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POZ‹T‹V‹ZM‹N TÜRK‹YE’YE G‹R‹fi‹, XIX. yüzy›lda Osmanl› ‹mparatorlu-

¤u’nun içinden geçti¤i modernleflme sürecinin bir parças›d›r. 1789 Devri-

mi’nin ard›ndan Fransa’da yükselen toplumsal ve siyasal kriz ortam›nda do-

¤an ve geliflen pozitivizmin Osmanl› ‹mparatorlu¤u’na ithali, mahiyeti çok

farkl› olsa da yine bir kriz döneminde olmufltur. Bat›’da toplumsal çalkant›lara

son vermek, devrim(ler)i nihayete erdirmek amac›yla “nizam ve terakki” ilke-

siyle ortaya ç›kan pozitivizm, Do¤u’da ise Avrupa emperyalizmine karfl› ‹mpa-

ratorlu¤un direncini art›racak bir reçete olarak görülmüfltür. Pozitivizm,

Bat›’n›n kendine özgü pratik toplumsal ve siyasal sorunlar›na cevaben do¤mufl

olsa da, sa¤lam felsefî temellere ve güçlü bir epistemolojik boyuta sahiptir.

Do¤u’da ise, epistemolojik yönüyle de¤il daha ziyade siyasal boyutuyla dikkat

çekmifl ve politik-ideolojik saiklerle ithal edilip içsellefltirilmeye çal›fl›lm›flt›r.

Bu ba¤lamda pozitivizm, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun son y›llar›nda devleti

kurtarmak, Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda ise toplumu flekillendirmek/Bat›l›lafl-

t›rmak maksad›yla araçsallaflt›r›lm›flt›r.

Bu makalede, pozitivizmin Fransa’da do¤uflu ve serencam›, Comte’un ve

haleflerinin pozitivist propaganda faaliyetleri ve pozitivist düflüncenin dünya-

da yay›lmas›, bu düflünce sisteminin Türkiye’ye girifl koflullar› ve alg›lan›fl biçi-

mi ele al›nacakt›r. Bu son husus, pozitivistlerle direkt iliflkiler gelifltirmifl olan

Ahmed R›za Bey ve pozitivizmin Durkheimc› yorumunu benimseyen ve pozi-

tivist düflüncenin epistemolojik boyutunu da kavrama noktas›nda çaba göste-

ren Ziya Gökalp özelinde incelenecektir. Bu arada, Tanzimat düflüncesi ile Ke-

malizm aras›ndaki en önemli halkay› oluflturan II. Meflrutiyet ayd›nlar›n›n po-

zitivizme ilgileri ve bu ilginin mahiyeti üzerinde durulacak, söz konusu döne-

min pozitivist yay›nlar›na da temas edilecektir.
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“‹nsanl›k Dini” ve Pozitivist Tebli¤

Pozitivizm, XIX. yüzy›l›n ikinci çeyre¤inde, Fransa’n›n öznel toplumsal ve

siyasal koflullar› içerisinde do¤an fakat k›sa zamanda bu ülke s›n›rlar›n› aflarak

felsefe ve bilim alan›nda tüm Bat›’y› etkisi alt›na alan bir düflünce sistemidir.

Bu etki, XX. yüzy›l›n ilk çeyre¤ine kadar devam etmifltir. Kurucusu Auguste

Comte (1798-1857)’un da alt›n› çizdi¤i gibi pozitivizm, felsefî oldu¤u kadar

toplumsal, siyasal ve hatta dinî boyutlara sahiptir. Düflünce sistemini, Müsbet

Felsefe Dersleri 1 ve Müsbet Siyaset Sistemi 2 adl› oldukça hacimli iki temel eser-

de infla eden Comte; pozitivizmin toplum ve siyaset alan›nda ve hatta özel ya-

flamda da belirleyici olmas› gerekti¤ini 1848’den itibaren, yani Fransa’da II.

Cumhuriyet dönemini açan devrimin hemen ertesinde vurgulamaya bafllar ve

bu yeni dönemde “entelektüel pozitivizmin” yerini “dinî pozitivizme” b›rakt›-

¤›n› ilan eder.3 Pozitivizmin salt felsefî bir düflünce sistemi olmaktan ç›k›p si-

yasal/ideolojik bir düzleme kayd›¤› ve kendini bir inanç sistemi olarak da tak-

dim ederek dinî alana müdâhil olmay› amaçlad›¤› y›llar 1850’lere denk düfler.

Bu dönemde Comte, bir yandan devlet adamlar› ile iliflkiler gelifltirmeye çal›-

fl›rken öte yandan da ‹nsanl›k dininin temellerini atar.4

Pozitivizm, Comte’un ölümünden sonra, özellikle 1870’lerden itibaren

Frans›z ayd›nlar›n› ve siyaset s›n›f›n› etkisi alt›na al›r ve III. Cumhuriyet’in res-

mi ideolojisi haline gelir. Comte’tan sonra pozitivistlerin bafl›na geçen matema-

tik profesörü Pierre Laffitte (1823-1903),5 pozitivizmin III. Cumhuriyet’in resmi
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1 Cours de philosophie positive, 6 cilt, Paris, 1830-1842.

2 Système de politique positive ou Traité de sociologie constituant la religion de l’Humanité,
4 cilt, Paris, 1851-1854.

3 Auguste Comte, Discours sur l’ensemble du positivisme, Paris, Flammarion, 1998 (1848),
s. 43.

4 Comte, kurdu¤u ‹nsanl›k Dini’ni 1852’de, Catéchisme positiviste ou sommaire exposition
de la religion universelle adl› eserinde sistematik bir halde sunar. Bu eser, 1952 y›l›nda Pe-
yami Erman’›n çevirisiyle Pozitivizm ‹lmihali olarak Milli E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan ya-
y›nlanm›flt›r.

5 Pierre Laffitte ayn› zamanda Fransa’n›n en sayg›n akademik kurumlar›ndan olan Collège
de France’taki bilim tarihi kürsüsünün kurucusudur. Comte 1832’de, Collège de France’ta
kendi ad›na bir bilim tarihi kürsüsü kurulmas›n› talep etmifl ancak filozofun bu talebi so-
nuçsuz kalm›flt›r. Comte’un halefi Pierre Laffitte, III. Cumhuriyet’te E¤itim Bakanl›¤› ve
Baflbakanl›k yapm›fl olan pozitivist devlet adam› Jules Ferry’nin deste¤ini alarak 1892 y›-
l›nda bu kürsünün kurulmas›n› sa¤lar ve bafl›na geçer. Laffitte için böyle bir kürsünün aç›l-
mas›, müritleri taraf›ndan pozitivizmin zaferi olarak selamlan›r. Laffitte’in ölümünden
sonra baflka bir pozitivist, Grégoire Nicolaïevitch Wyrouboff (1843-1913) kürsünün bafl›na
geçer. Collège de France’ta bilim tarihi kürsüsünün kuruluflu ve süren pozitivist gelenek
için bkz. Claude Nicolet, Idée républicaine en France (1789-1924): Essai d’histoire critique,
Paris: Gallimard, 1982, s. 227-228 ve 244; Annie Petit, “L’héritage du positivisme dans la
création de la chaire d’Histoire générale des sciences au Collège de France”, Revue d’his-
toire des sciences, Ekim-Aral›k, 1995, c. XLVIII, sy. 4.



ideolojisi haline gelmesi için büyük çaba harcar. Bu dönemde Comte’un ö¤re-

tisi, Fransa d›fl›nda da h›zla yay›l›r. Pozitivizmin yay›lmas›nda Comte’un ve

onun ölümünden sonra haleflerinin propaganda faaliyetleri önemli bir rol oy-

nam›flt›r. Filozofun Meksikal› ve Brezilyal› ö¤rencileri sayesinde “dinî poziti-

vizm” Latin Amerika’da yank› bulur. Comte’un toplum ve siyaset alan›ndaki gö-

rüflleri özellikle Brezilya’da o kadar büyük bir etki yarat›r ki pozitivizm bu ülke-

de bir inanç sistemi olarak kurumsallafl›r ve devletin resmi dini haline gelir.

Comte’un felsefesinin yans›malar› ülkenin bayra¤›nda dahi görülür. Pozitiviz-

min temel ilkesini teflkil eden “nizam ve terakki” ifadeleri, son fleklini 1889’da

alan Brezilya bayra¤› üzerinde Ordem e Progresso olarak yer almaktad›r.

Comte, pozitivizmin Do¤u’da ve özellikle de Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda

yay›lmas›na ayr› bir önem vermifltir. 1850’lerin bafl›ndan itibaren propaganda

faaliyetlerini bu yönde h›zland›r›r. Bu faaliyetler çerçevesinde, Rusya’da bir di-

zi bürokratik reform gerçeklefltiren Çar Nikola’ya ve Tanzimat dönemi sadra-

zamlar›ndan Mustafa Reflit Pafla’ya pozitivizmi tan›tan ve bu iki önemli devlet

adam›n› ‹nsanl›k dinine davet eden mektuplar gönderir.6 Reflit Pafla’ya ‹nsan-

l›k dinini tebli¤ etti¤i mektubunda Comte, genel olarak pozitivizmin tarih, top-

lum ve siyaset alg›s›ndan bahseder ve özellikle ‹slam dininin di¤er dinlere gö-

re daha “ileride” bir din olmas› nedeniyle Müslüman toplumlar›n pozitivizme

geçifllerinin daha kolay olaca¤›n›n alt›n› çizer.7

Ne var ki, Comte’un Do¤ulu devlet adamlar›n› hedef alan propaganda giri-

flimleri sonuçsuz kal›r. Fakat Pierre Laffitte pozitivist propaganday› üstad›

Comte’un b›rakt›¤› yerden devral›r ve pozitivizmin özellikle ‹slam toplumla-

r›nda yay›lmas›na önem verir. Bu amaçla 1877’de, bir grup pozitivist ile birlik-

te Paris’te sürgünde bulunan Midhat Pafla’y› ziyaret eder.  Pozitivistler bu ziya-

ret esnas›nda, Reflit Pafla’n›n halefi olarak kabul ettikleri eski sadrazam Midhat

Pafla’ya genel olarak Comte’un felsefesini tan›t›rlar. Ayr›ca Balkan krizi gibi

güncel siyasi konulardaki de¤erlendirmelerini aktar›rlar; ‹slam’a olan ilgilerini

ve Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun bütünlü¤üne olan sayg›lar›n› özellikle vurgu-

larlar.8 “Milletleri, ya geçmifllerinde medeniyete olan katk›lar›yla ya da bulun-
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6 Comte, Çar Nikola’ya gönderdi¤i 20 Aral›k 1852 ve Reflit Pafla’ya gönderdi¤i 4 fiubat 1853
tarihli mektuplar›n› Müsbet Siyaset Sistemi’nin III. cildine yazd›¤› önsözde aynen yay›nla-
m›flt›r. Bkz. Système de politique positive, 1853, s. xxix-l.

7 Comte’un Reflit Pafla’ya gönderdi¤i mektubun Türkçe çevirisi için bkz. “Mustafa Reflit ve
Midhat Paflalarla A. Comte ve Pozitivistler”, çev. Ümid Meriç, Tarih ve Toplum, fiubat
1985, sy. 14, s. 31-32.

8 Midhat Pafla’y› ziyaret esnas›nda pozitivistler ad›na Doktor Robinet’nin yapm›fl oldu¤u
konuflman›n metni ve Midhat Pafla’n›n cevab› pozitivistler taraf›ndan yay›nlanm›flt›r: Ad-
resse des positivistes à Midhat-Pacha, ancien Grand-Vizir de l’Empire ottoman, Paris: P.
Ritti, 14 Gutenberg 89 (26 A¤ustos 1877). Bu iki metnin Türkçe çevirisi için bkz. “Mustafa
Reflit ve Midhat Paflalarla A. Comte ve Pozitivistler”, çev. Mehmet Ali Meriç, Tarih ve Top-
lum, fiubat 1985, sy. 14, s. 32-34.



duklar› ça¤da terakki idealine olan ba¤l›l›klar›yla” de¤erlendirdiklerini belirtir-

ler ve bu anlamda Müslümanlar›n ve Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun insanl›¤a

büyük hizmetleri oldu¤unun alt›n› çizerler: “H›ristiyanl›¤›n ve etnolojinin ön-

yarg›lar›ndan s›yr›lm›fl, din ve ›rk ayr›m›n› önemsemeyen; bütün ülkelerin bu-

lunduklar› co¤rafî konuma ve tarihî flartlara ba¤l› olarak, insanl›k denilen ayn›

ailenin az veya çok ilerlemifl kollar› oldu¤una inanan; her türlü i¤fal edici et-

kenden ve her türlü kiflisel ya da siyasal ç›kardan ar›nm›fl; Do¤u’nun ve Ba-

t›’n›n ortak menfaatlerini gözeten insanlar” olarak pozitivistler, o dönemde

Bat›’daki genel e¤ilimin tersine Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun bütünlü¤ünü sa-

vunurlar ve Midhat Pafla’ya yapt›klar› ziyaret esnas›nda bu siyasî tav›rlar›n›n

alt›n› çizerler.

Midhat Pafla ise pozitivistlere cevaben yapt›¤› konuflmas›nda pozitivistlerin

“H›ristiyan önyarg›lar”dan uzak olmalar›ndan ve Müslümanlar›n medeniyete

olan katk›lar›n› kabul etmelerinden etkilendi¤ini gizlemez. “Her türlü din ve ›rk

düflmanl›¤›ndan uzak kimseler” aras›nda olmaktan mutlu oldu¤unu belirtir.

Bu ziyaret pozitivistlerin bekledi¤i türden bir iliflkinin bafllamas›na vesile ol-

masa da, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda anayasa fikrinin öncüsü kabul edilen

Midhat Pafla’ya Paris’teki sürgün günleri esnas›nda pozitivistler taraf›ndan ya-

p›lan bu destek ziyareti, Jön Türk kufla¤›n›n haf›zas›nda derin bir etki yarat›r.

Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda Pozitivizme ‹lk Yönelifller

Do¤u’daki devlet adamlar›n› hedef alan bu dinî ve siyasî propaganda faali-

yetleri pozitivistlerin bekledi¤i sonucu vermese de, pozitivizmin entelektüel

boyutu, 1870’lerden itibaren Osmanl› seçkinlerinin dikkatini çekmeye bafllar.

Pozitivizme ilk olarak ilgi duyan Osmanl›lardan en fazla tan›nan›, eski bir asker

olan Beflir Fuad’d›r. Abdülaziz’in yaverli¤i görevinden ayr›ld›ktan sonra yo¤un

bir entelektüel üretime giren Beflir Fuad, t›p ve fizyolojinin yan› s›ra felsefe,

edebiyat ve dilbilim alanlar›nda ço¤u vülgarize olmak üzere say›s›z kitap ve

makale yazm›fl, Bat› dillerinden çeviriler yapm›flt›r.9

Beflir Fuad, pozitivizmi bir bütün olarak de¤il k›smi olarak alg›lam›fl; Com-

te’un düflüncesinin felsefî, siyasî ve dinî içeri¤inden öte tabiat bilimleri ile ilgi-

li olan k›sm›yla ilgilenmifltir. Pozitivizmin bu k›smî alg›lan›fl›, Osmanl› elitleri-

nin di¤er Bat›l› düflüncelerle olan iliflkilerine de genellefltirilebilir. Ne var ki,

bütünlükten uzak ve naiflik derecesine varan bu k›smî alg›lamay› entelektüel

yetersizlik ile aç›klamak basit ve eksik bir analiz olur. Söz konusu durum daha

ziyade Osmanl› seçkinlerinin yabanc› düflünce sistemleri içinden kendi fikir
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9 Beflir Fuad’›n bütün kitap ve yaz›lar›n›n bibliyografik künyeleri için bkz. M. Orhan Okay,
‹lk Türk Pozitivist ve Natüralisti Beflir Fuad, ‹stanbul: Dergah Yay›nlar›, ts., s. 223-229.



dünyalar›na uygun olan k›s›mlar› seçip alma kayg›s› ile ilgilidir. Bu kayg›; seçi-

len ö¤elerin, sahip olunan de¤erler bütünü ile tezat teflkil etmemesi veya en

az›ndan yerli kültüre uyarlanabilecek nitelikte olmas›n› öngörür. Osmanl› elit-

lerinin Bat›l› düflünce sistemleri ile girdikleri iliflkide belirli baz› unsurlar› seç-

meleri –ve ço¤u zaman bunlar› yeni bir yorumlamaya tâbi tutmalar› – ‹mpara-

torlu¤un içinde bulundu¤u özel koflullarla da yak›ndan irtibatl›d›r. Bu seçme

sürecini tetikleyen ve yönlendiren fley ise genellikle Osmanl› toplumu ve dev-

letinin içinde bulundu¤u hayatî sorunlard›r. Osmanl› devlet adam› ve elitleri-

nin Bat› kaynakl› düflünce sistemleri ve kurumlara meyletmelerinin nedeni de

esas itibar›yla, giderek tehditkâr bir durufl sergileyen Bat› karfl›s›nda çökmekte

olan bir imparatorlu¤u kurtarma gayreti gibi pratik nedenlerdir. Bu ba¤lamda,

bilim-teknik ve anayasal rejim, Avrupa ile rekabet edebilmek, ona karfl› direne-

bilmek ve ‹mparatorlu¤un bütünlü¤ünü koruyabilmek için Osmanl› elitlerinin

en fazla hassasiyet gösterdi¤i konulard›r. Söz konusu hassasiyet Jön Türk kufla-

¤› ile en tepe noktas›na ulafl›r. Pozitivizmin, Türkiye’de etkisini daha yo¤un

olarak hissettirmesi de bu kuflak ile bafllar.10

Jön Türkler’in pozitivizme yöneliflleri ve bu düflünce sistemini alg›lama bi-

çimleri Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun o dönemde içinde bulundu¤u flartlarla ya-

k›ndan ilgilidir. Yukar›da sözü edilen nedenlerden dolay› pozitivizm ‹mpara-

torlu¤u kurtarma gayreti içindeki bu kuflak taraf›ndan bir kurtulufl reçetesi ola-

rak görülmüfltür. Pozitivizmin Türkiye’de alg›lanma biçimine etki eden bir di-

¤er faktör ise bu düflünce sistemi ve bu düflünce sisteminin temsilcileri ile ilk

olarak temasa geçen bireylerin kim olduklar› ile ilgilidir. Zira etkileflime geçen-

ler; esas›nda medeniyetler ve ideolojiler de¤il, farkl› sosyal ve kültürel formas-

yonlara sahip bireylerdir. Dolay›s›yla medeniyetlerin, kültürlerin ve ideolojile-

rin karfl›laflmas›, birbirlerine nüfuz etmeleri bir dizi karfl›l›kl› etkileflim a¤lar›-

n›n etkisindedir.

Pozitivizmin Türkiye’ye ithali ve etkisi noktas›nda en önemli kiflilik Ahmed

R›za Bey (1859-1930)’dir. Önemi, Paris’te bulundu¤u yirmi y›la yak›n süre zar-

f›nda (1889-1908) pozitivist çevreler ile yo¤un bir iliflki içerisinde bulunmas›n-

dan ve bu esnada Jön Türk hareketinde oynad›¤› önemli rolden kaynaklan-

maktad›r. ‹nsanl›k dinine “iman” eden Ahmed R›za’n›n, II. Abdülhamid döne-

mindeki en önemli muhalif unsur olan ‹ttihat ve Terakki Cemiyeti’nin bafl›nda

oldu¤unu, 1908 sonras›nda ise Meclis-i Ayan ve Meclis-i Mebusan reisli¤i yap-

t›¤›n› da hat›rlarsak, Ahmed R›za’n›n pozitivizmin ithali sürecindeki önemi da-

ha net bir flekilde anlafl›l›r.
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10 Jön Türk siyasal kültürü ve pozitivizm üzerine bkz. Enes Kabakc›, “Sauver l’Empire. Mo-
dernisation, positivisme et formation de la culture politique des Jeunes-Turcs (1895-
1908)”, Doktora Tezi, Paris: Paris I – Sorbonne Üniversitesi, 2006.



Nesiller boyu devlet hizmetinde bulunmufl bir aileden gelen Ahmed R›-

za’n›n11 babas› Ali R›za Bey; Viyana ve Berlin büyükelçiliklerinde çeflitli görev-

lerde bulunmufl, Saray’da Teflrifat Nâz›rl›¤› yapt›ktan sonra 1877’de Meclis-i

Âyân azas› olmufltur.12 Ali R›za Bey’in babas› Ziraat ve Darphane naz›rl›¤› yap-

m›fl, dedesi Kemankefl Efendi ise III. Selim’in S›r Kâtibi olmufltur.

Galatasaray Mekteb-i Sultanisi’ni bitirdikten sonda Paris’e ziraat tahsili

yapmak üzere giden Ahmed R›za 1887’de Türkiye’ye döner. Pozitivist düflün-

ceyle ilk tan›flmas› ‹stanbul’da eline geçen Doktor Robinet’nin pozitivizm üze-

rine yazd›¤› bir eser13 vas›tas›yla olmufltur. Doktor Robinet’nin ölümü müna-

sebetiyle Mechveret’te yazd›¤› bir yaz›da, Ahmed R›za söz konusu eser hakk›n-

da flöyle yazar:

Bu kitapta, özel ve siyasi hayat›mda bana rehberlik edecek olan o mükemmel

düflünce sistemini keflfettim. Yine bu küçük kitap sayesinde, yüce gönüllü bir-

çok düflünürle tan›flt›m. Bugün sürdürdü¤üm mücadelede, bu düflünürler ba-

na hem moral hem de entelektüel destek sa¤lamaktad›rlar.14

Ayn› yaz›da Ahmed R›za, Robinet’yi Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun bütünlü¤ü-

nü savundu¤u için “Türkiye’nin y›lmaz bir dostu” olarak nitelendirir. Robi-

net’nin sömürgecili¤e karfl› olmas› ve özellikle Tunus’un iflgaline o dönem karfl›

ç›kan az say›daki Frans›z entelektüel aras›nda yer almas› Ahmed R›za’y› etkiler.15

1889’da tekrar Paris’e dönen Ahmed R›za’n›n pozitivist düflünceyle olan

iliflkisinde en belirleyici geliflme ise Pierre Laffitte ile tan›flmas› olmufltur. Laf-

fitte’in entelektüel birikimi ve fikirlerinin yan› s›ra kiflili¤i de Ahmed R›za üze-

rinde büyük bir etki yaratm›flt›r. ‹ttihat ve Terakki Cemiyeti reisi ile pozitivist-

lerin önderi aras›ndaki iliflki Ahmed R›za’n›n, üstad› Pierre Laffitte’in elini öpe-

cek kadar duygusal bir boyuta sahiptir.16
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11 Osman Hâmî taraf›ndan haz›rlanan “Ahmed R›za Bey’in K›sa Biyografisi” için bkz. Ahmed
R›za, Bat›n›n Do¤u Politikas›n›n Ahlâken ‹flâs›, çev. Ziyad Ebüzziya, ‹stanbul: Üçdal Nefl-
riyat, 1982, s. 14-16. Ayr›ca bkz. Ziyad Ebüzziya, “Ahmed R›zâ”, D‹A, ‹stanbul, 1989, c. II.

12 Ziyad Ebüzziya Ali R›za Bey’in ayr›ca fiura-› Devlet üyeli¤i yapt›¤›n› da yazar. Bkz. A.g.m.,
s. 124.

13 Jean-François Robinet, La philosophie positive. Auguste Comte et M. Pierre Laffitte, Paris:
Germer Baillière, 1881.

14 A[hmed] R[›za], “Le Docteur Robinet”, Mechveret, 15 Kas›m 1899, sy. 86. Ahmed R›za, “Au-
guste Comte’un dehas›n›”, Doktor Robinet’nin ad› geçen eseri sayesinde keflfetmifl oldu-
¤unu pozitivistlerin yay›n organlar›nda daha önceki y›llarda da yazm›flt›r. Bkz. Revue occi-
dentale, 1891, 14. sene, sy. 6, s. 389.

15 A[hmed] R[›za], “Le Docteur Robinet”, a.g.m. Doktor Robinet’nin Tunus’un iflgaline karfl›
tavr› için bkz. Dr Robinet, La politique positive et la question tunisienne, Paris, E. Dentu,
1881. Kolonyalizm karfl›tl›¤› Auguste Comte’un eserlerinde de göze çarpar. Comte’a göre
kolonyalizm, modern zamanlarda Bat› taraf›ndan gerici ve anormal bir durum olarak sür-
dürülen “modern kölelik” ve “siyasi bir canavarl›kt›r”, Cours de philosophie positive, c. IV,
Paris, Bachelier, 1839, s. 575.

16 Revue occidentale, 1891, 14. sene, sy. 3, s. 375.



Laffitte’in düflünceleri aras›nda Ahmed R›za’y› en fazla etkileyen boyut ‹s-

lam ve Do¤u hakk›ndaki de¤erlendirmeler olmufltur. Laffitte birçok yaz›s›nda,

pozitivizmin ‹slam dini ve medeniyetine nas›l bakt›¤›n› sistematik bir flekilde

ortaya koyar. Pozitivistlerin ‹slam’a olan ilgi ve sempatisi Laffitte’in liderli¤in-

de bir kat daha artar. T›pk› Comte gibi Laffitte de ‹slam’›n en geliflmifl din oldu-

¤unu, bu münasebetle Müslümanlar›n pozitivizme geçifllerinin daha kolay ola-

ca¤›n› düflünür. Laffitte Müslümanlar›n, ‹nsanl›¤a yapt›klar› katk›lar nedeniyle

ileri bir medeniyeti temsil ettiklerini yazar ve ‹slam konusunda Bat›’daki olum-

suz de¤erlendirmelerin genel olarak ›rkç› bir temele dayand›¤›n› belirtir. “Me-

tafizik doktrinlerden” beslenen bu yaklafl›mlar›n amac›n›n “tüm insanl›¤›n

kardefl oldu¤u gerçe¤ini inkâr ederek belli ›rklar›n üstünlü¤ünü savunmak, ço-

¤unlu¤un az›nl›k taraf›ndan imha edilifline meflruiyet sa¤lamak” oldu¤unu ve

bu tavr›n “kör ve s›n›rs›z bir sanayileflme ve kutsanan bir medeniyet” düflünce-

sinden kaynakland›¤›n› yazar.17

Ahmed R›za 1890’lar›n bafl›ndan itibaren pozitivist faaliyetlerine h›z verir

ve Société positiviste [Pozitivist Cemiyet]’in en faal üyelerinden biri olur.

1905’ten itibaren ise pozitivizmin uluslararas› planda yay›lmas› için kurulmufl

Comité positif occidental [Müsbet Bat› Kurulu]’de “Müslüman toplumlar›n

temsilcisi” olarak yer al›r.18

Ahmed R›za, Paris’te sürgünde geçirdi¤i y›llar boyunca bir yandan poziti-

vizmin ‹slam dünyas›nda yay›lmas›n› için faaliyetlerde bulunurken öte yandan

da ‹ttihat ve Terakki Cemiyeti çat›s› alt›nda ve bu örgütün lideri olarak Abdül-

hamid rejimine karfl› mücadele eder. Bu amaçla pozitivist yay›n organ› Revue

occidentale’de yay›nlar yapar ve ‹ttihat ve Terakki Cemiyeti’nin yay›n organ›

Mechveret’i ç›kar›r.

Revue occidentale’de, Bat›’daki ‹slam aleyhtarl›¤›na karfl› reddiyeler kaleme

al›r. Bu yaz›lar›n en önemlisi “Tolérance musulmane” bafll›kl› uzun makalesi-

dir.19

Ahmed R›za pozitivist düflünceyi bütünlü¤ü içerisinde yani felsefî, siyasî ve

dinî boyutlar›yla kavray›p içsellefltiren Osmanl›lar›n bafl›nda gelir. Pozitivizm,

‹ttihat ve Terakki Cemiyeti’nin reisinin özel hayat›n› oldu¤u gibi siyasi müca-

dele yöntemini de belirler. Bununla birlikte Ahmed R›za’n›n, hayat›n›n merke-

zine ald›¤› pozitivist felsefeye düflünsel bir katk›da bulundu¤unu söylemek

47Pozitivizmin Türkiye’ye Girifli ve Türk Sosyolojine Etkisi

17 Pierre Lafitte, “Considérations sur la question islamique et sur la politique de la France à
cet égard”, Revue occidentale, 1881, 4. sene, sy. 5, s. 273.

18 Bu oluflumun projesi Auguste Comte taraf›ndan yap›lm›fl ancak 1903’te pozitivistlerin o
dönemki lideri Charles Jeannolle taraf›ndan hayata geçirebilmifltir. Comité positif occiden-
tal’in kuruluflu hakk›nda bkz. Charles Jeannolle, “Exposé des motifs”, Revue occidentale,
1903, c. XXVIII, s. 704-711.

19 Ahmed R›za, “Tolérance musulmane”, La Revue occidentale, c. XIX, 1896. Bu makalenin
geniflletilmifl yeniden bas›m› için bkz. Tolérance musulmane, Paris: Clamaron-Graff, 1897.



mümkün de¤ildir. 1895-1908 y›llar› ars›nda aral›ks›z olarak Frans›zca yay›nla-

d›¤› Mechveret gazetesinde pozitivizme aç›k referanslar yer al›r.20 Bunun yan›

s›ra, pozitivistlerin yay›n organlar›nda içeriden biri, yani bir pozitivist olarak

yaz›lar kaleme al›r. Bu yaz›lar genellikle Do¤u, ‹slam-Osmanl› tarihi ve mede-

niyeti, Jön Türk hareketi gibi konular üzerinedir.21 Ahmed R›za bu yaz›lar› ile

pozitivist düflünceye teorik bir katk› sa¤lamaz, daha ziyade ele ald›¤› konular›

pozitivist bir bak›fl aç›s›yla sunar. Yaz›lar›nda, hem pozitivizmin kavramlar›n›,

hem de ‹slamî kavramlar› yeniden yorumlama gayreti dikkat çeker. Ahmed R›-

za bir taraftan pozitivizmin kavramlar›n› Osmanl›-‹slam kültürü ›fl›¤›nda yeni-

den yorumlar ve Osmanl› toplumunun de¤er yarg›lar›na uyumlu hale getire-

rek temellük etmeye çal›fl›rken, di¤er taraftan da ‹slam gelene¤ini pozitivist bir

bak›flla yeniden okur. Ahmed R›za pozitivizmi, yeniden yorumlamak ve kültü-

rel ve toplumsal de¤erlere uyarlamak kayd›yla Osmanl› ‹mparatorlu¤u için bir

kurtulufl reçetesi olarak görür. Son tahlilde, Ahmed R›za’n›n pozitivist düflün-

ceyi daha çok sosyal ve siyasal kayg›lar ›fl›¤›nda okudu¤unu söylemek yanl›fl

olmayacakt›r.

II. Meflrutiyet Döneminde Pozitivizm

Bununla birlikte, XX. yüzy›l›n hemen bafl›nda Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda

Comte’un düflüncesinin felsefî boyutuyla ilgilenen ve bunun içtima-

î ilimler sahas›ndaki yans›malar›n› kavramaya çal›flan bir düflünür zümresi de

mevcuttur. Bunlar, “içtimai reform” fikri etraf›nda toplanmakta ve düflünsel

berrakl›¤a ulaflabilmek için siyasetten ve eylemden uzak durmak gereklili¤ini

savunmaktad›rlar. Bu düflünürlerden bir k›sm› sonradan aktif siyasete girmek-

ten kendilerini al›koyamad›larsa da bafllang›çta salt düflünsel faaliyetlerde bu-
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20 Meflveret gazetesi ve Frans›zca eki Mechveret, 1 Aral›k 1895’te ‹ttihat ve Terakki Cemiye-
ti’nin yay›n organ› olarak Paris’te yay›nlanmaya bafllar. Ancak Türkçe yay›nlanan Meflve-
ret, Abdülhamid’in talebiyle Frans›z makamlar›nca 11 Nisan 1896’da yasaklan›r. Frans›zca
Mechveret ise A¤ustos 1908’e kadar yay›nlanmaya devam eder. Frans›zca Mechveret’te; ga-
zetenin bafll›¤›n›n hemen alt›nda “Nizam ve Terakki” (Ordre et Progrès) ifadesi yer al›r ve
gazetenin tarihi de Comte’un icat etti¤i pozitivist takvime göre at›l›r. Ayr›ca Ahmed R›za
yaz›lar›nda pozitivizme ve pozitivist düflünürlere at›flarda bulunur.

21 Pozitivist yay›n organlar›ndan Revue occidentale’de yay›nlanan yaz›lar›n›n bafll›calar› flun-
lard›r: “L’islamisme”, 1891, 14. sene, sy. 1; “Un ami de l’islamisme”, 1891, 14. sene, sy. 2;
“Discours de M. Ahmed R›za Bey lors de la Célébration du 34e anniversaire de la mort
d’Auguste Comte”, 1891, 14. sene, sy. 6; “Le calife et ses devoirs”, 1896, 19. sene, sy. 4;
“Tolérance musulmane”, 1896, 19. sene; “Le discours d’Ahmed R›za au centenaire d’Au-
guste Comte”, 1898, 21. sene, sy. 2; “L’inaction des Jeunes-Turcs, 1903, 26. sene, sy. 1; “Qu-
estion de Macédoine”, 1904, 27. sene, sy. 4. Di¤er bir pozitivist yay›n organ› olan La Revu-
e positiviste internationale’de yay›nlanan yaz›lar› ise flunlard›r: “Discours de M. Ahmed-
R›za sur la tombe de Pierre Laffitte”, 1 Ekim 1906; “La crise de l’Orient. Ses causes, ses
remèdes”, 15 Kas›m 1906, sy. 4; “La crise de l’Orient”, Ocak 1907, 2. sene, sy. 1; “La crise de
l’Orient”, 1 Nisan 1907, 2. sene, sy. 3;  “La crise de l’Orient”, 15 Kas›m 1907, 2. sene, sy. 8.



lunmay› amaçl›yorlard›. Bu hareket Ulum-i ‹ktisadiyye ve ‹çtimaiyye Mecmua-

s›’n› do¤urmufltur.22

Derginin kurucular› Ahmed fiuayb, Mehmed Cavid ve R›za Tevfik program-

lar›n› flöyle aç›klar:

Memleketimizin ciddi bir ihtiyac›na tekabül etti¤ini zannetti¤imiz bu mec-

muay› –befl aydan beri marûz oldu¤umuz büyük bir gazete ve mecmua hücû-

muna ra¤men– tesis ediyoruz. Bizim içün eski, pek eski bir emelin sahne-i ha-

kîkatde tecellîsinden ibaret olan bu mecmuay› milletin terbiye-i iktisâdiyye ve

ictimâiyyesine ciddi sûretde hidmet edebilecek bir mertebeye is’ad eyleme¤e

(yükseltmeye) bütün kuvvetimizle çal›flaca¤›z. Bu mesaimiz yaln›z kendi mec-

muam›z oldu¤u içün buna karfl› hiss etmekli¤imiz pek tabii olan bu merbûtiy-

yetden (ba¤l›l›ktan) dolay› de¤il, Osmanl› milletinin bugün mesa’il-i iktisadiy-

ye ve ictimaiyyeye herfleyden ziyâde alâkadar olmak mecbûriyyet-› kat’iyye-

sinde bulunmas›ndan nâfli (dolay›) olacakt›r. Mine’l-kadîm (eskiden beri) ald›-

¤›m›z çürük terbiye ve iltizam eden otuz üç senelik seyyiât-› idareye bizi gerek

kendimizin, gerek etraf›m›z› muhit olan küçük büyük hükümetlerin hayât-› ik-

tisadî ve ictimâiyyelerinde zuhur iden ink›lâbât-› mühimmeye kesb-i vukuf

eylemekden fliddetle men ve mahrûm etmifldir. (…)

August Comte’un ‘Hikmet-i ‹ctimâiyye’ ve Le Play’in ‘‹lm-i Cemiyyet’e dair aç-

t›klar› mesâlik (yollar) son zamanlarda o derece tekemmül etdi, o kadar flâyân-

› hayret bir faaliyyet gösterme¤e bafllad› ki, flimdi hemen her mevzû, her me-

seleye tedrîsât-› müflfikâne ile müdâhale eylemektedir. Bugün felsefe, tarih,

hukuk, ahlâk, terbiye, sanât hakk›ndaki malûmat-› befleriyye kâmilen de¤ifle-

rek büsbütün baflka bir âfâk ve s’ây-i tefekkürât (düflünsel gayret) küflâd edil-

mifldir (aç›lm›flt›r). Bu tebeddülat› (de¤ifliklikleri) yapan, sâmiâ-i beflere ulvî

hakikatler telkin iden ilimdir.23

Ulum-i ‹ktisâdiyye ve ‹çtimâiyye Mecmuas›; daha ilk say›lar›ndan itibaren

pozitivist düflünce ile ilgili yaz›lara yer verir. Derginin ikinci say›s›nda, Salih Ze-

ki taraf›ndan yaz›lan makale bunlardan biridir.24 Paris’te mühendislik e¤itimi

gördükten sonra ‹stanbul’a dönen Salih Zeki (1864-1921), Osmanl› ‹mparator-

lu¤u’nda müsbet ilimlerin yay›lmas›n› ve pozitivist felsefenin tan›t›lmas› için

çal›flan en önemli yazarlardan biridir; özellikle orta ö¤retim için haz›rlad›¤›

matematik ve fizik kitaplar› ve dönemin dergilerinde yay›nlad›¤› yaz›larla tan›-

n›r.25 Auguste Comte’un hayat› ve felsefesi üzerine kaleme ald›¤› yaz›s›nda, ge-
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22 Ulûm-i ‹ktisâdiye ve ‹çtimâiye Mecmûas› için bkz. Deniz Karaman, Cavid Bey ve Ulûm-› ‹k-
tisâdiye ve ‹çtimâiye Mecmûas›, Ankara: Liberte, 2001.

23 “Mukaddime ve Program”, Ulum-i ‹ktisadiyye ve ‹çtimaiyye Mecmûas›, 1324, c. 1, sy. 1, s.
1-10.

24 Salih Zeki bu yaz›y› Halide Salih ile birlikte haz›rlam›flt›r. Auguste Comte’un hayat› Halide
Salih, felsefesi ise Salih Zeki taraf›ndan kaleme al›nm›flt›r: “Auguste Comte. Felsefe-i Müs-
bet”, Ulûm-i ‹ktisâdiye ve ‹çtimâiye Mecmûas›, 1324, c. 1, sy. 2, s. 163-197.

25 Murtaza Korlaeelçi, Pozitivizmin Türkiye’ye Girifli, ‹stanbul: ‹nsan Yay›nlar›, 1986.



nel olarak pozitivist felsefeyi tan›t›r, “üç hal” kanunundan bahseder26 ve Com-

te’un bilim tasnifini inceler.

Salih Zeki’nin yay›nlanan di¤er makalelerinde de pozitivizmin etkisi hisse-

dilir. Âfliyân mecmuas›nda “‹htimaliyat – ‹ktisadiyat” bafll›¤›yla yay›nlanan

önemli bir makalesinde Salih Zeki, bilim ve bilginin kaynaklar› konusundaki

görüfllerini ortaya koyar. Salih Zeki’ye göre “müktesebât-i befleriyenin birinci

derecesi ‘zan’ ile has›l olur, bu da alelâde ‘fikir’ dedi¤imiz mâlumat› tevhîd

eder; ikinci derecesi ‘cezm’ ile husûl bulur, o da mant›kda ‘itikâd’ tâbir olunan

cümle-i malûmât› vücûda getirir; elhâs›l üçüncü derecesi ‘yakîn’ vücuda gelir

ki iflte as›l ‘ilim’ denilen mâlumat da bundan ibarettir.”27 Salih Zeki’nin bu tas-

nifi esas itibariyle Comte’un insanl›k tarihinin üç safhas›na tekabül eder.

Pozitivizmin Türkiye’deki tesiri incelenirken, ‹ngiliz pozitivistlerin rolü de

gözden kaç›r›lmamas› gereken bir husustur. Bu etkinin en aç›k bir flekilde gö-

rüldü¤ü yazar R›za Tevfik (1868-1949)’tir. Galatasaray Mekteb-i Sultanisi’nin

ard›ndan Mülkiye’ye giren R›za Tevfik, buradan mezun olamaz fakat daha son-

ra girdi¤i T›bb›ye’yi bitirir. 1907’de ‹ttihat ve Terakki Cemiyeti’ne kat›l›r, bir y›l

sonra Edirne’den mebus seçilir. Bir yandan felsefe ile ilgilenirken di¤er yandan

üstad›m dedi¤i Spencer’a ait “Sa¤lam kafa sa¤lam vücutta bulunur” prensibi

çerçevesinde Selim S›rr› ile jimnastik ve akrobasi hocal›¤› yapar.28

R›za Tevfik, ‹ttihatç›lar ile anlaflamaz ve 1912’de Hürriyet ve ‹tilaf Partisi’ne

kat›l›r. Bu arada Darülfünun’da felsefe müderrisi olur, felsefenin e¤itim siste-

mi içindeki öneminin artmas› için çal›fl›r. Rehber-i ‹ttihad-› Osmânî özel lise-

sinde Türkiye’de ilk defa felsefe dersleri verir. 1918’de Maarif naz›r›, 1919’da

fiuray› Devlet reisi olur.29

Ulum-i ‹ktisâdiyye ve ‹çtimâiyye Mecmûas›’n›n kurucular›ndan olan R›za

Tevfik’in pozitivist düflünce ile olan iliflkisi, John Stuart Mill ve Herbert Spen-

cer okumalar› ile s›n›rl›d›r. Bu dergide yay›nlad›¤› “Hürriyet. ‹ngiliz Hakim-i

Meflhûru John Stuart Mill Hürriyeti Nas›l Anl›yor” bafll›kl› makalesinde Mill’in,
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26 Comte’un tarih ve toplumsal de¤iflim anlay›fl›na göre insanl›¤›n geçirdi¤i/geçirece¤i üç

safhay› Salih Zeki Osmanl›ca, “hâl-i mevzû” (état fictif), “hâl-i mücerred” (état abstrait),

“hâl-i müsbet” (état positif) olarak ifade eder. Bkz. A.g.m., s. 186-187.

27 Salih Zeki, “‹htimaliyat – ‹ktisadiyat”, Âfliyân, 1324, c. 1, sy. 13, s. 412-416.

28 Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Ça¤dafl Düflünce Tarihi, ‹stanbul: Ülken Yay›nlar›,1979, s.

251.

29 R›za Tevfik’in hayat› ve eserleri için bkz. Feridun Kandemir, Kendi A¤z›ndan R›za Tevfik.

Hayat› – Felsefesi – fiiirleri, ‹stanbul: Remzi, 1943; Hilmi Yücebafl, Bütün Cepheleriyle R›za

Tevfik. fiiirler – Makaleler – Hat›ralar, ‹stanbul, 1950; Mustafa Rag›b Esatl›, Ölümünden

Sonra R›za Tevfik, ‹stanbul: Sinan Matbaas›, 1950; Refi Cevat Ulunay, R›za Tevfik. fiiirleri

ve Mektuplar›, Semih Lûtfi Kitabevi, ts.; Abdullah Uçman, R›za Tevfik. Hayat›, Edebî fiah-

siyeti, fiiirleri, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Yay›nlar›, 1986.



On Liberty (1859)30 adl› eserini tan›t›r ve özetler. Yine ayn› dergide, üstad› ola-

rak kabul etti¤i Spencer’›n felsefesini ve hükümet hakk›ndaki görüfllerini tan›t-

t›¤› makaleler kaleme al›r.31

R›za Tevfik, Ulum-i ‹ktisâdiyye ve ‹çtimâiyye Mecmûas›’nda daha çok felse-

fe yaz›lar›yla ön plana ç›karken, derginin bir di¤er kurucusu Ahmed fiuayb,

(1876-1910) tarih ve “içtimai ilimler”e dair yaz›lar kaleme al›r.32 Mekteb-i Hu-

kuk’tan mezun olduktan sonra ayn› okulda idare ve devletler hukuku dersleri

veren Ahmed fiuayb, II. Meflrutiyet döneminde pozitivizmin tan›t›lmas› için

çaba gösteren Osmanl› düflünürlerinin bafl›nda gelir.33 Bütün felsefi problem-

lerin toplumsal sorunlardan kaynakland›¤›n› ve bu nedenle de “ilm-i cemi-

yet”in bütün ilimlerin bafl› ve özeti oldu¤unu savunan Ahmed fiuayb, yaz›lar›n-

da pozitivizmin tarih ve toplumsal de¤iflim anlay›fl› savunur.34

Ahmed fiuayb’›n yaz›lar›n› yay›nlad›¤› dönemin ikinci önemli dergisi Ser-

vet-i Fünun’dur. Burada seri halde tefrika etti¤i yaz›lar daha sonra Hayat ve Ki-

taplar ad›yla kitaplaflt›r›lm›flt›r.35 Kitapta s›ras›yla; Hyppolite Taine, Gabriel
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30 Mill’in bu eseri daha sonra Hüseyin Cahid Yalç›n taraf›ndan tercüme edilmifltir: Hürriyet,
‹stanbul: Akflam Matbaas›, 1927. Comte’un talebelerinden felsefeci ve tarihçi Hippolyte
Taine’i üstat kabul eden Hüseyin Cahid (1874-1957)’in pozitivizmin Türkiye’ye girifline en
önemli katk›s› Durkheim’in Les formes élémentaires de la vie religieuse adl› eserini Türk-
çe’ye kazand›rmas›d›r: Din Hayat›n›n ‹btidai fiekilleri, ‹stanbul: Tanin Matbaas›, 1924.

31 R›za Tevfik’in Ulûm-› ‹ktisâdiye ve ‹çtimâiye Mecmûas›’nda yay›nlad›¤› makalelerin en
önemlileri flunlard›r: “Tasnif-i Ulum”, s. 364-388, c. I. sy. 3 ve c. I, sy. 4, s. 499-539; “Hürri-
yet – ‹ngiliz Hakim-i Meflhûru John Stuart Mill Hürriyeti Nas›l Anl›yor”, c. II, sy. 5, s. 19-39
ve c. II, sy. 6, s. 190-237; “Hükümet Hürriyet Hakk›nda Spencer’›n Felsefesi”, c. II, sy. 7, s.
354-368 ve c. III, sy. 10, s. 224-246; “Spencer’›n Felsefesi”, 2. sene, c. I, sy. 2/14, s. 233-245;
“Hükümet Hürriyet Hakk›nda Spencer’›n Felsefesi”, 2. sene, c. II, sy. 5/17, s. 672-690 ve 2.
sene, c. II, sy. 6-9/18-21, s. 742-757.

32 Bu yaz›lardan en önemlileri “Devlet ve Cemiyet” (c. I, sy. 1); “Fransa ‹htilâl-i Kebîri” (der-
ginin ilk say›s›nda bafllayan bu yaz› dizisi iki sene boyunca 19 bölüm halinde yay›nlan›r) ve
“Avamil-i ‹çtimâîye” (ilk bölümü derginin 2. cildinin 5. say›s›nda yay›nlan›r, sonraki iki sa-
y›da devam eder) bafll›kl› makalelerdir.

33 Ahmed fiuayb üzerine bkz. Abdullah Uçman, “Ahmed fiuayb”, D‹A, ‹stanbul, 1989, c. II, s.
138; Ekrem Ifl›n, “Osmanl› Modernleflmesi ve Pozitivizm”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e
Türkiye Ansiklopedisi, ‹stanbul: ‹letiflim, 1985, c. II, s. 359-361 ve 367; Y›ld›z Akpolat Da-
vud, “Ulum-u ‹ktisadiyye ve ‹çtimaiyye Muecmuas›’nda Ahmed fiuayb’›n Sosyolojik Görü-
flü”, Yüksek Lisans Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi, 1994.

34 Ahmed fiuayb’›n, devlet yönetimi ve kanun koyma ba¤lam›nda “ilm-i cemiyet”/sosyoloji-
nin önemini vurgulad›¤› ve pozitivist tarih ve sosyal de¤iflim teorisini savundu¤u yaz›lara
örnek olarak bkz. “Devlet ve Cemiyet”, Ulum-u ‹ktisadiyye ve ‹çtimaiyye Muecmuas›, c. I,
sy. 1, s. 54-71. Ahmed fiuayb bu yaz›s›nda pozitivizmle ilgili görüfllerini kuramsal bir çer-
çevede sunar. “Hürriyet-i Mezhebiye” (c. I, sy. 2), “Fransa ‹htilâl-i Kebîri”, “Viyana Mu’te-
meri” (c. I, sy. 8) gibi yaz›larda ise sosyolojik yaklafl›m›n› Osmanl› toplumunun sorunlar›-
na tatbik eder.

35 Hayat ve Kitaplar ilk olarak 1317 (1899)’de, Edebiyat-› Cedide Kütübhanesi yay›nlar› ara-
s›nda yay›nlanm›flt›r. Kitab›n ikinci bask›s› ise 1329’da Matbaa-i Hukûkiyye’de yap›lm›flt›r.
Ahmed fiuayb’›n bu kitab›, Erdo¤an Erbay taraf›ndan latin harfleriyle yeniden yay›nlam›fl-



Monod, Ernest Lavisse ve Büyük Frederic, Gustave Flaubert, Niebuhr, Ranke

ve Mommsen üzerine kaleme al›nm›fl makaleler yer almaktad›r.

Ahmed fiuayb, Comte’un “Decartes’tan sonra Fransa’n›n en büyük müte-

fekkiri”36 oldu¤unu ifade etse de as›l üstad›n›n Taine oldu¤unu belirtir. Com-

te’un ö¤rencilerinden olan Taine; XIX. yüzy›lda Fransa’da yetiflen en dikkat çe-

kici filozof ve tarihçilerinden biri olmas›n›n yan› s›ra önemli bir edebiyat elefl-

tirmenidir. Frans›z ‹htilali karfl›t› görüflleri ve özellikle de alt› ciltten oluflan Ori-

gines de la France contemporaine [Ça¤dafl Fransa’n›n Kökenleri] adl› büyük

eseriyle tan›n›r. Ahmed fiuayb, Hayat ve Kitaplar’da en fazla yeri üstad› Taine’e

ay›r›r ve onun edebiyat elefltirmeni, tarihçi ve filozof kiflili¤ini, “Taine Münek-

kid”, “Taine Müverrih” ve “Taine Filozof” fleklinde ayr› bafll›klar alt›nda ince-

ler. Taine’in tarihçili¤ine ay›rd›¤› k›s›mda, düflünürün “tarihin üç âmili” yani

“muhit, ›rk, ân” (milieu, race, moment) hakk›ndaki meflhur teorisinden bahse-

der ve dönemin di¤er pozitivist tarihçilerinden referanslar vererek tarih arafl-

t›rmalar›n›n yöntem aç›s›ndan tabii ilimlerden fark› olmad›¤›n› savunur.37 Tai-

ne’in felsefî görüflleriyle ilgili k›s›mda ise Ahmed fiuayb, pozitivizmin temel il-

kelerini (“tecrübenin, yani hâdisat›n hâricinde hiç birfley sûret-i katiyyede bili-

nemez”38) Comte ve Taine’in eserlerinden yola ç›karak ortaya koyduktan son-

ra pozitivist düflünürlerin (Mill, Spencer, Renan, Littré, vs.) insan, toplum ve

tarih alg›s›ndan bahseder. Ayr›ca, Taine’in düflüncesinden yola ç›karak deter-

minizmin ne oldu¤unu (“insanlar ef’âl ve icrââtlar›n›n hiçbirinde müstakil de-

¤illerdir”39) aç›klar.

Comte-Durkheim Çizgisinin Gökalp Yorumu

Türkiye’de sosyolojinin kurumsallaflmas› ve müstakil bir disiplin olarak

üniversitede yerini almas› Ziya Gökalp (1879-1924) ile bafllar. Gökalp, Durkhe-

im’in Comte’tan devral›p sistematiklefltirdi¤i, bir dizi kurala ba¤lad›¤› poziti-

TAL‹D, 6(11), 2008, E. Kabakc›52

t›r (Ankara: Salk›msö¤üt Yay›nlar›, 2005). Ayr›ca bkz. Sennur Karanl›k, “Hayat ve Kitaplar:
Ahmet fiuayb”, Yüksek Lisans Tezi, ‹stanbul: Marmara Üniversitesi Türkiyat Araflt›rmalar›
Enstitüsü, 1992.

36 Ahmet fiuayb, Hayat ve Kitaplar, Erdo¤an Erbay (haz.), Ankara: Salk›msö¤üt Yay›nlar›,
2005, s. 115.

37 Taine’e göre tarih, tabiat bilimlerinin kulland›¤› yöntemlere incelenmelidir. Bu anlamda,
biyoloji veya t›p ile tarih ilmi aras›nda yöntem aç›s›ndan hiç bir fark olamaz, her iki alan-
da da esas olan deneysel metottur. Bu düflünceyle Taine, Claude Bernard’›n 1866’da ya-
y›nlad›¤› L’Introduction à l’étude de la médecine expérimentale (T›pta Tecrübe Usulünün
Tetkikine Girifl, çev. Galip Ata, Ankara: Maarif Vekâleti, 1934) ile eflzamanl› olarak L’Intro-
duction à l’étude de l’Histoire expérimentale (Tarihte Tecrübe Usulünün Tetkikine Girifl)
adl› eseri kaleme al›r.

38 Ahmed fiuayb, Hayat ve Kitaplar, s. 116.

39 A.g.e., s. 147.



vist sosyolojiyi40 Türkiye’ye tafl›makla kalmaz, ayn› zamanda XX. yüzy›l›n ba-

fl›nda Türkiye’nin öznel koflullar›na uyarlar ve tatbik eder. Türkiye’de Comte-

Durkheim sosyoloji okulunun 1940’lara kadar egemen ak›m olarak varl›¤›n›

sürdürmesinin nedeni Ziya Gökalp’in ortaya koydu¤u çal›flmalard›r. Özellikle

Marksizm’e mesafeli durmay› tercih eden kesimler, o y›llarda Ziya Gökalp’in

temsil etti¤i Durkheim sosyolojisini benimsemifllerdir.41

1909’da ‹ttihat ve Terakki Cemiyeti’nin genel merkez üyeli¤ine seçildikten

sonra bölge temsilcisi olarak Selanik’e giden Gökalp bu flehirde, bafl›nda Ömer

Seyfettin ve Ali Canip’in bulundu¤u Genç Kalemler” grubuna kat›l›r. Osmanl›

milliyetçili¤inden Türk milliyetçili¤ine geçifli ve pozitivizme yönelifli de ayn›

y›llara denk gelir. Genç Kalemler dergisinde yazd›¤› yaz›larda özellikle poziti-

vizmin bilim anlay›fl› ve metafizik evreden pozitif evreye geçifl konusu üzerin-

de durur:

Bir zamanlar felsefe, ilimlerin anas› hükmünde idi. Bu ana felsefe karihas›n-

dan ilimler do¤urur, marifetler icat ederdi. Vakta ki tarassut ve tecrübeden do-

¤an müspet ilinler teessüse bafllad›, felsefe anal›k vazifesinden vazgeçti, ilim-

lerin zab›tas› s›fat›n› iktisap etti. (...) ‹lim (...) istiklal sevdas›na düfltü! Felsefe-

nin vesayetinden ç›karak kendi bafl›na yaflamaya bafllad›.42

Bu arada, Selanik ‹ttihat ve Terakki ‹dadisi’nde sosyoloji dersleri vermeye

bafllar. 1912’de Ergani sanca¤›ndan mebus seçilir. 1914 y›l›nda ‹ttihat ve Te-

rakki Cemiyeti’nin talebi üzerine Darülfünun’da sosyoloji kürsüsünü kurar.

Burada verdi¤i “‹lm-i ‹çtima” derslerini taflbask› olarak yay›nlar. 1915’te ise yi-

ne Darülfünun bünyesinde ‹çtimaiyat Darülmesaisi (‹çtimaiyat Enstitüsü)’ni

kurar.

Sosyolojik yöntem ve inceleme usulü bak›m›ndan Gökalp’in esin kayna¤›

Durkheim’dir. Frans›z sosyoloji okulunun kurucusu, metodolojik olarak pozi-

tivist gelene¤e ba¤l›d›r ancak bu gelene¤i idealist bir epistemolojiyle birlefltir-

mifltir. Böylece ortaya koydu¤u idealist pozitivizm ile Durkheim, sosyal ve siya-

si konularda klasik Comteçu pozitivizmden ayr›l›r. Ortodoks pozitivizmin seç-

kinci ve otoriter yap›s›ndan uzaklaflarak solidarist-korporatist bir yaklafl›mla

görece demokratik bir siyaset kuram› gelifltirmifltir.43

Durkheim’in eserleri ile 1910’dan sonra tan›flma imkân› bulan Gökalp, da-

ha önceleri Frans›z sosyologlar›ndan Gabriel de Tarde ve Gustave Le Bon’un
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40 Emile Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, Paris, 1895. Türkçe çevirisi için bkz.
Sosyolojik Metodun Kurallar›, çev. Enver Aytekin, ‹stanbul: Sosyal Yay›nlar, 1986.

41 Baykan Sezer, “Ziya Gökalp ve Durkheim”, 60. Ölüm Y›ldönümünde Ziya Gökalp, ‹stanbul,
1986.

42 Tevfik Sedat [Ziya Gökalp], “Felsefe”, Genç Kalemler, 1327, c. II, sy. 2.

43 Taha Parla, Ziya Gökalp, Kemalizm ve Türkiye’de Korporatizm, Füsun Üstel ve Sabir Yüce-
soy (yay. haz.), ‹stanbul: ‹letiflim Yay., 1989, s. 50.



etkisi alt›ndayd›. Ancak, toplumsal olgular›n sadece toplumsal nedenlerinin

olabilece¤i varsay›m›ndan yola ç›kan Durkheim sosyolojisi ile tan›flt›ktan son-

ra, toplumsal de¤iflmeyi “taklit” (imitation) kuram› ile aç›klayan, böylece bire-

yin ve psikolojinin önemine vurgu yapan44 Tarde sosyolojisinden ve kitle psi-

kolojisi kuramlar›yla tan›nan45 Le Bon sosyolojisinden uzaklaflm›flt›r.

Sosyolojinin Türkiye’deki gelifliminde, Durkheim sosyolojisinin yöntem ve

inceleme usulü büyük rol oynam›flt›r. Gökalp, Durkheim’in sosyolojik yönte-

mini sadece ithal etmekle kalmam›fl ayn› zamanda Durkheim sosyolojisinin

genel prensiplerini Türkiye’deki temel toplumsal müesseselere tatbik etmifl-

tir.46 Gökalp, Durkheim’den kuflkusuz yo¤un bir biçimde etkilenmifltir, hatta

onun eserlerinden baz› pasajlar› motamot çevirerek kendi çal›flmalar›nda kul-

lanm›flt›r. Ancak verdi¤i eserler, salt kopya veya taklitten ibaret de¤ildir. Orta-

ya koydu¤u sosyoloji, Gökalp’in kendi ifadesiyle, “hem telif, hem tercümedir”.

Sosyolojisinin kuramsal çerçevesini önemli ölçüde Durkheim’den esinlenerek

çizmifltir, fakat infla etti¤i sentetik model daha genifl bir temele dayan›r. Durk-

heim’dan esinlenerek meydana getirdi¤i sosyopolitik modelde, kültürel Türk-

çülük ve ahlakç› tasavvuf önemli yer tutar.

Gökalp’e göre sosyoloji, medeniyetleri ve kültürleri karfl›laflt›r›r, toplumla-

r›n tabi olduklar› kanunlar› bulmaya çal›fl›r ve tespit edilen bu kanunlar›n ›fl›-

¤›nda toplumlara yön verir. Gökalp’in Durkheim’den mülhem bu sosyoloji an-

lay›fl›, evrimci bir niteli¤e sahiptir. Cemiyet, tarih boyunca dört esas merhale-

den geçer: Afliret (ilkel veya göçebe toplum), kavim (akrabal›¤a dayanan top-

lum), ümmet (müflterek bir dine sahip toplum), millet (fertlerin birbirine kül-

türle ba¤land›¤› toplum, di¤er bir deyiflle “kültürel ulus”, veya Gökalp’in ifade-

siyle “harsî millet”).

Ziya Gökalp’in, 1331’de Milli Tetebbular Mecmuas›’nda yay›nlad›¤› “Bir

kavmin Tedkikinde Takip Edilecek Usul” ve “Eski Türkler’de ‹çtima-

i Teflkilat ile Mant›ki Tasnifler Aras›nda Tenazur” bafll›kl› iki makalede, Durk-

heim’in sosyolojik yönteminin tesirleri görülür. Bu makalelerin ilkinde Gökalp

flöyle yazar:

Kavmin müstakil mahiyeti haiz içtimaî bir fle’niyet (gerçeklik) oldu¤u esas ola-

rak kabul edildikten sonra, kavme ait bütün hadiselerin sebeplerini içtimaî

âmiller aras›nda aramak zarûreti meydana ç›kar. Filhakika, bir ilmin mevcud

olabilmesi için onun mevzuu olmak üzere müstakil bir fle’niyyetin mevcud ol-

TAL‹D, 6(11), 2008, E. Kabakc›54

44 Gabriel de Tarde, Les lois de l’imitation, étude sociologique, Paris: F. Alcan, 1890.

45 Gustave Le Bon, Psychologie des foules, Paris: F. Alcan, 1895 [Kitleler Psikolojisi, çev. Selâ-
hattin Demirkan, ‹stanbul: Bedir Yay., 1969]. 

46 Ziyaeddin Fahri F›nd›ko¤lu, ‹çtimaiyat Dersleri, c. I, ‹stanbul: ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat
Fakültesi, 1971, s. 144.



mas› da kifayet etmez. Bu flen’iyyetin ‘muayyeniyet=déterminisme’ umdesine

tabiyyeti, yani ‘Her hadisenin o flen’iyyet dairesinde muayyen sebeplere mali-

kiyeti’ iktiza eder.47

Sosyolojinin; felsefe, tarih ve psikolojiden ba¤›ms›z, otonom bir disiplin ha-

line gelebilmesi için Durkheim’in ortaya koydu¤u “bir toplumsal olgunun an-

cak baflka bir toplumsal olguyla aç›klanabilece¤i”48 prensibini Gökalp yukar›-

daki al›nt›da aynen vazeder.

Durkheim’in etkisi Milli Tetebbular Mecmuas›’nda yay›nlanan “Eski Türk-

ler’de ‹çtimai Teflkilat ile Mant›ki Tasnifler Aras›nda Tenâzur” bafll›kl› makale-

de de görülür. Gökalp bu makalede, Durkheim ve Mauss’un Année sociologiqu-

e’te yay›nlad›¤› “Tasnifin ‹ptidai fiekilleri”49 bafll›kl› makalede kulland›klar› in-

celeme usulü ve yöntemi esas al›r. Gökalp; Durkheim ve Mauss’un Avustralya

ve Kuzey Amerika yerlilerinden yola ç›karak yapt›klar› analizleri, eski Türkler’e

tatbik eder ve mant›¤›n sosyal kökenlerini oldu¤unu savunur.50

Gökalp’in en meflhur eserlerinden olan Türkleflmek, ‹slamlaflmak, Muas›r-

laflmak51 özellikle “kültür ve medeniyet” kavramsallaflt›rmas›yla bilinir. Gö-

kalp’in, kültür ve medeniyet aras›nda yapt›¤› bu kavramsal ayr›m yayg›n bir ka-

naate göre Alman romantiklerinden mülhemdir. Oysa benzeri bir kavramsal-

laflt›rma Durkheim’de de görülür.52 Buna göre kültür, bir halk›n ruhunun, sa-

hip oldu¤u milli dehan›n ifadesidir; medeniyet ise ekonomik ve teknik geliflme

baflta olmak üzere maddi ilerlemeyi ifade eder. Bu ayr›ma göre kültür daha çok

belirli bir topluma/ulusa özgü bir duruma gönderme yaparken, medeniyet in-

sanl›¤›n kat etti¤i ortak ilerlemeyi ifade eder.

Kültür ile medeniyet aras›nda yap›lan bu ayr›m Gökalp’in öngördü¤ü bir

tür “muhafazakâr modernleflme” projesinin de teorik alt yap›s›n›n haz›rlar. Ni-

tekim bunu, 1918’de yay›nlad›¤› ad› geçen eserinde flu kelimeler ile ifade eder:
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47 Ziya Gökalp, “Bir Kavmin Tedkikinde Takib Olunacak Usul”, Milli Tetebbular Mecmuas›,

May›s-Haziran, 1331, s. 193-205. Bu makale için ayr›ca bkz. Ziya Gökalp, Makaleler III, M.

Orhan Durusoy (haz.), Ankara: Kültür Bakanl›¤› Yay›nlar›, 1977, s. 7.

48 Emile Durkheim, Sosyolojik Metodun Kurallar›, ‹stanbul: Sosyal Yay›nlar›, s. 208.

49 Emile Durkheim ve Marcel Mauss, “De quelques formes primitives de classification”,

Année sociologique, 1903, c. VI.

50 Durkheim ve Mauss, mant›¤›n sosyal bir kurgu oldu¤u, bilimsel mant›¤›n da tarihî bir

mahsul ve sosyal bir müessese oldu¤u fikrini savunurlar.

51 Ziya Gökalp, Türkleflmek, ‹slamlaflmak, Muas›rlaflmak, ‹stanbul: Yeni Mecmua, 1918;

“Hars Zümresi, Medeniyet Zümresi” bafll›kl› k›s›m için bkz. s. 19-26. Gökalp’in bu makale-

si ilk olarak Türk Yurdu dergisinde (30 May›s 1329, 2. sene, c. III, sy. 17, s. 565-570) “Cema-

at ve Cemiyet” bafll›¤›yla yay›nlanm›flt›r. Türkleflmek, ‹slamlaflmak, Muas›rlaflmak,

1976’da Kültür Bakanl›¤› Yay›nlar› taraf›ndan yeniden bas›lm›flt›r.

52 Marcel Mauss ve Emile Durkheim, “Note sur la notion de civilisation”, Annéee sciologiqu-

e, 1913, c. XII, s. 46-50.



“Biz Türkler, asrî medeniyetin ak›l ve ilmiyle mücehhez oldu¤umuz halde bir

‘Türk-‹slam’ hars› ibdâ’ etme¤e çal›flmal›y›z.”53

Gökalp’in din konusundaki görüflleri de Comte-Durkheim çizgisiyle para-

lellik arz eder. Dinin teolojik boyutuyla de¤il toplumsal ifllevi ile ilgilenir ve Ah-

med R›za gibi o da ‹slam’›n “aklîli¤i”ne iflaret eder. Gökalp’e göre ‹slam, top-

lumsal koflullara ba¤l› olarak de¤iflip geliflebilen bir dindir ve bu anlamda tarih-

sel bir olgudur. ‹slam’›n, toplumu oluflturan bireyler aras›nda bir ba¤ kurma ve

dayan›flma yaratma kapasitesi yüksektir ve uluslaflma sürecinde bundan istifa-

de edilmelidir.

Pozitivizm, Gökalp’in bilim anlay›fl›n› flekillendirdi¤i gibi toplumu alg›lama

biçimi ve siyasete bak›fl›n› da belirler. Gökalp’e göre sosyoloji bir disiplin ola-

rak sadece toplumun bilimi de¤il ayn› zamanda toplum için bir bilimdir. Ona

göre, sa¤l›kl› bir toplum yaratmak için sosyolojinin bulgular›ndan istifade edil-

melidir. Comte, “haklar›n vazifeler ile ikame edilmesi” gerekti¤ini savunur-

ken,54 Türkiye’de ulus-devlet yaratma sürecinin önemli ideologlar›ndan Gö-

kalp de ayn› düflünce tarz›n› “Sak›n ‘hakk›m var’ deme, Hak yok, vazife var-

d›r!”55 fleklinde ifade eder. Pozitivizmin insan, toplum ve siyaset alg›s› böylece

Gökalp kanal›yla Cumhuriyet kadrolar›na aktar›l›r.

Sonuç

Pozitivizmin Türkiye’ye giriflinin mahiyeti, ithal koflullar› ve bu co¤rafyada-

ki etkisi Osmanl›-Türk modernleflmesinden ba¤›ms›z olarak incelenemez. Os-

manl›lar›n pozitivizme Beflir Fuad ile bafllayan Ahmed R›za ile doruk noktas›-

na ulaflan ilgisi, felsefi-epistemolojik kayg›lardan öte pratik politik nedenlere

ba¤l›d›r. Beflir Fuad, pozitivizmin “terakki” (progrès) fikrini maddî ilerlemeye

indirgeyerek k›smî olarak alg›lam›flt›r. Bu “bilim misti¤i”nin pozitivist düflünce

ile olan iliflkisi fen bilimleri ile s›n›rl›d›r. Ahmed R›za’n›n pozitivizmle ilgisi ise

siyasal kayg›lar›n›n gölgesinde kalm›flt›r. ‹ttihat ve Terakki Cemiyeti’nin baflka-

n›, ortodoks Frans›z pozitivistleriyle organik bir iliflki gelifltirmifl ancak onun da

pozitivizm alg›s›, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun dertlerine deva olacak bir reçe-

te olmaktan öteye geçememifltir. Devleti kurtarma refleksiyle hareket eden Ah-

med R›za, Do¤u sorununun toplumsal boyutuyla ilgili kaleme ald›¤› yaz›larda

reçete olarak vulgarize bir pozitivizm sunar. Ahmed R›za, döneminin poziti-

vistleri aras›nda oldukça sayg›n bir yer edinmifltir; fakat pozitivist düflünceye
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53 Ziya Gökalp, Türkleflmek, ‹slamlaflmak, Muas›rlaflmak, Ankara: Kültür Bakanl›¤› Yay›nlar›,
1976, s. 42.

54 Auguste Comte, Système de politique positive, Paris, 1853, c. III, s. xxxvi.
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düflünsel hiçbir katk›s› olmam›fl, pozitivist hareket içindeki rolü “Müslüman

halklar› temsil etmek” di¤er bir ifade ile Do¤u masas› sorumlusu olmakla s›n›r-

l› kalm›flt›r.

II. Meflrutiyet döneminde Osmanl› fikir adamlar›n›n pozitivist düflünceyle

iliflkilerinin mahiyetinde k›smî bir de¤ifliklik göze çarpar. Bu dönemde poziti-

vizmin epistemolojik boyutuyla meflgul olan ve pozitivist felsefeyi sosyal bilim-

lere tatbik etmeye çal›flan yeni bir grup fikir adam› ortaya ç›kar. Sosyal reform

fikri etraf›nda birleflen söz konusu grup, bu dönemde say›lar› h›zla artan bir di-

zi dergi etraf›nda kümelenirler. Salt düflünsel faaliyette bulunma fliar›yla yola

ç›kan, fakat ilerleyen zamanda aktif siyasete at›lan bu kiflilerin ç›kard›¤› dergi-

lerden en önemlisi Ulum-i ‹ktisâdiyye ve ‹çtimâiyye Mecmûas›’d›r.

Gerek Ahmed R›za’n›n, gerekse II. Meflrutiyet dönemi fikir adamlar›n›n po-

zitivizmle ilgili yaz›lar›nda dikkat çeken nokta, pozitivist düflüncenin yeniden

yorumlanarak yerel flartlara uyumlu hale getirilme çabas›d›r. Bu çaba Ahmed

R›za’n›n yaz›lar›nda çok aç›k bir flekilde göze çarpar. Ahmed R›za, bir yandan

Osmanl›-‹slam siyasal kültürünü pozitivist bir yaklafl›mla yeniden okuyup “ak-

lîlefltirmeye” çal›fl›rken di¤er yandan da pozitivist düflünceyi yeniden yorumla-

yarak söz konusu kültüre adapte etmeye çal›fl›r.

Benzeri bir gayret, Ziya Gökalp’in eserlerinde de dikkat çeker. Yerli bir sos-

yoloji ortaya koymay› hedefleyen Gökalp, Comte-Durkheim çizgisini oldu¤u

gibi ithal etmek yerine bunu, Bat›l›laflma ve ulus-devlet infla sürecinde derin

bir de¤iflim yaflayan Türkiye toplumuna uyarlamay› amaçlar. Son tahlilde, po-

zitivizmin Türkiye’ye girifli, fikrî ve kurumsal transferlerde genel kural oldu¤u

üzere, salt bir kopyalama veya ithal de¤il, yeniden yorumlama ve adaptasyon

sürecidir.
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Introduction to Turkey of Positivism and 
Its Affects on Turkish Sociology

Enes Kabakc›

Abstract

This paper seeks to contribute to understanding the conditions in which positivist

idea was introduced in Turkey and focusing particularly on the influence of positi-

vism on the Turkish sociology. These importation conditions and influences are clo-

sely related to the Ottoman-Turkish modenization process. At the end of the ninete-

enth century, positivism was considered by the Ottoman elites as a remedy to save the

Empire while it was seen during the construction of the nation state by Republican

ideologues as a analysis tool and ideology to shaping society. During these two peri-

ods, Auguste Comte’s thought has not been imported as such but reinterpreted to be

adapted to local conditions.

Keywords : Westernization, Positivism, Auguste Comte, Pierre Laffitte, Ahmed R›za,

Ziya Gökalp. 

Pozitivizmin Türkiye’ye Girifli ve Türk Sosyolojisine Etkisi

Enes Kabakc›

Özet

Bu makale, pozitivizmin Türkiye’ye giriflini ve Türk sosyolojisine etkilerini inceleme-

yi amaçlamaktad›r. Söz konusu girifl ve etkinin niteli¤i, Osmanl›-Türk modernleflme-

sinin özellikleriyle yak›ndan ilgilidir. Pozitivizm, XIX. yüzy›l sonlar›nda, bir k›s›m Os-

manl› seçkini taraf›ndan ‹mparatorlu¤u kurtarmak için bir reçete olarak de¤erlendiri-

lirken, Cumhuriyet ideologlar› taraf›ndan da ulus-devletin inflas› sürecinde, 

sosyo-politik bir analiz arac› ve topluma flekil verecek bir ideoloji olarak görülmüfltür.

Pozitivizm, her iki dönemde de – oldu¤u  gibi – ithal  edilmemifl, yeniden yorumlana-

rak yerel flartlara uyumlu bir düflünce sistemi haline getirilmeye çal›fl›lm›flt›r.

Anahtar Kelimeler: Bat›l›laflma, Pozitivizm, Auguste Comte, Pierre Laffitte, Ahmed

R›za, Ziya Gökalp.
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