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G İR İŞ
SO SY A L B İL İM L E R

G ünüm üz dünyasında sosyal bilim ler çekirdeksel fizikten daha
önem li b ir uygulam a alanm a kavuşm uş bulunm aktadır. T otalitaryan devletlerdeki p ro p ag an d a teknikleri, «kapitalist» ülkeler
d eki' reklam cılık, halkla ilişkiler, devrim ci savaş ve «psikolojik
eylem» günüm üz dünyasında ve insanın yaşantısında yarattıkları
değişiklikler yönünden çekirdeksel dağılım dan daha büyük bir
önem taşım aktadır.
N e var ki, k uram ile pratiğin biribirine karşı olan konum ları
b akım ından sosyal bilim ler ile fizik bilim ler arasında farklılaşm a
görülm ektedir. F izik bilim lerde kuram sal alandaki ilerlemeler
p ratik tek i uygulam alara öngelirken, sosyal bilim lerde b u durum
ters olarak görünm ekte; b u bilim lerde p ra tik kuram lardan daha
hızla ilerlem ektedir. U ygulam alı sosyal bilim lerin etkinliği ve işe
yararlılığı ile b u bilim lerin kuram sal alan d a gösterdikleri oturm am ışlık arasında gözden kaçm ası güç b ir terslik vardır: toplum 
bilimciler, gerçekten, en basit en genel kavram ların tanım lanm a
sında bile b ir görüş birliğine varam am aktadırlar. H er toplum bi
limci, sanki, salt kendi dilinde konuşuyorm uş gibi konuştuğundan
sosyal bilimciler arasında belirli b ir bildirişim in işlerlikle sağlan
m ası bile güçleşm ektedir. Bu durum , olağan olarak, sosyal bilim 
lerin fizik bilim lere oran la d ah a yeni ve daha az gelişmiş oluşu ile
açıklanm ak istenm ektedir — gerçekten, fizik bilim lerde de p rati
ğin k u ram lard an d a h a hızla geliştiği bir dönem olm uştur.
Ç ağdaş dünyam ızda çok önem li b ir uygulanm a alanı bulm uş
olm asına rağm en, bazı bakım lardan, sosyal bilim ler azgelişmiş
7

bilim ler gibi görünm ektedir. Bu d u ru m belki de geçicidir, am a
açıkça görülm ekte ve epeyce süreceğe benzem ektedir: b u bakım 
dan d a üzerinde durulm ası gerekm ektedir. Sosyal bilim lerin kul
landıkları araştırm a yöntem lerini ve tekniklerini ele alıp incele
m eden önce, hiç kuşkusuz, sosyal bilim lerin ne olduğunu tanım 
lam akla işe başlam ak gerekm ektedir. A ncak, bu güç b ir iştir. Bu
ko nuda zaten karşı karşıya bulunduğum uz karışıklıkları d ah a da
arttırm am ak için, yeni yeni kavram lar, yeni yeni tanım lam alar,
yeni yeni sınıflam alar ileri sürm em ek d ah a doğru olacaktır. A m a
cımız, bu tü r kavram lar, tam m lar ve sınıflam alar arasında benzer
nitelikleri arayıp o rtay a çıkarm ak; a ra la n n d a bir yaklaşm a sağ
lam aktır.
Kesim 1. Sosyal Bilim Kavramı
İlk bakışta, sosyal bilim den ne anlaşıldığım açıklam ak kolay
sanılm aktadır: sosyal bilim ler to p lu m içinde yaşayan in sanları;
A risto’n u n «siyasal hayvan» dediği insanları incelem ekte; b u b a
kım dan insan gruplarının, topluluklarının ve to p lu m lan n ın irde
lenm esi ile ilgilenm ektedirler. F a k a t sadece insan grubu kavram ı
nı bile tanım lam ak kolay olm am aktadır. Ö rneğin, insan grubu için
‘basit bir bireyler alaşım ı’ desek, buna, herhangi bir sinem a salo
n undaki seyircilerin gerçek b ir topluluk olm adığı —ki belirli k o 
şullarda olabilir—- ileri sürülerek itiraz edilebilm ektedir. A ym
şekilde, sosyal bilim ler ‘toplum daki insanın incelenm esidir’ ifa
desi ile sosyal bilim ler ‘insan g ruplarının analizidir’ ifadesinin eş
anlam lı sayılm am aları gerekm ektedir: birincisinde, g rubun üyesi
olan bireyler; İkincisinde ise topluluk vurgulanm aktadır.
Sosyal bilim lerin nitelikleri, doğası ve am acı hak k ın d a gide
rilmesi güç ve ağır tartışm alara saplanıp kalm am ak için, sorunu
kökensel açıdan ele alarak, kısmî bir tanım yapm ak bizce daha uy
gun görünm ektedir. İlk olarak, sosyal bilim lerin tarihsel gelişmesi
üzerinde d u ru larak sosyal bilim lerin am aç ve doğası sonınu bir
içeriğe kavuşturulacaktır. İkinci olarak da, sosyal bilimler için
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bir tan ım d a b u lu n m ak am acıyle, en genel ölçülerde k ab u l edilen
ve en tarafsız nitelikteki ‘sosyal olgu bilim leri’ tanım ı verilecek;
sosyal olg u n u n genel k arak teri tanım lanacaktır. D iğer b ir deyişle,
b u yol ‘sosyal olgunun’ tanım ını tartışm am ızı gerektirecektir. Am a b u d a h a som ut b ir şeydir.

1. SOSYAL BİLİMLERİN TARİHSEL GELİŞİMİ

B urada şem atik ve yapay b ir özetlem e yapm ak istiyorum . Bu
n u n am acı sosyal olgunun tanım lanm asının fiilî güçlüğünün an 
laşılm asına yardım cı olm aktır. Bu k o n u d a göz ö n ünde tutulm ası
gereken iki şey vardır: (1) o b jek tif bilim ile ah lâk ve m etafizik arasında yüzyıllarca süren ilkel b ir sınır karışıklığı; (2) yakın d ö 
nem lerde sosyal bilim yerine sosyal bilim leri getiren ve çeşitli özel
alt-dallarda yeni yeni sosyal bilim disiplinlerinin oluşum u. Bu
açıdan bakıldığında, biribirinden kesin o larak ayrılm ası, dolayısıyle de, kesin o larak başlangıç tarihlerinin gösterilm esi güç üç
an a dönem den söz edebiliriz.

A. Sosyal bilim ve sosyal felsefe arasında ilkel sınır karışıklığı.
İlk dönem de sosyal ö rg ü tü n varolduğu biçimiyle ne olduğunu
değil de ne olm ası gerektiğini gösterecek ilkeler ve kuralların sap
tan m asın a çalışılm ıştır. D iğer b ir deyişle, yapılan, sosyal bilim 
den çok sosyal felsefe olm uştur. Bu tu tu m yüzyıllarca sürm üştür
ve bugün de bütünüyle o rtad an kalkm ış değildir. Onsekizinci yüz
yıla gelinceye dek eserlerinde felsefî değil de bilimsel tu tu m u n ağır
bastığı d ü şü n ü r ve yazarlar çok az sayıda olm uştur. Onsekizinci
yüzyıldan son ra bu sayı önem li ölçüde artm ış, ondokuzuncu yüz
yıldan itibaren ise, bilimsel tu tu m ağır basm aya başlam ıştır.

(a) DÖNEM İN BAŞLICA KARAKTERİSTİKLERİ

İdeal bir sosyal ö rg ü tü n ilkeleri üzerinde incelemede bulunabil
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m ek için önce varolan sosyal örgütlerin incelenmesi gerekiyordu:
b u nedenle sosyal filozoflar sosyal bilim e yönelm ek durum unda
kalm ışlardır.
1. Felsefî ve ahlâkî görüş açısının başatlığı. K ökensel biçim inde
sosyal bilim, tıpkı b ir p o ta içinde çeşitli cevherlerle alaşım laştınlm ış b ir m etal gibi, felsefî ve ahlâkî b irçok n o rm a tif düşünceler
den oluşm uştur. N o rm a tif düşünceler ile bilimsel gözlem lerin biribirine oram y azardan yazara değişmiştir. F a k a t genel olarak tüm
yazarlarda n o rm a tif görüş açısı başat d urum da kalm ış; araştır
m acının çalışm alarına yol gösterm iş, h a tta araştırm acının yaptığı
çalışm alara bile kökenlik yapm ıştır. îlk bilimsel kuram lar ahlâki
ve m etafizik doktrinlerin b ir yansım ası ve a priori b ir tutum un
sonucu şeklinde oluşm uştur.
2. Derlenmiş gözlemlerin önemi. Sosyal bilim lerin gelişmesi açı
sından b u ilk dönem in önem i büyüktür. Bu dönem deki yazarla
rın çoğu d ikkatli ve y orulm ak bilm ez birer gözlemci olm uşlardır.
M etafizik ve n o rm a tif b ir içeriğin olm ası ne gerçek dünyanın dik
katle analiz edilmesine ne de karşılaştırm alı (inceleme) yöntem in
(in) gelişmesine engel olabilm iştir: bu bak ım dan en iyi örnek A ris
to ’dur. Bu dönem de entellektüel niteliklerinden ikisi hem en nere
deyse kesiksiz olarak varlığını sü rdürm üştür: biri o dönem de v ar
olan bilgilerin kazanılm asına yönelm e, diğeri ise yeni bilgiler elde
etm eye yönelm e şeklinde görülm üştür. Bu dönem deki felsefî eği
lim birincisini yeğlemiş, am a İkincisine de hayat hakkı tanım ıştır.
Bu dönem deki yazarların bizlere bıraktıkları zengin gözlemler,
çoğu kez, aynı yazarların genel kuram larından bile değerli olm uş
tu r. K uram ları, gö/.lemci ile gerçeklik (reality) arasına yapay bir
perde çektiği için, sosyal bilim lerin gelişmesine engel olm uştur.
(b) ANA AŞAMALAR

B urada bazı temel dönem leri işaret etm ekle yetinecek; bir yandan
m etafiziksel nitelikteki d o ktrinle bağlantıyı vurgularken b ir yan
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d a n da filozofun tutum u ile gözlem cinin tu tu m u arasındaki, devam 
lı sayılabilecek nitelikteki, karşıtlık üzerinde duracağız.
1. A n tik çağda b u du ru m E flâtu n ile A risto arasındaki klasik k a r
şıtlıkta görülm üştür. F a k a t b u aşınlaştın lm am alıdır. G erçekten,
E flâtu n ’un d ah a çok b ir filo zo f olduğu ve analitik araç olarak da
soyut usavurm ayı kullandığı doğrudur. Aynı şekilde, A risto’nun
d a gözlem cilikte olağanüstü yeteneğe sahip olduğu ve A risto’nun
felsefî düşüncesinin çok geniş ve çok çeşitli deneysel araştırm alara
dayandığı d a bir gerçektir. Ö rneğin, A risto’n u n 158 adet yabancı
ve H elen site devletlerinin A nayasaları üzerine, bugün sadece bi
rinin bize kaldığı (A tinalIların A nayasası) b ir seri m onografi yaz
dığını biliyoruz. F a k a t b u n a rağm en, düşünsel yönden A risto’nun
başlangıç noktası felsefî nitelikte olm uş, toplum anlayışı da A risto
m etafiziğini tem el alm ıştır. B ununla beraber, E flâ tu n ’da ‘ekonom ik
ve toplum sal olguların bilimsel b ir şekilde incelenmesi için ya
pılmış girişimlere rasgelinm ektedir (L. R obin): E flâtu n ’un, to p 
lum sal hayatın coğrafî, dem ografik ve ekonom ik koşullarının ne
derece önem taşıdığının farkında olduğu anlaşılm aktadır. H atta
E flâtu n ’un, «H er site biribiri ile savaşan en az iki bölüm den oluşur:
«zenginler ve yoksullar»* sözlerine b akarsak bu düşünürde sınıf
m ücad eb si teorisinin başlangıcının bulunduğu bile söylenebilir.
2. Orta Çağda sosyal felsefe dünyayı H ıristiyan dini ve ahlâk an
layışı açısından yorum lam ıştır. İskolastik yöntem ler deneysel göz
lem leri değil tüm dengelim i (istidlal: deduction) yeğlemişlerdir.
A qu in a’lı A ziz T hom as’m n sentez gücü E flâtun’un düzeyine eriş
memişse de, sosyal araştırm alardaki bilimsel öğeler azalm aya baş
lam ıştır. B ununla beraber, H ıristiyanlığın temel ilkeleri, özellikle
İlk Günah** ve Kefaret*** gibi dogm alar yerine, ilk belirtilerini
*The Republic, IV, p. 422
**Metinde «the Fail» diye geçiyor. Âdem’in cennetten kovulmasına yolaçan iik günah anlamında (çev.)
***Metinde «Redemption» diye geçiyor. Hazreti İsa’nın ölümüyle bütün
insanları günahlarından kurtarmış olduğu inancını ifade etmektedir, (çev.)
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Aziz A ugustin’in Tanrı D evleti'nde gördüğüm üz, toplum un ta 
rihsel açıd an açıklanm ası yolu n a geçilmeye başlam ıştır. N icholas
Oresm e’nin Paranın Bulunuşu Üzerine Bir Çalışma (1370) adlı eseri
ise, hem b ir y an d an deneysel çalışm alar için gösterilebilecek ilk
örneklerden birini teşkil etmiş, hem de yeni ve ayrı bir sosyal bilim
dalının; ekonom i politiğin d o ğuşunun habercisi olm uştur.
3. Rönesans ve Reform asyon eskinin düşünsel kalıplarını yıkmış,
denizaşırı to p rak ların bulunuşu B atı A vrupa ülkelerindeki in
sanların yeni yeni to p lu n d a n tan ım alarını sağlamış; b u gelişmeler
deneyci eğilimleri güçlendirm iştir. M achiavelli’nin Prens (H üküm 
d ar) (1532) ve Jean B odin’in Cum huriyet (1577) isimli eserleri fel
sefî o lm ak tan çok, gerçekçi eserler niteliği kazanm ıştır. A ynı d ö 
nem de, devletin tanım layıcı bilim i o larak ortaya çıkan «istatistik»
oluşm uş; siyasal bilim in öncüsü olarak İtalya’d a gelişmeye baş
lam ıştır (özellikle Sansovino’n un D e governo dei regime e republiche antiche e m odem e, 1567 eserine bakınız). 1615 yılında ise A ntoine de M ontchetien ilk E konom i P olitik K itabı'm (bilimsel bir araş
tırm a d a n çok derli-toplu tanıtıcı b ir kitaptı) yayınlam ıştır. B un
ların yam sıra, yeni ve u zak ülkelere yapılan gezileri an latan k itap 
la r yeni gözlem ler sağlam ış ve soyut şeyler yerine som ut şeylere
ilgi duyulm aya başlanm ıştır.
B ununla beraber, genel yaklaşım bilimsel olm aktan çok gene
felsefî nitelikte b ir yaklaşım olm aya devam etm iştir. F a k a t sosyal
felsefenin içerik ve kapsam ı evrim geçirm iştir: H ıristiyanlık biri
cik k o n u o lm ak tan çıkm aya başlam ıştır. O naltıncı yüzyılın ikinci
y an sı ve onyedinci yüzyıl ‘doğal h ak lar’ teorisinin oluşum una ta 
nıklık etm iş; G entilis, A lthusius, G rotius ve P u fen d o rf gibi d ü 
şünürlerin yazılarında h u k u k a d ayanan bir sosyal felsefenin iş
lendiği görülm üştür. Bu tem eller üzerindedir k i Locke siyasal
liberalizm dok trin in i geliştirm iştir ( Treatise on Civil Government,
1689). D iğer yandan, ters b ir yönde, H obbes’u n deneysel göz
lem lere b ü yük ağırlık veren Leviathan (1651) adlı eserinde siyasal
otoriteryanizm savunulm uştur.
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B. Onsekizinci ve ondokuzoncu yüzyıllar: bağımsız bir sosyal bi
limin kuruluşu.
O nsekizinci yüzyıldan önce, bilim sel tu tu m u n felsefî tu tu m a
o ran la d a h a önem kazandığı eserler pek ender olm uştur: M achiavelli, Bodin, N icholas Oresm e ve M o n tchtetien öncülük yapm ış
lardır. Onsekizinci yüzyılda b u tü r eserler çoğalm ış ve bilimle fel
sefenin biribirinden ayrılm asını öngören düşünceler yaygınlaşmıştır.
G ene b u yüzyılda sosyal olgunun düzenli b ir k arak teri olduğu, bu
nedenle fiziksel evreni yönetenlere benzeyen doğal yasalara bağlı
olduğu düşüncesine varılm ıştır. T oplum sal yasalar anlayışına
ulaşılm ası, bilim in am acı denem elerle sınanabilecek yasalara vara
bilm ek olduğu için, önem li b ir ilerlem enin belirtisi olm uştur.
Bu bakım dan, onsekizinci yüzyılın k atkısı büyük önem k a 
zanm ıştır. F a k a t felsefî yaklaşım bu yüzyılda d a önem ini korum uş
tur. Sosyal yasa düşüncesi, bağım sız b ir sosyal bilim anlayışı genel
bir kabul görm em iştir. B unlar, onsekizinci yüzyıl boyunca gitgide
d ah a norm al karşılanır olm uşlardır. A ynı şekilde, onsekizinci yüz
yıl yazarlarının sosyal bilim in sınırlarım ve am acım tanım layabil
dikleri de söylenemez. A uguste C om te’u n yaptığı k atk ı işte bu
açıdan çok önem taşım aktadır. K ari M arx’ın katkıları ise, sosyal
olgunun am acım ve göreceli k arakterde oluşunu aydınlığa çıkar
dığı için, aynı şekilde önem taşım ış; b ir bilim o larak sosyolojinin
kuruluş ve oluşum unda M arx’ın getirdiği k atkılar temel teşkil et
m iştir.
(a ) ONSEKİZİNCİ YÜZYILIN KATKISI

Onsekizinci yüzyılda d a sosyal olguların felsefî b ir bakış açısıyle değerlendirilm esine; insan toplum larının ne ve nasıl o lduk
ların a değil de, d ah a çok, nasıl olm aları gerektiği sorununa önem
vermeye devam edilm iştir. Bu tutum , özellikle R ousseau’nun
Contrat Social (1762) adb eserinde d o ru ğ u na varm ış; yazar bu
eserde açıkça şunları söylem iştir: ‘D oğruyu ve ak la uygun olam
aradım , olgular h ak k ın d a tartışm alara girm iyorum .’ Aynı tutum
‘filozoflardan, V oltaire, M ably, d ’H olbach, D iderot ve Ansik-
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lopedistlerin eserlerinde de tem el niteliğini sürdürm üştür. Bu
tu tu m M ontesquieu’n un yazılarında bile ağırlığım korum uş
tur.
1. Gözleme dayanan çalışmaların gelişmesi. «Kanunların Ruhu»
(1784) adlı eser siyasal sosyoloji alam nda verilen ilk eser sayılabilir.
T oplum sal yasalar anlayışım yansıtan b u eserde açıkça şöyle denil
m iştir: ‘Ben b u rad a ne olm ası gerektiğini değil, olanın ne oldu
ğunu anlatıyorum .’ Eser, bilimsel gözlemleme isteğini yansıtan bir
eser olm uştur. Kanunların Ruhu b ir tarafa bırakılacak o lu rsa,' sos
yal bilim ler üç yönde b ir gelişme gösterm işlerdir: (1) ekonom i po
litikte önce Fransız fizyokratları, sonra d a A dam Sm ith’in İngiliz
O kulu bağımsız b ir bilim niteliği kazanm ıştır; (2) ilk dem ografik
çalışm alarda tem el olarak kullanılan m atem atiksel istatistikde
(G rau n t, 1662; Halley, 1692; D eparcieux, 1746; M oheau, 1778);
(3) gezgin ve «kâşiflerin» notlarına dayanan karşılaştırm alı halk
toplulukları çalışm alarında. Bu sonuncusu için, Jean D em eunier’in U E sp rit des usages et costumes des differents peuples (1778),
P. L ap itau ’nun M oeurs de sauvages ameriquains comparees aux
moeurs des prem iers temps (1724) adlı eserleri örnek verilebilir.
G ö rü lü y o r ki, onsekizinci yüzyılın en önde gelen özelliği., felsefî
öğelerin azaldığı veya tam am en o rtad an kalktığı gerçekten bilim
sel nitelikteki eserlerin çoğalm ası olm uştur.
2. Toplumsal yasalar anlayışının işlenmesi. Y üzyılın ikinci ve en
önem li karakteristiği toplum sal olguların yasalara bağlı olduğu
düşüncesine; D u p o n t des N em ours’m (1768) deyişiyle ‘toplu
m u n fiziksel yasaları’ anlayışına varılm ası olm uştur. Bu yazardan
d a önce M ontesquieu b u yasaları ‘şey’lerin doğasm dan çıkarı
labilecek gerekli ilişkiler’ şeklinde tanım lam ıştır (1748).
T oplum sal yasalar anlayışı, giderek, T an n sal düzen anlayışın
d an uzaklaşm ıştır. T uh aftır ki, istatistiğin kurucularından biri olan
A lm an Süssmilch dem ografik düzenliliklerin kutsal iradenin so
nucu olduğunu ileri sürm üş; M ercier de la Riviere ise Ordre
naturel et essential des societes politigues (1767) adlı eserine yazdığı
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