UYGARLIK, KULTUR VE TARiH'

ismail COi)KUN"

Ziya Gokalp, Ylklh~l sUren bir imparatorlugun dU~UnUrUdUr. Batthla~ma,
Gokalp doneminde bir asra varan sUreyi ikmal etmektedir. Birbiri arkasmdan
gelen reformlar ya da siyasetin nasll ve hangi esaslar Uzerinde sUrdUrUlecegine
dair formUlasyonlar imparatorlugun s:ozUlmesini engelleyememektedir. Ko~ullar
yenilgi ko~ullandlr.
boyle bir donemde olu~ur ve olgunluk kazamr. Bir
yanda muaslrla~ma/s:agda~la~ma kesin bir ses:im haline gelirken diger yanda
toplumun/devletin gelecekteki temelini olu~turma kayglsl merkeze oturur.
Gokalp'in ilk gens:lik donemindeki klsa OsmanhcI donem, biraz sonra
imparatorlugun nasll korunacagl kaygllanyla Tiirkle$mek, jslamla$mak,
Muaslrla$mak metniyle i~erdeki egilimlerin bir bUtiin halinde birle~tirilmesi
siyasetine blraklr. Tiirklqmek, jslamla$mak, MuaSlrla$mak iyerde birbiri ile
yatt~an, en azmdan sUrtii~en egilimleri ittihat ve Terakki siyaseti etrafmda
birle~tirmeyi hedefledigi gibi 0 gUne kadar imparatorlugun iyinde yer aldlgl
uygarhk dairesi ile olan ili~ki1eri de muhafaza etme kayglsl ta~lr. Yenilgi ve
daralma sUrer: Bir imparatorlugun muhafazasma yonelik kaygtJar yerini, bu
ko~ullarda ve gelecekte nasll var olunabilecegi yahut kurulacak bir milli
devletin hangi esaslar Uzerinde yUkselecegi sorularma blraklr. Tiirk<;iiliigiin
Esaslan
Gokalp'in

gorU~leri

KUltiir ve uygarhk kuraml Gokalp'in dU~Unce orgUsUnde ilk yazllarmdan
itibaren merkezi bir yer i~gal eder. GUnUn ko~ullan kuramda yenile~tirmeyi
getirmi~se de bu yenile~tirme ya da mUdahaleler esasa ili~kin yenilenmeler
olarak gozUkmez.

t.O.E.F. Sosyoloji BOIOmo tarafmdan 25-26 Ekim 2004 tarihlerindc Istanbul'da dozenlenmi~ olan
Turkiye'de Sosyolojj - Ztya G6kalp Sempozyumu konulu toplanuda sunulan aym ba~hkh bildirillin

••

metnidir.
Doy. Dr. i.O.E.F. Sosyo!oji BO!OmU.
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Kiiltiir ve uygarhk kuraml iki yonliidiir. Bir yandan, Batl medeniyetine
dahil olmamn gerekliligi, bunun imkanlan ve nasll gergekle§tiriIebilecegine
ili§kin sorular medeniyete getirilen a91klamalarla kuramsalla§tInhrken, diger
yandan kiiltUrelharsa ili§kin degerlendirmelerle Batl medeniyetine dahil olma
siirecinde milli kimligin hem olu§turulmasl hem de korunmasl sorunu bir
yoziime kavu§turulmak istenir. ikisi birlikte: Bir medeniyete dahil olunacak ve
bir milli kliltiir in§a edilecek.
Medeniyet milletlerarasldlr. 0 medeniyet dairesinde bulunan milletlerin
mii§tereken ya§adlklan bir hayatm neticesidir. Milletlerin ortak bir mahdlr l ve
medeniyet bir milletten ba§ka bir millete geyebilir 2 Gokalp medeniyeti
degi§tirilebilir, edinilebiIir bir diizlemde tammlamaktadlr. Yazllannda
medeniyet hem geni§ hem de dar bir kategori olarak degerlendirilir. Geni§tir,
milletlerarasldlr. Bu ozelligiyle dahil olunabilmeye imkan vennektedir. Gokalp,
medeniyeti aym zamanda son derece smlrll bir diizlemde kavrar. Gokalp'e gore,
"medeniyet, usul vasltaslyla ve ferdi iradelerle viicuda gelen sosyal hadiselerin
biitiiniidiir.,,3 "Sun'idir." "Usul ve akll vasltalanyla yaplhr." Gokalp'te
medeniyet insanhgm bilgi ve medeni birikim olarak ula§tlgl seviye anlamml
kazamr. Son yoziimlemede medeniyet usul, teknik ve alemir. Medeniyet/asriyet
aletten dogar diyecektir. 4 Ya da savunmaCI modernle§menin ylkl§ noktasml
olu§turan modern askeri teknolojinin, silahm edinilmesidir. Gokalp lsrarla bu
diizlemde kavrar medeniyeti:
Bir zamanm muaslrlan, 0 zamanda fen (technique) hususunda en
miiterakki olan milletlerin yaptIklan ve kullandlklan biitiin aletleri imal ve
istimal edebilenlerdir. Bugiin bizim iyin muaslrla§mak demek, Avrupahlar gibi
dritnavtlar, otomobiller, tayyareler yaplp kullanabilmek demektir.... Asriyet
ihtiyaci bize Avrupa'dan yalmz ilmi ve ameli aletlerle fenlerin iktibaslm
emrediyor.'
Bu smlrh kavraYl§ bilinyli bir tutumun sonucudur. Gokalp kayglhdlr.
Modern medeniyete dahil olma, evet ama bu dahil olu§ kendi milli harst ile
Ziya-GOkalp (yayma hazlrlayanlar: Ismail Aka, K. Y~ar Kopraman). Turk Medeniyeti Tarihi, KOltue
Bakalnll~1 Yaymlan, istanbul, 1976, s.19
Aym eser, s.19

Aym eser, s.30
Ziya GOkalp (Yayma hazlflayan: Ibrahim Kutluk), Tiirkle~mek, lslamla$mak, MuaslYla$mak, KulUlr
Bakanhg,1 Yaymlan, Ankara, 1976, s.ll
Aym eser, sJ I
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birlikte, onu koruyarak geryeklqmelidir. Toplumlar hem bir medeniyete
sahiptirler, hem de bir milli kiiltiire: O'na gore, bir millet medeniyetini
degi~tirebilir ama harsml degi~tiremez: "Medeniyet bir milletten ba~ka bir
millete geyebilir, fakat,hars geyemez.,,7 Gokalp medeniyete getirdigi
aylklamalarla Bali medeniyetine geyilebilirligi miimkiin kllml~tlr ama
medeniyetin kozmopolit karakteri, milli harsl bozucu potansiyeli ya da bu
yondeki donii~tiiriicii niteligi kar~lsmda endi~elidir:
muaslrla~mak, ~ekilce

ve mai~etye Avrupahlara benzemek degildir. Ne
zaman malumat ve masnuat iktibas ve i~tirasl iyin Avrupahlara ihtiya9tan
miistagni oldugumuzu goriirsek, 0 zaman muaslrla~ml~ oldugumuzu anlanz. 8
Asriyet ihtiyacl bize Avrupa'dan yalmz ilmi ve ameli aletlerle fenlerin iktibasml
emrediyor. Avrupa'da dinden ve milliyetten dogan, binaenaleyh bizde de bu
menbalardan taharrisi lazlm gelen bir taklm manevi ihtiyaylanmlz vardlr ki,
aletler ve fenler gibi bunlann da Garp'ten istiaresi iktiza etlnez:
Kiiltiir ve uygarhk kuramma temel olan ilk yazllarmdan son donem
metinlerine kadar Gokalp bu endi~elilik halini muhafaza eder. Medeni olam
harsi olandan aYlrmak suretiyle medeniyetten gelecek mahzurlar en aza
indirgerken, bir sabiteler alam olarak dogal ve tekamiili olarak geli~mi~ olan
harsm kozmopolit olana kar~l, hem Batl medeniyetininin manevi tarafmdan hem
de Osmanhdan gelen kozmopolitlige kar~1 giiylendirilmesini merkeze ahr.
Medeni olanm harsi olandan aynml Bali medeniyetinden gelecek
olumsuz tesirleri en aza indirme kaygJianyla, bu medeniyetin tarihsel
dokusundan ve manevi muhtevasmdan anndlfllarak kavranmasml
saglamaktadlr. Gokalp'in kiiltiirii ve uygarhgl biitiinselliginden ayn~lirarak
slmrh kategoriler halinde kavramasl bu nedenledir. Toplumlarm farkh kiiltiirel
ve dini kimliklere sahip olmalan onlann aym medeniyet dairesinde yer
almalanmn oniinde engel degildir. Nitekim Gokalp'e gore, Sosyolojiye gore,
kiiltiirleri ve dinleri ayn olan ye~itli cemiyetler arasmdaki mii~terek
miiesseselerin toplamma da medeniyet adlnl vermemiz uygundur. Demek ki,
Ziya GOkalp (yayma hazlrlayan: Mehmet Kaplan), Tiirkfiiliigun Esaslan, 5.30-45
Ziya GOkalp (Yayma hazlrlayanlar: Ismail Aka, K. Yru;ar Kopraman), TUrk Medeniyeti Tarihi, Koltur
Bakalnhg:1 Yaymlan, Istanbul, 1976,5.19
Ziya GOkalp (Vayma Hazlrlayan, Ibrahim Kutluk), Tiirkle~mek, lslamla$mak, MuaSlrla$mak, KOItUr
Bakanilg:1 yaymlan, Ankara, 1976,1.12
Ziya GOkaip (Yayma Hazlrlayan, ibrahim Kutluk), Tiirkle~mek, jslamla~mak, MuaSlrla$mak, KUltor
Bakanllgl yaymlan, Ankara, 1976, s.12

F.8
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killtUrce ve dince birbirine yabancl bulunan cemiyetler, medeniyette, mii§terek
olabilirler. KiiltUrdeki aynhklar nasll din ortakhgma engel degilse, / kiiltiiriin ve
dinin ayn olmasl da medeniyetteki ortakhga engel olmaz. Mesela, Yahudiler ile
Japonlar, gerek kiiltiir, gerek din baklmmdan Avrupahlara yabancl olduklan
IO
hal de, medeniyetge Avrupa milletieriyle mii§terektirler.
Kaldl ki Gokalp'e gore medeniyet, dinden ayn bir §eydirll ve hi9bir
medeniyet, hi9bir dine baglanamaz. Bir Hristiyan medeniyeti olmadlgl gibi, bir
islam medeniyeti de yoktur. 12
Gokalp'e gore medeniyetier sUreklilik gostennezler. Tarihi geii§meleri
13
itibariyle bir ba§langl9lan ve bir son Ian vardlr. Medeniyetierin belli dogrusal
bir tarih anlaYI§1 i9inde bir donemsellik halinde kavranmasl, a§llabilirligini,
dolaYlslyla vazge9ilebilir olu§lanm hazlrlamaktadlr. Gokalp sosyoloj isinde
toplumlarm belli bir medeniyet dairesini terk edip yeni bir medeniyet alamna
ge9meleri toplumsal geli§menin dogal bir sonucudur:
... bir millet geli§mesinin yiiksek noktalanna 9lktlk9a, medeniyetini de
degi§tinnek mecburiyetinde kahr. Mesela Japonlar, son yiiZYllda Uzak-Dogu
Medeniyetini blrakarak, Bah medeniyetine girdiler. Bu hususta, en bariz misali
Tiirkler'de gorUrUz. <;iinkU Tiirkler, sosyal geli§melerin ii9 ayn merhalesinde
birbirine benzemeyen ii9 muhtelif medeniyet zUmresine ginnek mecburiyetinde
kaldIiar: TUrkler kavmi devlet hayatl ya§arken, Uzak-Dogu medeniyetine
mensuptular. Sultani Devlet devrine ge9ince, Dogu medeniyetine ginnege
mecbur oldular. Biigiin milli devlet devrine ge9tikleri slrada da, / i9lerinde Bah
Medeniyetine ginnek i9in kuvvetli bir cereyanm belirdigini gorUyoruz. 14
BUtUn bu a9lklamalar Osmanh tecrUbesini a§llml§ ve vazge9ilebilir bir
kategoriye donU§tUrmektedir. Gokalp'e gore, Osmanh imparatorlugu, bir
imparatorluk olarak a§llmasl,. 90zUlmesi dagllmasl mukadder bir ge91cl
yapldlr. 15 Kahcl olan bu ve benzeri imparatorluk orgUtienmeleri degil,
cemiyetierdir/milletlerdir.

10

Ziya GOkaip (yayma haztrlayan: Rlza Kard~), Terbiyenin Sosya/ ve Kiilliirel Temelleri I, B~bakanhk
KUltur MOste~arhg:l, 1000 temel Eser yaymlan, M.E.B., istanbul, 1973,5.236 vd.

11

Aym eser, 8.240

12

14.

Aym eser, s. 240
Aym eser, 8.238
Aym eser, 238/239

15

Ziya GOkaip (yayma hazlflayan: Mehmet Kaplan), Tiirk9iiliigun Esaslan., s. 43/44

13
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Gokalp'e gore, TUrkler uzun bir tarihe sahiptirler ve bu uzun tarih

i~inde

I'e~itli kereler farkh medeniyetlere dahil olmu~lardlr.l6 Tarihlerinin ilk

devirlerinde Uzak ~ark medeniyetine, daha sonraki donemde ise islam
medeniyet dairesine girmi~lerdir. Bu uzun tarih i~inde girilen medeni
tecrUbelerde medeni olanlar edinilebilir, degi~tirilebilir unsurlardlr. Buna
kar~lhk kUltUrel olan toplumun dogal evrimi i~inde ortaya ~lkan duyu~lar ve
dU~Unii~lerden olu~ur ve Gokalp~i dilde neredeyse degi~mez sabitelere
l7
donU~Urler, kahcldlrlar. islam, Osmanh dUnkU medeniyetimizdir. Daha eski
medeniyetimizi, Uzak ~ark medeniyetini blraklp dahil oldugumuz bir
medeniyettir. Aynca esasen bugUnkU anladlglmlz manada bir Dogu medeniyeti
de degildir, yabancldlr. Gokalp'in Dogusu Battdlr. Bizans kaynakhdlr. Bizim
islam Uzerinden edindigimiz ancak kokende yabancl olan bir medeniyettir. l8 Bu
anlamda Osmanh tecriibesi bir orjinaliteye sahip olmaktan uzak, taklit l9 ve
halita ozelligi gosterir. 20
Gokalp, harsl, modern TUrklUge tarih i~inde bir siireklilik kazandlrma
kayglslyla islamiyet oncesi TUrk tarihinde ve 0 tarihsel donemin bugUne dek
uzanan kahcl etkileri ~er~evesinde kavrar. TUrk harsl, TUrk toplumunun
biinyesinde en eski zamanlardan bugUne dek varhgml siirdUregelmi~tir. Bu
yonUyle hars Gokalp'te bir ke~if ve in~a konusu haline gelir. Medeniyet se~imi,
battya dahil olma bir gereklilik ve zorunluluk olarak ne denli onemliyse aym
~ekilde harsm ke~fi ve yarattlmasl da bir 0 kadar hatta onu a~an bir dUzlemde
onemlidir.
Gokalp, harsl ~ehri, medeni olanm dl~mda/kar~lsmda gorUr. TUrklerin
islam medeniyet dairesinde ger~ekle~tirdikleri medeni birikimler, bir anda
16

17

18

19

20

Ziya GOkaip (yayma hazlrlayan: Rlza Kard~), Terbiyenin Sosya/ ve Kiiltiirel Temelleri I, B~bakanhk
KtiltOr MOste~aril~l, 1000 temel Eser yaymlan, M.E.B., istanbul, 1973,5.238
Ziya GOkaip ( Yayma hazlrlayanlar: Ismail Aka, K. Ya$ar Kopraman), Turk Medeniyeti Tarihi, KolUlr
Bakalnhgl Yaymlan, istanbul, 1976, 5.19 ve Ziya GOkalp (Yayma hazlrlayan: Mehmet Kaplan),
Tiirk9iiliigun Esaslart, s.31
Ziya GOkaip (Yayma hazlrlayan: Mehmet Kaplan), Tfirk9fjliigun Esasian, s.44; Ziya GOkalp (yayma
hazlrlayan: Rlza Kard~), Terbiyenin Sosya/ ve Kiiltfirel Temelleri J, BS$bakanhk KUltOr Milste$arhgl,
1000 temel Eser yaymlan, M.E.B., Istanbul, 1973, s.240 vdd.
Osmanhnm Dogu uygarhk yeveesi He i1i~kisi bie taklit ili~kisi olmaktan uzaktle. Aneak bir benzeeJik ve
devamhhk ili~kisiden sOZ edebiliriz. Farkh alanlarda y~anan geli~meler GOkalp'in aylklamalannm aksi
yOnde tesir ve taklit egilimlerine i~aret etmekte. SOzgeJimi mimari alanda Osmanl! mimarisi lran'dan
b~layarak Hindistan'a kadar bir tesie yaratml~tlr. Bkz, F. Braudel (CoareUi ve Aymard ile bielikte),
Akdeniz, Mekan ve Tarih, Metis Yaymlan, Istanbul, 1990, s.. 51152.
Ziya GOkalp (yayma hazlrla)"'an: Mehmet Kaplan), Tiirk~'iliigiin Esaslan, Ba~bakanhk Kaltar
Maste~arhgl, 1000 Temel Esee yaymlan, Istanbul, 1970, s.41142.
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yabancl, kozmopolit ve ilstelik Tilrklilk kar~ltl bir medeniyetin mahsulleri haline
donil~ilr. Osmanh donemi ikili bir kar~lthk ekseninde kavramr. Bir Osmanh
vardlf bir de Tiirk. Bu ikilik toplumsal alanm hemen her alanmda kendisini
gostermektedir: Dilde, musiklde, edebiyatta, ahlakta, ilimde ve dinde.
Osmanhhk ve Tilrklilk birbirinin kar~ltldlf. Osmanh kotil, yirkin, yabancl,
kozmopolit ve hatta emperyalist olandlf. 21
Gokalp'in tarihe olan i1gisi slmrh bir ilgidir. Bu klsmen sosyolojiyi
merkeze alan Durkheimcl anlaYl~tan, klsmen de tamk oldugu/ya~adlgl yenilgi
doneminin iizerinde yarattlgl tesirlerden kaynaklanmaktadlf. "Gokalp geryekten
tarihi lilzumsuz, fonksiyonu olmayan, sun'i bir disiplin olarak gormil~ ve bir
giln tarihe gomillecegini, sosyal bilimlerin ~ahl olan sosyolojinin iyinde
eriyecegini dil~ilnmil~tilr."22 Batlhla~ma donemi imparatorluk iyin silrekli bir
kiiyillme ve daralma donemi olmu~tur. Birbiri arkasmdan gelen yenilgilerin
dil~ilnce ve siyaset adamlan ilzerinde YlklCl tesirler blfaktlgl bir vakla. Ancak
selefleri Yeni Osmanhlar ile mukayese edildiginde giderek daha fazla ve yogun
ya~anan yenilgilerin Jon Tiirkler ve ittihat ve Terakki kadrolan iizerinde
yarattlgl tesir daha da YlklCl olmu~tur. Osmanh tarihini ya~adlklan donemden
okumamn yarattlgl bir yamlsama ile kavraml~ olan bu nesil iyin "Osmanh tarihi
geri yekilmeyi ve Ylklh~l yagn~tlflyordu."23 Yeni Osmanhlar gerileme ve yokii~
egilimlerine kar~l bir direny, bir dayanma noktasl ihtiyacl iyinde Namlk
Kemal'in eserlerinde goriilecegi iizere Osmanh tarihine kar~l yiiceltici bir tavlf
iyinde olurken, Jon Tilrkler ve Gokalp nesli iyin Osmanh tarihi Ylklm ve yenilgi
anlamma gelmekte ve yeni siyaset araYl~mda kurtulunmasl gereken aglf bir yilk
haline donii~mii~tilr.
Gokalp'in Osmanh mirasml sorunlu goren ve bu nedenle de
gereken bir alan olarak kavramasl 0 giinkii siyasi tercihlerle
de dogrudan alakahdlf. Osmanh mirasmm siire giden tesirleri Batlhhla~ma
siyasetine yaplsal yahut kiiltilrel olarak adlandlfabilecegimiz bir direny alam
olu~turmasl, ondan baglmSlzla~ma ihtiyacml dogurmu~tur. Aynca Bizzat
Gokalp "Osmanhlarla i1gili her ~eyin Osmanhclhga slkl slklya bagh olduguna,
baglmslzla~llmasl

21

22
23

Ziya G/jkalp (yayma hazlrlayan: Mehmet Kaplan), Tiirkfiiliigun Esas/an, BWj:bakanhk KOltUr
Mtlste~arhg:l, 1000 Temel Eser yaymlan, tstanbul, 1970,5.37 vdd
Kemal Karpat,lsiamm Siyasalla~masl. istanbul Bilgi Oniversitesi Yaymlan, istahbul, 2004, s. 71 0
Aym eser, 5.684
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ondan aynlamayacagma ve dolaYlslyla milli bilince bir engel
inamyordu.,,24

te~kil

ettigine

Ancak Gokalp'in gerek medeniyete getirdigi aylklamalar gerekse harsa
dair yaptIgl degerlendinneler 0 gUnkU ko~ullarda gUnUn siyasi ihtiyaylanna
kar~lhk vermede ve ittihat ve Terakki siyasetinin formUle edilmesinde ne denli
i~levsel olsa da, uzun donemde TUrk toplumunun varhgml korumaya yonelik
araYl~lanm daha en ba~tan gerekli zeminden yoksun blrakmaktadlr. Hars da
nedeniyet de tarih iyerisinde olu~urlar. Toplumlar da tarih iyerisinde ya~adlklan
deneyimlerle kimliklerini kazamrlar. 0, harsl tarih iyinde sUrekliligini koruyan
fakat toplumun tarihsel deneyimlerden baglmslz bir OZ olarak kavrama
egilimindedir. Gokalp sosyolojisinde hars, tarih iyinde sUrekliligini koruyan biz
OZ olarak kavramrken, medeniyete getirilen aylklamalarda ve bu aylklamalara
bagh olarak geli~tirilen tarih gorU~Unde medeniyet ve tarih aym siireklilik iyinde
degerlendirilmez.
Gokalp'in tarih ve medeniyet kar~lsmdaki tavn bUtUnUyle gUnUn siyasi
kaygtlannca belirlenir. Gokalp, dogrudan dogruya yenilgi ve yozUlmeye kar~l
varhgml sUrdUrmenin bir yolu olarak seyilen batlhla~ma siyasetinin
hakhla~tlfllmasma ve temellendirilmesine yonelmi~tir. Bu nedenle medeniyeti,
tarihi geli~mesinden ve din de dahil olmak iizere kUltUrel niteliklerinden
ayn~tIrarak ve yahtarak kavraml~tlr. Oysa tarihi geli~meleri aylsmdan ele
almdlgmda medeniyetler, alyah~ ve yUkseli~lerin varhgma kar~m siireklililik
niteligine sahiptirler?5 Geyici kategoriler olmaktan uzaktIrlar, uzun
omiirlUliikleri iyinde geri yekilmeler, sarsllmalar ya~asalar da varhklanm
siirdiinnekte lsrarhdlrlar. Braudel'in vurgulu ifadesiyle, "gerekince kUlleri
iyinden yeniden dogarlar. Y tktlsalar, harap olsalar da aynkotu gibi yeniden
biterler?6 Kaldl ki bir Ust kUltUr sistemi olarak medeniyet, kUltiirden, dini ya da
estetik yaratmalanndan yahtIlarak kavranamaz.
Bize gore, Gokalp'in tarihe, medeniyete getirdigi aylklama ile Osmanh
mirasl kar~lsmda geli~tirdigi tutum ve onu a~llml~ ve vazgeyilebilir bir kategori
haline getinni~ olmasl, kurammda, hayatmda yok onemsedigi milli kimligi
olu~turulmasl yabalanm korunakslz kllml~tIr. Tarihsel deneyimleri yoksayarak,

U

Aym eser, 714

25

F. Braudel, Tarih Uzerine Yazllar, tmge Kitabcvi, Ankara, 1992,5.306

26

F. Braude! (Coarelli ve Aymard ile birlikte), Akdeniz, Mekan ve Tarih, Metis Yaymlan, istanbul, 1990, s.
102

112

tarihi ve medeni tecrUbeleri a~llml~ olarak tammlayarak ve hatta bu temele kar~l
kendisini tammlayarak daha en ba~tan kUltUrel olamn ya da kimligin Uzerinde
yUkselecegi zeminden, bir sUreklilik iyinde kendisini var etme imkanmdan
yoksun blrakml~tIr.
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ABSTRACT
Civilization, Culture and History
The theory of culture and civilization occupies a central position in Ziya
Gokalps' thought. His explanations about culture and civilization are
determined by two basic considerations: One of them is, to legitimize the choice
of becoming part of the Western civilization by the help of a thesis about 'the
changeability of civilizations'. The other basic consideration of Gokalp, is to
preserve the national identity in spite of this inclusion into Western civilization.
But, defining civilizations as 'interchangeable identities' and posing the
possibility of 'abondoning the Ottoman/Islamic civilization', hardens the
maintenance of culture/national identity. So we can say that, Gokalps'
explanations about civilizations, creates serious problems about the production
and reproduction of identity in relation with historical heritages. This article
concentrates on the problems of identity production and tries to analyze these
problems in a historical continuum.

