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TUrk sosyoloji tarihini yazmanm, sosyologlann ya da aklmlann tarih
iyinde slralanmasmdan farkh bir giri~imi gerektirdigi, bu tarihin bir dizi farkh
katmanda sorunla~tmnalar geli~tirerek yaztlabilecegi Cumhuriyet Donemi
Tiirkiye Ansiklopedisi iyinde ve Sosyal Bilimleri Yeniden Diioiinmek kitabmda
yer alan daha onceki yah~malanmda' konu edinmi~tim. Bu tarihin birden fazla
bakl~ aylSl ile yaztlabilecegi bir geryek ... Bu yazmm da konusu Ziya Gokalp
orneginden yola ylkarak sosyologlar ve gUy alanl arasmdaki ili~kinin baZl
boyutlarma deginmek ve yakm donemde sosyoloj i dUnyasml etkilemi~ bir
sosyologun Pierre Bourdieu'nUn sosyolog kimligini yozUmleme yabasmm
l~lgmda Ziya Gokalp'e yeniden bakmaYl denemek. Bu anlamda bu yazl
sonuylandmcl tespitler onermek yerine bir zihin egzersizini okurla payla~ma
amacmda ...
Ziya Gokalp'i sosyolog ve siyasal bir projenin, Kemalizmin, ilk olu~
ydlarmdaki akd ve ilham kaynagl olarak tarihteki yerine yerle~tirebiliriz ve
olgusal dUzeyde bu yanh~ da olmaz. Ancak kammca Ziya Gokalp'in aYlrdedici
ozelligi onun ya~am yizgisi boyunca sUrdUrdUgU entellekttiel duru~udur. Bu
entellekttiel duru~, onun zihinsel tasanmlan ve UrUnleri varligml sUrdUrmesi
kadar, dl~mdaki dUnya ile arasmdaki mesafe ve mesafeyi iradi olarak korumasl

1.0.E.F. Sosyoloji SalOmO tarafmdan 25-26 Ekim 2004 tarihlerinde fstanbul'da dOzenlenmi~ olan
Tiikiye'de Sosyoloji - Ziya G6/(a/p Sempozyumu konulu toplantlda sunulan aym ba$hkh bildirinin
eo

F.5

metnidir.
Prof Dr., Marmara Oniversitestli.B.F.
"TOrkiye'de Sosyolojinin geli~mesi ve Sosyoloji C;all~malafl", Cumhuriyet Donemi Tiirkiye
Ansiklopedisi, SaYI69, ileti~im Yaymlan, istanbul, 1985; "Torkiye'de Sosyolojinin Tarihini Yazmak: Sir
Sorunl~tlrma ve Yakl~lm Onerisi", Sosya/ Bilimleri Yeniden Dii~iinmek i~inde, 5.81- 97, Metis
Yaymlan, istanbul, Kaslm 1998.

60

ile tammlanabilir. Ziya Gokalp'in hayat 91zglsme baklldlgmda/ ki~isel
felsefesindeki bir bunahmm eseri olarak gordUgU intihar giri~imi, belki de olUm
ve ya~am arasmdaki ince hatta kendi iradesini ya~amanm, ya da bir ba~ka
deyi~le, kaderini ya~ayan bireyle bu kadere hUkmeden olma arasmdaki varolma
farkmm deneyimlenmesi giri~imi olarak da okunabilir. Ziya Gokalp'in istanbul
ya da Ankara'mn nUfuzlu bir ailesinden gelmeyip, Diyarbaklr'h mazbut bir
ailenin 90cugu olmasl, bu mesafeyi korumasmdaki bir ba~ka etmen olabilir.
Paraslz yatlh olarak okuma ~ansl olan tek okul Baytar Mektebi'dir, bu okula
girer ancak siyasi faaliyetleri nedeniyle bu okuldan atIhr, Universite mezunu da
olmayacaktlr, yani Ziya Gokalp'i yetkin bir dU~Unce insam yapan diplomalan
degil kendi zihninde Urettikleri olacaktIr. Bu 'kendini kendi imkanlanyla var
etme' durumunun da onu oncelikle entellektUel olarak anmamlzl gerektiren bir
ozellik oldugunu belirtebiliriz.
Ziya Gokalp 1909'da Diyarbaklr delegesi olarak Selanik'teki ittihat ve
Terakki parti kongresine katIldl. 1910- 1918 arasl Selanik'te iT parti okulunda
sosyoloji ogretmenligi ve parti gen9lik kollan yoneticiligi yaptl ve bu donem
boyunca kendine koydugu gUndelik siyasette yer almama ilkesine uygun kaldl.
1918'de istanbul Universitesi ilahiyat ve Edebiyat FakUltesi'nde, psikoloji
dahnda yardimci ogretim Uyeligi yapmasma yonelik bir oneriyi, Ucretin dil~Uk
olmasl nedeniyle kabul etmedi. iIkogretim mUfetti~i olarak Diyarbaklr'da
goreve devam etmeyi tercih etti. Ziya Gokalp'in ya~ammm bu donemine
yeniden baktIglmlzda, gene yukanda sozU edilen mesafe koyma ya da toplumsal
konumunun getirdigi mesafeye denk bir ya~am alamnda kalmamn baska
orneklerini tekrar gormekteyiz. Zamanm Dariilftinun'da hoca olmak ve bu
maa~la ya~ayabilmek i9in gerekli bir statU konumundan gelmeyen Gokalp'in bu
i~ i9in ashnda fazlaslyla ehil oldugu sonraki Yillarda verdigi UrUnlerde fazlaslyla
kendini gosterir. Bilindigi gibi ardmdan Ziya Gokalp i9in sUrgUn yIllarl gelir.
Bu Yillar Gokalp i9in gene kendiyle kalmanm ve kendini ayakta tutmak i9in
kendi imkanlarmdan destek almamn esas oldugu zamanlardlr. Bunu yapabildigi
i9in belki de, sUrgiin sonrasmdaki Yillar onun i9in yogun yazma ve yaym
donemi olarak gelir. Gen9 ya~taki olUmU oncesinde Ankara'da aldlgl ge~itli
devlet gorevleri genellikle onun uzmanhgma ko~ut gorevlerdir. OldUgUnde ne
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akye ne de ikbal anlammda bir miras blrakmaz ardmdakilere, emekli
dl~mda ...

maa~1

TUrkiye'de sosyolojik dU~Uncenin geli~imi aylsmdan iinemli bir yere
sahip olan Ziya Giikalp'in bu kendine iizgU entellektUel mesafesinin ve
ya~ammm esas yiirUngesini nUfuz ve ikbal edinmek yerine dU~Unce Uretmek
etrafmda sUrdUrmU~ olmasmm bize aktardlgl iinemli bir deneyim oldugu
kamsmdaYlm. Yakm diinemde 'sosyolojinin sosyolojisini' yapmaya yogun bir
ilgi duymu~ bir ba~ka sosyologun bazl tespitIerinin izinden giderek Giikalp'i
yeniden dU~Unmekte yarar var. Yakmda kaybettigimiz, kammca son diinemlerde
sosyolojik djj~Unmeye iinemli katkllar getirmi~ ismi Pierre Bourdieu kendi
konumunu tammlamaktan yola I'lkarak ~unlan belirtir: " ... entellektUel dUnyamn
dl~mda biri olarak kendi kendimi entellektUel olarak hil'bir zaman tam
anlamlyla onaylanml~ olarak hissetmedim, (bu anlamda) kendimi 'evimde'
hissetmiyorum ... Sosyolojninin sosyolojisinin en temel bilgisi sosyal bilimlere
en bUyUk katkl yapanlann kendi iylerinde toplumsal dUnyadakine tam uygunluk
giistermeyenlerden geldigiriikamtIar.,,3
Geryekten de, her ne kadar var olan toplumsal dUnyanm, ili~kilerin,
konumlarm, degerlerinve benzeri alanlarm bilgisini Uretmeye giri~mi~ bir bilim
olsa da bu bilgi ile nesnesi yani toplum ve toplumsal arasmdaki mesafe kendini
her zaman korur; gerl'ek dUnya, genelde toplumbilimin kendine konu edindigi
toplumsal dinamiklerin gUy ili~kilerince tayin edilen yiinU, aglrhklan ve
etkinlikleri ile belirlenir. Pierre Bourdieu'nun sosyolog kimligini sorguladlgl
yazllarmdan birinde bu durum ~iiyle ifade edilir: "Gerl'ek anlamda bilimsel
sosyolojik pratik, sosyo-lojik anlamda olmamasl gereken bir pratiktir. Bunun en
iyi kamtJ, sosyal bilimlerin, toplumsal iinemi olmayan nesneleri bilimsel olarak
inceleyen saf bilim olmakla yerle~ik djjzeni yoneten ve kucaklayan, boylece
kendi toplumsal varhgl bizatihi tehlikeye dU~en bir sahte bilim olmak arasmdaki
zoraki tercihe slkl~tlfllmaYI reddettiginde bu en iyi bil'imde kamtlanniaktadlr.''''
Buradan yola I'lkarak, Ziya Giikalp'in benzer bir zoraki tercih il'inde
kalmak yerine sosyolojisini olu~turan dU~Uncelerinin izinden gitmede bun Ian
pratige aktarmada siyasal edimin alanmda varhk giisterme yiinUnde tercih
yapmamasl onemlidir. Bu ayldan, Taha Parla'nm Ziya Gokalp'le ilgili
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yah~masmda,

bu dU~UnUrU TUrkiye'de yakm donem siyasi dU~Uncesinin tUm
ye~itliliginin iyinden ne~et ettigi bir kaynak olarak gormesi, siyasal dU~Unce
aktmlan yelpazesinde bulunan her yizginin Ziya Gokalp dU~Uncesinden farkh
renklerle de olsa, etkilendigini gostermesi onemlidir.5 Sosyolojik dU~Uncelerin
geryek ya~amda kar~thk bulmalan aylsmdan 'yanstma'dan yok 'ktnlma'dan soz
etmek daha dogru olacaktJr. Bu dU~Uncelerin iyinde geli~tikleri siyasal ve
kUltUrel ortamm ozelligi, bu dU~Uncelerin farkh ktrtlmalarla pratik dUzleme
yanstyt~mt biyimlendirir. Taha Parla, yakm siyasal geymi~ aylsmdan, Ziya
Gokalp'in dU~Uncesinin sag-otoriter siyasal aktmlarca daha yok
benimsenmesine ragmen aslmda korporatist siyasi yelpazenin demokrat
uzantllanna daha uygun ogeleri banndtrdlgma dikkat yeker. 6
Ziya Gokalp'in sosyolojik temelli dU~Unce sisteminin kendi ba~ma bir
gUy alam olu~turdugundan soz etmek gerekir belki de ... Gerek ya~aml sUresince
gerekse de sonrasmda Ziya Gokalp'in dU~Unceleri TUrkiye'de bir yeni ulus
temelli bir toplum in~ast giri~imlerinin odagmda dunnu~tur. Bir yanda
kUltUrihars/medeniyet, ote yanda smlf/tenakuzltesanUd ya da ulusal in~a ve
ekonomik-toplumsal solidarizm, milli mefkUre ve benzeri konulanndaki
gorU~lerinin yaratttgl etkin gUy alam bugUnden geriye donUp baklldtgmda bariz
bir biyimde kendini ortaya koyar. Ancak aym zamanda bu dU~Unsel gUcUn kendi
iyindeki potansiyellerinin kendini geryekle~tinne boyutundaki smtrhhgt da bir
geryek ... Buradan yola ylkarak, Pierre Bourdieu 'nUn sosyologlan yozUmlemede
one silrdUgU "egemenlik altmdaki egemenler" stfatmm onemi bir .kez daha
kendini ortaya koyar: " (sosyologlar) ... a~ikar bir biyimde egemenlik altmdaki
egemenler konumunda temellenirler; daha aylk bir ifadeyle, en onemli
egemenlik araylanndan biri olan kUltUrei sermayeyi ellerinde bulundurmalanna
ragmen egemen dUzenin i~tirakyileri olarak gUy alanmdaki egemenlik altmdaki
taraflardlrlar. ,,7
Bourdieu'ye gore genel kanmm aksine, "yUzen-gezen entellektUeller"den
soz etmek mUmkUn degiJdir. EntellektUellerin profesyonel ideolojisi
kapsammda Bourdieu ~unu one sUrer: "KUltUrel sermayenin sahipleri olarak
entellektUeller egemen smtfm egemenlik altmdaki bir kesimini olu~tururlar;
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ornegm siyasette oldugu gibi bir dizi tavlrlar aldlklannda bu egemenlik
altmdaki egemenler konumunun geli~kili dogasml yansltlrlar.'"
Bu bakl~ a91smm l~lgmda Ziya Gokalp'in ya~am 9izgisine bir kez daha
baktIglmlzda, onu gergek anlamda entellektiiel kllan ozelligin, gii9-iktidar
alanlanyla (gerek akademik, gerekse de devlet katmda) korudugu mesafeye
il~kin olmasmm onemine dikkat gekmekti bu yazmm amacl...Bu mesafenin bir
diger dl~avurumu da belki de birden fazla Ziya Gokalp portresini 9izmenin
imkanlannda bulunabilir ... TUrkiye'deki sosyolojinin tarihini i9in oldugu kadar
dii~iin diinyamlz a~lsmdan da farkh bakl~ a~llannm kendini gosterdigi "tarihler
yazmak" sanmm verimli bir alan! bize vaadedebilir.

ABSTRACT

Ziya Gokalp is acknowledged well in reference to his sociological
conceptualizations as a part of the literature related to the history of sociology
in Turkey. At the same time his ideas perceived as much important as their
being part of the native social-political philosophy tradition. Consequently, his
role in the the historical evolution of sociology in Turkey, its particular-native
characteristics etc. have under been emphasized and studied and these attempts
are still being carried on. In this paper, to re-approach Ziya Gokalp's sociology
and his ideas "in reflexivity" will be attempted, in the wcry as the ongoing
currents of self-assesment within the social sciences seek for themselves in
many contexts todcry. For the purposes of this discussion, the concepts
developed and deliniated by Pierre Bourdieu, such as 'dominators under
domination within the spheres generated by domination '; cultural capital' and
some others will be utilized, in searching for a possibility to re-assess Ziya
Gokalp again, through current discussion's
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