ZiYA GOKALP'iN SOSYOLOJi MiRASI USTUNE

Recep ERTURK'

Ziya Gokalp'in 130. dogum giiniinii amyoruz. Bu anma toplantdanmn
ger~ekle~mesi zaman zaman unutuluyor izlenimi verse de Ziya Gokalp'in
unutulmadtgmm, kurdugu bOliimiin onun sosyoloji birikimi ile i1i~kisinin
siirdiigiiniin en a~tk kamttdtr. Ekim 2004'te, 80. oliim yddoniimiinii anma
ama~h bilimsel toplantt yaptlnn~tt. Bu toplanttya sunulan bildiriler yaymlandl.
Bu dogum giiniinU de anma toreni olarak degil bilimsel bir toplantt ~er~evesi
i~inde ger~ekle~tiriyoruz.

Modem TUrk toplumu ile Ziya Gokalp dU~Uncesi arasmda kurulan ~e~itli
baglanttlar hi~birimizin yabanctst oldugu konular degildir. Ziya Gokalp'in
toplum ya~anttmtza bu etkisinin biitiin yonleri ile kavranmasmm onun sosyoloji
mirasmm anla~dabilmesi ile miimkiin olabilecegini dU~UnUyorum. Bu ~er~evede
Ziya Gokalp'in sosyoloji mirasmt nasd degerlendinnemiz gerektigi konusunu
tartt~ma ~abasmda olacagtm.
ilk sorunumuz, Ziya Gokalp'in sosyoloji mirast deyince ne anladtgtmtzm
a~tkhga kavu~turulmast geregidir. Elbette oncelikle Ziya Gokalp'in btrakttgt
yazdt metinler akhmtza geliyor ama bununla smtrh olmadtgmt belirtmek
gerekir. Kaldt ki bu metinler konusunda ~e~itli gU~liiklerimiz vardtr. TTK'mn
ba~latttgt giri~im yanm yUzyI1t a~masma ragmen tamamlanmadtgt gibi, KiiltUr
Bakanhgt'mn Ziya Gokalp'in 100. dogum ytldoniimU ~er~evesindeki tUm
eserlerini yaymlama giri~imi de tamamlanmamt~ttr. Ziya Gokalp'in mirasmdan
gen~ ku~aklann dogrudan haberdar olmasmm ilk ve temel ko~ulu bu
giri~imlerin tamamlanmasldlr. Elbette Ziya Gokalp mirasl ile ilgili kapsamlt
degerlendinnelerin de ...
Ziya Gokalp'in sosyoloji mirasmm sadece yazdt metinleri ile smlrh
olmadlgml belirttik. Ancak bunu tarif etmekte gii~liiklerimiz oldugu gozden lrak
tutulmamahdlr. "Ziya Gokalp'in sosyoloji mirasl tam olarak ne demektir?"
sorusunu en geni~ ~ekilde tartl~mannz gerekmektedir. GiiniimUz TUrk
toplumunun ana dogrultusunun da kar~da~ttgl sorunlann cevabma bu tartl~ma
aracthgt ile ula~abiliriz.
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Ziya Gokalp, lilkemizde ilk sosyoloji klirslislinlin kurucusu oldugu gibi,
sosyolojimizde de bir egilimin ba§latlCISldlr. Bu egilimin sonraki donemde
toplum ya§ammdaki etkisi nedeniyle Ziya Gokalp'in "resmi ideoloji" vs
gerek~elerle hafife ahnmak istendigini gorecegiz. Belirtelim Ziya Gokalp'in en
zor ele§tirilecek yanlanndan birisidir bu. Kendi ki§isel serlivenine bakIldlgmda
gerek Bat! Avrupa siyasi partiJeri gerekse eski dogu Avrupa iilkeleri
ideologlanm ~agn§tmr bir ya§amoyklisli yoktur. Aksine, ~ok ~e§itli gli~lliklerle
kar§Iia§IDI§tlr. Bu gli~llikier ya§aml boyunca da pe§ini blrakmaIDI§t!r. Bu
anlamda insan, fikir adaIDI, entelektliel Ziya Gokalp'in bile blitlin bilgiJeri
kapsar tam bir portresine sahip degiliz. Buna kar§lhk "resmi ideolog" vs slfatlar
yakl§t!nlarak kli~limsenmek istenmesi anla§lhr degildir. Kaldl ki toplumda
gorli§lerinin kabul gormli§ olmasl dlinyada ~ok az dli§linlire kIsmet olmaktadlr.
Gorli§lerinin ele§tirilmesinden, ge~ersizliginin kamtlanmasmdan yazarm
sorumlu tutulmasl anla§lhr bir konudur. Ancak gOrli§lerinin kabul gormesi
durumunda aym §ey ge~erli midir?
Elbette elimizde ~e§itli portreler var. Ozel ya§ammda kimi olaylanone
~Ikaran Ziya Gokalp portreleri veya dli§linlir olarak onu iki ayn §ekilde tarif
eden yaymlar oldugunu hepimiz biliyoruz. Bunlar sosyologlann ~abasl ile slmr11
degildir. Bu farkll portrelerin one ~Ikan unsurlannm neler oldugunu yeniden
degerlendirmemiz de gereJanektedir.
Sosyoloji mirasml tarif ~abasl da ona iltifat etmeyi ama~lamayan, Ziya
Gokalp'in bulundugu yerin, sosyoloji serliveninin koordinatlanm belirleme
~abasldlr. Bu nedenle de oncelikle bir sosyoloji ugra§lsldlr. Ziya Gokalp'in
kendi eserleri, kendisinden sonra ollimlinlin her 5 ve JO'lu yIidonlimlerindeki
metinler, ~e§itli am kitaplan i~inde bir §ekilde Ziya Gokalp'e yer verilmesi,
belirtildigi gibi kli~limsenmeyecek bir klilliyatl onUmUze ~Ikarmaktadlr. Daha
da oteye kendi edebiyat ugra§lsl dl§mda Ziya Gokalp edebiyat eserlerindeUrUnlerinde yer alan bir edebiyat kahramamdlr. Akademideki yerlerini Ziya
Gokalp UstUne ~ah§malan ile edinmeye ba§laml§ yerli ve yabllnci bilim
adamlarl bulunrnaktadlr. Ziyaeddin Fahri Fmdlkoglu'ndan, Uriel Heyd'e degin
bunun bir~ok omegi bulunmaktadlr. Ulkemizdeki sayl ise hi9 de az degildir.
Belirtelim bunlar da Ziya Gokalp'in sosyoloji mirasmm saptanmasmda mutlaka
hesapla§Iimasl gereken metinlerdir.

65
Sosyolojinin gerek ozelligi, gerek ~e~itli tammlan ve gerekse
tilkemizdeki sertiveni nedeniyle soztinti ettigimiz mirasm da ~e~itli nitelikler
kazandlgml gorUyoruz. Baykan Sezer, Ziya Gokalp'in ild yonUne dikkat
~ekmi~tir. Ogretici Ziya Gokalp ve sosyolog Ziya Gokalp. Her ildsi ile
ili~kimizin bire bir ortU~tUgUnU soylemek ger~ekten gti~tUr. Ba~ta "ilmi i~tima
dersleri" olmak Uzere ders notlan bugUn neredeyse hi~ ilgi ~ekmezken, diger
eserlerinin slk slk yeni baskIlan ile kar~lla~maktaYlz. BaZI metinleri ise ilk
yaymlandl!\I zamandan sonra ilgi ~ekmemi~tir. Bu anlamda Ziya Gokalp'in hala
tUm eserlerinin basIimaml~ olmasl da sanki btitUnltiklti bir ~er~eve i~inde Ziya
Gokalp'i gonnemize iyi bakIlmadlgml gostermektedir. Ama diger yandan da
her gUn Ziya Gokalp Uzerine bir yeni ldtap ~lkmakta, onun ~e~itli yonlerini
degerlendinneyi ama~layan makaleler yaymlanmaktadlr.Diger yandan da Batl
literatUrtinde en fazla yer edinmi~, yabancl diIlerde tistUne en fazla yaym
yapIl1lli~ sosyologumuzdur Ziya Gokalp. Bu hem tilkemiz sosyologlanmn
yabancl diIlerdeki yaymlannda hem de ~e~itli tilkelerde tilkemiz toplum
dU§Uncesi ve sosyolojisi Usttine ~ah~malarda gorUlmektedir.
Ziya Gokalp'in sosyoloji mirasl konusunda bir ~er~eve ortaya
koyabilmek i~in bu halIriatmalardan sonra ldmi sorulan sorabiliriz.
ilk olarak sosyoloji ugra~lSl, dl~l1llizda dogan bu bilimin, alamndald
toplumumuza aktarma, bu bilimin "gereklerine" gore toplumumuza
yeni bi~im kazandlrma ~abasl ise bizim hala Ziya Gokalp'le ugra~lyor olmamlz,
ona takIh kalml~ gorUnttisti vermemiz ger~ekten vahim bir durumun, bizim
vahim durumumuzun gostergesidir. Toplum tarihsel bir sUreklilikse bu
sUreklilik i~inde bir durumdan yeni bir duruma ge~i~e temel olacak sorunlarm
yeni ba~tan kavranmasl ~abasl ancak ge~mi~ ile bir hesapla~ma araclhgl ile
ger~ekle~ecekse gerek ya§adlgl donem gerekse eserleri onemini korumaktadlr.
Bunlan mutlaka bilmemiz geregi oldugu gibi yeni bir ~ey de ancak buimn
hesapla~masl Usttine in~ edilebilecektir. B u anlamda da Ziya Gokalp'in
sosyoloji mirasl bugUne devrolan toplum miraSI1lliZm en onemli unsurunu
geli~meleri

olu~turmaktadlr.

Sonraki donem sosyologlanmlza, onlann eserlerine baklIglmlzda
soylemeye ~ah~tJglmlz bu gorUnttinUn her ~ekli He kar~lla~tlglmlzl gorUrUz. Bir
yandan kuramsal ~abaYl "felsefi spekGlasyon" olarak niteleyip sosyologun
mutlaka sahada ,ah~masl gerektigini, sosyolojinin mUmkUn tek bi~imi goren
anlaYl§m temsiJcileri, diger yandan "geli~mi~ dUnyadald en ~agda~ bilgileri"
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dogrudan aktarmaYI sosyoloji sayan anlaYI~ elbette donUp Ziya Gokalp'e
bakmak geregi duymayacaklardlr. Ancak ne kadar yol aldlklanm da kendilerine
sormalan gerekmektedir.
Buna kar~lhk bir diger anlaYI~ da Ziya Gokalp'in yeryevesinin iyerigini
doldurmakla smlrh olan yabadlr. Bu yabanm daha once birkay kez tlkanml~
olmasma ragmen yeniden yeniden tekran ile ne kadar yol ahndlgl da ortadadlr.
Esas olarak Ziya Gokalp' e ilgi Batl' dan ye~itli donemlerde aktanlan kimi
paradigmalar yeryevesinde yiiriitUlmek istenmi~tir. Sosyolojimizde bir egilimin
de ternsilcisi olmasl nedeniyle uzun donem "Durkheim sosyolojisi" ile
ili~kisinden dolaYI ele~tirilmi~tir. Yine son donemde ortaya ylkan totaliterlikotoriterlik tart1~malan, sivil toplum tartl~rnalan bir biyimde Ziya Gokalp
ele~tirisi iistUne ~ekillenmi§tir.
<;agmuz diinyasl iyindeki yerimizi temellendirmek iyin yapllan bu
tartl§malar, yagda§ diinyadaki trendlere bagh olarak "yok onemli yah~malar"
olarak goriilebildigi gibi trendlerin degi~imi ile de onernsiz goriilebilmi§tir.
Ba~ka ~ekilde soylersek, temeli bize ait olmayan tartl~malara katlhp, 0
tartl~malarda kendi toplum birikimimiz yeryevesinde tutum temellendirmek
arayl§1 ko~ullar degi§ince anlanum yitirmi~tir.
Ziya Gokalp Tiirk toplumunun siirekliliginin ~ahsmda ifadesini bulan
Curnhuriyetle ba~layan eski-yeni aynmma ragmen hem eski
donemin hem yeni donemin en etkili dii~iiniirii Ziya Gokalp'tir. Ziya Gokalp'in
bOliimiimiizUn kurucusu olarak bizim iyin ozel onemi bir yana blrak!llrsa bile
yabasmm, sosyoloji ugra~\SImn biitiiniiyle anla~!lmasl geregi soziinii ettigimiz
tutumlar yeryevesinde miimkiin olmaml~tlr. Buna kar~lhk Ziya Gokalp geyen
zamana kar~1 en dayamkll sosyologumuz olmu~tur. Daha da oteye 20. yiizy!lm
en onemli Tiirk dii~iiniirii olarak nitelenmektedir.
dii~iiniirdiir.

Ziya Gokalp Tiirk toplum ya~ammda ve Tiirk dii~iincesinde kazandlgl
yeri gorii~leri, sosyoloji yabaSI araclhgl ile kazanml~tlr. Bu baklmdan Ziya
Gokalp'in gorii~lerinin temelinin ozelliklerinin bilinmesi gerekmektedir. Ancak
gerek hocalanmlzm gerekse yerli-yabanci biryok yazarm yabalan bunun yok da
kolay olmadlgml bize gostermektedir.
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Konuyu saptamada bir kolayhk olmasl a«lSlndan kendi doneminin bir
sosyologu ile Sabahattiin Bey ile kar~lla~tlrmah olarak gorU~lerinin ve tutum
ah~larmm geli~imini ele aldlglmlzda kimi sonu«lar «Ikarabilecegimizi
dii~iiniiyoruz. Sabahattin Bey ve Ziya Gokalp impara(orluk doneminin etkili iki
sosyologu, iki dii~iiniirii oldugu gibi mevcut «eki~mei«inde de iki farkh tarafm
sozciisiidiirler. I. Diinya sava~1 sonu goriindiigUnde Sabahattin Bey Tiirkiye'ye
donmii~ ve "Tiirkiye Nasd Kurtanlabilir?"i yaymlaml~tlr. Aym giinlerde Ziya
Gokalp de daha once Tiirk Yurdu'nda yaymlantnl~ olan makalelerini
"Tiirkle~mek, islamla~rnak, Muaslrla~mak" ba~hgl altmda kitap olarak
yaymlaml~tlr. Goriilebilecegi gibi her iki dii~iiniirde de bir tutum degi~ildigi soz
konusu degildir. Tutum degi~ildigi olmamasl yanmda eski «er«evede
Israrhdlrlar. Tutum degi~ildiginin olmasl bazl toplumsal ve siyasal olaylann
geli~imi ile birlikte miimkiin olmu~tur. Ziya Gokalp Malta'ya gonderilirken
Sabahattin Bey ba~tan kar~1 «Iktlgl Milli Miicadele'ye miidahil olmaya
«ah~ml~tlr. Ki~isel olarak etkili oldugunu soylemek gii«tiir. Ancak aym ~eyi
gorU~leri i«in soyleyemeyiz.
Ziya Gokalp, Malta donii~ii once Diyarbaklr'a ardmdan da davetle
Ankara'ya gelmi~ ve yeni tutuma destek olmu~tur. Tiirk«iiliigiin Esaslan bu
sonraki donemin iiriiniidUr. Ziya Gokalp yeni ko~ul1arda «ok etkili olamasa da
yeni «er«evenin i«inde yer alacak ~ekilde gorU~lerinde diizeltmeler yapma
geregi duymu~tur. En belirgin olam eski panturkist siyasetin sozciisii, bunu
"uzak ideal" olarak bilinmez bir gelecege ertelemi~tir. 1924 ydmda da vefat
etmi~tir. Sabahattin Bey ise 1924'te yurt dl~ma «Ikanlml~tlr. 1944'te
Tiirkiye'nin yeni ko~ul1arda yerinin neresi oldugu konusunda yaymlama
giri~iminde oldugu yazlya degin de herhangi bir yazl yazma giri~imi i«inde
olmatnl~tlr. Ancak '20'1i ve '30'lu ydlar i«inde damadl ve bir donem
sekreterligini iistlenmi~ olan Satvet Liitfi Tozan'm "i~adatnl" olarak devlet
rnadalyalan ile Odiil1endirilmi~ etkinlikleri vardlr.
Eski donemin bu iki dii~iiniiriiniin seriivenine baktlgltnlzda Sabahattin
Bey'in tutumunda herhangi bir degi~iklik olrnadlgl goriilecektir. imparatorluk
sona erse de milli devlet olarak tarih sahnesinde yer alsak da bizim hangi
toplumlarla ili~ki i«inde yer almamlz gerektigi konusunda bir tutum degi~ikIigi
soz konusu degiIdir. Buna kar~lhk Ziya Gokalp, TUrk toplumunun diinya
iistiindeki yerindeki degi~imi ve gelecekteki yerini 'Tiirk«iiliigiin Esaslan"nda
diIe getirmi~tir. Sabahattin Bey ise Tiirk toplumunun edinmesi gereken yerin
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bulundugu inanCim korumu~ olmah ki yazma ~abasl i~ine girmemi~tir. Ziya
Gokalp, Milli Miicadele sonrasmda ve 20. yiizyIlm ~er~evesi i~inde edinilen
yeri tartl~ma konusu yapmamakla birlikte belirsiz bir gelecekte Tiirk
toplumunun diinya iistiindeki yeri sorununun yeniden giindeme geleceginin
farkmdadlr. 0 nedenle gelecekte Tiirk toplumunun diinya iistiindeki yeri ve
konumunun alacagl bi~imi bir ingilize soyletme geregi duymu~tur. Soz konusu
donemde BalI diinya egemenliginin denetimi ingilizler eliyle yiiriitiilmektedir.
Ziya Gokalp'in sosyoloji mirasml tartl~lrken esas iistiinde durmamlz
gereken de bu noktadlr: Tiirk toplumunun diinya iistiindeki yeri sorunudur. En
azmdan ge~en zamanda ne kadar yol ahndlgmm ya da ahnmadlgmm
saptanmasl, bu siirede Tiirk toplumunun aldlgl yolun bilinmesi, bundan sonraki
tutum ah~larmm da temelini olu~turacaklIr. Ziya Gokalp'in gerek kendi
metinleri, gerek onun iistiine yapIlml~ ~ah~malar, gerekse onun Tiirk toplum
ya~amml etkileyen tiim yonlerinin saptanmasl ~imdiki sorunlanmlz oniinde
toplumumuzu daha donammh kIlacaktlr.

Mart 2006

ABSTRACT

It is a difficult subject matter to describe and to define the contours of the
sociological heritage of Ziya Gokalp. We tried to realize this in this text. Ziya
Gokalp and his contemporary, Mehmet Sabahattin Bey, altough they were the
founder sociologists of two alternative tendencies had a lot of common aspects
at the beginning. Beside the paralelisms that can be seen in their social lives
and political struggles, it is possible to find some Common aspects in their
sociological activities. It is a well known issue that they both give references on
French sociological texts. But the most important point is the common title of a
general inference from their sociological mentalities. We can easily say that,
both Ziya GiJkalp and Mehmet Sabahattin Bey, are principally the sociologists
of a problemed empire. Besides finding solutions for the problems of the
empire, they were in search for remedy to the problems confronted by Turkish
society. And the common frame that would unite them was to give a place to
Turkish society in existing relations. After the belief that this place was found,
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Sabahattin Bey didn't write another word. But Ziya Gokalp, although not
debating on this place, knew that the problem oj Turkish society's place in the
world would would come again to agenda in an unknown future. It is the real
aspect that must be underlined in Ziya Gokalp' s sociological heritage.
Key Words: Sociological heritage oJZiya Gokalp, sociology in Turkey.

