ZITA GOKALP VE DURKHEIM iLi~Kisi VE
BU iLi~KiNiN TARiyi'

Recep ERTURK"

Modem TUrkiye'nin kurucu dU~UnUrU, Ulkemiz sosyoloji ogretiminin
ve imparatorluk doneminde ba~laYlp gUnUmUzde de bir biyimde
etkinligi sUren iki sosyoloji egiliminden birinin ba~lattcisl Ziya Gokalp'l 80.
OlUm Ylhnda amyoruz. <;:e~itli bildirilerle, toplumumuz ve mensubu
bulundugumuz bilim alam Usttine yapllan tartl~malarla bu anma programml
geryekle~tiriyoruz. Onun gerek ya~am deneyiminden gerekse bilim ugra~mdan
bazl sonuylar ylkarma yabasmdaYlz. Ziya Gokalp'le kurumla~an TUrk
sosyolojisi ona sahip ylkmada ini~ ylkl~lar gosterse de, OlUmiinden ba~layarak
biitOn YlldonUmlerinde onun adma anma toplanttsl diizenlenmi~tir. Ziya
Gokalp'i anma toplanttlannm Cumhuriyetin ilk doneminde sosyologlarla smlrll
olmadlglnt biliyoruz. Konu hakkmda I. 5. IS. IS. 20 ve sonraki Oliim'
ytldoniimlerinde yaptlan yaymlar bu konuda bize fikir vermektedir. Bu anlamda
anma etkinlikleri Ziya Gokalp ve modern Tiirk dii~iincesi ili~kisi yeryevesinde
ve yogunlukla da modern Tiirkiye'nin kimligi ile Ziya Gokalp'in dii~iinceleri
arasmdaki ili~ki nedeniyle siyasi nitelik de ta~lmaktadlr. Ancak zamanla Ziya
Gokalp'e gosterilen bir tutumun degi~tigi de bilinmektedir. 0 nedenle Ziya
Gokalp'e gosterilen ilgi giderek bir kiiltiir adamma gosterilen ilgiye
donii~mii~tOr. Buna baglt olarak da dii~iinceleri giiniin ko~ullanna gore degi~ik
yonleri one ylkanlarak ilgi goriir olmu~tur. Sozgeli~i, erken donemdeki anma
toplantllarmda, "bUyiik bilgin", "alim", "diihi" vb. slfatlarla amltrken, 1970'li
Yillarda sagcl ve muhafazakar bir Ziya Gokalp portresine belirgin vurgu
yaptlml~ttr. 1990'lara gelindiginde ve giiniimiizde Garpyl ve Modernist bir
dii~iiniir olarak Ziya Gokalp portresi tarifleri ile kar~lla~maya ba~layacaglz. Onu
anmaktan, onemsemekten vazgeymemekle birlikte, kimi itiraz ~erhleri ile
anmaya ba~layacaglz.
ba~laticisl
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Buradan kalkarak ~unu soylemek mUmkUn elbette kUltUr adaml olarak
gelecekte de farkh Ziya Gokalp portreleri ile kar~Ila~abilecegiz. Ziya Gokalp
listtine olu~an "klilliyat" bile buglin ba~h ba~ma inceleme konusu olacak
zenginlige ula~ml~tlr. Oncelikle belirtelim, ye~itli donemlerdeki Ziya Gokalp
portrelerinin her biri, bizim onu anlamamlza yetmez. Aksine sosyoloj i
temelinde Ziya Gokalp ve onun yabaSml anladlglmlzda bu soylenenleri yerli
yerine oturtma imkammlz olur.
Modem Tlirkiye'nin ortaya ylkl~l ve serliveni ile Ziya Gokalp'in
gorli~lerinin ili~kisi bir biyimde adlandlfllml~tlr. Ollimli ardmdan yapllan biryok
degerlendirmede onun "dahi" olduguna kadar varan aylklamalar ya da yakm
zamanda goriilen onun "20. ylizyIlm en onemli Tlirk dli~iinlirli"l oldugu
degerlendirmeleri bir yana, Ziya Gokalp ve modem Tlirkiye arasmdaki ili~ki
Ziya Gokalp'i one alarak kurulmak zorundadlr
Bir diger nokta, buglin belki de aradan geyen zamamn ve

degi~en

ko~ullarm etkisiyle imparatorluk ve Cumhuriyet hirbirinin kesintisiz devaml

olarak gorUlmektedir. Oysa erken donemde temel vurgu bu ikisinin zlthgl
iisttine idi. Bu zlthgm tarifinin yeryevesini Ziya Gokalp olu~turdugu gihi, Ziya
Gokalp hem imparatoriugun son donemini hem de cumhuriyetin kurulu~unu
etkileyen dii~iinUr olarak one Ylkmaktadlr. Bu iki donemin ZIt olarak gorUlmesi
iisttinde durmaya deger bir konudur. <;iinkii Ziya Gokalp'm Cumhuriyetle
birlikte kimi gorii~lerinde degi~imden soz edilse bile sosyoloji anlaYI~mda bir
degi~meden Soz etmek miimklin goriilmemektedir. Her iki donemde de
gorU~lerinin ve sosyoloji anlaYI~mm temelinin Durkheim olmasl degi~memi~tir.
Aksine Tiirk Medeniyet Tarihi, "hem telif hem terciime" eseri olarak Durkheim
ile ili~kisini kendisinin one ylkardlgl eseri olmu~tur.
Ziya Gokalp'in imparatorluk donemi gorii~lerini de Emile Durkheim'a
dayandlrmasl, degi~en kimi gorU~lerine ragmen degi~meyen kaynakla ili~kisi
Tlirk sosyolojisinde iistiinde durulmaya deger bulunan bir sorundur.
imparatorluk doneminin yenile~me egilimleri yeryevesinde BalI'daki
yazar/dli~iinUrierin gorii~lerinin yenile~me geregi olarak okutuldugu, ogretildigi,
tamlIldlgl bu yeryevede sorunlara reyeteler arandlgl goz onUne ahmrsa Ziya
Gokalp ve Durkheim arasmdaki ili~ki de bu yeryevede temellendirilebilir hal
almaktadlr. Durkheim, sosyoloj inin Batl' da bilim olarak iiniversitelerde yer
almasmdan, sosyolojinin saYIsal verilere, kamtlanabilir bilgilere dayah olarak
HalillnalClk. Dogu Batl. makaleler I. s. 85 vd.
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"bilim" niteligi kazanmasma degin birl'ok konuda one I'tkmt~ bir isimdir. 2)
GUnUmUzde de Batt sosyolojisinin kUlt ismi olmak niteligini yitirmi~ degildir.
Ziya Gokalp'in Durkheim'le ili~kisini bu temele oturtmaya kalkttgtmtzda bizi
bazt gUl'lUkler beklemektedir. ilk olarak yenile~me serUvenimizin daha onceki
donemlerinde birl'ok Batth yazar/kuramct Ulkemizde I'e~itli yazarlar veya
I'evirmenler aracthgt ile tamttlmt~ttr. Ohannes Portakal Efendi'nin sattr sattr
Adam Smith'in "Milletlerin Zenginligi"ni anlatttgt "ilm-i servef" dersleri
hepimizin malumu olmasma ragmen, iktisat alanmda admdan soz
edebilecegimiz Ziya Gokalp benzeri bir dU~UnilrUmUz bulunmaktadtr. Aksine
Ulkemizde Batt' da etkili olan iki iktisadi anlayt~ da ifadesini iki
sosyologumuzun gorU~leri temelinde ortaya koyabilmi~tir. Sosyolojimizden
bagtmstz bir iktisat kuramctmtzdan soz edebilmekte bugUn bile glil'liik
bulunmaktadtr.
Yine 0 ytllarda ba~ka bazt isimler Batt'daki I'e~itli sosyoloji okullanm
aktanp tamtmalarma ragmen hil'birisi gerek toplum ya~ammda gerekse TUrk
dil~Uncesinde Ziya Gokalp benzeri bir yer edinememi~lerdir. Belirtelim Adam
Smith, Batt dU~Uncesinde Durkheim'dan hil' de daha az etkili bir dU~Uniir
degildir. Spencer'in Organizmacthgmt aktaran ve anlatanlann isimlerinin Ziya
Gokalp ozelligi kazanmamasmm nedenini Spencer'm kuramma baglayarak
al'tklasak bile yine Batt'da Marx' m onemine ragmen bizde Rus devrimine degin
belirgin bir yankt yapmamt~ olmasmt aktanctlannm becerememesine mi
baglamamtz gerekmektedir? Bu ornekleri I'ogaltsak da sonul' degi~memektedir.
Erken donemde dile gelen "Durkheim mUtercimi, Durkheim'in metodunu
kullamyor, Durkheimci" gibi ifadeler Ziya Gokalp'in TUrk dU~ilncesindeki ve
toplum ya~ammdaki etkisini anlamamtzt saglamamaktadtr. Ziya GokalpDurkheim ili~kisi konusunda da bir bilgi edinmemiz soz konusu degildir.
Kaldt ki bir sorun daha bulunmaktadtr. Durkheim oncesinde sosyoloji
Batt'da biraz muztr gorUlmektedir. Bottomore'un ifadesi ile sosyoloji
"kt~ktrttct"dtr. Gerl'ekten de Batt'da kurulu dUzene yonelik tehditler Durkheim
oncesi dU~Unilrleri referans almt~lardtr. Durkheim bu anlamda, kuramm bilim
formuna sokulup zapturapta ahnt~mm da ifadesiyken, Ulkemizde Ziya Gokalp
hem imparatorluga (1908 devrimi sonrast), hem de cumhuriyete, birl'ok yazann
ifadesi ile "TUrk Devrimi"ne dil~Unceleri ile etkili olmu~tur.

8aykan Sezer, Sosyolojinin Ana Bajflklafl,
E. Tiryakiyan, "Emile Durkheim", Sosyofojik Coziimfemenin Tarihi, s. 199.
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Yine sosyoloji ogrenimi goren bir geny iyin ye~itli "sosyolojiye giri~"
kitaplan, hatta Ziya Gokalp'in ilm-i iytima ders notlanndan daha i~e yarar
metinler onerilebilir olmasma kar~lhk, soz geli~i, bir "'Tiirkl~mek,
islamla~mak,
Muaslrla~mak"
veya "Tiirkyiilligiin Esaslan" yerine
onerebilecegimiz denk bir metin bulunmamaktadlr.
Biitiin bu nedenlerle, Ziya Gokalp-Durkheim ili~kisi sosyologlanmlzm
cevaplamasl gereken sorular arasmda yer alml~, geymi~ donemde hocalanmlz
Bah sosyolojisinde onemli bir yeri olan Durkheim ile Ziya Gokalp'in ili~kisini
bir temelde aylklamaya yah~ml~lardlr. Hocalanmlzm olu~turdugu onemsiz
saYllamayacak Ziya Gokalp kiilliyatmda da bir biyimde konu glindeme
gelmi~tir. <;:ok problem olarak gorlilmese de konu gormezden de gelinmemi~tir.
Ancak konuya aylklanmasl gereken bir "sorun" olarak yakla~lmlann ozel onemi
oldugunu unutmamak gerekir.
Konu ile ilgili onemli yah~malardan birisi Hilmi Ziya Ulken'in 1939'da
yaymladlgl Ziya Gokalp kitabldlr. Hilmi Ziya Ulken bu kitabmda Ziya
Gokalp'in Durkheim'la ili~kisine bir temel bulmaya yah~lrken, bunu Batl'daki
bilim-felsefe ili~kisinin geli~imi iistiine kuracaktlr. Buna gore 19. yliZYllda
BatJ'da bilimin temeli pozitivizm felsefesidir. Ve Pozitivizm denince de
"miispet ilimlere dayanan metafizik aleyhdan felsefe anla~Jlmaktadlr.4 Ve
Ulken'e gore "Garp ilmi memleketimize SIrf teknik ihtiyaylarla geldigi iyin bu
ilimleri baglayacak felsefi prensipler iistiine dii~iiniilmii~ degildi."s 0 nedenle
de toplumumuz "teknikte ve fende garph, ilimde ve felsefede islami" goriintii
sergiliyordu. 6 Bunu ilk fark edip hesapla~masml geryekle~tirmeye giri~enler de
edebiyatYllardl. Ve 0 nedenle de "Garpta ilimden ve derin ilmi ara~tJrmalardan
dogmu~ olan pozitivizm, bize ilim yolundan degil, ancak edebiyat yolundan"
gelebilmi~ti7. <;:iinkii bilim adamlan Dogulu kimlikleri ve imanlanm bir yana
bilimsel yah~malanm bir yana blrakarak yah~malanm siirdiiriiyorlardl. Oysa
sanatkarlanmlz iyin bu miimklin degildi. Kimliklerinin biitiinliigiinii
koruyabilmeleri iyin nasll estetik dlinyasmm diizenini Batl'da buldularsa
imanlarml da orada bulmu~lard{ Ve bu nedenle edebiyat yoluyla iilkemize
gelen pozitivizm egilimi klsa zaman sonra toplum bilimleri alanmda da ye~itli

6
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makaleler araclhgl ile ortaya ylkmaya ba~hyordu. Biyoloji gibi alanlarda da
bilim adamlannda pozitivizm egilimi goriilse de bir bilim felsefesi
dogabilecegine dair bir i~aret goriilmUyordu9 • <;:Unkii bu fikir aklml ile
(pozitivizm) matematikyiler, fizikyiler, doga bilimcileri ilgilenmesi gerekirken
bunlar OIken'e gore "teknikten yukan ylkamaml~lardl" Buna kar~lhk toplum
bilimlerinde bu egilim (edebiyatla ili~kisi geregi olmah) daha giiyliiydii. Ama
bu bilimler 0 yillarda henUz Bati'da da yok yeni olmalan yanmda Ulkemizde
gUysUzdU, bunlar ne iilkede yapllml~ bir yah~maya ne de istatistiki verilere
dayamyorlardl. Ama bu bilimler devletin dogrudan dogruya Bah' dan bekledigi
bir ihtiyaca kar~lhk geliyorlardl"lO. Zaten, 1865'ten beri Tiirkler, 18. YUZYll
aydmlanma filozoflanm uzun zaman takip etmi~lerdi.1l iki medeniyet arasmda
kararslz kalan TUrk toplumu iyinse yaklcl sorun toplumsald!. 0 nedenle de
soyut felsefi tartl~malardan once yoziilmesi gereken toplumsal sorunlar yard!.
Ve TUrk dU~UnUrlerinin bunlara uzak kalmilSl mUmkUn degildi. iki medeniyet
arasmda kalan TUrk toplumu iyin, "din meselesi, ahlak meselesi, terbiye
meselesi, siyaset meselesi, iktisat, hukuk veya ilim meselesi ayn ayn davalar
degil, bu mU~ahhas bUtUn, aynlmaz davanm birer manzaraSI idi,,12. 0 nedenle
ilk zamanlarda din, ahlak, veya iktisat etrafmda dogan mUnferit ~ekillerde dogan
bu miinaka~alar nihayet tek bir meselenin etrafmda toplandl,,13. Hilmi Ziya
Olken bu temel sorunu da "iytimai mesele" olarak adlandlracakt!.
Hilmi Ziya Olken, bu "iytimai mesele" kar~lsmda tutum alan iki aklm
oldugundan soz edecekti. Bunlar "Materyalizm ve pozitivizm"diI4. Bunlardan
ilki, Sababattin Bey tarafmdan one sUrUlen "mesleki iytima" ve 0 zamanlarda
henUz daglmk olan "tarihi materyalizm" gorU~Uydii. Ama bu gorU~ yine Hilmi
Ziya Olken'in ifadeleriyle "intikal halinde bulunan cemiyet bu ha~in gorU~U
yadlrglyordu. Realitenin bu sert ve ylplak izahl ah~Ilml~ telakkilere yarplyor,
kanaatleri rencide ediyordu. Bundan dolaYI materyalizm eski kIymetleri
klrmadan, biryoklanm klzdlrmadan muhite yerle~emiyordu".15 Biyoloji, yer
bilimleri, veya fizikte sorun olmayan konular yani materyalist aylklamalar,
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toplum ya~ammda sorun oluyordu l6 • Bu sorun nedeniyle tilkemizde "i9timai
pozitivizm"in dogdugunu belirten Ulken, Ziya Gokalp'in de bu temelde yani
toplumsal pozitivizm temelinde "Ttirk9Uliik hareketini islamclhk ve garp91hkla
meczederek imparatorlugun ihtiya91arma uygun bir ideoloji meydana getirrneye
9ah~lrken ilme dayandlglm iddia ettigi"ni belirtecek, daha da oteye Ziya
Gokalp'in biitiin makalelerinde "i9timaiyat ilmine gore"nin dayanak noktasl
olu~turdugunu soyleyecektir. (s.l2) Durkheim'in temsil ettigi toplum
anlaYI~lmn ve buna temel olan pozitivizmin bilgi kurammm kolayhkla bir
toplumsal ideaIizme donii~ebilmesi yanmda "bilim manzarasl ta~lmasl"
nedeniyle Ziya Gokalp'in Durkheim'la ili~kisine bir temel olu~turacakttr. Buna
gore de Ziya Gokalp'in, "kanaatlerini kiitleye iman halinde telkin edebilmek
i9in en miisait ~eki1 flkhm mutlak emirleri yerine i9timaiyatm ilmi mefkuresini
ikame" ettigini one siirecektir. Ulken' in bu a91klamasma gore Ziya Gokalp Durkheim ili~kisinin temeli toplumsal sorunlara cevap vermek isteyen siyasi
gruplar i9in, materyalizmin fazla ha~in, idealizmin fazla ~ahsi olmasma bagh
olarak Durkheim'm bir ara yola izin vermesidir.
A91klamanm kendisini tartl~ma dl~1 tutarak belirtelim. Hilmi Ziya Ulken
sonraki 9ah~malarmda bu saptamasma 90k yakm durmayacakttr. Reddettigini
soylemek miimkiin olmamakla birlikte, daha sonra yazdlgl "Tiirkiye'de <;::agda~
Dii~iince Tarihi"nde Ziya Gokalp - Durkheim ili~kisini daha farkh ele alacakttr.
Ziya Gokalp'm gergevesi i9inde (ktiltiir-uygarhk aynml ve bizim uygarltk
degi~tirdigimiz) sorunlara yakla~acak ve 20. yiizYIl Tiirk dii~iincesinin orijinal
fikirler tarihi olmadlgml soyledigi gibi, "Ttirkiye'de <;::agda~ Dii~iince Tarihi" de
hangi Tiirk yazannm, hangi Batlh yazan ne kadar okudugunu veya onlardan
neler aldlglm saptama kitabma donii~ecektir.
Tiirkiye'de <;::agda~ Dii~iince Tarihi'nde dile gelen ana egilim, Tiirk
ve yazarlannm sadece Batth yazarlann okuyucusu, izleyicisi
daha da Oteye uygulaYlclsl olduklan gorii~ii, belirtmek gerekirse sadece Hilmi
Ziya Ulken'e has bir ifade degildir. Olduk9a yaygmdlr. Slkhkla dile gelmi~tir.
Hatta Niyazi Berkes amlannda Avrupa'da felsefe ogrenimi gormii~ bir Tiirk
ogretim iiyesinin derslerinde kimsenin tammadlgl bir felsefe profesoriinden slk
almtt yapmasml mizahi bir dille anlattr. Daha da oteye ogrenim gordiigii
iiniversitenin hocalanndan gen9 bir ogretim iiyesinin etkilenmesi, onlardan
almttlarla sorunlara yakla~masl anla~llabi1ir bir konudur.
dii~iiniirlerinin
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Batlh bi lim adamlannm ve bu bilim adamlan - entelektiieller kaynakh
dii§iince aklmlarmm ii1kemizde yanda§lan iiteden beri olagelmi§tir. Oncelikle
bunun bir temeli olmasl gerekir. Bazl yazarlanmlz da kendi yabalanm sadece
buna hasretmi§lerdir. <;abalanm, "Ahmet Mithat Efendi"lik olarak
adlandlrmalan da yine bu olaym bir ba§ka biyimde siiyleni§i dl§mda bir anlama
gelmemektedir. Belirtelim Ziya Giikalp hiybir zaman kendisini biiyle
giinnemi§tir. <;abasl da bu yeryevede degerlendirilemez. Aynca Durkheim ile
hocahk-iigrencilik ili§kisi de siiz konusu degildir. Ama Ziya Giikalp'in sosyoloji
anlaYl§1 ve toplum kuraml ile Durkheim sosyolojisi arasmda ili§ki oldugunu da
en ba§ta Ziya Giikalp reddetmemi§tir. Aksine Tiirk Medeniyet Tarihi iyin "hem
telif hem terciime" dedigi rivayetini hatlrlatml§tIk.
Bu birbirinin yagda§l iki yazarm tek yiinlii i1i§kisi Durkheim'm
sosyolojideki yeri ve "en yeni bilgilerin aktanlmasl" anlaYl§1 ile giiriilebilir.
Ziya Giikalp'm ki§isel ve siyasal seriiveni ve Tiirk dii§Uncesindeki etkisi
giirmezden gelinirse bu yanh§ degildir. Ziya Giikalp'm "ilm-i iytima Dersleri"
yeryevesinde bakIldlgmda bu siiylenebilir. Ancak Ziya Giikalp'a kimligini TUrk
sosyolojisindeki yerini kazandlran ilm-i iytima Dersleri midir?
Yine bu yeryevede hatlrlamamlz gereken bir ba§ka Ziya Giikalp Durkheim ili§kisi aylklamasl vardlr. SiizUnii ettigimiz aylklama Nurettin ~azi
Kiisemihal'e aittir. Durkheim sosyolojisi iistiine birden yok yayml olan
KiisemihaV' Ziya Giikalp'i "Durkheim sosyolojisine bagh dUnya yapmdaki
sosyologlar kadar orijinal" bulmaktadlr. Ki bu tutum da TUrkiye'de <;agda§
Dii§iince Tarihi'nde giiriilen ii1kemiz yazar ve dii§iinUrlerini BatIh sosyologlan
izlemeleri yeryevesinde smIflayan bir anlaYl§tIr.
Durkheim sosyolojisinin Ulkemizde ortaiigretimde yaygmhgl da uzun
yIllar ele§tiri konusu olmu§tur. Ziya Giikalp bu elqtiriler nedeniyle de
hatIrlanml§tIr. Durkheim'in yaygmhgl ve hakim egilimi beslemesine yapiian
itiraz, bu i§in sorumlusu olarak Ziya Giikalp ve etkisini giirmii§tUr. Yine
Kiisemihal'in ele§tirileri ile "Ziya Giikalp'in etkisiyle bundan 60 Yll kadar iince
yurdumuzda yayIlmaya ba§layan Durkheim sosyolojisi, fikir diinyamlza,
iiniversitelerimize, Iiselerimize egemen olmu§, iizerinde yok durulmu§, yok
konu§ulmu§, yok yazllml§, yok tartl§llml§tIr .. ,,18 Bu nedenle de Kiisemihal
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Durkheim sosyolojisinin ele~tirisine yoneltecektir. Ancak bu
gilnUmUze ne kaldlglm dil~Unmemiz gerekir. Sonuyta da
Durkheim Sosyolojisi etkisi, tilkemizde sosyolojide "yagda~ geli~meleri
izlemedigimiz" yilz YII oncesine taklhp kaldlglmlz sUylamasml getirecektir. Bu
kez Ulkemizin 20. yilZYII toplum ya~amma damgaslm vurmu~ dU~UnUrUmUz
Durkheim sosyolojisini bize bela etmesi nedeniyle ele~tiri konusu olacakttr.
Kendisine, goril~lerine ve etkisine yonelik itirazm soguk sava~ yeryevesi iyinde
ba~ka bir nitelik kazanmasma bagh olarak Ziya Gokalp'l ele~tirmek iyin
Durkheim ane ylkanhrken i~ tersine danecek, Durkheim'i ele~tirmek iyin Ziya
Gokalp etkisinin dl~lanmasl, kUyUmsenmesi giri~imlerine tamk olacaglz. Ve
elbette de bu tartl~ma ve ele~tirilerin TUrk toplurilUnun soz konusu donemindeki
tartl~malarla ili~kisi bulunmaktadlr.

yabaSml

ele~tirilerden

Belirtelim, ko~ullara ve geli~melere bagh bu tutum ah~lar Ziya Gokalp'm
gerek TUrk toplum ya~ammda, gerek TUrk toplum dU~Uncesinde gerekse TUrk
sosyoloj isinde edindigi yeri tartl~abilme, onu a~abilme becerisini
gostermeyecektir. <;:Unkii bu tiir yakla~lmlann temeli kuramsal sosyoloji
yah~malan yerine uygulamah alan ara~ttrmalanm koyabilmek araYI~ldlr. 0
nedenle de 70'li Ylllar iyinde hem Ziya Gokalp'l, hem de kuramsal sosyoloji
yah~malanm kiiyiimseyebilmek iyin "masa ba~1 sosyologu" gibi kavramlar
geli~tirilecek, sosyologun alanda olmasl geregi one siiriilecektir. Sonuyta
kuramsal yah~manm onemine ve alan yah~malannm hiybir zaman kuramsal
yah~manm yerini tutamayacagl ele~tirilerinin Batl'da da yapllmaya ba~lamasl
ile soz konusu ele~tiriler kendiliginden son bulacaktlr.
Ziya Gokalp'm ve ona referans olmasl nedeniyle Durkheim sosyolojisinin
ektisi yerine Anglo-Sakson anlaYI~lann etkisine aylk hale gelmek iyin, on lara
yol aymak iyin yapllan bu yabalar saz konusu yevrelerde "artlk sosoyolojiye
gerek olup olmadlgl" tartl~malannm ba~lamasl ile birlikte, bu kez bunlarm
aktanlmasma donii~ecektir
Ziya G6kalp - Durkheim ili~kisine donersek, aktarma gelenegimiz iyinde
slradan bir durumun ifadesi gibi gosterilmek istenmesine ragmen konunun
boyle olmadlgl yine Ziya Gokalp'm kurdugu kiirsiideki yah~malarla ortaya
konmu~tur.

Baykan Sezer, Ziya Gokalp'm Tiirk dii~iincesi iyindeki mihver yerini
hemen biimn 9ah~malarmda goz oniine aldlgl gibi "Zlya Gokalp ve
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Durkheim,,19 ba~hkh yazlsmda da konunun yalmzca bu yonUnU tartl~arak buna
aylkhk getirme yabasmda olacaktlr. Teknik olarak sosyoloji biliminin
Durkheim'la aldlgl biyim ve bunun onemi kadar TUrk toplumunun ya~adlgl
sorunlarla Ziya Gokalp'in yabaSml birlikte degerlendirerek sonuylar
YlkaracaktJr. Ziya Gokalp'in TUrk sosyolojisindeki oneminin de Durkheim ile
ili~kisinden degil, 20. yUZYll ba~lannda sorunlarla bogu~an TUrk toplumuna
getirdigi kimlik onerisinden ve bu oneri dl~mda bir seyenegin bilim dUzeyinde
one sUrUlmemi~ olmasmdan geldigini belirtecektir'o.
Ziya Gokalp'm Franslzca bilmedigi veya yanm yamalak Franslzcasl ile
eline Durkheim'in kitaplan geytigi iyin onu da iyi anlamadan aktardlgl tUrU
gorU~lere ise en iyi yanltl zaman verecektir. 20. yUZYlldan geriye aksanslz
yabancl dil konu~malan veya yazmalan ile ovUnen yazarlanmlz degil Ziya
Gokalp ve onun dU~Uncesi kalacaktJr. Rala Ziya Gokalp'm onemsenmesinin de
temeli toplum kimligimiz konusundaki tartl~malann Ziya Gokalp'm onerisinin
UstUne ylkmamasmm bir gorUntUsU olarak kar~lmlza YlkacaktJr.
Ziya Gokalp-Durkheim ili~kisi elbette benzemeye yah~tJglmlz dUnyaya
ait bir bilimin Ulkemize getirilmesi olarak gortilebilir. Ama buna indirgenemez.
Bir ba~ka sosyoloji aklmmm varhgl ve zamanm kimi ogretim kurumlannda bu
dersin Ziya Gokalp'tan once de verilmesi bunu bize gostermektedir. Ziya
Gokalp'm, kar~lla~llan sorunlar ontinde tutum ah~lmn ozelligi geregi tarihsel
geli~meyi kavrama iddiasmdaki bir kuramsal yaba ile mUmkUn olamazdl.
Aksine tarihi dl~layan, on un yerine etnolojiyi, antropolojiyi zaman zaman da
folklor yah~malarml temel alan bir anlaYl~, sorunlar onUnde Ziya Gokalp'm
duru~unu, yeryevesini daha aylk bir ~ekilde destekledi.
Bugtin, yirminci yUZYlhn ba~mda kar~tla~tJglmlz benzeri sorunlarla
goz ontine ahmrsa Ziya Gokalp'm, Durkheim'm sosyoloji
anlaYl~1 temelinde ortaya koydugu yeryevenin toplumumuza biyilen yerle
ortti~tUgti gorUlecektir. Bu hem imparatorlugun son donemi iyin, hem de I.
Dtinya Sava~1 sonraSl ko~ullan iyin geyerlidir. I. Dtinya Sava~1 sonrasl dtinyada
ortaya ylkan yeni ko~ullarda imparatorluk olarak ya~amamlzm geregi olmamasl
nedeniyle smlrh kimi dtizeltmelerle Ziya Gokalp yeni donemin de etkili
dU~tinUrU olarak onem kazanml~tJr. Ziya Gokalp, Durkheim ili~kisini tarif
etmeye yah~lrken Durkheim'm kurammm ozellikleri kadar ya~amlan tarihi
kar~lla~mamlz
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sUrecin ozellikleri de birlikte degerlendirildiginde geyerli bilgilere
mUmkUndUr.

ula~mam[z

KAYNAK<;:A
Baykan Sezer. "Ziya Giikalp Ostiine iki Degerlendirme", BYYO YIIhgl I, istanbul, 1988.
Baykan Sezer, "Ziya Giikalp ve Durkheim", 60. OIUm YIIdiinUmunde Ziya Giikalp, iOAiiTE
yayml, 1986.

Korkut Tuna, "Ziya Gokalp'in Milli Sosyoloji AnlaYl~l", Yeniden Sosyoloji, istanbul.
N. ~azi Kosemihal, "Durkheim Sosyolojisi Dzerine Kritik Bir Deneme" Sosyoloji Dergisi S.3,
iOEF yayml, istanbul, 1945-1946.

Nurettin Sazi. Kozemihai, Durkheim Sosyolojisi, Remzi Kitabevi, Istanbul, 1971.
OLKEN, Hilmi Ziya, Ziya Giikalp, Kanaat Kitabevi, 1939 (?).

ULKEN, Hilmi Ziya, "Durkheim et I'Enseignernent des Sciences en Turquie", Sosyoloji Dergisi,
S.15.
----------- , 60. OIUm YlldiinUmUnde Ziya Giikalp, iOAiiTE yaymlan, istanbul, 1986.

ABSTRACT
In this text the relation between Durkheim and Ziya Gokalp and the
description of this relation will be discussed. There is not a discussion about the
place of Durkheim in the sociological literature. Also the place and the
importance of Ziya Gokalp in Turkish sociology is an issue that is constantly
underlined. Probably for this reason, almost every writer who is dealing with
sociology has a text written on Ziya Gokalp. Furthermore, Ziya Gokalp was
also seen as 'the most influential Turkish thinker in the 2dh century '. -The
relation between Durkheim 's sociology and the toughts ofZiya Gokalp was also
discussed in different ways. In our country there is a huge literature on this
subject. Even some of our thinkers discussed the same subject differently at
different times. The relation of Durkheim and Ziya Gokalp will be tried to be
discussed in its different aspects.
Key words: Ziya Gokalp, Durkheim, Durkheim - Ziya Gokalp relation,
Turkish sociology, Baykan Sezer, Hilmi Ziya tAken.

