TURKiYE'DE SOSYOLOJi - ZiYA GOKALP SEMPOZYUMU
AC;ILI~ KONU~MASI

Boliimiimiiz "Tiirkiye'de Sosyoloji" ba~hgl altmda siirdiirtilecek bir dizi
bilimsel faaliyet planlaml~ bulunmaktadlr.
Bu bilimsel faaliyetlerin ilki; bugiin, 80'inci Oliim Ylldoniimiinii idrak ettigimiz
ve Fakiiltemizde Sosyoloji'nin ba~latlclsl olan biiyiik dii~iiniir Ziya Gokalp'e
hasredilmi~tir. Ziya Gokalp Tiirkiye'de Sosyoloji'nin kurucusu, onciisii olmakla
kalmaml~, bu bilimin iiniversite biinyesinde geli~ip serpilmesine de imkan
saglaml~tlr. Onun Edebiyat Faktiltesi ~atlsl altmda i~timaiyat dersleri vermesi
ile Sosyoloji Boliimii, Boliimiimiiz Tiirkiye'de ilk Sosyoloji Kiirsiisii olma
ozelligini de kazanml~tlr.
Ziya Gokalp'm Tiirk toplumunun temel meselelerine kar~1 duydugu yakm ilgi
yanmda 0 donemin sosyolojisinin temel konulan iizerinde ~ah~masl, mevcut
sorunlann bilimsel bir bi~imde ele ahntp incelenmesi i~in sarfettigi gayret;
bugiin, sosyolojinin Tiirkiye'de onemli bir yer tutmasma ve Boliimiimiiziin de
Tiirk Oniversitelerinde ilk ve uzun zaman bu konudaki tek disiplin olarak yer
almasma izin veren bir alt yapl olu~turmasml saglaml~tlr.
Ziya Gokalp'm fikri yaplsml ve buna bagh olarak kullandlgl ve geli~tirdigi
sosyolojik gorii~lerini Tiirk toplumunun kar~l kar~lya bulundugu sorun ve
a~mazlann, her sosyoloji sisteminde olmasl gerektigi gibi, tayin ettigini
gonnekteyiz. Bu dogrultuda olu~an fikri yaplSlnda, Ziya Gokalp'e bazl ikililerin
gorii~lerini ifade etmede yardlmcl oldugunu gonnekteyiz.
ilk elde sosyolojisi ve bunun Tiirk toplumunun meselelerine uygulanmasl
bi~imine baktlglmlz zaman, kendi ifadesi ile sosyolojik gorii§lerinin bir yam ile
felif, diger yam ile terciime oldugunu gormekteyiz. Durkheim'in ilmi
sisteminden yola ~lkarak yaptlgl a~lklamalar ve Oniversitemizin ilk sosyoloji
yayml olarak kabul edecegimiz ta~ basklsl kitaplardaki sosyolojik anlaYl~m
terciime ama bu sosyoloj ik yakla~lmm devaml olarak Tiirk tarihi ve toplumu ile
ilgili ~ah~malarmm ise telif oldugunu ifade etmektedir.
Tiirk toplumunun kar~l kar~lya oldugu sorunlar iizerine in~a ettigi fikirleriyle
oriilii sosyolojiyi "milli sosyoloji" olarak adlandlrmasl da ilgi ~ekicidir.
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Fikirlerini olu~turdugu temel mesele ~udur: Osmanl! Devleti YlkIlmaktadlr.
Dogu medeniyetinin bir temsilcisi olmasma ragmen devrini kapatml~t!r. <;:agm
yUkselen degeri, Batl medeniyeti olarak kendisini tammlaml~ ve kabul
ettirmi~tir.

Dogu ve Bat! arasmda yer alan ili~kilerin odak noktasmda bulunan Osmanh
uzunca bir sUredir Bat! ile yeni tlir ili~kiler iyindedir. Bir ~ekilde, daha dogrusu,
Ust yapl kurulu~lan ile batIlIla~ma, ba~ka bir deyi~le, Batl ile ili~kilerini
sUrdUrebilecek yeni bir yaplya geymeyi arzu etmektedir. Ziya Gokalp'm-temd ...
meselesi, bu i~in kaymllmazhgl yanmda nasIl gery.ekle~tirilecegi Uzerinde
yogunla~maktadlr. Mevcut Dogu Batl aymmmm Osmanh devleti aylsmdan
yapmasl gerekenler dogrultusunda degerlendirilmesi ve TUrk toplumunun
Avrupa beynelmileliyeti iyinde yer almasl gerektigi konusundaki gorU~leri Ziya
Gokalp'm bir ba~ka ikili aymm ortaya koymasml gerektirmi~tir.

Turk-Osmanlz aymml bu konudaki gUylUkleri yozmede gerekli fikrl alt yaplyl
haZlrlama imkam yaratmaktadlr. Ziya Gokalp'm milliyetyilik ve TUrkyUlUk
konusundaki gorU~lerinin de temellendigi bu aymm daha yok Dogu medeniyet
sahasmdan aynhp, Bat! medeniyet sahasma girebilmemizin anahtarlanm da
verme ozelligine sahiptir.
Ziya Gokalp'm TUrk ve Osmanl! arasmda geryekle~tirdigi aymm; onun, tUm
sosyolojisine damgasml vuracak olan Kultur ve Medeniyet aymml iyin gerekli
olan donamml da hazlrlaml~ gorUnmektedir. Ona gore Osmanh bir medeniyetin
ifadesidir. TUrklUk ise daha yok bir kUltUre i~aret etmektedir. Osmanh devresini
kapatml~ ve terk edilmesi gereken bir medeniyeti gosterirken, TUrklUk ise yeni
aylhmlara izin verecek bir kUltlir temeline i~aret etmektedir.
Ziya Gokalp'm sosyolojisinden, sosyolojisini in~asmdan ve uygulamasmdan
kaynaklanan ve temelde Dogu Batl aymmma dayanan bu aymmlar zamam iyin
yok geyerli olmu~ kar~lla~t!gl sorunlarm yozUmUnUn yeni bir medeniyet
dairesine girmesiyle elde edilebilecegine inamlan TUrk milletinin Avrupa
beynelmileliyeti iyinde almasl yarglsml ortaya Ylkarml~t!.
Ziya Gokalp sosyolojisindeki toplum tarihimizle ilgili bu temel aymmlara bagh
aylklamalar, TUrk sosyoloj isinin belli ba~h sorunlanm degerlendirmedeki ele
al!~lan tayin ettigi gibi belli ba~h siyasetleri de desteklemi~ gorUnmektedir.
Ziya Gokalp'm yakm donem tarihimiz iyinde toplum siyasetleri Uzerinde etkili
olan bu degerlendirmelerinden ve tarihin karar verecegi tercihinden; gUnUmUze
gelen yizgide, biraz uzakla~Ildlgl gorUlmektedir.
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Gelip gegen iktidarlann siyasi farkhhklanna ragmen, mevcut bir devlet
anlaYl~1 gergevesinde, kendilerine uygun gordiikleri veya genellikle uygun olan
BatIiIia~ma hareketlerini, bana gore Bat! ile siiraUrmek zorunda kaldlglmlz
ili~kiler gergevesinde, ama Ziya Gokalp'm temellendirdigi kUltiir ve medeniyet
aymml gergevesinde gergekle~tirmeye 9ah~tlklanm soyleyebiliriz.
Onlann anladlgl veya izin verildigi ~ekilde Batl ile ili~kiler siirdiiriildii. Batlya
fazla yana~mamamlZ gerektigi hallerde kUltlir unsurlan, yana~mamlZ gerektigi
hallerde ise medeniyet unsurlan ve gerekliligi, ka9mllmazhgl ortaya 91kanldl.
Ba~ka

bir deyi~le Bah ile ili~kilerde kendimizin tayin ettigi ve kendimize uygun
bir l'ergeve i9inde i1i~kileri siirdiirmeye 9ah~lk. Tarihl ve toplumsal
ozelliklerimizin ne ol9iide dikkate ahndlgml bilemedigimiz bu siyasette; bir
taraftan varhglmlzl korumak, ote yanda ise, Bahh gibi olmak 9abalan, bazen
birlikte bazen da birisinin otekinin yerini aldlgl bir bi9imde ortahkta dola~tl. •
Bu yUzden de sosyologlanmlzm onemli tartl~ma konulan arasmda KUltiir ve
Medeniyet aymmma dayah yah~malar onemli bir yer tuttu. i9inde yer aldlglmlz
Dogu Bah aymmmda, geli~kisinden, 9ah~masmdan kaynaklanan bu durum bir
bi9imde telif edilmeye 9ah~Iidl.
Giiniimiize geldigimizde, Bah ile siirdiirmek zorunda oldugumuzlkaldlglmlz
ili~kilerde, siyasilerimizin soz sahibi olmak istedikleri, ol9iisiinii tayin etmeye
ozen gosterdikleri ili~ki bi9imi, muhataplanmlz tarafmdan yeterli
goriilmemektedir. Artlk epeydir etrafmda dola~hglmlz, belli alanlarda, belli
ol9Ulerde bula~tJglmlz bir gergevenin i9ine girip girmememiz soz konusudur.
Bu durumda Ziya Gokalp'm gorii~leri ve aynnhh bir bi9imde temellendirmeye
9ah~hgl kUltiir ve medeniyete ait ozellikler ile bunlar arasmdaki ili~ki ve ge9i~
noktalan ile ilgili fikirleri yeniden anlam ta~lmaktadlr.
Ziya Gokalp Osmanhdan Cumhuriyete ge9i~in sosyolojik a91dan fikrl alt
yaplslm hazlrlamakla kalmaml~, bu gUn i9in BatJyla i1i~ki1erimizin aldlgl boyuta
da l~lk tutabilecek tespit ve degerlendirmelere de sahip bulunmaktadlr.
Mevcut yonetimlerin ve devlet anlaYl~mm "Tiirk milletindenim, islam
iimmetindenim, BatJ medeniyetindenim" ii91emesini i~lerine geldigi gibi
bakmalarl, Ziya G6kalp'i ve tabii ki sosyoloji de bir yerde rafa kaldlrmalan
giiniimiizde bu degerlendirmelere yol a9an ele ah~lara ne kadar ihtiyaclmlz

Su i~lemler ve eylemicr sirasmda Ziya Gokalp'm tikirlerinin nereye kadar etkili oldug:u, nercdCll sonra
i~eriginin

farkh bir bi~imde olu~turuldugu veya yorumlandlgl konusu unutulmamahdlr.
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oldugunu ve Slrf bu nedenlerle Ziya Gokalp'l yeniden okumamlz gerektigini
ortaya koymaktadlr.
Ziya Gokalp'imize ve sosyolojimize yeniden sahip 91kmamlz geregi ile burada
bulunan herkese; ozellikle Ziya Gokalp sempozyumuna katkllan ile bizi
~ereflendiren degerli bilim adamlanna te~ekkUr ediyor, sosyolojimizin ve
bOlUmUmUzUn kurucusu bUyUk dU~Uniir Ziya Giikalp'l rahmet ve hUrmetle
amyorum.
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