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ÖZ: Bu çalışmada Baykan Sezer’in sosyolojide yönteme dair görüşleri incelenmektedir. Bilindiği 
gibi yöntem, sosyolojinin temel tartışma konuları arasında yer almaktadır. Türkiye’nin önde gelen 
sosyologlarından Sezer de yöntem konusunun genel kabullerine eleştirel açıdan yaklaşan bir 
sosyologtur. Yönteme dair genel kabul gören görüşleri bazı sorularla irdelemekte ve 
eleştirmektedir. Yöntem konusunda tarihselliğe ve toplum tarihi bilgisine önem veren Sezer, her 
uygarlık çevresinin farklı tarihsel-toplumsal değişme çizgisine sahip olduğunu belirtir. Farklı 
tarihsel-toplum çevrelerinin farklı toplumsal değişme çizgilerine sahip olması dünyada birbirinden 
farklı toplumsal evrim çizgilerinin olabileceğini de ortaya koymaktadır. Toplum olayları çok yönlü 
ve karmaşıktır. Sosyolojide tek bir evrensel yöntem yoktur. Bu bağlamda da sosyolojide farklı 
yöntem anlayışları vardır. Sezer’in yöntem anlayışında tarihsellik, “temel etken” kavramı ve 
“tarihsel-toplumsal değişme çizgisi” kavramları öne çıkmaktadır. 
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ABSTRACT: In this study, Baykan Sezer's views on method in sociology were examined. As it is 
known, the method is among the main discussion topics of sociology. One of Turkey's leading 
sociologists, Sezer is a sociologist who is critical of the general acceptance of method. Examines and 
criticizes the generally accepted views about the method with some questions. Attaching 
importance to historicity and knowledge of social history as a method, Sezer states that every 
civilization and environment has different lines of historical-social change. The fact that different 
historical-society circles have different lines of social change also reveals that there may be different 
lines of social evolution in the world. Community events are multifaceted and complex. In this 
context, there is no single universal method in sociology. Accordingly, there are different 
understandings of method in sociology. In Sezer's understanding of method, the concepts of 
historicity, “basic factor” and “social-historical development line” come to the fore. 
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Giriş 

Sosyolojinin kendisiyle özdeşleştirdiği, ayıramadığı üç temel tartışma alanı vardır. Bunlar 
sosyoloji tarihi, yöntem ve toplumsal değişme konularıdır. Bu bağlamda yöntem konusu 
sadece sosyolojinin bir alt disiplini, tartışma alanı değil, sosyolojinin kendisi ile 
özdeşleştirdiği, kendisini bilim olarak kanıtlamak adına sarıldığı temel bir alandır. 

Yöntem konusu, Türk sosyoloji tarihinde yoğun şekilde çalışılan ve üzerinde durulan 
temel konular arasında yer almaktadır. Baykan Sezer’in de dediği gibi “sosyolojide yöntem 
konusunun özel bir yer ve önemi bulunmaktadır.”1 Sezer’e göre yöntem, sosyologların olaylar 
arasında ilişki ve bağlantıları soyut düzeyde kurabilmesine ve böylece olayların 
anlaşılmasına izin vermesine dönük bir yaklaşım biçimidir. Yöntem ile olayların iç mantıksal 
boyutları soyut düzeyde yansıtılır. Yöntemin geçerliliği ve bilimselliği olayların iç mantıksal 
boyutlarını yansıtmasıyla mümkündür. Konusundan bağımsız bir yöntem kurgulamak 
sosyolojiyi başarıya götüremez.2 

Türkiye’de sosyologların Batı’da geçerli olan sosyoloji yaklaşımlarından en azından birine 
mensup oldukları, ağırlıklı olarak da yapısalcı, işlevselci, çatışmacı, tarihi maddeci sosyoloji 
yaklaşımlarını benimsedikleri veya bu yaklaşımları sentezleyen bir anlayışa sahip oldukları 
söylenebilir. Bu bağlamda, sosyolojide, sosyolojik bilgi üretme sürecinde, yöntem 
oluşturulurken yapısal-işlevselci sosyoloji yaklaşımı ile tarihsel bakış açısını veya farklı 
yaklaşımları birlikte kullanan sosyologlara Türk sosyolojisi içerisinde sıkça rastlamak 

mümkündür. Doğrudan böyle olmasa bile sosyoloji çalışmalarında uygulanan tekniklerde, 
sosyoloji yaklaşımlarının “ezberci” yansımalarını bulmak sıradan bir anlayış olarak 
karşımıza çıkmaktadır.  

Yöntem; sosyolojinin, sosyologların devamlı tartıştıkları ve sonuçlandıramadıkları, 
sonuçlandırmalarının da mümkün olmadığı bir alandır. Ömer Bozkurt’un da belirttiği gibi 
yöntem, “Bir eşseslilerin anlamsal alanı öğretiden tekniğe, dünya görüşünden, epistemolojik 
yargılara, bilgi kuramlarından düşünsel dizgelere (sistemlere) kadar uzanan geniş bir yüzeyi” 
kapsar.3 Farklı bilimsellik düzeyleri, farklı nesnelleştirme derecelerine karşılık gelen yöntem, 
her zaman apriori bir özellik taşımaktadır. Bu durumda, yöntem konusunda birliğe varmak 
olanaksızdır.4Sosyolojide birden çok yaklaşım ve anlayış farkı bulunmakta, sosyologlar da 
benimsedikleri bu yaklaşım ve anlayış paradigmalarına göre çeşitli ekollere, teorilere 
bağlanmakta; tarihi maddeci, yapısalcı, işlevselci, sembolik etkileşimci, yorumsamacı veya 
başka sosyoloji yaklaşımlarına göre bir sınıflamaya dahil olmaktadırlar. Sosyolojide yöntem 
konusu, sosyologların benimsedikleri yaklaşımlara, yaptıkları teorik ve uygulamalı 
çalışmalara göre de değişmektedir. 

“Bütün bilimsel inceleme veya araştırmaların amacı, yaşamı, çevremizde olup biten olayları daha 
yeterli biçimlerde algılamak ve anlayabilmek, gerektiği zaman ve olanaklı bulunduğunda 
denetleyebilmek”tir.5 Sosyologlar da çalışmalarında bu amaç doğrultusunda yöntemi 
kullanmaktadırlar. Amiran Kurtkan, yöntemi, araştırma yolu ile bulunup ortaya 
konulabilecek somut sebep-sonuç ilişkilerini ve bu ilişkilerin temelinde yer alan soyut bilim 

 
1 Baykan Sezer, Sosyolojide Yöntem Tartışmaları, İstanbul: Doğu Kitabevi Yayınları, 2022, s. 10. 
2 A.g.e., s. 51-54. 
 Örnek olarak Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu ve özellikle Âmiran Kurtkan verilebilir. 
3 Ömer Bozkurt, “Toplumsal Bilimlerde Yöntem Kavramının Alanı”, Amme İdaresi Dergisi, 5/4 (1972), 
s. 4. 
4 Bozkurt, “Toplumsal Bilimlerde Yöntem Kavramının Alanı”, s. 5-13. 
5 İbrahim Yasa, “Küçük Toplulukları İnceleme Yöntemi”, Toplum Bilimlerinde Araştırma ve Yöntem, 
Ankara: TODAİE Yayınları, 1976, s. 275. 
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yasalarını tespit edebilmek için izlenmesi gereken yol olarak tanımlamaktadır.6Mübeccel B. 
Kıray ise çok iddialı bir anlatımla, sosyologların araştırmalarında kullanacağı gözlem 
teknikleri ile olaylar arasındaki değişkenleri bulup inceleyerek, bunların birbiriyle ilgisinin 
gösterilmesiyle yarı deneysel bir dakikliğe ulaşılacağı iddiasındadır.7 Ergun’a göre yöntem, 
sosyolojide amaca göre uygulanan bir araştırma planı; bir bilimin amacına ulaşmasını 
sağlayan zihinsel tutumların, algılamaların ve düşünsel girişimlerin bütünüdür.8 Bir başka 
sosyolog ise sosyolojik araştırmalarda uygulanacak yöntem konusunda, “toplumsal olayların 
açıklanmasında nitel yöntemlerle matematiksel yöntemlerin birbirini” tamamlaması ve 
desteklemesi açısından matematiğin kullanımının gerekliliğini öne çıkarmaktadır.9 

Ancak sosyolojide bu tür sentezci yaklaşımlara, Batı merkezli yöntemsel kabullere 
eleştirel bakan, yöntem konusunda belirtilen yaklaşımların dışında kalan ve işin içine tarihi, 
felsefeyi, tarihi maddeciliği katan ama hepsine mesafeli yaklaşan sosyologlar da 
bulunmaktadır. Bu grupta yer alan sosyologların başında Baykan Sezer gelmektedir. Sezer, 
bilimi, özellikle sosyolojiyi “mutlak” olgusal ve “tarafsız” bir bilim olarak kabul etmez. 
Yöntemi mutlaklaştırmanın zaaflarını ayrıntılı olarak gören Sezer, sayılara yalan söyletecek 
kadar otoriter, buyurgan, şekilci bilim anlayışına karşı olduğunu yazdıklarıyla ortaya koyar. 
Sezer, doğa bilimleri mantığı ile sosyolojide yönteme yaklaşan katı pozitivist ve determinist 
anlayıştan uzaktır. 

Baykan Sezer için sosyolojideki bu yöntem sorununa çözüm üretebilmenin yolu, Batı 
sosyolojisinden gelen bütün açıklamaları mutlak doğrular olarak kabul etmek yerine, bu 
açıklamaları soru konusu yapmak ve tartışmak, Batı sosyolojisinin getirmiş olduğu 
açıklamaların toplum çıkarlarımıza uygun düşüp düşmediğine karar vermektedir. Doğruya 
ulaşabilmek ise ancak kendi çabalarımız sonucu mümkün olabilecektir.10 Zira, sosyolojide 
tek bir evrensel yöntem yoktur; yöntemler vardır. Elbette sosyoloji olaylara, olgulara, 
gelişmelere bağlı bir bilimdir. Ancak bu özellikler onun tarafsızlığına, içinde bulunduğu, 
üretildiği toplumun çıkarlarına karşı durmasına, başka toplumların çıkarlarını savunmasına, 
salt bilimsellik adına haklı çıkarılmasına hizmet edemez. 

Bu makalenin konusu olan ve bizim üzerinde yoğunlaştığımız Baykan Sezer’in yöntem 
anlayışının ayrıntılarına geçmeden önce, onun Batılı sosyoloji ekollerinin kendi toplumlarını 
merkeze alan anlayışlarını eleştiren bir sosyolog olduğunu peşinen belirtelim. Doğu 
toplumlarını Batılı toplumlar ile birlikte, bir bütün içerisinde ele alarak, birbirlerine 
karşıtlıkları üzerinden değerlendiren görüşlere, teorilere sahip olan Sezer’in yöntem 
konusuna bakışı da elbette eleştirel ve sorgulayıcı olacaktır. Sezer, Batı sosyolojisinin 
yaklaşımlarını, yöntemini, tekniklerini kutsayan sosyologların bu anlayışlarına karşı duran, 
kendi sosyoloji yaklaşımı ile birlikte yöntemden ve yöntem içerisinde kullanılan 
tekniklerden ne anladığını ortaya koyan bir sosyologtur. 

Baykan Sezer’in Sosyolojide Yöntem Konusundaki Görüşleri 

Yöntem Konusuna Yaklaşımı 

Batı’da ortaya çıkan ve gelişen, oradan diğer ülkelere yayılan sosyolojinin Batı’yı merkeze 
alarak Batı dışı toplumlara karşı geliştirdiği ötekileştirmeye dayalı anlayışını eleştiren 

 
6 Âmiran Kurtkan Bilgiseven, Sosyal İlimler Metodolojisi, İstanbul: Filiz Kitabevi, 1994, s. 1-3. 
7 Mübeccel B. Kıray, Tüketim Normları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Bağlam Yayınları, İstanbul: 
2005, s. 29. 
8 Doğan Ergun, Sosyoloji ve Tarih, İstanbul: Der Yayınları, 1982, s. 55-56. 
9 İbrahim Armağan, Yöntembilim-2: Bilimsel Araştırma Yöntemleri, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları, 1983, s.3.  
10 Sezer, Sosyolojide Yöntem Tartışmaları, s. 17-18. 
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Baykan Sezer’in yöntem konusuna bakışı, sosyolojide belirli bir hiyerarşiye, formasyona, sıra 
düzenine bağlı egemen yöntem anlayışından farklıdır. Sezer’e göre, sosyolojide yöntem, 
yalnızca bazı doğrulara ulaşmamızı sağlayan bir araç olarak kalmamakta, bunları kanıtlama 
görevini de yüklenmektedir. Öyleyse en son ve en mükemmel yöntem şudur denilemez. Bu 
nedenle Batı’da geçerli olan sosyoloji yaklaşımlarına, anlayışlarına kuşku ile bakmak, kendi 
çalışmalarımıza bağlı olarak kendi yaklaşımımızı, yöntemimizi ve tekniğimizi geliştirmemiz 
gerekmektedir.  

Günümüz sosyolojisinde üzerinde görüş birliği sağlanmış, evrensel bir yöntem 
anlayışının olmadığı görüşünde olan Sezer de yöntemi sosyolojide doğrulara ulaşılmasını 
sağlayan bir yol, bir araç, ama sadece bir araç olarak görmektedir. Yöntem, sosyolojide farklı 
yaklaşımları, görüşleri kanıtlama görevi yüklenmiş bir araçtır. Sosyolojide farklı 
yaklaşımların bulunması vesilesiyle farklı sosyoloji yöntemlerinin bulunması da doğaldır. 
Buna karşın sosyologlar, sosyolojiyi tartışma dışı tutabilmek, bilimsel açıdan duyulan 
şüpheleri giderebilmek, onun önemli bir bilim olduğunu göstermek adına tek bir yöntem 
aramakta, uzmanlığı gerektiren bir kurallar dizisinden söz etmektedirler. Bunu 
sağlayabilmek için araştırma kurallarına giderek mutlak ve soyut bir nitelik 
yakıştırılmaktadır. Bu mutlaklık ve soyutluk belli bir kutsallığı ve dokunulmazlığı da 
beraberinde getirmektedir.  

Yöntemi sosyolojinin ayrılmaz bir parçası olarak gören ve sosyolojide deneyselliğe karşı 
çıkan Sezer, sosyologların olaylara bakışına göre yöntemin de değişebileceğini belirtir. Farklı 
sosyoloji yaklaşımlarının doğal olarak farklı sosyoloji yöntemleri bulunmaktadır. Sosyoloji 
yaklaşımları ve incelenen konu yöntemi, yöntem de teknikleri belirler. Diğer yandan 
neredeyse her sosyolog söylediklerinin bilimselliğini kanıtlamak için, “en doğru” yöntemi 
kullandığı savunmasına girişerek, kullandığı yöntemin meşruluğunu ortaya koymaya 
çalışırken, bilime ancak kendi uyguladığı yöntemle ulaşılacağı iddiasını hep canlı tutar. 
Bunu yaparken bir yandan yöntemin bilimselliğini, yansızlığını savunup, öte yandan karşı 
görüşleri çürütebilmek için önce kullanılan yöntemlerin geçerliliğini tartışma konusu 
yaparak sosyolojinin kullandığı bazı yöntemleri tartışmalı bir alana itmiş olur.11 

Sosyolojinin kullandığı malzemenin, yani toplumun deney için gerekli koşulları 
sağlamaya elverişli olmadığı, yine toplum olaylarının tek ve biricikliği nedeniyle, 
mühendislik benzeri uygulamalı bilim alanı olarak kabul etmenin olanaksızlığı görüşünde 
olan Sezer, sosyolojinin anlaşılan anlamda uygulamalı bir bilim olmasının da gerekmediğini 
belirtir. Sosyolojinin konusu ve kullandığı malzeme deneye elverişli değildir. Toplum 
üzerine çalışan sosyolojinin toplum alanında bir deney için gerekli koşulları sağlaması 
olanaksızdır. Deneyin sosyolojide olanaksızlığı, toplumları ve toplum olaylarını bütün 
ilişkilerinden soyutlayarak kendi başına ele alabilmenin mümkün olmamasından dolayıdır. 
Zira toplum ve toplum olayları sabit değil, sürekli değişme halindedir. Toplum üzerinde tam 
ve kesin bir egemenlik söz konusu olmadığı sürece elde edilen sonuçların hangi faktörlerden 
kaynaklandığını kestirmek, hangi etmenlerden kaynaklandığını ortaya koymak da 
olanaksızdır. Bu ve benzeri nedenlerden dolayı da sosyoloji uygulamalı bir bilim 
sayılamaz.12 Sosyolojide evrensel kurallara erişmek, toplumsal gerçeği kavramada 
yansızlıktan, objektiflikten bahsetmek bazı sosyologların kendilerini ve başkalarını 
kandırmalarından başka bir şey değildir. Sosyolojide yansızlık ve objektiflikten söz edilemez. 

“Sosyolog da içinde bulunduğu toplumun bir parçasıdır ve üyesidir, bu açıdan sosyoloğun tam bir 
yansızlığa ulaşması mümkün değildir.”13 Bu açıdan sosyolog, toplumsal olaylar karşısında 

 
11 Sezer, Sosyolojide Yöntem Tartışmaları, s. 11-17. 
12 Sezer, Sosyolojide Yöntem Tartışmaları, s. 35-40. 
13 Gökhan V. Köktürk, “Baykan Sezer’de Türk Sosyolojisinin Yöntem Sorunu”, Baykan Sezer’e 
Armağan: Baykan Sezer ve Türk Sosyolojisi, İstanbul: Kızılelma Yayınları, 2004, s. 201. 
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“taraf”tır. Sosyoloji her zaman siyasetle ilişki içerisindedir, çoğu sosyoloji akımı sosyoloji 
teorilerinden esinlendiği gibi bazı sosyoloji anlayışları da siyasi iktidarlara etkide bulunmaya 
çalışır. Siyaset bilimi ile sosyoloji arasında karşılıklı ilişki vardır. Sosyoloji bazı siyasi 
partilere bir dünya görüşü kazandırma çabasındadır. Bu bağlamda da hem sosyoloji hem de 
siyaset bilimi, belli toplum kesimlerinin çıkarlarına sözcülük yapmaktadır. Bu durumda, 
sosyolojinin bütün insanlığı kapsadığı öne sürmek çelişkili bir iddiadır. Sosyolojide önemli 
olan gerçeğin kendisinden önce bizim gerçekle kurduğumuz ilişkidir. Sosyolojinin 
malzemesi de konunun kendisinden çok, konuyla ilgili sosyolojinin özel olarak ürettiği 
bilgidir.14 

Sosyolojinin Felsefiyi Küçümseyici Tutumu 

Sezer’e göre, sosyoloji, yöntem konusunda bilimselliğini, geçerliliğini kanıtlamak için 
özellikle felsefeye yönelik eleştirilerde bulunur; felsefeyi küçümser. Sosyologların kendi 
bilim dallarını olduğundan daha mükemmel bir bilim dalı, kendilerini de önemli bilim 
insanları olarak göstermek adına felsefeyi küçümseyen tavırlarını doğru bulmayan Sezer, 
felsefenin ayrı ve önemli bir bilim alanı olduğunu, kendi bilim alanını yüceltmek adına başka 
bilim dallarının harcanmasına gerek olmadığını belirtir. Felsefe ile sosyolojinin 
yakınlaşmasına karşı çıkmak ayrı şey, felsefeyi küçümsemek ayrı şeydir. Sezer’in işaret ettiği 

bu tutumu Türkiye’de özellikle ABD’de doktora yapan sosyologlar göstermektedir. 

Sezer, felsefe içerisinde bazı bilgilerin olgunluğa erişmesi sonucu sosyolojinin 
bağımsızlığını kazandığı yönündeki görüşlerin sosyolojinin ortaya çıkışını açıklamakta 
yetersiz kaldığını belirtir. Sezer, bu olumsuz tutuma rağmen sosyolojinin felsefeden de 
bütünüyle kopmuş olmadığı görüşündedir. Sosyolojinin doğuşunu felsefenin evrimi ile 
açıklamak birçok açıdan yetersiz bir düşüncedir. Felsefenin sorduğu soruları sosyolojinin de 
görmesi gerekir. Karşı çıkılması gereken konu, sosyolojinin Batı felsefesinin uydusu olma 
tehlikesidir.15 

Sezer, sosyolojinin elbette felsefe ve tarih dahil olmak üzere pek çok bilimin verilerinden, 
bulgularından, bilgilerinden yararlandığını ve yararlanmasının zorunluluk olduğunu ama 
sosyologların bu bilgileri kendi bilim dallarının ön gördüğü bir bütünlük içerisinde ortaya 
koymaları gerektiğini yazmaktadır. 

Yöntem Konusunda Matematiğin Öne Çıkarılmasına Yönelik Eleştiriler 

Sezer’e göre sosyoloji önce felsefeden ayrı ve bağımsız bir bilim olduğunu kanıtlamaya ve 
böylece bir bilim olarak toplum içinde diğer bilimlerin sahip olduğu saygınlığını ve 
tartışmalar üstü yerini elde etmeye çalışmıştır. Bu bağlamda da özellikle fizik ve doğa 
bilimlerine benzemeye özen göstermiş, tartışmaların üzerinde, dışında kalma eğilimi ile 
önerilerinin, söylediklerinin matematiksel bir denklem gibi kesin ve tartışılmaksızın 
benimsenmesini istemiştir.16 Sezer, mutlaklık ve soyutluğun istatistik ve matematik aracılığı 
ile sosyolojiye belli bir kutsallık ve dokunulmazlık getireceği öngörüsüyle öne çıkarıldığı 
görüşündedir. Bir başka anlatımla, araştırma yaptığı konularla ilgili bilgi toplama işleminde 
ve toplanan bilgilerin değerlendirilmesinde matematiğin kullanılmasıyla sayılara tanınan 
kutsallık sosyolojide yöntem konusunu tartışma dışı bırakma, sosyolojiyi “olgu”sal bir bilim 
yapma çabasının ürünü olarak ortaya çıkmıştır. 

 Ancak matematiğin sosyolojide kullanılması ne denli yararlı olursa olsun, çeşitli sosyoloji 
anlayışlarının emrinde bir teknik olmaktan öteye gidememiştir. Matematiğin 

 
14 Sezer, Sosyolojide Yöntem Tartışmaları, s. 40-46. 
 Bu tutumun en tipik örneği Mübeccel Belik Kıray’dır. 
15 Sezer, Sosyolojide Yöntem Tartışmaları, s. 22-27. 
16 Sezer, Sosyolojide Yöntem Tartışmaları, s. 31-33. 
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tartışmazlığından yararlanıp sosyolojide yöntem konusunda sorunları aşmak mümkün 
değildir. Her çalışma kendi yöntemini araştırma sürecinde oluşturduğundan sosyolojide en 
doğru, en mükemmel yöntemden söz edilemez. Bu nedenle de yöntem konusu sosyolojide 
tartışılmaya devam edilmektedir.17 Sezer’in sosyolojide matematiğin kullanılma amacına 
yönelik eleştirileri konusunda “haksız” olmadığı bazı sosyologların yöntem açısından 
matematiği öne çıkaran anlayışlarından da görülmektedir. Sezer’in matematiğin sosyolojide 
öne çıkarılması konusundaki eleştirilerinin tam tersi yöntem anlayışına sahip sosyologlara 
rastlamak çok da zor değildir. İbrahim Armağan, matematiksel modellerin kesin olmayan 
görüşleri açıklamada tutarlı bir dil temin ettiğini, ancak sosyolojide matematiksel yöntemin 
öneminin bazı bilim insanları tarafından henüz anlaşılmadığını, bu tutumlarının onların 
geleneksel formasyon ve her türlü yeniliğe karşı çekingen oluşlarıyla açıklarken tam da 
Sezer’in işaret ettiği kesimin tipik bir örneğini ortaya koyar.18 

Sosyolojide Tarihi Boyut 

Sezer’e göre, Türk sosyolojisi tarihe dayanmalıdır. Bunun temel nedeni, Doğu ile Batı 
düşüncesinin, toplumlarının farklı özellikleri ve tarihleri nedeniyle ayrı niteliklere sahip 
oluşlarıdır. Doğu’da felsefe yoktur abartılı bir görüş olsa da Doğu’nun tarihsel özellikleri 
Türk sosyolojisinin dayanacağı temel kaynaktır.19 

Sezer, bir dizi soyut yasa ile toplumları ve tarihi açıklamanın mümkün olmadığını belirtir. 
Diğer yandan toplum olayları ile ilgili hiçbir yasanın ve dolayısıyla bir düzenliliğin 
bulunmadığını öne sürmek de sosyolojinin yok sayılması anlamına gelir. Gündelik bazı 
sorunlara çözüm getirebileceği savı ile ortaya çıkan sosyoloji, toplum sorunlarının kaynağı 
olarak iç çelişkileri görmüştür. Sosyolojinin ilk varlık nedeni, Batı’daki toplum olaylarına 
genel bir açıklama getirmek değil, gündelik sorunları çözme gereksinimidir.20 

“Toplum olaylarının genel özelliklerini belirleme yolundaki bu çaba aynı zamanda konumuz olan 
sosyolojide yöntem açısından da önem taşımaktadır.”21 Ancak yöntemin genel kuralları sınırlı 
olayların özelliklerini veya öngörülenden daha geniş olayların araştırılmasında ve 
anlaşılmasında yeterli olabilecek midir? Olamaz ise sosyolojinin bilim olma iddiasında 
sıkıntı yaratmayacak mıdır? Bu soruna Sezer şöyle bir çözüm önermektedir. “Biz, hiçbir 
biçimde sosyolojide genellemelerin mümkün olmadığını söylemek istemiyoruz. Toplum olaylarının 
bağımsız olaylar olduğunu ve açıklamaları için öbür olaylara gerek bulunmadığını değil aksine dar ve 
sınırlı olayların gerçek anlamlarını bütün ile olan ilişkilerinde bulacağını savunuyoruz. Bu nedenle de 
sosyoloji araştırmaları sırasında özelin genelle ilişkisini belirleyen yasalara gerek bulunmaktadır.”22 

Toplum olaylarının en önemli özelliği tarihi boyutunun bulunmasıdır. Biz toplum 
olaylarıyla ilgili doğrudan ilişkilerimizde yalnız belli bir anda gerçekleşen görüntüyü saptar, 
bu görüntü ile ilgili bilgileri toplayabiliriz. Sosyolojinin kendi geliştirdiği bilgi toplama 
teknikleriyle toplum olaylarının tarihi boyutunu kavrama olanağı yoktur. Bir toplum olayını 
çözümlemek, açıklamak ve değerlendirebilmek için bu olayları çeşitliliği, çok yönlülüğü ve 

 
17 A.g.e., s. 11-12. 
18 İbrahim Armağan, “Matematik ve Sosyal Bilimler – I: Demokraside Çoğunluk İlkesindeki Çelişki ve 
Olasılıksal Karar Alma Kuramı”, Amme İdaresi Dergisi, 8/1 (1975), s. 88. 
 Yöntem ve sosyolojinin tarihe dayanması konusunda Doğan Ergun de Baykan Sezer’le benzer 
görüşlere sahiptir. Bu konuda bakınız; Doğan Ergun, Sosyoloji ve Tarih, İstanbul: Der Yayınları, 1982, s. 
123-157. 
19 Sezer, Sosyolojide Yöntem Tartışmaları, s. 25-27. 
20 Sezer, Sosyolojide Yöntem Tartışmaları, s. 51-59. 
21 Sezer, Sosyolojide Yöntem Tartışmaları, s. 66. 
22 Sezer, Sosyolojide Yöntem Tartışmaları, s. 67. 



   

  

2022,  Sayı 24, Sayfa 19-30 

 

25 

 

tarihi boyutlarıyla kavramak gerekir. Geçmişle ilgili sağlam açıklamalar getirdiğimiz ölçüde 
gelecekle ilgili daha geçerli öngörülerde bulunabiliriz.23 

Endüstri devrimi başta olmak üzere hiçbir toplumsal olayın tarihi koşullarından 
bağımsız, mutlak bir olay olarak açıklanamayacağını belirten Sezer, olayları tarihsel 
bağlarından, toplumlar arası ilişkilerden soyutlayarak açıklamaya çalışmanın bazı toplumsal 
gerçekleri göz ardı ederek Batı üstünlüğünü mutlaklaştırmak, tartışma dışı bırakmak 
anlamına geldiği görüşündedir.24 

Sezer’e göre, toplum olayları aynı zamanda tarihi olaylar olması, tarihi boyutunun 
bulunması vesilesiyle soyut düzeyde gerçekleşen ve soyut yasalara bağlı değildir. Toplum 
olayları, yaşayan canlı olaylardır ve bu yanı ile açıklanabilmesi için mutlaka tarihi 
boyutunun da göz önünde bulundurulması gerekir. Tarihi boyutun doğrudan, gözlem 
yoluyla kavranılması ise olasılık dışıdır. Gözlemlerle, günlük deneylerle toplum olayları 
arasında sınırlı bir ilişki kurulabilir.25 

Sosyolojik bilgi, diğer toplum ve insan bilimlerinin sosyolojiye sağladığı bilgi ve 
doğrudan doğruya kendi yöntemleriyle ürettiği bilgilerin toplamından oluşur. Burada 
sosyolojinin kendi yöntemi, sosyolojik bilginin netleşmesinde belirleyicidir. Ancak 
sosyolojide bilgi toplama teknikleri, konuları ve araştırma alanlarını sınırlandırmaktadır. 
Sosyolojinin bilgi edinmedeki zorlukları aşmasının yolu, geçerli ve güçlü bir kuramsal 
birikimdir.26 

Sezer, sosyologların geçmiş olaylarla ilgili daha geçerli ve sağlam açıklamalar 
getirebildikleri ölçüde gelecekle ilgili de daha gerçekçi ve geçerli öngörülerde 
bulunabilecekleri görüşündedir. Sosyoloji günümüzde yaşanan ve tamamlanmamış, tarih ise 
sonuçlanmış ve tamamlanmış olayları ele almaktadır. Tarihten gerekli sonuçları çıkaran 
sosyolojinin olaylara bakışı ve açıklamaları ona zenginlik kazandırır. Sosyolojide deneyin 
yerini tarih ile ilgili açıklama ve yorumlar tutmaktadır. Bu çerçevede toplum olayları 
konusunda doğru bir değerlendirmede bulunmak için tarihi boyutu içinde kavramak 
gerekir.27 

Sezer’e göre, sosyolojinin bilim olarak geçerliliğini kanıtlayabilmek için gerekircilik 
konusu üzerinde durulmuş, toplum olayları arasında neden-sonuç ilişkisinin bulunduğu 
savunulmuştur. Oysa toplum olayları çok yönlü ve karmaşıktır. Toplum olayları arasında bir 
neden-sonuç ilişkisinin bulunduğunu kanıtlamak her zaman sanıldığı kadar kolay değildir. 
Toplum olayları arasındaki çok yönlü ve çeşitli ilişkiler, çok yönlü ve çeşitli neden-sonuç 
ilişkilerine yol açmaktadır. Bu ilişkilerin toplamından yola çıkılarak tarihi gelişmenin 
anlaşılması olasılığı yoktur. Toplum ilişkilerinin toplamı ile toplum gelişmelerini yeterince 
anlayabilmek mümkün olmayınca bu sefer toplum olaylarını açıklama yolunda temel etken 
kavramı öne çıkarılacaktır. 28 

Sosyolojide Temel Etken ve Toplumsal-Tarihsel Değişme Kuramları 

Sezer’e göre, toplumsal olaylar bir bütündür. Ancak onu etkileyen bir temel, asıl etken, bir 
de tali, ikincil olan etkenler vardır. Bir olayın ortaya çıkmasında ve onun diğer olayları 
etkilemesinde belirgin bir temel faktör ve daha az etkili olan yan faktörler bulunur. Baykan 

 
23 Sezer, Sosyolojide Yöntem Tartışmaları, s. 68-80. 
24 Baykan Sezer, Batı Dünya Egemenliği ve Endüstri Devrimi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Yayınları, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1997, s. 95-96. 
25 Sezer, Sosyolojide Yöntem Tartışmaları, s. 68. 
26 Sezer, Sosyolojide Yöntem Tartışmaları, s. 73-75. 
27 Sezer, Sosyolojide Yöntem Tartışmaları, s. 77-79. 
28 Sezer, Sosyolojide Yöntem Tartışmaları, s. 89. 
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Sezer’in “temel etken” kavramı bize, aynı zamanda, Hilmi Ziya Ülken’in yöntem 
konusunda, 1940’larda öne sürdüğü “temel olay” ve “türev-ikincil olay” ayrımını 
hatırlatmaktadır.29 

Temel etken kavramı, sosyal olayları tek nedenle açıklama anlamına gelmemektedir. 
Temel etkenin önemi, ele alınan dönemde toplumsal yapıyı etkileyen temel faktörün ne 
olduğunun bulunması, ilgili dönemin öncesi ve sonrasına göre nelerin değiştiğinin tespit 
edilebilmesidir. Bu bağlamda temel etken kavramına tüm zamanlarda öncelik verildiği 
anlamı çıkarılmamalıdır. Önemli olan ilgili dönemde etkili olan temel ve yan etkenleri tespit 
ederek gelişmeleri, değişmeleri anlayabilmektir.  

“Temel etkenden söz etmek hiçbir biçimde öbür etkenlerin varlığını bilmezden gelmek 
değildir… Ayrıca(temel etken), topluma kimliğini kazandıran, toplumu ve dönemini 
yönlendiren etken olmak niteliğini taşımaktadır. Topluma ve dönemine kimliğini 
kazandırması nedeniyle temel etken olmak sıfatını kazandırmaktadır.”30 

“Toplumların tarihi gelişme çizgileri, bir yerde temel etkenin tarih içine yerleştirilmesinden 
ve tarih boyunca izlenmesinden başka bir şey değildir. Temel etken gerçek anlamını 
toplumların gelişme çizgileri içinde bulduğu gibi söz konusu çizgi de ancak temel etken 
saydığı olayın tarih boyunca geçirdiği aşamaları izleyerek varlığını kazanmaktadır. Temel 
etkende görülecek değişmeler toplumların tarih içinde göstereceği gelişmelere yön verecek 
ve tarihteki gelişmeleri temel etkenin varlığı nedeniyle bir bütünlük içinde izleyebileceğiz. 
Söz gelişi üretim biçimlerini temel etken olarak ele aldığımız zaman toplumlarda üretim 
biçiminde görülen değişmeleri izleyerek toplumsal gelişmeyi kavramamız olanağı 
çıkmaktadır. Ve ayrıca bir yanda temel etken kavramı ve öte yanda ise toplumların gelişme 
çizgisi aracılığıyla ayrıntıları değerlendirmemiz ve onları bir bütün içine yerleştirmemiz 
olanağına kavuşmaktadır. Böylece ayrıntılara bir anlam verebilmemiz, açıklayabilmemiz 
sağlanabilmektedir… Temel etkenin saptanması ve temel etkene bağlı olarak bir tarihi 
gelişme çizgisinin elde edilmesi, sosyolojide çoğu sorunun çözülmesine izin vermektedir. 
Sosyolojide açıklamalara olanak hazırladığı gibi bu açıklamalara bir iç tutarlılık ve mantıki 
bir temel de kazandırmaktadır.”31 

Sezer, bazı sosyologların temel etken kavramı üzerinden toplum olaylarını açıklama 
girişimlerine yönelik eleştirilerine de karşı çıkar. Buna göre, temel etkenden söz etmek, hiçbir 
biçimde diğer etkenlerin varlığını bilmezlikten gelmek, yok saymak, olaylara tek yönlü 
bakmak değildir. Burada söz konusu olan tek etken değil, adı üzerinde, temel etkendir. 
Temel etkene tanınan ayrıcalık, diğer etkenlerin kendisine bağlı olduklarını ve bu bağ içinde 
gerçek anlamlarını bulduklarını savunmaktır. Temel etken, diğer etkenleri gerçek anlamları 
ile kavramanın ana koşulunu oluşturmaktadır.   

Temel etkenin saptanması ve tanımlanması için iki yol bulunmaktadır. Bunlardan 
birincisi, toplumsal değişiklik öncesine göre nelerin değiştiğini, buna karşılık nelerin 
varlığını sürdürdüğünü saptamaktır. Değişen olaylar toplum değişikliklerine yol açan olay 
olması nedeniyle temel etken sayılmaya adaydır. Temel etken olarak bu değişen olaylar 
arasında hangisi öncelik taşımakta, değişme sonrası düzende temel niteliğini koruyup 
koruyamadığına, yeni toplum düzenine yol açıp açmadığına bakmak gerekir. İkincisi ise 
belli olaylardan yola çıkılarak geliştirilen açıklamalar ile olayların daha iyi anlaşılmasına izin 
verip vermediğidir. Toplumsal yapının durumunu incelerken, tarihsel açıdan temel etkenin 
bulunup ortaya çıkarılması, toplumsal olayların incelenmesinde neyin altını çizmemiz, neyi 
araştırmamız, araştırılmasına öncelik vermemiz gerektiğini aydınlığa kavuşturacaktır. Temel 
etken kavramı belli bir kurama dayandırıldığı zaman ilgili konunun değerlendirilmesine 

 
29 Hilmi Ziya Ülken, “Sosyolojinin Mevzuu ve Usulü”, Sosyoloji Dergisi, 1/1 (1942), s. 122. 
30 Sezer, Sosyolojide Yöntem Tartışmaları, s. 89. 
31 Sezer, Sosyolojide Yöntem Tartışmaları, s. 93. 
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yardımcı olacak, toplumların gelişim çizgileri daha rahat ve net olarak 
sınıflandırılabilecektir.32 

Temel etken kavramının toplumsal gelişme ve değişme konusunda bazı kolaylıklar 
sağlamasına karşın bütün sorunları çözeceği de söylenemez. Temel etkenin bilinmesi, hangi 
olayların araştırılmasına öncelik tanınması gerektiği konusuna yardımcı olur. Ancak bu 
konuyu nasıl değerlendirmemiz gerektiği konusunda yardımcı olmaz. Temel etken kavramı, 
belli bir kuramsal çabaya dayandığı zaman araştırma ve değerlendirmelerimizle ilgili önemli 
ipuçları verir. Temel etken kavramı, toplumların tarihi gelişme çizgisi içinde bir işlerlik 
kazanabilmektedir. Temel etkenin saptanması ve ona bağlı bir tarihi gelişme çizgisinin elde 
edilmesi, sosyolojide çoğu sorunun çözülmesine izin vermekte, açıklamalara iç tutarlılık ve 
mantıki bir temel kazandırmaktadır.33 

“Temel etken kavramı ve toplumsal gelişme kuramları ile sosyoloji araştırmalarında yalnızca 
yeni bilgilerin saptanılmasıyla yetinilmeyip olayların açıklanması yolunda önemli bir adım 
atılmaktadır. Toplumsal gelişme kuramının işlevi bununla da sınırlı kalmamakta, bizlere eylem 
düzeyinde de yol göstericilik yapmaktadır.”34 Ancak “… toplumların gelişme çizgilerini Batı 
tarihinin dönemlerine oturtmak, tarihi Batı ekseni çevresinde açıklamak; Batı’yı dünyanın ve 
tarihin merkezi yapmaktan başka bir şeye yaramamaktadır.”35 

Sezer’e göre, toplumların ayrı bir tarih izlediklerini söylemek, toplumların ayrı yasalara, 
ayrı gelişme çizgilerine sahip olduklarını kabul etmek anlamına gelmektedir. Bu anlayış, 
toplumsal olayları, toplumlar arası ilişkiler bağlamında değil, toplumun kendi iç ilişkileri 
kapsamında açıklanması demektir. Oysa toplumsal olaylar ancak tarih içerisinde, toplumlar 
arası ilişkiler bağlamında açıklanabilir. Toplumsal olayları doğru anlamak ve açıklamak için, 
bunları tarih içerisinde, toplumlar arası ilişkiler bağlamında anlamamıza izin verecek bir 
kurama, bir modele ihtiyaç bulunmaktadır. Bu kuram bizi bizle sınırlamadan, toplumlar 
arası ilişkilere ve tarihe dayanarak, tarih içerisinde, Batı’nın kendisiyle sınırlı açıklamalarını 
aşan ve Batı’yı da açıklayacak bir genişlikte olmalıdır. Bu kuram, bizim toplumlar arası ve 
tarihteki yerimizin belirmesine yardımcı olacak ve dolayısıyla kimliğimiz ve çıkarlarımızın 
gün ışığına çıkmasını sağlayacaktır.36  

Farklı toplumuz. Ayrı özelliklerimiz bulunmaktadır… Farklı toplum olmamız nedeniyle ayrı 
çıkarlarımız bulunacaktır. Ayrı çıkarlarımızın bulunması ayrı sözümüzün olmasına yol 
açacaktır. Sorunlar önünde ayrı söyleyecek sözümüzün olması ise bize ayrı bir kimlik, 
toplum olarak kendi kimliğimizi kazandıracaktır. Başka türlü söylersek kimliğimizi 
çıkarlarımız belirlemektedir.37  

Bunu gerçekleştirecek olan da Doğu-Batı Çatışması Kuramı’dır. 

Sonuç 

Baykan Sezer’e göre sosyolojinin konu ve malzemesini oluşturan toplum olayları çok 
yönlü ve karmaşıktır. Bu çok yönlü ve karmaşık toplum olayları ile ilgili bilgi toplamak için 
giderek mükemmelleşen ve çoğalan teknikler ortaya çıkmıştır ama olayların bütünlüğünü 
kavrama konusunda aynı başarının sağlandığı söylenemez. Bugün sosyolojide oldukça 
buyurgan, mekanik, tek düze, alana yabancılaşmış bir yöntem anlayışı egemendir. Diğer 
yandan yeni teori ve tekniklere duyulan ihtiyaç devam etmektedir. O nedenle sosyolojide 

 
32 Sezer, Sosyolojide Yöntem Tartışmaları, s. 90-92. 
33 Sezer, Sosyolojide Yöntem Tartışmaları, s. 91-96. 
34 Sezer, Sosyolojide Yöntem Tartışmaları, s. 94-95. 
35 Sezer, Sosyolojide Yöntem Tartışmaları, s. 95. 
36 Sezer, Sosyolojide Yöntem Tartışmaları, s. 118-126. 
37 Sezer, Sosyolojide Yöntem Tartışmaları, s. 118. 
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yöntem konusu hem günümüzde ve hem de gelecekte önemini korumaya, yeni tartışma 
ekseni oluşturmaya devam edecektir. 

Sosyolojide yöntemin sosyolojinin kendisi kadar önemli olduğu görüşünde olan Baykan 
Sezer, konu üzerinde titizlikle durmuş, derinlemesine, bir kitap çalışmasıyla sorunu ele 
almış, genel kabullerin, açmazların neler olduğunu göstermiş, kendi yaklaşımı bağlamında 
önerilerini ortaya koymuştur. Yöntem konusunda öne çıkan, mutlaklığa varan ölçüde 
egemen olan tutumları eleştirel ve sorgulayıcı bir yaklaşımla irdeleyen Sezer, sosyolojide 
yöntemin daha gerçekçi ve makul şekilde ele alınmasını, farklı tarihe ve yapıya sahip olan 
toplumların gereksinimlerini de karşılayacak tekniklerin ve kuramların geliştirilmesinin 
önemli bir ihtiyaç olduğunu belirtmiştir.  

Baykan Sezer, sosyolojide yöntem konusunun öne çıkarılmasını, onun kendisini tartışmalı 
bir bilim olmaktan çıkarma çabasının ürünü olarak değerlendirir. Bu bağlamda, sosyoloji en 
az doğa bilimleri kadar nesnel ve olguya dayalı özelliklere sahip bir bilim olduğunu 
kanıtlamak adına, yöntem açısından, matematik ile iş birliğine yönelmiştir. Diğer yandan 
sosyolojinin tartışmalı bir bilim olmadığını ortaya koyma, “deneysel” araştırmalardan elde 
edilen sonuçların itiraz edilemeyecek ölçüde güvenilir ve geçerli veriler olduğunu göstermek 
adına matematiğe yönelmesi, onu topluma, daha doğrusu alanına yabancılaştırır. 

Sezer’e göre, mutlak anlamda, tüm toplumları kapsayan evrensel toplum yasaları yoktur. 
Sosyolojide yansız ve tüm toplumları açıklayabilen kuramlar olmadığı gibi sosyologlar da 
içinden çıktıkları toplumların bir parçası olmaları itibariyle toplumsal olaylar karşısında 
“mutlak” anlamda yansız değildirler. Buradan sosyolojide geçerli toplum yasalarının 
bulunmadığı anlamı çıkarılmamalıdır. Toplum olaylarının bir düzeni ve “yasa”sı elbette 
vardır. Toplum olaylarının bir yasasının olmadığını söylemek, rastgele gerçekleştiğini öne 
sürmek, sosyolojiyi yok saymak, inkâr etmek anlamına gelir. Sosyoloji açısından farklı 
uygarlık çevreleri ve o çevrelere uygun toplum yasaları elbette bulunmaktadır. Her sosyoloji 
yaklaşımının ve sosyoloji araştırmasının kendine göre belirlediği bir yöntem ve ona bağlı 
teknikler vardır. Sosyologların, özellikle Türk sosyologların araştırmalarında aktarma ve 
ezberci teknikler kullanmak yerine çalışmalarına, sosyolojik yaklaşımlarına, toplumsal 
yapının içinde bulunduğu genel çerçeveye, araştırdıkları konunun tarihsel ve mevcut 
özelliklerine göre kendi yöntemlerini tarihsel bir bilinçle ve bilgiyle kendileri belirlemelidir.   

Sezer, sosyolojinin bağımsız bir bilim olduğunu kanıtlama adına yaptığı yanlışlardan 
birinin de felsefe karşısındaki olumsuz tutum olduğunu söyler. Sosyoloji, bilimsellik ve 
bağımsızlık adına felsefeden tamamen ayrıldığını belirtip felsefeyi ötelemeye başlamıştır. 
Felsefenin küçümsenmesi, felsefeye yönelik olumsuz değerlendirmelerin yapılması da doğru 
bir tutum değildir. Sosyoloji felsefeden tamamen kopmadığı gibi felsefeyi küçümsemek de 
sosyolojiye bir şey kazandırmaz. 

Sezer’e göre, sosyoloji yapabilmek için tarih bilmek önkoşuldur. Zira, “şimdiki sosyal 
yapı”nın değerlendirilebilmesi için tarihin “gerçek” bilgisine ve işlevine ihtiyaç vardır. Tarih, 
sosyolojinin ana veri kaynağıdır.38 Deney, sosyolojik bilgi üretmek için uygun bir teknik 
değildir. Uygulamalı çalışmaları “deney” kapsamında görmek de doğru değildir. 
Sosyolojide daha geçerli bilgilere ulaşılmak isteniyorsa tarihe yönelmek gerekir. Doğa 
bilimlerinde “deney”in sağladığı “kesin” bilgi, sosyolojide tarihe yönelinerek sağlanabilir. 
Sosyolojideki “deney” alanı tarihsel bilginin “doğru” tespiti ve yorumudur. Tarih, sosyoloji 
için bu anlamda bir deney alanı, büyük bir laboratuvar, bilgi kaynağıdır. Bu kaynaktan 
yararlanılması halinde geçmiş ile günümüz ve günümüz ile gelecek arasında çok önemli 
bağlar bulunacak, sonuçlar çıkarılacaktır.  

 
38 Sezgin Kızılçelik, Baykan Sezer’in Sosyoloji Anlayışı, Ankara: Anı Yayıncılık, 2008, s. 171-181. 
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Sezer, sosyolojide özellikle temel etken kavramı ile toplumsal-tarihsel değişme 
çizgisindeki değişim yönünün belirlenmesinin toplumsal yapının anlaşılmasında, değişim ve 
ilerleme yönünün belirlenmesinde açıklayıcı olacağını yazmaktadır. Temel etken kavramı ve 
toplumsal değişme çizgisi teorileri ile toplumların dünya içerisindeki konumları, 
toplumlararası ilişkiler çerçevesinde ve tarihe dayalı olarak ortaya konularak buna göre 
gelişme rotası belirlenebilir. Yine bu teoriler aracılığı ile toplumsal değişme ve gelişme 
yönünün belli başlı eğilimleri üzerinde o toplumun geleceği hakkında politikalar üretilebilir. 

Görüldüğü gibi, Baykan Sezer, yöntem konusunda önemli eleştirilerde bulunmuş, 
sosyoloji araştırmalarında uygulanan kalıp veri teknikleri tek düze ve yetersiz bulmuştur. 
Sosyolojinin kendi bilimselliğini kanıtlama adına soyut tekniklere yönelmesinin olumsuz 
yanlarını göstermiş, sosyolojinin bilimselliğini kanıtlaması, toplumların bulundukları 
gelişme çizgilerinin belirlenmesi, yeni araştırmalarda izlenmesi gereken yöntem konusunda 
nasıl bir tutum içerisinde hareket edilmesi gerektiğini eleştirel bir tarzda ortaya koymuştur. 
Başka bir deyimle, Sezer, yöntem konusundaki genel, tahakkümcü ve ezberci anlayışları 
sorgulamış, hangi eğilim ve teorilerin dikkate alınarak toplumların gelişme, ilerleme 
yönlerinin belirlenmesinde daha başarılı verilere ulaşılacağı yönündeki görüşlerini 
tartışmaya açmıştır. 
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