Genel olarak hemen her bilimde kanunlar ın hangi özel ş artlar al-
tında do ğ ru çıkt ıkları  ve bu ş artlar ın ne dereceye kadar gerçekle ş me 
ş ansı  olduğu bellidir. Fakat bu güçlük deneysel tahlil, teknik bilgi ve 
ölçülerin geli şmesi sayesinde giderilir. 

Sosyolojik kanunlara yöneltilen son bir tak ış ma da ş udur: Sosyo-
loglar, toplumsal olaylar ı  objektif olarak ele ald ıkları  halde hayat ın 
sübjektif yönlerinde objektif olmak gibi garip ve a şı rı  istekle çelişmeye 
düşüyorlar. Güçlük, bu bilginlerin toplumsal olaylar ı  objektif olarak ele 
almamış  olmalarından ileri gelir. Üstelik bu sosyologlar derinli ğ ine 
inceleyece ğ iz diye toplumsal olgular ı  yalınç şuur hallerine indiriyorlar. 
Bu takış ma ve ele ş tirmeye cevab ımız kısaca şudur: ş uur hallerini in-
celeyen psikoloji bile ancak bu sübjektif a ş amayı  geçtikten sonra bilim-
sel bir kı lık alabilmiş tir. Nerede kald ı  ki konusu daha çok d ış  alemi 
ilgilendiren sosyoloji bu yanl ış  yola sapmış  olsun... 

D) SOSYOLOJ İ DE KANUN ÇE Ş ITLERI 

1. Yapı  Kanunları  (Lois de Structure) 

Sosyolojik tipler, biyolojide oldu ğu gibi, gerçekten yap ı  kanunla-
larına yol açarlar. Bu kanunlar bir bütünün parçalar ı  aras ında organik 
bağhla ş maları  (Correlations organiques) ifade ederler. Parça veya ele-
manlar ı n birkaç ı  bilinince ötekiler ondan ç ıkarı lır. Mesela, bir tipte 
totem inan ı , dış  evlenme ve ortakla ş a mülkiyet varsa bu tipin toplumsal 
yap ı sı  Man, iktisat sistemi parazit ve dü şünüş  tarzı  da mantıköncesi 
olduğu sonucuna var ı lır. 

2 . Evrim Kanunları  (Lois d' evolution) 

Sını rlı  bir alanda evrimin hangi a ş amalardan geçti ğ i bilinince ele 
alınan bir kurumun gelece ğ i ve geçmi ş i kolayca tayin edilir. Mesela, 
iktisadi düzende kapah ekonomiden de ğ iş im ekonomisine, ev sanayiin-
den fabrika sanayiine gidilir Hukuk düzeninde teamül hukukundan 
yazı lı  hukuka, siyasi düzende klândan fratriye, fratriden kabileye, ka-
bileden siteye geçilir. Burada ara ş tırma konusunun evrim zinciri içinde 
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geçmiş i ve gelece ğ i belli edilir. Bu kanunlara tiplerin nesepleri (filiation 
des types) de denir. Yaln ız burada sergüze ş tçi bir tarih felsefesinden 
veya tek çizgili bir evrim faraziyesinden kaç ınmak gerekir. 

3. İ statistik Kanunlar ı  (Lois Statistiques) 

İ statistik kanunlar ı , sosyolojik kanunların en tipik olanlar ıdır. Bun-
lara genel bağı ntı  kanunları  (Lois de relation generale) denir. Burada 
sebepleri muhtelif, sonuçlar ı  aynı  olan olaylar ele al ınarak belirli ba ğm-
tılara vard ır. Türkiye'deki nüfusun art ış  nisbeti, erkek ve kad ın nüfu-
sun oranı , fert başı na düşen dış  borçlar, suç ve intikarlarm nüfusa nis-
beti, hep bu kanunun yard ımıyla elde edilir. Bu kanunlar toplum olay-
larının ter& tasavvurlar ı  aş an niteliklerini aç ıklamağa yarar. Burada 
amaç, herhangi bir birimin özelliklerini de ğ il, çok sayıda birimlerden 
müte şekkil grup veya yığı nların özellik veya ana e ğ ilimlerini belirtmek-
tir. 

4. Tarihi Kanunlar (Lois Historiques)z 4  

Bu kanunlara tarih felsefesinde s ık sık rastlan ır. Burada tarihi 
olgular zincirinde herhangi bir olaydan sonra hangi olay ın geleceğ i araş -
tırma konusu olur. Tarihi kanunlar ın çe ş itleri şunlardır: 

a) Tek tarafh zincirleme, tarihi kanunlar ın en yahncıdır. Geniş  
anlamıyla baş langıç ve sonuç bakma göre bir olay ın baş ka bir olay 
ardından gitmesidir. Mesela, devletler için gençlik ve zenginlik devrin-
den sonra çöküntünün ba ş lamas ı  gibi... 

b) Devri kanunlar (Lois cycliques), tarihi kanunlar ın bir ba şka 
türüdür. Eflatun yunan sitelerindeki siyasal hayat ı  bir devrenin tekrar ı  
gibi görüyordu. Filozofa göre devlet ş ekilleri s ıras ıyla Monarş i, Aris-

tokrasi ve demokrasi devrelerinden geçer. İbn Haldun da buna benzer 
fikirler ortaya atm ış tır. Büyük İ slam yazar ına göre psikolojik sebepler-
den dolayı  bir hânedan, parti veya grubun siyasal egemenli ğ i üç nesil 
sürer. Burada fatih, mirasyedi ve gafil ku ş ak veya devreleri s ıralanır. 

c) Mukadder cereyan fikrine dayanan tarihi kanunlar, büyük 
tarihi olayları , ucu buca ğı  belli olmayan veya kapanmayan devreleri 
ve bunlara hâkim olan fikirleri aç ıklar. Burada bir kurum, bir toplum 

24 Bazı  yazarlar bu kanunlar ı  evrim kanunlar ı  ba ş lığı  altında toplarlar. 
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veya bir siyasal rejimin mukadder ş ekli ve geni ş  evrim do ğ rultuları  
gösterilir. Mesela, Aug. Comte'un Üç Hal Kanunu'nda, İ lahi devreden 
sonra metafizik devrenin gelece ğ i zaruri ve mükadder bir sonuç olarak 
kabul edilmektedir. Olaylar zinciri, kanunlar ın gösterdiklerinden ba şka 
türlü olamaz. Bu kanunlar daha çok tarih felsefesi ile ilgilidir. Önce de 
söylediğ imiz gibi bu a şı rı  istekleri sosyolojiye mal etmekten mümkün 
olduğu kadar kaçmmahrz. 

5 . Bağ ldaşma Kanunları  (Lois de Corr elation) 25 

Mantıkan biri ötekini gerektiren iki veya daha çok önermelerin 
bağı ntı s ıdır. Ö ğ retmen ile ö ğ renci, baba ile o ğul ba ğı ntı s ı  gibi tek veya 
çok tarafl ı  olabilir. 

a) Tek tarafl ı  bağ lı laş mada, kı saca, nerede A olay ı  varsa orada 
zaruri olarak B olay ı  da vard ır. Bu kanunun en iyi uygulama alan ı  nü-
fus hareketleridir. 110 erkek çocuk do ğumuna kar şı  100 kız çocuk do ğ -
duğu gözlemlenirse bu kanun veya kurala göre yaln ızca kı z çocuklar ın 
sayı sı  bilinmekle erkek çocuk say ı sı  bulunabilir. Hat ırda tutulacak ş ey 
110 erkek çocuk do ğumuna kar şı lık 100 kı z çocu ğun do ğmakta olmas ı dır. 

b) Çok tarafl ı  bağ lılaş malarda kanun birçok sebep ve sonuç ba ğı ntı -
larını  açıklar. Kimyada iki cisim birle ş ince üçüncü bir cisim meydana 
gelir. Toplumsal olaylarda i ş  bu kadar basit de ğ ildir. Birçok sebeplerin 
bir sonucu, bir sebebin birçok sonuçları  ve son olarak, birçok sebeplerin 

25 Sosyolojü.' kanunlar ın en önemlisi olmak bakı mından Bağ lı la şma kanunlar ın biraz 

açıklamak yerinde olur. Ba ğ hla şmayı , bat ı  dillerindeki corrâlation karşı lığı  almaktayız. İ slâm 
ı 	fi ••• 

âleminde Correlation'a tezayüf 	L:L; ve Correlatire de mütezayif 	t„;1_:_..4 denmiş tir. 

İ bn Sina'nın, Necat ında tezayüf bir bab ın adı dır. Bürham Gelenbevi tercümesinde (cilt I, sah. 

101) de - übüvvet bünüvvet gibi herbirinin taakkulüne nisbetle olan mevcudeyn beyninde Tezayilf 

vardır deniliyordu. Bu görü ş  bugünkünün aynıd ır. Belot'un sözlü ğünde yan yana bulunmak, 

iki şeyin yekdi ğerine izafeti, nisbeti, denilmi ş tir. Bu da, Zayf  	sözünün yan anla- 

mından ileri gelir. Tabii Kanun iki hâdise arası nda nisbet-i sâbite demek olduğuna göre bugün-

kü manayı  anlamak bakımından bu aç ıklamalar yararl ı dır. Biyoloji ve fizikte de bu kanunlardan 
faydalaml ır. Boyla a ğı rlığı n, iş  bölüm ü ile nüfus kesâfetinin ba ğı nt,s ı  nisbetleri de bu kanunla 

ilgilidir. Bir de eskilerin tezayüf emsali dedikleri kat-say ı  vard ırki bu ciheti bundan önce ay-

dınlatmış  bulunuyoruz. Bu kavramın en özlü tanımını  Frans ızca'da bulmaktayız Petit Larusse'- 

da Gı rrelation için mant ıkan biri diğ erini ça ğı ran (gerektiren) iki önermenin ba ğ' ıntısı , Correlatif 

için, mant ıkan bir kar şı lıklı  nisbeti gösterir: Baba ile o ğul, hükümdarla tebea korelatif öner-

melerdir diyor. Bizim kulland ığı mız bağ lı la ş ma terimi k ı salık ve yorumiama amac ını  güder. 
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birçok sonuçlar ı  olduğu bilinen bağı ntılardandır. Ayrıca toplumsal 
hadiselerin olu ş unda bir çok dinamik ve duygusal unsurlar da i ş e karışı r. 
Bunların anla şı lması , sayı lmas ı  ve ölçülmesi çok güç ve oynakt ır. 
Bekta ş ilerin bulunduklar ı  yerlerde tav ş an ın bol olmas ı , İ slânı  memle-
ketlerinde yaban domuzunun iktisadi bir de ğer ta şı mamas ı  ve benzer-
leri, ölçülmesi güç, bir tak ım duygusal ve dinamik unsurlarla aç ıklana-
bilir. Bunu gören baz ı  bilginler sosyolojide ancak Yöneli ş  Kanunları  
(Lois tendancielles) mn bulunabilece ğ ini söylerler. Yine bu duygusal 
ve dinamik unsurlar konusunda Eski İ spartada sava ş ta yavrular ını  
kaybeden annelerin yas tutacak yerde ş enlikler yapt ığı , insanın bağ -
rını  ve boğ azını  yakmas ına rağmen içkilerin ac ı  yerine gönül ferahlığı  
verdiğ i, bir me ş in topun koca bir ba şkenti co ş turdu ğu herkesce bilinen 
örneklerdendir. K ı sacas ı  bütün toplumsal kanun ve kurallarda dini 
inanış , estetik duyu ş , bilimsel anlayış , bâtı l dü ş ünü ş  ve pe ş in yargılar 
i ş e karışı r ve bunlar ço ğu zaman gerçe ğ i saklar veya tersine çevirirler. 
Çok tarafl ı  ba ğ lıla ş malarda bu türlü duygusal ve dinamik etkenlere 
karış an olaylar ı  bilim süzgecinden geçirmelidir. 

6. Birlikte Değ işmeler Kanunu (Lois de Variations Concomitantes) 

Bu kanunun en basit ifadesi A olay ı  de ğ i şmeye ba ş ladığı  zaman 
bununla do ğ ru veya ters orant ı ll olarak B olay ının da de ğ iş mesidir. Bu 
kanunlar, genel olarak, denge kavram ından ayr ılmazlar. Dengeler pek 
seyrek olarak yal ınç, çoğu zaman bile ş iktirler. Çünkü iki olay orantil ı  
olarak de ğ iş meye ba ş ladığı nda, bunların yanında ba şka olaylar da 
de ğ iş irler; neticede çe ş itli dengeler ortaya ç ıkar. Bu kanunda hat ırda 
tutulacak nokta, de ğ iş imlerin toplumsal yap ılarda belli s ınırlar ara-
sı nda cereyan etmesidir. Mesela bir çocuk üzerinde e ğ itim sebebiyle 
yap ı lan maddi ve manevi bask ı , belirli s ı nırlar içinde ölçülü olmal ı dır. 
A şı rı  bir bask ı  çocuğu yola getirecek yerde çileden ç ıkarı r ve doğ ru orant ı  
yerine tersine orant ı  ba ş lar. Çocuk a şı rı  baskı  sonunda ters orant ı li ola-
rak kötüle ş ir. Görülüyorki her olguda bir de ğ i ş me katsay ı sı  (Coefficient) 
vardır ki mekân ve zaman ş artlar ı  bunları  de ğ iş tirebilir veya tersine 
çevirebilir. De ğ i ş kenlerden biri daha a şı rı  bir derecede de ğ iş meye devam 
ederse toplumsal olgunun mâhiyet ve tabiati de ğ i ş meye ba ş lar. Yuka-
rıda aldığı mı z çocuk e ğ itimi i ş inde çocuk üzerindeki bask ı  çocuğu yara-
lıyacak, melekelerini yok edecek veya bir uzvunu tatil edecek dereceye 
vardırı lırsa o zaman bunun islâh ile ilgisi kalmaz ve olgunun yap ısı  
de ğ iş erek bu hareket ceza kanununa göre bir suç olur. Ş imdi bu mese-
leyi daha iyi belirtmek için birkaç örnek daha alal ım: Bir memlekette 
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bilimsel ara ş t ırmalar ne_ derecede resmi makamlar ın kontrolü dışı nda 
yap ı lırsa bulu ş lar ve bilimsel sonuçlar o kadar verimli olur. Fakat birlik-
te de ğ iş meler kanununun i ş leyebilmesi belirli toplum ş artlarına bağ lıdır. 
Zira ilmin değ erini bilmeyen, bilimsel ara ş tırmalara önem vermeyen bir 
toplumda bu kanun i ş lemez hale gelir. Dünyan ın en verimli bilgini 
zaman ve mekân ş artlarına uymadığı  takdirde mükâfat olarak ters yüz 
veya iş kence görür ve sürekli olarak süründürülür. Alt ının de ğerini sarraf 
bilir, ilmin de ğ erini alim bilir, yollu ata sözleri bu durumu aç ıklamakta-
dır. Bundan dolay ı  yukarıda övdüğümüz akademik ba ğı msı zlık, tersine 
bir orant ı  ile memleket kültürünü geriletebilir. Bu durumda idareciler 
memleket kültürünü belirli bir seviyeye yükseltmek ve o seviyede tut-
mak karar ına var ırlarsa o zaman bask ı  ve zorlamalar ba ş lar. Gelene ğ e 
ba ğ lı  kültürün yetersizli ğ i kar şı sında iktibas (aktarma) yolu ile daha 
ileri memleketlerin kültür ve medeniyeti memlekete sokulur. Bekleni-
len seviyeye gelinceye kadar resmi makamlar akademik hayat ın ve kül-
tür hayat ının yöneticisi ve koruyucusu kal ı rlar. Rusyada Deli Petro, 
Japonyada 1868 y ı lındaki yenile ş me hareketi bu arada say ılabilir. 
Buna kendi kendini sömürgele ş tirme anlam ı nda Auto-colonisation 
(otokolonizasyon) derler. 

7. Sebeplik Kanunlar ı  (Lois Causales) 

Olaylar zincirinde önce gelen halkalar ın, sonrakilerin sebebini 
te şkil etmesi halidir. Buna daha çok ekonomi alan ında rastlan ır. Bir 
memlekette bolluk ve geli ş me devrinde yat ı rımların artmas ı , kuvvetli 
bir üretim gücü yarat ır. Bu da s ırası  gelince fiatlar ın dü ş mesine sebep 
olur. Görülüyor ki zincirin halkalar ı  kendinden sonra gelen halkalar ın 
(olayların) sebebini te şkil ederek s ıralan ıp gitmektedir. Burada zaman 
ve mekan ş artlar ını  ve fertlerin olaylar kar şı s ı nda gösterdikleri etki ve 
tepkileri hesaba katmak gerekir. Sosyoloji pozitif bir bilim olarak neden, 
nerede ve ne zaman sorular ını  cevaplandırmak zorundad ır. Fiatlar 
ucuzlad ı ; neden; çünkü bolluk ve geli ş me ile piyasaya fazla mal geldi. 

8. Sosyolojide Öngörü (Previson en Soeiologie) 

Toplumsal hayatta tekrarlamalar oldu ğundan ileride tekrarlana-
cak olayı  bir dereceye kadar önceden kestirmek mümkündür. Kar şı -
lıklı  etki ve tepkilerin çoklu ğu yüzünden şüphesizki yetkin ölçüde bir 
öngörü söz konusu olmaz, yeni bir olay ın hangi anda ve hangi ş ekilde 
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ortaya ç ıkaca ğı  kesin olarak söylenemez. Fakat baz ı  sınırlar aras ında 
toplumsal bir ş eklin evrimini yahut bir kurumun yap ı sındaki de ğ iş me-
leri ve belirli hareket evreleri ard ından gelecek olan olaylar ı  önceden 
görmek hiç te imkans ız değ ildir. Durkheim, bir kurumun de ğ işmesiyle 

ilgili kanun bilindiğ i takdirde henüz olu ş  halinde bulunan belirli bir 
kurumun ileride ne ş ekil alaca ğı nı  önceden haber vermenin müm-
kün olaca ğı nı  açıklamış tır. Bugün Konjonktür servis ve enstitüleri yar-
dımıyla, tabir caizse, iktisadi kehânetin çok kesin metotlar ı  elde edil-
miş tir. Bunun gibi demografik olaylarda, daha az kesin olmakla beraber, 
kanaat olaylar ında önceden görme imkanlar ı  vardır. Bu usulün suçlara 
da uygulanmas ına ba ş lanmış tır. Amerikalılar evlenme konusunda bile 
bu usule ba ş  vururlar. Böylece ileride kurulacak yuvan ı n ahenkli olup 
olmayaca ğı  öngörü metotlar ıyla aydınlatı lır. Prof. H. Z. Ülken'in belirt-
tiğ i üzere toplumsal olaylarda üstten alta, yüzden derine, yal ınçtan kar-
maşığ a gidildikçe öngörü zay ıflar; buna kar şı lık insan bilimlerine has 
sezgi ve ön sezgi artar'''. 

26 Metot bahsi için özellikle şu eserlere bak ılmalı d ır: 
Prof. Hilmi Ziya Vlken, Sosyolojinin Problemleri, İ stanbul, 1955. 

R. Maunier, Introduction k la Sociologie, Paris, Alcan, 1929. 

Armand Cuviller, Manuel de Sociologie, Paris, 1958. 

E. Durkheim, Les r şegles de la Mahode sociologique, Paris, 1947 bas ısı . 

Simiand, Istatistik ve tecrübe (M. Servet taraf ından dilimize çevrilmi ş tir, 1928). 

Necmettin Sad ık ve Maks Bonafus, İ çtimaiyat, İ stanbul, 1927 (eski harflerle). 

G. Bouthoul, Traite de Sociologie, Paris, 1947. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

SOSYOLOJ İNİN TARİ Hİ ' 

I. HAZIRLIK DEVRİ  (LA PREPARATION) 

Sosyolojinin ancak son yüzyılda baş lamış  olduğu söylenmektedir. 
Bu duruma göre Sosyoloji sözünün bulucusu olan Auguste Comte, bu 
bilimin kurucusudur. Bu görüş , her bilgi dal ının ba ğ lı  bulunduğu kuru-
luş  süreç ve sonucunu bilmemekten ileri gelir: Bilim, içe do ğma, yaratma 
ve bulu ş larla de ğ il, daha çok olu ş ma ve geli ş melerle vücut bulur; o halde 
kurucular ın öncüleri de olmak gerekir. Tarih, tarih öncesi (Prehistoire) ol-
madan dü şünülemez. Sosyoloji, bugünkü anlamda, ancak bu yüzy ı lın 
başı nda, daha do ğ rusu, geçen yüzy ı lın sonunda kurulmuş , gerçek var-
lığı nı  duyurmuş  ve göstermi ş ti. Sosyolojinin gerçekten bir bulucu ve 
kurucusu aran ıyorsa bu da İ bn Haldun ile Adam Ferguson'dur. 2  Bu 
bilimi batı  dünyas ında ilk yayanlar ideolog ad ını  taşı yan bilginlerdir. 4 

 Fakat, sosyolojinin hazı rlık devri, kurulu ş undan öncedir. Toplumsal 
olguları  vasıflama, kar şı laş tırma ve yorumlamaya, aç ık veya kapal ı  
olarak, çok eski zamandan beri ba ş lanmış tır. Felsefe, problem ve sis-
temleri ortaya atarak hemen onlar ı  tart ış maya geçti ğ i halde sosyoloji 
yavaş  yava ş  geliş miş  ve olu ş muş tur. Felsefe hareketleriyle sosyoloji 
ilerlemeleri aras ındaki münasebetleri unutmadan bu bilimin olu ş ma 
sürecinde ilkin tarih öncesini sonra tarihini çizmek gerekir. Bu durumda, 
hazı rlık ve kuruluş  devirlerini ay ırdetmek gere ğ i ortaya ç ıkar. Hazır- 

1 Bk. R. Maunicr, Introduction â la Sociologie, Paris, Lib. Felix Alcan, 1929, Sh. 67-99. 

2 Adam Ferguson (1723-1816) İ skoçyah bir tarihçi ve filozoftur. Sivil Cemiyet tarihi üze-

rinde deneme (Essay on the History of Civil Society) ve benzeri eserler yazd ı . (BK. II. Bölüm). 

3 ideologlar, siyasi ve felsefi bir gruptaki bilginleri gösterir. Condorcet, Laplace, Lamarck, 

Amper bunlardand ır. Fransada Konvansiyon devrindeki fikir hareketini temsil eden bu kimse-

lerin hepsi insan ruh ve zihniyetinin tahliline koyulmu ş  değ ildirler. Fakat hepsi de gözlem (mü ş a-

hede) metodunu uygularlar. Bu ise her türlü metafizik dü şüncelerden uzak bulunmakd ır. 
(Bk. II. Bölüm). 
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lık devri çok eskiden ba ş lamış  olup 18. yüzyılda sona erer. Bu devir üç 
kısma ayrı lır: Kutsal Kitapla ilgili kar şı la ş t ırmalar, Akdeniz'le ilgili 
karşı la ş tırmalar, Evrensel karşı la ş tırmalar. 

A) KUTSAL K İTAPLA ILGILI KARŞ ILAŞ TIRMALAR 
(COMPARAISONS BIBLIQUES) 

Gözlemlenmi ş  olan toplumsal olgular ın açıklanmasını  mümkün 
kılan bir takım karşı laştırmalar yap ılmadıkça sosyoloji var sayılamaz. 
Fakat karşı la ş tırmalar uzun zamandan beri hayali ölçülerle yap ı lagel-
mektedir. Henüz görülmemi ş  ve gözlemlenmemi ş  olan ş eylerin tasar-
lanmas ı  ve hayal edilmesi ileri sürülüyor; ilkel toplum yap ı larının bir 
takım varsayış  ve tahminlerle meydana ç ıkacağı na inanı lıyordu. Aynı  
tarzda, toplumun geli şme ve ilerleme do ğrultuları  çizilmi ş ti. Görülmediğ i 
ve gözlemlemnedi ğ i halde, tarihi olaylar ve yabans ı  Ctdetler (l'exotique) 
hayal ediliyordu. Bütün bunlar, kesin olarak, sosyoloji ara ş tırmalarıyla 
ilgisi olmayan ş eyler değ ildir; insanlık alemi bu yolları  izleyerek gerçek 
bilgiye varmış tır. Böylelikle eskiyi ve uza ğı  görme ve anlama iste ğ i 
doğmuş  ve geli şmiş tir. Ortaya at ılan görüş lerin doğru veya yanlış  uy-
gun veya uydurma oldu ğunu anlamak için geçmi ş te (tarihte) veya 
uzakta (Afrika, Avusturalya ve Amerikada) ya ş ayan insan ve toplum-
larla ilgili belgeler aranm ış tır. Kutsal Kitaplar bu devrenin belli ba ş lı  
bilgi edinme araç ve gereçleriydi. Kutsal Kitaplardaki bilgilerle toplum 
olaylar ını  bu ş ekilde kar şı laş tırma bilimsel soru ş turmaların (anketlerin) 
ilk dayana ğı  oldu. 

Eskiler en eski insan gruplar ının ne şekilde ya ş adıklarını  sezgi 
(intuition) ve kehanetle anlayacaklar ım sanmış lardı . Her mezhebin 
inanç ve idealine göre ya ş atmakta olduğu altın devrini veya demir 
çağı n anlamak çabas ı  bu gibilerdendir. H ıristiyanlık ortaya ç ıktığı nda 
Kutsal Kitap bu dinin iman ve akait kitab ı  oldu. Eski sözleş mede (Tev-
rat'ın) insanın çıkış  ve dü şüşü hakkındaki buyrukları  imaııııı  temel 
direkleri oldu. Böylece kutsal kitap, içinde kar şı laştırmaların yapılacağı  
ilk metin oldu. 4  Bu yolla Sosyoloji, her türlü insan bilimlerinde oldu ğu 
gibi, menş e efsanelerine (Mythes d'origine) kavu ş tu. 

O halde ilk vas ıflama ve karşı laş tırma isteğ i, motiflerini din kitap-
ları  ve ilahiyat (Theologie) ta buldu. 17. yüzy ılda belirli bir insan gru-
bunda din ve yasaya ili şkin ilk vasıflamaları  (descriptions) Kutsal Kita- 

4 R. Maunier, La bible et la sociologie comparee, Scientia (Milan) 1919. 
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ha borçluyuz. Fobein, tarihçi Flavius Josephe'in Yahudiliğ in Eski 
Çağlar', (Les Antiquites Judaiques) adl ı  eserini 1545 y ı lında 5 ; İngiliz 
ilâhiyatçısı  Kembriçli John Spencer ise ibrani yasa ve törelerine ili ş -
kin büyük eserini 1686 y ılında yayınlarnış t ı  Spencer, üç kitap içinde 
İ srailin bütün âdetlerini tasvir ediyordu. Bu eser birçok kar şı laştırmalar 
için kaynak vazifesi görmü ş tür. Burada Amerika yerlileri ile Kutsal 
Kitap'ta ad ı  geçen kav ınin özde ş lik ve benzerliğ ine i ş aret ediliyordu. 
Daha sonra gelen gözlemci yazarlar Kutsal Kitap'tan edindikleri fikir 
ve hat ıraların etkisi altında kaldılar. Ellerinde Kutsal Kitap oldu ğu 
halde Amerika yerlilerinin ya ş ayış larını  incelemeye koyuldular. XVIII. 
yüzyılda bu görüş  de ğ i ş ti. Dinin etkisi alt ında kalmayan serbest dü şü-
nürler, yazdıkları  eserlerle yava ş  yava ş  ilâhiyat ile sosyolojinin ayrı l-
masını  sağ ladılar. Bu suretle kar şı laş tırmalar Kutsal Kitap'tan ba şka 
yerlerde de aranmaya ba ş landı . M. Lanson, Montesquieu'nün eserinde 
Tanrı  Milleti (Yahudilik) ne ayr ılan kısmın, Amerika veya Okyanus 
vahş ilerine ayrılan kı sımdan daha az yer tuttu ğunu tesbit etmi ş ti. De 
Brosses 1760 y ılından ba ş layarak tarihi âdetlerle yabans ı 6  âdetleri kar-
şı la ş tıran yaz ı larında ç ıkış  noktas ı  olarak, Yahudilerin yerine eski 
Mı sırlıları  koymuş tu. O zamana kadar hemen hemen her türlü kar şı la ş -
tı rma Kutsal Kitap'la ilgili bulunmakta idi. Frazer gibi İngiliz bilginleri 
bu geleneklere ba ğ lı  kaldılar. Zamanımızda Robert-Louis Stevenson 
için Güney denizlerindeki ya ş ayış  tarz ı  eski devirleri and ırır. Ona göre 
Mikronezya ş efi, İ srail'in ilk kral ı  olan Saül'ün çok yakın bir benzeridir. 

Aydınlanma devrinde hayal gücüne dayanan incelemeler de ğerini 
kaybetmedi. Teolojinin yerini felsefe ald ı  ve alt ın devri hulyalar ına 
dönüldü. İ lk Seyyahlar ve özellikle ilk incil vaizleri (Evangelisateurs) 
her türlü nua.nt ıki temelden yoksun olarak, vah ş ilerin fazilet ve mutlu-
luğundan bahsediyor ve öteden beriden ald ıkları  bilgilerle Havarilerin 
gösterdikleri fazilet örneklerinden, iyi vah ş i (Bon Sauvage) teorisini 
çıkarıyorlardı . Jezvit,(Jesuites) masallar ının Rousseau gibi bir dü şünüre 
ilkel insanın iyiliğ i hakkındaki hulyay ı  ilham ettiğ ini görmek çok ac ıdır. 
Karşı laş t ırma metodunu bo şa çıkaran bu kuruntulara, sadece i ş aret 
etmekle yetinece ğ iz. Burada biri ilkel öteki ileri, biri tabiat , öteki top-
lum içinde ya ş ayan iki hayali ş ahsiyet kar şı laş tı rılmaktadır. İ ster mutlu, 
ister kara bahtl ı  olsun, insanların yasas ız geçen bir anar ş i devri ya ş adığı  

üzerinde durul ınaktadır. Bu noktadan ba ş layarak özden imparatorlu ğ a 

5) Flavius Josephe, 37-95 yıllarında Kudüste ya ş amış  bir Yahudi tarihçisidir. 

6 Les Egyptiens ont remplace les juifs comme point de Miart de la comparaison des cou-

tumes historiques avec les coutumes exotiques, (R. Maunier, ayn ı  eser, sn. 70). 
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kadar giden ve hiç bir ciddi temele dayanmayan bütün bir tarih zinciri 
ortaya konmu ş tur. Kar şı la ş tırmalarda çok kere hayal gücü dü şünceyi, 
kuruntu gözlemi, dış  görünü ş  gerçeğ i boğmuş , ve karşı laş tırma metodu 
başka bir kılığ a girmi ş tir. Bu arada bir Henri . Estienne, bir Bayle, bir 
Voltaire, bir Lucien'de oldu ğu gibi vah ş ilerin dini tören ve mensek-
lerinin, Hıristiyan veya Roma dinlerindekilerle kar şı laş tı rıldığı  görül-
müş tür. Bu kar şı la ş tırmalar bilimsel amaçlarla de ğ il, sadece alay etmek 
ve sonuncuları  gülünç bir duruma düşürmek için yap ılmış lardı . Bununla 
birlikte ilâhiyat ile felsefenin sosyolojiye giden yolu açm ış  oldukları  
ş aş maz bir gerçektir. 

B) AKDENIZLE ILGILI KAR Ş ILAŞTIRMALAR 

(COMPARAISONS ME. DITERRANESNNES) 

Pozitif ara ştırma nedenini, uzak ve yabans ı  ülkelerde ya ş ayan 
milletlerin ke şfi sonunda uyanan ö ğ renme merakında aramal ı dır. Eski 
ş eyleri ö ğ renme hevesinden sonra yabans ı  âdetleri ö ğ renme merak ı  
uyandı . 7  Nasıl eski milletlerin ya ş ayışı , tarih ve kutsal kitaplardan ö ğ -
renilmiş se, yabansı  âdetli toplumların yaş ayışı  da gezilerden ö ğ renildi. 
Gezi veya yerle ş me amacıyla uzaklara giden insanlar istek ve ihtiyaç 
güdüsü altında karşı la ş t ıkları  olaylar ı  gözlemleyerek kar şı laş t ırmalı  bir 
insan biliminin doğmasına yol açt ılar. Denebilir ki sosyoloji, kimi göz-
lemcilerin uzakta ya ş ayan toplumlar aras ına girme, yerle şme ve ara ş -
t ırmaları  sonunda doğmuş tur. Bu devirlerde vas ıflama s ırf vas ıflamak, 
karşı laş tırma s ırf kar şı laş tırmak için yapılıyordu. O halde sosyolojinin 
ilerlemesi, ülkelerin ke ş if ve fetihleri sonunda gerçekle şmiş tir denebilir. 

Uzun müddet bir yerde kalmad ıkça o yer hakkında esaslı  bir bilgi edin-
meye imkân yoktur. Bu yönden, toplumlar ın karşı la ş tırmalı  etüdü, 

dünyanın ke şfi ve sömürgele şmesiyle paralel olarak iki safha gösterir: 
Akdeniz safhas ı  denilen ilk a ş amada hinterlantlar ı  ile birlikte Akdenizin 

Asya, Afrika ve Avrupa k ıyılarındaki memleketler gezilmi ş  ve bulun-
muş tur. Bu safha orta ça ğı n sonuna kadar uzar. İkinci aş ama Evrensel 
Safhadır. Bu devrede iki Hindin (Hindistan ve Amerika) ke ş fi bütün 

dünya milletlerini gözlem ve kar şı laş tırmaya götürdü İ lkin Amerika 
ve Asya, sonra Okyanus ve daha sonra Orta Afrika milletleri incelendi. 
Modern safha denilen bu devre 300 yı llık bir zamanı  kapsar. 

Eskiler sömürgeler kurdular ve o yolla toplum olaylar ını  gözlem-
lediler. Önce yunanl ılar, sonra romal ılar ke ş if ve fetihlerle bir ö ğ renme 

7 L'attrait de l'exotisme suit celui de l'arcaisme, R. Maunier ayn ı  eser 72. 
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arzu ve ihtiyac ını  isteklendirdiler. Milattan Önce 4. yüzy ılda nüfus 
sayımı  baş lamış tı . Daha sonra Eratostene "in taklit etti ğ i Hecatee de 
Millet 9  o zaman bilinen milletlerin bir tablosunu çiziyordu. Bu tabloda 
gerçek olgularla masal ve efsâneler birbirine kar ış tınhyordu. Herodot 
5. yüzyı lda barbar dedikleri toplumsal âlemin oldukça zengin bir tas-
virini yapmış tı . Herodot asl ında bir seyyaht ır. Saflığı na ra ğmen iyi 
bir gözlemciydi. Zamanla de ğ erini kaybetmeyen ölmez bir eser yazm ış tır. 
Eseri bir tarih örnek ve kayna ğı  oldu. Dâhi tarihçiden iki bin y ıl sonra 
Rönensans devrinde ya ş amış  olan Henri Estienne °°, Herodotun savunmas ı  
(Appologie pour Herodote) adli eserinde bu ünlü tarihçinin Eski Dün-
yada gözlemledi ğ i âdetlerin benzerini Yeni Dünyada bularak yazd ık-
larımn doğ ru olduğunu anlamış tı . Henri Estienne böylece eski ve yeni 
çağ  tarihlerini kar şı laş tırmanın ve birlikte incelemenin yararl ı  olduğu 
sonucuna varm ış tı . Yine M.O. 5. yüzyılda Thucydide, yunan tarihini 
yazmış tı ." Bu yazar, Helenlerin ilk ya ş ayışı nı  gözlerde canland ırmak 
için çağda ş ları  olan Etoliyen ve lokriyen haydutlar ı  aras ında uygulanan 
âdetleri incelemi ş ti. 12  Bu ise, düpedüz kar şı la ş tırma kural ımn açılış  töreni 
demekti. Bundan yüz y ıl sonra Aristo dünyaya gelmi ş tir. Bu filozof 
olguları  toplayan ve gözlemleyen e ş siz bir dahidir. Ço ğu kaybolmuş  
bulunan yunan anayasalar ını  yazmış t ı . Bunlardan Atina Anayasas ı  
70 yıl kadar önce bulunmu ş tur. 

İ lk olarak, olgular, derleme ve toplanmaya ba ş landı . Derleyiciler 
karşı la ş tırı cıların çalış malarına ön ayak oldular. Milattan yüz y ıl önce 
Strabon" ve ondan yüzyıl sonra Diodore de Sicile, olgu ve âdetleri top-
ladılar." İkinci yüzyılda Pausanias, Yunanistan kılavuzu (Itineraire 

8 Eratosthenes, Millattan önce 275-185 y ı llar ı  aras ında ya ş amış , iskenderiye okuluna 

mensup bir yunan matematik ve astronomi bilginidir. İ lk olarak dünyan ın meridiyenini ve güne ş  
dönencesinin (medari ş emsinin) inhirafını  ölçmüş tür. 

9 Ilecate de Millet, Milattan 4 yüzyıl önce ya ş amış  bir yunan tarihçi ve co ğ rafyacısıdır. 
10 1531-1598 y ıllarında ya ş amış  üstün de ğ erde bir helenisttir. 

11 Thucydide, milattan önce 460-395 y ı llarında ya ş amış  büyük bir yunan tarihçisidir. 

Pelepones harplerinin tarihini yazm ış tır. Burada gerçe ğe susamış , tarafs ız ve ba ğı msız bir bilgin 

olarak hareket etmi ş tir. 
12 Etolie, merkezi Misolongi olan yunanistan ın bir parças ı dır. Burada oturanlara etoliens 

derler. Bunlar vaktiyle Makedonyahlarm dü şmanı  idiler; onlara kar şı  bir birlik bile kurmu ş lard ı . 

Locride, eski yunanistanda bir yönü Ege denizine di ğeri Korent Körfezine bakan bir yerin 

adıdır. Yerlilerine Locriens derler. 

13 Strabon, Amasyada do ğ muş  çok ünlü bir yunan co ğ rafyac ıdır. Coğ rafya adli eseri çok 

değerlidir. 

14 Diodore de Sicile, de ğerli bir taihçidir. Tarihi kitapl ığı  (Biblioth&pıe Historique), eski 

devirlerin tarihini içine alan önemli bir eserdir. 
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de la Grece) adl ı  bir eserde efsane, âdet ve yasalar ı  derlemi ş ti. 15  Roma-
lı lar da kendilerini bu hevese kapt ı rd ı lar. Bunlar gözlemden daha çok 
derlemeye (Compilation) önem verdiler. Orta ça ğ  fikir alemi Romanla-
rın miras b ıraktıkları  bu olgularla beslenmi ş  ve Rönesans, Kutsal Kitap 
dışı nda bilinen ş eyleri Yeni Dünyaya nakletmek için, buradan hareket 
etmiş ti. Milattan yüz y ıl önce Ponponius Mela" ve Pline,° 7  sonra Valere 
Maxime," daha sonra Solin," gözleme dayanan vas ıflayı cı  sosyoloji ile 
ilgili eserler yazd ılar. Bu vas ıflama ve kar şı laş tırmalar ip uçlar ı  verdi. 
Milattan iki yüz y ıl önce Aulu Gelle,2° 12 levha hukuku, koruyucu tan-
rı lar (Faunes) hukuku ve İ talyan yerlileri (Aborigenes)ne ait hukuk 
sistemlerini kar şı laş tırıyordu. Böylece tarih, daha o zaman, etnografya'- 
mn yardımını  sağ lamış  bulunuyordu. 

Orta Ça ğ da, Akdeniz hinterland ı  biraz daha tan ındı  ve bilindi. 

Araplar bir yandan Afrikaya giderken öte yandan Asyay ı  yeniden ke ş -
fediyorlard ı . 10. yüzyılda İ bn Havkal yollar ve ülkeler (Elmesalik Vel-
memalik) ad ıyla bir eser yazd ı . Seyyahlar, hac ılar, haçlılar, daha sonra 
tacir ve misyonerler Tataristan ve Çine kadar gittiler. Venedikli Marco 
Polo gözlemini yaptığı  çevrelerde çeyrek as ır dola ş tı ?' Bu yazar olay ve 
olguları  ele ş tirmesini bilmiş  ve kendisine söylenenlerle gördüklerini 
birbirinden ayırdetmi ş tir. O zamandan beri el yazmas ı  olarak ortada 
dola ş an Mir'at (Miroirs), Cihannüma ( İmages) ve Hazain (Tresors) 
yazarları  adı  alt ında yeni derleyiciler türedi. Bütün bunlar dünya du-
rum ve yönetimi ile ilgili yaz ılar yazd ılar. Kur'an 1141 y ılından ba ş la-

yarak, bat ı  dillerine çevrilmeye ba ş landı . Ş arkın Kanun kitab ı  (Livre 
de Loi au Sarras ın) adlı  eser, 14. yüzy ılda müslümanlar hakk ında bili-
nenleri halkın anlayaca ğı  bir seviyeye indirdi. 15. yüzy ılda Pierre d'Ailly 

15 Pausanias, ikinci yüzy ı lda ya ş amış  bir yanan co ğ rafyac ı  ve tarihçidir Yunanistan 

Rehberi (Itineraire de la GfCce) adli eseri arkeologlar için çok de ğ erli ve yararlı dır. 
16 Ponponius Maa, Latin coğ rafyacı sıdır. (De situ Orbis yahut Chorographia) adh eseri 

coğ rafya için çok de ğerli bir kaynakt ır. 
17 Pline, iki pline vardır. Day ı sı  olan büyük Pline daha çok tabiat tarihi bilginidir. Genç 

Pline ise tarihçi ve sosyologdur. Trajan övgüsü (Panegyrique de Trajan) adl ı  eseri de ğer biçilmez 

bir tarihi belgedir. Edebiyat üzerine (De Lettres) adl ı  eseri ise eski âdetlerle ilgili bir kaynakt ır. 
18 Valere Maxime, Tibere'm ça ğ daşı dı r. Önemli olgu ve söylentileri içine alan 9 ciltlik bir 

eser yazmış tır. 
19 Solin, Milattan üç yüz y ı l önce ya ş amış  bir latin coğ rafyacı sıdır. Polyhistor adl ı  eseri 

çe ş itli memleketlerin tabii tarih ve etnolojisinden bahseder. 

20 Aulu Gelle, Latin gramerci ve ele ş tiricidir. Atikin geceleri (Nuits d'Attique) adl ı  eseri 

çok de ğerlidir. 

21 Marco Polo, İ talyan co ğ rafyac ısıdı r. Mogolistan ve Orta Asyay ı  dola ş mış , Sumatradan 

geri dönmüş tür. Gezi noktalar ı  (Le livre de Marco Polo) de ğerli bir belgedir. 
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ve papa Sylvius Aeneas kozmografya ile ilgili eserler yazd ılar. Nihayet 
Orta Ça ğı n kendine göre yorumcular ı  veya kar şı laş tı rı cıları  vardı . Roger 
Bacon 13. yüzy ı lda Opus Majus adl ı  eserinde Yahudilerinkinden ba ş ka 
Arap ve Tatarlar ın tap ınmalarından söz açarak mü ş riklerin tap ınma-
larım ve puta tapanlar ın hurafelerini H ıristiyanlık inançlar ı  ile karşı -
laş tı rıyordu. Gervais de Tilbury, Otia imperiala adlı  eserde ilk olarak 
halk inanış  ve davram ş ları nı , itikat ve âdetlerini toplam ış t ı . Bu eser, 
Avrupanın ilk folklor kitab ı  oldu. 

İ slâm dünyas ında daha geni ş  ölçüde derleme, kar şı la ş tırma ve 
yorumlara gidilmiş tir. Farabi'den ba ş layarak İbn Sina, İbn Rü ş d, İ mamı  
Gazali, toplumsal olaylar ı  yalnı z derlemekle kalmam ış , onlar üzerinde 
karşı laş tırmalar bile yapm ış lardı  "b. İ bn Batuta gibi seyyahlar, hayali 
ş eyleri de yaz ı larına karış tırmış  olmakla beraber, devrin co ğ rafi çevre-
lerini aydınlatan bilgiler vermi ş lerdir. Sosyoloji yönünden en de ğ erli 
eseri, hiç şüphe yok, Tunuslu İ bn Haldun'a borçluyuz. Bu bilgin tarih 
kitab ının mukaddimesinde tarih felsefesi ve bugünkü anlamda sosyoloji 
yapmış tır. Tarihi ve toplumsal olaylar ı  ilkin vasıflamış , sonra kar şı la ş -
tırmış , daha sonra onlar ın sebeplerini anlamaya çal ış nu ş t ır. Bu üç a ş ama 
ise bugünkü anlamda bir sosyoloji yapmak demektir. 22  

Orta ça ğı n bu türlü eserlerinde çok kad ınla evlenmeden yamyamlığ a 
kadar giden birçok garip âdetleri ve Pygmees ve Prete-Jean veya Pret-
re-Jean gibi adlar ı  masal ve faraziyelere kar ış an toplum ve ki ş iler üzerinde 
baz ı  gözlem sonuçlar ını  bulmaktay ı z. 23  Fakat bütün bu kar şı laş tırmalar, 
uzun zaman, Akdeniz havzas ına yakın memleketlerle s ını rl ı  kalmış t ı . 

C) EVRENSEL KAR Ş ILAŞ TIRMALAR 
(COMPARAISONS UNIVERSELLES) 

Dünyanın ke şfi üç yüz yı ldan daha az bir zamanda gerçekle ş ti. 
Kar şı la ş tırma alan ı  önce Yeni Dünya, sonra Okyanus adalar ı , daha 

21b Bak. Prof. Dr. Mehmet Taplamac ıoğ lu, Bazı  islam bilginlerinin toplum görü ş leri, 
Ilahiyat Fakültesi Dergisi C. XII, 1964, Ankara. 

22 ibn Haldunun tahkik, talil, olaylar ın durumu ve derin sebeplerin aranmas ı  gibi sos-
yolojinin öz ve usulünü aksettiren sözleri çok enteresand ır: 

L7A..J. L<IJ 	 J1'2; 4:,1=4 

"Tarih, içinde saklanan manay ı  incelemek, dü şünmek ve ara ş tırmaktan ve varlığı n sebep 
ve illetlerini dikkatle anlamak ve hadiselerin vuku ve cereyammn sebep ve tertibini inceleyip 
bilmekten ibarettir." 

23 Pygmec'ler Afrikada ya ş ayan cüce ve medeniyette geri kalm ış  bir kavimdir. Prete-Jean 
veya Pretre-Jean, Ortaça ğı n masallarına geçmi ş  bir ş ahsiyetdir. Prete-Jean, Tatarlar ın Ham 
veya Habe ş istan ın Negus'ü sanı lmakta idi. 
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sonra Afrika'n ın göbe ğ ine kadar geni ş leyerek evrensel bir ş ekil aldı . 
Bu ise, Sosyoloji'de yeni bir ça ğ a girildiğ ini gösterir. 

Seyyahlar, Do ğu ve Bat ı  Hind'e, deniz yoluyla gittiler. 16. yüzy ıl-
dan ba ş layarak Rablais kahraman ı  olan Pantagruel'i Yeni Dünyan ın 
sınırlarına kadar götürebildi. 24  Gün geçtikçe belgeler toplan ıyordu. Sey-
yahlar yurtlar ına dönerken baz ı  e şyayı  da beraberlerinde getiriyorlard ı : 

IV. Henri'nin daha o zaman bugünkü Etnografya müzelerinin ilki say ı -
lan yabans ı  ş eyler kabinesi (Cabinet des singularites) adl ı  bir müzeci ğ i 
vardı . Marmol ile Dapper, Afrikan ın gözlem ve tasvirini yap ıyorlardı . 
17. yüzyılda Tavernier, Sonde adalar ına ve Japonyaya kadar gitti. 25 

 Jezvitler bilhassa Amerika yerlilerini tanıtıyorlardı . 26  Pere Charlevoix, 
çalış malarının bir özetini veriyordu. 27  Chateaubriand, daha sonra orada 
ilkel insan ın Destanı  (Epopee de l'homme primitif) odan kimi eleman-
lar bulacakt ır. 18. yüzyılda Bougainville ile Cook, Okyanusu ke ş fettiler." 

Seyyahlar aras ında, kar şı la ş tırma yapanlar ı  ayırdetmek gerekir. Kar şı -

laştımı  olan seyyahlar gördüklerini daha önce gördükleri ile kar şı laş -
tırıyorlardı . Böylece eski devirlerin toplumsal olgular ıyla uzak ve ya-
bansı  ülkelerin olaylar ını  mukayese ederek onlar ın ortak yorum ve 
açıklamalar ını  hazırlıyorlardı . Şüphesizki, Acosta bunların ilki olmuş tu. 
1590 yı lından ba ş layarak Hintlilerin tabii ve manevi tarihi (Histoire 
naturelle et morale des Indes) adl ı  eserinde yazar eski ile yeniyi kar şı -
laş tırıyordu. Doktor olup uzun zaman Hindistanda Mo ğolların hizme-
tinde çalış mış  olan François Bernier, filozof seyyahlar ı n yetkin bir ör-
neğ i oldu. Hind'in hurafeleri hakk ında Chapelain'e gönderdiğ i mektup 
çözülmesi gerekli birçok yeni problemler ortaya at ıyordu. Büyük bir 
karşı la ş tırı cı  olan Lafitau, Yahudilerle Amerika yerlilerini kar şı laş tır-
mada ileri ve a şı rı  sayılan sonuçlara varm ış tı . 29  

24 François Rabelais 16. yüzy ı lda ya ş amış  bir frans ız hümanist yazar ıdır. Gargantua'nm 
değer biçilmez hayat ı  (La vie inestimable de Gargantua) ve Büyük pantagruel'in kahramanhk-
ları  (Faits et dits h&oiques du grand Pantagruel) gibi eserlere rastlan ır. Burada pantagruel, 
epikür felsefesinde oldu ğu gibi yiyip içen ve hiç bir şeye aldırış  etmeyen bir tipi gösterir. Rabe-
lais kendi felsefesini, hu kahramana söyletmi ştir. 

25 Jean-Baptiste Tavernier, Pariste do ğ muş  bir frans ız seyyahı dır. Türkiye, Iran ve Hint-
leri dolaş mış  ve incelemelerde bulunmu ş tur. 

26 J6ıı ites (jezvitler): 16. yüzy ılda Ignace de Loyola tarafından mutezileyi dine döndür-
mek için kurulmu ş  bir tarikatt ır. Hıristiyan tarikatlar içinde en canh ve misyoner olan ıdır. 

27 François Xavier de Charlevoix: 18. yüzy ılın fransız jezvitlerindendir. Saint-Laurent 
ve Mississippi'yi keşfetmiş tir. 

28 Louis Antoine de Bougainville, 1729-1811 yılları  arasmda ya şamış  bir frans ız gemicisi-
dir. 1760-1768 aras ında Dünya etrafında yaptığı  meş hur gezinin hiköyesini yazm ış tır. James 
Cook, 1728-1779 y ıllarında ya ş amış  bir ingiliz gemicisidir. Birbiri arkas ından yapt ığı  üç gezide 
Okyanusu ke şfetti. Sandwich adalar ında yerliler tarafından öldürüldü. 

29 Lafitau, Moeurs des sauvages ame'ricains compar&s aux moeurs des premiers temps, 
edition abr46 en 1839, 2 cilt. 
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Bütün bunlar, derleyicilerin az sonra harekete geçmelerini mümkün 
kıldı . Olgular kolleksiyonunun sayı sı  gün geçtikçe art ıyor ve ço ğu zaman 
vas ıflayı cı  sosyolojinin ilk derleme ve dergileri olarak yay ınlanıyordu. 
1520 y ılında derlenen Boemus Koleksiyonu bir orta ça ğ  çalış ması  olarak 
kalmış tır. Orada Amerika'n ı n adı  geçmez. Görene ğ e aykırı  âdetler yığı nı  
içinde birçok masallar yan ında pek çok gerçek olaylar da vard ır. 1575 
yı lında yaz ılan Evrensel kozmo ğ rafya (Cosmo ğ raphie universelle) yazar ı  
rahip Andre Thevet'te durum ayn ıdır. Bu yazar güney kutbu Fransa-
sının yabans ı  ş eyleri (Singularitez de la France Antarctique) adl ı  eserinde 
Amerika hakkında bilinen ş eyleri açığ a vurmuş tur. O halde 16. yüzy ılda 
be ş eri âdetlerin çe ş itli olmas ı  fikri revaçta idi. Pierre Messie, çe ş itli 
derslerinde bunu aç ıkca ifade etmi ş tir. 17. yüzy ıldan itibaren cenaze 
törenlerine dair dergiler yay ınlandı . 18. yüzy ılda daha geni ş  derlemeler 
yap ıldı . Bunlar gerçek anlamda, daha o zaman Waitz Ansiklopedisi 
tarz ında milletlerin örfü âdet ansiklopedileri idi. Waitz'in ansiklopedisi 
bölgelere ve milletlere göre düzenlenmi ş ti. Bunun gibi La Harpe tara-
fından bir özeti yay ınlanan ve rahip Prevost'un 1746 y ı lında ç ıkardığı  
21 ciltlik Geziler Tarihi de (L'histoire des voyages) yine bu gibilerdendir. 
Burada o zaman bilindi ğ i sanı lan ş eyler hakkında bir fikir edinilebilir. 
Bernard Picart' ın dini tören ve âdetlerle ilgili ve güzel figürlerle süslü 
büyük albümleri de yine böyledir." Öteki derlemeler daha o zaman 
maddelere göre s ıralanmış tı . Bunlar Frazer veya Westermarck tarz ında 
her âdet hakk ında bilinenleri bir araya topluyordu. Ahlak töreleri ev-
rensel sözlü ğü (Dictionnaire universel des moeurs) de böyledir." Cuok 
gezilerini çeviren avukat D em.eunier'nin âdetlerin ruh ve manas ı  (Esprit 
des usages) adl ı  18 ciltlik bir eseri vard ır. 32  Eser, insan kurumlanyla 
ilgili meseleleri inceler. Bununla Demeunier, kar şı la ş tırmal ı  sosyolojinin 
iyi bir yap ı cı s ı  olmuş tur. 

Son olarak toplumsal olaylar ın yorumcular ı , daha do ğ rusu kar şı -
laş tırı cı larından söz aç ılabilir. Demeunier bunlardan biridir. Bunlar, 
söylenti ve masallar ı  inceleyerek, derleme ve ara ş tırmalar yapmış lar ve 
çok çekici sonuçlar elde etmi ş lerdir. Bunların bir kı smı  fiilen gezilere 
katılmış  olmakla beraber gerçekte kitabi sosyolojinin (sociologie de 

30 Bernard-Picart, ceremonies et coutumes religieuses de tous les peuples du monde, k ı sal-

tılmıs bası , 4 cilt 1783. 

31 Dictionnaire universel, historique et critique des moeurs, Lois, usages et Coutumes par 

Costard, Fallet et Contant d'Orville 4 cilt 1772. 

32 Esprit des usages et des coutumes des differensts peuples (par j. K. Demeunier, 3 C., 

1778. 
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chambre) temsilcileridir. Yani bilgileri gözlemden de ğ il, okudukları  kitap-

lardan gelir. Rolleri ilk planda gelen bu bilginler, sosyolojinin haberci 
veya öncüleridir. Denemeler adlı  eseriyle bütün âdetlerin, de ğ iş ik olma-
larına ra ğmen, zaman ve mekan içinde tam bir uygunla şı mını  (muta-
bakat) ileri süren Montaigne de bu yazarlar aras ındadır. Çağ daş  vah ş i-
lerin düzenine benzeyen toplumsal durumlar ın eski zamanlarda mevcut 
olduğu bugün art ık herkesce payla şı lan bir fikirdir. Zamanla bu durum-
ların devamlılık ve zorunluğu kabul edilmi ş tir. Böylece halk gerekircilik 
ilkesini, yani aynı  sebeplerin ayn ı  sonuçlar ı  doğuracağı nı  anlamaya 
ba ş lamış tı . 1609 tarihinde Marc Lescarbot, Amerika yerlileriyle eski 
çağ  milletlerini kar şı la ş tı rıyordu. 1624 y ı lında Devletler hukukunun 
babas ı  olan Grocius (Groçyus) bugünün vah ş ilerini Eski ça ğı n ilkel 

insanlanyla kar şı la ş tır ıyordu. 1686 y ı lında Fontanelle, Amerika yerli-
lerinin masallarını , eski Yunanistan menkibe ve efsânelerine ba ğ lıyordu. 
Yazar bu görü şü ile menkibe, masal ve efsânelerin her yerde kendilik-
lerinden türediklerini ispat etmek istiyordu. 1690 tarihinde Locke, 
Amerikan yerlilerinin davran ış  tarzlar ını , ilk ça ğ  insanlarının bir portresi 
gibi görüyordu. 

Bütün bunlar kı sa notlard ı r. Az sonra çe ş itli adet ve törelerin uy-
gunlaşı mmı  belirten ve ispatlayan özel yaz ılar yay ınlanacakt ır. 1700 
yı lında yayınlanan Noel Alexandre' ın33  Tournemine34  ve La Crequiniere'- 
in" eserleri 18. yüzy ı lı  açan bu türlü yaz ılardır. Bu s ırada, vah ş ilerin 
Eski Ça ğ  insanlar ının modern temsilcileri oldu ğu fikri yerle ş miş  bulu-
nuyordu. Voltaire bu fikirde idi. Buna kar şı lık Vico ve Hume salt tarihçi 

veya tarih felsefecisi kalm ış lardı r. Bu yazarlara etnoloji ve etnog-raf-
yan ı n kap ıları  kapalı  kalmış tır. Goguet kanunlar ın men ş ei (Origine des 

lois) adlı  eseri yay ınladı . Burada töre ve adetlerin biçim de ğ iş tirmeleri 

ve belirli medeniyet tipleri incelenmi ş tir. Hukukçu ve seyyah olan ba ş -
kan Charles de Brosses, Put Tanr ılar (Dieux Fetiches) adl ı  eserinde Su-

danhları  Mı sı rlılarla kar şı la ş tı rıyordu." De Brosses. bu kar şı da§ tı rmalar-
lardan bir ders ç ıkarmas ı nı  bilmiş ti Kendisi ayn ı  eylemlerin ayn ı  ilke- 

33 Natalist Alxean, (Çin törenlerinin yunan ve roma putperesli ğ ine mutabakat') Confor-

mite des ceremonies chinoises avec Eidolâtrie grecque et romaine, 1700. 

34 Le P. de Tournemine, masallar ın kökleri üzerindeki bir eserin tasla ğı  (projet d'un ou-

revge sur I'origine des fables. Memoire des Trevoux), 1702. 

35 De la Crequinirere, do ğu hindlilere ait fıdetlerin yahudi ve di ğer ilk çağ  milletlerinin 

ödetlerine mutabakat ı  (Conformite des coutumes des indiens orientaux avec celles des juifs et 

des autres peuples de Pantiquite). 

36 Du culte des dieux-fetiches, ou parallele de l'ancienne religion de l'Egypte avec la reli-

gion actuelle de Nigritie), 1760. 
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den çıktığı  sonucuna vararak kesin bir dille sebeplik ve zorunluktan 
bahsediyordu. Yazar, insano ğ lunun yapabileceğ i ş eyleri hayal etmenin 
yersiz oldu ğunu ve bugün fiilen yapmakta oldu ğu ş eylerle u ğ raş mak ge-
rektiğ ini söylemek suretiyle bir ç ırpıda karşı la ş tırmadan aç ıklamaya 
geçmi ş tir. Kültür ve Medeniyet ilerlemesinde iletme ve türeme (Trans-
mission et formation) konular ını  birbirine karış tırıyordu. Rahip Ber-
gier gibi bir yazar az sonra, insanlar ın aynı  ş artlar içinde bulunduklar ı  
anda birbirlerine benzediklerini yazd ı . Bunun gibi Duclos, Adli Dene-
meler adlı  yaz ı sında (insan ruhunda delili ğ in evrensel tohumlar ı  vardır; 
bunlar her yerde kendiliklerinden çimlenirler) hükmüne varm ış tır. 

De Brosses yaln ızca dini inceleyecek yerde tümü ve bütünüyle 
toplumların yaş ayışı nı  ele alsayd ı  sosyolojinin kurucusu olacakt ı,. Fran-
s ız sosyologu R. Maunier'ye göre bu unvan Adam Ferguson'a verilebilir. 37 

 Adam Ferguson, William Robertson ve Adam Smith gibi Iskoçya oku-
lunun temsilcilerinden biridir. Iskoçya okulu yarat ı cı  ve etkili olmu ştur. 

Bu okula mensup olup ö ğrenimini Edinburg'da yapmış  olan Benjamin 
Constant, insanların âdet ve törelerini dikkatlice gözlemlemeyi ö ğ ren-
miş ti. Iskoçya Okulunun frans ız ideologlar ı  ve bu ideologlar ın da Jean-
Baptiste Say ve Saint-Simon üzerindeki etkisi, inkar ı  güç bir gerçektir. 
Amerika tarihi (Histoire de l'Amerique) adl ı  eserinde Robertson, çe ş itli 
toplumlarda ahlak ve âdet benzerliklerinin toplumsall ık (Sociabilite) 
benzeyiş inden ileri geldiğ ini yazar. Ferguson ise ilham ald ığı  Montes-
quieu'yü bile geride b ırakarak yaln ız ilkeyi doğ rulamakla yetinmemi ş , 

aynı  zamanda bunu do ğ ru olarak uygulamış tır. "Sivil cemiyet tarihi 
üzerinde deneme" 38  adlı  eserinde yazar, etnografya ve tarihin ortakla ş a 
verilerine dayanarak toplum tiplerini ve kurum ş ekillerini çizer. Ona göre 
bugünün vah ş ileri dünün ve geçmi ş in yaş ayan canlı  örnekleridir. Bu-
günkü İ rokva (Iroquois)lar ın, tıpkı  Eski Yunanda oldu ğu gibi, bir meclisi 
(Amphictyonies) vard ır. 39  Eğer bu böyle ise insan, iklim ve ya ş ayış  
türüne ba ğ lı  bir yarat ıktır. 0 halde tabii hal üzerinde yaz ılan romanlar 
yersiz ve mevsimsizdir. Medeniyet te vah ş et gibi tabiat ın içinde bulun-

maktadır. Kesin bilgiler elde edilinceye kadar en uygun tutum, insan-
lığı n gerçek men ş elerini aramaktan vaz geçmektir. Bugünkü vah ş ilerin 
yaş ayışı na bakarak, men şelerini ancak zihnen tasarlamal ıdır. Bu, 

37 Ferguson 1723-1816 yı llarında ya ş amış tır. Halbuki bundan daha derli toplu bir sos-

yolojisi olan ibn Haldun 1332-1416 tarihlerinde ya ş amış tı r. Taraf tutmayarak denebilirki sos-

yoloji ve tarih felsefesinin kurucusu bu bilgindir. 

38 Essay on the bistory of civil society, 1767. 

39 Amphictyonies, federasyon halinde birle ş miş  olan yunan milletlerinin dini ve siyasi 

amaçlarla kurduklar ı  bir meclistir. 
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pozitif bir etüdün temel ilkesidir. Daha önce görüldü ğü üzere bu fikir 

De Brosses'da vard ır. Toplumun tarihini yapmak ve onun türlerini 
saymak için olaylar ı  iyi görmek ve gözlemlemek, san ı  ve tahminler yerine 

gerçek olay ve olgular ı  almak gerekir. İş te Ferguson eserinde bunu yap-

mış tır. DeBrosses ve Ferguson'a gelinceye kadar bu gerçeklere ara s ıra 

şüphe ile balulmış tır. Bu iki yazarla i ş ler yoluna girmi ş  ve böylece vas ıf-
lamalar kar şı laş tırmalarla birle ş erek aç ıklamalara gidilmi ş tir. 

Sosyolojik incelemelerde ö ğ retim kolaylığı m sa ğ lamak üzere ayr ı  
ayrı  görülen bu üç a ş ama, yani vas ıflama, kar şı la ş tırma ve aç ıklama 

gerçekte dayan ış mal ı  ve biri ötekini bütünleyen bir tümdür. 

II. KURULUŞ  (LA FONDATION) 

19. yüzyı lın sosyolojiye kazand ırdığı  ş ey, üç yüzy ılda elde edilen 

bilgileri sa ğ lamlaş tırmak oldu. Bu arada etnografya ve tarih bilgisi bir 
ilerleme kaydetti. İ nsan gruplarının belirli tiplere bölünebilecekleri 
gerçe ğ i ortaya ç ıktı . Toplumların, tabiat düzeni içinde, bitki ve hayvan-
larda oldu ğu gibi s ımflanabilece ğ i fikri kuvvet buldu. O halde toplumlar ı  
karşı laş t ırmak ve açıklamak mümkündü. 19. yüzy ılda bu fikirler ilk 

planda geliyordu. Bu yönden sosyolojinin kurulu ş unu 19. yüzyıla ba ğ -

lamak gerekir. Bu geli şmenin nedenleri biyolojinin gösterdiğ i ilerleme-

lerde izlenmelidir. 18. yüzy ılda tabiat olaylar ının incelenmesi bilimsel 

bir kıhğ a girdi. Vas ıflama, s ınıflama ve aç ıklama usulleri mistik ve 

pragmatik yorumlara üstün geldi. Tabii kanunlar bundan sonra olum-
lu bir alana girdi. Tabii kanun, madde ve hayat olaylar ı  içinde kar şı -

laş tırma ve ispatlama imkan ını  veren zaruri münasebetlerdir. Bu dü-

ş ünce, kayna ğı nı  toplumların canl ı  varlıklara benzetilmesi gibi çok yay-

gın bir ilkeden al ır. Bu ise uzviyetcilik veya organc ı lık (Oraganicisme) 

diye adland ırılan ö ğ retinin ta kendisidir. Uzviyetci ö ğ retiye ilk ça ğdan 

ve özellikle orta-ça ğı n sonundan bu yana şurada burada rastlanmakta-

dır. Fakat az sonra bu ö ğ reti (Doctrine) bayatlam ış tır. Organcılık fikri 

islam bilginlerinden Farabi, Gazali ve İ bn Haldun'da ve bundan iki 

yüzyıl sonra gelen Machiavelli (Makyavel) de görülür. Machiavelli, 
Floransa tarihinde (Histoires Florentines) siteyi canl ı  bir varlık olarak 
ele alıyor, onun geliş me ve ilerlemesini insanlar ınkine benzetiyordu. 

Bodin, Botero ve Montaigne; Bacon, Petty, Hobbes ve Locke; Turgot, 
Mably, Rousseau ve Condorcet ve son olarak Ferguson ve özellikle 
Quesnay bu türlü kar şı laş tırmalardan ho ş lanıyorlard ı . Fakat zamanla 

bu fikir o kadar bayatla ş mış t ı  ki Sebastian Mercier buna yapmac ık 

87 



ben zetme ve kar şı laş tırma diye takış mış  ve takılmış tı . Böylece toplum-
ları n gerçek birer varl ık olduklar ı , kanunlarla yönetildikleri, daha do ğ -
rusu nedenlere (sebeplere) ba ğ lı  bulunduklar ı  fikri herkesce payla şı l-
mış t ı . 

İ lkönce karşı laş tırmalar tamamland ı  ve geniş letildi. Sonra sebepler 
ara ş tırıldı ; daha sonra sebeplerin isbat ına giri ş ildi... Birbirine kar ış an 
bu üç a ş ama gerçekte üç önemli tarihi devreyi gösterir. 

A) KARŞ ILAŞ TIRMALARIN GENI Ş LEMESI 
(ELARGISSEMENT DES COMPARAISONS) 

1840 yı lına doğ ru Renan, seminer yaparken kutsal kitab ın ilk za-
manlarını  zihninde canland ırmak istedi. Bunun için akl ına bugünkü 
vahş ilerin durumunu incelemek geldi. Bu amaçla dini yay ın yı llıklarım 
araş tırmaya koyuldu. Bundan, insan, dindar hayvand ır teorisini ç ıkardı . 
Aş ağı  yukarı  bu devirde kar şı la ş tırmalı  etütlere ba ş lanmış t ı . 

Gün geçtikçe seyyahlar toplumsal olaylar ı  aydınlatma amacını  
güden gözlemciler oldular. Gerçekte kendileri bu i ş  için haz ırlıklı  bulu-
nuyorlard ı . Şüphesiz, bu arada tüccar, sergüze ş tci sömürge memuru ve 
misyonerler yard ı mlarına devam ettiler. Sömürge say ı s ının artmas ı yla 
yabans ı  ve uzak ülkelerde (les pays exotiques) ya ş ayan avrupal ıların 
sayı sı  da art ıyordu. Bütün bunlar aras ında gerçek yenilik tam anlam ıyla 
ara ş tırma sayılan etnografik gezilerin yap ılmasıydı . İ lk örneğ i, 19. yüz-
yılın ba şı nda Napolyonun Mı sır sava şı na kat ılan Frans ız bilginleri ver-
miş ti. Mısı rı n tavsifi (Description de l'Egypte) adl ı  eser bu türlü haz ır-
lıklı  çalış maların ilkidir. Kollektif olan bu eser, çok ayr ınt ı lı  bir soru 
kâğı dına göre düzenlenmi ş ti. Daha sonra Cezayirin ke ş fi (L'Explora-
tion d'Algerie) adl ı  eser yayınlandı . Nihayet bu i ş leri kamusal kurum-
lar tek ba şı na yapmaya ba ş ladı . Bunların en tan ınmışı  1879 yılında 
kurulan Va ş ington Etnoloji Bürosu (Bureau d'Ethnologie de Washing-
ton)dur. Pariste az önce kurulmu ş  bir Etnoloji Enstitüsü (Institut 
d'Ethnologie) vard ı . Böylece bütün dünya yuvarla ğı nın her tarafında 
müş terek çal ış malara devam olundu. Kar şı la ş tırma ve aç ıklamalarda 
en büyük rolü oynamış  olan belgelere dayanarak bu konuda birkaç 
tarih gösterilebilir. Dünyadaki bu ke ş iflerin aynı  zamanda yap ılmış  
olduğu üzerinde durulmaktad ı r. 

İ lk a ş amada Okyanus, kar şı la ş tırma ve aç ıklama süzgecinden geçe-
rek ara ş t ırma konusu oldu. 1825 y ı lında yay ınlanan Ellis'in Polinezya 
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ara ş tırmaları  (Polinesian Researches) ve 1855 y ı lında yay ınlanan Grey'in 
Polinezya Mitolojisi (Polynesian Mythology) e ş siz belgeler olarak önü-
müze ç ık ıyor. Daha yeni olarak Avusturalya medeniyeti incelendi. 
Yorumeular, Fison ve Howitt'in 1880 y ı lında yayınladığı  Kamilaroi 
and Kurnai ile Spencer ve Gillenin eserlerini ve Torres bo ğ az ındaki 
ara ş t ırma kurulunca elde edilen belgeleri geni ş  ölçüde sömürdüler. Ak-
rabal ık, klan, aş iret ve özellikle totem kavramlar ı  ile ilgili sosyoloji 
çalış malarında Avusturalyamn tuttu ğu yer çok önemlidir. Fakat s ı ras ı  
gelince Afrikan ı n da bilinmeyen yerleri ke ş fedilmiş  ve sosyoloji bak ı -
mından i ş lenmi ş tir. Cezayir'in, daha sonra medareyn bölgesinin (tro-
piques) sömürge olmas ı  bilim alanına yeni belgeler kazand ırdı . Cezayir 
Berberilerine ili şkin bilgiyi Honoteau ve Letourne'ye ve daha sonra, 
çok yetkin bir gözlemci-kar şı laş t ırı cı  olan Masqueray'a borçluyuz. 
Yava ş  yava ş  bütün Afrika milletlerinin gözlemine giri ş ildi. Ellis'ler, Den-
nett'ler, Rattraylar, Duveyrier'ler, Foureau'lar, ve Delafosse'lar bu 
konuda merakla beklenen güzel eserler vermi ş lerdir. 

Amerika ile Asya= bilimsel etüdü ve ke ş fi daha sonra tamamlan-
mış tır. Fakat a ş ağı  yukarı  1880 tarihinden beri belki de en verimli çal ış -
malar bu iki kara parças ı  üzerinde yap ılmış t ır: Dorsey'ler, Cushingler, 
Boas'lar kullan ılabilen çok güzel anketleri (soru ş turmalar ı) buralarda 
yapmış lardır. Bu u ğurda çok ş eyler yap ılmış  olmakla beraber daha yap ı -
lacak pek çok ş eyler vardır. Fakat yüzy ı ldan daha az bir süre içinde bu 
kadar zengin bilgi hazinelerinin elde edilmesine tarihte ilk defa rastlan-
mış t ır. 

Uzun zaman bilimsel derlemelerle u ğ ra şı ldı . Waitz, Antropoloji 
(Anthropologie der Natur volker) adl ı  eserini 1859-1872 aras ında 6 
cilt olarak yay ınladı . 1859 yı lında Lathan, vas ıflayı cı  Etnoloji (Descrip-
tive Ethnology) yı  yazdı . Spencer, 1873-1910 aralar ında, vas ıflayı cı  
sosyoloji (descriptive sociology) adl ı  bir eser ç ıkardı . Bu eserde yazar, 
Sosyolojinin Prensipleri (Principle of Sociology) adl ı  eserindeki malze-
meleri kulland ı . 

İ ngiliz antropoloji okulunun derlemelerle ilgili eserleri vard ı . Baş -
hcas ı , James Frazer'in Alt ın Dal (Golden Bough) adl ı  eseridir. Bu eser 
birçok âdet ve itikatlar ı  içine alan büyük bir derleme say ılabilir. 1890 
yı lında 2 cilt olarak yay ınlanmış tı ; bugün 12 cilt tutmaktad ır. Büyük 
seyyah Adolf Bastian, ayn ı  zamanda büyük bir derleyiciydi. Kendisin-
den sonra 1887 y ılında Ratzel'in yazdığı  üç ciltlik halk bilgisi ve Etnog-
rafya (Volkerkunde) adl ı  eser son zamanlara kadar rakipsiz kaldı . An- 
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cak son zamanlarda bununla boy ölçü ş ecek nitelikte G. Buschan' ın eseri 
yayınland ı . Bundan böyle görü ş  aç ı sı  ve ara ş tırma alanı  son derecede 
geni ş ledi. 1875 y ı lında Tylor, Tasmanyal ılarla chelleens"lerin sanayiini 
karşı la ş tı rdığı nda, bu te ş ebbüse hiç de hayret edilmedi. Böylece Etnog-
rafya tarih öncesi olaylara ışı k salmaya baş lamış tı . 

Genel konuları  ilgilendiren bu ara ş tırmalarla daha önce ba ş lanmış  
olan çalış malara devam etmekten ve onlar ın eksikliklerini tamamla-
maktan ba ş ka bir ş ey yap ı lmış  olmuyordu. Fakat bu konuda 19. yüzy ıl 
bir kere daha orijinal olma s ırrma ermi ş  bulunuyordu. Kar şı laş tırma 
metodu s ınırlı  bir alanda uygulanm ış tı . Uzmanlar kar şı laş tırma meto-
dunu hukuk ve din gibi özel olaylar ın incelenmesinde kulland ılar ve 
böylece metodun yeterli ğ i meydana ç ıktı . 

Kar şı la ş tırmah hukuk ilk önce Almanyada, sonra Fransada ba ş ladı . 
Ötedenberi Roma hukuku yorumlan ıyordu. Roma hukuku yard ımıyla 
ilkel hukuk ad ım alan sistemler meydana ç ıkarıldı . Bütün bunlar yapı -
lırken Savigny etnografik kar şı laş tırınalara hâlâ hor bak ıyordu. Roma 
hukukunun etkisi hukuk terimlerinde bile çok derin izler b ırakmış tı . 
Sumner Maine, Morgan ve Durkheim bu terimlere asl ından daha geni ş  
bir anlam vererek tribu (kabile), gens (büyük aile) ve Yunan kaynakl ı  
Phratrie terimlerini kulland ılar. Bir yandan tarihi hukuk (Droits his-
toriqıı es) incelenirken öte yandan uzak ve yabans ı  ülkeler mevzuat ı  
(Legislations exotiques) ele al ınmış tı . 1903 yı lında bulunan Babilonya 
hükümdarı  Hamurabi'nin kanunundan sonra daha birçok eski kanun-
nâmeler elde edildi. Michelet 1837 tarihinde Sembol ve Evrensel Hukuk 
Formülleri içinde Fransız Hukunun Kökleri" adlı  eserini yayınladı . 
Eser kar şı la ş tırmalı  hukukun çok ilgi çekici bir anketi mahiyetinde olup 
burada Hindlilere ait k ı sım büyük bir yer tutar. Fransada Lerminier, 
Laboulaye ve Dareste; Ingilterede Sumner Maine ve Mac Lennan; Ame-
rikada Morgan ve İ sviçrede Bachofen aile ve akrabal ık üzerinde muka-
yeseli hukuku incelediler. Ana ş ahlık (matriarcat), klân (sop), öz veya 
aş iret (tribu) üzerindeki ara ş tırmalar da bu aradad ır. Almanyada Jher-
ing, Post ve Kohler Etnografyamn, hukuk arkeolojisini ayd ınlatan 
repertuvarlar yapt ılar. 

Dinlerin kar şı laştırmalı  etüdü daha hızlı  adımlarla ilerledi. Benjamin 

Constant, Din Üzerine (De la Religion) ba şhklı  eserini yay ınlarken, 

39b Jeolojik devirlerden 4. zaman ba ş langıcıdır. Asl ı nda Chelles bir yerin ad ıdır. Bu yerde 

tarih öncesi izlere rastlanm ış tı r. 
40 Origines du droit français cherch&s dans les symboles et formules du droit universel. 
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Otfried Müller gerçekten kar şı la ş tı rmalı  dinler bilimini kuruyordu. Ya-
zar itikat ve efsânelerin, halk ın ruh ve zihniyetini aksettiren bulu ş lar-
dan olduğunu do ğ ruluyordu. Bu zihniyet, ba ğ lı  bulunduğu iklim ve çevre 
ile izahedilsin veya edilmesin yazar bunlar ı  olumlu ilkelere dayanarak 
yorumlamay ı  denemi ş ti. Otfried Müllerden sonra Max Müller, Robertson 
Smith, Frazer ayn ı  zamanda, yorumlamak üzere olgular ı  bir araya topla-
mış lard ı . Dikkati çeken bir nokta da modern sosyolojideki ana kavram ve 
aç ıklamaların dinler tarihi çal ış malarının çok derin izlerini ta şı mas ıdı r. 
Bütün bu belgeleri kullanan ve tabiat ilimlerindeki ilerlemelerden cesa-
ret alan sosyologlar, yorum yapmaya hakl ı  olduklarına inandılar. Fakat 

onlar, sebepleri aramak ve onlar ı  ispata giri ş meden önce bu sebeplerin 
etkisini ilan etmekle yetindiler. Böylece, sebeplerin varl ığı nı  tanıma, 
ispat ı ndan önce geliyordu» 

B) SEBEPLER İ N VARLI Ğ INI TANIMA VE DO Ğ RULAMA 
(L'AFFIRMATION DES CAUSES) 

Ilkin toplumsal olaylar ın sebeplere ba ğ lı  oldukları  aç ıklandı . Bu 
kadarc ıkla yetinilerek hiç bir suretle hakim olgular ı  ara ş tırmaya ve is-
patlamaya gidilmedi. Bu konuda Robertson ve Ferguson Montesquieu'- 
den de ileri giderek çok kesin bildirilerde bulunmu ş  ve insanlar ın adet 
ve yeteneklerini çe ş itli toplumsalhk durumlar ına bağ lamış lardı . Daha 

sonra toplumlar ı  zaruretlerin yönetmekte oldu ğu s ık s ık tekrarland ı . 

Montesquie'ye göre kanun, insanlar ı  yönetmesi gereken bir ak ı l, adalet 

ve denkserlik (nasfet) münasebetinden ba ş ka bir ş ey de ğ ildir. 1800 
yıllarında ya ş ayan ideologlara, Saint-Simon ve Auguste Comte'a göre 
kanun sebep ve sonuçlar aras ındaki ba ğ lı lık ve bağhlaş ma (correlation) 
münasebetleridir. 

18. yüzyı lın sonundan ba ş layarak Fransada ideologlar aras ında 
kanun fikrinin ortaya ç ıktığı  samhyor.42  Bu e ş siz düş ünürler ayn ı  za-
manda de ğ erli gözlemcilerdi. Bunlardan biri olan De Gerando vah ş ilerin 

durumlarını  incelemek üzere bir soru ka ğı dı  bile yapmış tı . Volney ve 
Cabanis' ı  de bu arada söylemek gerekir. Volney tarih ve dil bilgini idi. 
Do ğuyu dola ş tı ; Korsikayı  gezdi; Yeni dünyada ya ş adı  ve orada Ameri-
ka yerlilerine ait bir sözlük yazd ı . Amerika yerlilerini gözlemlerken 

41 L'affirmation preede la dMnonstration (Bk. R. Maunier, ayn ı  eser). 

42 İ dealoglar (Id6ı logues) Condillac'tan ba ş layarak fikirlerin kaynak ve kurallar ını  ara ş -

tı ran ve İ deoloji ile uğ ra ş anlara denir. Cabanis, J. Baptiste-say, ve Volney bunlar aras ındad ır. 
Napolyon küçük göstermek için bütün filozoflara bu ad ı  takard ı . 
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Thucydide yunanlılarını , doğuda rastlad ığı  bedevileri ve korsikahlar ı  
düşünüyor ve hat ırlıyordu. Yazar bilhassa toprakla ilgili olmak üzere 
onlar aras ındaki benzerlikler kadar ayr ılık ve aykırıhkları  da not et-
mesini bilmiş tir. Böylece Volney'in en yal ınç toplumsal hayat ş ekilleri 
üzerinde do ğ ru ve belirli bir görü şü vardı . Yazar milletler aras ındaki 
benzerliklerin özellikle iklim, toprak, besin ve âdetlerden ileri geldi ğ ini 
söylüyor. İ nsanların sebeplere boyun e ğdiğ ini aç ıklayarak gözlemlerden 
bir ders ç ıkarıyordu. Fakat ancak Jean Baptiste-Say ve Saint-Simon'da, 
ayn ı  zamanda, sebeplerin varl ığı  bütün geni ş liğ iyle doğ rulanmış  olacakt ır. 

Say'in kendisi bir ideolog olup Adam Smith ve o yolla İ skoçya oku-
lu (Ecole Ecossaise)nun bir ö ğ rencisi idi." 1803 yılında yayınladığı  bir 
eserde manevi bilimlerin deneysel niteli ğ ini ortaya atmış tı . Böylece söz 
ağı zdan ç ıkmış  ve yeni bilim tümü ve bütünüyle objektif olgular üzerine 
temellenmiş ti. Öte yandan , bu olgular ı  anlamak için onlar ı  birbirine 
bağ layan münasebetleri bilmek gerekiyordu. Say'e göre ekonomi, kimya 
ve fizyolojinin benzeridir. 44  Bu ise, sosyoloji postulat ının gerçekten or-
taya konmas ı  ve açıklanmasıdır. Saint-Simon gibi Say de bu konuda asla 
bir uygulama yapmış  değ ildir. Adam Smith'in yapmış  olduğu gibi Top-
lumlarda olagelen eylemlerin nedenlerini bulmak için toplumlar üzerinde 
karşı la ş tı rmalı  bir ara ş t ırma yapmam ış ; sebeplerin varlığı nı  tekrarla-
makla yetinerek sadece kar şı la ş tırma metodunun temeli say ılan sebep 
ve sonuç dayanış masına i ş aret etmi ş ti. Ortakla ş a ya ş ayışı n bir alın yazısı  
ve zaruret oldu ğuna inanarak bunlardan bir tak ım kural ve kanunlar 
çıkarıp doğmatizmi resmen ilan etmi ş ti. 

İ slahatç ı  Saint-Simon'da sebeplerin be ş eri gruplar üzerinde etkisi 
olduğ una dair çok kuvvetli bir duyu vard ı . Bu bilgin toplum biliminin 
kurulabileceğ ini söylediğ i halde bu ilkeye en ufak bir iltifatta bulunmad ı . 
Çünkü bu ilke kendisinin a şı rı  istekleriyle hiç bir zaman ba ğdaş amazdı . 
Kendini ihtirasa kapt ırmış  olan yazar, istikbalde ya şı yor gibiydi. Yazar, 
Jean Baptiste Say'den daha ileri gidememi ş  ve insanlar ın ahlak ve adet - 

'erinin devaml ı  etüdü ve sab ırlı  gözlemi ile bu verimli fikrini uygulamayı  

43 İ skoçya okulu (ecole ecossaise): Ço ğu, Edinburg Universitesinden ç ıkmış  olup, toplumal 

olguları  incelemede ön ayak olan ve eserleri sosyolojik ara ş tırmalarda kaynak say ılan bir bilgin-

ler zümresine verilen add ır. Bunlar aras ında Adam Smith, Ferguson ve Robetson Smith'i gör-

mekteyiz. Bu okul sosyolojiyi bilimsel anlamda ele alm ış tı r. Fransada bunlar ı  ideolog denilen 

bir zümre takip etmi ş tir. 

41 Traite d'economie politique ve özellikle 1892 tarihinde yay ınladığı  Cour complet d'eco-

nomie politique adlı  eserinde, Say, toplumlar ı  canlı  varlıklar gibi alıyor. 
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düşünememiş ti. 0 mistisizmde karar kılarak kendini yeni bir Mesih 
sanmış tı ; fakat Sâint-Simon'un en kuvvetli taraf ı  ilk yazılarında bile, 
çok mutlu terimlerle sosyoloji postulât ım ortaya atmış  olmas ıdı r. 

1802 veya 1803 y ılında ba ş layacak olan Cenevre mektuplannda 
(Lettres de Geneve) toplumsal münasebetlerin fizyolojik olaylar gibi 
incelenmesi ve onlara tabiat bilimlerindeki metotlar ın uygulanması  
gerekti ğ ini yazmış tı . Bu, pozitif metodun ta kendisi idi. Toplumlar 
gerçek varlıklardır. Bu yönden kanunlara ba ğ lıdırlar. Daha sonra yazar 
toplumun Büyük Varlık (Grand Etre) oldu ğunu söyleyecektir. Fakat bu 
fikir acaba kendisinin öz mal ı  midir? Yoksa söylenildi ğ i gibi bu fikri 
kendi sezgisiyle mi bulmu ş tur? Asla böyle bir şey söz konusu olamaz. 
Onda bir Montesquieu, bir Ferguson, bir Smith'in derin bilgi ve kavray ışı  
yoktu. Bununla beraber bir kaç y ıl önce ideologlarm toplant ı  ve konuş -
malarına katılmış tı . Ortaya att ığı  fikirleri i ş te bu toplant ı  ve konu şmalar 
sonunda edinmi ş  bulunuyordu. 1800 y ı lına doğ ru kafas ındaki bu fikirler 
karmakarışı ktı . Toplumların organlara benzetilmesi fikri art ık bayat-
lamış tı . Bu benzetmelerden biyolojide uygulanan metodlarm toplumlar 
bilirnine uygulanabilece ğ i sonucuna varıyordu. Cabanis'e göre bir doktor 
için fizik olaylar ne ise bir ahlâkç ı  için ahlâki münasebetler de odur. Bir 
ahlâkç ımn gözlemle çe ş itli durumlar ı  anlayabilece ğ ini ve bu sebepten 
dolayı  be ş eri ara ş tırmaların fizik alana girdi ğ ini söylemektedir. Bu id-
diaya göre toplumlar bilimi, insan tabii tarihinin bir dahndan ba şka 
bir ş ey değ ildi. Enstitüde okunan bu muht ıralar 1802 yılında dergi ha-
linde çıkt ı . Az sonra Saint-Simon daha az aç ıklıkla fakat israrla aym şey-

leri söyliyecektir. Sait-Simon'un fikirleri ideologlann bir yank ı sı  idi. 
De Maistre, Bonald ve Ballanche aym fikri ileri sürdüler. Bunlar, Saint 
Simon gibi sistemlerini kurmak ve rüyalanm gerçekle ş tirmek için ken-
dilerini sıkıntıya koymadılar. Volney ile Cabanis, Saint-Simon'dan daha 
önce ve ondan çok daha iyi bir şekilde sosyoloji postulât ım ortaya at-

mış lardır. Saint-Simonda zaruret ve hatta musibetlerin yer ald ığı  bir 
tarih görüşü vardı . Yeni bir Ansiklopedinin prospektüsünü kaleme 
alarak, 1810 yılından itibaren insanlığı n uğursuz bir geli şmesinden söz 
açıyordu. Fakat bu Vico ve Herder'in kendinden önce yararland ığı  ve 
sömürdüğü bir fikirdi. Saint-Simon tarih felsefecisidir. Organik ve kritik 
devrelerin bölümü, feti ş izm ve politeizm ile ilgili teizmden sonsal tek 
tanrıcılığ a giden dinlerin evrimi sentezi ve son olarak feodal tipten en-
düstriyel tipe doğ ru giden ilerleme görü ş  ve anlayışı  kendisine kesin 
olarak tarih felsefecisi ünvan ını  kazandırmış t ır. Üstadın pek çok verimli 
görüş leri bilimsel alan d ışı na taş ar. Tıpkı  Vico gibi filozof olan Saint 
Simon formülleri ortaya koymakla yetindi; fakat olgular ı  kar şı laş tırmak 
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suretiyle onları  ispat etmek endi ş esini duymadı . Ona göre Hintlilerle 
Çinliler üzerinde yap ılacak bir ara ş tı rma, bu milletlerin çocukluk ça ğı nda 
kalmış  olmaları  hasebiyle kafalar ı  i ş gal edecek derecede önemli bir ş ey 
değ ildi. 

O görü ş  ve anlayış larını  t ırmaladığı  anda tarihi bile hor görüyordu. 
Ilerleme (progres) hakk ındaki fikirleri çok kand ırı cı  ve etkin olmas ına 
rağmen, sezgi, içe do ğma ve temelsiz imgeler olarak kalm ış lardı r. 

Saint-Simon için söylenenler, Auguste Comte için de söylenebilir." 
Daha ilk günlerden ba ş lıyarak Comte toplumlar ın bir kanunu oldu ğunu, 
toplumun tabiat düzeni içinde bulundu ğunu ve bu sebepten sosyolojinin 
fizik gibi bir bilim olmas ı  gerekti ğ ini çok aç ık olarak söylemek cesaretini 
göstermi ş ti. Ona göre tarih insan o ğ lunun toplumsal geli ş mesine hâkim 
olan kanunları  araş t ıran bir bilim dalı  olmalı dır. Yeni Zelanda vah ş i-
lerinden ba ş layarak ingiliz ve frans ı zlara var ıncaya kadar, medeniyetin 
bütün dereceleri aynı  zamanda var olmaktad ır. Böylece zaman s ıras ına 
göre yap ılan zineirlemeler mekân kar şı laş tırmalanyla kontrol edilebilir." 
Bu son söz hiç bir zaman bu kadar güzel ifade edilmi ş  değ ildir. Yap ı la-
cak şey sadece bu program ı  gerçekle ş tirmekti. Fakat Comte toplumu 
yeniden organize etmekte çok sab ı rs ızdı . Saint-Simonda oldu ğu gibi 
onun salt tecessüsü ancak bir ş imş ek tesiri yap ıyor ve düşüncesi harekete 
geçerek bu yolda birçok hakikatlar ı  görüyordu. Meselâ, hukuk ve ah-
lâkm dini köklerden geldi ğ ine i ş aret etmi ş ti. Fakat Saint-Simon gibi 
o da öngörülerini ve be ğ endiğ i fikir yap ıların' engeller ve tedirgin eder 
gördüğü andan itibaren kar şı laş tırma metodunu bile bir kenara b ıra-
kırd ı . Sıkışı nea üç hal kanununun sadece beyaz ırk için geçerli ğ i olduğunu 
ve kendisinin beyaz ırktan ba ş ka bir ş eyle ilgilenmiyece ğ ini beyan ederdi. 
Öte yandan iyi bir islâhatç ı  olarak ileri ve ergin toplumlarda bugünkü 
durumu meydana getiren sebepleri ara ş tırıyor ve diğer toplumlarda 
evrimin durdurulmas ı  gerektiğ ini savunuyordu. Zira bu sonuneular 
üstadın çizdiğ i ilerleme yolundan gitmiyorlard ı . 47  18. yüzyılın ileri görüşü 

45 Aug. Comte'un belli ba şh eserleri şunlard ır• Cours de Philosphie positive, 1830-12). 

Sys'etme de Politique positive, 4 c., 1851-54. Pozitivizim ilmühali ba ş lığı  ile Peyami Erman 

tarafından dilimize çevrilen Catechisme posiviste adli eseri. 

46 L'enchainement etabli d'apres la succession des temps peut etre verifie par la com-

paraison des lieux., (Bk. systeme de politique positive. 1824). 

47 Emil Faguet, Aug. Comte'un tarih felsefesinde dünyan ın yarısı  veya üçte ikisini mak-

satlı  bir şekilde tetkik d ışı  b ı raktığı nı  karşı laştı rma ve toplumun gerçek kanunlar ın aramada 

köklü bir karışı klık kayna ğı  gördüğünü ve sabırlı  ara ş tırmaların kendisine vergi olmad ığı nı  açıkça 

belirtmektedir. 
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karşı sında Comte'un geri fikri ve me ş 'unı  düşünceleri çok enteresand ır. 
Comte'un bu geri dü ş ünceleriyle kar şı laş tı rılınca bir Montesquieu, bir 
Ferguson, bir Adam Smith ve bir İbn Haldun'un olaylar ı  ne kadar 
geniş  bir açıdan gördükleri, ne kadar do ğru tecessüslerde bulunduklar ı  
ve ne kadar derin bir bilgiye sahip olduklar ı  kolayca anla şı lır. Aug. 
Comte sentez ve in ş a bakımından çok büyüktür. Fakat sosyoloji onda 
gayretli, sab ırh ve gözlemci bir artizan özelli ğ i bulamadı ." Göze çarpan 
bir başka cihet te Comte zaman ında tarihçilerin bile kar şı la ş tırmalı  
bilgiyi küçümsemeleri ve hor görmeleridir. Savigny kar şı laş t ırmalı  
hukuku reddediyor ve kar şı laş tırmaları  Roma ve barbar kanunlar ı  
dışı nda geni şletmeyi hedef tutan her türlü te şebbüsü kısır görüyordu. 
Bütün bu devir geriye do ğru atı lmış  bir adım sayılır. Karşı la ş tırmalı  
ara ş tırmaların yeniden canlanmas ını  görmek için 1857 y ı lına kadar 
gelmek, Grimm ve Michelet'yi beklemek gerekir. Fakat bütün bunlardan 
elde tek bir ilke kalm ış tı  ki o da toplumlar ın ve toplumsal olgular ın 
sebeplere ba ğ lı  olduğu gerçe ğ i idi. Varılan bu sonuç hiç te küçümsenecek 
bir ş ey de ğ ildir. Ingilterede Spencer, Fransada Espinas bu temelden i ş e 

başlayarak toplum biliminin tümünü kapsayan ilkelere varm ış lardır. 
Böylece sebeplere dayanan bir toplum biliminin varl ığı  meydana ç ıkmış , 
bütün iş  yalnı zca sebepleri ispatlam.aya kalm ış t ı . 

C) SEBEPLERIN ISPAT' (LA DESONSTRATION DES CAUSES) 

Burada geriye bir dönü ş  yapmak icabeder; çünkü bu üç an bir 
biri üzerine binmektedir. Uzun zamandan beri tekil olay ve olgular ı  se-
beplere ba ğ lamaya çalışı ldı . Eski Çağ  insanları  bu türlü te şebbüsleri 
bilmiyor değ ildi. Eflâtun Kanunlar adl ı  eserinin IV. ve  V. kitaplarında 
insanı  yapan gerekirci unsurlar aras ında toprak, su, hava, co ğ rafi mevki 
ve yükseklik gibi tabii, e ğ itim ve taklit gibi be şeri etkenleri sayıp dök-
müştü. Fakat i ş i aşı rı  derecede büyütmek do ğru değ ildir. Çünkü Eflâ-
tuna göre bütün bunlar ş eytanlar ın eseridir. Tarihci Thucydide'in bilim- 

48 Maclver: Comte, sosyolojiyi bilimler aras ındaki yerine yerle ş tirmekten daha çok onun 
varlığı nı  haber vermi ş  bulunmaktadır. Müsbet felsefesi hiç bir vakit kendisinin arzu etti ğ i şekilde 

müsbet bilim olmamış tır. Pozitivizm dini onun sosyolojisini sımrh bir duruma sokmu ş tur. (Bk. 

R. Maunier, ayn ı  eser, sh. 95). Kendisi sosyolojiyi müphem b ırakmış tır. Üç hal kanunu toplumsal 

evreler de ğ il sadece insan zihniyeti ıı iıı  geliş mesindeki evrim safhalar ı  yahut insanın dünyaya 

karşı  takındığı  bir duramdur. "üstad ın görüş  ve muhakeme açısı  çok dardır. Müsbet devre diye 

adlandırdığı  ş ey aklı  olmaktan ziyade peygamberâne bir bulu ş tur. Fakat bütün bunlara ra ğmen 

Co nte sosyolojiye ad ım vermi ş  değ il, belirli bir okulu ve görü şü ilk olarak telkin etmi ş tir (Bk. 

Sociolgy maddesi, E.S.S. sahife 237). 
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sel tarih (Histoire scientifique) denemesinde bu cihet daha iyi görülür. 
Burada insan gruplar ının etkileri aç ıklanmış  ve yorumlanm ış tır. Fakat 
bu eser bir milletler psikolojisi (Psychologie des peuples) özeti durumuna 
indirilmiş  olup maddi sebeplerin etkisi meçhul kalm ış tı r. 

Yenileyin tersine, ilk a ş amada bu maddi sebepler ele al ınmış t ı r. 
İ lk önce iklim ve topra ğı n etkisi aç ıklandı  ve insanı  yapan gerekirci 
unsurlar yani maddi sebepler, be ş eri gruplar ın yer ve ortama ba ğ lılığı nda 
arandı  ve ancak orada bulunur san ıldı . 

Bunlar ilk önce ortaya at ılmış  basit fikirlerdi. Eskiler iklim ve top-
rağı n bu etkisinden ş üphe etmi ş lerdi. Birçoklar ı  bunlara i ş aret etmi ş  
fakat üzerinde durmam ış lardı . Böylece yunan filozofu Lucien, göçe-
beliğ i yersel ş artlarla aç ıklıyordu. Birinci yüzy ılda Afrikal ı  Manilius, 
milletlerin çe ş itlenmelerini soy ve iklimle izah ediyordu. Aristo, Pline 
ve diğer bilginler benzeri yorum ve aç ıklamalarda bulundular. Daha 
sonra bütün tarih felsefecilerinde iklim etkisi üzerinde birçok aç ıklama-
lara rastlan ı r. 

Fakat bundan sonra her türlü belge ve örnekler göstererek gerçek 
anlamıyla ispata, yorum ve aç ıklamalara gidildi. Bu anlamda, Bodin, 
l'abbe Dubos ve Montesquieu gerçekten toplumsal olaylar ı  açıklama 
metodunu kurdular. Montesquieu'ye göre her ş ey iklime ba ğ lıydı . .0 
halde manast ır hayat ı  (Monachisme), içki yasa ğı , çok kadınla evlenme, 
hükümet ş ekilleri hep iklimin etkisi alt ı ndad ır. 18. yüzy ılda olayların 
meydana gelmesine tesir eden fizik ve manevi sebeplerin pay ı  üzerinde 
bir anla ş mazlık kendini gösterecektir. Sebep arama fikri böylece sos-
yolojiye girmi ş  oldu. İ nsan aklı , ilkönce maddi olgular ın daha gösteri ş li 
ve daha güçlü etkisi önünde boyun e ğmek zorunda kalmış tı . Bu konuda 
özel bir tak ım yaz ılar yaz ı lmış t ı . Faleoner ve Bonstetten iklimlerin 
doğurduklar ı  sonuçlar hakkında kitaplar yazm ış lardır. Bugün bile eski 
ça ğı n gerilemesi malaria ile izah edilmiyor mu? iktisadi ve siyasi hayat 
üzerine, güne ş  üzerindeki lekelerin, kurakl ığı n veya rutübetin tesiri 
oldu ğu ileri sürülmüyor mu ? 

Çok yeni olarak manevi olgu veya toplumsal faktörlerin etkisini 
ispatla u ğ ra şı lmaktad ır. Toplumlar, sistem, varl ık, ayrı  birer âlem ve 
her ş eydir. Toplumların organ ve fonksiyonlar ı , aralar ında birbirine 
ba ğ lanmış , sarma ş  dola ş  olmu ş , ve dayanış mış lardır. Bir âdet, sonuç veya 
sebebi oldu ğu ba ş ka bir âdetin varl ığı nı  gerektirir veya varsayd ırır. O 
halde toplumsal olgular biri ötekini aç ıklar ve yorumlar türdendir. 18. 
yüzyılda fizik sebepler yan ında manevi veya toplumsal sebeplerin etkisi 
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aç ıklanmış t ı . Toplumsal olgular aras ında uygunluk (concordance) ve 
bağ lıla ş ma (correlation)lara i ş aret etmek, bugün ancak ba ş langıçta olan 
ve günün sosyologlar ınca ele al ınan bir çal ış madır. Bunun fihristi "An-
nee Sociologique" de görülebilir. Durkheim, etnolog ve sosyolog olmas ını  
bildi. Filozoftu ve bir anlamda filozof kald ı . Bir ahlak sistemi kurmak 
için sosyolojiden yararland ı . Hiç bir suretle bilimle sanat ı , içtimai ile 
ahlâkiyi yeteri kadar ay ırt edemedi. Bununla beraber hiç bir kimse olgu-
lar ı  aç ıklamak üzere kar şı laş tırma metodunun de ğ er ve yarar ını  kendisi 
kadar güzelce ortaya koyamad ı . Bu çalış ma yerinde harcanm ış  bir emekti 
zira aç ıklama ve yorumlama olmadan gerçek anlamda hiç bir bilim yap ı -
lamaz. Durkheim yolunda gidenlerin çal ış maları  bu doğ rultuda geli ş -
miş tir. Bunlar gerekli metotla, sak ınma ve savunma tedbirlerine ba ş  
vurarak aç ıklama amacıyla kar şı la ş tırma metodunu denemi ş  ve uygula-
mış lardır. Oldukça geni ş  olan bu kollektif çalış malarda aç ıklama için 
vasıflama ve kar şı laş tırmaya gidilmi ş tir. Efsâne ve mensek, kurban ve 
büyü, hukuk ve örf, d ış  evlenme, h ı sımlık, aile tipleri ve ekonomik 
kurumlar üzerindeki çal ış malarda bu yol tutul ınu ş tur. Bütün bu olay 
ve olgular kendi aralar ında dayamş malı dırlar; biri ötekini aç ıklar. Sos-
yolog bunlar aras ı ndaki dayan ış ma ve ba ğ lant ıları  bulmaya çalışı r. 

Burada art ı k durmalıyız; zira günün konular ına gelmi ş  bulunuyoruz, 
hatta gelece ğ e ve yar ına dokunmak üzereyiz. Bu küçük kitap sonuç de ğ il, 
ba ş langıçtır. Sosyoloji pozitif, kar şı la ş t ırmalı  ve özel bir konuya sahip 
bir olaylar bilimi olarak insanlar ı n yer yüzüne yerle ş me ve sömürge 
edinmeleriyle ikiz olarak ilerlemi ş tir. Geliş mesinde kurucu ve haberci-
lerden daha çok, toplumsal insan ı  gözlemleyen bilginlerin büyük pay ı  
bulunduğu görülen ve bilinen bir gerçektir. 
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TÜRKIYE'DEKI DURUM 

Aug. Comte'dan sonra birçok memleketlerde sosyoloji çal ış maları  
rağbet gördü. Fransada sosyoloji ak ımının zayıfladığı  bir s ırada Durk-
heim ve Levy Brühl, Marcel Mauss, Paul Fauconnet, Halbwachs, Bougle 
gibi ünlü sosyologlar Anne Sociologique dergisinde yapt ıkları  çe ş itli 
yay ınlarla sosyolojiye yeni görü ş ler getirdiler. Durkheim'in vefat ından 
sonra Annuaire Sociologique dergisi ve o da kapand ıktan sonra ikinci 
defa olarak Annee Sociologique, bu çal ış maları  devam ettirmi ş tir. Son 
zamanlarda Georges Gurvitch, Aron, Gabriel Le Bras, Roger Bastide, 
Armand Cuvillier, Friedmann ve daha birçok genç sosyologlar önemli 
çalış malar yapmış lar ve çal ış malarını  "Cahiers Internationaux de Socio-
logie" etrafında toplam ış lardır. Almanyada Tönnies, Simmel ve son 
zamanlarda Hans Freyer ve Güstave Menching gibi sosyologlar da i ş e 
gereken önemi vermi ş lerdir. Anglosakson âleminde Maclver, Joachim 
Wach ve benzerleri sosyoloji için engin ufuklar açm ış lardı r. 

Sosyoloji çalış maları  Türkiyede de büyük bir ilgi uyand ırmış  ve 

uyandırmaktadır. Bizde Eski Yunan ın ünlü filozoflar ından (Aristo 
ve Eflatun) kaynak ve ilham ını  alan Islam bilginlerinin eserleri ve halk 
aras ında siyâsetnâme, ilm-ü tedbir-i menzil, siyâset-ül-medeniyye, 
ı slahat fermanlar ı , hatt ı  hümay(in ve kanunnameler toplum üzerindeki 
belli ba ş lı  görü ş leri aksettirmektedirler. İ lk pozitivist hava Serveti 
Fününcularla esme ğ e baş lamış tır. Dergi yazarlar ı  H. Taine'in fikirlerini 
edebiyata uyguluyorlard ı . Bunlardan Ahmet Şuayıp, Durkheim, Bout-
roux ve Bergson'dan söz aç ıyordu. 

1918 Yı lında Ahmet Ş uayip, Rı za Tevfik ve Mehmet Cavit Ulistmu 
İçtimaiye ve İktisadiye mecmuas ını  ç ıkardılar. Bu dergi bir çok sosyo-
lojik konuları  ele almış  ve Spencer'le Worms'in etkisi alt ında biyolojik 
bir sosyoloji görü ş ünü savunmu ş tur. Bu görü ş  gerek Dar-ül muallimin-
deki pedagoji çal ış malar ında gerekse Sati beyin Muallim dergisinde 
devam etmi ş ti. 
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Me ş rutiyetle sosyoloji bilhassa Türkiye için pratik bir yöneli ş  gös-

terdi. Prens Sabahattin, Edmond Demolins'den faydalanarak ıslahat 

tekliflerinde bulunmu ş  ve böylece tecrubi sosyoloji çal ış malarına ön 

ayak olmu ş tu. Sonra Prens Sabahattin, "Türkiye nas ı l kurtarı lır" 

ve izahatlı  üç risale daha yay ınladı . Fakat, Ahmet Ş uay ıp'la ba ş layan 

Durkheim sosyolojisi memlekette daha verimli çal ış malara yol açmış tı . 

1911 y ılında Ziya Gökalp toplumsal reformu Fouillet felsefesinde ara-
mış  ve böylece Biyolojik sosyolojiye kar şı  cephe almış tı . Bir aral ık Gab-

riel Tarde'a yönelen Gökalp, Durkheim sosyolojisinde karar k ılmış tır. 

Durkheim sosyolojisi mantık yönündeki kesinliğ i, ara ş tırma zen-

ginliğ i ve güzel tasnifi ile çok elveri şli bir sistemdi. 1915 yı lında Ziya 

Gökalp, İ stanbul Darülfününu içtimaiyat Müderrisli ğ ine atand ı . "Ede-

biyat Fakültesi Mecmuas ı ", "Milli Tetebbülar", "Yeni Mecmua", "is-

lâm Mecmuası" ve " İ çtimaiyat Mecmuas ı " Gökalp ve arkada ş larının 

yayın organlar ı  oldu. Bu çalış malar, ikinci cihan sava şı nın sonuna 

kadar sürdü ve Memlekette derin izler b ıraktı . 

Mütareke s ıralarında Mehmet Ali Ş evki "Meslek-i- İ çtimai" der-

gisini yayınladı . Ayrıca bir de dernek kurdu. M. A. Ş evki Prens Saha-

hattin'in izinde gidiyordu. Yard ıms ı z kalan bu çalış malar mütarekeden 

sonra durdu. 1932 y ı lı nda "Mülkiye Mecmuas ı " kısmen M. A. Ş evkinin 

fikirlerini yayınlamaya ba ş lad ı . 1939 yı lı nda Edebiyat Fakültesi ö ğ re-

tim görevlili ğ ine atanan bilgin, iki y ıl Paul Descamps' ın tecrübi sos-

yolojisini okuttu. Bu yolda baz ı  çalış malar yapt ı  ise de sağ lık durumu 

kötüle ş ti ğ inden çalış malara son vermek zorunda kald ı . 

1922 y ılından beri da ğı lan Gökalpç ılar veya Durkheimc ı lar bir araya 

geldiler. Gerek Üniversite ve gerekse Lise ö ğ retiminde bu yolda çal ış tılar. 

Bu s ırada sosyoloji, do ğmatik bir renk almış  bulunuyordu. İ lk şüphe 

1925 y ılında Mehmet İ zzet'te görülür. Bu bilgin, toplumsal gerekircilik 
meselesini ortaya at ıyor. Yay ı nladığı  "Yeni İ çtimaiyat Dersleri", 

"Milliyetçilik Nazariyeleri ve milli hayat" ve makaleleri, dar sosyolojizm-

den kurtulma çabalar ı  sayılabilir. İ smayil Hakkı  Baltacı oğlu önemli 

baz ı  çalış malar yapmış tır. 1930 yılında yayınladığı  Sosyoloji'si kısa, 

ölçülü ve derli toplu bir sosyoloji anlay ışı m aksettirmektedir. 

Sosyoloji ak ımı , Ziya Gökalp'ten sonra Mehmet İ zzet, Necmeddin 

Sadak ve İ . H. Baltac ı oğ lunun çal ış malarıyla devam etmi ş tir. 1930 

dan beri Hilmi Ziya Ülken ve Ziyaeddin F ındıkoğ lu bu yolda hat ırı  
sayı lır çalış malar yapm ış lardır. Ülken, Bir taraftan Amerikan sosyolo-

jisiyle temas sa ğ larken öte yandan Le Play'den gelen tecrübi Sosyolojiye 
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karşı  müsamaha göstermi ş  ve çalış malarını  daha verimli k ılmak için 
sosyolojinin dayanabilece ğ i felsefi bir temel aram ış tır. Ziyaeddin 
Fahri F ınd ıkoğ lu, Strasburg'da savundu ğu Ziya Gökalp hakk ındaki 
doktora tezinden sonra çe ş itli yayınlarıyla tecrübi sosyoloji ile ilgilemi ş  
ve unutulmak üzere olan Prens Sabahattin'i genç ku ş aklara tan ıtmış -
t ır. Tecrübi sosyolojiyi ho ş görmek ve amerikan sistemine yer vermekle 
Türk sosyoloji çalış maları  dar ve s ınırlı  çenberlerden kurtulmak imkân ım 
bulmuş tur. 
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SOSYOLOJININ BUGÜNKÜ DURUMU 

Bugünün sosyolojisi, bir yandan sistem tart ış malarından kurtularak 
daha çok günün somut olaylar ı  üzerinde durmaktad ır. Yenileyin, T. 
Parsons'un i ş aret etti ğ i gibi, sosyolojik araş tırma, kitaplıktan çıkmış  
sâha çal ış maları  (Field Work) ş ekline girmi ş tir. öte yandan kollektif 
çalış malar olağ anüstü bir önem kazanm ış tır. Fransada Ulusal Ara ş tır-
ma Merkezinin (Centre National de Recherche) himayesinde Sosyolojik 
incelemeler merkezi (Centre d'etudes sociologiques) kurulmu ş  ve sosyo-

loji enstitüsü (Institut de Sociologie) ile i şbirliğ i yapmış tır. Bu çığı r 

sosyoloji çalış malarında oldukça önemli bir a ş amaya var ıldığı nı  gösterir. 

Bu merkezler, sosyolojik ara ş tırmanın çe ş itli yönleri üzerinde verilen 

konferanslardan ba şka bir çok anketlere de giri ş miş tir. İ lkin 1948 yılın-
da tertiplenen sosyoloji haftalar ında endüstrile ş me, teknokrasi, ş ehir, 

köy, ça ğ da ş  aile ve bunlara ili şkin karşı laş tırmalı  sosyoloji gibi konular 
ele alınmış tır. Bununla beraber bir çok sosyologlar, sosyolojinin salt 
ampirizme yönelmesinden ve bu gidi ş in, Simiand' ın "fikirsiz olgu, olgusuz 
fikir olamaz" diye özetlenen özlü sözünü unutturaca ğı ndan korkmak-
tadırlar. - 

Bir çok memleketlerde bu türlü ara ş tırma merkezleri kurulmu ş tur. 

Bizde Prof. Hilmi Ziya Ülkenin ba şkanlığı nda kurulan Türk Sosyoloji 
Cemiyeti ve bu cemiyetin organ ı  olan sosyoloji dünyas ı  ile İ stanbul 
Edebiyat Fakültesinin Prof. Ülkenin ba şkanlığı nda yayınladığı  Sosyo-
loji Dergisi, böyle bir kollektif çal ış ma ihtiyac ım gidermek üzere ya-
pılan çabalard ır. Son zamanlarda sosyoloji, ulusal kadrolar 
dışı na taş arak ba şka ülkelerdeki ara ştırmalarla ilgilenmiş , yani uluslar 

aras ı  bir renk ve önem kazanm ış t ır. Bu arada Unesco'nun himayesinde 

Uluslar. Aras ı  Sosyoloji Cemiyeti (Association internationale de Soci-
ologie) verimli çal ış malar yapmaktadır. Bu Cemiyetin tertipledi ğ i 

uluslar-aras ı  kongrelerden ilki 1950 y ılında Zürich'de, ikincisi 1953 yılında 
Liege'de, Üçüncüsü 1956 y ı lında Amsterdam'da, Dördüncüsü 1959 
da Stresa'da toplanm ış tır. Bir de 20. yüzyıl ba şı nda Rene Worms 
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tarafından kurulmu ş  olan Milletleraras ı  Sosyoloji Enstitüsü (Institut 
International de Sociologie) ikinci Dünya Sava şı na kadar 14 kongre 
yapmış ; 1939 da Polonyada harbin patlamas ı  üzerine yar ım kalan bu 
14 ncü kongre 1950 de Roma'da toplanm ış tır. 1960 yı lında bu enstitü 
19. kongresini Mexiko ş ehrinde yapm ış tı r. 
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