ZiYA GOKALP'iN BATI MEDENiYETiNE BAKI~I'

Ydmaz OZAKPINAR"

Ziya Gokalp'in, Avrupa toplumlarmm kiiltOrlerinden etkileni~i, kendi
ya~adlgl toplumun kiiltiiriinde olmayan bir ~eyi, bilimsel dii~iinme disiplinini 0
kiiltUrlerde fark etme yoluyla olmu~tur. Bu niteligi 0 kadar onemli ve belirleyici
gormii~tOr ki onu Avrupa toplumlarmm ortak medeniyet esasl olarak kabul
etmi~tir. Avrupa toplumlarmm her birinin ge~it1i derecelerde degi~ik ve ken dine
ozgii olan hayat tarzlanm ise onlarm ayn kiiltUrleri olarak gormii~tUr. Gokalp bu
kavramla~tlrmaYI yaparken medeniyeti akla, metoda ve bireysel iradeye, kiiltUrii
ise duygulara, sezgilere ve kolektif olu~uma dayandmyordu.
Gokalp'in "Tiirkle~mek, islamla~mak, <;:agda~la~mak" formiilii bu
kavramla~tlrma bi9imi ile ahenklidir. Ona gore Tiirkliigiimiiz ve islamhglmlz
kendimize ozgii kiiltiiriimiizii olu~turur. Bilim ile ozde~ olan 9agda~hgl ise Bat!
medeniyetine girerek yakalayacagtz. Bu formiil ve onun dayandtgt kiiltUr ve
medeniyet kavramt, ortaya attldtgt donemde psikolojik ve sosyal bir i~lev
gormii~tiir. Osmanh imparatorlugu'nun 90kii~ siireci iyice hissedilmeye
ba~lanmt~tt ve toplumun ayakta kalmasmt saglayacak yeni bir yaptlanmaya
ihtiya9 yard!. Formiil, ilk iki ogesiyle milliyet9ilik idealini dile getiriyor ve
islamiyet'in milll benlik duygusuna katktsmt vurguluyordu. U9iincii oge ise
topluma gii9 kazandtracak olan bilime ve teknolojiye i~aret ediyordu. Ardt
ardma gelen yenilgilerle maneviyatt sarstlan ve kendini savunma durumunda
kalan toplum i9in bu formiil gekici idi.
<;:agda~hk

bilim ile ozde~tir ve bilim Bat! medeniyetinin esastdtr. Hi9bir
toplumun bilimden geri durmast dii~iiniilemez. 0 hal de Batt medeniyetine
girmek gerekir. Bu sonu9 manttk planmda apa9tk kendini kabul ettiriyor. Fakat
acaba olgularla tutarh mtdtr? Yani gergeklere uyuyor mu?
t.O.E.F. Sosyoloji Bolumu tarafmdan 25-26 Ekim 2004 tarihlerinde jstanburda dozenlenmi$ olan
Tiikiye'de Sosyoloji - Ziya Goka/p Sempozyumu konulu toplanttda sunulan aym ba~hklI bildirinin
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metnidir.
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Bir medeniyete girmek isteyen bir toplumun ya medeniyeti yoktur ya da
o toplum, medeniyetini degi~tiriyor demektir. Bu noktada sorulmasl gereken bir
soru var: TUrk toplumu, Batl medeniyetine girmek isterken hil'bir medeniyete
mensup mu degil, yoksa mensup oldugu medeniyetten mi I'lklyor? Oneesini
blrakahm, Anadolu'da bin Yllhk bir tarihi arkasmda blrakml~ TUrk toplumu bir
medeniyetin temsilcisi olmadl ml? Bu soruya olumsuz eevap verilemez. Oyle
ise TUrk toplumu Batl medeniyetine girerken Ziya Gokalp'in dedigi gibi
medeniyetini mi degi~tiriyor? Garba Dogru makalesinde Gokalp, ~oyle bir iddia
ortaya koyar: Orta Asya'dan gelen ve Uzakdogu medeniyetine mensup olan
TUrkler, Anadoluya girmeden once islamiyet' e girerken, bir taraftan da
Uzakdogu medeniyetini terk ediyor ve Roma medeniyetinin bir dah olan Dogu
medeniyetine, yani Dogu Roma medeniyetine giriyor. Yine aym makalede
Gokalp ~oyle der: "Her medeniyet ba~ka bir sisteme girer. Adeta her
medeniyetin ba~ka bir manttgl, ba~ka bir estetigi, ba~ka bir hayat gorU~U vardlr.
Bundan dolaYldlr ki medeniyetIer birbirine kan~amlyorlar. Yine bundan
dolaYldlr ki bir medeniyeti bumn sistemiyle kabul etmeyenler, onun bazl
klslmlanm alamlyorlar. Alsalar bile kendilerine mal edemiyorlar." Bu
dU~Uneeleri, TUrklerin islamiyet'i kabul ettigi slrada Dogu medeniyetine girdigi
varsaYlml ile birle~tirdigimiz zaman zihnimizde bu sefer de ~oyle bir soru
beliriyor: Anadolu Selyuklu Devleti'nin ve Osmanh imparatorlugu'nun
temelindeki islam inanel, TUrk toplumuna bir manttk, bir estetik, bir hayat
gorU~U verememi~tir de TUrkler bunlan I'ok tannh Eski Yunan'dan ve Eski
Roma'dan ya da Ortodoks Bizans'tan ml edinmi~tir? Gokalp'in medeniyetlerin
birbirine kan~amadlgl onermesi goz onUnde tutulursa, ~u sonueu ylkarmak
kal'mtlmaz olur: Demek ki TUrkler, Anadolu'ya gelinee Bizans medeniyetine
girdi ve islamiyet, onlarm mantlglmn, estetiginin ve hayat gorU~UnUn dl~mda
kaldl. Bu sonul', kabul edilebilir degildir; ne tarihsel ne de sosyolojik olgulara
uyar.
Gokalp'in il'ine dU~tiigli gUl'liik, I'agda~hk ile Batt medeniyetini ozde~
saymasmdan kaynaklamyor. Gokalp, l'agda~la~ma derken bilimsel dU~Unme
disiplinini kastetmekte hakhdlr. <;:UnkU bu nitelik insan dU~lineesinin
ba~langll'tan beri geli~iminde en son ortaya I'lkan yeni bir a~amadlr ve
Avrupa' da son dart yliZYllda geli~ip olgunla~arak buglinkli dlizeyine eri~mi~tir.
Ama 0 bir kere olu~tuktan sonra artlk bir eografi bolgeyle smlrlanamaz. Bu
dU~Unee niteligi,
insanhgm blitUn gel'mi~iyle beslenen bir insanhk
potansiyelinin gerl'ekle~mesi olarak gorlilmelidir. <;:UnkU hil'bir medeniyetin
kliltlirli slflrdan i~e ba~lamaml~, iineeki medeniyetlerin kazammlanm koruyarak
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ve kendi katklslm yaparak yola devam etmi~tir. Bu baklmdan her insan
toplulugunun insan olarak 0 niteligi kazanmaya hakkl ve ihtiyaci vardlr. Bu
anlamda yagda~la~mak bir insanhk onurudur.
Ziya Gokalp'in bu anlamda benimsedigi yagd~l~maya hangi milletten
olursa olsun bir kimsenin kar~1 ylkmasmm savunulur yam yoktur. Gokalp,
yagda~la~ma ile Batl medeniyetine girmeyi aym gordiigiine gore, bu durumda
Batl medeniyetine girmeye kar~1 ylkmamn da savunulur yanmm olmamasf
gerekir. Fakat bu sonucu kabullenmek zorunda olmak iyin Gokalp'in anladlgl
anlamda yagda~la~mamn Ball medeniyetine girme ile aym ~ey oldugu
onermesinin olgulara uyan dogru bir gorii~ oldugunun gosterilmesi gerekir.
Avrupa toplumlanmn ortak bir medeniyet olu§turmasmda ilk biiyiik etken
Hlristiyanhk olmu~tur. Hlristiyan dininin, dindar halkm dl§mda hiyerar§ik bir
orgiit olan Kilise kurumunu geli§tirmesi ve Kilise'nin de manevi yol
gostericiligi a~an siyasi ve ekonomik bir giiy haline gelmesi, onu, bu giicii
koruyabilmek iyin a~trI birtaklm zorlamalara ve ozgiirlilkleri klsltlaYlcl onlemler
almaya yoneltmi§tir. Ronesans, kafasl i§leyen insanlann bu bogucu havadan
kurtulmak iyin antikite eserlerine ula§ma yabasmdan dogmu§tur. Eski Yunan ve
Roma'da insan modeline gore tasarlanml~, fakat insanlardan farkh olarak yok
giiylii ve ya~lanmaz olan tannlar vardlr. insanlar tannlara oykiiniir. Bu ruhsal
yoneli~le insan, giice ve ha§anya tapar. Kendi akhna giivenir. i§te edebiyatta,
plastik sanatIarda ve felsefede insam on plana ylkaran egilim, hiimanizm
aklmml ve onun dogal uzanllsl olarak bireyciligi ortaya Ylkardl. insan akhndan
ba§ka bir otorite tammayan hilmanizm, Kilise hegemonyasma kar~1 miicadelede
etkili oldu. Kilise otoritesine kar~1 miicadele, olaylann siiriiklemesi ile dine
kar~1 tavlr alma ile sonuylandl. Hlristiyanhk Avrupahlann ruhunda etkisini
devam ettirmekle birlikte sosyal hayatta bir dekor konumunda kaldl. Bugiinkii
Batl medeniyeti birincisi Hlristiyanhk, ikincisi Eski Y unan ve Roma
medeniyetlerinin giice ve ba§anya tapan ruhu, iiyiinciisii de hiimanizm ve onun
uzantlsl olan bireycilik olmak iizere iiy iigeli bir ala§lmdlr. Hayranhk uyandlran
bilim, felsefe ve sanat eserleri, ekonomik ve endilstriyel ba§anlar, hukuk
dii~iincesindeki geli~meler kadar ba~ka toplumlara sapkmhk, aClmaslzhk ve
ahlakslzhk gibi giiriinebilecek davram§lar Ball medeniyetinin ily ogeli inany ve
ahlak nizammtn, bir toplumun biltiin hayatl demek olan killtiirde meydana
getirdigi etkinliklerdir.
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Gokalp'in kUltUr ve medeniyet kavramla~tmnaSI, teorik gerekyelere degil,
pratik zorunluluga dayamyor gibidir. Teorik bir kavram, kavramla~lIrmanm
dayandIgI bir kritere gore soyut ve genel olmah, kriterin dI~mdaki farkh
niteliklerine ragmen somut durumlarm hepsini birle~tirici ve ayIklaYIcI
olmahdIr. Oysa Gokalp Ball medeniyetini bilime dayandIrInca, BatI medeniyeti
ile onceki medeniyetler arasmda kavramsal bir uyurum doguyor.
Tarihteki ve bugiinkii ba~ka medeniyetler gibi Ball medeniyeti de bir
inany ve ahlak nizamIdIr. Bir inany ve ona bagh ahlak nizamI, biitUn
toplumlarda, insanlarm bir arada istikrarh i1i~kiler iyinde bulunmalanm sagjar.
i~te Ball toplumlannda bireycilik inancmm sonucu olarak, ba~kalanna zarar
vermemek iizere her bireyin en aykIrI goriinen davram~lan yapma ve bu
davram~lann me§rulugunu talep etme hakkI vardIr. Bu hakka herkes inandIgI
iyin toplum siirtii§meye meydan vermeden i§lemeye devam eder. insan akhna
giiven ozgiir dii§iinmeye ve bilimsel ara~lIrmaya yoneltir. insanlann ruhuna
yerle§mi§ olan giice ve ba~anya tapma duygusu, yok yah~maYI ve bilimde en
yiiksek standarda eri§erek ba~an kazamp 0 alanda gUylii olmaYI te~vik eder.
Eger birey yeti§me ~artlarI dolaYIsIyla kanunsuz i~lere sapmI~sa, onun da
ruhuna sinmi~ olan gUce ve ba§anya tapma duygusu, onu da 0 alanda en bUyUk,
en gUylU olmaya iter.
Ziya Gokalp, medeni Avrupa ile siyasi Avrupa arasmda bir aynhk, hatta
zIthk goriir. Garp Meselesi I ba~hkh makalede ~oyle der: "Avrupahlara daima
aldanmamIzm ba~hca sebebi, medeni Avrupa ile siyasi Avrupa'YI birbirine
kan§lIrmamIzdIr. Avrupa'nm biryok yUksek zekah alimleri, yiiksek ruhlu
§airleri, yiiksek iilkUlii filozoflan var... Bunlar bize 'dogru, iyi, giizel'
ideallerinin en miikemmelorneklerini gosterirler ....
Bu yiikselmi~ insanlar, bize medeni Avrupa'YI gosterirler. Bizim ba~hca
hatamIz, Avrupa'nm siyasilerini, diplomatlanm, tiiccarlanm da bu tikir
kahramanlanna benzetmemizdir." Avrupa dii§iincesi ile Avrupa tavn arasmda
bir uyu~mazhgI fark edince Ziya Gokalp, 'medeni Avrupa' derken biz ne
kastediyoruz? Medeniyet geryekten nedir?' diye kendi medeniyet anlaYI~mI
sorgulayacak yerde, goze batan uyu§mazhgm zihnimizde dogurdugu problemi,
"medeni Avrupa" ve "siyasi Avrupa" diye yeni bir sImflandIrma, yeni bir
mantIksal kategorile§tirme yaparak yoztimleyiverme yoluna gidiyor. Oysa Ball
medeniyeti, birinci ogesi arka planda kalan iiy ogeli bir inany ve ahlak nizamI
olarak tasanmlandIgI zaman, Gokalp'in medeni Avrupa'sI da siyasi Avrupa'sI
da aym inany ve ahlak nizammm sonucu olarak gorUlebilir.
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BUtfin medeniyetIerde, bilinyli ve rasyonel dUzeyde muhasebesi yapllan
bir inany vardlr. Bu inany, birtaklm olyUtlere gore eylemleri iiretmesi
baklmmdan bir ahlak nizamldlr. Biyolojik ihtiyaylarm gUdUmUne bagh
kalmadan ve dogaya dogrudan reaksiyon dOzeyini a§arak rasyonel planda
problemler gormek, bilinyli tasanmlar yapmak, eylemlerini 0 tasanmlarla tutarh
olarak kararla§lIrmak, boylece biyolojik ihtiyaylan dogrudan kar§llama dl§mda
yeni eylem alanlan meydana getirmek medeniyetlerin psikolojik kaynagldlr.
BUyUk kUltUr eserleri, bu kaynagm imkanlarlyla ve medeniyeti olu§turan
inancm verdigi ruh enerjisiyle dogar. Boyle bir inanca bagh ahlak nizaml da
medeniyetin toplumsal temeli olur.
Ortaya konulan teori, yUzeydeki somut farkhhklan aylklamak iyin ayn
kategoriler koymak yerine onlann hepsini birden aylklama gUcU olan birle§tirici
bir kavramla§lIrma iyeriyor. Bu medeniyet teorisi, bir inany ve ahlak nizaml
olan Batl medeniyetini, yine birer inany ve ahlak nizaml olan eski
Mezopotamya medeniyeti, eski MlSlr medeniyeti, eski Yunan medeniyeti, Eski
Roma medeniyeti ve islam medeniyeti Be birlikte aym kavram altmda birle§tirir.
BiitUn bu omeklerde medeniyetin kriteri, mantlksal sonuylan ylkarllarak kUltUre
ye§itlenme ve zenginle§me saglayan rasyonel bir inanylIr. Teori, bu kriteri
yerine getiren inancl iyeriginden soyutladlgl gibi, inanca bagh ahlak nizaml iyin
de bir iyerik belirlemiyor. Burada da kriter, ahlak nizammm toplum yaplsmm
temeli olacak biyimde toplum iiyelerince ortakla§a benimsenmesidir.
Gokalp, bir toplum, medeniyetini degi§tirebilecegi halde kUltUrUnii
degi§tiremez diyor. Gokalp'in BalI medeniyetinin esaSI saydlgl bilim ve ona
bagh teknoloji kapasitesi kurumsalla§arak yaratlcl biyimde TUrk toplum
yaplsma giremedigi halde, Gokalp'in kUltfire dahil edecegi §iiphesiz olan biryok
§ey degi§ti. Degi§meler, Avrupa'mn etkisinde ve §a§lrtlcl boyutIarda meydana
gelmekle birlikte,Tiirk toplumunu BalI medeniyetini payla§lIglm iddia edecek
konuma getirmedi.
Bu durum, Ziya Gokalp'in medeniyet ve kUltfir kavramla§tlrmasmm
dogrulugumi ili§kin §iiphe uyandmyor. BalI medeniyetinden onceki hiybir
medeniyet bilime dayanmlyordu. 0 medeniyetlerin hepsi, toplum iiyelerinin
ruhunu saran bir inanca ve 0 inanca bagh ahlak ~mma dayamyordu. Buna
gore Batl medeniyetini ba§ka medeniyetlerle kavramsal bir ortak-pay.dad~
birle§tirmek ve onlarIn hepsini aym teori ile aylklamak bilimsel OlyUtU daha iyi
yerine getirir. Buna gore BalI medeniyeti yukanda aylklanan Uy oge\i bir inanca
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ve ona bagh bir ahlak nizamma dayamr. Bilim, BalI medeniyeti kUltUrlerinde
yok iinemli i~levi olan bir kUltUr iigesidir.
Etkisinde kalman BalI medeniyeti hiy anla~llmadl. 0 ne bir maldlr, ne
kitaplann iyindeki bilgilerdir, ne alet ve makinelerdeki teknolojidir, ne
senfonidir, ne ~iirdir, ne modadlr. BalI medeniyeti, yukanda aylklandlgl gibi bir
inany ve ahlak nizamldlr. Bu inany ve ahlak nizaml, yeni bir toplum yaplsl ve
yeni bir zihniyet dogurmu~tur. Ne oldugu anla~Ilsa bile Avrupa'da bir sUrU
mucadeleler ve yalkanlIlarla dar! yuzyilda olu~an bu inany ve anIak nizammm,
bUtUn eylemleri belirleyecek ve toplum yaplsml degi~tirecek biyimde ruhlara
sindirilmesi pek olasl giirUnmUyor. Kaldl ki kUltUrUmUzle medeniyetimiz
arasmda zaydlayan ama ruhlardan kaybolmasl zor olan ve bu yUzden de toplum
uyelerinin yogunu ikilem iyinde blrakan bag, Batl medeniyetinin inany ve ahlak
nizamml iyten benimsemeye engeldir. Bu nedenle, TUrk toplumunun iyine
dU~tUgU gUylUk, bir medeniyetin ruh enerjisinden yoksun kalml~ olmasmdan
kaynaklanmaktadlr.
Ziya Giikalp, bu meseleler Uzerinde bilim disiplini ile dU~Unmeyi ba~latan
geryek bir ylglr aYICldlr. Sosyoloji, henUz Avrupa'da bile yeni bir bilim olarak
biryok Ulkenin Universitesinde okutulmazken Giikalp, istanbul Universitesi
Edebiyat FakUltesi'nde sosyoloji kUrsUsUnU kurdu. Bilime iinem vennesi ve
kelimelerle degil kavramlarla du~Unme yiineli~i ile Giikalp, TUrk dU~Unce
tarihinde bir diinUm noktasldlr.

ABSTRACT
Ziya Giikalp's Understanding of Western Civilization

In Gokalp's view science is the essence of western civilization. Early in
the 20th century he saw modernisation necessary for the Turkish society then
under the Ottaman rule. He equated science with modernisation. Accordingly
he formulated the problem of modernisation as one of changing civilization. In
this paper it is argued that this formulation does not fit the historical and social
facts since like every civilization in the past western civilization is also a system
of belief and a moral system attached to it. With this view in mind it is pointed
out that to-day the difficulties of the turkish society under change come from its
ambiguous position between w§stern civilization and islamic civilization. This
position is discussed in terms of a theory of civilization.

