TURKiYE'DE SOSYOLOJi SINIFLAMALARI ve
ZiYA GOKALP'
Yiicel BULUT"

I

TUrkiye'de sosyolojiden bahsetmek, bUyUk ol\,Ude Ziya Gokalp'ten
bahsetmeyi gerekli ktlar. TUrkiye'nin dU~Unsel, sosyal ve siyasal problemlerine
ili~kin S'iizUm onerileri getirme iddias! ta~!yanlar da, yine Ziya Gokalp'le bir
~ekilde ugra~mak zorunda kahrlar. Hilmi Ziya Dlken, Niyazi Berkes, Nurettin
Sazi Kosemihal vb. bir\,ok sosyal bilimcimizin bir ~ekilde Ziya Gokalp
hakkmda -kU\,Uk ya da bUyUk- bir \,ah~ma kaleme alma ihtiyac! hissetmeleri,
Gokalp'in dU~Unce hayattm!zdaki yerine ve onemine ili~kin bir ipucu
vermektedir.
TUrkiye'de sosyolojinin akademik tarihi, en temelde, Ziya Gokalp'in
TUrk sosyolojisinin sonraki donemde ~ekillenmesinde de
yine Gokalp'in belirgin bir etkisi, ba~ka bir deyi~le, merkezl bir roW vard!r. Bu
etki, sosyoloj inin alacag! bi\,imi buyurgan bir ~ekilde ifade etmi~ olmasmdan
kaynaklanm!yor. Tam tersine, \,e~itli donemlerde sosyolojimizin ald!g! yeni
bi\'imler, Ziya Gokalp'in sosyolojik dU~Uncelerinin ele~tirisi, hatta kimi
zamanlar su\,lamalara muhatap k!hnmas! Uzerinden -dolayh bir bi\,imdesaglanmaya \,ah~!lm!~ttr.
\,ah~malanyla ba~lar.

Bu dolayh tart!~malarm somut olarak gorUlebilecegi alanl<trdan bir tanesi,
TUrk sosyolojisinin s!mflandmlmasma ili~kin tart!~malard!r. Bir tilr sag!rlar
diyalogu niteligi ta~!yan bu tart!~malar; TUrk sosyoloj isinin tarihine ili~kin
mevcut metinler hakkmda bir fikir verebilecegi gibi, gelecekteki benzer \,abalar
il'in de -yaptlmas! ve yap!lmamas! gerekenler a\,!smdan- yol gosterici
ozelliklere sahiptir.
t.O.E.F. Sosyoloji B510mO tarafmdan 25-26 Ekim 2004 tarihlerinde istanbul'da dOzenlenmi~ olan
Tiikiye'de Sosyo[oji - Ziya Gokalp Sempozyumu konulu topiantlda sunulan aym b~hkh bildirinin
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Bu yah~mada, Ziya Gokalp ve Sabahattin Bey'in isimleri etrafmda
geryekle~tirilen TUrk sosyolojisini slmflandlrma denemelerine ili~kin klsa bir
degerlendirme yapmaYI amayhyorum. Oncelikle, soz konusu tartl~malan bir
yeryeveye oturtabilmek iyin gerekli olduguna inandlglm, TUrk sosyolojisinin ilk
doneminde kazandlgl ve sonraki donemlerde de bUyilk tilytide devam ettirdigi
belli ozelliklerinin altlm yiziyorum. Ardmdan ise, TUrkiye'deki sosyoloji
smlflandlrmalan baglammda Ziya Gokalp ile Sabahattin Bey'in sosyoloji
anlaYI~lanmn ve dU~Uncelerinin mukayeseli bir degerlendirmesini yapmaya
yah~lyorum.

II
Sosyoloji, TUrkiye'de hiy de kUyUmsenemeyecek bir tarihe sahip. XIX.
yUZYlhn son on Yillanndan i.tibaren Osmanh aydmlannm Avrupah sosyologlann
eserlerini okuduklan, onlann eserlerini ve dU~Uncelerini ye~itli gazete ve
dergilerde tamttlklan, Avrupah sosyal bilimcilerden yeviriler yaphklan
biliniyor. Sosyolojinin TUrkiye'deki serilveninin ilk donemine ait bu
gayretlerin; daha ziyade, Batl sosyolojisinin -bilinyli olarak tercih edildigini
dU~Unebilecegimiz- belli aklmlarma ait metinleri "okumak"la smlrh kaldlgml,
Batlh sosyologlardan ve dU~Uncelerinden "haberdar olundugunu" ve Osmanh
aydmlarmm Ulkenin kurtulu~u iyin muhtay olundugu var saytlan Batth bilgileri
"ne kadar yakmdan" takip ettiklerini gi:istermeye yi:inelik "show"lan, hatta
Osmanh aydmlanmn kendi aralanndaki "rekabet"in yansldlgl dU~Unsel bir
ugra~ alam ya da bu rekabetin bir araCI olarak degerlendinnek mUmkUndUr.
TUrkiye'de Avrupa sosyoloj isindeki geli~melerin ve tartl~malann bilgisine sahip
olundugunu gostermekten, Avrupa sosyologlarmm ya da felsefecilerinin
"okur"u olmaktan oteye geyerek, bu disiplinlerin memleket meselelerinin
yozUmUnde kullamlmaya ba~lanmasmm tarihini de, Ziya Gi:ikalp'in Selanik'teki
ve istanbul Darulftinun'daki faaliyetleriyle ve Sabahattin Bey'in Tiirkiye Naszl
Kurtarzlabilir? ba~hgl altmda toplanan bro~Urlerini yaymlamaslyla ba~latabiliriz
samyorum. Bu tarihler temel ahndlgmda bile, onceki ilgilenme tarzma klyasla
daha klsa bir tarihe sahip olmakla birlikte, sosyolojinin TUrkiye'deki
serUveninin yUZYlla yakla~an bir geymi~i oldugu gortilmektedir.
Bu uzun geymi~ine ragmen, TUrk sosyoloji tarihini ele alan eserlerin
kapsam olarak son derece slmrh oitpasl, kifayetsizligi, -birkay mUstakil eser
haricinde- bu problemlerin yogunlukla makale boyutlanyla slmrh yazllarda
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tartl~tlmaslyla

yetinilmesi ilk elde iizerinde durulmasl gereken dikkat yekici bir
ozelliktir. Soz konusu yazllarda da ilk donem sosyoloji tarihimizin oldukya
yiizeysel ve indi degerlendirmelerle ge"i~tirildigini ve dahasl, soz konusu
yazllann ekseriyetinde, degerlendinnelerin kaleme almdlgl donemin toplumsal
ve siyasal ko~ullarmm bariz bir etkisinin gorUldiigii de ozellikle vurgulanmasl
gereken bir durumdur. 1 Bu anlamda, iilkemizin diger pek yok meselesinin ele
ahnmasmda oldugu gibi, yiiZYlh a~km bir geymi~e sahip olmasma ragmen,
Tiirkiye'de sosyolojiye ilgi duyulmasmm ve akademik anlamda sosyolojiyle
ugra~tlmasmm pek yok boyutu hal a iizerinde yah~llmaYl bekleyen bakir bir alan
olarak kar~lmlzda dunnaktadlr. Soz konusu tespltt, batthla~mayla
ilintilendirebilecegimiz pek yok disiplin iyin de ~amil kllmak miimkiindiir.
Gerek sosyolojimizin tarihine ve sorunlarma ve gerekse de -edebiyat, iktisat,
hukuk, felsefe, dini dii~iince vb. gibi- diger pek yok ara~ttrma alammlzm
geymi~ine ili~kin yeni sorulardan ve perspektiflerden hareketle yapllacak
yah~malarm toplumumuzun yaplsma ve dinamiklerine ili~kin daha once ve
halen farkmda olmadlglmlz kimi yeni ve onemli sonu"lara ula~mamlza katklda
bulunacagl muhakkaktlr.
Belirtilmesi gereken bir diger husus da, sosyolojimizin ozelliklerine
ili~kin soylenebilecek ~eylerin, Batthla~ma donemi dii~iince hayattmlzm
geneline ili~kin soylenebileceklerle aymla~acak olmasldlr. Bu ozelliklerin,
gilniimiiz iyin de biitiiniiyle geyerli oldugunu soylemek samnm yanh~
olmayacakttr. Tekrar edecek olursak, sosyolojimiz, ona ilk kez ilgi duyuldugu
donemin tiim ozelliklerini ta~lmaktadlr. Bu donemin en belirgin ozelligi ise,
Osmanh aydmlannm devletin ya~adlgl krize bir yozlim bulma, ba§ka bir
deyi~le, "devletin kurtulu~u iyin yapllmasl gerekenler nedir" ~eklinde
ozetleyebilecegimiz temel bir kaygl ve dii~iinceyle hareket etmi~ olmalandlr. 2
SOz konusu sJnlfllhklan ruJan az saYldaki c;ah$madan bir tanesi -belki de, en onde geJeni demek daha
dogeu alurdu- Baykan Sezer'e aittir. Bkz.: Turk Sosyolojisinin Ana Soruniarz, (Istanbul: SOmer Kitabevi
Yay., 1988). Baykan Sezer'in makale boyutlarmda bir dig;er Onemli c;all$masl daha vardlr: "Turk
Sosyologtan ve Eserleri-I", Sosyo!oji Dergisi, 3. Dizi-l. SaYI, 1988-1989, s. 1-96. Vine bu baglamda
admdan sOz etmemiz gereken bir diger Onemli c;ah$ma da, Taha Parla'ya aittir. Bkz.: Ziya GiJkalp,
Kemalizm ve Tiirkiye'de Korporatizm, Yay. Hzr.: FOsun Ostel ve Sabir YOceb~, (Istanbul: ileti$im Yay.,
2. Baskl, 1993).
Sosyolojimizin ilk donem tarihine i1i$kin olarak kaleme alman ve yazlldlgl dOnemin -ozellikle de~ siyasal
kO$ullannm bUtUn Ozelliklerini la$lyan pek \Yok saYldaki \yah~ma arasmdan bir'Omek i\yin bkz.: Cahit
Tanyol, "tytimai Monografl Hazlrhklan: Prens Sabahattin", SosyoloJi Dergisi, sy. 4·5, 1949, s. 145~175.
Osmanh son dOnemi aydmlarlmlzm dO$Oneeieri i\yin; $erifMardin'in gerek Yeni Osmanil Du§uncesinin
Dogu$u, tre.: MUmtaz'er TOrkOne, Fahri Unan ve jrfan Erdogan, (Istanbul: lIeti~im Yay., 1996) ve
gerekse de Jjjn Tfirklerin Siyasi Fikirleri, 1895-/908, (Istanbul: tleti~im Yay., 1983) ba~hkll eserlerine,
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6zet olarak ifade etmek gerekirse, Tiirk sosyolojisinin ilk diineminin
iizelliklerini birbiriyle baglanhh olarak degeriendirilmesi gereken ~u diirt
maddede toplamanm miimkiin oldugunu dii~UnUyorum:
Bir: Osmanh Ulkesinde ve TUrkiye'de sosyoloji, Osmanh aydmlan
tarafmdan, bize "kurtulu~ reyetesilreyeteleri" sunacak bir alan olarak
giiriilmU~tiir. Malum oldugu Uzere, sosyoloji, Osmanh iilkesine batthla~ma
sUrecinin bir UrUnU olarak girmi~tir. Fakat sosyolojiye, aym zamanda, "nasIi
batthla~acagtmtzm, nastl kalkmacagtmtzm ve nastl modern bir toplum
olacagtmtzm" yolunu, yiintemini bize gosterecek bir bilim olma misyonu da
yUklenmi~tir. 0 gUnden bugUne yaptlan her sosyolojik ara~tmnada en temel
olyiit olarak, "modern toplum" ile "geleneksel toplum" arasmda yizilen yizginin,
var olam anlamayt giiz ardt eder tarzda yaptlan katt ~abloncu tammlamalann
kullamlmasmm arkasmda, sosyolojiye ilgi duyulmasma gerekye te~kil eden siizUnU ettigimiz- bu beklentilerin yatttgt kolayhkla giirUlebilir.

iki: TUrk sosyolojisi, ba~langtcmdan itibaren, her daim "devlet"in
ihtiyaylanm iinceleyen, "devlet"in meselelerini ve ihtiyaylanm ara~ttrmaya
deger giiren bir iizellik giistermektedir. Bu durum, belki "devlet giderse, din de
elden gider" ya da "devlete zeval gelirse, millet de yok olur" ~eklindeki
dU~Unme biyimimizden kaynaklanmaktadtr. Ama netice olarak bu, bugUne
kadar yaptlan sosyoloji ara~ttrmalanmtz itibariyle, TUrk sosyolojisi ile ilgili
biiylesi bir degeriendirme yapmamtza engel degildir. Bu anlamda, TUrk
sosyolojisinin "toplum"la ve "toplumsal olaylar"la ilgisi de, bu temel yakla~tm
dogrultusunda "dolayh" ve"araysal" bir nitelik arz etmektedir.

tk

6nceki iki iizellikle de baglanhh olarak, sosyolojimiz ilk gUnUnden
itibaren "siyaset"le her daim yakm ili~ki iyinde olmu~tur. Kasttmtz, yalmzca,
Ziya Giikalp'in ittihat ve Terakki Cemiyeti ile ya da Sabahattin Bey'in
Te§ebbiJs-i Sahsi ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti etrafmda ba~layan siyasal
olu~umlarla malum ili~kileri degildir. Demek istedigimiz, Osmanh aydmlarmm
hakim yogunlugunun, Ulkenin gelecegi iyin yozUmlkurtulu~ olarak giirdUkleri
reyetelerini; -siyasete negatif yakla~tm iyerisinde olduklanm soyleyenler ya da
ba~kalan tarafmdan siyasetin dt~mda kalmakla oviilenler dahi- oyle ya da boyle,
eninde sonunda siyasal alamn tUm imkanlanm ve araylanm kullanmak suretiyle
geryekl~tirme egiliminde olduklandtr.
Hilmi Ziya Dlken'in Tiirkiye'de t;:agda§ Du§iince TariM, (tstanbul: Dlken Yay., 7. Bask!, 200 I) ve Niyazi
Berkes'in Tiirkiye 'de (:agda$la$ma, (tstanbul: Dogu-Bau Yay., 1979) isimli ~ah~malanna bak!labilir.
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Diirt: ilk donem Tiirk sosyolojisinin -sosyolojimizin Mlii Israrla

siirdiirmekte oldugu- bir diger ozelligi de, "aktarmacI" bir yaplya sahip
olmasldlr. Bunun da, onceki ozeIliklerle baglanttll olarak, anla~llabilir sebepleri
vardlr elbette. <;ok farkh niyetlerle ba~laml~ olsa da, Osmanh modernle~me
yabalan' belli bir tarihten sonra, ba~langlytaki hassasiyetlerin gittikye
zaYlflamaslyla birlikte, Avrupa devlet ve toplum modelinin taklidi gibi smlrh
bir yeryeveye sabip hale gelmi~tir. Hangi Avrupa devleti modelinin ve yaplsmm
ahnmasl gerektigine iIi~kin yozUm onerileri farkhla~makla birlikte, en genelde,
bu ttir bir egilimin tUm Osmanh aydmlan iyin geyerii oldugunu soylemek
miimkUndiir. Dlkenin oniine, ula~t1masl gereken hedef olarak endiistriyel
devrimini geryekle~tirmi~, kurumlarml oturtmu~ modern Avrupa modeli
konulunca, ba~ka bir deyi~le, iilkenin ve devletin tek kurtulu~u olarak bu
modelin benimsenmesi ve geryekle~tirilmesi gorUHince; dogal olarak, -kabaca"modern sanayi toplumunun bilimi" ~eklinde tammlanan sosyoloji ve "modern
sanayi toplumu"nun hangi temeller iizerinde in~a edilmesi gerektigi konulannda
gayret gosteren, eserler veren Avrupah sosyologlann dii~iinceleri, Osmanh ve
TUrk aydml iyin -din! terminolojiyi kullanacak olursak- "vahiysel" bir anlam
kazanml~Ur. Bu durumda da, BaUh dii~iiniirlerin "modern toplum"a dair
dU~iincelerinin ve yozUmlemelerinin Tiirkiye'ye aktanlmasl, en kulIam~h
yontem olarak tercih edilmi~tir. Bu degerlendirmeyi yaparken, ilk donem
sosyologlanmlzm, her ~eye ragmen yine de bu Batlh dii~iiniirleri, Osmanh
iilkesinin ko~ulIanm dikkate almak suretiyle, belli OIyiide Turkt;ele§tirdikleri bir
geryektir. Aym olyiide geryek olan bir diger ~ey de, sosyolojimizin ve
aydmlanmlZln Turkt;ele§tirme konusundaki ilk donemlere ait bu hassasiyetten
gittikye koparak, ba~ka bir deyi~le, artlk yerel ko~uIlan fazlaca dikkate
almakslzm soz konusu faaliyetlerine daha da hlz vermi~ olmalandlf.

III

Tiirk sosyoloji tarihinin iki temel figiirii Ziya Gokalp ve Sabahattin
Bey'dir. ilk donemde, bu iki ismin sosyoloji alanmda takip ettikleri yontem ve
etkisinde kaldlklan Ballh sosyologlarm isimleri ve dii~iinceleri etrafmda
geryekle~tirilen tartl~malar, sonraki YIIlarda sosyolojimizin tasnifinde de ba~hca
referans noktasl olmu~ goziikiiyor. Daha ba~langlyta ~u iddiada
bulunabilecegimizi samyorum: TUrk sosyolojisinde bu iki isim etrafmda
geryekle~tirilen tartl~malar ve tasnif denemeleri, aym zamanda, iki farkll siyaset
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yapma biyiminin ve iki farkh siyasal yozUm araYl§mm da bilimsel dUzlemde
savunusu anlamma gelmektedir.
Ba§ka bir deyi§le, TUrk sosyoloji tarihinin ilk donemlerindeki temel
tartl§ma konulan, sonraki donemlerin tartl§malanm ve sosyoloji anlaYl§lanm da
belirleyecek §ekilde, iki isim etrafmda olmu§tur: Ziya Gokalp ve Sabahattin
Bey. Gokalp, TUrkiye'de sosyolojinin, TUrk sosyolojisinin kurucusu olarak
benimsenmi§tir. Sabahattin Bey ise, sosyolojik gorU§leri itibariyle- Sabahattin
Bey'in biyografisinin sundugu geryeklerin bUtlinUyle yadslmasma kar§m- lsrarh
bir biyimde gizemli bir mit haline getirilmeye gayret edilen bir §ahsiyettir.
Ozellikle 1940'h y1l1ardan itibaren, bu iki ismin merkeze ahndlgl tartl§malarda
Tlirk sosyolojisi; spekiilatif, kuramsal, sosyolojiden ziyade sosyoloji felsefesi ya
da sosyal felsefe .olarak degerlendirilen ve Gokalp'in §ahsmda somutla§tmlan
bir tlir ile Osmanh-TUrk toplumsal geryegmm monografiler, "saha
ara§t1rmalan", anket yontemi ile en saghkh biyimde tespit edilebilecegini iddia
eden ve Sabahattin Bey'in §ahsmda somutla§t1nlml§ tecrlibl/ampirikldeneysel
sosyoloji anlayl§l olmak lizere ikili bir tasnife tabi tutulmu§tur.
Sosyolojide yontem tartl§malanmn ve bu konu merkezli sosyoloji
tasniflerine ili§kin tartl§malann, sozlerimizin hemen ba§mda, ylizeysel kaldlgml
soylemek abartl olmasa gerek. Zira, sosyolojide ozellikle de ilk donem
sosyolojimizdeki yontem tartl§malan, temelde speklilatif ve deneysellik
kavramlan etrafmda yapllml§t1r. Bu da, elbette Durkheim ve Gokalp'in
kurgusal ve speculatif olarak nitelenen sosyolojisi ile LePlay ve Sabahattin
Bey'in deneysel oldugu iddia edilen yakla§lmlan demekti.
Aslma bakllacak olursa, her iki kesimin de pozitivist bir bUgi elde etme
yabasmda olduklan, ba§ka bir deyi§le, pozitivist bir bilim anlayl§ma sahip
olduklan da slkhkla iddia edilmi§tir. Bu dogru bir tespittir. Bu bilgiyi elde
etmek iyin kullandlklan teknikler ise, birbirinden -0 da her zaman iyin degilbelli farkhhklar gostermektedir: Durkheim-Gokalp yizgisi tarihe yonelirken,
LePlay-Sabahattin Bey yizgisi monografilere ve anketlere, yani simdiye onem
vermi§lerdir. Ozellikle Sabahattin Bey yizgisini takip edenler tarafmdan, kendi
anlaYl§lannm ve kullandlklan yontemin kutsandlgml soylemek samnm yanh§
olmaz. Ancak ne gariptir ki, Sabahattin Bey, lsrarla savundugu yontemi
kullandlgl tek bir ara§t1rma ortaya koymaml§t1r. Gokalp ise, spekiilatif kurgular
yapmakla sUl;lanmlS ve blitUn.ba§ansl siyasal iktidarla ili§kisinde bulunmu§tur.
Ustyapllarla alakah kurgular yapmadlgl ve siyasetle hiybir zaman ili§ki
iyerisinde olmadlgl iddia edilen ve bu yonleriyle de slirekli ovgliler dizilen
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Sabahattin Bey'in onerileri ise his;bir zaman derinlikli ve saghkh bir
sorgulamaya tabi tutulmaml§tlr. Sabahattin Bey'in, Osmanh toplumuna i1i§kin
tespitlerine, . degerlendirmelerine ve s;oziim onerilerine hangi monografik
ara§tJrmalar sonucunda ula§tJgl sorusu; Tiirkiye'de, Tiirk sosyolojisinde nedense
-bir iki istisna haris;- pek sorulmadl: Sabahattin Bey, yaptJgI hangi monografik
ara§tJrmalar neticesinde, Osmanh toplumun tecemmilf [kamucu1 toplumlar
kategorisi is;inde degerlendirilebilecegini tespit etmi§tir? Yine, yaptJgI hangi
monografiler neticesinde Osmanh toplumunun bir tarIm toplumu olduguna
kanaat getirmi§tir? Hangi monografiler neticesinde Osmanh toplumunun aile
yaplSlnm ozelliklerini ve birey iizerindeki katJ otoritesinin boyutlanm tespit
edebilmi§tir? Boyle bir s;ah§ma yapmadlgml biliyoruz. En azmdan boylesi bir
s;ah§masmm oldugunu bilmiyoruz. Ancak onemsedigi ve baglandlgl Science
Sociale aklmlmn sosyoloji anlaYI§1 dogrultusunda yap(ll)masl gerektigi iddia
edilen sosyolojik ara§tJrmalan hiS; beklemeden Osmanh toplumuna i1i§kin pek
s;ok konuda tespitler yapml§ ve iilkenin nasll kurtulabilecegine ili§kin spekUlatif
olmaktan asia kurtulamayacak olan kimi onerilerde bulunmu§tur. Fakat,
Sabahattin Bey iizerine yazllan yazllarda bu onerilerin nasll geli§tirildigi, hangi
bilimsel ara§tJrmalar ve bulgular sonucunda iiretildigi vb. konular iizerinde
durulma ihtiyacI asia hissedilmemi§ ve Sabahattin Bey'in sosyoloji anlaYI§1 en
ges;erli, en dogru sosyoloji anlaYI§1 olarak oViilmii§tiir. Bunun kar§lsmda ise,
Ziya Gokalp'in sosyoloji anlaYI§1 kurgusal olmakla, spekiilatif olmakla
nitelenmi§ ve Gokalp'in biitiin ba§arlsl "siyasi" bir ki§ilik olmasma
baglanml§tlr. Oysa Sabahattin Bey'in onerileri, dii§iinceleri ve tespitleri
Uzerinde yogunla§mak; onun dii§iincelerinin kolayhkla Avrupah toplumlar ve
ozellikle de Anglo-Sakson diinyasl ile diinyanm diger toplumlan arasmdaki
mevcut giis;ler dengesindeki birinciler lehine olacak §ekilde gers;ekle§en/mevcut
farkhhklardan hareketle geli§tirildigini tespit etme imkam sunmaktadlr. Ba§ka
bir deyi§le, Sabahattin Bey'in s;oziim onerilerini geli§tirirken dikkate aldlgl tek
OIS;iit, Anglo-Sakson diinyasmm 0 donemdeki geli§mi§lik derecesi ve buna bagh
olarak da, genel ges;er dogrular olarak kabullenilen ve savunulan toplumlarm
evrimsel geli§imine dair olan Avrupa-merkezci, hatta daha da daraltacak
olursak, Anglo-Sakson diinyasl-merkezci inans;tlr. Sabahattin Bey ekoliiniin ilk
s;ah§malannm, Osmanh iilkesine i1i§kin olarak kaleme aldlgl kendi kurtulu§
onerilerinden evvel, Demolins'ten yapllan Anglo-Saksonlarm Esbab-l Faikiyeti
Nedir? (1906) ba§hkh s;evirinin olmasl da bu tespitimizi dogrular niteliktedir.
DolaYlslyla, bu noktada, Sabahattin Bey'in dii§iincelerinin donem donem onem
kazanmasl ve i1gi gormesinin sebebinin, bu sosyoloji anlaYI§mm yontemsel
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ba~ansmdan

ya da geyerliliginden kaynaklanmadlgml ifade etmek bir

zorunluluktur.
Ziya Gokalp'in sosyoloji anlaYI~I, genellikle, Ust-yaplsal meselelerle
ilgilenen, tarihi onemseyen ve spekUlatif olarak nitelenir ve ele~tirilirken, hatta
sUylamrken neden ozellikle bOylesi "bilimsel olmayan" ve "geri" bir anlayl~a
ilgi duydugu sorusu Uzerinde pek durulduguna da ~ahit olmaYlz. Gokalp'in,
Durkheim'm dU~Uncelerinin slkl bir takipyisi olmasma kar~m, Avrupa'daki
diger sosyal bilimcilerden ya da felsefecilerden haberdar oldugunu biliyoruz.
Fakat onca Avrupah sosyal bilimci arasmdan neden ozellikle Durkheim'l
seymi~tir?
Kanaatimce, bu sorunun cevabl, Gokalp'in TUrkiye'nin
problemlerine yozilm Uretebilmek amaclyla sosyoloj i ile ilgilendigi donemin
ko~ullarmda sakhdlr. Hahrlanacagl Uzere, Gokalp'in sosyoloji yapmaya
ba~ladlgl ytllar, 1908 Jon TUrk ihtilali sonrasma denk gelir. Ulkenin surekli
kUyUldUgU ve U, Tarz-l Siyaset'in i~aret ettigi gibi, farkh ideolojik ve siyasal
kimliklerin olu~maya ba~ladlgl bu donemde, Gokalp de, sosyoloji araclhglyla
bu tartl~malara kahlml~h. Bu tartl~malara kahhrken de, Gokalp'in amaCI,
gelecegin TUrk toplumunun hangi ilkeler Uzerinde in~a edileceginin tespit
edilmesi olmu~tur. Gokalp'in temel problemini bu ~ekilde ortaya koyacak
olursak, onun neden ozellikle Durkheim'i tercih ettigini ve neden ilst-yaplsal
meselelerle, kimlik sorunlanyla ve tarihle ilgilenmi~ oldugunu da anlama
imkanma sahip oluruz. SUrekli sava~mak zorunda kalman ve imparatorluktan
ulus devlete dogru zorunlu bir gidi~in oldugu, kimlik bunahmlannm egemen
olmaya ba~ladlgl bu donemde, G6kalp, TUrk milletine onlan bir arada tutacak,
kar~tla~tlklarl zorluklar kar~lsmda toplucalbirlikte direnmelerini saglayacak yeni
bir kimlik, yeni bir anlaYI~ onerisinde bulunmaktadlr. Bununla da yetinmeyerek,
Osmanh Ulkesine, gelecekte nasI I bir modern toplum kuracaklanna, gelecekteki
toplumlan hangi modern ilkeler Uzerinde in~a etmeleri gerektigine dair bir oneri
sunmaktadlr. Onun sosyolojisi, sosyal hayatm slmrh bir alamna duyulan bir ilgi
ile smlrh degildir; tam tersine, bUtUn bir sosyal faaliyetin tamamlyla, bUtilnUyle
"toplum"la, "toplum"un gelecekte alacagl hal ile alakah bir ugra~tlr. Meseleye
bu ayldan baklldlgmda, onun TUrkle~mek-islamla~mak-MuaSlrla~mak
sentezinin, hars-medeniyet aynmmm, millet ~uuru kavrammm ve diger
Uretimlerinin anla$lhr bir geryeveye kavu~turulmasl milmkUn olmaktadlr.
DolaYlslyla, Gokalp'in ugra~lanm; bo~ bir spekUlatif ugra~tan ya da sosyal
bilimlerdeki geli~melerden habersiz olmaktan ziyade, Osmanh Devleti'nin ve
mUteakiben de yeni kurulan TUrkiye Cumhuriyeti devletinin nasll bir model ve
kimlige sahip olmasl gerektigine ili~kin bilinyli bir gayretin sonucu olarak
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degerlendirmemiz elzemdir. Ancak bu hedef dikkate ahndlgl zaman, Gokalp'in
iddialanmn ve kavramlarmm birbiriyle ne kadar tutarh ve birbirini tamamlaYlcl
bir ili~ki iyerisinde oldugu gorUlebilir. Vine bu ayldan bakIidlgmda, Gokalp'in,
kalkmma konusunda ingilizlerin ve Almanlarm gerisinde kalml~ olan ve
toplumsal bir kaos ya~ayan Franslz toplumunun gelecekte hangi temel ilkeler
Uzerinde in~a edilirse modern bir toplum haline gelebilecegi hakkmda dU~Unen
ve bu dogrultuda kimi onermelerde bulunan Durkheim'm dU~iincelerine ve
kavramlarma son derece bilinyli bir ~ekilde ilgi duydugu, Durkheim'l saghkh
bir biyimde anladlgl, TUrkiye'nin ihtiyaylarmm ve ko~ullannm farkmda oldugu
ve nihayetinde de, bu mutablkhk nedeniyle de Durkheim'l Tiirkr;ele§tirerek
TUrkiye'ye aktarmakta hiy duraksamadlgl ortaya Ylkmaktadlr. SUrekli olarak
sava~lara girip ylkan, var kahp kalmama sava~lml veren bir Ulkenin onde gelen
bir dU~UnUrii olarak Gokalp'in, TUrk toplumunu bir arada tutacak, dl~andan
gelecek her tilr tehlike kar~lsmda ortak bir bilinyle direnebilecek bir hale
getirmek iyin "tarih"e yonelmesi ve "kimlik" problemlerini gUndemine almasl
da, yine ancak bu bUtilnlUk iyerisinde baklldlgl zaman, anla~lhr hale
gelmektedir.

IV
Ziya Gokalp ve Sabahattin Bey'in isimlerinin merkezde bulundugu bir
sosyoloji tasnifinin, ashnda, paradoksal bir ozelligi daha bulunmaktadlr.
Sabahattin Bey, "temayUIU felsefeden ziyade mUsbet ilimlere yonelmi~" olmasl
nedeniyle ovgUlere mazhar olurken; Ziya Gokalp, Durkheim'in yapml~ oldugu
"sosyoloji felsefesi"ni "memleketimizin ya~anan realitesine degil, tarihine tatbik
etmi~ti. C••• ) Ba~ml yevirip iyinde ya~adlgl cemiyeti, bu cemiyetin maddi,
manevi yaplsml gorecek yerde, zihnimizi yok uzak ve bulutlu bir tarih sahasma
yevirdi. Bundan dolaYl onun dii~iinceleri, bu memlekette, mUsbet netice
vermemi~ ve cemiyetin kalkmmasmda yok esash bir rol oynamaml~tIr.,,3
ele~tirisiyle kar~lla~maktadlr. Vine Sabahattin Bey, Gokalp'le kaT§lthk
iyerisinde ~u ~ekilde degeriendirilmektedir: "Buna kar~lhk Sabahattin Bey'in
yolu cemiyete dogru idi. Onu tarih, ancak tecrUbenin tabii bir neticesi olarak
ilgilendiriyordu. Bu yol, hem yetin, hem gosteri~sizdi. Ugrunda omiir
harcayacak binlerce gonUllU ara~tInCl bekliyordu. Hedef: bir vatan paryaSl
Uzerinde, kendi destamnm farkma varmadan, kendi gonUlsUz diinyasl iyinde
Cahit Tanyol, "i~timai Monografi Hazlrhklafl: Prens Sabahattin", s. 152.
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ya§ayan milyonlarca insan kalabahgl idi. Bu halk nasll ya§ar, nasll eglenir, nasll
evlenir, ne ile ge~inir, nelere ihtiyaci vardIr? Ve nihayet nasIl kalkmdmlabilir?
i§te Sabahattin Bey'in omrUnU dolduran dU§Unceler. ( ... ) 0 bUWn hayatl
boyunca TUrk cemiyetini incelemiye, onun ihtiya~lanm gonniye ve bu
ihtiya~lan tatmine yonelmi§ bir terbiye sistemi etrafmda herkesi seferber olmlya
davet etmi§tir. Fakat ne yazlk ki bu ses hala bo§luga ~arpmakta ve slgmacak bir
yer aramakta devam ediyor.,,4 Pek ~ok farkh sosyal bilimcimize ait buna benzer
degerlendirmelerin saYlslm artlrmak ve omekler vennek mUmkUn.
Ziya Gokalp'in ve Sabahattin Bey'in eserleri ve ~ah§malan hakkmda; son
derece sUbjektif oldugu kanaatini ta§ldlglm bu degerlendinnelerin, ashnda, hi~
de ger~eklere uymadlgml gosteriyor. Sabahattin Bey'in tUm dU§Unceleri, tek
yazdI eseri olarak kabul edilen Tiirkiye Nasd Kurtanlabilir? isimli kU~Uk
hacimli ve bilimsel bir ~ah§madan ziyade siyasal bir parti programl niteligini
ta§lyan metninde bulunur. Bir de yurt dl§mda iken kaleme aldlgl ve bUtUnUyle
LePlay ekolUnUn dU§Uncelerini tekrarlayan bazl dergi yazIlarmdan soz
edilmektedir. Bu yazllarda ise, ovUlen ara§tIrma tekniklerinin kullamldlgl
orneklerle kar§lla§llmaz.
Buna kar§lhk, "tarih"e yonelmekle ve "sosyoloji felsefesi" yapmakla
ele§tirilen Ziya Gokalp, -bir~ok farkh akademik disiplinin birlikte ~ah§malanm
saglamak suretiyle- TUrk halkmm orf ve adetlerini, edebiyatml, ilahiyatml,
iktisadml vb. klsacasl toplumun bUtUn yonlerini ku§atacak bir yer~eveye
ula§maya gayret etmi§tir. Gerek §iirde, gerekse dUz yazlda bu ~abamn
orneklerini de vermi§tir. Vine ~e§itli dergi yah§malan, toplumun ~e§itli
yonlerini konu edinmi§ akademik disiplinlerde eserler venni§ -<inemini ve
degerini hiilii koruyan- bir akademisyenler grubunu olu§tunnu§ olmasl da
sayglya degerdir.' Daha da ilgin~ olam, aile monografileri ile me§hur LePlay'i
kendisine ornek alan ve onun kullandlgl yontemin avantajlanndan her fIrsatta
soz eden Sabahattin Bey'in, bu yontemi kullanarak yapml§ oldugu bir
ara§t1rmasma rastlanmazken; kurgusal ve spekUlatif bir sosyoloji felsefesi
yapmakla ele§tirilen Ziya Gokalp'in 1920'lerin ba§mda yapml§ oldugu Kiirt
A~iretleri Hakkmda Sosyolojik Tetkikler, ([Hzr.: Sevket Beysanoglu], istanbul:

A.g.y., s. 153.
Ziya GOkalp'in, Durkheim'in yalmzca sosyolojik dO$Onceierini takip etmekle yetinmeyip, onun, ye$itli
afa$tlrma alanlannda akademik y3h$malar yapan ve ciddi eserler veren bie akademisyenler grubu
olu$turma yabasml da kendisine Omek a1ml$ oldugu anl~lhyor.
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Sosyal Yay .• 1992) ba~hkh bir alan ara~ttrrnasmm bulunmasldlr. 6 Max
Bonafous'un, 1926 Yllmda Dariilfunun iytimiiiyat kiirsiisiinde "iytimiiiyat
TatbikatI" adh bir ders vermesi de bu sosyoloji geleneginin toplumsal
ara~tlrmalara pek de soguk bakmadlgmm bir i~areti olarak ahnabilir.'
Biitiin bunlann bize gosterdigi ~ey nedir? Kimileri iyin biitiin bunlar,
onemsiz aynntIlar. Tiirk sosyolojisinin ilk donemine i1i~kin kaleme alman
yazllarm yogu iyin durumu bu ~ekilde ozetlemek miimkiin. Fakat bu bilgilerin
bize gosterdigi ~ey, en azmdan, yiizYllhk bir tarihe sahip Tiirk sosyolojisinin
tarihinin ve meselelerin yogunluklu iistiinkorii bir ~ekilde ele ahnml~ oldugudur.
Bu iistiinkorii degerlendirmeler yalnIzca Tiirk sosyoloj i tarihi i1e de smlrh
degildir. Bu tespiti, diger ara~tIrma disiplinlerimizin tarihlerinin yazlmma da
~amil kllmamlz -ne yazlk ki- miimkiindiir.

v
Ziya Gokalp ve Sabahattin Bey'in isimleri etrafmda geryekle~tirilen
tartI~malarda, yine Tiirk sosyolojisinin tasnifine dair, goz ardl edilen bir ba~ka
hususun daha bulundugu kanaatini ta~lyorum.
iki sosyologumuzun; kuramlan, kavramlan ve yontemleri itibariyle iki
Franslz sosyal bilimciyi kendilerine ornek aldlklan hepimizin malumu. Fakat bu
iki Franslz sosyal bilimci iizerinde, iki farkh ii1kenin dii~iince geleneklerinin
etkisi bulunmaktadlr. LePlay'nin ve takipyilerinin, ingiliz toplumunun Fransa'nm aksine- herhangi bir kaos ortamma dii~meden modernle~mesini
saglayabilmi~ olmasl, dlinyanm emperyalist payla~lmmdaki ba~arlSl kar~lsmda
hayranhk duyduklan ve dahasl, bu ba~anh geyi~i kendi ii1kelerine ornek
Eserin giri~inde ~evket Beysanog.tu tarafmdan kaleme alman "Eser Hakkmda Bickay SOz" ba~hkh klsa
yazlda, ar~unna sonuylannm ilk bO)OmUnOn Sinop gazetesinde (I920'li Y1Uarda) yaymland,g,
belirtiliyor. A~tlnna sonuylan daha sonra Zonguldak'ta yaymlanan Dogu gazetesinin 2. cildinin, 7.-8.,
9.-11. ve 12. saYl1annda (1943) "~iretler Hakkmda Sosyoloji Tetkikleri" ba~hgtyla yaymlanml~. Bkz.:
Dogumunun 95. YlId6nfimu Miinasebetiyle Ziya Gokalp Bih/iyografyasl, Kitap-Maka/e, Hzr.: tsmet
Binark ve Nejat Sefercioglu, (Ankara: TUrk KOitOrOnO Ar~tlnna EnstiUlsO Yaymlan, 1971), s. 62.
Mehmet YalV8y, "Istanbul Oniversitesi Edebiyat FakOltesi'nde Sosyoloji Egitiminin Tarihgesi, (19121982), I", KuhbealtlAkademi Mecmuasl, Ocak 1985, sy. 1, s. 63. Bonafous, aynca, Hayat MecmuaSI (sy.
20)'nda yaymlanan ve 1916-1926 Ylllan arasmda lstanbul'da meydana geJen IOOO'e yakm intihar
vakasml inceleyip tasnif ettigi "jntihar ve Cinnct" adh bir makalc de kaleme alml~tlr. Bonafous'un aym
konudaki bir diger makalesi de, "fstanbul'da Intihar" b~lIg1yla Turk Antropoloji MecmuaSI (1926)'nda
yaymlanml~tJr. Nakleden: Orhan TOrkdogan, "TOrkiye'de SosyaJ Antropolojinin Geli~imi", 75. Yrlmda
Turkiye'de Sosyoioji, Yay. Hzr.: Ismail Co~kun, (Istanbul: Baglam Yay., 1991), s. 127-128.
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gosterdikleri aYlkur. LePlay ekoliiniin yapml~ oldugu aile smIflamasmda,
cografi duruma verdikleri onemde, Ecole de Roche'ta somutla~an egitim
anlaYI~lannda bu vurguyu gormek pekiilii mUmkiindiir. Konuyu daha fazla
uzatmamak ve dagltmamak iyin, ~imdilik, iki soru sormakla yetinelim: Katolik
ve muhafazakar bir yevreye ait olarak tanman LePlay ekoliinUn slkl bir takipyisi
olarak degerlendirilen Sabahattin Bey'in TUrkiye'de "liberalizmin oncUsU"
olarak kabul edilmesinin, -liberalizm ile muhafazakarhk arasmdaki etkile~imi de
hesaba katmakla birlikte- ekoliin savunusunu yaptlgl ingiliz modeliyle bir etkisi
var mldlr acaba? Sabahattin Bey'in TUrkiye'de tekrardan revay buldugu
1940'larm ikinci yansmm ve ozellikle 1950'lerin, TUrkiye'nin ABD'nin ba~ml
yektigi "hiir diinya"nm bir ferdi olmada Israr ettigi donemlere denk gelmesi
yalmzca bir tesadUf olarak degerlendirilebilir mi?
Ziya Gokalp'in takipyiligini yapUgl Durkheim'in iizerinde ise, Baykan
Sezer'in vurgulaml~ oldugu8 ve BaU dUnyasmda da ye~itli eserlerde9 dile
getirildigi Uzere, Alman dU~lince geleneginin etkileri bariz biyimde
gorlilmektedir. Durkheim sosyolojisindeki; tepeden inmeci, devlet eliyle
dUzenlemeler yapmak suretiyle modernle~me slireylerine verilen onem, Franslz
toplumunun geytigi kaotik siireylerin farkmda olunarak liretilen kavramlar ve
egitim sisteminden ba~lanarak Almanya'nm model ahnmasl, dli~lince diizeyinde
ise Kant vb. Alman filozoflanndan etkilenme dikkat yekicidir. Ziya Gokalp'in
slkl ili~ki iyerisinde oldugu ittihat ve Terakki Cemiyeti'nin takip ettigi Alman
yanhsl siyaset haUrlandlgmda, akademik dUzeyde ya~anan bu tesadiijler daha da
ilginy bir hale gelmektedir.

VI
Bu yah~mada, Tiirk sosyolojisinin ba~langly doneminde Ziya Gokalp ve
Sabahattin Bey'in isimleri etrafmda ve birbirine kar~lthklan temelinde
~ekillenen tasnif tartl~malanna ili~kin belli degerlendirmelerde bulunmaya
yah~tlk. Ne sormaya yah~Uglmlz sorularm ilk oldugu iddiasmdaYlz, ne de cevap
denemelerimizin. Gerek Ziya Gokalp'in ve gerekse de Sabahattin Bey'in
dii~ilncelerinin, kavramlannm, toplum anlaYI~larmm vb. irdelenmesi gereken
Bkz.: Baykan Sezer, "Ziya GOkaip ve Durkheim", 60. Olum Yzldoniimiinde Ziya G6kalp, (istanbul: t.O.
AtatOrk Ukeleri ve inktlfip Tarihi EnstitilSo. Yay., 1986), s. 19-26.
Mesela bkz.: Edward A. Tiryakian, "Emile Durkheim", trc.: Ceylan Tokluo~lu, Tom Bottomore ve
Robert Nisbet, (der.), Sosyolojik (:6ziimlemenin Tarihi, (Ankara: V Yay., 1990) iyinde, s. 199-250.
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pek yok boyutu bulunrnaktadlr. Farkillda olunan bir diger husus da, bu
getirdikleri yeryevelerin, gUnUrnUzdeki geli~rnelerle birlikte
iyice sarsllrnl~ oldugudur. Fakat, Gokalp'in ve Sabahattin Bey'in onerdikleri
yeryevelerin gUnUrnUz TUrk toplurnu iyin geyerliliklerini ne olyUde
sUrdUrdUklerinin ya da ne olyiide geyerliliklerini kaybettiklerinin saghkh bir
biyirnde tartl~tlrnasl, TUrk sosyoloji tarihinin ve TUrk sosyolojisinin
ozelliklerinin ve rneselelerinin hakklyla kavranrnasilldan geyrnektedir. Buna
kar~lll, Tiirk sosyoloji tarihinin yeterli ilgiyi ve titizligi gordUgUnU soy Ierne
irnkanma sahip degiliz. BugUn burada yaprnaya yah~tlglrn ~eyin de, bu geyrni~in
ozelliklerinin ve problernlerinin ciddiye ahnrnasl gerektigini vurgulayan ve bu
ugurda yaptlrnl~ kUyiik bir katkl olarak kabul edilrnesini ternenni ediyorurn.
dU~UnUrlerirnizin

ABSTRACT

The Classifications of Turkish Sociology and Ziya Gokalp
The history of sociology in Turkey is more than a hundred years. In spite
of this long history, I am thinking that the history of Turkish sociology was
taken up in a slapdash manner on a large scale. And a lot of the essential
problems of Turkish sociology and Turkish thought lookfor to consider.
In this paper, I am aiming to evaluation of the essays on the classification
of Turkish sociology that centered around two figures: Ziya Gokalp and
Sabahattin Bey. Firstly, I underlined the certain characteristics of Turkish
sociology, since I believe that they are necessary to place these discusses to a
healthy basis. Following, I am trying to evaluate comparatively the sociological
understandings and thoughts of Ziya Gokalp and Sabahattin Bey in the context
ofdiscusses on the classification of Turkish sociology.

