SOSYOLOJi USTUNE*

Recep ERTURK**

Sosyolojinin oneminin kalmadlgl, sosyoloji bilimine gerek olmadlgl
BatI'daki onemli sosyoloji otoriteleri ve merkezlerince dile
getirilmeye ba~landlgl ve bunun ne anlama geldigini dU~Unmedel1 Ulkemizde de
yanda~ bllldligU donemdeyiz. Mevcut ya~am ve sorunlan ancak sosyoloji bilimi
ile kavranabilir. Onun bir aduTI daha ileriye gotUrUlmesi ve bUtUn insanllgl
kapsar bir ya~am kurulabilmesi de oncelikle sosyoloji aracllIgl ile mUmkUndUr.
tartl~malarInll1

Sosyoloji, toplum olaylanl1l anlama ve aylklama yabaSldlr. Bu kIsa
tal1lmla birlikte hatlrlamamlz gereken sosyoloji ogrenimine ba~larken bu bilimin
ad III 111, biri Latince digeri Grekye iki sozcUgUn birle~iminden olu~tugudllr.
(Socio ve Logos- topilim ve bilim) Bu ilk bilgileri hatlrlarken birkay noktanm
daha altlllI c;:izmek yararlI olacaktlr. Sosyoloji diger bir yok bilimin oldukya eski
tarihine kar~llIk 19. yUzyd ortalannda ortaya ylkml~, Universitelerde kUrsU
olarak yer alI~1 ise 19. yUzydm sonlan ile 20. yUzyllm ba~larmda geryekle~mi~
bil; bilimdir. Sosyolojinin bir diger ozelligi soz konusu donemde ve klta
Avrllpa'smda ortaya ylkml~ olmasldlr. Bu ilk hatlrlatmalarIn haflZalnIzdaki
kimi bilgileri tazeledigini de gorUrUz. 19. yUzydll1 Franslz Devrimi ile ba~ladlgl,
bllnll ba~ka devrimlerin izledigi, Avrupa'nll1 yUkseli~inin dorugllnda olmasma
kar~llIk en geni~ halk ayaklanmalannll1 da bu donem Avrupa'smda gorUldUgU,
yine sosyolojiye de kimi yazarlarca "Franslz devriminin yocugu" dendigini
hatlrlanz. Sosyoloji boyle bir donemde ortaya ylkml~ bir bilimdir. 0 oncelikle
halk kitlelerinin aktif ve geni~ rol aJdlgl bir toplllmsal devrimin yOcugudlir.
BUyUk oIyiide onemini ve niteliklerini buna bagh kazanml~tlr. GUnUmUzde
Batdl sosyoloji otoriteleri ve merkezleri, kurulu Batl dUzenini sarsacak bir
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toplumsal donti~tim istememeleri nedeniyle sosyolojinin onemini azaltma
gayreti iyinde olmahlar. Aksi takdirde toplum sorunlan11l ve toplumun kendisini
kavramanl11 ve daha da oteye ona yon vermenin bilim dtizeyindeki en son
temsilcisi sosyolojiye bu ~ekilde Slrt yevirmemeIeri, bilim alan1l1111 konulanl1l
bulandtrmamalan gerekirdi.
Sosyolojinin ilk kuruclIlan, kendilerinden once var olan ve kendi
donemlerine degin belli bir siireklilik iyinde gelen Batt dii~iincesinden
etkilenmi~, bu dii~iincenin iirlinU yazarlardtr. Ancak ay11l zamanda ona yeni bir
biyim ve iyerik kazandtrlUl~ ona yon vermi~ yazarlardtr. Sosyolojinin
dogll~undan 20. yiizytlm tamamlanmasma degin de bll etkinlikleri stirmti~tiir.
Dikkat <;ekilmesi gereken bir nokta, "toplumun bilimi" ya da Ttirk<;e
olarak "toplumbilim" olan bu alanm niye 0 kadar gey, insanhk tarihinin
onbinlerce ytlhk geli~imi goz oniine ah11lrsa ancak 19. ytizyllda dogdugudur.
Topillm konllsll, topillm sorunlan ve toplumla ilgili diger sorular sosyolojinin
dogll~una kadar hangi bilimlerin konusu idi? Elbette ilk akla gel en tarihtir.
Tarih, yok eski yaglardan beri var olan bir bilimdir. Glinlimlizde de onemini
kar~thk

yitirmi~

degildir. Buna kar~lIlk yeni bir bilimin varhgll1a 11iyin gerek
dUYlllmll~tur. ikincisi dogll~undan iki yiizyJl sonra bu bilime artlk gerek
dUYlllmadtgl111l1 ilam neyi ifade etmektedir. BlI sorulara bir cevap venne yabaSl
iyinde konllYll ele aJahm.
Belirttigimiz gibi sosyoloji 19. yiizyllda Avrupa'da dogmu~ bir bilimdir.
Diger bir deyi~le sosyoloji, belli tarihsel ko~ul1arda ve belli bir alanda
dogmll~tur. Elbette en aZl11dan bl} nedenle dogdllgu zamanll1 ve alanm
ko~ullannll1 sorunJan iJe ilgili idi. 0 devrimler Avrupa'sll1m halk kitleleri,
unsuru olduklan toplum ya~amma yon venne iddiast ile belli eylemlere
giri~mi~ler,

giri~ilen eylemlerin geni~ kesimlerin bilinci olmasl yabaSI
sosyolojiyi dogurmu~tur. Unlltulmamah sosyoloji ile birlikte ve hemen hemen
ay11l donemde bir ba~ka dti~iince daha geleneksel "litopik" niteliklerini yitirerek
"bilimsel" olma iddiasl ile kendisini yeniden tammlama yoluna gidecektir. Bu
ayl11 zamanda Batt'da bilim temelinde iki ayn arayl~l ve 20. yiizythn sonuna
degin slirecek ikili stireci ortaya YlkartUl~tlr. 20. yi.izytlm sonu geldiginde ise
sosyolojiden vazgeymemiz ogiitlenmeye ba~Ial11U1~ttr.
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Sosyoloji hangi ko~ullarm UrUnUydU? Belirtmek gerekirse sosyoloji
oncelikle 19. yUzyJlda tarihe ya da toplum ya~am1l11l1 alacagl biyime yon verme
iddiasl ta~lyan ve "eski rejim"e ele~tirel bir tutum alan ve bu amayla toplumu
yeniden bi((imlendirme iddiasl ta~lyan toplum kesimlerinin ((aba ve araYl~lannll1
bir tirUnU idi. Franslz devrimi ile ili~kisi de bu nedenle onemliydi. FranSlZ
devrimi, oncelikle geli~melerin dl~1l1da kalml~ klta AvrUpa'SI11111 tlkanan
UstyapIsal kurumlann1l1 tasftyesi idi. ikincisi, Franslz devrimi, yeni bir dUnya
gorU~U temelinde dUnyaya yeni biyim verilmesi amaclyla kurulu ili~kileri
tartl~maya ayma yabaslydl. 0 nedenle Franslz devrimi kadrolan bir anda birden
yok ~eyi yapmak zorunda hissedecekler kendilerini. ilki, klta Avrupa's1111l1
yeniden biyimlenme giri~imi ve ingiItere'ye kar~1 tutum alll1masl. ikincisi,
geleneksel dUnya gorU~U yen;:evesi ve geleneksel kavraYI~ ogretisinin sahibi
kiliseye ve onunla ortakltk temelinde Ulkeyi yoneten kralct kadrolara. FranSlZ
devrimcilerinin bu konuda neler yaptlklanl11 biliyoruz. Geleneksel kilise ve
ogretisi de eski rejimle ortakltgl yanmda gUnUn sorunlanl1l yozmede acze
dU~mesi nedeniyle Franslz devriminin temel hedefleri arasmda yer alacak.
Laiklik FranSlz devriminin en temel niteliklerinden birisi olacaktlr.
Geli~melerin

eski yeryevenin kavraYI~1 iyine slgmamasl nedeniyle yeni
bir yeryeve temelinde olayJarll1 yeni ba~tan ele altl11p anla~llmasl yabaSl da
kar~lI111za sosyoloji bilimi olarak Ylkacaktlr. 0 nedenle sosyoloji dogu~
doneminde olumlu dU~Unce ile ili~kili, onun temelinde ve ona bagh bir kavraYl~
getirecektir. Sosyolojinin kurucusu olarak adlandtrtlan Auguste Comte'Un ayl11
zamanda "pozitif felsefe"nin de kurucusu oldugu unutulmamaltdlr. Yine Comte,
ogretisini "yeni lmistiyanhk" adl altll1da dini bir kimlige de bUrUndUrmek istese
de bu konuda ba~anlt olamayacaktlr. Ancak pozitif felsefe ve bu felsefe
temelinde ortaya 9lkan bilimin kurucusu olmakla yetinmek zorunda kalacaktlr.
Sosyoloji daha dogu~ doneminde Batl'daki tartl~malara baglt olarak iki
farkll egilime yonelince, egilimlerden birisi, ogretisinin niteligine ve bu ogreti
iyindeki geli~melere de baglJ olarak sosyolojinin dl~ll1da tal11mlanacak,
egilimlerden digeri, Batl'da Universitelerde bilim niteligine baglt olarak
kUrsUlere kavu~urken, obUr ogreti bunun dl~1l1da kalacaktlr. Daha ilerde de
Rusya'da sosyalizm kuruldugunda bu kez "marksizm-Ieninizm" temel ogreti
olarak kendisi Ustiine soru sorulmasma izin vermeye yana~madlgl iyin, bu
Ulkede uzun zaman sosyoloji olmayacak, ya da sosyoloji adl altll1da soz konusu
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ogretinin yaygJl1la~ttrllmast <;:abasJl1t gorecegiz. Ktta Avrupa'sJl1da ise her iki
egilimin birIikte bulunmasll1a izin verilirken, biri yall1lzca toplum kesitleri
i<;:inde, digeri de bUyUk ol<;:Ude Universitelerde bulunacak. Yall1lzca Rus
devrimine ele~tirel tutumlar Batt Universitesi i~inde yer alacak. GUnlimUzde de
20. yUzytl Batt dU~Uncesinin onemli yazar ve dU~UnUrleri de bUyUk ol<;:Ude bu
<;:er<;:evenin i<;:inde yer alanlar olacakttr. Hitler'in ne varsa sUpUrmesi ardmdan bu
egilimler ktta Avrupa'sll1t terk etmek zorunda kalacaklar. Esas onemlerini 2.
DUnya Sava~t sonrasll1da kazanacaklar. Elbette aklmtza hemen gelecegi gibi
Frankfurt Okulu ve "yeni sol" bu ~er~eve i~inde yer alacak.
20. yUzyIla sosyoloji Batt dU~Uncesindeki bolUnmelerin toplumsal bir
temele sahip olmalan <;:er<;:evesi i<;inde bu temel nitelikler i~inde girecek.
Belirtelim, kronolojik tarihleme dt~lI1da 20. yUzyIl, Rus devrimi ile ba~laYlp,
yine bu devrimin tasfiye edilmesi ile son a eren tarihsel donemin adldlr. Diger
yUzyIllarla ayl1l sUre olsa da 20. yUzytl, UnlU bir tarih<;:inin, Eric Hobsbawm'm
kitabll1a ba~hk olarak verdigi gibi "en ktsa yUzyIl" olarak ge<;:ecek. 20. yUzytl,
sosyolojinin dogu~ doneminden farklt olarak yeni nitelikler kazandtgt bir
tarihsel donemdir. 19. yUzytlda sosyoloji hem "eski rejim"le hem de kendisine
"bilimsel" nitelik bah~eden sosyalizmle mUcadele temelinde kendisini var
ederken, 20. yUzytlda, bu yUzytlll1 niteliklerine ve gereklerine baglt olarak yeni
nitelikler kazanacak. Bu <;:er<;:evede kurulu~ donemindeki denli kilise ile
ugra~madtgll1a, aksine din olaYll1t anlamlandtrma <;:abalanna tal1lk olacaglz.
Hatlrlanacagt gibi kurulu~ doneminde Auguste Comte kendi peygamberliginde
"yeni htristiyanltk"tan soz ederken, Marx dinin kitleler i<;:in afyon oldugunu
soylUyordu. 20. yUzytlda ise sosyoloji yeni toplum sorunlarJl1a bagh olarak yeni
nitelikler kazanacakttr. 20. yUzytlda sosyolojinin kazandtgt niteliklerden birisi,
toplum sorunlanna ve onlan <;:ozmek amaylt tutumlara bagh olarak daha alt
dallara aynlmasldlr. Bu uygulamaya donUk yeni alanlann sosyoloji i<;:inde yer
almasJl11 saglamt~tIr. Sonradan Wallerstein'lI1 "bir<;:oklan farkma varmadan
istihbarat orgiltlerine hizmet etti" dedigi ~ey bilyilk ol<;:Ude bu uygulama
alanlarmda ve saha ara~tlflnalannda kar~llTIlza Ylkacaktlr. Ancak sadece bu
soylendigi ~ekilde degil, 20. yUzytl i<;:inde Batt dUzeninin yeniden
kurumla~masll1da, kentten klra, endlistriden tanma, sanattan edebiyata, tUketim
ve pazar ara~tlrmalanna kadar bir<;:ok alanda sosyolojiden yararlantlacak, bu
ama<;:la sosyolojinin alt dalIanndan soz edilecektir. Bununla birlikte Batl'da
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sosyoloji 20. yuzyJl is:inde kendi temelini de sorgulamaktan geri durmayacak,
ancak his:bir ~ekilde de dogdugu donemim sorunlanl1l ve buna bagli kazand@
nitelikleri terk etmeye yana~mayacaktlr. Bunun en as:lk kal1ltl 20. yiiZYllin
sonuna gelindiginde soruml temelden ve yeni ba~tan ele almak yerine
sosyolojiden vazges:mek ses:ildigi gorulecektir.
Bu hatlrlatmalar s:ers:evesinde konumuza yonelik yeni sorular sormak
gerekmektedir. ilk olarak sosyoloji toplumun binlerce Yllllk tarihine kar~llik
niye 19. yiizyrlda ve niye Avrupa'da dogmu~tur. ikinci bir nokta, toplumun
bilimsel olarak ele alll1l~1 tam olarak neyi ifade etmekteydi. ilkine klsaca
deginmi~tik. 19. yuzyrlda ortaya S:lkan yeni bir durum vardl. Bu yeni durum,
daha once tarihte gorlilmedik nitelikler ta~lyordu. Ve ozellikle de bu yUzyrla
gelinceye degin, Batl'da geleneksel bilim anlayl~lI1m dl~mda, da11a s:ok da fizik
ve doga bilimleri temelinde bir bilim anlaYI~1 geli~mi~ti. Bu yeni bilimlerin
temeli de biiyiik ols:Ude Newton mekanigi ile ili~kilidir. Hepimizin bildigi,
Newton'un lin Iii sozU ayl1l zamanda modern bilimlerin de temelini
olu~turmu~tu. Batl'da modern bilimler, bUyUk ols:ude de gelenekseI bilim
anlaYI~ma kar~1 ve onun kurumJannll1 dl~lI1da geli~mi~Jerdir. Bu ayl1l zamanda
geleneksel toplum orglitlenmesi ve dlizeninin de dl~lI1da mUmkUn olmll~tur. 0
nedenle yeni bilimlerin en temel niteligi en ba~ta geleneksel Batl kimligi ve
ogretisi olan Hlristiyanliga kar~1 bir tlltllm almaYl gerektirmi~tir. Dunyanll1 dliz
olduglll1U soyleyen Hlristiyanlik ogretisine kar~llrk, yuvarJak oldugu iddiasl ve
bllnlln kanltlal1l~mdan ba~layarak biitiin geli~meler, toplum ya~amll1l11 da elbette
geleneksel ogreti iyinde degil, yeni bilimsel yakla~lm temelinde yeniden
kavran mas 111 I gerektirmi~tir. Sosyoloji dogu~ doneminde bUyUk ols:Ude bll
s:ab~lI1l11 UrUnlerinden yararJandlgl gibi kendisi de bu s:aba is:inde olu~mll~tllr.
Ancak Batl toplllmunlln bilinen niteIikleri nedeniyle de yeni bilim anJaYI~1
temelinde toplllmu kavraYI~ belli sll1lrliligl a~mayacaktlr. insanlIgll1 serUveninin
bUttiniiyle kavranmasl degil, Batl toplllmunlln kendi serUveninin kavranmasl ve
btl s:ers:eve is:inde yeni bir Batl bilinci oIu~tllrulmasl ile sll1lrlI kalacaktlr. Vine
ingiliz Sosyolojisi, Alman Sosyolojisi, Franslz Sosyolojisi gibi belli ba~1i ana
egilimler de ba~langls:ta klta Avrupa temeUi kavraYI~1I1 yerini alacaktlr. Ortak
bir kavraYI~ korllnmasma ragmen, bu ortaklIgm (AvrupalJlIgll1) temelinde
Batl'daki ana egilimler, kendi yonelim ve ozelliklerini de kazanacaklardlr.
BugUn de Avrupahhgm, bir cografya degil, bir kUItUr ve degerJer sistemi oldugll
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ozelIikle klta dl§mdaki Bat"l ve Bat! adma soz soylemek iddiasl ta~lyan
yevrelerde slkhkla dile gelen bir konudur. Sosyoloji, 19. yiizytlda yUkselen,
buna kar~lhk aglr toplum sorunlan nedeniyle yalkanttlar iyinde olan Batt
toplumunun kavraYI~ml11 bilgisi oldugu gibi, yeni Batt bilincinin modern
zamanlardaki Batl bilincinin de temelini olu~turacakttr.
Bu yeryevede Batl iyindeki belli ba~h egilim ve aklmlar da ay11l zamanda
Batl toplumundaki, bolUnmelerin, farkhla~malann ve yeni araYI~lann ifadesi
olarak da kar§l1U1za Ylkacaktlr. Ortaya ylkan sosyoloji aklmlanm ve
anlaYI~larll1l da bu ~ekilde okumak gerekmektedir. Ba§langlyta sosyoloji,
geleneksel kavraYI~a ele~tirel duru§u ve bunu kal1ltlanabil ir bilgilerIe
destekleme ve geleneksel bilim anlaYI~ml ele~tirerek kendi kavraYI~lm
temellendirmede pozitif bilim anlaYI~l11a dayal11U1~tJr. Bunun dl~l11daki egilimler
ba~anlt olmadlgl gibi, yeni bilim anlaYI~1I11 a~acak bir yeryeve de ortaya
koyamaml~lardlr. Daha da oteye BatJ'da sosyolojinin kuruculan, yeni bir bilime
alan ayma yabalan iyinde belli bir bilimler s1l1dlamasl da ortaya koymu~lardlr.
Bu hem bUti.in bilimlerin bilimi, ay111 zamanda obUr tUm bilimlerden yararlanan
bir bilim ve daha da oteye 0 bilimlere yol aylCI nitelikleri belirtilmek istenen bir
bilimdir. Bu yabalar, belirtmek gerekirse diger bilimlere ele~tirel bir yakla~lml
ifade ettikleri gibi, 0 bilimlerin temeli olan yeryeveye de itiraz etmi~lerdir.
Toplumlarm geli~iminin izledigi yizgi, bu yizgide gelinen noktaya verilen on em
ve buradan kalkarak da yeryUzUnUn bUtUn insanhg1l1a yon venne arayl~1I1a bir
temel bulma yabaSI sosyoloji biliminin en temel ugra~lan111 olu~turacaktlr.
Bu yabada ba~anh olduklan da ortadadlr. BUti1n 20. yUzyJla ve gUniimUze
damgas1l11 vuran geli~melerin temelini Batl yonlendirmi~tir. 20. yUzytl sona
erdiginde ise artlk sorunlan bir bilim temelinde kavrama geregini
onemsemeyecek noktaya gelmeleri nedeniyle iptaller ve dayatmalar kar~lmlza
Ylkmaktadlr. GUnUmUzde ya~ananlar da bUyUk olyUde bunlann ifadesi olarak
gorUlmelidir. Tam da bu noktada sosyolojinin me~ruiyetinin kalmadlgl,
sosyolojinin me§ruiyetini yitirdigi, biryok ba~ka alanl11 da toplumla ilgili ye~itli
bilgilere ula~abildigi ve 0 eski disiplinler arasl aynmlann ~imdi bulunmadlgl ve
nihayetinde de sosyolojiye gerek kalmadlgl dile getirilmeye ba§lanacaktJr.
Bunlan degerlendirmeden once sosyoloji biliminin Ulkemize geli~i,
geldiginden gUniimUze geli~imi ve Ulkemiz toplum ya~amll1daki etkisi iistUne
birkay noktaYI hatlrlamak yararlt olacaktlr. Batl' da 19. yUzytlda ortaya ylkan
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sosyolojinin erken donemlerinden ba~layarak tilkemizde de izleyicileri
bulunmaktadtr. Ancak tiniversitede ktirsU olarak kurulu~u bir toplumsal olayla
ili~kili olarak ortaya ytkacakttr. Tam bu noktada bir olaYl hattrlamanm yeridir.
19. yUzytlda tilkemizde Batt tam okullar aydmaktadtr. Mtihendislikler, Harbiye,
Mtilkiye, Tlbbiye vd okullar bu donemde Batt ornegine gore ve Batl'dan
ogreticiler getirilerek kurulmaktadlr. Bu i~ler yaplhrken de yoneticiler bUyUk
olyUde Batt'daki ders kitaplanl1J aynen ahp okutmaYl seymi~lerdir. Hatta
baztiannm ogretim dilleri bile Franslzcadlr ba~langlyta. Bu alman ders kitaplan
ile ilgili olarak, Ttbbiye iyin soz geli~i bir anatomi, ya da Harbiye iyin mesleki
ve teknik kitaplar aynen almtp okutulacak ve bir sorun ytkmayacakttr. Ancak
tarih dersinin nastl okutulacagl konusunda sorun ytkacak, anatomi, milhendislik,
sava~ teknikleri dersleri iyin hiybir sorunla kar~lla~llmazken, Batt tarih
kitaplarmt okutmanm mUmkUn gorUlmemesi nedeniyle, zamanm Harp Okullan
Komutal1l $tpka Kahramal1l SUleyman Pa~a kendisi tarih kitabl yazmak zorunda
kalacaktlr. Batl tarih kitaplann111 Tilrkiye'de okutulmas111111 mUmkUn olmamast
nedeniyle boyle bir yola ba~vurulacakttr.
Buna kar~tltk, donemin yenile~me anlayt~t iyinde ozellikle de Batt'da
modern zamanlarda ortaya ytkmt~ bilimler bUtUn sonuylan ile aktanlacakttr.
Ohannes Efendi'nin ilmi servet dersleri, Ahmet $uaytp'm okuttugu sosyoloji
dersleri bunlarm hemen akla gelen ornekleridir. Ancak bu derslerin ne 0 zaman,
ne daha sonra ne de gtintimtizde bir yanktst-etkisi oldugunu soylemek zordur.
iktisat, sonradan sadece ders olmaktan ytkarak bir faktiltenin adt ve ogretim
programt olmas111a kar~tltk, Tiirkiye hem hiybir zaman iktisadi sorunlan
olmayan bir tilke gortinttisti vermeyecektir, aynca bug tin bilinen, tan man bir
iktisat kuramctmlz oldugundan da soz etmekte gtiyltik vardtr. Toplumca tal1lnan
iktisatytIanmlZl11 da kuramlan ve gorU~lerinin onemleri nedeniyle degil, aksine
uygulanmast istenilen reyetelerin tal1ltlCtSt, ovilcilsU olmalan nedeniyle adlan
bilinmektedir. 1908'de ortaya ylkan toplum geli~melerine bagh olarak
Glkemizde sosyoloji tiniversitede ktirsti olarak yer aldtgt gibi, 1908 geli~melerini
haztrlayan kadrolar iyindeki boltinmeye baglt olarak da illkemizde sosyolojide
iki akllTI ortaya Ylkacakttr. Vine bu iki akllTI birbirlerine kar~lt nitelikler
ta~tyacakttr ba~langtyta. AY11l zamanda Osmanh'11ln son donemindeki
yeki~menin de dti~Gnsel temeli bu iki aktma bagh olarak ortaya ytkacakttr. Tek
tek ornek gostermenin geregi elbette yok. Ancak bir iki noktaYI hatlrlatahm.
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Aklmlardan birisinin <;anakkale Sava~lan'nda direnilip telef olunmamasl
gerektigini soylemek gibi topluma ters yonelimlerin savunuculugu ic;inde
oldugunu biliyoruz. Vine MUtareke istanbul'undaki etkinliklerini de. Diger
aklm ise hem donemin iktidar partisinin ideolojisini olu~turacak hem de Ulkemiz
Universitelerinde ilk sosyoloji kUrsUsUnUn kurucusu olacaktlr. BUl'ada sozUnU
ettigimiz Sabahattin Bey ve Ziya Gokalp, Ulkemizin hem ilk iki sosyologu, hem
de illkemizde siyasi <;eki~melere dayanak olu~turan dU~lincelerin ilk sahipleri
olmak ozelligini ta~lyacaklardlr. Sabahattin Bey, Cumhuriyet ilan edilince
Hanedan'la akrabahgl nedeniyle yurt dl~ll1a C;lkacak, ancak bu C;lkl~ onun
sosyoloji ile ugra~ll1ll1 da sonunu getirecektir. TUrkiye'yi terk ettikten sonra
c;eyrek ylizyIla yakll1 yurt dl~lllda ya~amasllla kar~I11k bu donem ic;inde tek satJr
yazml~ degildir. Eserleri olarak bildigimiz metinler, ittihat Terakki Partisi'ne
yazdlgl mektuplar ve 1913'te yazddlgl belirtilip, Mlitareke istanbul'unda
yaYllllanan "TUrkiye Nasll Kurtanlabilir?" adh c;ah~masldlr.
Buna kar~I11k Ziya Gokalp, 1. Dlinya Sava~l ic;inde sorumluluk
Ustlenmesine, sava~ sonraslllda Malta'ya sUrgUn edilmesine kar~lhk, yeni
donemde de gorU~leri en fazla onemsenen ki~i olacaktlr. Ne derece dogrudur
ayn bir konu ancak slkhkla rivayet edilen bir konu, AtatLirk'Un kendisine "fikir
babam" dedigi ifade edilmektedir. Aynca 1924'te hastaneye kaldlflldlgmda da
devletin kendisine gosterdigi ihtimam bilinmektedir. Gerc;ekte de CHP'nin ilk
ideologu diyebilecegimiz ki~idir. Vine bir onemli tarihc;imiz 20. yUZyIllll en
onemli TUrk dU~UnUrU olarak Ziya Gokalp'in ad1l11 anacaktlr.
Yeni devletin kurulu~u ardllldan elbette Ulkemizde yeni bir donem
Bu yeni donemi Ziya Gokalp, "yaglmlz milliyet asndlr" diye
selamlayacak, daha sonralan yaygll1la~an "eski-yeni" kar~ltlIgl111 da onemli
olc;Ude 0 temellendirdigi gibi, ki.i1tUr-edebiyattan, mUzige, ezanm TUrkc;e
okunmas111dan, Ulkemizdeki yaygm anti-marksizme kadar bir dizi tutumun
temelinde on un gorU~leri bulunacaktlr.
ba~layacaktlr.

imparatorluk doneminde kar~da~I1an sorunlara iki sosyolog ve bunlann
gorU~leri temelinde iki c;ozUm yolu ortaya C;lkml~tlr. Ve yeni doneme de Ziya
Gokalp, eski gorU~lerini onemli olC;Ude degi~tirerek katIlml~tlr. Ziya Gokalp'in
bu gorU~leri aracIllgl ile TUrk toplumu dUnya UstUnde bir yer edinmi~tir.
imparatorlugun dagIll~1 ardll1dan TUrk toplumu, dUnya UstUnde bu kimligi ile
bir yer edinmi~tir. Ve 0 ydlarda gerek Wilson prensipleri gerekse Bol~eviklerin
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soyledigi uluslarm kaderlerini tayin hakkl gibi gorU~ler, ve sava~ sonrasmda
dUnyanll1 yeniden bis:-imleni~ine baglJ olarak yeni TUrkiye s:-agda~ bir devlet
olarak var olmu~tur. Boyle olmakla birlikte, klsa zaman sonra dUnyanll1 yeniden
biiyiik bir sava~a dogru sUrUkleni~i TUrkiye'yi siyasi olarak yeniden one
YlkanTIl~tlr. Sava~ ytllan ilgi s:-ekici ~ekilde Sabahattin Bey'in gorU~lerine
referanslarm ba~ladlgl ydlar oldugu gibi, Ziya Gokalp'in terk ettigi gorU~lerinin
de yeniden hatJrlandlgl ydlar olmu~tur.
Yeni TUrkiye'nin dogu~u ile birlikte de Ulkemizde yozUmUn bulunmll~
olduguna inanyla sosyoloji onemini yitirmi~, sosyoloji temelinde tartl~malarlll
yerini belli bilgilerin ogretilmesi ve yayg1l11a~tlfllmasl (Recep Peker'in verdigi
inkJlap Dersleri ya' da Afet inan'lll YlIrtta~llk Bilgileri) aJml~tlr (iki ciltlik
medeni bilgiler kitabll1ll1 bir cildini Peker, diger cildini inan yaZnll~tlr). Bu
donemde sosyoloji yalOlzca felsefe zUmresi i9inde bir ders olarak var olacaktlr.
Ama bunull da 90k uzun sUrmedigine talllk olacaglz.
Yelliden bir dUllya sava~l ufukta gorLilmeye ba~Iandlgll1da Ulkemizde
sosyoloji boli.imleri a9ma yabasll1a talllk olacaglz. Ankara'daki giri~im, donemin
9alkalltJiannm kurballl olurken, istanbul'da Hilmi Ziya Ulken'in yeniden
kurdugu kUrsii ge~itJi gi.iyli.iklere kar~lhk, hatta Hilmi Ziya Ulken'in 1960'ta
147'lere dahiI edilmesine kar~llJk varIJg1l11 sUrdUrecektir.
Ziya GokaIp'in yabaSl ile TUrk topIumu diinya iistLinde bir yer ediJ1mi~tir
demi~tik. Hilmi Ziya UJken ise gerek gevirileri, gerekse kendi yazdlgl eserIerle
edindigimiz yerin temellendirilmesine ve yeni yonelimlere hazlrlanmaSll1a
onemIi katkJlar yapml~tJr. Ancak Ulkemizde sosyoloji biiyUk ol9Ude Ziya
Gokalp'le kazandlgl niteliklerden ve onun etkisinden -ele~tiri konusu
yapdmasll1a kar~Jilk- kllrtlilamaml~tlr. Elbette kllrtulmak ifadesi burada Ziya
Gokalp'in gergevesinin ve TUrk toplllmlina kazandlrdlgl kimligin a~llmasl
sorulllldur. ikinci bir nokta soguk sava~lll gergevesi ve ideolojik etkileri de 0
donem sona ermi~ olmasll1a kar~lhk etkilerini hala sUrdiirmektedir. Sogllk sava~
\erc;evesi ic;indeki kabliller de biiyiik olyUde Ziya Gokalp'in sosyoloji anlayl~l
i9inde temellenecektir. 0 nedenle de 19. yUzyilda yenile~me giri~imleri ile
ba~layan aktarma geJenegi siirdUgU gibi, 20. yUzyIlll1 ikinci yansll1da aktarma
kaynaklan da degi~mi~tir. 19. yUzydda Avrupa'dan yapllan aktarmalara yerini
20. yUzyllda Amerika da eklenmi~tir. Bu aktarmalar bir siireklilik ta~lsa da
Lilkemize ne yaran OJdllgll tartl~maya deger bir konudur. Ancak iilkemizde
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sosyoloji, hem kendi deneylerinden hem de geli!?melerden gerekli sonus:lan
I(lkannaYI ba!?arml!?tlr. Bu I(ers:evede mensubu bulundugum to. Edebiyat
Faktiltesi Sosyoloj i Boli.imti'nUn s:abasJl1I11 ve birikiminin a It111 I I(izmek
istiyorum. Bunda elbette Ziya Gokalp'in, Hilmi Ziya Ulken'in onemli rolti
vardlr. Ancak 1960 sonrasl tartl!?malarla birl ikte TUrk toplumul1l1n sorunlarll1a
s:oztim araYI!?lan s:ers:evesinde olll!?an gorii!?lerini, bolUmde ogrencileri ile
payla!?arak, ~imdiki ogretici ku~agll1 yeti~mesine 30 yila yakll1 emek sarf eden
Baykan Sezer'in oneminin aynca belirtilmesi gerektigini dti!?iinuyorum.
Kendisini buradan da saygl ve rahmetle anlyorllm.
Ttirk topillmll, 20. ytizyllm ba!?lannda sosyoloji araclhgl ile kendisine
dUnya UstUnde bir yer edinmi§tir. Bunu ifade eden ki§i buyUk ols:tide Ziya
Gokalp olmu!?tur. Blina kar§llIk gUnUmUzde TUrk topillmu, dunya tistUnde bir
yer edinmekten, dUnyaYI kendi bilinci temelinde yeniden kavramaya
ba!?laml!?tlr. Bunun ifadesi de 8aykan Sezer'in I(ah!?malannda gerl(ekle!?mi§tir.
Sosyoloji biliminin yabaSI da bir topillmlln sorunlar ontinde bir duru§
kazanmasl, bir bilince kavll~masl dl§\I1da bir §ey degildir. 0 nedenle gelinen
noktada, insanlIgll1 kar§1 kar~lya kaldlgl sorunlar ontinde hem toplllmumuzlI
hem de tilkemiz sosyoloji birikimini onemsiyoruz. Batl'da da sosyolojinin
gozden di.i§meye ba§lamas\l1l11, sosyolojiden vazgeyi§in temeli de buna baghdlr.
Olkemizdeki canlIlIgm da ...
Sorunlan toplum dtizeyinde kavrama ve topillm gi.iyleri araclligl ile
toplllm olaylanna yon venne araYI!?ldlr sosyoloji. Ordulan seferber ederek,
insanlan enformasyon bombardllnanma tutarak, bizdeki geleneksel ifade ile
"s:izmeleri I(ekerek" sorunlan dayatma ve iptallerle s:ozeceginizi dti!?Untiyorsamz
elbette sosyolojiye de gerek kalmamaktadlr. Konumu peki!?tirmek ve bunu
tartl§ma dl§\I1da tlltmak istiyorsal1lz sosyoloji aracIllgl iJe yapllabilecek bir §ey
yoktur. Sosyoloji biJim olmak niteligini topluma sordugu sorular ve
as:lklamalarll1l11 l(ozUm niteligi ta!?lmaSI nedeniyle kaZanml!?tlr. Belirtelim,
toplumumuz, sorunlarll1l bireysel kavraYI§ temelinde degil, toplum dUzeyinde
kavrayarak yozmti~tUr daima. Son kapsamlt ornegi Milli MUcadele'dir.
GUnumtizde kar~da~tlgl sorunlar il(inde bireysel duzeyde yozi.im onerileri
iyerden ve dl!?ardan desteklenmesine kar~dlk fiyasko ile sonul(lanmaktadlr.
Sadece bireysel fiyaskolar degiJ, topluma da onemli bedeller odettiren
fiyaskolarla kar§J1a~lyoruz. Sorunlan a~manll1 ko!?ulllIlUn, sorunlann toplum
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dlizeyinde kavranmasl dl~111da bir s;ozlimli bulunmamaktadlr. Sosyoloji de
yall11zca ve yall11zca bu s;abadlr. Bunun dl~111da da -varsa ~ayet- ne anlama
geldigini sormak gerekir. Ulkemizde sosyoloji boli.imlerinin son donemde
saylca artl~1111, sosyolojinin hem oneminin kaVral11lt~ll11n gostergesi hem de
toplumumuz temelinde ve bilim aractllgl ile sorunlara s;ozUm arayl~111111 kal11tl
saymak istiyoruz. Kar~t1!l~tlglmlz sorunlann ba~ka turIu ne kavranmasl ne de
\=ozlimlinli mlimkUn gormliyoruz.
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