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Muzaff er· SENCEJC
Sosyokıji Kürsüs ü'nün Ziya Gökalp tarafından kuruluşunun
50. yıldö
nümü münas ebetiyl e düzenlenen bu törende, bizden önce konuşa
u yakın~
farı ve meslekdaşhrı, onun değerini ve Türk Sosyal bihmle
r tarihind~ ye~
rini belirtmiş bulunmaktadırlar.

Ziya Gökalp'in çalışmaları, biri eylemsel, diğeri düşünsel olmak
üzere iki öbe)rte toplanabilir. Gökalp 'in eylemsel önemi, bir öğreti
m üyesi'ıl
olarak Üniversite de ilk kez ~osyoloji öğretiminin temellerini atınış
olro.asındadır. Çağımızın bir "sosyoloji çağı" olarak
nitelenebileceği göx
önüne alınırsa, ülkemizde bu bilimin yanın yüzyıllık bir gelene
ğe sahip·
olmasında başlıca rolü oynaya n Ziya Gökalp 'in önemi
daha bir açıklık
kazanır. Gökalp 'in bu yönü ayrıntılı bir şekilde ele
alındığı için, biz konuşmamızı onun düşünsel alanda ki uğraşılarının
ağırlık merkez i
olanı
"Türkç ülük" kavramı çevresinde geliştireceğiz.
19. yüzyıl sonlarında Fransa 'da ve diğer Batı ülkelerinde geçerlik
te"
olan Durkhe im Sosyolojisinin yöntem ve ilkelerini benims eyen
Gökali>.:.
"Türk Ulusu" nun tarihin i ve sorunlarını sosyolojik açıdan ele alarak
yorumlam aya ve bunlar a çözüm yolları bulmay a çalışmıştır. Gökalp
'in orijinalliğini, kullandığı yöntem ve bağlı olduğu sosyolo
jik sistemde değil, bw
özel olgu ve sorunları temellendfrişinde aramalıdır.
Ayn ırk ve ulustan çeşitli azınlıkları içine alan Osmanlı İmpara
tor
luğu, "Osmanlılık" ülküsüyle yapısındaki karmaşık
unsurları bir ulusal
birlik biçimin de kaynaştırmaktan uzak kalmıştır. Bu yüzden, çöküş
yılların
da, İmparatorluğun dokusunu meyda na getiren ayrı"cinsten unsurla
r ulusal'
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bilinçlerine vararak ayaklanmışlar ve bağımsızlıklarına ulaşma yollarını
aramışlardır. Osmanlı İmparatorluğunun temelini meydana getirdiği halde, yönetici kadro ve seçkinler tarafından küçümsenen, ticaret ve endüstri
olanaklarını azınlıklara bırakmış olan Türkler, bir ulusal birlik ve ülküden
yoksqn kalmışlardır. Bu bakımdan, bağımlı ulusların İmparatorluktan
birer birer koparak aynlmalannın ve Balkan Savaşı yenilgisinin doğur
duğu sarsıntdan "Osmanlı aydını" nı bir dayanak noktası, bir kurtuluş yo,.lu bulmaya .zorlamıştır.
i
1

\r

İşte bu dönemlerde, St:tlanik'te çıkmaya başlayan "Genç. Kalemler"·
derg{smqe yayınladığı "Turan" adlı şiiriyle başlayarak Osmanlı ~y
dınwa Y~ Türk halkına bir ülkü aşılamaya çalışan Ziya Gökalp olmııştur.
"Turan" şiiriyle Gökalp, Türk Tarihini Atilla'lara, Celngiz'lere kadar ~za
tarak Osmanlı Tarihi çerçevesini kırmaya çalışmış,

"Vaffin ne Türkiye' diır Türklere ne Türkistan

V atqn büyük ve müeıbbet bi~ ülked.ir : Turan"
Türk Ulusu'nun "Mefkure" sini dile getirmiştir.

mısralarıyla

Bu şiirle açtığı yolu izleyerek Ziya Gökalp, gerek diğer şiir ve makaleleriyle, gerekse bağlı olduğu "İttihat ve Terakki Cemiyeti" ndeki uğra
şılarıyla Türk kültürünü ortaya çıkarmayı, Türk ülküsünü gerçekleştirme
yi görev edinmiştir. Türklerin ulusal bilinçlerini kazanabilmeleri yblunda
çalışan Gökalp, 1923'de yazdığı "Türkçülüğün Esaslan" adlı yapıtında;
dil, sanat, ahlak, hukuk, din, ekonomi, politika ve felsefe ·açısından Türkçülüğün ·programını çizmiştir.

Gökalp'e göre "ulus, kendine özgü bir kültüre sahip olan bir zümre"
demektir. Bu yüzden kültür, tanımı gereği ulusaldır. Öte yandan Türk ulusu dini gereği İslam ümmetindendir. Uygarlıksa uluslararasıdır ve ulusal
bir nitelik taşımaz. Öyleyse ileri bir uygarlık olan Batı Uygarlığını benimsemek ulusal benliğimizi sakatlamaz. Bu duruma göre, Türk'ün parolası
''Türk milletinden, İslam ümmetinden, Garp medeniyetindenim" olacaktır. Bu formülle Gökalp, ulusun, "ümmet ve medeniyet" karşısındaki bağımsızlığını temellendirmektedir.
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Yine Gökalp için, bir kültürün yaratıcısı ve taşıyıcısı halktır. O halde Türk kültürünü arayacağımız tek kaynak halkın kendisidir. Bu yüzden
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bir ulusun aydın ve düşünürlerinden meydana gelen seçkinleri halka yö,nelmeli, halka uygarlığı götürmeli, buna karşılık halkın kültürünü benimsem.elidir.
Yukarda belirttiğimiz yolda "Türkçülük ve halkçılık" ı temellendiren
Gökalp'in, ·gerek Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılma, .gerekse Kurtuluş
- .Savaşı yıllarında Türklük bilincinin ve ulusal ülkünün doğuşuna uygun
bir ortam hazırladığı söylenebilir. Biricik dayanağını Anadolu'da bulan
.Kurtuluş Savaşının dt>ğurduğu "Türkiy e Cumhuriyeti Hüktl.m
eti" halkçı
·hk ve ulusÇUluğu bir ilke olarak benimsemiş, yüzyıllarca bir ulusal birlilc·ten yoksun kalmış-olan .Aııadt>lu halkının gerçek bir ulus. niteliği kazanma'Sı ·sırasında, Gökalp ve yaratbğı çevrenin rolü büyük olmuştUr. Gerek
ta"rih, gerekse ülkü yönünden Türk ulusunun bilinçlenmesi yolundaki aksiyonları Gökalp'in düşünceleriyle tamamladığı ileri sürülebilir.
Bununla birlikte, Gökalp'in ümmet döneminden ulus dönemine geçi"
sırasında gerçekten olumlu etkiler doğu~an görüşleri, hal! yandaşlar bulan aşın Türkçülük ve Turancılık akımlarına temel alınmak bakımından
günüm üz Türkiyes~nd~ tutucu :bir düşünüşe araç edilmektedir.
_ Ziya Gökalp, "Türkçülüğün Esaslan~' nda, Türkçülük ve Turancılığın
1.ynı kökten gelen ulusların kültürel ortaklığı dışında politik bir anlam
taşi~dığını belirttiği. halde, çağımız düny~sının elverişsiz -keşullanna
al:W.rmaksızın pt>litik anlamda Turancılık ülküsüne yatkın bir akımın varlığı

-~~ilmektedir.

.

Bu bakımdan bir yandan Türkçülüğün kapsamı~ı kültfu çerçevesiyle
belirlerken, öte yandan imparatorluğun dağıhna yıİlannda bir Türk ulusu bilinci .yaratına v~ Türk ülküsünü gerçekleştirme yolunda an bir Ti.irk
kültürünü arayan Gökalp'in fikirlerini birer doğma olmaktan kurtannamı2"
'fierekir.
·Gerçekten Bab'yla ilişkilerimizin zorunlu sonucu olarak Bab kültürünün kültürümüze kattığı çizgileri ayıklamak iııteyen ve çağdaş kültürün
benimsenmesi yolundaki hareketlere karşı bir direnme niteliği kazanan
iışırı. Türkçülük akımının, genellikle Gökalp'in dar anlamda yorumlanmış,
kültürü n ulusallığı görüşünden kalktığı görülmektedir.
. Oysa

çağımızda toplumların

gittikçe

açık

toplumlar

özelliği

ması, kültürler arası ilişkilerin artması anlamına gelmektedir.

kazanÖzellikle
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basın-yayın araçlarının,, başka

bir deyimle kültür kalıplarının gelişmesi
ve yaygınlaşması çeşitli ulusların kültürleri arasında bir alışverişe, bir ortaklığa varmakta ve herhangi bir ulusal kültürün çağdaş külfürden geniş
.çapta etkilenmesine yol açmaktadır.
Bu yüzden 20. yüzyılın ikinci yarısında, Türk düşünce tarihinde gerçekten önemli bir yer tutan Ziya Gökalp'i, kendisini hazırlayan koşullar
ve zamanı içinde değerlendimieye çalışmamız gerektiği kanısındayız.

