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DURKHEiM SOSYOLOJiSi'NDE TURKiYE'DEN
HUKUK<;U BiR isiM: HUSEYiN NAiL KUBALI VE
SOSYOLOJiDERSLERi
Suvat Parin*

Bu ~ah~manm amaCI, Franslz toplumbilimci Emile Durkheim'in
ders notlanlll i~eren "Le~ons de Sociologie/Sosyoloji Dersleri"
isimli ~ah~masml bir araya getirerek ilk kez yaYlmlanmasma on ayak olan
Hliseyin Nail Kubah'nm bu giri~iminin oyklislinli ortaya koymak olacaktlr.
Tlirkiye'nin ilk donem sosyolojik ~ah~malannda Franslz dli~linlir Durkheim'in
yakla~lmlan ve ~ah~malan onemli bir yer tutmu~ ve geni~ bir tartI~ma alalll
yaratml~tlr. Tilrkiye'den hukuk~u bir ismin, H.Nail Kubah'nm, sosyolojik
dli~lincenin klilt isimlerinden biri olan Durkheim'in daha once yaYlmlanmalTIl~
yazmalanlll bir araya getirerek sosyoloji literattirilne kazandIrmasl giri~iminin
nasIl geli~tigini ve hangi etkenler dizisinin bir sonucu oldugunu ortaya koymak bu
a~ldan onem arz etmektedir.
Ozet:

yaYlmlanmaml~

Anahtar Kelimeler: Hilseyin Nail Kubah, Emile Durkheim, Sosyoloji Dersleri
A Jurist from Turkey on Durkheim's Sociology: Hiiseyin Nail Kubali and
Lessons on Sociology
Abstract: The aim of this work is to display the story of Hilseyin Nail KubalI'S
attempt to putting out for the first time "Le~ons de Sociologie/Lessons on
Sociology" by Emile Durkheim, which involves his unpublished courses till now.
At the beginning period of sociological studies in Turkey the perspectives and the
works of French intellectual Durkheim had played an important role and had
created a large discussion field. Hence, it is cardinal to denominate that how a
jurist from Turkey, H. Nail Kuball attempted to revive a cult figure of sociological
thought; Durkheim, in the literature of world sociology through gathering his
unpublished manuscripts and which factors affected this process.
Keywords: Hilseyin Nail Kubah, Durkheim, Lessons On Sociology
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Osmanh-Tiirk modernle~mesi, Tiirkiye'deki dii~iince tarihi s;ah~malannda s;ok
saYlda tartl~manlll referans noktalanndan birini olu~turmaktadlr. Tanzimat'la
ba~layan, Osmanh'nlll son ve Cumhuriyet'in ilk donemlerinde biitiin hlZlyla
devam eden modernle~me hareketlerinde belirleyici temaYI son tahlilde
Osmanhlarda kurtulus, Cumhuriyet doneminde ise kurulus sorununun
formiilasyonlarllllll nasIl oimasl gerektigi dii~iincesi olu~turmu~tur. Kurtulus ve
kurulus sorunsah hem donemin yoneticilerinde hem de aydllllannda farkh
anlam ve s;oziim onerileri is;eren bir boyut kazanml~tlr.
XVIII. yiizylldan itibaren Batt kar~lSlnda gerilemeye ba~layan Osmanhlarda
temel problem "devlet nastl kurtulabilir" sorusudur. Buna odaklanan
Osmanhlann yenile~me hareketleri bagiamlllda soz konusu tarihte Bat! ile
ili~kileri yeni bir nitelik ve yeni bir ivme kazanml~tlr. Osmanh Devleti ozellikle
XIX. yiizYllda ekonomik, siyasal, askeri ve idari alanlarda Bat!daki geli~meleri
takip eden ve bunu yaplsal soruniarla miicadelede bir S;lkl~ yolu olarak
belirleyen bir iilke konumundadlr. Avrupa'da toplumsal, siyasaJ ve ekonomik
alanlarda gers;ekle~en degi~imin yarattlgl sonus;lar ve buna yogunla~an dU~Unce
aklmlan, bu donemde Osmanh Devleti'nde egitim, idari ve bUrokratik alanlarda
hedeflenen kurtulus denklemini s;ozecek formUlleri, uygulamalan ve
perspektifleri banndlran bir <;en;eve aniamllla gelmektedir.
Osmanh modernIe~me hareketlerinde Avrupa'ya egitim amas;h gonderilen
ogrenciler soz konusu denklemde onemli bir parametre olma ozelligi
ta~lmaktadlr. Bu a<;ldan Avrupa'ya yollanan ogrencilerin olu~turduklan egilim,
etkilendikleri dU~Unce alGmlan, kendilerinden soma gidenlere a<;t1klan kanallar,
ta~lylclsl olduklan kUltiir ve dU~Unce iirUnleri ve bUtOn bunlarla ~ekil1enen
rollerinin yarattlgl yanslmalann devamhhgl ozellikle egitim, kultUr ve dU~Unce
hareketlerinde, Uzerinde onernle durulmasl gereken <;ok bile~enli bir konudur.
DolaylSlyla Osmanh'nlll i<;inde bulundugu durumdan <;lkl~llla <;ozUm
noktaslllda bir alternatif olarak devreye sokulan Avrupa'ya tahsil ama<;h ogrenci
gonderme olaYl hem donemin ko~ullan a<;lSlndan hem de daha sonra geli~en
fikir hareketleri a<;lsllldan onemli bir dinamik olmu~tur.
Sonu<;lan itibariyle siyaset, kUltOr ve dti~iince dtinyasl a<;lSlndan bir<;ok
tartl~mayl i<;inde banndlran yabancl Ulkelere ogrenci gonderme i~lemi Mlslr
Valisi Mehmet Ali Pa~a ile ba~Jaml~ bir uygulamadlr. Mehmet Ali Pa~a'mn
lS15'te italya'ya, lSlS'de de Fransa'ya gonderdigi ogrenciler bu alanda ilk
gruplan olu~turmu~tur. Osmanhlar ise 1830'dan itibaren Avrupa'ya burslu
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statlide ogrenci gondermeye ba~lanu~tlr. Osmanh merkezi otoritesi tarafmdan
bir egitim politikasma donti~en yurt dl~ma ogrenci gonderme
hareketinde ogrencilerin btiytik bir ktsmmm Fransa'ya gittikleri ya da
gonderildikleri gortilmektedir 1. Battdaki dti~tince hareketlerinden haberdar
olmak, Him tahsil etmek, mesleki alanlarda uzrnanla~rnak ve sanatsal beceriler
kazanmak gibi ama~larla Avrupa'ya gonderilen ogrencilerin ve siyasi iradenin
Fransa'YI tercih etmesinde 1789 ihtilali sonrasmda Fransa'da egitim alanmda
gortilen geli~mele.-z onemli bir etken olu~turmu~tur. ihtilal sonras! Franslz
egitim sisteminde ger~ekle~en yaplsal reformlar Osmanhlar i~in takip edilmesi
gereken bir egitim normuna donti~mti~tlir. Bilhassa III. Selim doneminde bu
eksendeki hareketler hlZ kazanml~tlr. Bugtin Ttirkiye'deki egitim sistemini
tammlamada ba~vurdugumuz lisans, doktora, lise, kolej, enstitli, tiniversite,
akademi, profesor, rektOr, dekan, seminer ve formasyon gibi kavramlar dizisi
Fransa ile egitim alanmda kurulan etkile~imin bir girdisi olarak
degerlendirilmektedir. 3
kurumsalla~an

Modernle~me

stirecinde Fransa, hem Osmanhlar hem de Cumhuriyet donemi
i~in katl ~ekilde izlenen model bir tilke konumundadlr. Fransa'mn ihtilal sonraSl
ya~adlgl yapIsal donti~timler etrafmda ortaya ~lkan dti~tinceler, Ttirkiye'de
benzer problemlerle ugra~an dti~tintirlerin ilgisini ~ekmi~tir. Ozellikle FranSlZ
sosyolojisi Osmanh entelijensiyasl i~in bu baglamda onemli bir etkile~im
alamdlr. 4 Me~rutiyet'in ilamm temel hedef olarak belirleyen daha sonra ittihat
ve Terakki ~at!sl altmda toplanan Jon Ttirk hareketinin merkezi tis olarak Paris'i
tercih etmeleri5 bu a~ldan tesadtifi degildir.
Sosyolojik dti~tince a~lSlndan degerlendirildiginde sosyolojinin Osmanh'daki
"akademi oncesi" tarihi Ahmet ~uayp, Ahmet RlZa, Suphi Ethem, Mustafa
Suphi, Bedii Nuri, Sat! el-Husri gibi yazarlarm, Ulumu iktisadiye ve i~tirnaiye
Mecmuasl ve Servet-i Ftinun gibi dergilerde yazdlgl rnakaleler, telif veya
1839-1856 donemleri arasmda Fransa'ya gonderilen ogrenciler iizerine yiiriittilen .. ah~mada yurt dI~ma
giden ogrencilerin profilleri, etnik ve dini kimlikleri, devam ettikleri okullar gibi unsurlar detayh bir
~ekilde incelenmi~tir. Aynntill bilgi i..in bkz. Ayuur Erdogan, Tiirkiye'de Yurtdl~ma Ogrenci Gonderme
Olgusunun SD.lyolojik C;oziimlemesi, YaytmlanmaInl~ Yiiksek Lisans Tezi, istanbul Universitesi Sosyal
Bilimler Enstitiisii, 2009. Aynca bkz. Adnan ~i~man, Tanzimat Donelllinde Fransa'ya Gonderilen
OSlIIllnl! Ogrencileri(l839-1876), Ankara: Tiirk Tarih Kurumu Yay., 2004.
Saffet Bilhan, "Biiyiik Franslz ihtilali ve Tiirk Devrim Hareketleri", Ankara Oniversitesi Egitilll Bilimleri
Fakiiltesi Dergisi, Cilt:14, Sayt:!, 1981, s.223-226.
Bilhan, a.g.e., s.227-228.
Fran.. ois Georgeon, OSlllanll-Tiirk Modernle~lIIesi, <;:ev.:Ali Berktay, istanbul: Yapl Kredi Yay., 2009, s.
94.
Ernest E. Ramsaur, Jontiirkler, <;:ev:Muhsin Onal Mengii~oglu, istanbul:Pmar Yay., 2004
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terciime eserlerle ba~lar. 6 Devamh ve sistematik olamayan ilk donem dii~iince
hareketlerinde Ahmet ~uayp'm 1900'lerde Servet-i Fiinun Dergisi'nde ~lkan
Durkheim, Boutroux ve Bergson ile ilgili yazllan, Hasan Tahsin Avni'nin
R.Worms'dan ~evirileri gibi ~ah~malar, Osmanh'mn Paris'te yogunla~an egitim
ve siyasi ama~h kadrolannm yarattlgl bir sonu~ olarak ger~ekle~mi~tir. 7
DolaYlslyla Fransa'ya gonderilen ogrencilerle birlikte slk(t)la~an i1i~ki1erin
yarattlgl etkile~im ozellikle Tiirk Sosyolojisinin akademi oncesi tarihi iizerinde
Franslz dii~iiniir1erin kahcl izler btrakan etkisine yol a~mt~tlr.
Franslz dii~iince diinyaslyla temasm Cumhuriyet donemi aydmlannda da
ozellikle sosyolojik dii~iince alamnda siirdii(riildii)giinii gormek miimkiindiir.
Franslz dii~iiniirlerin etkisi Cumhuriyet'in ilk Yillarmda ozellikle de sosyolojinin
kurumsalla~maya ba~ladtgl
donemde Cumhuriyet'in kurulu~ denklemi
ekseninde devam etrni~tir. Cumhuriyet'in kurulmaslyla birlikte toplumsal
biitiinliigii saglarnaya doniik araYl~lanm siirdiiren siyasi kadrolar ve aydmlar
i~in Fransa'da ya~anan toplumsal deneyirnler ve bu ~er~evede dillendirilen
sosyolojik yakla~lmlar onemini kaybetmerni~tir. Fransa ile tesis edilen bu
ili~kinin bazen dil ve kiiltiir alanmda bir hegemonyaya donii~tiigiinii de
soylemek miimkiindiir. Omegin ingiliz ya da Alman dii~iincelerinin Tiirk
se~kinlerine ula~rnaYl ba~ardlklan noktada Frarislz dii~iiniirlerin araclhk ettikleri
gOriilmektedir. Ziya Gokalp'in Alman kuramlanm Durkheim iizerinden
okurnasl, Sabahattin Bey'in ingiliz liberalizmini Franstz Edmond Demolins'i
okuyarak ogrenmesi8 bu baglamdaki omeklerden sadece bir ka~ldlr.

Huseyin Nail Kubab ve Sosyoloji Dersleri
FranSlZ sosyolog Emile Durkheim'in el yazmasl notlanndan olu~an ve daha
sonra Franslzca Lerons de Sociologie/Sosyoloji Dersleri, ingilizce Professional
Ethics and Civic Morals/ Meslek Ahlakz ve Sivil Degerle! adlyla
kitapla~tlTIlacak olan ~ah~rnasml ilk kez bir araya getirerek Durkheim
Sosyolojisinde onernli bir yer edinen Hiiseyin Nail Kubah lO'mn bu ~abasl ve
Alim Arh&Yilcel Bulut, "Tiirkiye'de Sosyolojiyle 100 Y.I: MiraSI ve Bugiinii", Tiirkiye Ara~tlrmalart
Literatiir Dergisi, Cilt:6, SayI:! 1(2008), s.25.
Hasan Ali K~er, TUrk So.lyo[og[arl I,Tiirk Sosyoloji Tarihi Ara~tlfmalan No:l, 1975, s.I-2.
Georgeon, a.g.e., s. 122.
Anthony Giddens& Christopher Pierson, Modemligi Anlamlandmnak, c;ev.: Serhat Uyurku\ak ve Murat
Saglam, Bursa: Alfa Yay., 2001, s.33.
10 Hiiseyin Nail Kubah 1903 Ylhnda Nigde'de dogdu. Rii~tiye ve Idadi ogrenimini Afyonkarahisar'da
tamamladi. 1924 ythnda Istanbul Erkek Lisesi'ni bitiren Kubah, lisans egitimini istanbul Oniversitesi

Durkheim Sosyolojisi'nde Tlirkiye'den Hukuk<;u Bir Isim: Hliseyin Nail Kubah .,.

141

ba~ansl

temelde iki onemli nedene baglanabilir. Yukanda vurgulandlgl gibi
XVIII. yUzyIlda Osmanhlarda ba~layan reform hareketlerinin yarattIgl dalga ile
yurt dl~ma tahsil ama<;h gonderilen ogrenciler, Fransa ile TUrkiye arasmda
lisans ve lisansUstU dUzeyde sUreklilik gosterecek bir egitim ve etkile~im kanah
olu~turmu~tur. HUseyin Nail Kubah'nm Fransa'ya doktora egitimi almak Uzere
gitmesini bu baglamda degerlendirmek mUmkUn gorUnmektedir. ikincisi,
tarihsel sUre<;te Franslz dU~Uncesiyle kurulan temasm onemli bir ayagml
sosyoloji ll alanmdaki <;ah~malar olu~turmu~tur. Gerek akademi oncesi
sosyolojik dU~Unce evresinde gerekse kurumsal bir nitelik kazandlgl donem
sosyolojik <;ah~malarda FranSlZ dU~UnUrlerin bariz bir etkisi gorUlmektedir.
TUrk sosyolojisinin soz konusu iki doneminde de referans gosterilen onemli
dU~UnUrlerden biri de Franslz toplumbilimci Emile Durkheim'dir. Ttirkiye'deki
sosyolojisinin kurucu isimlerinden biri olan Ziya Gokalp'in Durkheim
sosyolojisiyle ili~kisi bu baglamdaki en somut omek olacakttr. Fakat Kubah'nm
Durkheim sosyolojisine olan ilgisini bu <;er<;eve Uzerinden degerlendirmek
smlrIl ve eksik bir yak1a~lm olacaktlf. Bununla birlikte hukuk<;u bir kimlige
sahip olan HUseyin Nail Kubah'YI Durkheim ile temasa iten nedenlerden biri de
Durkheim'in hukuk ile sosyoloji arasmda kurdugu disiplinler arasl alamn varhgl
oldugu soylenebilir. Ba~ka bir ifadeyle hukuk sosyolojisinin kuruculan arasmda
gosterilen Durkheim'inl2 bu alandaki <;ah~malan Kubah'nm Durkheim
dU~Uncesine olan egilimini gU<;lendirdigini ifade etmek mtimktin gorUnmektedir.
HUseyin Nail Kubah'mn sosyoloji tarihine giren soz konusu <;abasl ozetle ~oyle
geli~mi~tir. H. Nail Kubah, doktorasml yapmak Uzere 1934 yllmda Paris'e gider

It

12

Hukuk Fakliltesi'nde tamamladl. Paris Hukuk Fakliltesi'nde Amrne Hukuku dahnda doktorasml
tamamlayan Kubah, 1947'de Anayasa Hukuku profesorli oldu. Egitim deneyimi olarak Bogazi~i
Lisesi'nde felsefe (1937-1943), istanbul iktisadi ve Ticari ilimler Akademisi'nde Devrim Tarihi dersleri
verdi. istanbul Hukuk Fakliltesi Dekanhgl(l 94S-1 950), istanbul Universitesi Mukayeseli Hukuk
Enstitiisli Mlidlirltigli (1959-1973) gorevlerinde bulundu. 1955'de Demokrat Parti yonetimince bakanhk
emrine ahndl, ancak olaym dogurdugu tepkiler lizerine gore vine dondlirlildli. Bir demeci ylizlinden
Universite senatosu tarafmdan disiplin cezasma ~arptmldl, bir ay ders vermekten ahkondu. 27 Mayls
oncesinde tutuklandl, Tahkikat Komisyonu'nca sorguya ~ekildi, serbest blrakIldl. 27 MaYls'ta yeni
Anayasa'Yl hazlflayacak kuru Ida gorevlendirildi. 21 Ekim 1977'de Cumhuriyet Senatosu'nda Uye olarak
gorev yapml~ Kubah'nm, L'idee de I'Etat chez les pecurseurs de I'Ecole Sociologique Franc,:aise
(1935), Esas Te~ki1at Hukuk Dersleri (1943-1945), Devlet Ana Hukuk Dersleri (1946), TUrk Esas
Te~kilat Hukuku Dersleri (1960), Anayasa Hukuku-Genel Esaslar ve Siyasi Rejimler (1965),
Demokrasinin Ana Yurdunda (1966) ve Devrim Tarihi Dersleri (1973) gibi ~ah~malan bulunmaktadlr.
Eri~im [http://www.kenthaber.comlic-anadolulnigde/Kimdir/iz-birakanlhuseyin-nail-kubali], 17.0S.2009
tarihinde girildi.
Korkut Tuna, "TUrk Sosyolojisinin Bat! Sosyolojisi iIe ili~kisi", 75. Ylltnda Tiirkiye'de Sosyoloji, Ed.:
ismail Co~kun, istanbul:Baglam Yay., 1991, s.31.
Georges Gurvltch, "Hukuk Sosyolojisinin Kuruculan", <;:ev.: Hamide Top~uoglu, Ankara Universitesi
Hukuk Fakiiltesi Dergisi, Cilt:7, SayI:3(1950), s. 534-54S.
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ve konu olarak FranslZ Sosyoloji Okulunun Onciilerinde Devlet FikriIL'/die de
L' Etat chez les pTlffcurseurs de I' Ecole Sociologique Fram;;ais ba~hkh bir tez
haztrlamaya ba~lar. Ana govdesi Franslz sosyolojisinde "de vIet" dti~tincesinin
ana hatlanm ortaya koymak olan soz konusu tezde, Franslz sosyoloji
dti~tincesiyle ozde~le~mi~, Toplumda i~bOltimti (1893), Sosyolojik Yontemin
. Kurallan (1895), intihar (1897) Dinsel Hayatm ilksel Bic;irnleri (1912) isimli
c;ah~malan ile sosyolojinin inceleme nesnesini, metodolojik ana hatlanm
belirginle~tirrni~13 ve sosyolojinin ozerk bir akademik disiplin kimligi
kazanmasmda etkili olmu~ Durkheim'in devlet nosyonu hakkmda ne dti~tindtigti
ve bunu nasll formtile ettigi konusu onemli bir boltim olu~turacakttr.
Durkheim'in spesifik olarak devlet konusunu merkeze aldlgl ozerk bir c;ah~masl
bulunmadlgmdan, Kubah araYl~lanm Durkheim' in yaYlrnlanmaml~ ya da c;ok
bilinmeyen eserlerine yogunla~tlrml~ttr. Ara~tlrmalanm derinle~tiren Kubah, bu
konuda yardlm alabilecegi onernli bir ki~iye, Durkheim'in yegeni Marcel
Mauss l4 'a ula~tr. Kubah, Mauss ile gerc;ekle~en ilk kar~Ila~malanm " ... beni
son derece nazik bir bic;imde kar~llayan ve 1908' de ziyaret ettigi Ttirkiye'ye
duydugu sempatiyi ifade eden Mauss, bana [Durkheim'e ait] Physique des
moeurs et de droit (Hukukun ve Torelerin Fizigi) ba~hkh bazl yazmalar
gosterdi,,15 ~eklinde ifade etmektedir.
c;ah~malanm

tamamlayarak Ttirkiye'ye donen Kubah'mn, sosyolojik
onemli referanslan arasma girecek olan Durkheim'in
yaYlrnlanmaIlll~ yazilanna olan ilgisi devam etmi~tir. Kubah, bu c;erc;evede ilk
olarak 1947 yllmda istanbul Universitesi Hukuk Faktiltesi Dergisi'nde
Yurtta~hk Ahlakl Dersi adl altmda altt adet el yazmasl ders notlanmn c;evirisini
yaparak
yaYlmlanmasml
saglaml~ttr.
Aym
zamanda Durkheim'in
yaYlrnlanmaIlll~ diger ders notlannm aklbeti konusunda iz stirmeye devam
etrni~tir. 1937'de Revue de Metaphysique et de Morale'de Meslek Ahlakl'm
konu edinen tiC; derse ait bir bOltimtin yaYlmlandlgl bilgisine ula~an Kubah,
Mauss'la irtibat kuramaymca Fransa'nm Tiirkiye Btiytikelc;iligi kiiltiir
dam~mam araclhglyla Durkheim'in klZI Mme Jacques Halphen'in ileti~im
Doktora

dti~tincenin

13

14

15

Raymond Boudon & Fran"ois Bourricaud, Dictionnaire Critique De La Socioiogie,Paris: PUF, 2006,
p.200-204.
Paris ve Bourdeaux Oniversitelerinde felsefe egitimi goren ve meslek ya~amml bir ara~tIrmacl olarak
siirdiiren Marcel Mauss (1872-1950) amcaSl Durkheim ve bir grup sosyolog, antropolog ve tarih"i ile
birlikte Annee Sociologique'i kurrnu~tur. AyrmtIh bilgi i"in bkz. Gordon Marshall, Sosyoioji siizlaga,
Ankara:Bilim ve Sanat Yay., 1999. s.481.
Emile Durkheim, Sosyoloji Dersleri, <;ev.: Ali Berktay, istanbul: ileti~im Yay., 2006, s.7.
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adresini edinerek, Ha!phen' e Marcel Mauss hakkmda ve Durkheim'in
yaYllnlanmaml~ ders notlan konusunda bilgiler edinmeyi ama~layan bir mektup
gonderir. Mme Jacques Halphen, Kubah'ya Mauss'un saghk durumunun iyi
olmadtgmdan, Durkheim'in henliz Fransa'da yaYlmlanmaml~ ve Musee de
!'Homme'da bulunan on sekiz adet ders notunun bulundugu bilgisini i~eren bir
cevap yazar. Bu haberle~menin akabinde Kubah, Mme Jacques Halphen'e soz
konusu ders notlarmm tamamml derleme ve yaymllama dli~lincesini aktanr ve
Mme Jacques Halphen, Kubah'mn bu onerisini kabul eder.t6
FranSlZ hukuk~ular, II. Dlinya Sava~I'ndan once Mukayeseli Hukuk ~ah~malan
konusunda onemli bir merkez niteligi ta~lyan Berlin'deki Keiser Wilhelm
Mukayeseli Hukuk Enstitlisli'nlin a~man i~levselliginden istifade ederek uluslar
araSI alanda Mukayeseli Hukuk ~ah~malanna onctillik etmek amaclyla Paris'te
1949 Yllmda bir toplantt tertip etmi~lerdir. Soz konusu toplantt Arjantin,
Bel~ika, Bolivya, ~ili, Kolombia, Danimarka, ABD, ingiltere, Macaristan,
italya, Llixemburg, Meksika, Hollanda, Polonya, Romanya, isve~, isvi~re,
Oruguay, Venezuella ve Tlirkiye'den olmak lizere toplam elli dokuz delegenin
yam Slra La Haye Devlet Hukuku Akademisi, Roma'da bulunan Hususi Hukuku
Birle~tirme Milletlerarasl Enstitlisli ve Unesco'dan ~ok saYlda ismin i~tirak
ettigi geni~ katIhmh bir toplantt ozelligi gostermektedir. 17 ~ubat 1949
tarihinde Paris'te dlizenlenen soz konusu toplanttlara Tlirkiye'den Prof. Dr.
Kemalettin Birsen, Ankara Hukuk Fakliltesi Dekam Prof. Dr. H. Cahit
Oguzoglu ve istanbul Dniversitesi Hukuk Fakliltesi Dekam Prof. Dr. Hliseyin
Nail Kubah kattlml~lardlr.17
Kubah, 1869 tarihinde kurulan Franslz Mukayeseli Hukuk Cemiyeti'nin 80.
YlldonlimU mlinasebetiyle dlizenlenen toplanttlara katlhmmm ardmdan izlenim
ve degerlendirmelerini i~eren bir rapor hazlrlaml~tlr. Bu rapor, hukuk disiplini
dlizleminde ylirUtlilen tartl~malann mahiyetini, Tlirkiye'deki kar~lhklanm ve
Kubah'mn Fransa'daki temaslanm yansltmasl a~lsmdan onemli bir metin
ozelligi gostermektedir. Kubab, Profesorler Kurulu'na sundugu 23 Mart 1949
tarihli raporda Durkheim'in soz konusu ders notlan hakkmda ~unlan dile
getirmektedir: "Paris'teki temaslarlmdan fakliltem i~in faydab olarak elde
ettigim bir netice de me~hur Franslz sosyolog Durkheim'in siyasi sosyoloji
16
17

Durkhem, a.g.e., s.8-9.
Hliseyin Nail Kubah, Pari.l"teki Mukaye.l'eli Hukuk Toplantllan Ve Temll.l'lan Hakkznda Dekan Pn?f Dr.
Hii.l'eyin Nail Kubalt Tarafindan Fakiilte Profe.l'ijrler Kuruluna Takdim KIlman Rapor, istanbul: istanbul
Oniversitesi Hukuk Fakliltesi Yay., ismail Akglin Matbaasl, 1949, s.I-2.
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hakkmdaki derslerinin faktiltemiz tarafmdan Franslzca ve Ttirk<;e olarak
bastmlmasmm teminidir. Hentiz Fransa'da inti~ar etmemi~ olan bu ders1erin ilk
defa faktiltemiz tarafmdan ne~rinin bir ktilttir hareketi olarak kayda deger bir
hadise te~kil edecegini samyorum." 18
Durkheim'in 1890-1900 yIllan arasmda Bordeaux'da verdigi ve once 1904'te
sonra 1912'de Sorbonne'da tekrar ettigi daha sonra yine oltimtinden birka<; YII
once verdigi konferanslarda yeniden i~ledigi notlanndan olu~an yazmalan!9 ilk
kez 1950 yIlmda Htiseyin Nail Kubah'nm onctiltigtinde istanbul Universitesi
Hukuk Faktiltesi tarafmdan FranSlzca olarak basIlrm~tlr20. Paris Edebiyat
Faktiltesi Dekam Georges Davy'nin giri~, Htiseyin Nail Kubah'nm da onsoz
yazdlgl Ler;ons De Sociologie (Physique Des Moeurs Et Du Droit) isimli eserde
ti<; meslek ahlakl, altl yurtta~hk ahlakl, dort mtilkiyet hakkl, iki sozle~me
hukuku, iki sozle~me ahlakl ve bir genel vazifeler adl altmda olmak tizere
top lam on sekiz ders notu bulunmaktadlr.
Durkheim'in <;ah~malanmn analiz konusunu genel olarak modern toplumlann
ahlak sorunu olu~turmaktadlr. Durkheim' e gore, toplumlann var olmalannda
uzla~ma, dayam~ma, birlik ve baghhk duygusu gibi ahHiki formlar olmazsa
olmaz niteliklerdir. Toplumsal degi~me ile ahlaki normlar benzer stire<;lere
tabiidir. Ahlaki bir birlik olan toplum kendi btinyesinde ger<;ekle~en yaplsal
degi~imlere paralel bir ahlaki dtizen olu~turur21 . Modern toplumlann orgtitlenme
bi<;imi ve bununla ili~kili ahlaki bunahmlara dikkat <;eken Durkheim Sosyoloji
Dersleri'nde de ozellikle toplumsal ya~amm aile, meslek gibi degi~ik
alanlannda ahlak normlannm olu~umunu, etki derecesini ve sImrlanm <;izen,
yurtta~hk formunun ahlaki smlrlannm ~ekillenmesinde devlet ve bireyin rolleri
ve konumlanm sorgulayan, herhangi bir aidiyet olmakslZln birey ve toplum
ya~ammda yerine getirilmesi zorunlu ahlaki ytiktimltiltiklere vurgu yapan bir
yakla~lm ortaya koymaktadlr.

18
19

20

21

Kubah, a.g.e., s.11.
Durkheim, a.g.e., s. 8.
Emile Durkheim, Le,ons De Sociologie, istanbul: istanbul Universitesi Hukuk Faktiltesi Yay., <;:ituri
Biraderler Baslmevi, 1950.
Nurettin Sazi Kosemihal, Durkheim Sosyolojisi, istanbul:Remzi Kitabevi Yay., 1993, s.57.
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Sonu~

Durkheim Sosyolojisi'nin onemli eserlerinden biri olan Les Ler;ons de
Sociologie'yi sosyolojik dli~lince tarihine kazandlran Hliseyin Nail Kubah'nm
kliltlir ve dli~lince tarihi a~lSlndan onem arz eden bu ~abasl hakkmda ana
hatlanyla ~unlan soylemek mlimklin gorlinmektedir:
OsmanlI doneminde ba~layan yurt dl~ma egitim ama~h ogrenci gonderme
politikasl Tlirk dli~lince dlinyasl lizerinde onemli etkiler blrakml~t1r. Fransa,
ogrencilerin yogun olarak gonderildikleri tilkelerin ba~mda gelmi~tir. Fransa'ya
giden ogrencilerin olu~turdugu kanal Curnhuriyet donerninde de etkisini
slirdlirmli~tlir. Hliseyin Nail Kubah'nm Fransa'ya doktora yapmak lizere
gitmesini bu ~izginin bir devaml olarak degerlendirmek mlimklindlir.
Tlirkiye'deki sosyolojik dli~lincenin FranSlZ sosyoloji gelenegi ile ili~kisi
tarihsel bir ger~ekliktir. Sosyolojinin hem kurumsalla~ma evresinde hem de
oncesinde bu etkiyi bariz bir ~ekilde gormek mlimklindlir. Sabahattin Bey'in Le
Play, Ziya Gokalp'in Durkheim <;izgisinden esinlenen yakla~lmlan soz konusu
etkinin sosyolojideki iki belirgin omegini olu~turmaktadlr. Ozellikle Durkheim
sosyolojisinin Tlirkiye'deki etkisi daha sonra yaygm bir ~ekilde devam etmi~tir.
Hliseyin Nail KubalI'Yl Durkheim'in ~ah~malanyla bulu~turan etkenlerden
birinin de Durkheim sosyolojisinin Tlirkiye'deki sosyolojik ~ah~malarda
yarattlgl menzilin geni~ligi ve yaygmhgl oldugu soylenebilir.
Hukuk formasyonuna sahip Hliseyin Nail Kubah'nm dikkatlerini Franslz
toplumbilimci Emile Durkheim'e yogunla~tlrmasmm bir ba~ka nedenini
Durkheim'in hukuk sosyolojisi alanmdaki <;ah~malan olu~turmaktadlr.
Kubah'nm Paris'te hazlrladlgl L'idee de I'Etat chez les pecurseurs de I'Ecole
Sociologique Fran~aise (Franslz Sosyoloji Okulu'nun Onclilerinde Devlet Fikri)
ba~hkh doktora ~ah~masmm konusunun siyaset sosyolojisi baglammda bir
mevzu oldugu gorlilmektedir. Durkheim'in Sosyoloji Dersleri'nde ortaya
koydugu tematik egilimin de siyaset sosyolojisi aglrhkll oldugu dolaylSlyla bu
ortli~menin eserin yaYlmlanmasmda gli~lti bir etki yarattlgl soylenebilir.
Durkheim'in el yazmalannm kitap haline getirilmesinin ba~mdan itibaren zor
bir i~ oldugunu hem Kubah'mn araYl~lannda hem de el yazlSlyla yazllrm~
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metinlerin okunmasmda ve terclime edilmesinde dli~lilen dipnotlardan22
anlamak mtimktindlir.

22

Kitabm bazi dipnotlannda " Burada tamamen okunmaz durumdaki ii9 satlrhk bir ciimle eksiktir. Ama bu
eksik ciimle akI~ta bir kesinti yaratmaml~ttr." s.288; " Bu son ciimlede, okunamama gibi bir durum soz
konusu olmakla birlikte anlarru belirgin olan ciimle buna gore diizeltilmi~tir." s. 286; "Sayfamn dibinde
okunmaz halde bir ek" s.226; "Ciimlenin sonu okunamlyor; metindeki bo~luklardan dolayl ciimlenin
anlaml tahmin yoluyla diizeltilmi~tir" s.203; "Tahmini diizeltme", "Tahmini yorum", s. 198; "Tam
90ziilemeyen metnin yakla~lk anlaml" s. 199 gibi ifadeler yer almaktadlf. Aynntlh bilgi i9in bkz. Emile
Durkheim, Sosyoloji Dersleri, <;:ev.: Ali Berktay, istanbul: ileti~im Yay., 2006

