BiR~ARATORLUKENTELEKTUELioLARAK
ZiYA GOKALP'
ismail CO~KUN"

Bugiin i9in Ziya Gokalp'ten imparatoriuk entelektUeli olarak soz etmek
paradoks gibi gorUnebilir. iki nedenle bu paradoks olu~abilir: Bunlardan ilki,
Gokalp'in imparatoriugun uzun sUren ytkth~mm son evresine, tasfiyesine
tamkhk etmi~ olmast, ikincisi ise, bizzat Gokalp'in imparatorluk devrinin
ge~tigini, arttk millet merhalesine gelindigini soylemesidir. Ancak, Gokalp'in
hayatma, yeti~me ko~ullanna, cevap aradtgt sorunlara bakttgtmtzda, Gokalp'in
sorulan, endi~eleri ve onerileri ile bir imparatorluk entelektUeli portresi
yizdigini dii~UnUyoruz.
Osmanh imparatorlugu diinya tarihinin gordiigii say tit imparatorluklardan
biridir. Uzun donemde toplumlararast ili~kilerde merkezi konuma sahip olmu~,
diinya siyasetinde ili~kileri belirlemi~ bir imparatorluktur. 19. Yiizytl
ba~lanndan itibaren imparatorluk geleneksel konumunu sUrdUrmekte zorlanmt~
ve bu soruna bagh olarak da yeni arayt~lara ginni~tir. Bir varolma, kendisini
sUrdUrme yolu olarak Battltla~ma siyasetine yonelmi~tir. Bu donem, bir yanda
yeni siyasetin/yonelimin yaratttgt sUreylerle; diger yanda imparatorlugun
kimligini muhafaza etmeye i1i~kin tutumlan ile beiirienir: Bir tarafta; yeni
siyasetin geregi olarak aytlan yeni tarz mektepler, devlet te~kilatmm Batt
tarzmda dUzenlenmesi, yagda~la~ma giri~imleri, diger tarafta hilafetin onceki
YUzytllarda olmadtgt OlyUde siyasi bir onem kazanmast, geleneksel egitim
mUesseselerinin varhgmt sUrdUrmesi. Bir yanda Battylalmodernlikle ili~ki, diger
yanda geleneksel uygarhk yevresi ile i1i~ki ve bag Ian muhafaza etme, sUrdUrme
kaygtlan. Ve hepsinin Ustiinde Batt basktst ve buna kar~t direnmenin, imkan ve
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He to. iktisat FakOltesi Metodoloji ve Sosyoloji Ar~tlrmalan Merkezi ve to. Edebiyat FakOltesi
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araylarmm, yozum yolunun ne olabilecegine ili~kin
boyunca Osmanh siyasi ve entelektiiel iklimini belirler.

tartl~malar,

19. YiizyJi

Gokalp bu iklimde, giderek yogunla~an gerilimlerin, baskl ve ylkl~
bir donemde, l876'da dogar, ilk genylik yagml ya~ar,
siyasi faaliyetlerde bulunur, Me~rutiyetle birlikte entelektliel ve siyasi
tartl~malann merkezine oturur ve yok geny bir ya~ta vefat etmezden (1924)
hemen once imparatorlugun tasfiyesine ve yeni Tiirkiye'nin kurulu~una tamkhk
eder. imparatoriugun siyasi ve kiiltUrel iklimi, Gokalp'in yeti~me ko~ullanndan
ba~layarak entelektUel ve siyasi yonelimleri iizerinde derin etkilerde
bulunmu~tur. MuaSIrla~maya, Batlya ya da modernlige i1i~kin tutumunun,
Tiirkyiiliik siyasetine i1i~kin perspektifinin olu~umunda ve islamclhga i1i~kin
gorii~lerinde, bu iiy egilimin tek bir siyasetin farkh ayaklan olarak cern
edilmesinde imparatorlugun bu yiiZYllda ya~adlgl sorunlar ve bunlara verdigi
cevaplar belirleyici olmu~tur.
araYl~lannm yogunla~tlgl

Gokalp, l876'da imparatorlugun onemli bir merkezinde Diyarbekir'de
dogar. Ailesi entelektiiel damarlarm canhhgml korudugu, timar sahibi olmaktan
memuriyet sahibi olmaya uzanan devletIi, niifuz sahibi diyebilecegirniz orta
halli bir ailedir. Biiyiik dedelerinden biri orduya yaptIgl yardlmlar dolaYlslyla
timar sahibi iken, bir digeri ise muhtelif merkezlerde miiftiiliik ve kadlhk
gorevlerinden bulunmu~tur.' Biiyiik dedesi Miiftii Sabir Efendi'nin bir ihtikar
vakasma gosterdigi tavlr ile bizzat Gokalp'in bOlgede hiikiim siiren ibrahirn
Pa~a'ya kar~l halkta uyanan reaksiyonu eyleme donii~tiirmesi omeklerinden
goriildiigii iizere ailesi Diyarbekir mahallinde ya~anan hadiselere ili~kin bir
tutum geli~tirrne giiciine/onciiliigiine sahip bir ailedir.
Diyarbekir geleneksel rniiesseseleriyJe, rnedrese ve kiitiiphaneleriyle,
BatIhla~ma siyaseti ile birlikte ayllml~ yeni mektepleriyle, modem idari
kurumlanyla bir imparatorluk ~ehridir. Tarihi bir merkezdir. Kentin, payitahtla
ili~kisi
yogundur. Merkezde ortaya ylkan fikri tartl~malar/araYl~lar
gecikrneksizin ~ehre yanslmaktadlr. ister Yeni Osmanh dii~iinii~iiniin
yanslmalan, ister Jon Tiirk faaliyetlerinin serpintileri gecikrneksizin
Diyarbekir'e ula~maktadlr. Me~rutiyet doneminin entelektUel hareketliligi
iyinde one ylkml~ epeyce bir isim ya Diyarbekirlidir ya da Diyarbekir'den
geymi~tir. Hernen ilk akla gelen omekler arasmda Siileyman Nazif, Abdullah
Cevdet, Mehmet Ali Ayni gibi isimler sayIlabilir.
Enver Behnan ~APOL YO, Ziya Gokalp, ittihat ve Terakki ve Me~rutiyet Tarihi, ibrahim Berkalp
Kitabevi, istanbul, 1943.
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Gokalp modern egitim ahr. Once askeri rU~tiyede, daha sonra idadide
okur. BUtiln modernligi ile birlikte bu kurumlarda verilen egitim 19. YUZYII
Osmanh Batthla~masmm ozelliklerine bagh olarak geleneksel terbiyeyi de
iyermektedir. Bunun dl~mda Gokalp'in ailesi okulla, modern egitimle yetinmez
ve yalntz yeni mektepte okumanm yabanclla~ttrlcl tesirlerinden endi~e eder. Bu
nedenle babasl Gokalp'in Arapya ve Farsya ogrenmesinden yana bir tutum
i<;indedir; ancak, sadece geleneksel egitimin verilmesinden yana da degildir. 2
Gokalp'in amcaSI, Arapya ve Farsya ogrenmesi ile me~gul olmu~, hem de geny
Gokalp'in zihin dUnyasml islam ortayagmm entelektilel gelenegine ayml~ttr.
Amcasmm ilgilenmesi ile Gokalp, klasik islam dU~Uncesinin temel metinleri ile
daha ilk genylik yagmda tant~lr. Onunla beslenir. 3 Gokalp'in hem geleneksel
hem de modern egitim almasl, 0 gUnkU imparatorluk iklimine hakim olan genel
bir egilimdir. Okulda yeni tarz terbiye ve dU~Unsel beslenme, evde ise
geleneksel dU~UnU~le temasa gelme. ilk genylik yagmda geleneksel dU~UnU~le
temasa gelmesi, Gokalp'in muaslrla~maya yonelik seymeci/ktsmici tutumunun
geli~mesinde belirleyici oldugu gibi, medeniyetin ya da modernle~menin
kozmopolitizmi ta~lyacagma yonelik endi~elerinin de kaynagml olu~turmu~tur.
Geny Gokalp, yUksek tahsil iyin payitahta gelir. istanbul' da, idadi
slralannda tant~!tgl Jon TUrk esintisi ta~lyan fikirler ve etkinliklerle dogrudan
temasa geyer. Baytar mektebindedir ve ihtilalci komiteyle ili~ki kurmu~tur:
ibrahim Temo ve ishak SUkuti araclitglyla aza konumunu kazamr. 4 ilk
tutuklulugunu ya~ar ve dokuz ay hapis yattlktan sonra memleketine
2

"Babam dedi ki, ''Tahsil i9in Avrupa'ya giden genyler, yalmz Avrupa ilimlerini og:renebilirler; milli
bilgilerimizden bihaber kahrlar. Medreseye girenler de iyi hocalar bulurlarsa, dini ve milli irfammlza az
yok vaklf olabilirler. Fakat, bunlar da Avrupa ilimlerinden mahrum kahrlar. Bence, memleketimize en
faydal! alimler, bizim iyin mUstacelen bilinmesi !azlrn olan hakikatleri bilenlerdir. Bu hakikatlerse ,ne
Avrupa ilimlerinde, ne de milli bilgilerimizde tam olarak mevcut degildir. GenyJerimiz bir taraftan
Franslzea'YI dig,er taraftan Arapya ve Farisi'yi iyi Ogrenmelil Ondan sonra hem garp ilimlerine, hem de
~ark bilgilerine mOkemmelen vaklf obnahl Soma da, bunlann mukayese ve teJifiyle milletimizin muhtay
oldugu bOyok hakikatleri meydana ytkanriahdlr. i~te, eger OmrOm vefa ederse, ben Ziya'YI bu suretle
yeti~tirmeye yah~acaglm!"" Bkz. Ziya GOKALP (Yayma Hazulayan, AbdOlhaluk <";:ay), Makaleler Vll,
Kii¢ik Mecmuadaki Yazdar, KUltor Bakanhgl yaymlan, Ankara, 1982, s.96-97
"Ziya Gokaip Ozerinde moessir olan bir zat ta amcasl Hasip Efendidir. Bu zat ~ark eserlerini yak okuyan,
arabi ve farisi dillerine vakklf'tl. Ziya Seye ~ark eserlerini tetkike imkan verdirmek arzusile ona
muntazaman farisi ve arabi dersleri vererek, bu iki dili ana ogretmiye muvaffak olmu~tur. Bilhassa Hasib
Efendi, ~ark filozoflannm eserlerinden paryalan Ziya Seye ogretmi~tir. ibni Sina, Muhiddini Arabi, imam
Gazali, Farabi, Ibni RO~d, Mevlana Celaleddini Rumi'nin eserlerini tetkik ettirerek, bOyOk islam
filozoflanm ona tamttlnnl$tlr." Bkz. Enver Behnan -SAPOLYO, Ziya GOkalp, ittihat ve Terakki ve
Me$ruliyet Tarihi, Ibrahim Berkalp Kitabevi, istanbul, 1943, s.16
Bkz. Bkz. Enver Behnan ~APOLYO, Ziya Gokalp, iWhat ve Terakki ve Me§rutiyet Tarihi, Ibrahim
Berkalp Kitabevi, istanbul, 1943, s.50
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Diyarbekir' e doner. 0 slrada Me~rutiyetin ilam gerl'ekle~ir ve Gokalp bir sUre
sonra imparatorlugun bir ba~ka onemli merkezi ve ittihat ve Terrakinin gliylli
oldugu Selanik'e gelir.
Me~rutiyetle
birlikte siyasi ve entelektliel hayat olaganlisW
diyebilecegimiz bir canhhk kazanml~tlr. Meseleler, sorular hep aymdlr:
imparatorlugun, Osmanhhgm ya da daha geni~ anlamda islam aleminin Bat!
kar~lsmdaki konumunun ne olacagl, gerilemenin nasll a~llabilecegi, nasll Ve ne
yonde bir siyasetle bir ylkl~m/l'ozlimiin olu~turulabilecegi. Entelektiiel hayat
biiWn bu sorulann etrafmda biyimlenir. Bir yanda; ekalliyetler arasmda
ylikselen milliyetyi egilimler, Osmanhclhk siyasetinin a~llml~hk goriintiisli;
diger yanda, islamclhgm ve TurkyliltigUn yeni siyaset onerileri/aklmlan olarak
siyasi hayatta ginneleri ve Muaslrla~ma aklml.

BUWn bu hareketlilik iyinde birbiri ardma ya~anan "felaketler" I'ozlime,
ne yapmah sorularma ili~kin onerilerin de birbiri arkasma ortaya ylkl~lm
getirmi~tir. Muaslrla~ma/bat!hla~madan yana radikal gorU~lerden islamclhga ve
TUrkyUltige uzanan siyaset onermeleri TUrkyU/Turancl ya da isiamci
yonelimlerin farkh renkleri entelektUel ve siyasi hayata bUWnUyle yanslml~tlr.
Gokalp, siyasette iktidar konumuna oturmu~ bir orgUtiUlUgUn merkez
komitesindedir. ittihat Terakki siyaseti, bUtUn TUrkyli yonelimlerine kar~lhk son
tahlilde imparatorluk siyasetml yUrUtme sorumlulugunu listlenmi~ ve
imparatorlugun muhafazasma yonelik bUtUncU bir siyasi dil ve tutum geli~tirme
gayretinde olmu~tur. Gokalp'in onemli metinleri ittihat Terakki'nin
imparatorlugun siyasi sorumlulugunu iistlendigi bu donemde ve birbiri
arkasmdan ya~anan yenilgi ve Birinci DUnya Harbi slrasmda yazllml~t!r. Burada
bu ilk donem metinlerinden biri olan Tiirkle§mek, jslamla§mak,
Muaslrla§mak'tan soz edecegiz. Tiirkle§mek, jslamla§mak, Muaslrla§mak
Balkan Harbini mliteakiben Turk Yurdu mecmuasmda yaymlanan yazllardan
olu~an bir metindir. Sava~ ko~uJlarmda 1918'de bir kez daha kitap olarak
ne~redi1ir.

Gokalp'in bu metinde ele aldlgl sorunlar, onerileri, endi~eleri
imparatoriugun muhafaza edilmesine yoneliktir. Gokalp'i bir imparatorluk
entelekWeli olarak tammlamamlza yol ayan ilgilerdir bunlar. Tiirkle§mek,
blamla§mak, Muaslrla§mak; sorunlann nasll a~llabilecegine, imparatorlugun
Ziya aOKALP (Yayma Hazlrlayan, ibrahim Kutluk), Tilrkle~mek, jslamla§mak, Muasirla§mak, KUltnr
Bakanhgl yaymlan, Ankara, 1976
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hayatiyetinin nasll muhafaza edilecegine, Batt ya da modernlikle i1i~kinin
muhtevasmm nasll olacagma ili~kin arayl~ ve degerlendirmeleri i\'ermektedir.
Gokalp, bu eserinde, ill' fikri cereyandan soz eder: Tilrkle~mek,
islamla~mak, Muaslrla~mak. Her fikri cereyamn hakiki ihtiya9lardan dogdugu
tespitinde bulunur. Metin boyunca Tilrkle~menin diger tutumlarla \,eli~ki i9inde
olmadlgml, tam tersine TilrkyUlUgiln yahut milliyet fikrinin gU\,lenmesinin
islamhk ve Osmanhhk a\,lsmdan oynayacagl olumlu role i~aret eder. O\'
egilimin birbiri ile \,eli~meksizin bir arada bulunabileceginilyUriltiilebilecegini
temellendirme \,abasl iyindedir. Aym ~ekilde islamhgm, tarihsel
varolu~un/kimligin siirdiirUlmesindeki roliine dikkat yeker.
Muaslrla~mak, asri olmak yine merkezi bir tema olarak metin boyunca
varhgml siirdilrilr. Ancak muaslrla~maya ili~kin degerlendirmelere
baktlglmlzda, Gokalp'in medeniyet kavramma, muaslrla~maya son derece
smlrh, seymeci bir anlam yUkledigini gorUyoruz. Medeniyet Gokalp'te,
insanhgm genel medeni birikiminin bugUnkil a~amasl gibi bir anlam kazamr.
Son tahlilde alet ve usuldiir. Gokalp muaslr medeniyeti teknik bir kavraYI~la
kavrar ve onun manevi kaynaklart/temelleri konusunda endi~elidir; Muaslrla~ma
projesinde bu manevi yonleri dl~anda blraklr:

Medeniyetlasriyet aletten dogar: "milliyet", gazeteden ve "beynelmiJeJiyet" kitaptan
teveliUt ettigi gibi, asriyyet (modernism) de alet (outil)den tekevvun eder. Bir zamanm
muaslrlan, 0 zamanda fen (technique) hususunda en mtiterakki clan milletlerin yaptlklan
ve kullandtklan hUtUn aletleri imal ve istimal edebilenlerdir. BugUn bizim iI;in
muaslrla~mak demek, Avrupahlar gibi dritnavtlar, otomobiller, tayyareler yaplp
kullanabilmek demektir: muas1fla~mak, ~ekilce ve mai~etlte Avrupalliara benzernek
degildir. Ne zaman malumat ve rnasnuat iktibas ve i~tirasl ir;in Avrupahlara ihtiyar;tan
mUstagni oldugumuzu g6rUrsek, 0 zaman muaslrl~mI~ oldugumuzu anlanz. 6 Asriyet
ihtiyacI bize Avrupa'dan yalmz ilmi ve ameli aletlerle fenlerin iktibasml emrediyor.
Avrupa'da dinden ve milliyetten dogan, binaenaleyh bizde de bu menbalardan taharrisi
iazlm gelen bir taklm manevi ihtiya.ylanmlz vardtr ki, aletler ve fenler gibi bunlann da
7
Garp'ten istiaresi iktiza etmez.

Felsefe de aym
olarak kavramr:

~ekilde

smlrh ve teknik bir

kavraYI~la,

bir usul bilgisi

Ziya GOKALP ( Yayma Hazlrlayan, 1brahim Kutluk), Tiirkle$mek, lslamla$mak, MuaSlrla$mak, Kiilttir
Bakanh~1 yaymlan, Ankara, 1976, s.11~12
Ziya GOKALP ( Yayma Hazlrlayan, ibrahim Kutluk), Tiirkle$mek, lslamla$mak, MuaSlrla$mak, Ktilttir
Bakanh~1 yaymlart, Ankara, 1976,5.12
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Fenler aliyattan dogdugu gibi, felsefe de usulden tevellGt eder. Feylesoflar

ba~kalarmm

buldugu hakikatleri terkip ve tensik edenler dcgildir. Gen;ekten feylesof olantar, hakikatin
taharrisi usulOnG bilenler ve bunu bizzat tatbik edebilenlerdir. BugOn felsere, ke~folunmu~
bir sUrU malumatm mecmuu suretinde telakki olunamaz. Felsefe, bu malumatt layenkati'
8
ke~fve Islah eden usullerden ibarettir.
Muaslrla~ma,

bu ~ekilde toplum lizerinde yaratacagl "kozmopolit"
tesirlerini dengeleyecek ~ekilde kavrandlktan sonra, Gokalp; hars konusuna,
ozelde dil konusuna yogun bir ~ekilde vurguda bulunur. Tlirkllik ve islam alemi
ile olan ili~kilerin slirdlirlilmesi ve geli~tirilmesi konusunda harsi olanm/kliltlirel
olanm onemine tekrar tekrar i~aret eder.
Dilde radikal onermelere kar~1 \,Ikar. Tlirk\,e dl~mdan dile dahil olmu~
kelimeler konusunda bunlarm Tlirk\,e'ye mal oldugunu ve dilden tasfiyesinin
dogru olmadlgmm altml \,izer. Dilde Tlirkle~me yapllarla slmrhdlr. Yapllarm
kullamlmasmda Tlirk\,e'nin kendi yapiSlnm merkeze alinmasml, yabanci
kahplardan kurtanlmasml onerir.
Dil birliginin, ozellikle Istilah beraberliginin onemine i~aret eden Gokalp
bu konuda islam ve Tlirk alemi ile ili~ki ve i~birligi geli~tirilmesi yonlinde
somut onerilerde bulunur. Istilah birliginin saglanmasl konusunda komitelerin
olu~masml ve toplantilann dlizenlenmesini bunlann ba~mda gelir. Aym ~ekilde
alfabe birliginin temini konusunun da altml onemle \,izer.' Onerileri islam
dlinyasl ile ili~kinin muhafazasmm otesine ge\,en ozellikler gosterir. Gokalp,
Bali'da, Yunanca ve Latince'nin dini edebiyattaki yerinden hareketle harsi
blitlinlliglin saglamasmdaki rolline i~aret eder. Aym ~ekilde burada da harsi bir
blitlinlliglin olu~turulmasmda Arap\,a, Fars\,a ve Tlirk\'e'den hareketle ortak
Istilahlarm geli~tirilmesinin gerekliligini vurgular.
islam alemi, Tlirk\'lilliglin bir program hedefi olarak kavramr. Tlirk\,lilerin
bu konuda ayn bir program I olmasmdan yanad1f ve onerileri islam alemi ile
yogun bir ili~ki ve i~birligini saglamaya yoneliktir:
TUrk~Ulerin

gayesi, muaslf bir islam TUrklUgUdUr.

Ttirk<;tilerin millet mefkuresi Ttirkliikse, Ummet metkuresi de islarnhkttr. Bence
TUrk<;iilerin / aynca bir Ummet prograrnlan da olmah ve b~hca esaslan da §unlar

bulunmalldlr:

Ziya OOKALP (Yayma Hazlrlayan, ibrahim Kutluk), Tiirkle$mek, islamla$mak, Muaslrla$mak, KtiltUr
Bakanllg:1 yaymlan, Ankara, 1976, s.27·28
BugUn problemler yakm d6nemde mahiyet deg:i$iklig:ine ug:ramakla birlikte aym diizlemde arta Asya
TUrk devletleri ile ili$kide tekrar gUndeme gelmi~tir
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1.

BUtlin islam kavimleri arasmda

mli~terek Dian

Arap hurufunu bi! tagyir muhafaza

etmek;

2.

3,

BUtUn islam kavimlerde ilim lsttlahlannm mli~terek bir hale getirilmesi icrin islam
limmeti arasmda Istilah kongreleri in'ikad ettirmek ve Isttlahlan Tilrkycden
Arabiden ve klsmen de Farisiden yapmak (bu gayenin vUcuda getirilmesi i9in
Paris'te TUrk, Mlslrh, Hintli ve haul! talebeler arasmda bir ittifak hasil olmu~tur).
BOtlio islam kavimlerde mU~terek bir terbiyenin teesslisU hrin terbiye kongreleri
in'ikad ettirmek.

4.

5.

BUtUn islam kavimlerin cemaat te~kilatlan arasmda daimi bir irtibat vUcuda
getirmek;1
9
islam Ummetinin timsali clan «hilal"in kudsiyetini muhafaza etmek.

Gokalp'in muaSlfla~ma kar~lsmdaki seS'meci/klsmici tavn ve endi~eleri,
geleneksel kimligin muhafazasma yonelik kaygJlardan kaynaklanmaktadlr.
Gokalp, Osmanh batJhla~masl ikliminde biiyUmii~tiir ve gorii~lerini geli~tirdigi
donemde de imparatorluk siyasetinin sorumlu kadrolan arasmda yer almaktadlr.
Osmanh batJla~masmm hem batIlIla~maya yonelik tutumunu payla~lr
(muaslrla~ma), hem de geleneksel uygarhk S'evresi ile ili~kisini muhafaza
etmeye yonelik siyasi tutumunu siirdiirUr: KiiltUr ve uygarhk kuraml, bir yamyla
is'inde bulunulan medeniyet dairesini, islam medeniyetini degi~tirilebilir bir
kategori haline getirirken, diger yanda muaslrla~manm yaratacagt slkmtJlan
dengelemeye ili~kin kaygllarla ~Ir1 diyebilecegimiz Ol,ekte bir harsi/kiiltUrel
vurguyu da biinyesinde banndtrmaktadtr.
Gokalp'in biitUnlUgiin teminine odaklanan tutumu, dilde ya da
sembollerde ortakhgm muhafazasma yonelik onerileri araS'salcl olmaktan
uzaktJr. Bu iklimde ya~amanm, kimliginin, entelektiiel yonelimlerinin
imparatorluk mirasl is'inde olu~maslyla yakmdan ilgiIidir. Tiirk,iilUge ili~kin
onermelerinde radikal tutumlardan, soz gelimi Yusuf AkS'ura benzeri gorii~ ve
yakla~lmlardan uzak durmasl yine aym nedenledir. AkS'ura ile farkhhk sadece
dile ili~kin tutumda ortaya S'lkmaz, BatJya, muaslrla~maya ili~kin tutumda da
kendini gosterir. Gokalp, muaSIrla~ma konusunda endi~eli/seS'meci bir tutum
geli~tirirken, Ak9ura benzer kaygllara sahip olmadlgl gibi, BatJ'Yl feyiz makaml
olarak giirUr. Rusya'dan gelme TUrkyii entelektiiellerin bu y6nelimlerine
kar~lhk, Me~rutiyet donemi Tiirk9iilUgU ciddi bir bi9imde Osmanh mirasl ile
Ziya aOKALP (Yayma Hazlrlayan, Ibrahim Kutluk), Turkle$mek, lslamla$mak, Muaslrla$mak. Kijltiir
Bakanllgl yaymlan, Ankara, t976, s.53 vdd.
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olan ili~kisini koruma kayglsma sahiptir. Osmanh mirasma ili~kin
degerlendirme, Me~rutiyet donemi Tiirk\,iiltigii ile Rusya'dan gelme Tiirk\,ii
entelektiieller arasmda temel bir farkhla~ma alant olu~turur. Tiirkiyeli aydmlar
diger bir ifade ile imparatorluk entelektiielleri Osmanh mirasma baghhgl
merkeze ahrlar. 10
Tiirkle§mek, jslamla~mak, Muaslrla§mak ve genel olarak Gokalp'in
burada geli~tirdigi yonelim zamanla bir unutulmu~, hatta kii\,iimsenmi~tir. Bu
kii\,iimseme, sonraki donemde Osmanh batthla~masmm gosterdigi ikili ozelligin
ele~tirisi ile aym kaderi payla~lr. Bu ele~tirileri yoneltenler arasmda Peyami
Safa, Hilmi Ziya Dlken gibi isimler yer ahrken, zaman zaman da Niyazi
Berkes'te oldugu gibi Gokalp'in degil Ak\'ura'nm onemli oldugu vurgusu one
\,Ikar. Ancak, imparatorluk mirasl uygarhk mirasldlr. Uygarhkla ili~kilerimiz ne
denli kopu~ ve kmlma deneyi ya~arsa ya~asm, tarihsel miras toplumlann,
devletlerin yonelimlerinde tesirlerini siirdiiriirler. Tiirkiye, yakm donemde
ya~anan geli~melerle, imparatorlugun Ylklh~ siirecinde ya~adlgl tarihi siyasi
sorunlarla ve tartl~malarla yeniden kar~lla~maktadlr. imparatorluk cografYasl,
Balkanlar, Ortadogu ve Octa Asya yeni bir olguymu~\,asma giindemimize
girmektedir. Gokalp'in metni eski imparatorluk minismm sorunlanyla yeniden
yiiz yiize gelindigi bu donemde ara\,sal olmamn otesinde bir ilgiyi, en azmdan
yeniden okunmay! hak ediyor.
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ABSTRACT
Ziya Gokalp was the intellectual leader of the Turkism of the
Constitutional Period, besides being the founding father of sociology in Turkey.
In spite of all his Turkist orientation, Gokalp was able to develop a new point of
vision about the evaluation of the heritage of Ottoman history and the relations
with the Islamic world. This vision which seperated him from the radical and
narrow Turkist perspective of his contemporaries was put forward in his book
Tiirkle~mek, lslamla~mak, MuaslYla~mak. Gokalp has grown up in the cultural
climate of the Ottoman Empire and his intellectual orientation has gained a
shape in the circle of this civilization. He was also part of a political cadre
whose members were trying to perpetuate some kind of empire politics. We can
easily say that, these three factors come together, have determined the ideas put
forward in his classical work.

