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Dersin Konusu: “Pozitivist Sosyal Felsefe ve 

Evrimci Din Kuramları” hakkında bilgi 

vermektedir.

Amacı: Pozitivist Sosyal Felsefe’nin ne olduğunu 

açıklayıp, Pozitivist Felsefenin kurucusu sayılan 

Aguste Comte’den başlayarak,Max Müller, Emile 

Durkheim, Karl Marx gibi Evrimci Din 

Kuramcıların görüşlerini açıklamak.



Bilimlerin tarihine baktığımız zaman hepsi de belli 

ihtiyaçlar doğdukça tedvin ve inşa  edilmişlerdir. 

Nitekim sosyoloji de feodal toplum yapısının 

yıkılması ve yeni toplumsa yapıya ihtiyaç sebebiyle 

tedvin ve inşa edilmiştir. 

(Arslantürk,2015;13,14) 





Sanayi çağı ile toplum 
çarkları da baş döndürücü 
bir hızla dönmeye başlar. 

Orta çağın geleneğe dayalı 
alışılmış düzeni değişir alt 
üst olur. Avrupa da eski 

toplum düzenlerinin 
yıkıldığı yeni yeni 

meselelerinin ortaya çıktığı, 
insanlık tarihinin eskiye 

nazaran tanınmayacak yeni 
bir dönemi başlar.
(Arslantürk,2015;13,14) 



Sanayi çağının başlatmış olduğu bu dönem de  toplum ve insanlığın 

nasıl,niçin, nerden geliyoruz ve nereye gidiyoruz sorularının üstüne 

düşünme ve incelemeleri yoğunluk kazanır. İnsanlar artık eski 

hayatlarında ki her şeyi sorgularlar. Çalışma şartları bunlara örnek 

verilebilir.

(Arslantürk,2015;13,14) 



Bu değişim gerçekleşmeden önce, yaşadıkları ortam , 

yaşam biçimleri nerdeyse onların sadece hayatta 

kalmasına yardımcıydı. Çalışma şartları dışında bu 

çalışma karşılığı aldıkları ücretleri bunların içinde 

sayabiliriz. İnsanları zorunlu olarak değişime iten bu 

süreç sonunda, nevzuhur eden bu çağ insanların bir 

nevi kurtuluşu oldu demek mümkündür.



Bu çabalar sonunda, sözsel olaylar üzerinde düşünmek 

geleneği felsefeden ayrılır ve bu ayrılma yeni bir bilimin 

doğmasını sağlar. Auguste Comte bu yeni bilime “Sosyoloji” adını 

verir. (Arslantürk,2015;13,14) 

Sosyoloji toplumsal ilişkiler, davranışları, kurumları,grupları ve 

gruplardan meydana gelen yapısal değişmeleri  somut koşullar 

içerisinde inceleyen bir ilim dalıdır ve toplum  birçok sosyal grup 

ve kurumdan oluşmuş, sistem özelliği taşıyan bir bütündür.(Akyüz

vd. 2013;14) Buna dini gruplar ve kurumlar da dahildir. İşte din ile 

toplumsal yapı kurum ve süreçler arasındaki karşılıklı ilişkileri,dini 

grupları,dini inanç, ibadet ve uygulamaları , bunların zamanlar 

hangi toplumsal şartlar altında nasıl ve ne yönde değiştiğini 

sosyolojinin bir alt dalı olan din sosyolojisi inceler.



Aydınlanma düşüncesinin etkisiyle,18.yüzyıl boyunca pek çok 
düşünür sosyal kötülüklerin sorumlusu olarak dini ve batıl 

inançları görmüştür.
Dinin Avrupalıların yaşamında ki kronikleşmiş sorunları 

hafifletmeyi başaramadığına inanan  bu düşünürle, sosyal 
düzenin yeni kaynaklarını ortaya çıkarmak için sergilenen 

yoğun bir çabanın öncüsü olmuşlardır.



İşte Din Sosyolojisi’nin doğuşunda muhtemelen bu 
bunalımlı zaman da gerçekleşmiştir. Bu dönem de 

yapılan din araştırmalarıyla, çoğunlukla,spekülasyon 
yoluyla,yanıtlanabilecek sorular ortaya atarak dini 

İnancın tarihsel , etnolojik ya da psikolojik 
kökenlerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

(Akyüz vd.2015;71-72) 

Din, Sosyal bir fenomen olduğu sürece sosyologları 
ilgilendirir. 

(Kehrer vd.,1996;7)



POZİTİVİST  SOSYAL FELSEFE

Geçerli bilgiyi olguların bilgisinden ibaret gören ve 
metafizikle dini bilgiyi geçersiz sayan felsefe 
akımıdır. Terim Fransızca’da “Gerçek, olgu, 

kesin,kanıtlanmış, olumlu” gibi anlamlara gelen 
“positif” kelimesinden türetilmiştir.  Terimi ilk defa 
Sosyalist düşünür  Claude Henri de Saint Simon
bilimsel yöntemin önemini belirtmek  ve sosyal 
felsefe bakımından  ifade ettiği anlamı ortaya 
koymak için kullanmış daha sonra pozitivizmin 

kurucusu Auguste Comte tarafından benimsenerek  
bir felsefi sistemin adı haline getirilmiştir.

(Kutluer,2007;335) 



XIX. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren bütün Avrupa 

ülkelerinde yaygınlık kazanan bu felsefe akımı  XX. 

Yüzyılın ilk yarısına kadar  bir takım farklılaşma ve 

dönüşümlere uğrayarak yaygın hale gelmiştir. Bu akımda 

ki ilk yol ayrımı da XIX. Yüzyıl da gerçekleşmiş ve temel 

fikirlerde uzlaşmakla birlikte bu akımın dayandırıldığı 

araştırma alanları bakımından farklılık gösteren sosyal 
pozitivizm  ve evrimci pozitivizm şeklinde iki ayrı yön 

takip etmiştir.

(Kutluer,2007;335)



Sonuçta toplumun önceden belirlenmiş ilahi 
kadere  ve doğal hukuka göre yapılandırılması 

gerektiğini savunan geleneksel görüş,yerini 
toplumun insanın kendi “yetenekleri” yada 

“planları” çerçevesinde yapılandırıldığını  ya da 
yapılandırılması gerektiğini savunan görüşe 

bırakmıştır.



Evrimci Pozitivist felsefe zihinlerin sosyal evrim  teorileri üzerinde 
yoğunlaşmasını teşvik etmiştir. Bunun sebeplerinden biri 19.yy 

da bilim alanında özellikle jeoloji ve biyolojide ki önemli 
ilerlemeler, Darwin’in evrim teorisi diğer bir sebepte reform ve 
rönesans hareketleri, coğrafi keşiflerle birlikte maddi birikimin 

genişlemesi olabilir. 

(Akyüz vd.2015;73) 



XIX yüzyıl ve onu temsil eden pozitivist sosyal felsefe XVII. Yüzyıl 

akliyeciliğinin bir tepkisi olarak ortaya çıkıyor.Toplum da 

meydana gelen,olayları, durumları objektif olarak görmek 

isteyen, dışarıdan bir gözle, etki altında kalmadan bilmek 

isteyen  bu felsefenin baş temsilcisi, Auguste Comte’dur. 

(Taplamacıoğlu,1983;142)

Pozitivist felsefenin en önde gelen temsilcisi olduğu kadar 

sosyoloji ilminin de is;m babası olarak kabul edilen Auguste 

Comte'u "Din Sosyolojisi"nin kurucuları arasında kabul edilir. 

(Koştaş,1995;67)

Peki kim bu Auguste Comte?



1798 – 1857 yıllarında yaşamış 

bir düşünürdür.Sosyoloji
terimini ilk kullanan kişidir. 

Fransız toplumunu etkisi 

altına alan anarşiden aşırı 

derece de rahatsız olmuştur. 

İnsan toplumsal bir varlıktır. 

Ve döneminin şartları gereği 

yaşamını şekillendirir. Bu 

İnsanoğlunun  yaşamındaki 

bir kuraldır. 

(Ritzer,2013;15)

AUGUSTE COMTE’NİN

POZİTİVİST DİN KURAMI



Comte’un düşüncesi, döneminin fırtınalı olaylarını 

yansıtmaktadır. Toplumun bünyesinde ki en büyük 

gelişmeyi Fransız Devrimi diyebiliriz.  Toplumun 

alışagelmiş durumunu temelden değiştirme durumu söz 

konusuydu . Mesela; sanayi gelişmesiyle beraber, Fransız 

halkının geleneksel yaşantısı da değişmiştir.

(Ritzer,2013;15)



Comte, kendi bilimsel görüşünü  “pozitivizm” veya 

“pozitif felsefe”yi aydınlanmanın negatif ve yıkıcı 

felsefesi olarak kavradığı şeyle savaşmak için 

geliştirdi. Fransız karşı devrimci olan Katoliklerle 

aynı görüşteydi ve onlardan doğal olarak etkilendi. 

İnsanın fıtratında mevcut bulunan doğasından 

etkilenmesi , doğal bir olaydır. 

(Ritzer,2013;15)



Comte , toplumda yaşanan 
olayların bir kuralı olmasıdır 

görüşündedir. Tıpkı doğa 
biliminde olduğu gibi, 

toplumunda ona 
uyarlanması gerektiğini 
düşünmektedir.Çünkü 

Comte; toplumun fiziksel 
olan bu dünya da olduğu 
gibi , değişmez yasalara 

boyun eğdiğini ileri 
sürüyordu.

(Gıddens,2013;45)



Aslına bakılırsa Sosyoloji dediğimiz tam olarak budur. 

Yaşadığı dönem itibariyle Tarih- Felsefe’den 

etkilenme yaşamıştır ancak  döneminde 

söylenmemiş bir şeyi söylemiştir. Ve “Din”, Batı’da 

geçerliliğini yitirmeye başlamıştır. Çünkü Din denen 

durum, Comte’un kriterleri dışında yer almaktadır. 

Din’de her şeyi akılla ifade edemezsiniz. İbadet 

boyutu vardır çünkü.



SOSYOLOJİ’Yİ İKİ TEMELLİ BÖLÜME AYIRIYOR :

1-Statik Sosyal

2-Dinamik Sosyal



“Toplumsal uzlaşma” denen 

kavramı incelemektedir. Bir 

toplumu toplum yapan 

unsurları inceliyor, araştırıyor 

ve aralarında mukayese 

yapıyordu. Toplum 

düzeninin bilimi diyebiliriz.
Mevcut olan temel 

unsurların , tarih boyunca 

olan seyrinde ki değişimi 

ele alıyordu. Toplumsal 

ilerleme bilimi diyebiliriz.
(Taplamacıoğlu,1983; 142-143)



Comte göre ister Statik, ister Dinamik olsun  temelde 

din vardır. Statik Toplumu meydana getiren  üç 

önemli kurum vardır ve bu kurumlar bütün 

toplumlarda bulunur.

Toplumu 

Meydana 

Getiren 

Unsurlar :

AİLE

DEVLE

T
DİN



Şayet mevcut olan bu üç ana unsur olmazsa bir 
toplumdan söz edilemez. Toplumda meydana 
gelecek her türlü olayda bu kurumlar birbiriyle 

bağlıdır. İlerleme için hepsinin bir arada hareket 
etmesi gerekmektedir.Nerede insan topluluğu varsa 
orada  mutlaka din vardır. İnsan, sığınak arayan bir 

varlıktır. Metafizik olarak mevcut olan varlığa 
sığınma ihtiyacı hisseder. 

Toplum

u 

Meydan

a 

Getiren 

Unsurlar 

:

AİLE

DEVLETDİN



Sosyal Dinamik açısından üç hal kanunu, 
insanlığın ilk dünya görüşü ve hayat 

anlayışının din olduğunu gösteriyor. Bu kuram 

dünyanın üç entelektüel aşamadan geçtiğini 

ileri sürer.Comte göre sadece bu süreçten 

geçen dünya değildir. Gruplar, toplumlar, 

bireyler, bilimler hatta  zihinler, düşünceler , 

fikirler de bu aşamalardan geçerler.



1-Teolojik 
Evre

2-Metafizik 
Evre

3-Pozitivist 
Evre



1-Teolojik

Evre
• 1300’den önceki dünyayı karakterize eden 

dönem. Düşünceler dinsel anlayışlar ile 

Tanrı’nın iradesinin bir  bir dile gelişi olduğu 

inancı etrafında yönlendirilmektedir.İnsan 

aklı bu aşama da soyutu algılamıyor ve her 

şeyin merkezine Tanrı olgusunu 

yerleştiriyor.Çünkü Comte göre; insan bunu 

başka türlü açıklayamaz .Herşeyin kökenine 

din  olduğu inancı vardır



Metafizik 
Evre

• 1300-1800’lü yıllarda arasında 

gerçekleşen bir aşamadır. Bu 

dönemin özelliği, kişiselleşmiş 

tanrılardan ziyade “doğa” gibi 

soyut güçlerin nerdeyse her şeyi 

açıkladığına dair inanç 

verdi.Rönesans döneminde 

ortaya çıkmıştır.İnsan aklı artık 

olaylar arkasında ki durumları 

anlamaya çalışmaya 

başlamıştır.Tanrı bu aşamada 

biraz faildir.

(Gıddens,2008;46)



Pozitivist 

Evre 

• 1880’lü yıllar da meydana gelen 

aşamadır. İnsanlar artık bilimi 

,dinsel gücün yerine koymuştur. 

İnsanlar artık mutlak nedenler 

arayışını terk etti.Bu dönemde 

bilim toplum hayatında belirleyici 

olacaktır.Comte göre pozitif bilim  

sosyal hayatın kanunlarını bilerek 

onları egemen kılıyordu. İnsanlar 

artık toplumsal ve fiziksel 

dünyayı keşfetmek için gözlem 

üzerine yoğunlaştı 

(Gıddens,2008;46)



Comte; kurmayı tasarladığı  pozitif 

toplumun pozitif bir dini olması 

gerektiğini savunarak , adeta yeni 

bir din kurucusu olmuştur.

Bu görüşü üzerine , adeta kumuş 

olduğu  yeni dine bir de “ Pozitivist 
Dinin İlmihâli“ adlı kitap yazmıştır. 

Kitabın içeriğini ise; olması gereken 

dinin tanımı, din-toplum ilişkisi ve 

toplum üzerinde  

durmuştur.(Akyüz vd.,2015;77-78)



MAX MÜLLER  
VE

NATÜRİZM 

 Friedrich Max Müller, 
Almanya’nın Dessau

şehrinde dünyaya gelmiştir. 
Babası, Almanya’da halen 

günümüzde de bilinen ünlü 
halk şairi Johann Ludwig

Wilhelm Müller’dir. Müller ilk 
eğitiminden sonra, 1841 

yılında Leipzig 
Üniversitesinde akademik 
hayatına başlamıştır. O, 

burada beş ders döneminde 
genel olarak filoloji, klasik 

yazmalar ve felsefe alanında 
elli üç derse katılmıştır.

(Karataş,2006;18)



Müller ,din hakkında ki düşüncelerinin oluşum 

aşamasında Hegel’den etkilendiğini söyleyebiliriz. 

Hegel insan düşünce  seviyesinin bir en alt seviyeden , 

en yüksek seviyeye doğru ilerleme kat ettiğini, sürekli 

geliştiğini,ilerlediğini dile getirmiştir. 

(Karataş,2006;18)



Hind’in kutsal kitaplarını yani Veda’ları araştıran Müller, 
görüşlerini temellendirmek amacı çerçevesinde bu 
araştırmaları yapmıştır. Hinduların kutsallık atfettiği 

şeylere bakınca kararını vermiştir.Nitekim araştırmalar 
sonucunda dinlerin kökenini “Natürizm” olarak bilinen 

teori ile savunmaktadır.

Natürizm , doğacılık manasına gelmektedir. Yani doğada 
mevcut olan, fiziki olarak varlığı olan nesnelerin 

tanrılaştırılmasıdır.
(Akyüz vd.2015;79)



İnsanlar hayatlarında 
karşılarına çıkan, yağmur, 
deprem, fırtına, kasırga 
gibi doğa olaylarını, ay , 

güneş, yıldız gibi gök 
cisimlerine hayret edip 
onlara tapınma ihtiyacı 

hissetmişlerdir.  Müller’e
göre din, kaynağını bu tür 

şeylerden almış ve ilk 
tapınma doğaya tapmak 

ile başlamıştır.



EMİLE DURKHEİM  
İŞLEVSELCİ DİN SOSYOLOJİSİ 

Sanayi inkılabının toplumların 

yapısında meydana getirdiği 

büyük değişiklikler  bunların 

sonucundan ortaya çıkan 

toplumsal sorunlar bunalımlar 

sosyologların dikkatini 

çekmiş.Ve sosyologlar 

toplumsal bütünleşme 

konusunda düşünmeye 

başlamışlar Durkheim’de sosyal 

bütünleşme konusunda 

öncülük yapmıştır. 

(Güngör,2004;32)



1858-1917’de dünyaya gelmiştir. Ortodoks, geleneksel bir 
Yahudi ailesinde yetişmiştir.(Furseth vd.,2006; 70) Emile Durkheim 
,Max Weber ile birlikte çağdaş sosyolojisinin kurucularından 

sayılır.Paris ve Bordeou Üniversitelerinde profesörlük 
yapmıştır.Durkheim yeni kurulan bir dünya da Fransız 

milliyetçiliğine bir yer aramıştır.Durkheim’in etkisi Fransa 
sınırlarını aşarak Amerikan ve Türk Sosyolojisini etkilemiştir. 

(Arslanoğlu,2012;28-29)



E.Durkheim  ve onun 

öncülüğünde gelişen Fransız 

Ekolü’nün  din sosyolojisi 

tarihinde  önemli ayrı bir yeri 

vardır. Durkheim, sosyal 

anlayışını objektif prensiplere 

dayandırarak pozitivistlerin  

tarih felsefesi ve sosyolojiyi 

metot olarak aynı sayan 

doktrininden ayrılmasıyla, 

pozitivist sosyoloji ve felsefeye 

tepki gösterenler arasında 

saymamız gerekir.

(Akyüz vd. ,2015;81)



Fakat bununla birlikte  E.Durkheim’in dinin kökenlerini 

ve başlangıcını  A.Comte ve onun yolundan giden 

pozitivistlerin anlayışına dayandığı  için yeni dinin  

kökenini ve başlangıcını tamamen sosyal şartlardan  

hareketle rasyonel olarak açıklamaları onu pozitivist 

anlayışta olmasını gerektirmiştir. 
(Akyüz vd. ,2015;81)

Emile Durkheim’in din kuramı hakkında ki en önemli 

eseri

“Dini Hayatın İlkel Biçimleri” adlı eserdir.Şimdi  bu 

kitaptan hareketle Durkheim’in din kuramından  

bahsedelim. 



DİN KURAMI 

KUTSAL VE DÜNYEVİ:
Toplum, belirli olguları kutsal,diğerlerini dünyevi olarak 

tanımlama yoluyla dini yaratır. Toplumsal gerçekliğin kutsal 
olarak tanımlanan boyutları dinin özünü oluşturur. Geriye 
kalanı ise, dünyevi olarak tanımlanır. Kutsal, bir taraftan bir 
hayranlık saygı ve yükümlülük tutumu ortaya çıkarır. Diğer 

taraftan o dünyevilikten kutsallığa dönüştüren 
fenomenlerle uyuşan tutumdur. 

Durkhem’in sorusu şuydu ; 
Bu hayranlık,saygı ve yükümlülüğün kaynağı nedir?



O burada, dinin sosyolojik gerçekliğini açığa 

çıkarırken onun öz doğruluğunun zihinde tutulması 

gerektiğini öne sürdü.Durkheim  tüm dini bir 

yanılsama olduğuna  inanmayı reddetti. İnananlara 

iham veren üstün bir ahlaki güç gerçekten vardır 

ancak bu güç Tanrı değil toplumdur. Durkheim 

dinin sembolik olarak toplumu ifade ettiğini ileri 

sürdü.Din toplumun kendisinin farkına varmasının 

aracı olan semboller sistemidir. (Ritzer,2013;98,99)



Durkheim’e göre toplum, bizi yönlendiren, güç veren, kötü 
alışkanlıklarımız bastıran, bizden daha büyük bir güçtür. 

O Tanrı’da sadece yüceltilen ve sembolik olarak ifade 
edilen toplumu görür. Bunun için toplum kutsalın 

kaynağıdır. 
(Ritzer,2013;98,99)

Durkheim’e göre dinin asıl fonksiyonu, sadece  insanın 
düşüncesini geliştirmek değil, onu muayyen ideallere 
bağlayarak manen  veya ahlaken seviyesini,derecesini  

yükseltmektir.

(Karasan,1953;66)



İNANÇLAR , RİTÜELLER VE CEMAAT 

Dinin gelişmesi için kutsal ve dünyevi arasında ki 

farklılaşma ve toplumsal yaşamın bazı boyutlarının 

kutsal düzeye yükselmesi gerekli koşullardır ancak 

yeterli koşullar değildir. Üç koşula daha ihtiyaç vardır :

(Ritzer,2013;99)

Kutsal şeylerin doğasının ve onların ya birbirleriyle yada 

dünyevi şeylere sürdürdükleri ilişkileri ifade eden 

inançlar.

Bir insanın bu kutsal nesnelerin huzurunda nasıl hareket 

edeceğini düzenleyen davranış kuralları,ritüeller

Bir cemaat veya kapsayıcı bir ahlaki topluluk 



KARL MARX 
VE

DİYALEKTİK DİN SOSYOLOJİSİ

Almanya Tirer’de bir 

avukatın oğlu olarak 

dünyaya geldi. Babası 

daha sonra Protestan olsa 

da Marx’ın annesi babası 

Yahudi idi. Marx, Berlin 

Üniversitesi’nde felsefe 

doktorasını tamamladı. 

(Furseth vd.,2006; 66)



Din üzerine kısa, özlü ve çoğunlukla etkili yorumlarıyla 

anılmasına rağmen,Karl Marx'ın din sosyolojisine 

doğrudan katkısı çok azdır. Onun bu alana gerçek 

etkisi, altyapı ve üstyapı kurumlarının karşılıklı 

etkileşimi ile ilgili teorisinin yaygınlık kazanmasıyla 

dolaylı bir şekilde olmuştur.

(Wiston,2004; 301)



Marx’ın düşüncesi 

kapitalist toplumun  

güncel işleyişinde, var 

olan yapısında, bir 

incelemesi  ve 

anlaşılmasıdır. Kapitalist 

toplumun  ya çelişkili ya 

da uyuşmaz niteliğinin 

bir yorumudur. 

(Aron,2014;111)



SONUÇ :

Bilinebilir alanın sadece olgular olduğunu varsayan bir 

felsefi akım olarak kısaca tanımlanan pozitivizm , başta 

doğa bilimleri olmak üzere tüm bilim alanlarını derinden 

etkilemiştir.Eğitim yönetimi alanı da  uzun süre bu 

akımın egemenliği altına girmiştir.

Pozitivizm, gerek savunduğu fikirlerle gerek felsefe 

tarihine kazandırdığı önemli  isimlerle , gerekse de  

karışık olarak geliştirilen  düşüncelerle 

önemlidir.Pozitivizm üzerine yapılan araştırmalara 

dayanarak şunu belirtebiliriz ki;savunucularından ziyade 

akım  karşısında olanlar tarafından daha çok ele alınan 

bir konu olup hakkında konuşturmaya devam 

ettirmektedir ve muhtemel olasılık gelecekte de 

konuşturmaya devam edecektir.
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