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Sosyologu olmayan bir kavim, yürüyeceği doğru yolu tayin edemez.
Ziya Gökalp

Özet
Türk sosyoloji tarihi denilince akla ilk gelen 
isimlerden biri Ziya Gökalp’tir. Gökalp, ül-
kemizde sosyolojinin kurumsallaşmasına ön-
cülük eden kişi olmasının yanında devrinin; 
sosyal, siyasi, ekonomik ve dini birçok proble-
mini kaleme almıştır. Devrinin problemlerini 
kendisine dert edinmiştir. Öyle ki mesaisinin 
çok önemli bir kısmını ülkenin problemlerine 
çözüm bulmak için harcamıştır. Kökten çö-
züm arayışlarının merkezindeki kişidir Ziya 
Gökalp. Ona göre eğer bir kurtuluş sağlana-
caksa bu bilimsel ilkelere uygun olarak ger-
çekleşebilir. Bu bağlamda Fransız sosyolog 
Durkheim başta olmak üzere pek çok bilim 
adamının yöntemlerini kullanarak toplumun 
geçmişini anlayıp kurtuluşuna ışık tutmaya 
çalışmıştır. Gökalp, yaşadığı çağın milliyet 
çağı olduğunu ifade etmiştir. Dolayısıyla kur-
tuluş yolunda atılması gereken ilk adımlar-
dan biri ulusal bilincin yaratılmasıdır. Burada 
Gökalp, evrimci anlayış çerçevesinde ulu-
sal bilincin nasıl yaratılacağını ele almıştır. 
Evrimci/ilerlemeci anlayış ekseninde kavim-
den imparatorluğa, imparatorluktan da milli 
devlete giden bir devlet tipolojisi ortaya koy-
muştur. Milli devlet aşamasına eriştiğimizde 
ulusal bilincin de oluşacağı inancındadır. Yanı 
sıra Gökalp, terakki için hars ve medeniyet ay-
rımı yapmıştır. Bu ayrım üzerinden yeni milli 
kimliğin nasıl oluşacağı konusunda yol gös-
termiştir. Bu çalışmanın temel amacı da Ziya 
Gökalp’in toplumun kurtuluşu ve terakkisi 
için ortaya koyduğu düşünceleri irdelemektir.
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Abstract
Ziya Gökalp is one of the first names that 
come to mind when it comes to the history 
of Turkish sociology. Gökalp, besides be-
ing the person who pioneered the institu-
tionalization of sociology in our country; 
he wrote many social, political, economic 
and religious problems. He was concerned 
about the problems of his time. So much 
so that he spent a significant part of his 
time to find solutions to the problems of 
the country. Ziya Gökalp is the person at 
the center of the search for a radical solu-
tion. According to him, if salvation is to 
be achieved, it can happen in accordance 
with scientific principles. In this context, 
he tried to understand the past of society 
and shed light on its salvation by using the 
methods of many scientists, especially the 
French sociologist Durkheim. Gökalp sta-
ted that the age he lived in was the age of 
nationality. Therefore, one of the first steps 
to be taken on the road to liberation is the 
creation of national consciousness. The main 
purpose of this study is to examine Ziya 
Gökalp’s ideas for the salvation and prog-
ress of society.
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