POZiTivizM OZERiNE'
Recep ERTURK"

"Pozitivistler, hem htristiyanhgm, hem de etnolojinin
onyargllanndan slynlml~, din ve Irk aynmlnt onemsemeyen; bOWn Olkelerin, bulunduklaro cografi konuma ve
tarihi $artIara bagh olarak, insanhk denilen aym ailenin az
veya 90k ilerlemi$ kollan olduguna inanan; ve her WrlO
igfal edici etkenden ve her torlO ki$isel ya da siyasal
91kardan aronml$; gayeleri, Dogu'nun ve Batl'nm ortak
menfaati olan insanlar toplulugudur.,,1
Bu bildiride pozlt!vlzm Ustiinde duraeaglm, Ba~larken belirtelim, uzmanltk
alamm {elsefe degildir, 0 nedenle pozitivizm felsefesini ya da bu felsefenin
geli~imini anlatmak ~abasmda olmayaeaglm. Pozitivizm dU~Uncesinin ortaya ~lkl~1
gosterdigi geli~meler ve bu anlaYl~a yonelik ele~tirilerin kimi nitelikleri, ortaya
~lkt!gmdan gUnUmUze bu anlaYI~m ve kar~lt dU~Uneelerin gosterdigi geli~meleri
degerlendirerek sosyoloji disiplini a~lsmdan kimi sonu~lar ~lkarma ~abasmda
olaeaglm. Pozitivizm dU~Uneesinin dogu~u ve genel seriiveninin onemi yanmda
iilkemize geli~i ve Ulkemizdeki seriiveninin de toplumumuzun ya~adlgl ge~itli
olaylarla ve en temelde de yenile~me siireeiyle ili~kisi temelinde pozitivizm
anlaYI~lm (ve pozitivizm ele~tiriciligini) anlama 9abasmda olaeaglm. Bu bildiri boyle
bir anlama giri~imi, konu Ustiine sordugum kimi sorulara yamt arama 9abasldtr.

o nedenle 90k temel kimi hattrlatmalarla soze ba~lamak istiyorum. Yakm
zaman lara degin bilimle ugra~an insanlann yaygm olarak genel kabulleri bu
temeldeydi. Bilimle ugra~an insanlann olaylara bakl~lannda, bilim anlaYI~lannda
pozitivizm temeldi. Smlrh felsefe gevrelerinin ele~tirileri elbette' soz konusuydu.
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Ancak bunlar soylendigi gibi ~ok dar ~evrelerde dile getiriliyor ~ok da
onemsenmiyordu. Yalmzca bilimle ugra~anlaria smlril olmayan pozitivizmin
kabullerini benimseme biiyiik ol~iide toplumun ve doganm bilimin yasalan i~inde
anla~llabilecegi varsaYlhyordu. ikincisi, ozellikle toplum ya~amma yonelik belli bir
olumlulugu, iyimserligi de i~eriyordu. Ve bu bakl~ a~lslmn yaygmhgma kar~lhk,
boyle bir felsefi temelde olaylara baklldlgmm aYlrdma bile vanlamayabiliyordu.
Endiistri devrimi sonraSl geli~melere bagh olarak sorunlann ~oziilecegine ve
bu anlamda da gelecege olan giiven ve inan~, olaylara bu ~ekilde bakl~m temelini
olu~turmu~tu. Saint Simon'un endiistri ve bilim temelindeki umutian, onun bir
donem sekreteriigini iistlenen Auguste Comte tarafmdan da biiyiik ol~Ude
benimsenmi~ti. Gerek bilimdeki geli~melerin etkisinin yarattlgl iyimserlik, gerekse
bilimlerin toplum ya~amma da uygulanabilecegi inancl bu temelde bir felsefi kabuller
i~inde toplum ya~amma da yon verilebilecegi inanclm yaygmla~tlrml~t!. Bunda
elbette fizik ve doga bilimlerindeki geli~melerin toplum ya~ammm anla~llmasl i~in de
ge~erii olacagl kabulU yard!.
Bu kabul temelinde pozitivizm, Auguste Comte tarafmdan ortaya konulmu~ bir
felsefedir. Dilimize "olguculuk" olarak ~evrilmi~ ve TUrk~e sozliiklerde de olgu,
"dii~iiniilmii~ olanm kar~ltl, olmu~ olan, ger~ek olan, ger~ekle~mi~ olan, vakia",
olguculuk ise "ara~tlrmalanm, olgulara, deneylere, ger~eklere dayayan, fizik otesi
a~lklamalan kuramsal olarak olanakslz ve yararslz goren Auguste Comte'un a~tlgl
felsefe ~lglfl, pozitivizm" ~eklinde yer alrru~tlr. Pozitivizmin olumlu dii~iince olarak
degil de "olguculuk" olarak ~evrilmesi, konunun bu yoniinUn onemine dikkat
~ekilmek istenmesi nedeniyle pozitivizmin "optimist" olu~undan soz edilmesine yol
a~ml~tlr?
Comte, pozitivizm adml verdigi dii~iince sistemi ile toplum geli~mesini de,
insan geli~mesini de bir temele oturtmu~tur. Buna bir ~er~eve kazandlrml~tlr. Bu
~er~evenin kimi nitelikleri vardlr. En temelde bat! felsefe gelenegi ile de ili~kilidir.
S(jzgeli~i toplurnlarm son geli~im a~amasl olarak pozitif toplum, aym zamanda
miimkiin son tarihsel a~amadlr da... Giiniimiizde de yeniden yaygmla~an,
"ideolojilerin sonu", "tarihin sonu" gibi tartl~malann hatlrianmasl yamnda pozitivist
anlayl~, ge~mi~e doniik de bir tutum i~indedir. Bu yoniiyle, yapllan bir bi~imde
tarih~ilik oldugu kadar, toplum oniinde bir tutum ah~l ifade etmesi nedeniyle de
siyasi nitelik arzetmektedir.
Nur Vergin. "Pozitivist Optimizm ve Sosyolojinin
Yaymlan, 2004.
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Cornte kurarnmda gelinen a~arnayl "olumlu a~ama" olarak tammlarken, 0
zamana degin insan toplumlanmn bir ~izgi temelinde iki a~amadan ge~tigini de
belirtmi~tir. Bunlar askeri ve dini a~amadlr. Birbirini izleyen bu a~arnalar genel bir
tarih goru~unun, bir dunya goru~unun de ifadesidir. Bu gOrU~un kimi ozeIIikleri
bulunrnaktadlr. Pozitivizm oncesi donemde batl toplumunda ve dii~iincesinde yaygm
kabul, hlristiyanltk temelindeydi. BUttin orta~ag boyunca hlristiyanhk, Bali'nm
kimligini olu~turdugu gibi, Batl, diinyaya bi~im verrne iddialanm da bu ~er~eve
i~inde ger~ekle~tinnek istemi~tir. Ancak ~e~itii giri~imler ~ok ba~arlh olmarnl~ur. En
ba~ta ha~lt orgiitlenmeleri ve giri~imleri hlristiyanhk~a kafir saYllan bir inanci
benirnserni~ toplum orgiitlenmelerinin direncini a~amadlgl gibi onlanngeli~imini de
onleyememi~tir. 0 nedenle yeni bir arayl~a girilmi~, bu arayl~ ba~anyl getirmekle
birlikte Fransa bu ba~anmn dl~mda kalml~tlr. Franslz ihtilali bu ba~anslzhgm sonucu
ger~ekle~tigi gibi, eski rejimi tasfiye ederek toplurna yeni bi~im kazandlrma yanmda
Fransa, ingiliz dUnya egemenligine kar~1 da ~e~itii giri~imler i~inde olmu~tur.
ingiltere'ye kar~1 klta Avrupa'smm orgiitlenrnesi giri~irnleri yanmda Fransa, biri
Moskova biri MIsir (Osrnanh cografyasl) olrnak iizere, Dogu'ya Atlantik dl~mdan
ula~rnamn olasl iki yolunu da denetirn altma alrnak isterni~tir. Bu giri~irnler iJgi
~ekicidir. Cornte da, ortaya koydugu diinya gorii~ii temelinde, bir toplurnsal diizenin
olu~rnasl i~in, 0 donernin gii~lii Osrnanh yoneticisi Mustafa Re~it Pa~a'ya ve yine 0
donemin Rus ~anna rnektup yazrnl~tlr. Cornte'un sonraki seriivenini biliyoruz.
Kurrnak istedigi din "yeni hlristiyanhk"tan sontaki zamana hi~bir iz kalrnadlgl gibi
~e~itii ki~isel giri~irnleri de ba~anya dOnii~rnerni~tir. Ancak Cornte'un sisternle~tirdigi
"pozitif dii~iince" ve bu terneldeki felsefesi 0 zarnanlarda heniiz erken donernlerini
ya~ayan "fizik sosyal"in ternelini olu~turrnu~tur. Felsefi ternelini olu~turdugu bu yeni
bilirne giiniirniize ula~an adml da Cornte verrni~tir. C;ok uzun donern boyunca da
sosyolojinin ternelini pozitif felsefe olu~turrnu~tur. Fransa sosyoloji araclhgl ile
sorunlarma ~oziirn aradlgl gibi giinurniiz sosyoloji tarihinin ternelini olu~turan
kurarnlar "pozitivist" ternelde yiikselrni~tir.
Tiirkiye'de de yenile~rne giri~irnleri ba~ladlgmda bu giri~irnlerde yakmhk
kurulrnak istenen ii1ke Fransa olrnu~tur. Yenile~rne giri~irnleri, bizde de geleneksel
dii~iince ~er~evesinin degi~rnesi zorunlulugunu beraberinde getirrni~tir. Soz konusu
donemde ve oncesinde geleneksel dii~iince, biiyiik ol~iide Bau'nm Dogu'yu
tammladlgmm tersidir. Batt toptan "gavur-kafir" olarak tarnmlamrken, yenile~me
giri~imlerine dayanak arayl~1 ile birlikte ortaya ~Ikan yeni ko~ullarda, Batl ile i~birligi
yollan aranmaya ba~lanml~ttr. Devlet i~lerinin niteligi geregi bu arayl~lar, sorun
olu~turmaml~tlr. Ancak, yenilgilerle birlikte sorunlar topluma da mal olrnaya, toplum

4

kesitleri de yenile~me hareketlerine ortak edilmeye ba~laymca, geleneksel ~er<;eve
i~inde bunu yapabilmelerinin asia mUmkUn olmamasl nedeniyle, onlar da tutumlanm,
pozitivizm ~er~evesi i~inde temellendirme ~abasmda olmu~lardlr. Ahmet Rlza'ya mal
edilen "TUrkiye'de siz kime, hangi muslUmana hlristiyan olmasml teklif etseniz 0
bunu reddeder. <;UnkU bilir ki mUslUmanhk, hlristiyanhktan UstUndiir. Ama kime
pozitivizmi benimsemesini soyleseniz, kabul eder. islamiyet, pozitif dU~Unmeye
engel degildir" sozU de bu ~er~evede bir anlama kavu~maktadlr. Eski ~er~eve i~inde
batl ile i~birligi yapmakta, buna toplumdan destek saglamada her iki taraf i~in de
gii~lUk vardlr. Ancak pozitivizm ~er~evesi i~inde bu gU~IUk a~lldlgl gibi,
inan~laninlZl da geleneksel kabullerimizi de eski bakl~ a~lmlzl da tarlI~ma dl~1
blrakmak imkam ortaya ~Ikmaktadlr.
Comte da, ortaya attlgl kuraml ile ilgili olarak metafizikle veya hlristiyanhk
kabulleri ile tartl~maya girmek yerine metafizigi kuramsal olarak olanakslz ve
yararslz sayarak tartl~ma dl~1 blrakml~tlr. 0 zamana degin, geli~mi~ olan doga ve
fizik bilimlerinin ilkelerinin toplum ya~ammda da oldugu temelinde toplum ya~aml
i~in de bu bilimlerin ilkeleri ~er~evesinde olaylann ele ahnmasl geregini
savunmu~tur. Bunu yaparken Comte, eski ~er~evedeki toplumsal kabullerin yerine,
kendi pozitif felsefesi kabullerini ge~irmektedir. Eski ~er~evede yeryUzUnde
hlristiyan olmayan toplumlar ve bu toplumlann ya~adlgl cografyalar "kar~1 taraf'l
olu~tururken, yeni ~er~evede Fransa ve ozel olarak Comte ve onun dU~Uncesi
temelinde tarih ve ge~mi~, eski toplumdan kalan hemen her ~ey, kar~lya ahnarak,
(yaygm ifade ile 'otekile~tirilerek') eski kabuller tersyUz edilmektedir. Pozitivizmin
en onemli yonii, bUtUn insanhgl kapsar bir ~er~eve ortaya koyarak, BalI'nm geldigi
toplum a~amasmm bUtUn insanhgl kapsayacak bir ~er~eve oldugunu dile getirmesidir.
Bu ~er~eve aym zamanda yeni bir bilimin de temelini olu~turmu~tur. Bu bilim
sosyolojidir. Sosyoloji ortaya ~Ikl~mdan 20. yUzYlhn sonuna degin de pozitivizme
yonelik ele~tiriler soz konusu olsa da bu temeli korumu~tur.'
Ulkemizde de bu ~er,eveye ne siyaset ne de bilim temelinde kar~1 ~lkIlml~tlr.
Tek kar~1 ~Ikl~, inan~ temelinde olmu~tur. Bu ~evreler de belli bir slmrhhgl hi~bir
zaman a~amazken, Batl'da son donemde gerek sosyolojide gerek diger bilim
alanlannda pozitivizm ele~tiriciliginin yaygmla~masma bagh olarak seslerini
duyurmaya. ba~laml~lardlr. Kendilerinin hakh ,lklIklanm, dogrulandlklanm dile
getirmeye ba~laml~lardlr. Belirtelim, bu dogrulam~, durmu~ bir saatin dogru zamam

Soz konusu

ele~tiriler

daha ~ok felsefecilerin Kendi aralarmda yapUklan dar tartl~malar olmakla smlflanml~ttr.

5
gosterdigi anm dogrulam~1 dl~mda bir ~ey degildir. Elbette de durmu~ bir saatin
gostermekte oldugu zaman anmda biz 0 saate bakarsak dogru zamam gormli~ oluruz.
Pozitivistler, ba~ta da ahntIladlglmlz gibi, Dogu ve Batt'nm birligini
savunuyorlardl." Ortaya koyduklan felsefeye bagh bir bilim olan sosyoloji araclhgl
ile tUm insanhgm sorunlanm 90zebileceklerini iddia ediyorlardl. 20. ylizYl1 i9indeki
ge~itli toplum kuramlan da bu temele baghhgml korumu~tu. 20. yUzyl1 biterken genel
olarak pozitif felsefe ele~tiriciligi yaygm kabul gormeye ba~ladlgl gibi sosyolojide
yaygm pozitivizm ele~tiriciligi ile kar~lla~acaglz. Diger yandan da artlk sosyolojiye
gerek olmadlgl yakla~lmlarma tamk olacaglz. Bu ele~tirilerin en onemli yam ortaya
pozitivizmi a~an bir tutum ah~m konmadlgl aksine, orta9ag gergevesinin, hlristiyanhk
temelindeki kavraYI~m yeniden glindeme geldigidir. ideolojilerin sonu, tarihin sonu
diskuru ile birlikte. Aym zamanda bulundugumuz cografyaya yeni bi9im verme
tartl~malan ile birlikte.
Orta9agda Batt, kar~1 taraf onlinde ba~anh degildi. Yeni9ag sonrasmda ise
dlinyaya bi9im verecek ozgiiveni hissedince bunu ancak orta9ag gergevesini ve
orta9agdaki Batt kimligini bir kenara atarak yapabilmi~tir. Ancak giiniimlizde diinya
egemenligi tekellerindedir. Pozitivizmden yani "olumlu dii~iince"den vazge9i~,
gelinen noktada, tarih ve toplum oniinde yeni bir tutum ah~m ifadesidir. Ve bu tutum
ah~ hi9bir ~ekilde insanhgm blitiiniinii kapsar bir tutum ah~ degildir.

ABSTRACT

Positivism is the most important thought of the 19'h century. After the emerging
of positivism in the West and its big effects to the past, it is taking too much criticism
today. There is an effort of questioning of this in this text. Positivism, getting out of
the traditional frame, lets the West to form a new relationship with the east. Todays'
criticism of positivism is abundance from this new form of relationship. This is the
thesis of this study.
Key Words: Positivism, criticism of positivism, A. Comte, East, West, Positive
Philosophy, Sociology.
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