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FREDERIC LE PLAY'NiN TARin ANLAYISI*
Hayati TUFEKr;jOGLU**

Bu tebligde, uygulamah sosyolojinin kaynagmda yer alan en iinemli
isimlerden biri olan Franslz sosyologu Frederic Le Play'nin giiril~lerinin
dayandlgl tarih anlaYI~1 ilzerinde durulmaya yah~llacaktlr.1
La Play ve onun yolundan giden ogrenci ve devamcllan sosyal bilimler
alanmda yeni bir yontem anlaYI~lmn yarahcllandlr. Bu anlaYI~, en klsa
ifadesiyle mUsbet bilimlerin inceleme ve analiz tekniklerinin sosyal bilimler
alanmda da uygulanmasl ilkesine dayanmaktadlr. Le Play ve devamcllan, gorii~
ve dii~Uncelerini bu ilke etrafmda sistemle~tirmi§ler ve Fransa'da "Science
Sociale" okulunun kuruculan olarak sosyoloji tarihinde yerlerini alml~lardlr.
Le Play sosyolojisi sadece Fransa'da etkili olmakla kalmaml§, daha sonra
ingiltere ve Amerika Birle§ik Devletleri'nde de yaygmla~an, endiistri
sosyolojisi, deneysel sosyoloji, uygulamah sosyoloji, kiiyiik gruplar sosyolojisi
gibi degi~ik isimlerle tammlanan alan incelemelerine dayanan sosyoloji
hareketinin onciisii olmu~tur.
Le Play'nin giiniimiizde geryek izleyicileri olarak Amerikan uygulamah
sosyolojisi gosterilmektedir. Buradan Le Play'nin, giiniimiizdeki alan
ara~ttrmalarma dayah yaygm sosyoloji anlaYI~lmn temelinde yer alan isim
oldugunu ylkartmak yanh~ olmasa gerektir.
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Giiniimiizde uygulamah sosyoloji ,ah~malanna getirilen kimi ele~tiriler
bulunmaktadlr. Bu ele~tirilerin kalkl~ noktasmda, giiniimiiz ,ah~malannda
giderek teorik boyuttan, tarih anlaYI~mdan uzakla~ma, hatta bu unsurlardan
anndtnlma egilimine girildigi; buna bagh olarak da ,all~malann uzmanla~ml~
tekniklerle veri toplamaya dayah son derece teknik bir karakter ta~ldlgl gorii~U
bulunmaktadlr. Ancak bu ~ekilde sosyoloji ara~tlrmalannda yanslzhk ve
bilimsellik goriintiisii saglanacagl gorii~ii de yine bir ele~tiri noktasl olarak
kar~lmlza ,Ikmaktadlr.
Biz, temelinde Le Play'nin bulundugu sosyolojik yakla~lIntn sonradan
tarih,i ohnayan bir okulmu~ gibi gosterilmesine ragmen belli bir tarih anlaYI~lI1a
dayandlgll1l dii~iinmekteyiz. Tebligimizde de Le Play'nin tarih anlayl~111I genel
hatlanyla ortaya koymaya ,ah~acaglz. Boylece "uygulamah" olarak tanunlanan
sosyoloji ,ah~malarll1m bagh oldugu tarih anlaYI~ml giindeme getirerek
giiniimiiz tartl~malarll1m bu ,er,eve iyinde bir anlam kazanacagml dii~iiniiyoruz.
Le Play'nin tarihe ilgi duymadlgll1l ve belli bir tarih gorii~iinden yoksun
oldugunu soylemek miimkiin degildir. Demolins'in ifadesiyle "Le Play
kesinlikle geymi~in incelenmesini gozardl etmemi~tir. Tarih, Le Play'nin ilgi
alam dl~lI1da degildir. Bu yoniiyle ,ok tanmmaml~, hatta belki pek
okunmaml~tlr. Halbuki Le Play, yagda~1 olan tarihl'iler kadar tarihe ilgi
gostermi~tir. Kendisi tarihyi degildir ama tarihl'i olmadan tarihe a,lklama
getirmek istemi~tir."
Le Play'ye gore tarih, her ne kadar ge,mi~in bilimi olarak dii~iinUlse de
gozlemlenebilir olgulara da sahiptir. Ba~ka deyi~le giiniimiizdeki
gozlemlenebilir olgulardan yola ylkarak geymi~in algllanabilmesi miimkiindUr.
Onu meslekten tarihyilerden aYlran yon budur. Le Play, geymi~in bugiinle
anla§llabilecegini one siirmektedir.
Vine Demolins'in belirttigi gibi, Le Play, "Bu yUzden yok az yazlh beige
kullanml~tlr. Belgeler arasll1da olgulann kayboldugunu dii§iinmektedir. Halbuki
gerekli olan olgulan yeniden ya§atmak, yeniden kurmak ve onlan izlenimler
haline dOnii~tiirebilmektir. Biitiin bun Ian ogrenmek iyin de Le Play'nin tercih
ettigi yol ar§ivlere gomiilmek yerine basit bir yolculuga ylkmak ve gozlemde
bulunmaktlr." Ancak bu gozlemin bazl ozellikleri bulunmaktadlr.
Le Play yonteminin kalkl~ noktasl, insan topluluklanntn ve toplumsal
olaylann doga yasalannll1 gereklerine gore incelenmesidir. Bir ba§ka deyi~le
toplum bilimi de astronomi, fizik, kimya gibiolgulara. gozlemlere dayanan
bilimlerin geytigi yollardan geymek durumundadlr.
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Demolins'in ifadesiyle bUtiin bilimlerdeki iki temel ilke gozlemlemek ve
akd yUrUtmektir. Bu iki temel ilke bir arada bulunmahdlr. Le Play'den once de
elbette insanlar toplumsal konulara ilgisiz kalmaml~lardlr fakat iki ilkenin
birlikteligi saglanamaml~tlr. Le Play' den once "gozlemleyenler akIi
yUriitmiiyor, akIi yiiriitenler de gozlemlemiyordu."
Bir maden miihendisi olan Le Play, toplumlann biliminde madenlerin
biliminde oldugu gibi olgularm gozlemlenmesi iizerinde durmaya aglrhk
vermek gerektigini dU~iinmektedir. Avrupa i~,ileri ba~hkh kitabmda "madenler
ilminde oldugu gibi toplumlar ilminde de kanaatimin olaylarm gozlemine
dayanmasl durumunda ger,egin ele ge,ecegi
noktasmda karar kIldlm"
demektedir.
Le Play somut toplumsal olaylann objektif gozleminden ba~layarak
toplumsal yasalara ula~dabilecegini dii~iinmektedir. KIsacasl Le Play
metodolojisinin temeli, toplumsal fenomenleri gozlemlemek ve bunlar
arasmdaki ili~kileri belirlemektir.
Fakat toplumsal alan son derece geni~ ve toplumsal fenomenler de
sonsuzdur. Boylesi bir gozlemi elbette toplumun biitiinii iizerinde
ger,ekle~tirebilmek miimkiin degildir. Bu durumda gozlem nasIi yapdacaktlr?
Le Play'ye gore bunun tek yolu, son derece karma~lk olan toplumsal
ger,egin biitUniinii yansltabilecek bas it, kii,iik bir par,asml ele almaklIr. Kendi
ifadesiyle mesele, "toplumsal olaylar alanmda fizigin atomu ve biyolojinin
hUcresine tekablil eden bir birimin bulunmasl"dlr. Bu da en kU,iik toplumsal
birim olan ailedir. Aile toplumdaki en bas it ve en kii,iik iinitedir. Zaman ve
mekan farkhhgl gostermeden biitUn toplumlarda kar~lmlza ,Ikan evrensel bir
kurumdur ve esas onemlisi de i,inde yer aldlgl toplumun en yahn modeli olarak
onun biitUn ozelliklerini biinyesinde ta~lmaktadlr.
Boylece toplumun bu en kii,iik birimlerini ele ahp, biitUnle olan
ili~kisinden yalltlp kolayca gozleme, ol,me, analiz etme ve buradan kalkarak da
toplumun biitiiniine dair bilgi edinmek miimkiindiir.
Le Play, iizerinde gozlem yapIiacak toplumsal birimi bulmu~tur. Ancak
sorunun ikinci bir boyutu daha bulunmaktadlr. Le Play'ye gore gozlemlerin
oll'Ulebilir, saylya vurulabilir klsaca kantitatif olarak ifade edilebilir olmasl
gerekmektedir. Aksi haJde, kantite oJmakslZln incelemenin beJirsiz ve
sonul'lann degerinin ku~kuJu oJacagl al'lktlr.
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Le Play, bunun "ozilmilnil de bulacaktlr. Aile hayatll1m kantite olarak
ifadesi i~in aile biit~esini ince\eyecektir. <;:UnkU aile bUt~esi, ailenin bUlUn
hayatml, orgiltilnU ve fonksiyonlarlnl yansltmaktadlr. Le Play'ye gore ailenin
gelir-giderinin biltUn maddelerini ozenerek analiz ederken, ailenin organizasyon
ve fonksiyonlarll1m bUtUn hayatmm kantite ile bir ifadesini elde etmek
mUmkUndUr.
Le Play, her ailenin organizasyon ve fonksiyonlarlnm bir "ok faktore
bagh oldugunu dU~ilnmektedir. Ailenin hayat ~artlarl ve yaplsi Uzerinde,
ge"imin saglanmasl i"in harcanmasl gereken enerji-emek ile toplulugun
yerle~tigi cografi mekanm arzettigi tabiat ~artlarl etkilidir. Boylece Le Play,
tabii "evre, arazi ve iklim ~artlarl ile 0 muhitte dogup geli~en aile tipi arasmda
baglantl kurmakta, buradan kalkarak aile smlf1amasma gitmektedir.
Le Play'nin tUmevarimCI yakla~lml aileleri sllllflamakla da kalmamakta
buradan kalkarak bir toplum tipolojisine ula~maktadlr. Ayrll1tJ!arl ile Uzerinde
durmayacaglz. Le Play aileden kalksa da sonunda toplumlarl ikiye aYlran genel
bir tipoloji olu~turmaktadlr.
Son a~amada yeryiizilndeki toplumlar "kamucu" toplumlar ve "bireyci"
toplumlar olarak ikiye aYrilacaktlr. Ataerkil aile yaplsmm egemen oldugu
kamucu toplumlar oncelikle Dogu toplumlarldJr ve bu toplumlar geli~meye
kapahdlr. Avrupa'nm dogu ve gUneyi, Afrika, Orta ve Gilney Amerika uluslarl
da bu kategori i"inde yer almaktadlr. Bireyci toplumlar ise Ball toplumlarldlr.
Avrupa'nm ballslyla Kuzey Amerika toplumlarl bunun en tipik i:irnekleridir. Bu
toplumlarda kararslz ve ki:ik aile tipine rastlanmakta ve bireycil giri~imcilik
geli~menin en i:inemli unsuru olarak ortaya koyulmaktadlr.
Toplumlarln Uzerinde ya~adlgl cogratya 0 toplumun i:izelliklerini
belirleyecektir. Si:izgeli~i bozklrlar ataerkil aile tipi ve kamucu bir toplum
i:irgiitienmesini gerektirirken; sahiller ki:ik aileyi, bireyciligi ve giri~imciligi
doguracaktlr. Bu aYlrlmda UstUnluk en ba~tan bireyci toplumlara verilmekte,
bireyci toplumlarln en geli~mi~i olarak gi:isterilen ingiltere ve Amerika,
gelecegin toplumlarl olarak nitelenmektedir.
Le Play belli bir tarih anlaYI~ma sahiptir ve bu anlaYI~ i"inde Dogu
toplumlarl ile ilgili degerlendirmeler bulundugu gibi Batl toplumlarmm geli~im
a~amalarmm a"lklamasl da yer almaktadlr.
Klsaca i:izetiemek gerekirse bir toplumda dil~ilnsel yetenek ve toplumsal
geli~meye belirli bir dogrultu veren, ancak toplumsal hayatm ko~ullarldlr. Step
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ve 1'01 Dogu toplumlannm ya~adtgt cografyanm en karakteristik ozellikleridir.
Buna bagh olarak da Dogu'da fikir geli~imlerinin yoneldigi dogrultuyu yobanhk
sanatt ve kamucu yapt aytklamaktadtr. <;:obanhk, kolay bir yah~ma biyimidir.
Bu yah~ma biyiminin btrakttgt bo~ zamanlar hayale dalmaya ve soyut kavramlar
iizerinde dii~Gnmeye yolayar. Kamucu yapmm dogurdugu aktl yiiriitme biyimi
ise "tlimdengelim"dir. Bu aktlyiiriitme biyimi, fikrin gozlem ve deney alamnda
yiiriimesine engel te~kil etmektedir.
Batt toplumlanna baktldtgt zaman eski yaglann en yiiksek ve en parlak
fikir geli~iminin Yunan'da ortaya ytkttgt gorGlmektedir. Bunun temelinde yine
cografi ko~ullann, dogal yevrenin etkileri bulunmaktadtr. Burada yobanhgm
yanmda dogal yevrenin getirdigi ilave imkanlar meyvecilik ve yemi~
toplamadtr. Boylece buradaki cografi ko~ullar, yobanltgm yaratttgt hayal ve
derin dii~linme yetenegini, meyvecilik ve yemi~ toplamanm verdigi anlattm
kolayhgt ve fikir ktvrakhgtyla birlqtirme imkam sagladtgt gibi, ortaya ytkan
fikir hareketini koruyacak bir stntf da yeti~tirmektedir: Once vadileri ku~atan
daglardan inen kahramanlar, sonra deniz ticaretinin ortaya ytkardtgt zenginler.
Yunan toplumu bu ko~ullarda e~siz bir fikir geli~imine ula~acakttr fakat
kendilerine gore basit ve bilgisiz birer koylii olan Romahlar'm istilasma
ugrayacakttr. Ancak, Roma'mn Yunan'a iistlinliigii bilgisizligin bilimi yenmesi
degil, giiylli ve etkin bir tanm lizerine kurulu saglam bir yapmtn (sosyal
iistlinliik), kolay ve gev~ek bir tamnla ticaret iizerine kurulu daha zaytf bir
yaptyt (fikir Gstlinlligli) alt etmesidir. Roma'ntn yokG~G ise, tamamen
kurtulamadtklan "kamucu yapt"ya donmeleri sonucu olacakttr.
Batt'nm tekrar ylikseli~i de istanbul'un almmast Gzerine bilgi
dayanaklanyla birlikte Bizans'tan italya'ya kayan bilginler yiiziinden degil,
iskandinavya'nm bilinmeyen bolgelerinden gelen barbarlar, ama biitlin
bilgisizliklerine, kabahklarma ragmen, insanhgm 0 zamana kadar ula~amadtgt
en saglam bir tanmsal yaptyt ellerinde bulunduran bireyci barbarlarca
meydana getirilecektir.
Goriildligli gibi Le Play'nin "kamucu" ve "bireyci" olmak iizere iki temel
kavramla olu~turdugu tipoloji, temelde cografya ko~ullan ile toplumun ekonomi
ve endGstri eylemi arasmda kuru Ian stkt i1i~kiye dayanmaktadtr. Boylece toplum
olaylanna kendi dt~lI1da cografya unsurundan bakarak gorii~lerini
temellendirmektedir.
iyinde
giremedigimiz bu
Biz,
aynnttlanna teblig
stmrlan
temellendirmenin bazt sonuylan bulundugunu dii~linmekteyiz. Bu yakla~tm
F.3
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biyimi ile her ~eyden once toplumlan ikiye aylrma imkant ortaya ylkmaktadlr:
Dogu toplumlan-Batl toplumlan.
M. Edmond Demolins'in ifadesiyle "dUnyanm en genel anlamda bireyci
ve kamucu olarak ikiye aynlmasl sozkonusudur. Bu aymm Dogu ile Batl
arasmdaki kar~lthgl aYlklamaktadlr. En basit gozlemle bile herkesin fark ettigi
bir kar~lthktlr bu." Demolins devam etmektedir: "Neden Dogu ve Balt bu kadar
farkhdlr? Neden birincisi geri kalml~ ve ikincisi ilerlemi~tir? Neden birincisi
yani Dogu geymi~i ve ikincisi gelecegi temsil eder? Herkes bunu gorilyor, ancak
Science Sociale aYlkhyor. Bunun nedeni ilkinde cemaat egemendir, ikincisinde
bireyin zaferi vardlr."
GorilldilgU gibi cografyadan kalktlmca bu aylnml degi~mez kader gibi
gosterme imkamna kavu~ulmaktadlr. Bu durumda cografyanm degi~mezligine
bagh olarak Dogu ve Batl toplumlan aylnmmm da degi~mez olmasl
sozkonusudur. Batl toplumlannm UstUnlUgU de buna bagh olarak degi~mez ve
mutlak olacaktlr.
Aynca Le Play'nin Fransa'nm bUyUk toplumsal hareketlerle sarstldlgl bir
donemde, 1806-1882 Ylllan arasmda ya~adlgl, 1830, 1848, 1871
ayaklanmalanna tamk oldugu ve madenlerde yoneticilik yaparak i~yi
sorunlanyla dogrudan yUzyUze geldigi haltrlantrsa; bu aylklama biyimi Batl
toplumlan iyindeki sorunlar onUnde belli bir tavl!' alma imkam da
Ylkartmaktadlr. Le Play'nin yakla~lmma gore Batl'daki dUzeni degi~tirmek de
imkanslzdlr. i~yi Sll1lfl ve bunlann ayaklanmalan ile dUzenin degi~mesi
mUmkUn olamayacaktlr. Batl'da koklU bir dilzen degi~ikligi degil, ancak belli
sorunlar yeryevesinde smlrlt dUzeltmeler yapllabilir. Klsaca Le Play'nin XIX.
yUZYllda Balt'nm kar~tla~tlgl sorunlara dUzen iyinde yozUm aramak yabasmda
olu~u sozkonusudur.
Genel hatlanyla Le Play'nin sorunlara yakla~lm biyimini ortaya koymaya
Bu anlaYI~a bagh olarak sonradan belli sosyoloji aklmlarmm geli~mesi
sozkonusu olmu~tur. Biz, gUnUmUzde uygulamah olarak tal1lmlanan yah~malart
degerlendirirken, oncelikle bu yalt~malarm temelinde bulunan tarih anlaYI~ll1In
gUndeme getirilmesi ve tartl~malara buradan ba~lanmasl gerektigini
yah~!tk.

dU~Unmekteyiz.

Sonradan tarihyi olmayan okul gibi gosterilmesine ragmen bu sosyoloji
anlaYI~1 da belli bi!' tarih gorU~UnUn UrilnUdUr. Birincisi, Le Play'nin tarih dl~1
sosyoloji yapttgml dile getirmek elbette mUmkiln degildir. ikincisi, bu tarih
anlaYI~I, tartl~maslz ~ekilde benimsenecek ozellikler gostermemektedir. Le
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Play'nin bu yakla~lml ye~itli ele~tirilere ugraml~tlr. Elbette bizim taraflmlzdan
da kabul edilebilir bir tarih anlaYI~1 degildir. Son tahlilde bu aymmda Bah
toplumlan iyin bir sorun bulunmamaktadlr. Esas sorun bizimle ilgilidir. Le Play
bir tarih anlaYI~ma sahiptir ve bu tarih anlayl~1 esas bizi tarihsizlige mahkum
etmektedir. Ozerinde ya~adlglmlz cografya geli~meye elveri~siz ve bu
cografyada yeti~en insanlar giri~imci olamlyorsa ve biz Dogu toplumu isek ne
yapacaglz? Sorunlanmlzl nasll a~acaglz? Geli~me dl~ma dii~iiyor olmamlz
bizim iyin tarihin de olmadlgl anlaml ta~lmaz ml?
Bu tiir yakla~lmlan benimsemek tarihin onemsizligini gostermeyecektir
fakat kendimizi tarihin dl~ma mahkum etmeyi getirecektir. Tarihe Slrt yevirmek
hiybir ~ekilde miimkiin degildir ama tarihi inkar etmenin getirecegi anlamm ne
oldugunun tartl~llmasl gerekmektedir. Tarih varsa elbette tarihin dinamizmi de
olacaktlr. Ancak bu dinamizm iyinde sorunlan a~mak miimkiindiir.
Giinlimlizde toplum olarak onemli sorunlarla kar~l kar~tyaylz. Fakat
sorunlanmlZIll bulundugu tesbiti, son tahlilde 0 kadar da onemli olmamaktadlr.
Sorunu toplum olarak biz ya~lyoruz. Bunun idrakinde olmadlglmlzl
soyleyebilmek mlimklin degildir. Onemli olan sorunumuz bulundugu tesbitini
yapmak degil, sorunlann nast! a~Jlacagl ve bu yonde nasI 1yaba gosterilecegidir.
Sorunun saptanmasl ve bunun ilan edilmesi eger belli bir yoziimii i,ermiyorsa,
sorunlanmlZl degi~mez bir kader ilan etmek degil midir?
Halbuki sorunlarm yozlimli ancak belli bir degi~imle miimklindlir.
Degi~me olabilmesi iyin de iki temel ko~ul gerekmektedir. Toplumsal degi~imin
ancak tarih iyinde geryekle~ebilir oldugu dii~iinlillirse, degi~im iyin hem zaman
boyutu gereklidir hem de yoziim onerebilmek. <;oziim saglamak iyin ise,
degi~menin nasll geryekle~tigini bilebilmek, yani bir tarih anlaYI~ma sahip
olmak gerekmektedir.
Tiirkiye'de sosyologlar arasmda bu tartl~manm a~tldlgllll soylemek
kolayca mlimklin degildir. Ba~ka tlirlli soylenirse henliz aym tarih anlaYI~1
lizerinde bir gorli~ birligi saglanamaml~tlr. Biz, uygulamah sosyoloji ile ilgili
tartl~malara once bu noktadan ba~lanmasl gerektigini dii~iiniiyoruz.
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ABSTRACT

In this article the historical view which is based On the ideas of Frederic
Le Play, one of the most emminent figures in applied sociology, will be
discussed.
Le Play, his disciples and followers were the founders of a new approach
in social sciences. This approach is based on the application of research and
analytical techniques of positive sciences to the social sciences. Le Play's
sociological thoughts have been pioneer to the sociological approach based on
field works named under different titles such as industrial sociology,
experimental sociology, applied sociology, and small groups sociology.
Even though Le Play's sociology had been evaluated that it didn't have
an historical view, we claim that the sociological approach based on Le Play's
thoughts have a certain historical view. We aimed, in this article, to give an
outline of Le Play's historical view.

