ONDOKUZUNCU ASIRDA FRANSA'DA
(İkinci

İÇTİMAİYAT

Devre)

- Maba'd ve son Bu usfüe gelince, teferrua ta ait kaideler bertara f edilince,
iki maddede kamilen hülasa edilebilir :
1 İçtimai hadisele r nev'i kendiler ine münhasır [Suis generis]
hadiselerdir. Bunlar kendilerine has mahiyet i haizdirl er. İçtimai
bir alem hakikat en mevcutt ur. Ve bu alemle ruhi alem arasındaki
fark ruhiyat ile hayatiy at arasındaki ve hayatiy at ile madeni yat
beynindeki farkların aynıdır. Şüphesiz ma'şeri hayat [Vie collective] tasavvu rlardan [Repres entation s] mürekk ebdir ve ma'şeri
tasavvu rlarda ferdi tasavvu rlardan husfüe gelir. Çünkü cemiyetin
yegane mevzu'u fertlerdir. Fakat ma'şeri tasavvurların nev'i evsafı ferdi tasavvu rlarda görülmez. Bunlan husfüe getiren
terkib-i
kemyevidir. Ve bu terkib ile vücuda gelen mümeyyiz sıfatları, bu
terkibe dahil olan unsurla r münferi d bir halde iken hiçbir suretle
haiz değildirler. Hususi, ferdi şuurlar, yekdiğeriyle birleşerek, yekdiğerine amel ve aksülam elde bulunar ak, zuban ederek
yeni bir
şe'niyet doğururlar ki bu da cemiyet in vicdanıdır. Zümrele
rin ruhiyeti fertlerin ruhiyeti değildir. Zira zümre ruhiyeti bir arada imtizac etmiş birçok hususi ruhların muhassılasıdır. Bir cemiyetin
kendine mahsus düşünme ve duyma tarzları vardır ve bu cemiyet azası bu tarzda düşünmeye, hissetmeye serfuru ederler ve bu
tarzlar bu fertlerin yalnız başına kaldıkları halde düşünme ve
hissetm e tarzlarından büsbütü n başka mahiyet tedir. Fert yalnız
başına kalmış olsaydı, hiçbir zaman ilahlar fikrine, usturele
re,
dini rususa vs. benzer hiçbir şey tesis edemezdi. Bütün bu itikadların, adetleri n, ferdi fikirleri n bir istitales i olmadığını isbat
eden
şey, kendiler ini ferde icbaren kabul ettiren bir nüfuz ve
kudrete
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malik bulunmalarıdır. Bu da fertten gelmeyip bilakis fert haricinde
ve fertten ulvi bir menbadan sadır olduklarına delildir. İşte bundan dolayıdır ki bu nüfuz kudretini içtimai hadiselerin mümeyyiz
sıfatı addettik. Bunları tedkik edecek usuı, ilmi hiçbir usfüün taklidi olmayarak suret-i kat'iyede içtimaiyat usfüü olmalıdır.
2 Fakat bu usuı bundan dolayı da şey'i [objectif] olmalıdır.
hadiseler de diğer tabiat hadiseleri gibi hariçten tedkik edilmelidir. İnsaniyu'l-merkez nokta-i nazardan olan bir usUl diğer
ultlm-i tabiiyede nasıl doğru değilse, içtimaiyat ta da doğru değil
dir. İçtimai tekamül, herkesin bizzat zihninde bulunan bazı mefhumların tedrici kuvveden fiile ihracı zannedildiği zamanlard a
(Auguste Comte'un beşediyet mefhumu, Spencer'in teavün mefhumu gibi) ilmi vücuda getirmek için insanın bizzat kendi üzerine
rücu ederek zihindeki bu esas mefhumu anladıktan sonra ta'lil
vasıtasıyla, muhtevi olduğu her şeyi istihraç etmesi kafi geliyordu.
Bizzat hadiselerin tedkiki, bu nokta-i nazardan ancak tali bir ehemmiyeti haizdi. Bunlar, muhakeme yi tefsir ve izaha hizmet ederdi.
Delilin esasını teşkil etmezlerdi. Fakat eğer içtimai hadiseler münferid fertlerin bir eseri değilse,-şüphesiz fertlerin de iştirak ettiği
fakat fertten başka daha birçok şeylerin de müdahele ettiği- bir
imtizacın muhassılası ise, bu terkiblerin neden ibaret olduğunu, ne
gibi tesirler icra ettiğini anlamak için bir alim kendinden harice
bakmalıdır. Çünkü bu terkibler hariçte vukubuluy or. Fizik ve kimya uleması fizik ve kimyevi hadiseler karşısına nasıl bir halet-i zihniye ile çıkıyorlarsa, içtimaiyatçı da içtimai şeyler karşısında aynı
zihniyle bulunmalıdır. Yani bunlar bir takım ferdi fikirlerin, hislerin ifadesi gibi değil, kendisince meçhul ve mahiyeti ile tarz-ı terkibini tayin etmesi icabeden kuvvetlerin mahsulü gibi telaki etmelidir. Bu nokta-i nazardan bu usuı natüralist bir usfüdür. Çünkü içtimaiyatçıya, ultlm-i tabiyede kaideten cari olan bir vaziyet-i
ruhiye emrediyor. Fakat kelimenin mana-yı carisiyle natüralist değildir. Çünkü alem-i içtimaiyi diğer tabü alemler içine idhal etmiyor. Bilakis içtimaiyata kendi şahsiyeti ve orijinalites inin verilmesini talep ediyor. Ve usfüün takip ettiği natüralizm haddizatında
içtimaiyata ait bir natüralizm dir.

İçtimai
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-4Yuk arda n beri zikr ve tarif ettiğimiz bütü n naza
riyel er aynı
bir teka mülü n muh telif devreleri gibidir. Filha kika
bunların heps i
aynı düşünceden çıkıyor, içtim ai hadis
eleri tabii yani kainatın diğer
hadiseleri gibi akli addediyor. Bütü n maks at bu
hadis eleri n yekdiğerine, kanu n denil en muay yen
nisbetlerle merb ut bulunduğunu
tasdi k etme ktir. Aynı zama nda zikrettiğimiz bütü
n alim ler biliyorlardı ki bu kanunları keşfedebil
mek için müsb et bir usfü takip
etme k yani fikriyatın muh tasar tarzları yerine hadi
seler in kemal-i
sabr ile müşahedesini ikam e eylemek lazım geliy
ordu. Şimdi, cihet-i istik amet i itibarıyla evvelki mesleklerle bir
tezad-ı tam teş
kil eden ve bir nokt a-i naza rdan ilmi bir irtic
a teşkil eden bir
eserden, Mösyö Tarde'ın eseri nden bahs etme miz
kalıyor.
Şüphesiz, mües sesel erin muka yese
li tarih inin şimdiden vasıl
olduğu netic eler karşısında artık
, cemi yetle rin ilmi bir suret te
tedki ki imkanının sadece inka r edilmesi kabil değil
dir. Tard e bile
bir içtim aiyat yaptığına kaild ir. Yalnız o içtim
aiyat dediği şeyi
öyle bir tarzd a anlıyor ki bu ilim tam manasıyla
bir ilim olma ktan
çıkarak gayr et husu si bir naza riye
halin i alıyor ve bund a en mühim vazife muhayyileye kala rak zihin kend isini
ne delai lin muntazam mecb uriye tlerin e ve ne de hadis eleri n kont
rolün e tabi addetmiyor. İçtimai hadiselerde de bir intiz am mevc
ut olduğu hal-ı
hazırda inka r edilemez. Faka t bu
intiz am o kada r müte mekk in
[Con tinge nt] addediliyor ve gayr-i kabil-i fehm
tesad üfler e o kadar mevki ayrılıyor ki fikir bu kada r az hakik i bir
şe'niyete merb ut
olamıyor ve ayrı ayrı mefh umla r
bu kada r mütemevvic, vuzuhsuz
bir madd eyi ifade edemiyor.
Filha kika Tard e'a göre bütü n içtim ai hadis eler ferdi
icatların
takli t ile siray et ve intişar eden mah sulün den ibare
ttir. Bütü n itikadla r, bütü n adetl erin menşei, mum ailey he naza
ran, ferdi bird imağdan çıkmış orijin al bir fikir den
ibare tir.
Her gün buna benzer binle rce icat vuku 'a geliyor.
Yalnız bunlarda n bazıları muv affak olamadığı halde, bazıları
muv affak iyete
mazh ar oluyor. Cemiyetin diğer azası, gerek kend
ilerin e faydalı
göründüğü için ve gerek muci din
şahsı, kend inde n çıkan her şeye
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r. Bu icat
sari bir nüfuz ve amira ne sahip olduğu için kabu l ediyo
olma ktan
e
hadis
bir
bir kere taam müm ettik ten sonra artık ferdi
Tarde'ın
ö
Mösy
r. Halb uki
çıkarak ma'şeri bir hadis e halin e giriyo
değildir. Zira bu icatl ar an,.
farzettiği gibi bir icatla r ilmi mevc ut
[acci dent
cak muci tlerd en çıkar. Mucit ise bir dehadır ve deha
yekdiğe
ru,
unsu
iki
ın
İsmar
r.
supre me] ve sırf tesad üf mahs ulüdü
tanı
irini
birib
tan
rini evvelden keşf ve tahm in etme den ve uzak
çiftden
etme
mada n tesad üf ettikç e, yekdiğerini düşünerek intih ab
ve
keşif
üfi çiftleşmeden bazen
leştikçe ve bu körük örüne ve tesad
doğdukça ...
icad menbaı dahil er vücu da getir en ferdi garab etler
üfün rolü
tesad
ta
aiyat
içtim
bu, böyle devam ettikç e denilebilir ki,
166 •
r
ededi
derec
azim ve diğer amill erle gayr-i kabil-i kıyas bir
tan sonra onda yeni fikirŞüphesiz dahi bir kere malu m olduk
ı teshi l eden
ler tevlid eden zihni ve ruhi tertib at ve teşekkülat
araştırılabilir ve şüphe yok ki
esbabın nede n ibare t bulunduğu
de bund an ibare ttir. Faka t her
Tarde'ın icat kanunları dediği şeyler
yaratıcı matürlü teced düdü n asıl amili bizza t dehadır. Dehanın
ulüdü r. Diğer
hiyet idir. Bu ise büsb ütün tesad üfi sebeplerin mahs
uyor, bu
taraf tan, made mki içtim ai esrar engiz menbaı onda bulun
r. Filan itisuret le tesad üf, içtim ai hadis elerin esası olmuş oluyo
devresinde,
filan
z
yalnı
in
tarih
kadın veya falan mües sesen in,
te zarusuret
ak
mutl
muay yen filan muhi t dahil inde zuhu r etme si
sonra
daha
veya
ri değildir. Tesad üf muci t ve dahiy i daha evvel
r zarfında
vücu da getirdiğine göre, aynı bir fikir veya birçok asırla
an dolayı birtenem mu eder veya birde nbire zuhu r ediverir. Bund
i teval i eder.
ğerin
yekdi
inde
çok icatla r, her hang i bir silsile dahil
muav enet
rine
ğerle
Bunl ar birbi rlerin i reddetmeyen, bilak is yekdi
ekseriya
r
edebilecek bir mahi yette olanlardır. Bunl ar her ne kada
n müşabih bir
iki muht elif ve muvasalasız mem leket te heme n heme
sıra dahil inde tekau bleri de
sıra dahil inde zuhu r etsele r de, aksi
sıra takip etdaim a imka n dahil inded ir. Şüphesiz bunların hiçbi r
i kabil-i
gayrt
Faka
mede n teval i ettikl erini farze tmek hatadır.
zanerini
tahav vül bir sıra hatta yegan e bir türm al sıra takip ettikl
kan Huku kun
netm ek de bir hatadır. Tard e kend i nazar iyesi ne tevfi
ki tekam ülün,
Taha vvüll: eri namındaki eserin i baştan aşağı huku
tmiştir. Muhasre
a
isbat
unu
en tesad üfi garab etler arzetmiş olduğ
166 Tarde , Logiqu e sociale, 166-167.
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kayeseli hukuk tarihinin öğrettiği şeylerin aksine olarak, mesela
ailenin monogami (vahdet-i zevciye) ile başladığı gibi, taaddüd-i
zevcat ile de başlamış olabileceğini, valide tarafından teselsülün
tarihi tekamülde zaruri bir safha olmadığını vs. isbata kalkışmıştır.
Bu suretle Auguste Comte'un nihayet içtimai hadiseler alemine
de idhale muvaffak olabildiği ve haleflerinin de tasrih ve takviyeye
çalıştıkları kanun mefhumu, burada muzlim ve mestur gibi kalmıştır. Bu gibi şeylerin heva ve hevese tabi bulundukları kabul
edilmekle, bu hal-i zihne de müsaade edilmiş oluyor.
-5-

mesleklerin bu hülasası bizzarure na.tamamdır. Bunlar
arasında içtimaiyat tarihinde az çok mühim bir safha teşkil edenleri intihab ile iktifa ettik. Hatta Letourneau'nun eserleri gibi, maddi hacimleri itibarıyla olsun haiz-i ehemmiyet olan asan sükut ile
geçiştirdik. Mumaileyhin, ailenin, hukukun, milletin, terbiyenin,
edebiyatın vs. tekamülüne dair yazdığı eserler hiç şüphe yok devamlı bir sa'yin neticesidir ve bazen bunlardan birçok istifadeli
şeylere tesadüf olunabilir. Fakat vakalar, bu kitaplarda karışık,
usülsüz ve hele tenkidsiz bir surette üstüste yığılmıştır. Bu hadiseler pek sadedilane tarz-ı telakkileri isbata hasrolunmuştur. Bundan dolayı bu asarın asr-ı hazır tefekküratına hiçbir tesiri olmamıştır. Başka sebeplerden dolayı Lapouge ile antropososyoloji mektebi üzerinde de tevakkuf etmedik. Evvela, içtimaiyatı antropoloji
içine idhal eden bu mektebin, içtimaiyat tarihi içinde bir mevkii
olabilir mi? Sonra, bu mesleğin ibtina ettiği ilmi esaslar, Manouvrier'nin de gösterdiği vechile pek meşkuktur.
İçtimai

Fakat içtimaiyat meslekleri tarihçesi, baladaki noksanları da
itmam edilse bile, son seneler zarfında Fransa'da içtimaiyat faaliyetleri hakkında yine kafi bir fikir veremez. Gerek bu nazariyeler
etrafında, gerek buna mülhak meseleler üzerine birçok münakaşa
lar açılmış ve bundan bir takım kitaplar, makaleler çıkmıştır ki
burada mevzu-i bahis edemeyiz. Bunlar meyanında, Dumont'un
Depopulation'u, Richard'ın Origine de l'Idee du droit'si, Worms'un
Organisme et societe'si, Coste'un Sociologie objective'i, Bouglen'in
Idees ega.litaires'i, Bernes'in Methode sociologique nam kitabı vs.
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zikredilebilir. Bu gibi tedkikat hakkında son zamanlard a hasıl olan
fikr-i merak ve tecessüs, kitabın adedini de çoğaltmaktadır. Onbeş
sene evvel içtimaiyat kelimesi hemen hemen hiç müstamel değilken
ve içtimaiyat bir nevi adem-i teveccühle karşılanırken bugün bu
kelime ağızlarda dolaşıyor ve hatta sfü istimal bile ediliyor. Bu
ilim de avama kadar inmiş bulunuyor. Herkesin nazarı bu yeni ilim
üzerine dikilmiş, ondan birçok şeyler bekleniyor. Bu suretle bu asır
nihayetind e, başlangıçta zikrettiğimiz harekete müşabih ve esasen aynı sebeplere tabi bir hareket-i fikriye husüle gelmiştir. Hiç
şüphe yoktur ki bu suretle inkişaf bulan hayat biraz gürültücüd ür
ve kuvvetler şayan-ı esef bir surette israf olunuyor. Fakat her ne
olsa, yine hayattır. Bu hayat biraz taht-ı inzibata alınsa, ikaz olunan şevk ve gayretler usülsüz bir surette sarfolunac ak yerde tecemmü' ve teşekkül etsin, herkes uhdesine muayyen bir vazife alsın; bu hareketin suret-i umumiyed e fikirler tarihinde ve suret-i
mahsusada içtimaiyat tarihinde mühim bir mevki tutacağı şimdi
den ümit olunabilir.
Her şey gösteriyor ki memleketimiz bu ilmin inkişafında büyük
bir rol oynayacaktır. Filvaki içtimaiyatın zuhuruna iki sebep vardır
ve bu sebepler de içtimaiyatın terakkisini teshil edecek mahiyettedir. Bu sebeplerde n biri an'aneciliğin, mahsus bir surette za'fa
uğramasıdır. Bir memlekett e dini, siyasi, hukuki an'aneler metanet
ve amiriyetıerini muhafaza ederlerse, her türlü tahavvül istidadı
nın önünü alırlar ve bundan dolayı da tefekküratın uyanmasına
mani olurlar. Her şeyin olduğu gibi kalması lüzumuna inanıldığı
takdirde, bunların istikbalde ne olacağı ve binaenaley h hal-i hazır
da nasıl olduklarını düşünmeye mahal yoktur. İkinci amil, akli
namı verilebilen bir halet-i zihniyetdir . İçtimai hadiselerde n müteşekkil daireyi aklın kanunlarına tabi kılmaya cesaret edebilmek
için aklın kudretine iman etmiş olmalıdır. Çünkü bu daire dahilindeki şu'un ve hadisat o kadar muğlaktır ki ilmin düsturlarından
daima kaçar gibi görünürler .
İşte Fransa bu iki şartı en son derecede haizdir. Bütün Avrupa memleketle ri içinde eski içtimai teşkilatın en ziyade altüst
olduğu bir yerdir. Memleketim izde bütün bu teşkilatı yıkarak boş
bir tahta haline getirdik ve bu suretle temizlenen toprak üzerinde
hiç yoktan tamamıyla yeni bir bina vücuda getirmek lazımdır.
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Bu teşebbüsün mübrem ihtiyacını bir asırdan beri hissettiğimiz
halde, daima tebşir ve daima tehir ettik ve şimdi ise ihtilalin ertesi
senelerindekinden fazla ilerlememiştir. Diğer taraftan, her ne denilirse denilsin, memleketimiz bir Descartes memleketidir. Her şeyi
muayyen mefhumlara irca etmek hususunda gayr-i kabil-i mukavemet bir ihtiyaç hissediyoruz. Şüphesiz Descartes mesleği akliyun mesleğinin eski ve mahdut bir şeklidir ve bu meslekte sebat
etmemizde bir mana yoktur. Fakat bu mesleğe tefavvuk etmek ne
kadar lazımsa, bunun prensibini muhafaza etmek de o kadar lazımdır. Kendimizi daha mu'zil tarz-ı tefekkürlere alıştırmalıyız.
Fakat her ilmin esasında olduğu gibi Fransız zihniyetinin de esasını
teşkil eden bu sarih ve vazıh fikirler mezhebini muhafaza etmeliyiz.
Mamafih, bu ümidimiz muhık olmakla beraber, tehlike de
büyüktür. Bilhassa nazik bir devre geçiriyoruz. İçtimaiyatta o
kadar çok şey bekleniyor ki eğer vaatlerini incaz etmezse, itibarını
kaybeder. Eğer bu faaliyet gayr-i müsmir kalırsa, efkar-ı amme
pek çabuk yorularak sükunun aguşuna iltica eder. O zaman bu
asır evasıtını herkesin nazarında berbat etmiş olan fikri sükun yine
baş gösterir ve akıl için bir felaket olur. Şüphesiz bir ilim birçok
zaman için asla sükuta mahkum edilemez. Er geç son söz ilmindir.
Fakat ilmin mağlubiyetleri ne kadar muvakkat olursa olsun, bundan ictinab için her şeyi yapmalıdır. Zira hiç olmazsa faydasız yere
zaman sarfedilmemiş olur. İlmi bir aksülamel mesaili tehir edebilir.
Fakat hiçbir zaman halledemez ve bir gün olur ki bu meseleler
yine mevzu-i bahis olur ve o zaman her şeye yeniden başlamak
lazım gelir167 •
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