Bilim Olarak
Sosyolojinin Do¤uflu
G‹R‹fi
Antik Yunan döneminden beri çok say›da düflünür toplum hakk›nda düflünmüfl ve
çeflitli fikirler ileri sürmüfltür. Ancak, toplum hakk›nda düflünmüfl olmalar› bu düflünürleri sosyolog olarak adland›rmaya yetmez. Bu konuda tek istisnan›n, toplum
hakk›ndaki düflünme yöntemindeki özgünlük nedeniyle ‹bn-i Haldun oldu¤u kabul edilir. Ancak bilimsel anlamda sosyolojik düflüncenin, yani bir bilim olarak
sosyolojinin ortaya ç›k›fl› ‹bn-i Haldun’un ölümünden dört yüz y›l kadar sonra,
1800’lerde bafllam›flt›r.

‹bn-i Haldun (1332-1406)
Tunus’ta dünyaya gelen ‹bn-i Haldun, din, matematik
ve tarih e¤itimi alm›flt›r. Yaflam› boyunca Tunus, Fas, ‹spanya ve Cezayir devletlerinde çeflitli hizmetlerde bulunmufl, daha sonra Kahire’de Al-Azhar Üniversitesi’nde
çal›flmaya bafllam›flt›r. En önemli eseri 1374 y›l›nda tamamlad›¤› Mukaddime’dir.

‹bn-i Haldun, söylentilere ve aktarmaya dayal› tarihî bilgilere güvenilemeyece¤ini,
bu nedenle anlat›lan tarihi bilgilerin elefltirilmesi ve gerçe¤e ne derece uyduklar›n›n araflt›r›lmas› gerekti¤ini savunmufltur. ‹bn-i Haldun’a göre çeflitli uluslar›n geliflmelerini aktarmak yeterli de¤ildir, esasen bu geliflmeye neyin neden oldu¤unun
anlafl›lmas› gerekmektedir ve bu nedenler, toplumsal olaylar›n incelenip araflt›r›lmas› yoluyla ortaya konabilir (Gürkan, 1967:227). ‹bn-i Haldun tarih bilgisini aktaranlar›n çeflitli nedenlerle öznel davrand›klar›n› vurgulam›fl ve gerçek tarih bilgisine ulaflmak için toplumsal olgular›n, çeflitli uygarl›klar›n zaman içindeki de¤iflimlerinin ve bu de¤iflimlerin nedenlerinin tarafs›z bir flekilde gözlenmesi ve incelenmesi gerekti¤ini belirtmifltir. (‹bn-i Haldun, 1954: 5-9).
‹bn-i Haldun, toplumsal gerçekli¤in incelenmesi ve toplumsal de¤iflmenin neden ve sonuçlar›n›n araflt›r›lmas› konusunda tarihe “Ümran Bilimi” olarak adland›rd›¤› (‹bn-i Haldun, 1954: 97) bir bilimin yard›mc› olaca¤›n› belirtir. Bu yeni bi-
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lim insan topluluklar›n›n do¤as›n›, nas›l bir yaflam sürdüklerini (yerleflik mi göçebe mi olduklar›n›), bu kavimlerin yaflad›klar› ülkeleri nas›l ele geçirip ellerinde nas›l tuttuklar›n›, devletlerini nas›l kurup güçlendirdiklerini, bu devletlerin nas›l çöktü¤ünü, bu kavimlerin yaflamlar›nda ekonomik, bilimsel ve sanatsal faaliyetlerin
zamanla nas›l ve neden de¤iflti¤ini inceleyecektir (Gürkan, 1967: 229). Di¤er bir
deyiflle bu yeni bilimin toplumsal olaylar› inceleyip s›n›fland›raca¤›n› ve toplumsal
de¤iflmeyi inceleyece¤ini belirten ‹bn-i Haldun, böylece günümüzde sosyolojinin
inceleme alan›na giren konular› Ümran Biliminin alan›na dâhil etmektedir.
‹bn-i Haldun yaflad›¤› toplumda politika ve ekonomi gibi çeflitli toplumsal kurumlar› incelemifl, farkl› toplumsal örgütlenme biçimlerini karfl›laflt›rm›fl, siyasal
egemenli¤in ve otoritenin kaynaklar›n› araflt›rm›flt›r. ‹nsan toplumlar›n›n birbirinden farkl› olmas›n› geçinme biçimlerinin farkl› olmas›yla aç›klam›fl, ayr›ca co¤rafi
ve ekonomik koflullar›n, üretim biçimi ve üretim iliflkilerinin de toplumlar›n farkl›S‹ZDE
laflmas›ndaSIRA
etkili
oldu¤unu belirtmifltir (Gürkan, 1967:230). Di¤er bir deyiflle ‹bn-i
Haldun, insanlar›n do¤al e¤ilimlerinin ya da yarad›l›fllar›n›n de¤il, al›fl›k olduklar›
gelenek ve fleylerin ürünü oldu¤unu savunmufltur. ‹nsan toplumlar›nda gözlemleD Ü fi Ü N E L ‹ M
nen bu farkl›l›klara ra¤men, ‹bni Haldun’a göre toplumlar› baz› benzer özellikleri
aç›s›ndan tiplefltirmek mümkündür. Bu çerçevede ‹bn-i Haldun göçebe ve yerleflik
S O R Uüzere iki temel toplum tipi belirlemifl ve bu toplumlar› inceleyetoplumlar olmak
rek bunlar aras›nda sistematik bir karfl›tl›k kurmufltur. Bu nedenle, ‹bn-i Haldun’un
çal›flmalar› daha
Ayd›nlanma düflünürlerinin bir k›sm› ve Marx taraf›ndan geD ‹ K K sonra
AT
lifltirilecek olan materyalist sosyolojinin öncüsü say›labilir (Ritzer, 2008:4; Callinicos, 2004:28).
SIRA S‹ZDE
‹bn-i Haldun’un sosyolojik düflünce ve tarihsel gözlemi iliflkilendirmenin önemi üzerinde durmas›, toplumun bilimsel olarak incelemesine, ampirik araflt›rmalara ve toplumsal
olgular›n nedenlerini aramaya büyük önem vermesi, çal›flmalar›AMAÇLARIMIZ
n›n ça¤dafl sosyolojiyle birçok ortak yönü oldu¤unu göstermektedir.

‹bn-i
insanlar›n
D Ü fiHaldun,
ÜNEL‹M
do¤al e¤ilimlerinin ya da
yarad›l›fllar›n›n de¤il, al›fl›k
olduklar› gelenek ve fleylerin
S O R U
ürünü oldu¤unu savunmufl,
insan toplumlar›n›n
birbirinden farkl› olmas›n›
bu Dtoplumlar›n
‹ K K A T co¤rafi ve
ekonomik koflullar›n›n,
üretim biçimi ve üretim
iliflkilerinin
farkl› olmas›yla
SIRA S‹ZDE
aç›klam›flt›r.

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON
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N N

K ‹ T düflünceleriyle
A P
‹bn-i Haldun’un
ilgili bilgiye Ahmet Öncü’nün “Sosyoloji ya da Tarih
‹bn-i Haldun ve Mukaddime Üzerine Bir Deneme” adl› kitab›ndan (1993, Öteki Yay›nevi/ Bilim Dizisi) ulaflabilirsiniz.
TELEV‹ZYON
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N
AM AÇ

1

‹NTERNET

Sosyolojinin do¤uflunda etkili olan temel faktörleri s›ralayabilmek.

Sosyolojinin do¤uflunda etkili olan geliflmeler; Bilimsel Devrim, Ayd›nlanma düflüncesi, Frans›z Devrimi ve Endüstri Devrimi olarak özetlenebilir. fiimdi bu geliflmeleri ve sosyolojinin do¤uflunda oynad›klar› rolleri ele alarak incelemeye çal›flal›m.

Bilimsel Devrim

N
AM AÇ

2

Bilimsel devrimlerin sosyolojinin do¤uflu üzerindeki etkisini de¤erlendirebilmek

Bilimsel devrim, Antik Yunan’dan Ortaça¤’a kadar kabul görmüfl olan doktrinlerin
reddedildi¤i ve fizik, biyoloji, kimya, anatomi, astronomi baflta olmak üzere çeflit-
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li bilim dallar›nda yap›lan önemli çal›flmalarla modern bilimin temellerinin at›ld›¤›
döneme (1500-1700) verilen add›r. Bilimsel devrim tek bir olay ya da keflif olarak
de¤il, Galilei, Newton, Leeuwenhoek, Papin, Leibniz gibi çok say›da bilim insan›n›n kefliflerinden oluflan bir bütün olarak düflünülmelidir. Bilimsel devrimle birlikte deneysel yöntem gelifltirilmifl, do¤an›n matematiksel kurallara uydu¤u ve bilimsel bilginin pratik amaçlara ulaflmak için kullan›lmas› gerekti¤i kabul edilmifl ve bilimsel kurumlar gelifltirilmeye bafllanm›flt›r.
Bilimsel devrim birden bire ortaya ç›kan bir süreç de¤ildir, bu devrimin gerçekleflmesi için uygun ortam› haz›rlayan birtak›m toplumsal ve ekonomik geliflmeler
söz konusudur. Bilimsel devrimin meydana gelmesini mümkün k›lan bu geliflmeler Rönesans ve Reform hareketleri ile birlikte Avrupa’da 15. yüzy›ldan 17. yüzy›la
kadar egemen düzen olan feodalizmin çözülerek yerini merkantalist kapitalizme
b›rakmas›, kilisenin ekonomik ve toplumsal gücünün zay›flamas› ve bilimle u¤raflan insanlar›n kilisenin patronaj›ndan kurtularak dönemin zengin tüccarlar› taraf›ndan himaye edilmesi olarak özetlenebilir. Bilimsel devrim, birbirini bütünleyen ve
feodal ekonomiyi kapitalist ekonomiye dönüfltüren üç aflamadan oluflur. Bu aflamalar Rönesans, Din Savafllar› ve Restorasyon dönemleridir (Bernal, 1954:377). ‹lk
dönem (1440-1540) Rönesans, co¤rafi keflifler ve reform hareketinin egemen oldu¤u, ‹spanya’y› dünyan›n bask›n gücü haline getiren savafllar›n yafland›¤› dönemdir
ve bilimsel aç›dan bu dönem önceki dönemlerin elefltirildi¤i bir dönem olmufltur.
1540-1650 y›llar› aras›nda yaflanan ikinci dönemde, ‹ngiltere gibi baz› ülkelerde
burjuvazi geliflmeye ve güç kazan›p toplumda egemen olmaya, bilim insanlar›n›
SIRA S‹ZDE
himaye etmeye bafllam›fl, böylece Kilise’nin kurallar› d›fl›nda çal›flma olana¤› bulmufl olan bilim insanlar›n›n çal›flmalar› sayesinde bu dönemde gözleme ve deneye dayal› ampirik bilim anlay›fl› geliflmifl ve önemli keflif ve icatlar
Son
D Ü fi Ü Nyap›lm›flt›r.
EL‹M
dönem olan 1650-1690 aras›nda burjuvazi güçlenmeye devam etmifl, bilim bir toplumsal kurum olarak kurulmufl ve bilimsel geliflmeler toplumsal yaflamda güçlü etS O R U
kilere sahip olmaya bafllam›flt›r (Bernal, 1954:418).

Rönesans döneminde
yap›lan çal›flmalar›n modern
bilimsel düflünce için gerekli
zemini sa¤lamas›, yine bu
dönemde dine ve Kilise’ye
iliflkin düflüncelerin
de¤iflmeye bafllamas›,
hümanizmin yükselifli ve
Monarflilerin bilimsel
çal›flmalara verdikleri
finansal destek, 17. Yüzy›lda
S‹ZDE
bilim alan›ndaSIRA
son derece
önemli çal›flmalar›n
yap›labilmesine olanak
sa¤lam›flt›r.
D Ü fi Ü N E L ‹ M

S O R U

D ‹ K K A Tyeni bilim anAyd›nlanma düflüncesinin merkezinde yer alan fikirlerin birço¤u Newton’cu
lay›fl›ndan etkilenmifltir.

SIRA S‹ZDE

D‹KKAT

N N

SIRA etkili
S‹ZDEolmufltur?
Rönesans ve Reform Bilimsel Devrimin meydana gelmesinde ne flekilde

AMAÇLARIMIZ örnek verBilimsel Devrim olarak adland›r›lan dönemdeki baz› çal›flmalardan
D Ü fi Ü N E L ‹ M
mek gerekirse, Galileo Galilei (1564-1642) günefl sisteminin merkezinde dünyan›n
de¤il güneflin yer ald›¤›n› göstermifl, Johannes Kepler (1571-1630) gezegenler ve
K S‹ OTmatematiksel
RA U P
gezegen sistemleri ile ilgili yasalar› keflfetmifl, günefl sisteminin
bir
aç›klamas›n› yapm›fl, William Harvey (1578-1657) kan dolafl›m› teorisini gelifltirmifltir. Bilimsel devrimin simgelerinden olan Isaac Newton’›n (1642-1727)
D ‹ K K A T gelmifl geçT
E
L
E V ‹ Z Y O N ‹lkeleri”
mifl en önemli bilimsel eserlerden biri olan “Do¤a Felsefesinin Matematik
adl› kitab› 1687 y›l›nda yay›mlanm›flt›r. Bu eserinde evrensel kütle çekim yasas›n›
SIRA S‹ZDE
ve hareket yasalar›n› aç›klayan Newton, gözlem ve deney yoluyla yapt›¤› çal›flmalarla kendisinden önceki fizik anlay›fl›n›n y›k›lmas›n› sa¤lam›fl,‹ N fiziksel
evrenin alTERNET
g›lan›fl›n› de¤ifltirmifltir. Ayr›ca bu dönemde mikroskop, teleskop,
barometre ve
AMAÇLARIMIZ
termometre gibi çeflitli araçlar icat edilmifltir. Ortaça¤ boyunca felsefe, kimya, t›p,
matematik ve teknoloji alanlar›nda Do¤u toplumlar› Avrupa’dan daha ileriyken,
Bat› dünyas›nda yaflanan bu geliflmeler sayesinde 17. yüzy›ldan
K itibaren
‹ T A P Avrupa’da
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Orta Ça¤ boyunca Do¤u
toplumlar› felsefe, kimya,
t›p, matematik ve teknoloji
alanlar›nda Avrupa’n›n
önünde olsalar da, 17.
yüzy›ldan itibaren etkisi
görülmeye bafllayan Bilimsel
Devrimle birlikte Avrupa’da
bilim ve teknoloji di¤er
toplumlardan daha çok ve
daha h›zl› bir flekilde
geliflmeye bafllam›fl ve çok
daha fazla ilerlemifltir.

bilim ve teknoloji di¤er toplumlardan daha çok ve daha h›zl› bir flekilde geliflmeye bafllam›fl ve çok daha fazla ilerlemifltir.
Bilimsel Devrim dönemindeki bu geliflmelerin ortak yönü, bilimsel yöntemin
kullan›lmaya bafllanmas›d›r. Modern Bilimsel yöntem, ampirizmi savunan Francis
Bacon ve rasyonalizmi savunan Rene Descartes gibi çeflitli düflünürler sayesinde
geliflmiflse de büyük ölçüde Isaac Newton’un çal›flmalar›yla flekillenmifltir. Newton,
evrenin bir makine gibi mekanik ilkelerle iflledi¤ini ve gerçekli¤in nesnel oldu¤unu savunmufl, evrendeki her fleyi yöneten yasalar›n oldu¤unu, araflt›rmac›lar›n nesnel olarak gerçeklefltirecekleri deney ve gözlemlerle bu yasalar›n keflfedilebilece¤ini ve böylece olaylar›n önceden tahmin edilebilece¤ini belirtmifltir (Schwarts ve
Ogilvy, 1979:32). Bilimsel devrimin toplum aç›s›ndan en önemli etkisi, Newton’cu
bilim paradigmas›n›n, yani tüm evrenin büyük bir makine ya da saat gibi mekanik
bir flekilde iflledi¤inin ve do¤al olgular›n bu iflleyifle ba¤l› olarak gerçekleflti¤inin,
dolay›s›yla tüm do¤al olgular›n do¤a kanunlar›yla aç›klanabilece¤inin ileri sürülmesidir. Newton’cu bilim paradigmas›, Ayd›nlanma düflünürlerinin do¤a, insan ve
toplum hakk›ndaki yeni düflüncelerinin temelini oluflturmufl, bilimsel yöntemin yaflam›n her alan›na uygulanabilece¤i inanc›n› do¤urmufltur. Newton’un kulland›¤›
yöntem daha sonraki bilimsel çal›flmalarda da model olarak kullan›lm›flt›r.
Bilimsel Devrimle birlikte, do¤al olgular›n iflleyifli hakk›ndaki genel kanunlar›n
ortaya konmas› sayesinde teknolojide önemli ilerlemeler sa¤lanm›fl, bu sayede k›tl›k azalt›lm›fl, uzak mesafelerle iletiflim kurulmas› sa¤lanm›fl, baz› hastal›klara çare
bulunmufl, yani do¤a k›smen kontrol alt›na al›nm›flt›r. Do¤a bilimlerinde yaflanan
ilerlemelerin insanl›k için bu gibi yararl› sonuçlar do¤urmas› bütün toplumun ilgisini çekmifl, özellikle bilimin teknolojik ürünlerinin toplumda yayg›n olarak kullan›lmas›, bilimin toplumdaki sayg›nl›¤›n› son derece art›rm›flt›r.
Bilimsel devrim ilk bak›flta do¤a bilimlerinde yaflanan geliflmelerle ve teknolojik ilerlemelerle iliflkili gibi görünse de asl›nda bu devrim, Avrupa’da düflünce yap›s›nda yaflanan köklü bir de¤iflimi ifade etmektedir. Bilimsel devrimden önce bilginin kayna¤› olarak kutsal metinler kabul edilir ve sorgulanmazken, bu devrim
sürecinde sistematik flüphe, elefltirel düflünce, ampirik çal›flmalar önem kazanm›fl,
dünyaya iliflkin mekanik bir alg›lama flekli geliflmifl, bu mekanizman›n kurallar›n›n
ortaya konabilece¤i düflüncesi do¤mufltur. Bilimsel yöntemin kullan›lmaya bafllanmas›n›n ve genel olarak bilimsel devrimin sosyolojinin do¤uflu üzerindeki temel
etkilerinin (a) Ayd›nlanma düflüncesini flekillendirmesi ve (b) do¤a bilimlerinde
kullan›lan yöntemlerin toplumu incelemek için de kullan›labilece¤i düflüncesini
do¤urmas› oldu¤u söylenebilir.
Bilim ve ilerlemeye duyulan güven, do¤a bilimlerinde kullan›lan bilimsel yöntemin toplumsal dünyan›n incelenmesi için de kullan›lmas›na iliflkin bir istek do¤urmufl, do¤a bilimlerinde kullan›lan ayn› yöntemleri kullanarak etik, siyasi ve
ekonomik sorunlar›n da çözülebilece¤ine iliflkin bir kan› oluflmas›n› sa¤lam›flt›r.
Bilimsel yöntem kullan›larak toplumsal olgular›n iflleyifli hakk›ndaki genel kanunlara ulafl›l›rsa bu olgular›n iflleyiflinin de kontrol alt›na al›nabilece¤i ve böylece toplumsal yaflamdaki birçok sorunun çözülebilece¤i düflünülmüfltür. Baflka bir deyiflle, bilimsel alanda kaydedilen geliflmeler sayesinde
do¤ay› k›smen de olsa kontrol alt›na alm›fl olmak, art›k toplumsal dünyan›n ve
toplumsal yaflam›n dinsel metinlerle de¤il, neden sonuç iliflkileri çerçevesinde
aç›klanabilece¤i umudunu do¤urmufltur. Bilimdeki bu gibi önemli geliflmeler,
özellikle bilimsel yöntemin kullan›lmas› Ayd›nlanma düflüncesinde bilimin merkezi bir yere sahip olmas›n› sa¤lam›fl ve Ayd›nlanma düflüncesindeki ak›l ve ilerleme
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gibi baz› önemli ilkelerin flekillenmesinde etkili olmufltur. Özellikle Newton’un bilimsel baflar›lar›, Ayd›nlanma düflünürlerinin bilimsel yöntemin topluma da uygulanabilece¤ine ve gelecekte, bilim sayesinde toplumsal de¤erlerin amaçlar do¤rultusunda rasyonel olarak seçilebilece¤ine inanmalar›n› sa¤lam›flt›r. Bu nedenle baz› Ayd›nlanma düflünürleri, felsefenin deneysel fizik yapar gibi yap›lmas› gerekti¤ini savunmufl ve fizikteki hareket kavram› ile ahlaktaki tutku kavram› aras›nda bir
iliflki kurarak insanlar›n ilgi ve tutkular›n› Newton’un çekim kanununa uyarlamaya
çal›flm›fllard›r (Callinicos, 2004:36).
Bilimsel yöntem kullan›larak toplumsal sorunlar›n çözülebilece¤i inanc›, do¤a
bilimlerinin yönteminin toplumu incelemek için kullan›labilece¤i düflüncesini beraberinde getirmifltir. Bu nedenle, özellikle sosyolojinin ortaya ç›kt›¤› dönemde
sosyoloji fizik, biyoloji ve kimya gibi baflar›l› do¤a bilimlerinin modelleri çerçevesinde kurulmaya ve toplumsal yap› bu bilimlerin kavramlar› ile aç›klanmaya çal›fl›lm›flt›r. Bununla birlikte sosyolojik çal›flmalar, gelifltirilen sosyolojik teoriler artt›kça sosyolojinin yöntemi ile ilgili yeni fikirler do¤mufltur. Bu çerçevede baz› sosyologlar, toplumu incelemek için do¤a bilimlerinde kullan›lan bilimsel yöntemin kullan›labilece¤ini savunmufllard›r. Baz› di¤er sosyologlar ise toplumsal dünyan›n fiziksel dünyadan farkl› oldu¤unu, bu nedenle bu dünyan›n incelenmesinde bilimsel yöntemin oldu¤u gibi kullan›lmamas› gerekti¤ini savunmufllard›r. Sosyolojinin
yöntemi konusundaki bu tart›flmalar günümüze kadar devam etmifltir.
Bilimsel yöntemin kullan›lmaya bafllanmas› sosyolojinin do¤uflunu SIRA
nas›l S‹ZDE
etkilemifltir?

Ayd›nlanma Düflüncesi

SIRA S‹ZDE
D Ü fi Ü N E L ‹ M

Ayd›nlanma, Bat›
toplumlar›nda düflünce
tarz›nda büyük de¤iflmelerin
yafland›¤›, geleneksel
düflünce ve toplumsal
örgütlenme biçimlerinin
sorguland›¤›, insan, toplum
ve do¤a hakk›nda geleneksel
dünya görüflüne karfl› ç›kan
yeni düflünme ve toplumsal
örgütlenme biçimlerinin
yarat›ld›¤› döneme verilen
add›r.

2

SIRA S‹ZDE
SIRA S‹ZDE

Sosyoloji, akademik bir disiplin olarak 19. yüzy›lda ortaya ç›km›fl olsa da, insan ve
toplum üzerine yeni düflünme yollar› Ayd›nlanma Ça¤›’nda ortaya
bafllaD Ü fi Ü Nç›kmaya
EL‹M
S O Rsüreçlerin
U
m›fl, bu dönemde gelifltirilen yeni ve elefltirel yaklafl›m, toplumsal
anlafl›lmas›n› sa¤layacak olan sosyal bilimsel yaklafl›m›n geliflmesi için gerekli temelleS O R U
ri oluflturmufltur.
D‹KKAT

D Ü fi Ü N E L ‹ M

Ayd›nlanma ça¤› ya da k›saca Ayd›nlanma, Bat› toplumlar›nda düflünce
büyük
D ‹ K K Atarz›nda
T
S‹ZDE
de¤iflmelerin yafland›¤›, toplumsal yaflamla ilgili o döneme kadar SIRA
süregelmifl
birçok düflünce ve de¤erin yerine yeni düflünce ve de¤erlerin kondu¤u, bilimsel
geliflmelerin
ard›nSIRA
S‹ZDE
daki rasyonalizmin toplumsal ve siyasal yaflama tafl›nd›¤› döneme verilen
add›r.
Ayd›nlanAMAÇLARIMIZ
ma ça¤›nda geleneksel düflünce ve toplumsal örgütlenme biçimleri sorgulanm›fl, yeni düAMAÇLARIMIZ
flünce ve toplumsal örgütlenme biçimleri gelifltirilmifltir.

D‹KKAT
SIRA S‹ZDE

K ‹ T A P

N N
N N

En basit tan›m›yla Ayd›nlanma, insan, toplum ve do¤a hakk›nda geleneksel
K ‹ T A P Daha genifl
dünya görüflüne karfl› ç›kan yeni düflünme biçimlerinin yarat›lmas›d›r.
bir ifadeyle Ayd›nlanma, 1600’lerin sonlar›nda bafllayan, 1789’daki
T E L E V ‹Frans›z
Z Y O N Devrimi
ile doruk noktas›na ulaflan ve 18. yüzy›l›n son çeyre¤ine kadar süren bir dönem
T E Lyaflanan
E V ‹ Z Y O N süreçlerin
içinde Bat› dünyas›nda bilimsel, felsefi, sosyal ve siyasal alanda
ve üretilen düflüncelerin bir toplam› olarak ifade edilebilir (Duman, 2006: 120). Ay‹ N T Edüflüncelere
RNET
d›nlanma hareketinden önce insan, toplum ve do¤a hakk›ndaki
Kilisenin otoritesine dayal› olan geleneksel bak›fl aç›s› egemendir. Bilginin kayna¤›
‹NTERNET
dinsel metinler ve Kilise’dir. Bu dönemde iletiflim araçlar› ruhban s›n›f›n›n tekelinde oldu¤u için bilginin iletilmesi de bu s›n›f›n kontrolündedir. Bu döneme kadar
laik ayd›nlar, ruhban s›n›f›n›n bilgi üzerindeki kontrolüne meydan okuyabilecek
kadar kalabal›k ve güçlü hale gelememifllerdir. Laik ayd›nlar›n bu güce sahip ola-

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U
S O R U
D‹KKAT

SIRA S‹ZDE
AMAÇLARIMIZ
AMAÇLARIMIZ
K ‹ T A P
K ‹ T A P
TELEV‹ZYON
TELEV‹ZYON
‹NTERNET
‹NTERNET
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Ayd›nlanma düflüncesiyle
birlikte bilginin kayna¤›n›n
dinsel metinler de¤il, bilim
oldu¤u görüflü
benimsenmifl, herkesin
kendi akl›n› kullanma
kapasitesi oldu¤u için
herkes eflit kabul edilmifl ve
ruhban s›n›f›n›n ayr›cal›klar›
meflruiyetini kaybetmifltir.

bildi¤i ilk dönem Ayd›nlanma olarak kabul edilir (Porter, 1990:73). Ayd›nlanma
düflüncesi büyük ölçüde ‹ngiltere, Fransa ve ‹skoçya’da flekillenmeye bafllam›fl, daha sonra Almanya, ‹talya, Avusturya-Macar ‹mparatorlu¤u, Rusya, Belçika, Hollanda ve Amerika’ya kadar yay›lm›flt›r (Hamilton, 1996:27).
Ayd›nlanma düflüncesi tek bir fikir de¤ildir, birbiriyle iliflkili bir dizi fikir, de¤er
ve ilkenin bilefliminden oluflur. Di¤er bir deyiflle Ayd›nlanma düflüncesi belirli bir
düflünceden çok hem fiziksel hem de toplumsal dünyay› anlaman›n yeni bir biçimi, yani yeni bir bak›fl aç›s›d›r. Bu aç›dan Ayd›nlanma düflüncesi bir paradigmad›r. Ayd›nlanma paradigmas›, birçok aç›dan ortak özellikler tafl›yan bu düflünürleri birlefltirmifl, onlara ortak bir zemin sa¤lam›flt›r. Bu sayede Ayd›nlanma Ça¤› içinde yer alan düflünürler, çok çeflitli fikirlere sahip olsalar ve ayr›nt›larda birbirlerinden farkl›laflsalar da baz› ortak noktalarda birleflmifllerdir. Bu ortak noktalar en
aç›k flekilde bu düflünürlerin üzerinde uzlaflt›klar› baz› temel kavramlarda görülebilir. Bu kavramlardan en ön plana ç›kanlar›; ak›l, ampirizm, bilim, ilerleme, evrensellik, bireycilik, hoflgörü, özgürlük, insan do¤as›n›n birli¤i (ayn›l›¤›)
ve laikliktir. fiimdi bu kavramlar› biraz açarak Ayd›nlanma düflüncesi çerçevesinde anlamaya çal›flal›m.
Ak›l: Ak›l, Ayd›nlanma düflüncesindeki en temel kavramlardan biridir. Hatta
Ayd›nlanma Ça¤›’n›n bir di¤er ad›n›n Ak›l Ça¤› oldu¤u kabul edilir; çünkü Ayd›nlanma düflüncesi akl› temel almaktad›r, neredeyse bütün Ayd›nlanma düflünürleri
aç›s›ndan ak›l en birlefltirici kavramd›r ve ak›lc›l›k da bütün toplumsal iliflki ve kurumlar›n temeli olarak görülür (Duman, 2006:120). Ayd›nlanma düflüncesinin insan akl›na duydu¤u bu güven, Ayd›nlanma düflünürlerinin insanlar›n kendi ak›llar›n› kullanarak her fleyi bilmeye, toplumsal yaflam› biçimlendirip kendileri için daha iyi bir yaflam kurmaya muktedir olduklar›n› düflünmelerini sa¤lam›flt›r (Niemeyer, 1995:46). Akl›n tarihsel veya toplumsal olarak belirlenmeyen, evrensel olarak
bütün insanlar için geçerli olan bir güç oldu¤u, yani herkesin kendi akl›na ve bu
akl› kullanabilme gücüne sahip oldu¤u düflüncesi, do¤al ya da toplumsal yaflam›
anlamak için kutsal metinler, vahiyler, duygu veya içgüdüler yerine ilk ve temel
bilgi kayna¤› olarak akl›n görülmesine neden olmufltur (Duman, 2006:122). Ayd›nlanma düflüncesi, akl› bu kadar merkezi bir yere koydu¤u ve felsefeyi
bofl inançlardan ve dogmalardan kurtarmak için akla ve ak›l yürütmeye
güvendi¤i için rasyonalist olarak tan›mlanmaktad›r (Vural, 2002:129). Ayd›nlanma düflüncesi akl› yüceltir ve herkesin kendi akl›n› kullanarak içinde bulundu¤u koflullar› de¤ifltirebilece¤ini varsayar. ‹nsanlar›n kendilerine miras kalan toplumsal yap›lar› oldu¤u gibi kabul etmek yerine, akla dayal› bir flekilde kendi yaflamlar›n›n toplumsal koflullar›n› seçebilmesi gerekti¤ini savunur. Bireysel haklar,
di¤er bir deyiflle insan haklar› düflüncesi de bu fikirden do¤mufltur. Her insan kendi akl›n› kullanabilme kapasitesine sahip oldu¤u için her birey yaflam hakk›, özgürlük hakk›, mutlu olma hakk›, sayg› görme hakk› gibi temel haklara sahiptir.

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

3

Ayd›nlanma SIRA
düflüncesinde
merkezi bir yere sahip olan ak›l kavram›, elefltirel ak›ld›r; bu
S‹ZDE
yüzden “elefltirel rasyonalizm” olarak adland›r›l›r. Ayd›nlanman›n “akl›n›n” neyi elefltirdi¤ini, elefltirel rasyonalizmin ne anlama geldi¤ini aç›klamaya çal›fl›n›z.
D Ü fi Ü N E L ‹ M

Ampirizm: Ayd›nlanma düflünürleri, bilgiyi elde etmenin ve örgütlemenin yoS O R U savunmufl, ak›lc›l›¤› da ampirizm ile desteklemifllerdir. Ampilunun ak›l oldu¤unu
rizm, do¤al ve toplumsal dünya hakk›ndaki tüm bilgilerin insanlar›n befl duyular›
arac›l›¤›yla idrak edebildikleri deneyimsel gerçeklere dayand›¤› düflüncesidir (HaD‹KKAT

N N

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ
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milton, 1996:23). Di¤er bir deyiflle ampirizme göre insan do¤du¤unda hiçbir bilgiye sahip de¤ildir; do¤du¤unda insan›n zihni bofl bir levha, bofl bir yaz› tahtas› gibidir, deneyimlerimizle ö¤rendi¤imiz bilgiler bu yaz› tahtas›n›n üzerine yaz›l›r.
Ampirizme göre gerçek bir bilgi, ancak deney ve gözlemle s›nanabilen bir bilgidir;
bu nedenle gözlemlenemeyen varl›klar hakk›nda bilgi elde etmek olanaks›zd›r.
Bilim: Ayd›nlanma düflüncesinin ak›lla iliflkili olan bir di¤er önemli kavram› bilimdir. Ayd›nlanma düflünürleri bilimin ak›l yoluyla oluflturulmufl tümdengelimsel
bir sistem oldu¤unu, deneyimlere ve gözlemlere dayanan sa¤lam bilginin elde
edilmesini sa¤lad›¤›n›, bu nedenle de mükemmel bilgi biçiminin bilim oldu¤unu
savunmufllard›r. Di¤er bir deyiflle bilim, otoriteler, vahiyler, dinsel dogmalar veya
mistisizm yerine temel bilgi kayna¤› haline gelmifltir. Ayd›nlanma düflünürleri, bilimsel yöntemin ayd›nlanma ve ilerleme için itici güç oldu¤unu, yaflamda bilimin
uygulanamayaca¤› hiçbir alan olmad›¤›n› kabul etmifl ve bilimsel yöntem sayesinde anlayan ve anlay›fl› sayesinde de do¤aya hükmeden yeni bir insan yarat›ld›¤›na
inanm›fllard›r (Hamilton, 1996:26-8). Ayd›nlanma düflüncesinde bilimin merkezi
konumu, 17. yy’da gerçekleflen Bilimsel Devrim’e dayanmaktad›r. Bilimsel Devrim
döneminde gelifltirilen deneysel yönteme dayal› bilim anlay›fl› bütün insan bilgisine ulaflman›n arac› olarak kabul edilmifltir.
Evrensellik: Bilim ve ak›l kavramlar›n›n bütün durumlara uygulanabilece¤ini
ve bilimsel ilkelerin her durumda geçerli oldu¤unu ifade eden kavram evrenselliktir (Hamilton, 1996:23). Di¤er bir deyiflle Ayd›nlanma düflüncesindeki evrensellik
kavram›, bilimsel bir evrensellik düflüncesine dayanmaktad›r. Bu dönemde bilgiye
ulaflma ideali, farkl› ülkelerden farkl› insanlar› bir araya getirmifl ve aralar›nda ülkeden, dinden ya da aileden daha güçlü bir birliktelik ve sadakat yaratm›fl ve bu
düflünürleri rekabet ve çat›flman›n üzerinde evrensel bir birlik oluflturma çabas›na
yöneltmifltir (Somsen, 2008:363). Di¤er bir deyiflle ak›l, bilim ve bilgi kavramlar›
bütün biliflsel konulara kültürden ve de¤erden ba¤›ms›z, evrensel bir bak›fl aç›s›yla yaklafl›labilece¤i düflüncesine neden olmufltur.
Bireycilik: Ayd›nlanman›n bir di¤er önemli kavram› da bireycilik kavram›d›r.
Bireycilik, bütün bilgi ve eylemler için bafllang›ç noktas›n›n birey oldu¤u ve bireysel akl›n daha üst bir otoriteye maruz b›rak›lmamas› gerekti¤i düflüncesini ifade
eder (Hamilton, 1996:23). Di¤er bir deyiflle Ayd›nlanma düflüncesinde insan, mükemmel ve ak›ll› bir varl›k olarak merkezi bir konuma sahiptir. Bireysel ve toplumsal olarak insan›n akl›n› kullanarak kendisini ve do¤ay› anlamas›n› ve bu yolla fiziksel, zihinsel ve ahlaki aç›lardan mükemmelli¤e do¤ru ilerleme kapasitesini ifade etmektedir (Vural, 2002:128). Bireyci anlay›fla göre toplum, çok say›daki bireyin düflünce ve eylemlerinin toplam›d›r.
Özgürlük: Ayd›nlanma düflüncesinin bir di¤er kavram› da bireycilik kavram›yla iliflkili olan özgürlük kavramd›r. Özgürlük kavram› inanç, ticaret, iletiflim, toplumsal etkileflim, cinsellik ve mülkiyet gibi alanlarda feodal ve geleneksel s›n›rl›l›klar›n kald›r›lmas› gerekti¤i düflüncesini ifade eder. Ayd›nlanma düflünürleri, ayd›nlanman›n düflünen, sorgulayan, araflt›ran, elefltiren, özgür bireylerle gerçekleflece¤ini düflünmüfllerdir. Bu bireyler de ancak insan hak ve özgürlüklerinin korundu¤u toplumlarda yaflayabilece¤i için Ayd›nlanma düflüncesi yaflam, özgürlük ve
mülkiyet haklar›n›n korunmas› gerekti¤ini savunur (Hamilton, 1996:23).
‹nsan Do¤as›n›n Birli¤i: Ayd›nlanma düflüncesindeki bir di¤er önemli kavram da insan do¤as›n›n birli¤i kavram›d›r. Ayd›nlanma düflünürleri toplumsal konularda da do¤a bilimlerinin yöntemini izlemeyi savunmufl, d›flar›dan bir müdahale olmad›¤› sürece her fleyin do¤al bir düzeni izleyece¤ini, bu do¤al düzenin in-

Ampirizm kavram›n›n çeflitli
tan›mlar›nda “deneye
dayal›”, “deneysel” gibi
ifadelerle karfl›laflabilirsiniz.
Burada deneyden kastedilen
sadece bir araflt›rma tekni¤i
olan deney de¤il,
“deneyimlemek”tir.
Ampirizm, bilginin ampirik,
yani befl duyu organ›
arac›l›¤›yla
“deneyimlenebilen”,
“deneyimsel” gerçeklere ya
da bulgulara dayand›¤›
düflüncesidir.

10

Ayd›nlanman›n erken dönem
düflünürlerinden Spinoza z›t
dini fikirlere sahip olanlara
hoflgörü gösterilmesi
gerekti¤ini savunmufl,
Decartes da ünlü
“düflünüyorum, öyleyse
var›m” ifadesi ile bireylerin
kendileri için düflünmeleri
gerekti¤ini ve yarg›lama için
gelenek yerine akl›n daha iyi
bir temel oluflturdu¤unu ileri
sürmüfltür.
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sanl›k için en yararl› düzen olaca¤›n› düflünmüfllerdir. Bu düflüncenin yans›malar›,
A.Smith’in piyasa ekonomisini d›flar›dan müdahale edilmezse kendi kendini düzenleyen bir sistem olarak görmesinde ve François Quesnay’›n ortaya att›¤› “b›rak›n›z yaps›nlar, b›rak›n›z geçsinler” fleklindeki serbest piyasa slogan›nda görülmektedir. Toplumsal olaylar›n bu flekilde do¤al ak›fl›na b›rak›lmas›, bütün insanlar›n ortak özellik ve yeteneklere sahip oldu¤u varsay›m›na dayan›yordu (Callinicos,
2004:39). Örne¤in Adam Smith, insan›n do¤as›nda iflbölümü e¤iliminin oldu¤unu,
bu e¤ilimin bütün insanlar›n ortak özelli¤i oldu¤unu ve insanlar›n d›fl›nda hiçbir
canl›da böyle bir e¤ilim olmad›¤›n› belirtiyordu (Callinicos, 2004:40). Hobbes da
insanlar›n do¤al durumlar›n›n savafl durumu oldu¤unu, bu durumdan kurtulmak
için devletin kuruldu¤unu anlat›rken yine insan do¤as›n› genellemifltir. Bütün insanlar temelde ayn› özelliklere sahip olduklar›na, do¤alar› ayn› oldu¤una ve hepsi ayn› flekilde akla sahip oldu¤una göre, herkes kendini akl›n› kulland›¤›nda ayn›
do¤ru sonuçlara ulaflacakt›r. Dolay›s›yla Ayd›nlanma düflüncesindeki insan do¤as›n›n birli¤i kavram›, insan do¤as›n›n temel özelliklerinin her yerde ve her zaman
ayn› oldu¤unu ifade etmektedir.
Hoflgörü (tolerans): Bireycilik, özgürlük ve insan do¤as›n›n birli¤i kavramlar›, Ayd›nlanma düflüncesindeki bir di¤er önemli kavram olan hoflgörü kavram›yla
iliflkilidir. Hoflgörü kavram›, dini ya da ahlaki inançlar› ne olursa olsun bütün insanlar›n temel olarak ayn› oldu¤u ve hiçbir medeniyetin niteliklerinin küçük görülemeyece¤i düflüncesini ifade eder. Bu kavram bir yandan insan do¤as›n›n birli¤ini ve evrenselli¤ini, di¤er yandan yine Ayd›nlanma döneminde geliflmeye bafllayan
kültürel görelilik düflüncesini yans›tmaktad›r.
Laiklik: Ayd›nlanma düflüncesinin temel özelliklerinden birinin de laiklik olmas›, geleneksel dinsel otoritelerden ba¤›ms›z laik bilgiye duyulan ihtiyac› vurgular (Hamilton, 1996: 22-24). Ayd›nlanma düflüncesinde metafizik reddedilmifltir;
çünkü Bilimsel Devrimin etkisiyle evrende özsel nedenler aranmamas› gerekti¤ine, olay ve olgular›n sadece nedensellik iliflkisi içinde aç›klanmas› gerekti¤ine inan›lm›flt›r. Metafizi¤in reddedilmesi de geleneksel otoritelere, özellikle de bilgiyi tekelinde bulunduran tutucu bir otorite olan Kiliseye karfl› muhalefeti gerektiriyordu. Bu çerçevede Ayd›nlanma düflüncesinde toplumun yönetilmesinde dinî ilkelerin de¤il, ak›lc› ve bilimsel ilkelerin geçerli olmas› gerekti¤i düflüncesi egemendir.
Böylece Ayd›nlanma düflüncesi ile birlikte do¤aüstü olan›n yerini do¤al olan, dinin yerini bilim, bilginin kayna¤› olarak Tanr› buyruklar›n›n yerini do¤a yasalar›,
bilgiyi üretenler olarak da din adamlar›n›n yerini bilim insanlar› ve düflünürler alm›flt›r. Toplumsal, politik ve dinsel sorunlar›n tümünün çözümü için deneyim ve
ak›l yüceltilmifltir ve bilimsel bilginin kullan›lmas› yoluyla toplumlar›n ilerleyebilece¤ine, geliflebilece¤ine ve mükemmelleflebilece¤ine inan›lm›flt›r (Bottomore ve
Nisbet, 2002:19). Bu çerçevede Ayd›nlanma terimi toplumun cehaletle dolu karanl›k bir uykudan uyanma, ayd›nlanma sürecini ifade etmek için kullan›lm›flt›r; di¤er
bir deyiflle ayd›nlanma, akl›n ›fl›¤›n›n bat›l inançlarla dolu karanl›k alanlar› ayd›nlatmas› olarak görülmüfltür.
Ayd›nlanma düflüncesinin gelene¤e karfl› oluflu, evrene, dünyaya ve insan toplumlar›na iliflkin dini metinlere dayanan kavramlar› çürütmesi anlam›na gelir. Ayd›nlanma düflünürlerinin Kilise’nin bilgisine karfl› ç›kmalar›, Tanr›’ya inanmad›klar› anlam›na gelmez. Asl›nda bu düflünürlerin ço¤u dini inançlara sahiptir; ancak bu
inanç onlar›n ruhban s›n›f›na muhalefet etmelerine ve dinsel ö¤retilerin yerine bilimsel ö¤retilerin geçmesini istemelerine engel olmam›flt›r. Burada Ayd›nlanma
düflünürlerinin yapmak istedi¤i, ruhban s›n›f›n›n bilgiyi elinde bulundurma ve
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iletme rolünü almakt›r; çünkü toplumsal olarak neyin önemli bilgi oldu¤unu yeniden tan›mlamak, bilgiyi din çemberinin d›fl›na ç›karmak ve bilgiye yeni bir anlam yüklemek istemifllerdir. Kilisenin mucize ya da benzeri kavramlar› ideolojik
olarak kulland›¤›n› düflünmüfl ve dünyan›n bu tip dinsel kavramlarla aç›klanmas›na karfl› ç›km›fllard›r (Hamilton, 1996: 30-31). Di¤er bir deyiflle Ayd›nlanma ça¤›nda din, toplumsal yaflamdan tamamen d›fllanmam›fl, ancak dinin yaflam›n tabi olaca¤› en üstün ilkeleri belirlemesine, bilgiye kaynak olmas›na izin verilmemifl, Tanr› ile insan aras›ndaki iliflki tersine çevrilerek insan Tanr›ya de¤il, Tanr› insana ba¤›ml› olarak düflünülmeye bafllanm›flt›r (Vural, 2002:130). Bu aç›dan Ayd›nlanma
düflünürleri dinde de¤iflme ve yenileflmenin gerekli oldu¤unu savunarak bat›l
inançlardan ve çeliflkilerden ar›nd›r›lm›fl bir din anlay›fl› gelifltirmifllerdir. Bu yeni
anlay›fla göre, Tanr› insan›n evreni kendi akl›n› kullanarak anlamas›n› istemektedir
(Çüçen, 2006:31).
Avrupa’da 18. yüzy›la dek dünyan›n yarat›l›fl›, insan›n dünyadaki yeri, do¤a,
toplum, insanlar›n görevleri gibi konulardaki bütün bilgiler H›ristiyan Kiliselerinin
hakimiyeti alt›ndayd›. Bu geleneksel anlay›fla göre evrenin merkezinde dünya,
dünyan›n merkezinde de H›ristiyanl›k bulunmaktad›r. Bu geleneksel bak›fl aç›s›na
göre örne¤in, dünya ve cennet birbirine fiziksel olarak bitiflikti. Bir baflka örnek
verecek olursak, Bossuet’nin 1681 y›l›nda yay›nlanan ünlü Evrensel Tarih kitab›na
göre insanl›k tarihi, 6000 y›l önce Adem ve Havva’n›n Cennet’ten kovulmas› ile
bafll›yordu. Tüm evrenin tarihini anlatt›¤›n› iddia eden bu kitapta örne¤in, Çin uygarl›¤›ndan bir kez bile bahsedilmiyordu (Hamilton, 1996:30). Di¤er uygarl›klar›
inceleyen ve bu uygarl›klar›n geliflmifl yönlerinden bahseden ilk metinler, Ayd›nSIRA S‹ZDE 16. ve 17.
lanma düflünürleri taraf›ndan kaleme al›nm›flt›r. Kepler ve Kopernik’in
yüzy›llarda yapt›klar› astronomik keflifler, Galileo’nun gezegenlerin hareketleriyle
ilgili yapt›¤› gözlemler, ampirik bilim denemeleri ve gezginler sayesinde uzak ve
D Ü fi Ü N E L ‹ M
yabanc› toplumlar hakk›nda daha fazla bilgi edinilmesi gibi etkenler sayesinde, geleneksel evren ve dünya anlay›fl›na karfl› ç›k›lmas›n› sa¤layacak bilimsel ve ampiR U
rik bir zemin oluflturmufltur. Ayd›nlanma düflüncesi, bu zemineS Odayanarak
dinsel
otoriteye ba¤l› olan yerleflik geleneksel bilgi biçimlerini (örne¤in dünyan›n yarat›l›fl›na iliflkin ‹ncil’e dayal› aç›klamalar›) y›k›p bunlar›n yerine deneyime
D ‹ K K A T ve akla, yani bilime dayanan yeni bilgi biçimleri koymak istemifllerdir (Hamilton, 1996:30).
Avrupa toplumunun geleneksel bir toplumsal düzenden ve dünya hakk›nda geleSIRA S‹ZDE
neksel bir dizi inançtan yeni toplumsal yap› biçimlerine ve dünya hakk›nda yeni,
modern düflünme yollar›na do¤ru bir de¤iflim geçirmekte oldu¤unu belirten Ayd›nlanma düflünürleri, ak›l ve bilim sayesinde meydana gelenAMAÇLARIMIZ
bu de¤iflimin toplumun daha iyi bir noktaya do¤ru ilerlemesini sa¤layaca¤›n› savunmufllard›r.
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SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P
Ayd›nlanma düflüncesi ile ilgili ayr›nt›l› bilgiye Dorinda Outram’›n “Ayd›nlanma”
adl› kitab›ndan (Çeviren: Sevda Çal›flkan. Dost Kitabevi. 2007) ulaflabilirsiniz.

K ‹ T A P

Ayd›nlanma döneminde ortaya ç›kan bu yeni düflünceler, Ttoplumsal
E L E V ‹ Z Y O Nyaflama da
yans›m›flt›r. Artan bilgi edinme çabas›, 1635’te kurulan Frans›z Akademisi (Académie Française) ve 1645’te kurulan Londra Kraliyet Toplulu¤u (Royal Society of London) gibi bilimsel ve sanatsal çal›flmalara adanm›fl ilk modern akademilerin kurul‹NTERNET
mas›na yol açm›flt›r. Yine bu dönemde okuma salonlar›, okuma kulüpleri ve kafeler gibi mekânlar ortaya ç›karak yayg›nlaflm›flt›r. Bu mekânlar insanlar›n bir araya
gelerek düflüncelerini paylaflt›klar›, çeflitli konular› tart›flt›klar› entelektüel alanlard›r. Ayd›nlanma düflünürlerinin ortak çabas› sonucunda ortaya ç›kan büyük bir ya-

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

12

Klasik Sosyoloji Tarihi

y›n olan Ansiklopedi (Encyclopédie) de Ayd›nlanma düflüncesini yans›tan klasik
bir örnektir. Yay›nlanmas› yirmi y›ldan uzun süren Ansiklopedi, Ayd›nlanma düflünürlerinin uygulamal› bilimin yararlar›na olan inançlar›n› temsil eder (Hamilton,
1996:28-29). Ayd›nlanma düflünürleri, bilgi alanlar›n› kesin s›n›rlarla birbirinden
ay›rmam›fl, herhangi bir alanda belgeli uzmanlar›n bulunmas› görüflü Ayd›nlanma
döneminde geliflmemifltir. Baflka bir deyiflle bu dönemde henüz bilim disiplinleri
aras›nda bir ayr›flma meydana gelmemifltir ve düflünürler de birçok alanda birden
çal›flmalar yapm›fllard›r. Bunun alt›nda yatan evrensellik ilkesine ba¤l› olarak Ayd›nlanma düflünürleri, her e¤itimli insan›n ilkesel olarak her fleyi bilebilece¤ini varsaym›flt›r. Bunun sonucunda Ayd›nlanma ile birlikte ortaya ç›kan yeni fikirler edebiyat, sanat, mimari gibi çok çeflitli alanlarda yank› bulmufltur.
Resim 1.2

Yukar›da Ansiklopedi’nin (Encyclopédie) ön kapa¤›n›n içindeki çizim ve bu
resimden bir ayr›nt› gösterilmektedir. Çizimde ortada ayakta duran ve ›fl›kla
çevrili olan figür gerçe¤i temsil etmektedir. Bu figürün hemen yan›nda duran
gerçe¤in üzerindeki örtüyü kald›r›rken gösterilen iki figür ise akl› ve felsefeyi
temsil etmektedir.

Ayd›nlanma Düflünürleri
Ayd›nlanma düflüncesi büyük ölçüde ‹ngiltere, Fransa ve ‹skoçya’da flekillenmeye
bafllam›fl, daha sonra Almanya, ‹talya, Avusturya-Macar ‹mparatorlu¤u, Rusya, Belçika, Hollanda ve Amerika’ya kadar yay›lm›flt›r (Hamilton, 1996:27). Ayd›nlanma
düflüncesinin tarihsel ve co¤rafi olarak farkl›l›k göstermesi çerçevesinde ‹skoç Ayd›nlanmas›, Frans›z Ayd›nlanmas› ve Alman Ayd›nlanmas› gibi birbirinden farkl›
Ayd›nlanma ak›mlar›ndan söz etmek mümkündür. ‹skoç Ayd›nlanmas›n›n önce
gelen isimleri aras›nda Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke ve David Hume say›labilir. Frans›z Ayd›nlanmas›n›n öne ç›kan isimleri aras›nda ise, Pierre Boyle, Voltaire, Montesquieu, J.J. Rousseau ve Diderot’nun yer ald›¤› söylenebilir. En
önemli düflünürü I. Kant olan Alman Ayd›nlanmas› ise Almanya’daki feodal top-
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lumsal yap› nispeten daha kapal› oldu¤u için di¤erlerinden daha geç tamamlanan
bir düflünce hareketi olmufltur.
Ayd›nlanma düflüncesinin, birbiriyle örtüflen ve yak›ndan iliflkili olan üç nesil
düflünürün çal›flmalar›ndan olufltu¤u söylenebilir. Bu nesillerden ilkinin en tipik
örnekleri, 17. yüzy›l›n son çeyre¤inde do¤mufl olan Voltaire (1694-1778) ve Montesquieu’dur (1689-1755). Voltaire ve Montesquieu’nun düflünceleri, yeni ve tart›flma yaratan çal›flmalar yapm›fl olan ‹ngiliz siyaset felsefecisi John Locke’un (16321704) ve do¤a bilimcisi Isaac Newton’un (1642-1727) çal›flmalar›ndan etkilenmifltir. ‹kinci nesil, David Hume (1711-76), Jean-Jacques Rousseau (1712-78), Denis
Diderot (1713-84) ve Jean d’Alembert (1717-83) gibi düflünürleri içerir. Bu nesildeki düflünürler, ruhban s›n›f› muhalifli¤ini bilimsel yönteme duyduklar› ilgi ile birlefltirerek tutarl›, modern bir dünya görüflü gelifltirmifllerdir. Üçüncü nesil, Immanuel Kant (1724-1804), Adam Smith (1723-90), Anne Robert Turgot (1727-81), Marquis de Concordet (1743-94) ve Adam Ferguson (1723-1816) ile temsil edilen nesildir. Bu neslin baflar›s›, Ayd›nlanmac› dünya görüflünü daha da gelifltirerek epistemoloji, ekonomi, sosyoloji, politik ekonomi gibi uzmanlaflm›fl disiplinlerin ilk örneklerini vermeleridir (Hamilton, 1996:26).
Resim 1.3

VOLTAIRE
(1694-1778)

VICO
(1668-1774)

MONTESQUIEU
(1689-1755)

ROUSSEAU
(1712-1778)

KANT
(1724-1804)

VOLTAIRE (1694-1778): Voltaire, Frans›z düflünür François Marie Arouet’nin
yaz›lar›nda kulland›¤› ad›, yani mahlas›d›r. 1720’lerde ‹ngiltere’yi ziyaret eden Voltaire, Locke’un ampirizmini, Bacon’›n bilimsel yöntemin kullan›lmas›na iliflkin fikirlerini, Newton’un evren hakk›ndaki bilimsel bilgiler konusundaki baflar›lar›n› ve
‹ngiliz toplumunda görülen dinsel ço¤ulculuk ve hoflgörüyü birlefltirerek 1732 y›l›nda Felsefe Mektuplar› adl› ünlü eserini yay›nlam›flt›r. Sanat ve bilimde kullan›labilen bilginin uygulanmas› sayesinde toplumlar›n nas›l ilerleyebilece¤ini anlamaya
çal›flan bu eser hemen yasaklanm›fl, yak›lm›fl ve bu sayede büyük bir baflar› kazanarak yeni bilimsel yöntemler hakk›ndaki bilginin topluma yay›lmas›nda etkili olmufltur. Her ne kadar bu dönemde Fransa’da nüfusun ancak üçte biri okur yazar
olsa da akl›n ve bilginin kullan›lmas› yoluyla de¤iflimin sa¤lanabilece¤ini gösteren
bu eser toplumda önemli de¤ifliklikler yaratm›flt›r (Hamilton, 1996:37-38).
VICO (1668-1774): Giambattista Vico, Napoli’de do¤mufltur. Francis Bacon’›n
do¤a incelemeleri için gelifltirdi¤i metodun tarih ve toplum incelemelerine de uygulanabilece¤ini düflündü¤ü için Vico tarih felsefesinin kurucular›ndan ve toplum
biliminin öncülerinden biri kabul edilir. Yeni Bilim’in ‹lkeleri (1725) adl› kitab›nda
Vico, toplumsal yaflam›n ilkelerinin insan akl›n›n geçirdi¤i de¤iflimlere, di¤er bir
deyiflle tarihin üç aflamas›na ba¤l› oldu¤unu belirtir ve tarihi de Tanr›lar Ça¤›, Kahramanlar Ça¤› ve ‹nsanlar Ça¤› olmak üzere üç ayr› aflama ile aç›klar. Befl ciltten
ve bir sonuç k›sm›ndan oluflan bu eserde Vico, tarihin ça¤lar› aras›ndaki farkl›l›klar› ortaya koymaya çal›flmakta ve insan gelifliminin her bir aflamas›n›n kültürel ni-
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teliklerini betimlemeye çal›flmaktad›r. Vico, toplumdaki bireylerin siyasal davran›fllar›n› belirleyenin toplumsal durumlar› oldu¤unu belirtmifl, toplumdaki uyumsuzluklar›n s›n›f ve meslek farkl›l›klar› gibi bireylere de¤il, toplumsal yap›ya ba¤l›
farkl›l›klardan kaynakland›¤›n›, bu nedenle herhangi bir uyumsuzluk ortadan kald›r›lsa bile yeni bir uyumsuzlu¤un meydana gelece¤ini savunmufltur.Vico’ya göre
bireylerin yaflamlar›n› gelifltirmenin tek yolu kültür ve ö¤renmedir (Maiullari,
2000:2) ve ideali de edebiyat›n ve kültürün egemen oldu¤u bir düzenin yarat›lmas›d›r. Vico’nun sosyoloji aç›s›ndan önemi, toplumsal yaflamda genel nitelikteki ve
süreklilik arz eden olaylarla ilgilenmifl olmas› ve toplumsal yaflam›n geliflimini insan düflüncesinin geliflimine ba¤l› olarak aç›klamas›d›r.
MONTESQUIEU (1689-1755): Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Fransa’da aristokrat bir ailede do¤mufl, tarih, hukuk ve psikoloji alanlar›nda çal›flm›flt›r.
Montesquieu toplumlar›n kültürel çeflitlili¤ini görmezden gelen genellemelere varmamaya çal›flm›fl, bu aç›dan o döneme kadar yayg›n olan anlay›fl›n aksine olmas›
gerekenin de¤il, var olan›n aç›klanmas› gerekti¤ini savunmufltur. Montesquieu
toplumsal kurumlar›n, özellikle de yasalar›n co¤rafya ve kültürle iliflkili oldu¤unu
savunmufl ve toplumlarda gözlemlenen çeflitlili¤i nedensel bir flekilde aç›klamaya
çal›flm›flt›r. Kanunlar›n Ruhu (1748) adl› eserinde; iklim, co¤rafya, nüfus, din, e¤itim ve yönetim biçimleri gibi ekolojik ve toplumsal faktörlerin sosyal yaflam üzerindeki etkilerini incelemifl ve bu etkenler üzerinden toplumsal olaylar›n ard›ndaS‹ZDEkoymaya çal›flm›flt›r. Montesquieu gözleme özel bir önem verki nedenleriSIRA
ortaya
mifl, toplumsal ve tarihsel geliflmenin kanunlar›n› ortaya ç›karmak için gözlemlerine dayal› ilkeler formüle etmifl ve toplumlar›n iflleyiflinde belli düzenlilikler olduD Ü fi Ü N E L ‹ M
¤unu ortaya koymufltur. Toplumsal olgular›n incelenmesinde karfl›laflt›rmal› yöntemi gelifltirmifl, mevcut yönetim biçimlerini inceleyerek karfl›laflt›rm›fl, do¤ada olduS O R Uda toplumun iflleyiflini aç›klayan yasalar oldu¤unu ve toplumsal
¤u gibi toplumda
alanda yasalar›n toplum tiplerine ba¤l› olarak ortaya ç›kt›¤›n› ileri sürmüfltür. Toplum yap›s›n›n
demografik ve sosyal de¤iflkenlerle belirlendi¤ini, CumD ‹ toplumdaki
KKAT
huriyet, Monarfli ve Despotizm gibi hükümet tiplerinin de rastlant› sonucu de¤il,
belirli toplumsal yap› özelliklerinin etkileri ile ortaya ç›kt›¤›n› savunmufltur. Bu çerSIRA S‹ZDE
çevede Montesquieu’ya göre Cumhuriyetin alt›nda yatan ilke erdem, monarflinin
alt›nda yatan ilke onur ve despotizmin alt›nda yatan ilke de korkudur. Montesquieu cumhuriyetçili¤i
AMAÇLARIMIZsavunmufl, despotizmden korunmak için ‹ngiltere’de gözlemledi¤i güçler ayr›l›¤› ilkesini benimsemifltir (Loyal, 2006:400).

N N

Vico, Montesquie
K ‹ T ve
A Pdi¤er baz› Ayd›nlanma düflünürleri hakk›nda daha ayr›nt›l› bilgiye
Alan Swingewood’un “Sosyolojik Düflüncenin K›sa Tarihi” (Çeviren: Osman Ak›nhay, Bilim ve Sanat yay›nlar›, Ankara 1998) adl› kitab›ndan ulaflabilirsiniz.
TELEV‹ZYON

ROUSSEAU (1712-1778): Jean Jacques Rousseau, ‹sviçre’de bir sanatç›n›n o¤lu olarak do¤mufltur. Rousseau insan›n kiflili¤ini içinde yaflad›¤› toplumsal koflullar›n oluflturdu¤unu savunmufltur. Rousseau, do¤a durumunda insanlar›n eflit ve öz‹ N T E R Nmülkiyetin
ET
gür olduklar›n›,
ortaya ç›kmas›ndan sonra ise, toplumda eflitsiz bir ortam olufltu¤unu belirtir. Rousseau, gerçek toplum düzeninin, üyelerin karfl›l›kl› yükümlülüklerinin oldu¤u bir sözleflme düzeni oldu¤unu savunmufltur. Toplumsal
sözleflmeyle tüm toplumun yarar›n›n savunuldu¤unu, bu nedenle bu sözleflmenin
yasalaflt›r›lmas› gerekti¤ini ileri sürmüfltür. Rousseau’ya göre bireyler toplumsal
sözleflmeye uyduklar› sürece özgür olacaklard›r, yani özgürlük ancak düzenli bir
birliktelik içinde mümkün olacakt›r. Toplumsal sözleflme eflitli¤i koruyacak ve do-
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¤a durumundayken eflit olan ve daha sonra bu eflitli¤i kaybetmifl olan insanlar, bu
sözleflme sayesinde yeniden yasal eflitli¤e sahip olacaklard›r. Rousseau geleneksel
toplumu elefltirmifl, toplumsal bask›lardan kurtulmay› sa¤layacak bireysel bir özgürlük anlay›fl›n› savunmufltur. Toplumsal sözleflmeyle her bir bireyin toplumun
di¤er üyelerinden ba¤›ms›z olaca¤›n›, sadece ve tamamen devlete ba¤l› olaca¤›n›
belirtir; çünkü Rousseau’ya göre bireylerin özgürlüklerini garanti alt›na alman›n
tek yolu budur. Bu nedenle devletten ba¤›ms›z bir toplum anlay›fl› gelifltirmez
(Nisbet, 1943:40).
KANT (1724-1804): Immanuel Kant “Saf Akl›n Elefltirisi” adl› eseriyle Alman
Ayd›nlanmas›nda ak›l ve ak›lc›l›k kavramlar›n›n öne ç›kmas›n› sa¤lam›flt›r. Kant Ayd›nlanmay› insanlar›n baflkalar›n›n rehberli¤ine ihtiyaç duymadan, önyarg›larla kirlenmemifl olan kendi ak›llar›n› kullanarak daha önce maruz kald›klar› olgunlaflmam›fll›k, ergenlik durumundan kurtarmalar› olarak görür (Vural, 2002: 128). Kant’a
göre Ayd›nlanma döneminin slogan› “Bilmeye cüret et!” cümlesidir. Bu ifade, o döneme kadar bilgiyi kendi otoritesi ve tekeli alt›nda tutan ruhban s›n›f›na karfl›, Ayd›nlanma hareketinin merkezindeki laik düflünsel karakteri özetlemektedir.
M A K A L E Toplumbilim
Kant’›n ayd›nlanmayla ilgili günümüzde önemini halen koruyan makalesini
dergisinin Ayd›nlanma Özel Say›s›’ndan okuyabilirsiniz. (Immanuel Kant, “‘Ayd›nlanma
Nedir?’ Sorusuna Yan›t (1784)”, Çeviren: Nejat Bozkurt, Toplumbilim Ayd›nlanma Özel
Say›s›, Say›: 11, Ba¤lam Yay›nlar›, ‹stanbul, 2000, sayfa: 17-21.)
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Sosyolojinin do¤uflunda Ayd›nlanma düflüncesinin etkilerini aç›klayabilmek.

Ayd›nlanma düflünürlerini kendi dönemlerindeki di¤er düflünürlerden ve di¤er düflünsel yaklafl›mlardan ay›ran dört temel yön oldu¤u ileri sürülmektedir. Bunlardan
ilki ruhban s›n›f›na muhalif olmalar›; ikincisi ampirik bilginin önemine duyduklar› inanç; üçüncüsü teknolojik ilerlemeye duyduklar› ilgi ve dördüncüsü de yasal
ve yap›sal reform istekleri, yani k›ta Avrupa’s›ndaki mutlakiyetçi yap›lar›n yerine
‹ngiltere’dekine benzer, daha özgürlükçü bir yasal düzen kurma istekleridir (Hamilton, 1996:36). Bu yeni düflünceler, David Hume’un “ahlak bilimleri” olarak
adland›rd›¤› psikoloji, politik ekonomi ve henüz oluflumu tamamlanmam›fl sosyolojiden oluflan küçük bir grup bilimi do¤urmufltur. Ahlak bilimleri, kendine model
olarak Newton fizi¤ini alm›fl, bu bilimleri savunanlar ahlak felsefesinin deneysel fizik yapar gibi yap›lmas› gerekti¤ini savunmufllard›r (Callinicos, 2004:36). Ahlak bilimleriyle ilgilenenler, toplumlar›n nas›l örgütlendikleri, nas›l gelifltikleri ve insan
iliflkileri gibi sosyolojik nitelikteki konular üzerinde durmufl ve bu bilimlerin insanlar›n bat›l inançlardan, cehaletten, ideolojiden ve feodal toplumsal iliflkilerden kurtulmas›n›n bafllang›c› oldu¤unu düflünmüfllerdir. ‹nsan bilimine ulaflmak için Ahlak
felsefesini yeniden formüle eden bu düflünce tarz›nda insan do¤as› ve insan psikolojisi önemli ve merkezi kavramlar haline gelmifltir. Ayd›nlanma düflünürleri, insan zihninin bofl bir sayfaya benzedi¤ini ve elde edilen bütün bilgi ve duygular›n
deneyimin ürünü oldu¤unu ileri süren John Locke’un ampirist düflüncelerini devralm›fl ve ampirik farkl›l›klar gösterse de temelde insan do¤as›n›n ayn› oldu¤unu
ileri sürmüfllerdir. Ayd›nlanma “düflünürlerinin gelifltirdi¤i insan bilimi kesinlikle
ampiriktir (Hamilton, 1996:36-37).

Ahlak bilimleri, sosyoloji ve
di¤er sosyal bilimler için bir
dönüm noktas› olmufl ve 19.
yüzy›l›n bafllar›nda
profesyonel disiplinler haline
gelmeleri için gerekli temeli
oluflturmufltur.
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Natüralizm, toplumsal
olgular›n ruhsal ya da
metafizik dünyadaki de¤il,
do¤al dünyadaki neden
sonuç iliflkileriyle tamamen
aç›klanabilece¤i
düflüncesidir.

Ayd›nlanma düflünürleri,
sosyal bilimlerde
natüralizmin ve önyarg›lar›n
kontrolünün geliflmesine
katk›da bulunmufllard›r.

Klasik Sosyoloji Tarihi

Bilimsel baflar›lar, rasyonel ve ampirik temelli bir yöntem kullan›larak dinsel
dogma ya da hurafelerden ba¤›ms›z bir bilgi biçimi oluflturulabilece¤ini gösterdi¤i
için, Ayd›nlanma düflünürleri ahlaki konularla ilgilenirken ahlak felsefesini teolojiye olan ba¤›ml›l›¤›ndan kurtarmaya, bilimsel ve rasyonel bir temele oturtmaya ve
buradan nesnel bilgi üretmeye çal›flm›fllard›r. H›ristiyanl›ktan ya da feodalizmden
türeyen bask›c› de¤erlere ve bu de¤erlere dayal› toplumsal kurumlara karfl› koymak için bilimi ve akl› kullanmak istemifllerdir. Ancak bilimsel yöntemde olgular
ve de¤erleri birbirinden ayr›flm›flt›r, yani bilim de¤erlerden ba¤›ms›zd›r. Bu nedenle bilimin üretece¤i bilgi, ne kadar “ayd›nlanm›fl” olursa olsun hiçbir toplumsal düzenlemeye özel bir statü veremez. Ayd›nlanma düflünürleri bunu konuyu yeterince dikkate almam›fl, yani bilim de¤erlerden ba¤›ms›z oldu¤u için benimsedikleri
toplumsal ve kültürel de¤erleri yüceltmek için bilimsel bir zemin oluflturman›n çok
zor oldu¤unu ön görememifllerdir (Hamilton, 1996:41).
Ayd›nlanma düflünürleri, do¤a bilimlerinde görülen iki önemli koflulun sosyal
bilimlerde geliflmesini sa¤lam›fllard›r. Bu iki koflul, natüralizm ve önyarg›lar›n
kontrolüdür. Natüralizm, toplumsal olgular›n ruhsal ya da metafizik dünyadaki
de¤il, do¤al dünyadaki neden sonuç iliflkileriyle tamamen aç›klanabilece¤i düflüncesidir. Önyarg›lar›n kontrol edilmesi ise ampirik çal›flmalar›n sonuçlar›n› etkilemeyi engellemek için de¤er yarg›lar›ndan ar›nm›fl olma gere¤i, di¤er bir deyiflle
nesnelliktir. Ayd›nlanma düflünürleri teorilerinin de¤erlerle de¤il, gerçeklerle s›nanmas›n› istemifllerdir. Her ne kadar bilim insanlar›n›n de¤er yarg›lar›ndan tamam›yla ar›nmas›n›n mümkün olup olmad›¤› tart›flmal› ise de sosyal bilimcilerin araflt›rmalar›nda sonuçlar› etkilememek için kendi önyarg›lar›ndan kaç›nmalar› gerekti¤i aç›kt›r. Natüralizmi ve nesnelli¤i sa¤lamaya çal›flan, akl›, ampirizmi ve hümanizmi vurgulayan Ayd›nlanma düflünürleri, toplumsal kurumlar›n iyilefltirilmesi giriflimlerinde bilimsel yöntemin kullan›lmas›n› sa¤layarak natüralizm koflulunu,
kültürel görelilik düflüncesini gelifltirerek de önyarg›lar›n kontrolü koflulunu yerine getirmifl, bu koflullar›n sosyal bilimlerde geliflmesini sa¤lam›fllard›r (Hamilton,
1996: 42). fiimdi bu iki özelli¤i biraz inceleyelim:
a) Bilimsel Yöntemin Kullan›lmas›:
Bilimsel yöntemin kullan›lmas›, Ayd›nlanma düflünürlerinin insan iliflkileri konusundaki bilimsel bilgilerin toplumsal kurumlar›n dönüfltürülmesine do¤rudan
uygulanabilece¤ine inanmalar›na neden olmufltur. Baflka bir deyiflle hem akl›n
hem de ampirik kan›tlar›n kullan›lmas› sadece do¤a bilimleriyle s›n›rl› kalmam›fl,
toplumsal yaflam›n anlafl›lmas› çabalar›na da yans›m›fl, piyasalar›n nas›l iflledi¤i,
hangi yönetim tarz›n›n daha iyi oldu¤u, nüfus art›fl›n›n k›tl›¤a yol aç›p açmayaca¤›
gibi çeflitli sorular›n cevaplar› bu yeni yolla aranmaya bafllanm›flt›r. Daha önceki
dönemlerde örne¤in Hobbes (1588-1679) ve Locke (1632-1704) sosyal ve politik
konular› ele al›rken laik ve tarihsel bir bak›fl aç›s› kullanm›fllar, insan iliflkilerinin
kesin tarihsel koflullar içerisinde insanlar taraf›ndan üretildiklerini ve bu koflullar›n
neden böyle olduklar› bilinirse, koflullar›n iyilefltirilebilece¤ini savunmufllard›r. Bununla birlikte, Hobbes da Locke da insan iliflkileri taraf›ndan üretilen bu toplumsal ve politik düzenlemelerin de¤iflmez bir insan do¤as›na ba¤l› oldu¤u fikrini temel alm›fllard›r. Baflka bir deyiflle, insanlar›n toplumsal koflullardan ba¤›ms›z do¤al baz› özelliklere sahip oldu¤unu ileri sürmüfllerdir. Örne¤in, Hobbes insanlar›n
do¤a durumunun savafl durumu oldu¤u ve fliddet içerdi¤i sonucuna varm›fl ve bu
nedenle toplumsal yaflam› düzenlemek için güçlü bir devlet gerekti¤ini savunmufltur; yani teorisinin temelinde toplumun nas›l iflledi¤ini belirleyen bir insan ‘do¤as›’ anlay›fl› vard›r. Rousseau ise (1712-78) Eflitsizli¤in Kökenleri adl› eserinde Hob-
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bes’un düflündü¤ü flekliyle bir do¤a durumunun hatal› oldu¤unu ileri sürerek
Hobbes’in do¤a durumu olarak adland›rd›¤› fleyin ça¤dafl toplumlarda yaflayan insanlar›n sahip oldu¤u de¤er ve e¤ilimlere ba¤l› oldu¤unu savunmufltur. Bu örnekten de görüldü¤ü gibi, toplumsal, ekonomik ve tarihsel süreçler, kendi yasalar›
olan daha karmafl›k olgular olarak düflünülmeye ancak 18. yüzy›lda bafllanm›flt›r. Bu konuda özellikle Vico’nun (1668-1774) ve Montesquieu’nun (1689-1755) çal›flmalar› etkili olmufltur. Vico’nun ‘Yeni Bilim’ (1725) ve Montesquieu’nun ‘Kanunlar›n Ruhu’ (1748) adl› eserleri, farkl› toplumsal koflullar›n farkl› kültürel ve maddi
olarak nas›l belirlendiklerini aç›klamaya çal›flan eserlerdir. Art›k belirli toplumlardan ve bu toplumlar›n iflleyiflinden bahsederken karmafl›k tarihsel, hatta çevresel
faktörlere de de¤inilmeye bafllanm›flt›r.
b) Kültürel Görelilik:
Ayd›nlanma düflünürleri, gezginlerin ve misyonerlerin yabanc› ülke ve kültürler hakk›nda yazd›klar› yaz›lar› kullanarak insan do¤as›n›n temelde ayn› oldu¤unu
ve sadece ekolojik ya da politik koflullar gibi belirli yerel koflullar ve özel durumlar nedeniyle farkl›laflt›¤›n› göstermeye çal›flm›fllard›r. Kültürel görelilik, di¤er kültürleri yarg›lamay› sa¤layacak mükemmellik standartlar›na sahip herhangi bir kültürün var olmad›¤› düflüncesidir ve bu düflünce, Ayd›nlanma düflünürlerinin, Avrupa toplumunun toplumsal örgütlenmenin en iyi ya da en geliflmifl biçimi olmad›¤›n› fark etmelerini sa¤lam›flt›r. Ayd›nlanma düflünürlerinin di¤er kültürlere duyduklar› bu ilgi, sosyal bilimlerin temel bileflenlerinden biri olan kültürler aras› karfl›laflt›rman›n geliflmesini sa¤lam›flt›r. Bununla birlikte, kültürel görelilik düflüncesi bütün Ayd›nlanma düflünürleri taraf›ndan ayn› ölçüde benimsenmemifl, baz› düflünürlerin insan gelifliminin aflamalar›na iliflkin gelifltirdikleri modellerde modern
Avrupa toplumlar› en ilerlemifl toplumlar olarak sunulmufltur (Hamilton, 1996:42).
Ayd›nlanma düflünürlerinin çal›flmalar›na genel olarak bak›ld›¤›nda, Ayd›nlanma düflüncesinde bir yandan hümanizmin gelifltirildi¤i, akl›n, özgürlü¤ün ve bireycili¤in vurguland›¤›, di¤er yandan toplum ve toplumsal geliflme kavramlar›n›n nesnel güçler olarak görüldü¤ü söylenebilir. Ayd›nlanma düflüncesinde do¤a bilimleS‹ZDE
rinin toplum incelemeleriyle iliflkisinin üzerinde durulmas› ve SIRA
toplumsal
dünyan›n
bilimsel yolla kavranmas›n›n hedeflenmesi, sosyolojinin geliflmesinde özellikle etkili olmufltur. Ayd›nlanma, modern bilimin ilkeleri üzerine kurulmufltur
D Ü fi Ü N E L ‹ M ve bilim
konjonktüre de¤il, olgulara dayal›d›r ve bu nedenle pozitiftir (Swingewood,
1998:48). Ayd›nlanma düflüncesinin bu yönleri, 19. yüzy›l pozitivizmini oluflturan
S O R U
kökenleri meydana getirir.
Ayd›nlanma, toplum hakk›nda düflünmenin yeni ve modern yolu oldu¤u
D ‹ K için
K A T sosyolojinin
do¤uflunda ve gelifliminde önemli bir rol oynam›fl, Comte’in “pozitivizminin” öncüsü olmufltur. Ayd›nlanman›n özgürlü¤ü, rasyonelli¤i, evrensel idealleri veSIRA
akl› S‹ZDE
amaçlamas›, toplumsal dünya hakk›nda rasyonel düflünme yoluyla toplumda ilerlemenin sa¤lanabilece¤i
düflüncesini do¤urmufltur. Sosyolojinin kurucular›, Ayd›nlanman›n bireyci felsefesine karAMAÇLARIMIZ
fl› ç›ksalar da sosyolojiyi temel olarak bu ilerleme düflüncesi üzerinde
yükselen bir bilim
olarak infla etmeye çal›flm›fllard›r.
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Siyasal Devrimler
AM AÇ

4

On sekizinci yüzy›lda
bafllayan ve on dokuzuncu
yüzy›l boyunca çeflitli
toplumlarda yaflanan
siyasal devrimler ve
Endüstri Devrimi, toplumsal
yap›da önemli de¤ifliklilere
neden olmufl ve sosyolojinin
do¤uflunda etkili
olmufllard›r.

1780’lerden itibaren ço¤u
alt orta s›n›ftan gelen
gazeteciler ve yazarlardan
oluflan yeni bir toplumsal
grup, Ayd›nlanma
düflünürlerinin
SIRA S‹ZDE fikirlerinin
basitlefltirilmifl ifadelerini
yay›nlayarak bu fikirlerin
geleneksel toplum yap›s›n›n
kendilerine
D Ü fi Ü N E Lfazla
‹ M bir seçenek
sunmad›¤› mülksüz alt orta
s›n›f mensuplar›na
yay›lmas›n› sa¤lam›flt›r.
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

Siyasal devrimlerin sosyolojinin do¤uflundaki etkisini de¤erlendirebilmek.

Ayd›nlanma düflünürlerinin fikirleri, Ruhban s›n›f› ve k›smen mutlakiyetçi rejimler d›fl›nda geleneksel toplum yap›s›n› y›kmaya, toplumsal bir devrim gerçeklefltirmeye yönelik de¤ildir. Bunun en önemli nedeni bu düflünürlerin ço¤unun kültürlü, e¤itimli ve müreffeh bir elit içinde do¤mufl olmalar›d›r. Baflka bir deyiflle,
mevcut toplum yap›s› Ayd›nlanma düflünürlerinin kendi kiflisel ç›karlar›na ayk›r›
de¤ildir. Ayd›nlanma düflünürleri geleneksel toplumsal düzenden çok geleneksel dinsel düzene muhaliftirler ve kendilerini isyanc› ya da devrimci olarak nitelendirmemifl, ilerlemenin bu yeni fikirlerin etkili kifliler aras›nda yay›lmas› sayesinde mevcut toplumsal düzen içinde gerçekleflebilece¤ine inanm›fllard›r (Hamilton, 1996:32-33).
Her ne kadar Ayd›nlanma düflünürlerinin kendileri devrimci olmasalar da Frans›z ve Amerikan Devrimleri sonras›ndaki siyasal ve toplumsal örgütlenme biçimleri, Ayd›nlanma düflüncesinden etkilenmifltir. Örne¤in, Amerikan Devrimi sonras›nda kurulan yeni Cumhuriyet’in Anayasas›, insan do¤as›n›n birli¤i, eflitlik, hoflgörü,
düflünce ve ifade özgürlü¤ü gibi birçok Ayd›nlanma kavram›n› savunmufltur. Frans›z Devrimini gerçeklefltirenlerin düflünceleri de Voltaire, Montesquieu, Diderot,
Rousseau, Concordet ve Benjamin Franklin gibi Ayd›nlanma düflünürlerinin düflüncelerine dayanmaktad›r (Hamilton, 1996:47). Buradan da anlafl›laca¤› gibi Ayd›nlanma düflünürleri on sekizinci yüzy›lda Frans›z Devrimi ile bafllayan ve on dokuzuncu yüzy›l boyunca çeflitli toplumlarda yaflanan siyasal devrimlerin nedenlerini yaratmam›fllard›r; ancak bu devrimleri gerçeklefltirenleri harekete geçirmifllerdir. Baflka bir deyiflle, geleneksel toplum yap›s›n›n çözülmesinden ve y›k›lmas›ndan sorumlu olan Ayd›nlanma düflünürlerinin eserleri de¤ildir. Bu nedenle, Amerikan ve Frans›z Devrimlerini sadece Ayd›nlanma düflüncelerinin uygulamaya geçmifl hali fleklinde düflünmek yan›lt›c› olur. Ayd›nlanma ilkelerinin etkisinin Devrimi yaratmad›¤›, aksine, Devrim sayesinde bu ilkelerin etkisinin bu derece artt›¤›
SIRA S‹ZDE
ileri sürülmektedir
(Hamilton, 1996:46). Ayd›nlanma ça¤›ndaki düflüncelerin popülerlefltirilip daha genifl kitlelere yay›lmas›, Frans›z Devrimine yak›n tarihlerde gerçekleflmifltir.
D Ü fiDi¤er
Ü N E L ‹ Mbir deyiflle Ayd›nlanma dönemindeki düflünceler, Frans›z Devrimi’nin gerçeklemesinde etkili olmufl, Frans›z Devrimi de Ayd›nlanman›n özgürlük, hoflgörü ve laiklik gibi düflüncelerinin uygulanmas›na olanak sa¤lam›flt›r (HaS O R U
milton, 1996:48).
D ‹ K K A T modern topluma geçiflteki eflik olarak görülen Amerikan ve Frans›z
Geleneksel toplumdan
Devrimleri, feodalizmin ve mutlakiyetçili¤in sonunu ve kapitalist toplumda egemen s›n›f
olarak burjuvazinin
do¤uflunu sembolize eder.
SIRA S‹ZDE

N N

Ayd›nlanma düflüncesinin dayand›¤› ilkeleri içeren yeni toplumsal örgütlenmeAMAÇLARIMIZ
ler yarat›lmas›n›
sa¤layan siyasal devrimler, sosyolojinin ortaya ç›k›fl›nda en önemli etkenlerden biri olmufltur. Bu devrimlerin toplumlar aç›s›ndan olumlu sonuçlar›
olmakla birlikte, devrimlerin etkisiyle toplumsal düzen bozulmufl, toplumsal ya‹ Tdüzensizlik
A P
flamda kaosK ve
yaflanmaya bafllanm›flt›r. Bu düzensizlik ve kargafla, dönemin düflünürlerinin toplumsal düzenin yeniden nas›l kurulabilece¤i ile ilgili so-
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‹NTERNET
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rular sormalar›na neden olmufltur. Bu dönemde baz› düflünürler, Orta Ça¤’›n nispeten bar›flç›l ve düzenli günlerine geri dönmek istemifl, di¤er baz› düflünürler ise,
toplumsal de¤iflmenin böyle bir geri dönüflü imkans›z hale getirdi¤ini fark etmifltir. Bu düflünürler, siyasal devrimlerle altüst olan toplumlarda toplumsal düzenin
yeniden kurulmas› için yeni temeller aramaya bafllam›fllard›r. Bu de¤iflimleri anlayabilmek için Frans›z Devrimi üzerinde biraz dural›m.

Frans›z Devrimi
Frans›z Devrimi, on sekizinci yüzy›l sonunda Fransa’da monarflinin y›k›lmas›na ve
cumhuriyetin kurulmas›na yol açan politik olaylar›n bütününe verilen add›r. Devrim 1789 y›l›nda bafllam›fl, Kral 16. Lui önce tahttan indirilmifl, ard›ndan kraliyet ailesiyle birlikte idam edilmifl, yönetim radikal gruplar›n eline geçmifl ve izleyen aylarda devrim karfl›t› oldu¤u düflünülen binlerce kiflinin idam edildi¤i bir terör dönemi yaflanm›flt›r. 1799 y›l›nda Napoleon Bonaparte’›n diktatörlü¤ü ile Frans›z
Devriminin resmi olarak sona erdi¤i kabul edilmektedir.
Resim 1.4
16. Lui’nin ‹dam›

Fransa kral› 16. Lui’nin idam›
Frans›z Devrimi’nin bafllamas›ndan yaklafl›k dört y›l sonra birbirine z›t politikalar› destekleyenler aras›ndaki çat›flmaya ba¤l› olarak 5 Kas›m 1793 - 27
Temmuz 1794 tarihleri aras›nda yaklafl›k on ay boyunca terör dönemi olarak
adland›r›lan bir dönem yaflanm›flt›r. Bu dönemde, “devrim düflmanlar›” olarak
nitelendirilen insanlar kitlesel olarak idam edilmifl, daha sonra bu idamlar›
gerçeklefltirenler de idam edilmifltir. Toplumsal yaflamda kaos ve paranoyan›n
hakim oldu¤u bu dönemde, tahmini olarak 16,000 - 40,000 aras›nda kiflinin
idam edildi¤i düflünülmektedir. Fransa, Frans›z Devriminin yaratt›¤› siyasal
kaos ortam›ndan 1799’da Napoleon’un mutlak iktidar› ile ç›km›fl, toplumsal
düzenin yeniden inflas› ise daha da uzun sürmüfltür.

Frans›z Devrimi, Avrupa toplumunda y›llar önce bafllayan düflünsel, toplumsal
ve ekonomik de¤iflimlerin bir sonucudur. Frans›z Devrimi ile birlikte Fransa’da
mutlak monarfli y›k›lm›fl, Kilise’nin otoritesi büyük ölçüde zay›flam›fl, cumhuriyet
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kurulmufl, Avrupa’ya uzun zaman egemen olan feodal toplum yap›s› büyük ölçüde ortadan kalkm›flt›r. Bu devrimle birlikte Montesquieu’nun benimsedi¤i güçler
ayr›l›¤› ilkesi hayata geçmifl, Rousseau’nun savundu¤u gibi bütün insanlar›n do¤ufltan birbirleriyle eflit oldu¤u kabul edilerek Fransa’da ‹nsan ve Yurttafl Haklar›
Bildirisi kabul edilmifl, gelene¤e karfl› akl› savunan Ayd›nlanma düflüncesi ve Ayd›nlanman›n özgürlük, bireycilik, laiklik gibi ilkeleri siyasal ve toplumsal yaflama
yans›maya bafllam›flt›r. ‹nsan ve Yurttafl Haklar› Bildirgesi, insanlar›n eflit do¤du¤unu ve eflit yaflamalar› gerekti¤ini, kimsenin dini inançlar› ya da sosyal konumu nedeniyle d›fllanamayaca¤›n› ve ay›planamayaca¤›n›, mutlak egemenli¤in ulusa ait
oldu¤unu ve bir kifli ya da grubun elinde toplanamayaca¤›n›, ulusun onay›n› almaSIRA S‹ZDE
yan bir iktidar›n
meflru olamayaca¤›n›, devlet yönetimindekilerin ulusa karfl› sorumlu oldu¤unu belirtmektedir. Böylece Frans›z Devrimi, orta s›n›flar›n yükseliflini sa¤lam›fl,
D Üsiyasal
fi Ü N E L ‹ Miktidar anlay›fl›nda köklü bir de¤iflikli¤e neden olmufl, tek rasyonel yönetim biçiminin demokrasi oldu¤u düflüncesinin yayg›nlaflmas›nda, ulus
devlet ve milliyetçilik ak›mlar›n›n bafllamas›nda ve di¤er uluslar›n kendi siyasal birS O R U
liklerini kurmalar›nda
etkili olmufltur.
Frans›z Devrimi
D ‹ K KveA TEndüstri Devrimi, önceki toplumsal normlar›n y›k›lmas›na ve modern
endüstriyel toplumun do¤ufluna ba¤l› olarak sosyolojinin gelifliminde büyük etkiye sahip
olmufllard›r.SIRA
Frans›z
S‹ZDEDevrimi Fransa’n›n toplumsal ve siyasal yap›s›n› de¤ifltirmifl, orta s›n›flar›n güçlenmesine ve bireysellik, özgürlük ve eflitlik ilkelerine dayanan rasyonel ve laik bir devletin kurulmas›na yol açm›fl, di¤er ülkelerde de benzer devrimlerin yap›lmas›nAMAÇLARIMIZ
da etkili olmufltur

N N

Frans›z Devrimi’nin sosyolojinin do¤uflu üzerindeki en önemli etkileri, sosyoloK ‹ Tinceleme
A P
jinin ay›rt edici
nesnesi olan toplumsal grup kavram›yla (Nisbet, 1943:36)
ilgilenmeye bafllamas›n› sa¤lamas› ve Devrimin neden oldu¤u toplumsal kargafla
ortam›nda sosyolojinin ortaya ç›k›fl›n› sa¤layan temel sorunun, yani toplumsal düT E L E V nas›l
‹ Z Y O Ninfla edilece¤i sorusunun sorulmas›na neden olmas›d›r. Franzenin yeniden
s›z Devrimi s›ras›nda, Kilisenin ba¤›ms›z bir toplumsal örgüt olarak gücü yok edilmifl, topraklar›na el konmufl, manast›rlar› ve okullar› kapat›lm›fl, ruhban s›n›f› mensuplar› devlet memurlar› haline gelmifltir. E¤itim sadece devletin yürütebilece¤i bir
‹NTERNET
ifllev olarak kabul edilmifl, okullar ve üniversiteler devlet tekeline al›nm›fl ve e¤itimin herkesin temel ihtiyac› oldu¤u kabul edilmifltir. Aile kurumu bir dönüflüm yaflam›fl, boflanma hakk› tan›nm›flt›r (Lamanna, 2002:21). Toplumsal örgüt olarak
devlet, gücünün doru¤una ulafl›rken insanlar› toplumun politik olmayan alanlar›nda birlefltiren ba¤lar zay›flam›fl, toplum atomize olmufltur (Nisbet, 1943:41). Devletin bu flekilde merkezileflmesi, ahlaki bir çözülmeyi beraberinde getirmifltir (Nisbet, 1943:44). Frans›z Devrimi laik ve rasyonel olan, Ayd›nlanma düflüncesinin yasal ve politik ifadesi olan bir devlet yaratm›fl, ancak toplumsal normlar› Katolik ve
muhafazakar toplumsal miras biçimlendirmeye devam etti¤i için geleneksel kanatta olanlar toplumdaki ve toplumsal kurumlardaki bu de¤iflimi elefltirmifl, Frans›z
Devriminin yeterince baflar›l› olmad›¤›n› ve devrimin liberal bireycilik anlay›fl›n›n
on dokuzuncu yüzy›l Fransa toplumuna çok uzak oldu¤unu savunmufllard›r (Lamanna, 2002:22).
Comte’a göre Frans›z Devrimi toplumsal ba¤lar›n çözülmesine, ahlak›n ve toplumsal dayan›flman›n zay›flamas›na neden olmufltur ve devletin temel toplumsal ifllevlerini aile veya din gibi baflka arac›lara devretmesi gerekmektedir. Di¤er bir deyiflle Comte, Frans›z Devrimi sonras›nda flekillenen yeni toplumun insanlar› birbi-
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rine ba¤layan birincil ba¤lar› çözdü¤ünü, dolay›s›yla sorunun politik ya da ekonomik de¤il, toplumsal oldu¤unu düflünür (Nisbet, 1943:44). Ona göre Fransa’da yaflanan kar›fl›kl›klar, bireyin kiliseden, aileden, topluluktan kopar›larak izole edilmesinden kaynaklanmaktad›r. Bu çerçevede Comte ve ilk dönem sosyologlar, ahlaki ve teorik olarak toplumsal gruplar›n önemli oldu¤unu, din, aile, topluluk gibi
kurumlar›n toplumsal dayan›flma ve toplumsal kontrol aç›s›ndan ifllevsel oldu¤unu, insanlar›n içinde yaflad›klar› toplumsal gruplara ba¤l› olduklar›n› ve bu gruplar
taraf›ndan flekillendirildiklerini vurgulam›fllard›r (Nisbet, 1943:44,45). Frans›z devriminin yaratt›¤› ortam içinde önem kazanan bu kavramlar, ilk dönem sosyolojinin
en önemli kavramlar›ndan olmufllard›r. Sosyolojiyi on sekizinci yüzy›l sonunda ortaya ç›kan siyaset bilimi, ekonomi, psikoloji gibi alanlardan ay›ran en önemli özelli¤in bu oldu¤u söylenebilir. Bu üç bilim, Frans›z devrimi ile birlikte güçlenen devletle, devletin finansman› ve ekonomisiyle ve bireysel olarak vatandafllar›yla ilgilenirken, sosyoloji Frans›z devriminin tahrip etti¤i toplumsal gruplarla ilgilenmifltir
(Nisbet, 1943:45).

N

Endüstri Devrimi
A M A Ç

5

Endüstri Devriminin sosyolojinin do¤uflundaki etkisini özetleyebilmek.

Endüstri devrimi terimi, teknolojik, ekonomik ve toplumsal alanda yaflanan büyük
çapl› de¤iflimleri ifade eden bir terimdir. Bu de¤iflimler, ilk olarak 1760-1850 y›llar› aras›nda ‹ngiltere’de bafllam›fl, on dokuzuncu yüzy›l içinde Bat› Avrupa’ya, Amerika’ya, Japonya’ya ve Rusya’ya yay›lm›flt›r. Endüstri Devrimi, bir seferde meydana
gelen bir olay de¤ildir. Endüstri Devrimi bat› toplumlar›n›n tar›m toplumlar›yken
endüstri a¤›rl›kl› toplumlar haline gelmelerini sa¤layan birbiriyle iliflkili bir dizi geliflmeyi ifade etmektedir.
Endüstri Devrimi’nin merkezinde bilimsel bilginin toplumun ihtiyaçlar›
do¤rultusunda pratik amaçlara yönelik olarak kullan›lmas› bulunmaktad›r. Daha önce üretim için büyük ölçüde insan ve hayvanlar›n enerjisi kullan›l›rken, Endüstri Devrimiyle birlikte baflta buhar gücü olmak üzere cans›z enerji kaynaklar›ndan yararlan›lmaya bafllanmas›yla birlikte her tür üretim için gerekli olan
zaman ve emek azalm›fl ve her alanda verimlilik büyük ölçüde artm›flt›r. Ayd›nlanma düflünürleri, do¤al olgular›n ve düzenliliklerin incelenmesi ve genel ilkeler haline getirilmesi ve bu ilkelerin sistematik ve ulafl›labilir biçimlerde özetlenmesi sayesinde bu ilkelerin toplumsal yaflama uygulanabilece¤ine inanm›fllard›r. Bu düflünce Endüstri Devrimi ile birlikte hayata geçmifl, elde edilen bilimsel bilgi, fabrikalarda, gemicilikte, madencilikte ve tar›mda, tüm üretim alanlar›nda uygulanm›flt›r. Bu aç›dan Endüstri Devrimi sürecinde yap›lan keflifler ve yaflanan geliflmeler,
Ayd›nlanma düflünürlerinin bilim ve akla dayal› ilerleme kavram›n› ve Bacon’un
“bilginin amac› insanl›¤a maddi geliflme sa¤lamas›d›r” fleklindeki düflüncesini
yans›tmaktad›r. Ayd›nlanma düflünürlerinin topluma faydal› olacak bilimsel bilginin önemine ve teknolojik ilerlemeye duyduklar› inanç, dönemin en önemli bilimcilerinin bilimsel çal›flmalar›n› faydal› araçlar gelifltirmeye yöneltmelerini sa¤lam›flt›r. Bilimsel araflt›rmalar›n toplumun materyalist ihtiyaçlar› do¤rultusunda yap›lmas› gerekti¤i anlay›fl›, döneminin en yetenekli bilimcilerinin gemi tasar›m›, fabrikalar, makineler, sokak ayd›nlatmas› gibi pratik konular üzerinde çal›flmalar›n› sa¤lam›flt›r. 18. yüzy›l, do¤a felsefesi ile endüstriyi yan yana getirmifl ve “kullan›fll› bil-

Endüstri Devrimi, 18.
yüzy›l›n ikinci yar›s›nda
bafllayan ve 19. yüzy›l›n
ikinci yar›s›na dek süren
ekonomik, teknolojik ve
toplumsal alanlarda
yaflanan birbiriyle iliflkili
genifl çapl› de¤iflimlerin
bütününe verilen add›r.

Buhar makinesini
icat eden ‹skoç mucit
James WATT
(1736-1819)
Endüstri Devrimi,
Ayd›nlanma düflünürlerinin
teknolojiye verdi¤i önemi ve
bilimin topluma faydal›
olmas› gerekti¤i ve bilim ve
ak›l yoluyla toplumlar›n
geliflece¤i fleklindeki
düflüncelerini
yans›tmaktad›r.
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Endüstri Devrimi’nin
simgelerinden biri
buharl› lokomotiftir.
Endüstri devriminin en
belirgin özellikleri emek
sürecinde kapitalist
kontrolün ve iflbölümünde
uzmanlaflman›n artmas›,
madencilik, üretim ve
ulafl›m alanlar›nda baflta
buhar gücü olmak üzere
cans›z enerji kaynaklar›ndan
ve yeni makinelerden ve
teknolojilerden
faydalan›lmas›d›r.

Endüstri Devrimi her alanda
daha az emekle daha çok
ürün al›nmas›n› sa¤layarak
toplumun zenginli¤ini genel
olarak artt›rd›ysa da bu
zenginlik toplumda eflit bir
flekilde da¤›lmam›flt›r.

SIRA S‹ZDE

4

gi” kavram›na verdi¤i önemle üretim süreçlerini iyilefltirecek çal›flmalar›n yap›lmas›n› sa¤lam›flt›r. Bilimsel bilginin toplumun ihtiyaçlar›n› karfl›lamak amac›yla kullan›lmas› fabrikalar›n, trenlerin, gemilerin, tar›msal ve endüstriyel üretim teknolojilerinin, radyo ve telefon gibi iletiflim araçlar›n›n gelifltirilmesiyle sonuçlanm›fl, böylece k›sa say›labilecek bir zaman dilimi içinde toplumsal yaflamda son derece büyük
bir de¤iflim meydana gelmifltir.
Endüstri Devrimini meydana getiren de¤iflimlerin bafl›nda temel olarak, emek
zanaat ba¤›ml› üretim tarz›ndan cans›z enerji kaynaklar›yla fabrikalarda yap›lan
üretime geçifl yer almaktad›r. Endüstri Devrimiyle birlikte yeni icat edilen çeflitli
makineler üretimde kullan›lmaya bafllanm›fl, tekstil, demir çelik, madencilik ve ulafl›m endüstrileri çok h›zl› bir flekilde geliflmifl, ekonomik verimlilik çok yüksek düzeyde artm›flt›r. Endüstrileflme, geleneksel toplumsal yaflam› radikal bir flekilde de¤ifltirmifl, basit k›rsal yaflam›n yerini karmafl›k bir kent yaflam›n›n almas›na neden
olmufltur. Endüstri kentlerindeki fabrikalarda çal›flmak için k›rsal alanlardan kitlesel olarak kentlere göç edilmifl, bu da endüstriyel kentlerin beklenmedik bir h›zla
büyümesine neden olmufltur. Bu kentlerde a¤›rl›kl› olarak kömürle çal›flan makineler nedeniyle fabrika sistemi, ilk endüstri kentlerinde yo¤un bir hava kirlili¤ine
yol açm›flt›r. Bir yandan h›zla büyüyen kentler ve göç olgusu, di¤er yandan iflçilerin ücretlerinin düflüklü¤ü ve çal›flma koflullar›n›n kötülü¤ü, endüstriyel kentlerde
suçun h›zla artmas›na neden olmufltur. Endüstri devrimi ile birlikte aile ve e¤itim
kurumlar› da dönüflüm geçirmifl, genifl ailenin yerini çekirdek aile alm›fl, e¤itimin
içeri¤i de¤iflmifl, e¤itim kurumu endüstrinin ihtiyaç duydu¤u iflgücünü yetifltirmeye yönelik olarak flekillenmifltir.
‹flçilerin kentlerde a¤›rl›kl› olarak endüstriyel kurulufllarda ve fabrikalarda kitlesel olarak çal›flmalar›, yeni “endüstriyel iflçi s›n›f›”n› do¤urmufl, toplumsal tabakalaflma yap›s›n› büyük ölçüde de¤ifltirmifltir. Endüstri Devrimi, uzun vadede toplumda refah›n ve zenginli¤in artmas›n› sa¤lam›fl olsa da endüstrileflen bölgelerde
üretim ve buna ba¤l› olarak zenginlik ve refah artarken zenginli¤in eflitsiz da¤›l›m›
nedeniyle iflçi s›n›f› uzun süre yoksulluk içinde yaflam›flt›r. Di¤er bir deyiflle, endüstriyel iflçi s›n›f›na mensup olan iflçiler on dokuzuncu yüzy›la kadar büyük ölçüde sosyal ve siyasal haklardan mahrum bir flekilde, kötü çal›flma koflullar›nda ve
düflük ücretlerle çal›flm›fl ve genel olarak sa¤l›ks›z koflullarda yaflam›flt›r. Bunun
yan›nda bilimsel yöntem iflin örgütlenilmesinde de kullan›lm›fl ve iflçilerin iflverenin ç›karlar›na yönelik olarak en verimli flekilde çal›flt›r›lmas›na yönelik uygulamalar gelifltirilmifltir. ‹flçilerin çal›flma ve yaflama koflullar›ndaki bu sorunlar ve endüstriyel iflçilerin fabrikalarda kitlesel olarak çal›flmas›, iflçilerle iflverenler aras›ndaki
ç›kar çat›flmas›n›n kitlesel iflçi hareketlerine dönüflmesine yol açm›flt›r. Endüstriyel
iflçi s›n›f› ile iflverenler aras›ndaki ç›kar çat›flmas›, Endüstri Devrimi’ni izleyen y›llarda genifl çapl› iflçi hareketlerinin ve sosyalist düflüncenin geliflmesinde etkili olmufl, ayr›ca endüstri ve kapitalizmin yaratt›¤› sorunlar klasik sosyoloji teorilerinde
de ele al›nm›flt›r. Kapitalizmin çeflitli yönlerini elefltiren Marx sosyalist toplumlar›n
do¤uflunu sa¤layacak politik eylemler üzerinde çal›fl›rken, Weber ve Durkheim da
kapitalizmin yaratt›¤› sorunlar›n yine kapitalist sistem içinde çözülmesine yönelik
çal›flmalar yapm›fllard›r (Ritzer, 2008:6).
Endüstri Devrimi
ile birlikte toplumsal s›n›flar›n yap›s› nas›l de¤iflmifltir?
SIRA S‹ZDE
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Resim 1.5

Endüstri Devrimine dek fabrika ya da atölye gibi endüstriyel iflletmeler olmad›¤› için, bu gibi iflletmelerde çal›flma koflullar›yla ilgili yasal mevzuat da yoktu.
Bu nedenle, Endüstri Devriminin ilk dönemlerinde
de flikâyet edemeyecek kadar küçük ve e¤itimsiz olan
çocuklar, fabrikalarda yo¤un olarak ve yetiflkinlerden daha düflük ücretle çal›flm›flt›r.
Kaynak:
http://apworldhistorywiki.wikispaces.com/Child+Labor+During+the+Industrial+Revolution+2

Endüstri Devrimi ile birlikte toplumda yaflanan bu de¤iflimler, yeni bir toplum
tipinin olufltu¤unun habercisidir. Bu yeni toplum, “Endüstri toplumu” ya da “modern toplum” olarak adland›r›lm›flt›r. Di¤er bir deyiflle endüstri toplumu, modern
toplumdur. Endüstri toplumunun genel özelliklerini özetlemek gerekirse (Kumar,
2006:286):
• Ekonomiye insan ve hayvan gücü yerine buhar, petrol veya elektrik gibi
cans›z enerji kaynaklar›yla çal›flan makineler yön vermektedir.
• Zanaatkârlar›n küçük ölçekle elde ürettikleri ürünlerin yerini fabrikalarda
makinelerle büyük ölçekli olarak üretilen ürünler alm›flt›r.
• Nüfusun önemli bir k›sm› tar›mda de¤il kentlerdeki endüstriyel kurulufllarda çal›flmaktad›r.
• ‹flbölümü uzmanlaflm›fl, hem yeni meslekler do¤mufl, hem kol eme¤i ile kafa eme¤i birbirinden ayr›lm›fl hem de yap›lan ifl en küçük parçalar›na ayr›lS‹ZDEdüzeyde yam›flt›r. Bu flekilde çal›flmak, fabrikalarda çal›flan iflçilerinSIRA
yüksek
banc›laflmas›na neden olmufltur.
• Kad›nlar fabrikalarda çal›flmaya bafllam›fl, geleneksel toplumda
oldu¤undan
D Ü fi Ü N E L ‹ M
daha yüksek düzeyde iflgücüne kat›lm›fllard›r.
• Emek üzerinde kapitalist iflverenler giderek daha fazla kontrole sahiptir.
S O R U
• Üretim araçlar›na sahip olan ve olmayan toplumsal s›n›flar
ayr›flm›fl ve aralar›ndaki ç›kar çat›flmas› iflçi hareketlerine yol açm›flt›r.
• ‹fl ve ev, çal›flma zaman› ve bofl zaman geleneksel toplumda
gibi iç
D ‹ K K Aoldu¤u
T
içe de¤ildir, ayr›flm›flt›r.
• Nüfusun ço¤u kentlerde yaflamaktad›r ve k›rsal alanlarda
yaflayanlar da ürün
SIRA S‹ZDE
ve hizmetler aç›s›ndan büyük ölçüde kentlere ba¤l›d›r.
• Nüfusun ço¤u okuryazard›r.
• Laiklik ilkesiyle, rasyonel bir flekilde, bürokrasiyle ve genellikle
AMAÇLARIMIZulus devletler taraf›ndan yönetilir.

N N

K ‹ T A hakk›nda
P
Siyasal devrimlerin ve Endüstri Devriminin toplumlar› nas›l dönüfltürdü¤ü
daha
fazla bilgi edinmek için son derece ak›c› bir dille yaz›lm›fl olan Leo Huberman’›n “Feodal
Toplumdan Yirminci Yüzy›la” adl› kitab›n› (‹letiflim Yay›nlar›, 2009, Çeviren: Murat BelTELEV‹ZYON
ge) okuyabilirsiniz.
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SOSYOLOJ‹K POZ‹T‹V‹ZM‹N GEL‹fiMES‹ VE
SOSYOLOJ‹N‹N DO⁄UfiU

Joseph-Marie de
MAISTRE
(1753-1821)

Pozitivizmin kökleri, Ayd›nlanma düflüncesinin merkezinde yer alan ‘bilginin
kayna¤› olarak dinsel otoritenin yerini bilimin almas› gerekti¤i’ düflüncesinde yatar (Swingewood, 1998:49-50). Pozitivizmin kökleri Ayd›nlanma düflüncesinde olsa da, pozitivizm, Ayd›nlanma düflüncesine hakim olan ampirizmden farkl›d›r.
Ampirizm, insan bilgisinin deneyime dayal› oldu¤u, gerçek bilgiye ancak dünyaya iliflkin gözlem ve deneyim yoluyla ulafl›labilece¤ini ileri süren bir epistemolojidir. Bu anlay›fla göre bilimsel bilgi yararl›, yenilikçi ve ifllevsel bir toplumsal
üründür ve bilginin kayna¤› deneyim oldu¤una göre ancak d›fl dünyada deneyimlenebilecek ya da gözlemlenebilecek olan bilgiler bilimsel bilgidir. Pozitivizm ise,
ampirik yöntemi kullanarak olgular aras›ndaki iliflkilere dair genel yasalar› ortaya
koymaya çal›flan, gerçek bilginin sadece deneyimlere dayand›¤›n› savunarak metafizik spekülasyonlar› reddeden ve toplumu gözlem ve deneyim arac›l›¤›yla ö¤renilip do¤rulanan d›flsal bir gerçeklik olarak tan›mlayan bir felsefedir. Bir baflka
flekilde tan›mlayacak olursak, Pozitivizm, bilimin tek bir mant›¤› oldu¤unu, fiziksel dünyada oldu¤u gibi toplumsal dünyada da evrensel yasalar oldu¤unu varsayan ve bu yasalar›n do¤rulu¤unun ampirik yöntemle kan›tlanabilece¤ini ileri süren bir bilim felsefesidir.
Birçok Ayd›nlanma düflünürü, insan› d›flsal çevrenin ürünü, insan düflüncelerini ve deneyimlerini de büyük ölçüde d›flsal ortam›n zorunlu sonucu olarak tan›mlam›flt›r. Bu düflünce ayd›nlanma düflüncesinin merkezinde yer alan insan›n akl›n›
kullanarak ilerleyebilme ve mükemmelleflebilme potansiyelinin oldu¤u ilkesiyle
çeliflmektedir; çünkü insan düflüncelerini d›flsal ortam›n zorunlu sonucu olarak
görmek, insan› pasif bir konuma getirir. Baflka bir deyiflle, Ayd›nlanma düflünürleri bir yandan insan bilincinin biçimlerini ve hareket tarzlar›n› maddi koflullar›n belirledi¤ini ileri sürüp, di¤er yandan insanl›¤›n özgürlük, ak›l ve bireysel irade sayesinde geleneksel ideolojilerin yaratt›¤› cehalet ve bask›dan kurtulabilece¤ini savunarak birbirinden çok farkl› unsurlar içeren ikili bir anlay›fl gelifltirmifllerdir (Swingewood, 1998:50). Buna ra¤men Ayd›nlanma düflüncesi akl› yüceltmifl ve empirik
gerçekliklerden daha üstün tutmufl, dinsel otoritenin ve mutlakiyetçi yönetimlerin
ak›l d›fl› güçlerinin karfl›s›na bireycili¤i ve akl›n ilkelerini koymufl ve toplumsal kurumlar›n akl›n ilkeleriyle uyumlu olmas› gerekti¤ini savunmufltur. Ancak bu anlay›fla göre baz› kurumlar›n ak›l d›fl› olarak görülmesi, bu kurumlar›n önemini minimum düzeye indirgemifl, bu da bu kurumlar›n toplumla iliflkisinin incelenmesini
ve din ve kilise gibi geçmifle ait olan baz› kurumlar›n mevcut toplumla iliflkisinin
incelenmesini olanaks›zlaflt›r›yordu (Swingewood, 1998: 51-52).
18. yüzy›lda Ayd›nlanman›n elefltirel düflüncesinden 19. yüzy›lda sosyolojik
pozitivizme geçilmesi, Frans›z Devrimi’nden sonra gerçekleflmifltir. Frans›z Devrimi sonras›nda Ayd›nlanma düflünürleri taraf›ndan ak›l d›fl› olduklar› için toplumsal
de¤iflme aç›s›ndan önemsiz görülen kurumlar›n toplumsal de¤iflimde oynad›klar›
rol fark edilmifl ve Ayd›nlanma düflünürlerinin bu görüfllerinin yetersizli¤i ortaya
ç›km›flt›r. Frans›z Devrimi ve Endüstri Devrimi ile birlikte siyasal ve toplumsal düzenin alt üst olmas›, topluma ait geleneksel de¤erlerin kaybedilmesi ve yeni de¤erlerin de toplumun süreklili¤ini sa¤layaca¤›ndan flüphe edilmesi, toplumsal düzenin bireycilik temelinde yükselen yeni toplum tipinde sa¤lanamayaca¤› düflüncesini do¤urmufltur. Bu nedenle Frans›z Devrimi’nden sonra Ayd›nlanman›n vurgulad›¤› bireysel haklar›n önemi azalm›fl, ak›lc› ilkeler, hiyerarfli, ödev ve kolektif ya-
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rar vurgulanm›fl, din de dahil olmak üzere bütün toplumsal kurumlar›n bütünün
parças› kabul edildi¤i bütüncül bir toplum anlay›fl› benimsenmifltir. Bu bütüncültoplum anlay›fl›, daha sonra Comte’un çal›flmalar›nda da etkili olacak olan Bonald
ve Maistre’nin düflüncelerinde aç›kça görülebilir. Bonald ve Maistre, toplumu, içsel özü ve ruhu olan, çeflitli, indirgenemez ve ayr›lmaz bir flekilde birbirine ba¤l›
parçalardan oluflan organik bir bütün olarak tan›mlam›flt›r. Bonald ve Maistre’ye
göre toplum bireylerin toplam›ndan ibaret de¤ildir, bütün kültüre ait olan kolektif
bir anlay›flt›r (Swingewood, 1998:52).
Bonald, Maistre ve di¤er baz› gelenekçi düflünürler, toplumu içinde bulundu¤u
siyasal ve toplumsal krizden ç›karabilmeye yönelik bir çaba olarak devrim öncesi
SIRA S‹ZDE
de¤erlere ve toplumsal yap›ya geri dönülmesini istemifl, ancak
Saint Simon ve
Comte, toplumu krizden ç›karacak olan›n geleneksel de¤erlere dönüfl oldu¤unu
düflünmemifllerdir. Saint Simon toplumun yeni yüzy›lda çal›flma
ve iflbirli¤i kavD Ü fi Ü N E L ‹ M
ramlar›na dayal› bir dizi ahlaki de¤erle yeniden organize olaca¤›n› düflünmüfl,
Comte ise, toplumun içinde bulundu¤u bu durumdan ancak pozitivizm arac›l›¤›yS O R U
la ç›k›labilece¤ini savunmufltur.
Topluma yeni bir bak›fl aç›s›yla bakm›fl olsa da Ayd›nlanma düflüncesi,D temel
‹ K K A Tolarak de¤erlere ba¤l› bir düflünce oldu¤u için bilimsel bir sosyolojik yaklafl›m gelifltirememifl ve sosyolojinin konusunu oluflturacak olan toplumu, bütün kurumlar›yla bir
bütün olarak göreSIRA S‹ZDE
memifltir. Sosyolojinin bir bilim olarak geliflmesi ancak pozitivizmin sosyolojiye uygulanmas›yla, yani Comte’un sosyolojik pozitivizmi gelifltirmesiyle mümkün olacakt›r.
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Topluma yeni bir bak›fl aç›s›yla bakm›fl olsa da Ayd›nlanma düflüncesi temel
olarak de¤erlere ba¤l› bir düflünce oldu¤u için bilimsel bir sosyolojik yaklafl›m geK ‹ T bütün
A P kurumlalifltirememifl ve sosyolojinin konusunu oluflturacak olan toplumu,
r›yla bir bütün olarak görememifltir. Sosyolojinin bir bilim olarak geliflmesi ancak
pozitivizmin sosyolojiye uygulanmas›yla, yani Comte’un sosyolojik pozitivizmi geT E L E V ‹olarak
Z Y O N görür ve
lifltirmesiyle mümkün olacakt›r. Comte, do¤a bilimlerini pozitivist
sosyolojinin de pozitif bir bilim oldu¤unu ve pozitivist yöntemi kullanmas› gerekti¤ini savunur. Toplum, astronomide oldu¤u gibi gözlem, fizik ve kimyada oldu¤u
gibi deney ve biyolojide oldu¤u gibi karfl›laflt›rma teknikleriyle, yani do¤a bilimle‹NTERNET
rinin kulland›¤› yöntemle incelenmelidir (Keat ve Urry, 1994:90).
Pozitif bilim felsefesi, sadece gözlenebilir olgular ve bu olgular aras›ndaki iliflkiler d›fl›nda hiçbir fleyin bilgisine sahip olamayaca¤›m›z, olgular›n alt›nda yatan
yap›lar veya mekanizmalar hakk›nda bilgi sahibi olamayaca¤›m›z varsay›m›na dayan›r. Comte toplumsal olgular› yöneten evrensel ve de¤iflmez yasalar oldu¤unu
ve toplumsal olgular›n bu yasalarla birbirilerine ba¤l› olduklar›n› savunmufltur.
Comte’a göre bilimsel olanla bilimsel olmayan aras›ndaki ayr›m s›nanabilirliktir;
bu nedenle do¤a veya toplum hakk›ndaki bilimsel önermeler genel iddialarda bulunan ve s›nanabilir ve kestirilebilir (tahmin edilebilir) nitelikte olan önermelerdir.
Ayr›ca bir önermenin anlaml› olabilmesi için gerçe¤in en basit flekildeki ifadesine
indirgenebilir olmas› gerekir (Keat ve Urry, 1994:87). Olgular aras›ndaki yasalar
sayesinde olgular› hem aç›klayabilece¤imizi hem de tahmin edebilece¤imizi düflünen Comte’a göre tahmin bilinmeyenden bilinene geçifltir; bu nedenle tahminler sadece gelecekle ilgili olmak zorunda de¤ildir, geçmiflle ya da flu anla ilgili de
olabilirler (Keat ve Urry, 1994:87). Böylece pozitivist yaklafl›m teolojiden veya
metafizikten sadece kontrol edilebilir ve s›nanabilir olan önermeleri kabul etmesiyle ayr›l›r.

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

26

Klasik Sosyoloji Tarihi

Comte, bilimsel teorilerin ancak olgular ile uyumlu olduklar› takdirde bilimsel
aç›dan de¤erli olacaklar›n› ve teorilerde yer alan hipotezleri gözlemlerimizle s›namam›z gerekti¤ini belirtir; buna ba¤l› olarak da olas›l›k teorisi veya evrim teorisi gibi uygulamal› çal›flma yap›lamayacak olan alanlar› bilimin metafizik yan› olarak
görür ve reddeder (Keat ve Urry, 1994:88). Sosyoloji ise hem uygulamal›, hem de
bütün bilimlerden daha karmafl›k olan bir bilimdir. Sosyolojinin kendisinden önce
geliflen di¤er bilimlere ba¤l› oldu¤unu kabul etse de Comte hem sosyolojinin di¤er bilimlere indirgenmesine hem de sosyal olan›n baflka düzlemlere indirgenmesine karfl› ç›km›fl, özellikle de toplumu o toplumda yaflayan tekil insanlar›n toplam› olarak ya da bu insanlar›n tek tek toplumsal sözleflme ile dahil olduklar› bir yap› olarak gören teorileri reddetmifltir (Keat ve Urry, 1994:89). Comte temel gerçeklik olarak toplumun kendisini kabul etmifl, toplumsal olan› tarih, politika ve ekonomiden ay›rm›fl, sosyolojinin bilimsel inceleme nesnesinin toplum oldu¤unu belirtmifltir. Böylece Comte ilk kez pozitivizmin sosyolojik bir versiyonunu
(Cross, 2008:26), sosyolojik pozitivizmi gelifltirmifl, toplumun incelenmesinde bilimsel yöntemin kullan›lmas› sayesinde sosyolojiye bilim statüsü
kazand›rm›fl, böylece sosyolojiyi bir bilim olarak kurmufltur.
Özetlemek gerekirse, bir yandan siyasal devrimler sonras›nda yaflanan düzensizlik ve kaos düzene ve gelene¤e olan inanc› geri getirmifl ve toplumsal gruplarla ilgilenilmesini sa¤lam›fl, toplumsal düzenin yeniden nas›l kurulaca¤› sorusunun
sorulmas›na neden olmufl, di¤er yandan do¤a bilimlerindeki somut geliflmeler ve
kurumsallaflma, sosyal bilimlerin izleyebilecekleri bir yöntemsel model oluflturmufltur. Her ne kadar profesyonel anlamda sosyoloji disiplininin ortaya ç›k›fl› 19.
yüzy›l›n ikinci yar›s›n› bulduysa da, sosyolojinin do¤uflu Ayd›nlanma düflüncesinin
19. yüzy›l›n bafl›nda Saint Simon ve Comte’un çal›flmalar› sayesinde biçimlenen
“klasik sosyoloji”ye aktar›lmas›yla bafllamaktad›r (Hamilton, 1996:48).

