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E m est Gellner, İslâm dünyasının  
kültürel özelliklerini çözümlediği 
eserinde, Türkiye’de modemist re

formların uygulanma yöntemlerine iliş
kin çarpıcı bir saptamada bulunur: Gell- 
ner’e göre modernleşme sürecinde din- 
sel-geleneksel toplumdan kopuşu ger
çekleştirm eyi am açlayan C um huriyet 
devrimler! ironik olarak Kuram bir di
daktiklikle kitlelere ulaştırılmıştır (1995: 
68). Kültürel modernizmi ve Batılı ente
lektüel akımlan belli yönleriyle benimse
yen Cumhuriyet devrimler! paradoksal 
bir şekilde Aydınlanmadım öngördüğü 
otonom ve rasyonel birey tasarımlardan 
farklı -çoğu zaman da onun felsefî özüyle 
çatışan- bürokratik ve korporatist tek
niklerle kok salmaya çatışmışlardır (Par
la, 1989). tik bakışta oldukça paradoksal 
görünen bu sav, Türkiye’de ulusal haki
kat söylem lerin in  ü retim i hakkında  
önemli bir teorik noktaya götürür bizi; 
bu süreçte modemist didaktizmle donan
mış ulus-devleilerin oynayabileceği rolün 
geniş yelpazesine. Bir anlamda devletin 
manevi şahsiyetinin ulus inşa sürecinde 
oynadığı didaktik olduğu kadar pedago
jik özellikler de taşıyan makro stratejile

r i)  M ete Çetik'e ve Ahm et M. Aytaç’a be metnin 
ilk versiyonları üzerine yaptıkları yorumlar için 
teşekkür ederim.

re. Bu anlamda, her ne kadar Gökalp’in 
görüşleri ve Kemalist devrimler arasında 
medenileştirme misyonuna ve tekniklere 
ilişkin önemli farklılıklardan bahsedile
bilirse de, toplumsal alanın manız kaldı
ğı sosyal-psikolojik tekniklerdeki sürek
lilikler çarpıcıdır ve sadece sol ulusçulu
ğun farklı yorumları için değil, aynı za
manda askeri rejimleri izleyen sistemik 
dönüşümlerin genel karakteristiği açısın
dan da belli bir geçerlilik taşır.

Eğer Gellner’in didaktizm saptaması 
belli bir gerçekliğe denk düşüyorsa, o 
halde şu soruyu sorabiliriz. Ulusal top
lumsallaşma açısından bu tarzda bir ha
kikat üretimini mümkün kılan nedir? 
Neden Cumhuriyet’e geçiş dinsel-cema- 
atçilikten ve Kuratıî hakikat anlayışından 
kopuşu zannedildiği kadar sorunsuz, ya
lın ve geriye-dönüşsüz kılm am ıştır?  
Ulusçuluk ve ulusal cemaatlerin toplum
sallık anlayışı hangi anlamda daha önce
ki hakikat anlayışım yeniden üretir? Si
yasal aygıtların bu süreçlerde oynadığı 
rol nasıl farklılaşır? Ve nihayet devlet for
masyonu ve birey formasyonu arasındaki 
etkileşimin epistemolojik ve sosyo-psi- 
kolojik belirleyenleri nelerdir? Bu soru
lar şüphesiz G ellner'in m odernleşm e  
üzerindeki tespitleri kadar, açıklamaya 
çalışacağımız Türk uluslaşma süreci hak
kında da ve onun otoriter pedagojik ma-
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hiyeti hakkında belirli yanıtlar sağlayabi
lir. Ancak bu konuyla ilgili bütün yanıt
ların verilebilmesi şüphesiz bu yazının 
amacını aşar. Bu nedenle bu yazıda, ulus- 
devletin toplumsal yeniden üretimde oy
nadığı role ve uluslaştırma tekniklerine 
bireysel/kitlesel imgelemin dönüştürül
mesinde izlenen stratejiler açısından  
önemli noktaları öne çıkararak eğilebil
iri ey i umuyoruz.

_______ b_______ __________

20 yüzyılda modern dünyada olduğu gi- 
1 1 8  bi Türkiye’de de ulus-d evi etin inşası iki 

alt-projenin gerçekleştirilmesiyle doğru
dan bağlantılı olmuştur: Uius-toplumun 
ve ulus-bireyin yaratılması ile. Bu yüzyıl
da toplum ve birey arasındaki ilişkilerin 
niteliği kadar sosyal formasyonunun ka
rakteri de ulus-devletin etkisi altında ta
nımlanacaktır. Ulusçuluğun s osy o-politik 
formasyonun üst-belirleyici İlkesi olarak 
ortaya çıkışı, salt devletin kurumsal çer
çevesi açısından değil, fakat aynı zaman
da siyasal teknolojilerin gelişimi açısın
dan da bir dönüm noktasına işaret eder. 
Ulusçuluk, bireylerin anlam-düayalarını 
şekillendiren başat özdeşleşme ve içsel
leştirme referanslarını yeniden yaratan 
başat ideolojik önkabul haline gelmekle 
kalmaz, aynı zamanda siyasal toplumsal
laşmanın da temel yörüngesi haline gelir 
Ulus-devlet, bir yandan teritoryal ege
menliği, diğer yandan da siya sal-bürokra
tik araçlar yardımıyla toplum üzerindeki 
egemenliğini perçinler. Kitlelerin psiko- 
sosyal donanımlarını ulusal idealleri ger
çekleştirecek şekilde biçimlendirir; yeni 
meşru iye t-özd eşleşme alanı içinde bütün 
kaynaklarım sevk ve idare eder. Bu geliş
me, dar anlamda siyaset biliminin, sosyo
lojinin ve antropolojinin ötesine giden 
yeni bir devi et-eksenli toplumsallaşma sü
recinin doğuşuna işaret eder.1

Türkiye’de de Ziya Gökalp'le başlayan 
ve otuzların Kemalist devrimi eriyle kris-

talize olarak devam eden ve ellilerden İti
baren sag-popülist renklere bürünerek 
dönüşen ve yetmişlerden itibaren yarı- 
resmî korporatist faşist renkler kazanma
ya başlayan ulusçuluk deneyimleri, dev
letin resmî ideolojisine şekil vermenin 
yam sıra, yeni toplumsallaşma biçimleri
nin ortaya çıkışm a da işaret eder. 19. 
yüzyılın sonlarından itibaren özgürlükçü 
bir söylem olarak ortaya çıkan ulusçu
luk, mutlakıyet rejimine karşı eleştirel ve 
özgürleştirici bir siyasal hareket olarak 
ortaya çıkmış ve ardından da bir makro- 
toplumsal belirleyen haline gelmiştir. Di
yebiliriz ki ulusçuluk yeni bir toplumsal
laşma ekseni ve hakikat söylemi yarat
manın yam sıra, bu söylemleri örgütleyip 
yayacak yeni siyasal kadroların oluşumu
nu da belirlemiştir. Ve aşağıda da tartışa
cağımız üzere, ulusçu toplumsal teknolo
jiler yeni bir bürokratik aygıtın elinde şe
killenmiştir. Bu yönüyle baktığımız da 
Türk uluslaşması, devletin, toplumun ve 
bireyin topyekûn dönüştürülmesi amacı
nı hedeflemiş ve bürokratik teknolojile
rin gelişimi bu süreçlerle atbaşı gitmiştir.

Bu nedenle iddia edilebilir ki, Türki
ye’de ulusçuluğun resmî biçiminin bü
rokratik-tarzda tasarlanmış olması Türk 
m odernleşm esinin ruhu ile de uyum  
içindedir. Zira geç dönem OsmanlI re
form denemelerinden bu tarafa bu an
lamda, uluslaştırm a ve uygarlaştırm a 
projeleri kitlelerin ve sınıfların popüler- 
demokratik talepleri üzerine değil, bü
yük ölçüde bürokratik Weitaııschaıtıoıg’a 
ve onun resmî kültürüne bağlı olarak şe
killenmiştir. iddia edebiliriz ki, klasik 
Osmanlı yönetim zihniyetini belli ölçüde 
etkilemiş olan İbn Halduncu (medeni- 
merkez ve asabi-çevre karşıtlığı üzerine 
inşa edilmiş olan) tahayyül, modernleş
me süreci ile birlikte, merkezin kültüre!- 
siyasal kodlarının çevreye yayılımı biçi
mini almış ve toplumsal alan önemli öl
çüde bürokratik-siyasal belirlenime tabi 
kalmıştır (Mardin, 1991: 178 -181 ). Bu
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ise, ulusçu kültürel yeniden üretimin  
merkezileşmeye başlamasının ve sembolik 
alanın göreli olarak ulus-devletin belirle
nimine açık hale gelmeye başlamasının 
bir sonucudur.2 Bürokratik belirlenme, 
uluslaşma ve medenileşme hedeflerine 
ulaşılmasında didahtik-pedantik stratejile
ri etkin bir şekilde kullanmaya başlamış 
ve bflylece kitlelerin  koşullan  ulusal 
tarzda inşasının yaratılmaya çalışılmıştır.

Devlet iktidarının, merkezden taşraya 
doğru yayıldığı ve ulusal hedefler için 
k itlelerin  topyekün m obilizasyonun  
amaçlandığı koşullarda, 19. yüzyıllardan 
itibaren eğitim ve kültür alanları da bü
rokratik bir nitelik kazanmaya başlamış
tır, Bu nedenle devlet geleneğinin şekil
lendirdiği bürokratik-seçkin kültürü, de
nilebilir ki, Türk ulusçuluğuna da dam
gasını vurmuş ve popüler milliyetçilik 
yorum larının gelişimini gölgelemiştir. 
Nüfusun ezici çoğunluğunun kırsal ve 
okur-yazar olmadığı buna karşın merkezi 
siyasal-bürokratik aygıtın görece örgütlü 
ve modern ize olduğu Türkiye'de, kitlele
rin yukarıdan uluslaştırıcı ve uygarlaştı
rıcı bir toplumsallaşmaya tâbi tutulması 
ilginç kontrastlar yaratmıştır. Bir yandan 
merkezde öbeklenmiş öğretici-eğitici-bil- 
gtç tarzıyla hemen ayırt edilen rasyona- 
list-Batıcı ve bürokratik bir ulusçuluk 
yorumu ile diğer yandan da taşra kökenli 
popülist-milliyetçi muhafazakâr milliyet
çilik arasındaki bir sistemik gerilime yol 
açmıştır. Bu açıdan bakıldığında, Türk 
uluslaşması, devletin müdahalesiyle ulus 
inşa etme girişiminin son derece belirle
yici olduğu bir örnek olarak değerlendi
rilebilir, Eric Hobsbawm’m işaret ettiği 
üzere, Türkiye örneğinde de sadece bi
reysel kimlikleri uluslaştırmakla kalma
mış, aynı zamanda başarabildikleri ölçü
de -her ne kadar arzu edilen sonuçların 
elde edilip edilmediği tartışılmaya değer 
olsa da- yukarıdan aşağıya doğru evren- 
sel-kültürel referanslar dikte edilmiştir 
(Hobsbavvm, 1995; 80-100).

Uluslaşma sürecini sürükleyecek bur- 
juva-dem okra tik geleneğin etnik-dinsel 
hatlar boyunca ayrıştığı ve emperyai sivil 
toplumun embriyonik gelişmişlik düze
yinde olduğu Türkiye’de, bürokrat-ente- 
lektüel kadroların ‘medenileştirme’ süre
ci yanında, ‘ulusîaştırma’ sürecinde de 
öncü rol oynamaları anlaşılır bir gelişme
dir. imparatorluğun ve Cumhuriyet tari
hinin bu önemli niteliği ulusal toplum
sallaşma stratejilerinin didaktik bir ka
rakteristiğe bürünmesinin de nedenidir.
Bu ise Türk uluslaşma süreci açısından 
üç önemli sonucu beraberinde getirmiş
tir: Birincisi taşra-periferi menşeili popü- 1 1 9  
ler-muhafazakâr Türk ulusçuluğunun  
bürokratik-devletçi ulusçuluk karşısında 
başlangıçta marjinal kalmasını; İkincisi 
ulusal teknolojileri tasarlayacak bürokra
tik kadroların devletin organik-aydmlart 
olarak işlev kazanmasını ve sonuncu ola
rak da ulus-devletin kurulmasını sağla
yan siyasal devrimlerin burjuva-demok- 
ratik bir karakterden ziyade, btırjuv «-bü
rokratik bir karakter taşımasını.3 Sınıfsal 
konfîgürasyonların ve siyasal gelenekle
rin bir sonucu olarak, burjuva-bürokra- 
tik devrim d i dük ti k-pe dan t i h toplumsal
laşma stratejisi eşliğinde değerler sistemi 
üzerinde etken bir üst-ben (süper-ego) 
oluşturmuş*1 ve bu üst-ben, kitlelere oto
riter bir tarzda şahsiyet ve kimlik kazan
dırmayı amaç edinmiştir. Bu amaç kendi
sini CHP’nin otuzlu yıllardaki politikala
rında daha somut olarak ortaya çıkarma
ya başlamıştır:

Her tahsil ve terbiye müessese sinde tale
benin teşebbüs kabiliyetini kırmamaya 
şefkat ve nüvazişte itina etmekle beraber, 
onların hayatta kusurlu olmaktan vika
ye için ciddi bir intizam ve inzibata ve 
samimi ahlak telakkisine alıştırmak mü
him olduğu kanaatindeyiz (Parla, 1992:
71-2).

Böylece im paratorluğun bürokratik  
geçmişine damgasını vuran patrimonyal
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karakteristik, şaşırtıcı bir biçimde ulus
laşma ve kolektif toplumsallaşma süreç
lerini de belirlemeye başlamıştır, İddia 
edilebilir ki, uzun eğitim, öğretim ve öz
deşleşme süreçlerinden geçirilen ve siya
sal otoriteye bağlı bir bürokratik gelenek 
ve sıınu/-tt devlet yaratma tekniği, diğer 
bir ifadeyle kullara devlet terbiyesi kazan
dırma biçimleri; ulu s-devi et tarafından 
toplumun ulustaş tinim asın da da en te
m el referan s olarak  k ullan ılm ıştır. 
Önemli bir farkla, sultan ve onun bürok
rasisi arasında kurulan -patrîm onyal- 
ilişkiyi, bir başka formda devlet ve top
lum arasında da kurularak; yani kayıtsız 
şartsız sadık bir emperyat-bürokrasi ya
ratma İdealinden ulus-devlete sadık bir 
ulus-toplum yaratma idealine doğru evri
lerek. Patrimonyal bürokratik gelenekten 
patrimonyal yurttaşlık sistemine dönüşe
rek. Böylece meşruiyetin, aidiyetin ve sa
dakatin referanslarım ulus-d evle tin bek
lentilerine göre yeniden oluşturarak. Kit
lesel toplumsallaşma açısından bakıldı
ğında bu süreç, karmaşık bir itaatkarlaş
tırma süreri olarak çıkmıştır ortaya. Kut
sallık atfedilen bir siyasal şahsiyetin -pre- 
mordiyal ata-baba-Sultan imgesinin- ye
rine ulus-devlet yerleşmiş, bu yolla bü
rokratik uluslaşma (ulus) devletin manevi 
şahsiyetini kutsayan ve en üst-düzeyde 
icra edilen otoriter bir siyasal pedagoji 
halini almıştır.

Bu türden siyasal pedagojik teknikler 
açısından bakıldığında, ulus-devletler 
modern sosyolojinin genellikle ihmal et
tiği bir özelliğiyle öne çıkmaya başlarlar, 
kitleleri toplumsallaştıran bir tür 'ikinci 
doğa' ve bazen de ‘ikinci aile’ olarak.5 Bu 
ulus-devletin kitlesel toplumsallaştırma 
işlevi, sosyoloji kuramlarının ‘birincil ve 
ikircil toplumsallaşma çevreleri’ olarak 
tanınıl ay ageldiği açıklamalara sığmaya- 
cak deııli örgütlü, yaygın ve derin bir et
kinliktir. Devletin, daha önceki toplum
sallaşma mekanizmaları ile kıyaslanma
yacak bîr güce kavuşması sosyoloji ve si

yaset bilimi açısından da önemli bir te
orik boşluğa işaret eder.6 Zira ulusal tek
nolojilerin, kültürden aileye, okuldan ka
musal alana, kolektif sembollerden ulu
sal törenlere kadar çok geniş bir alan 
üzerindeki otoriter yapılandırma etkisi 
göz ardı edilmiştir. Bu tabloda ulu s-dev
let, toplumsallığın bir türevi olmaktan zi
yade, onu belirleyen Faktörlerden biri 
olarak çıkar ortaya; bir anlamda toplum
sal yeniden üretim tekelini hatırı sayılır 
ölçüde eline geçirmiş bir kurucu aygıt 
olarak (Alıhusser, 1984: 1-60).

Bu tekeli kullanan devlet, adına ister 
toplumsal, ister kitlesel, ister popüler 
alanlar diyelim, bu alanları yukarıdan be
lirlenmeye maruz kılar ve bu biçimleri 
ulusa! Jormasyomtn içinde harm anlar. 
Ulus-devlet, hem toplumun siyasallaşma
sını hem de ulusçu siyasetin toplumsallaş
masını mümkün kılan teknikleri kulla
nır. Hobbes’un ve Rousseau'nun 'doğal 
durum’ kurgularına koşut olarak, en ge
niş anlamda bir 'ikinci doğa’ haline gelir. 
Ulus-devlet değerler sistemini, sembolle
ri ve kültürü; bireysel özdeşleşme ve iç
selleştirme pratiklerini şekillendirir (Eli- 
as, 1996: 151-8). Böylece bireyleri yurt- 
taşlaştırma görevini üzerine alır; onları 
ulus-bir eyle re dönüştürür. Devlet aygıt
ları, böylece ironik olarak kendilerini 
önceleyen geleneksel cemaatlerin işlev
lerini üstlenir; psikolojik özdeşleşme, iç
selleştirme, yansıtma vb. mekanizmaları 
yardımıyla bireyleri ulusat-kozmosa da
hil ederler; ulusal cemaatleri yeniden 
üretirler; onlarr ulus formatrnda toplum
sallaş tırır.

Uluslaşma, bu anlamda önemli bir pa
radoksa işaret eder; her ne kadar ulus 
öncesi cemaat biçimlerini -emik, bölge
sel, dinsel, mezhebi, vb.- aşmak ve daha 
evrensel bir temsil alanı yaratmak istese 
de, ulusçuluk pek çok noktada modern 
öncesi cemaat formlarını ulusal cemaat 
içinde yeniden yaratır. Bir yandan mo
dern toplumların (Gesellschaft) akılcı-
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araçsal öznelerine, ve iktisadi yetkinliği
ne, diğer yandan ise cemaatlerin (Geme- 
insehaft) homojenleştirici istemlerine ve 
topluluk mitosuna bel bağlar (Tönnies, 
1974). İlk bakışla bir çelişki gibi görü
nen bu özellik ulusçuluğun başarısının 
bir nedenidir de. Ulusçu imgelemin ba
şarısı büyük ölçüde modern Öncesi ve mo
derni, grup psikolojisi ve aklı, ve cemaat 
ve toplum arasındaki geçişliliği sağlama
sına borçludur. Bu yönüyle ulusçuluk, 
pek çok sağ ve sol ütopyanın yapamadığı 
ölçüde, bu iki modaliteyi kesiştirerek ye
ni bir toplumsallık ve sosyal-psikolojik 
alan yaratmıştır. Bu aynı zamanda, mo- 
dcrn-öncesi cemaat rulıu ile merkezileş
miş devlet aygıtını, entelektüelleri ve 
matbu kapitalizmi buluşturan bir eksen
dir. iki farklı kozmolojiyi ilksel toplu
lukların dayanışmacı ve bütünleştirici 
yapısını bürokratikleştirerek ve devlet
leştirerek buluşturmasıdır. Resmî ulus
çuluk bir anlamda modern sivil loplu-

mun ve kapitalist ilişkilerin saf özne ta
sarımlarına ( homo econumicus) paralel 
yeni bir özne anlayışı (homo nationalis- 
mtıs) çıkarır ve toplumu, kitleyi ve sınıfı 
daha yüce bir kolektif kimliğin içinde 
dönüştürür; ulusallaştırır. Ulus-devlet 
ancak bu sayede ulus-bireylerin mobili- 
zasyonu için gerekli altyapıyı yaratabilir; 
ancak kendi mitolojisini yaratarak ve 
toplumu zihiıısel-psikolojik olarak dev
letin bürokratik hakikat söylemine bağlı 
kılarak; bir tür ulusçu kolektivisı ütopya 
ile dayanışma ve altruizm eğilimlerini 
besleyerek varolabilir.

Bu, Etienne Balibar’ın boyun egme/tâbi 121 
olnıa (subjeclion) ve ozneleşme (subjec- 
tivalion) süreçleri üzerine, yaptığı sapta
manın ulusçuluk ideolojisi örneğinde ne 
denli geçerli olduğu gösterir bize (Balibar,
1994: 1-15; Butler, 1997: 106-31). Özne
ler için şahsiyet kazanma ancak ulusal 
kültüre ve yasalara uygun davranabilme 
ve yurttaşlık beklentilerine karşılık vere-

I f Bankası 'tim açılışında kurucular heyeti... Aydınlar w  bürokrasi ulus inşâsının re idıtsal 
kültürün ' oluşumunun kurumsıd re ideolojik çerçevesini belirlemiştir. Bürokrasinin bu 
misyonu ıtrine getirişindeki modemist ilki muhafazakâr milliyetçilik açısından 
sorunludur. Ki bu sorunlastirmu da milliyetçiliğin bir başka özgün itkisini teşkil eder.
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bilme durumunda mümkündür. Okullar, 
aile, kiliseler, dinsel kuruluşlar, partiler, 
sendikalar, basın yayın araçları, vb. bir 
sosyal formasyon olarak ulusal formasyo
nu bilişsel ve psiko-sosyal düzeyde üre
tir.7 Kitleleri ulus-özne haline getirmek 
üzere Foucaultyen anlamda itaatkâr be
denler ve vicdanlar yaratır. Bu yönüyle 
Türkiye den ey (im) i en üst düzeyde uygu
lamaya konmuş bir siyasal toplumsallaş
madır, Bu noktada Namık Kemal’den Zi
ya Gökalp’e oradan da Kemalist devrimle- 
re uzanan çizgi bir yandan ulusçu reform
ları oluşturma uğraşı verirken, diğer yan
dan da ulu s-bireyi eri harekete geçirecek 
bir adlandırma-çağırma sistematiği yarat
maya çalışmıştır. Bu anlamda Türk ulus
laşması vazife, meyinim ve kolektif vicdan 
gibi kavramlar eşliğinde ulusal-teknoloji
lere yön vermeye başlamış ve toplumsal 
tahayyül bürokratik-pedagojik müdahale
ye açık hale gelmiştir.

II.
VİCDANİ KOLEKTİVİZM VE 

ULUSAL İTAATKARLAŞTIRMA

İçtimai ruh hiçbir zaman teybi, ümitsiz, 
bedbin olmaz. Fertlerde gördüğümüz 
imanlılik, ümitlilijı, nikbinlik halleri iç
timai hayatın husule getirdiği eserlerdir 
(Gökalp, 1981 :57).

Cumhuriyetin kuruluşunu izleyen yıl
larda özellikle Tek Parti rejimi altında 
Türk ulusçuluğunun toplumsal aidiyet 
ve özdeşleşme referansları dönüşmüş ve 
imparatorluğun esnek ve etkisiz siyasal 
altyapısına kıyasla, yeni ulus-devletin  
otoritesi pek çok alanda merkezileşmiş, 
derinleşmiş ve örgütlenmiştir. Bu dönü
şüm aynı zamanda Cumhuriyet rejimi
nin, fiziksel güç tekelinin yaru sıra sem
bolik şiddet tekelini de kullanmasının 
bir sonucudur (Bourdieu, 1985: 731-2). 
Ulusal teknolojilerin gelişimi ile kitleler, 
devletin siyasal iradesinin bir uygulama

alanı olarak yeniden yapılanmıştır. UIus- 
devlet, kitleleri topyekûn mobilizasyon 
için hazır hale getirebilmiştir. Bu yönüyle 
mobilizasyon, standartlaşma ve uluslaş
ma bir arada düşünülmesi gereken süreç
lerdir. Gerçekten de Türk ulusçuluğu en 
erken dönemlerinden itibaren sembolik 
ve psikolojik olarak da kitlelerin anlam 
dünyalarım tek bir merkezden belirlen
mişçesine uyu m laş armaya ve siyasal ide
allere koşut kılmaya çalışmıştır. Ulus- 
toplum kayıtsız şartsız özdeşi eşilmeyi va
az eden bu yönüyle, diğer uluslara ve 
toplumsallık biçimlerine göre şüphesiz 
önemli bir çekim merkezi haline gelmiş
tir. Ziya Gokalp'm elinde şekillenen er
ken yoruma göre, “cemiyet, sosyal suret
te birleşerek ortak vicdana, ortak mefku
reye malik [.„] bütünlüğe ulaşmış, bir
leşmiş ve müstakil bir heyettir", ki cemi
yetin “bu biçimine aynı zamanda millet 
adı verilir" (Gökalp, 1979 : 8 0 ) . Türk  
milliyetçiliğine göre “hakiki cemiyetler 
ancak milletlerdir”, zira “milletler, top
lum türleri arasında son evrim tıoktası- 
dırlar" ve “bir taraftan fertleri arasında 
tearüf (sempati), diğer taraftan fertleriyle 
başka milletlerin fertleri arasında tena- 
kür (antipati) bulunan bir züm re"dir 
(Gökalp, 1972: 6).

Ulusçu paradigma, bireylerin ancak “iç
timai vicdanın rehberliğinde ve içtimai 
m uhitte yaşayabileceğini" ileri sürer 
(a.g.e.: 46) ve ‘ferdi şuur’ karşısında ‘içti
mai vicdanı' yüceltir. Ardından Durlthe- 
imcı postulayı izleyerek toplumsal ve bi- 
reysel-psikoîojik düzeyler arasında, net 
bir hiyerarşi öngörür ve tüm dengeli m ci 
bir şekilde kolektif bitince bireysel bilinç 
karşısında mutlak üstünlük tanır. Bunun 
doğa] sonucu da, kolektif bilincin 'terbiye’ 
yoluyla bireylere benimsetilmesinin salık 
verilmesidir (D urkheim , 1 9 9 4 : 3 5 -6 ) .  
Toplumsal değerlerin entelektüel ve moral 
üstünlüğü mutlak kabul edildiği için, do
ğal olarak ulusal kültürün bireylere ‘zerk 
edilmesi’ kaçınılmaz bir zorunluluktur da
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Ulusallaşma, toplumun ve entelektüelle
rin topyekün bir biçimde mefkure-ideal 
sahibi kılınması ve ulusun mefkureye uy
gun bîr şekilde terbiye edilmesidir; kitle
lerin vicdani ve duygusal bir rafineleştir
me sürecinden geçirilmesidir.

Terbiye, Gökalpçi ve Cumhuriyetçi şe
mada, la millî (ulusal olmayan) alışkanlık
lardan arınma ve kendi benliğini tanıma 
sürecidir; HeıdeDgeryen anlamda bir yu
vaya düttüş-tür. Yuva, totolojik görünse 
de, yine ulusun kolektif vicdanından ve 
değer yargılarından başka bir yer değildir. 
Kolektif vicdan hem bütün değerlerin 
kaynağıdır, hem de bireylerin etkisinden 
kurtulam adıkları psiko-m oral ağırlık 
merkezidir. Bu yüzden, uluslaşma dar an
lamda akli-rasyonel bir süreç olarak de
ğil, vicdani bir süreç olarak görülür; bu
nun doğal bir sonucu olarak öncelikli 
ödev olarak, kolektif ruhun terbiye edil
mesi gerekir. Gökalp kitlelerden entelek
tüellere dek uzanan bu terbiye/toplumsai- 
laşma potasım ulusallık ve cinnet ikilemi 
etrafında tanımlar (Gökalp, 1941: 21):

Okumuşlar! Bırakınız gururu  /  Alilli
karsı öğreniniz milletten.,.

O vicdandır sizse onun şuuru /  Köksüz
şuur uzak değil cinnetten,,.

Bu noktada ulusçuluğun saf bir ‘bi
linç’ sorunu olarak değil, bir 'kolektiF 
vicdan' sorunu olarak algılaması teorik 
bir dil sürçmesinden ya da basit bir ter
cüme sorunundan kaynaklanmaz, aksi
ne tam da ulusun vicdanileşmiş bir ide
al olarak algılanmasından kaynaklanır. 
Bu yüzden, Türk ulusçuluğu vicdanileş
me sürecini -yani vicdanın bilinç haline 
gelme sürecini- ulusal pedagojinin oluş
turulmasının önemli ayaklarından biri 
olarak görür ve vicdani kolektivist bir 
perspektiften bireyselliği ve bireysel aklı 
mahkûm eder. Buna göre, enteleklüel- 
felseft meraklarının peşinden giden birey 
topluma yabancılaşır ve bunalımlara dü
şer; toplumsal İdeallerden uzaklaşarak

intiharın ve deliliğin eşiğine gelir. Birey
sel saikler milliyetçi vicdani kolektiviz
min nezdinde kaosun ve bunalımın ne
denleri olarak kabul edilirler. Bireysel 
olan, alçaltıcı kaosa; millî olan ise kolek
tif vicdanın yüceltici enerjisine tâbi olur. 
Gökalp’e göre “deliliğe istidadı olan bir 
adamı, deli olmaktan kurtaracak tek va
sıta, o adamın yüksek bir mefkureye ma
lik olmasıdır" (Gökalp, 1982: 63-4), Bu 
noktadan itibaren açık bir şekilde, ulusal 
idealler bireyse] bunalımları kolektif yü- 
celtim e dönüştürecek bir araç olarak  
kurgulanır. Bu yüzden vicdanî kolekti
vizm intihara ve bunalıma eğilimli ruhla
rın sağaltılmasınm ve tekrar ulusal ideal
lere kazandtnlmasının yegâne yoludur. 
Kolektif vicdan alanına dahil olmak Türk 
ulusçuluğunun formülasyonunda ego
izm den altruizm e (D urkheim , 1 9 8 6 : 
197-222), kaostan yücebime ve bireysel
den toplumsala geçişle özdeştir. Ve ulus- 
devlet bu geçişliliğin garantörüdür.

Vicdani entegrist niteliği sayesinde 
mefkure (ideal) “bireylere maddi tabiatta 
olmayan, hatta ferdi ruhlarda hiç yaşan
mayan yeni bir hayat yaşatır" ve “ruhları 
vecdli, esrarengiz, sırrı bir seviyeye yük
seltir" (Gökalp, 19B2: 53 ). Mefkure, ba
sit anlamda bir hedef değildir, o kolektif 
vicdanı oluşturan ve harekete geçiren hir 
olgudur; bunalım koşullan altında birey
lere yaptıklarını unutturan ve şahsiyetle
rini kaybettirerek kolektif şahsiyete iltica 
ettiren manevi bir süreçtir.® Mefkure, iç- 
yapışkanlıgı (colıcsicnı) artırıcı, bireysel 
çıkarlardan tamamen arınmış kolektif bi
linçtir. Kriz anlarında yardıma yetişen ve 
bireyleri normal şartlar altında olmaya
cakları kadar fedakâr olmaya teşvik eden, 
aslında ‘cemiyetin görünmeyen varlığın
dan' başka bir şey olmayan bir dinamik
tir. Mefkure, bireylerde altruizm (özgeci
lik) eğilimini artırır ve kendilerini hiçe 
sayarcasına milletin büyük menfaatlerine 
adamaya hazır hale getirir, zira Gökalp’e 
göre “mefkure, cemiyetin ta kendisidir’’;9
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Mehmet İzzet
C O Ş K U N  D  E Ğ İR  M E N C İ O Ğ L U

Emekli kaymakam Nazm i Bey'in oğlu 
M ehm et İzze t (Bey), 18 91 'de  İstan
bu l'da  doğar. İlköğretim in i burada bi
tird ik ten  sonra, Galatasaray Lisesi'ne 
girer ve 19 0 /'d e  b itirir. Osmanlı hükü
m e tin in  açtığ ı s ına v la rı kaza n ır ve 
1908 'de Fransa'ya gider. O sm anlı II. 
M eşru tiye t'i ilan  eder. M ehm et İzzet 
28 arkadaşıyla b irlik te  Fransa'da Louis 
Le Grand Lisesi'nde d in le y ic i o larak 
derslere katılır. Aynı zam anda Paris- 
Sorbonne Üniversitesi'ne devam eder. 
Bu ün ive rs iten in  3. s ınıfında Felsefe 
B ölüm ü'nde sınavlara hazırlanır. O ra
da bundan başka her hangi bir kayda 
rastlanmaz. Fakülteyi b itir ip  b itirm edi
ği de b ilinm ez. Ancak 1908-1913 yıl
ları arasında, bu üniversitede E. Durk- 
heirn, F. Rauh ve L. Levy Bruhl vd. ho
caların derslerine devam eder. 21 ya
şındayken Türkiye 'ye döner ve Adnan 
A d ıva r'ın  başkanlığını yaptığı H ila l i 
Ahm er'de (Kızılay) memuriyete başlar. 
B irinci Dünya Savaşı boyunca burada

çalışır. M em ur o lduğu için de askere 
a lınm az. M ondros M ü ta re k e s in d e n  
sonra, 1918'de, İslanbu! Darülfünunu 
Edebiyat Fakültesi m üdürlüğüne getiri
lir. Burada 70 gün kalır, istifa eder ve 
Tıp ve M ü lk iye  mekteplerinde Fransız
ca hocalığ ı yapar. 1919 'da  İstanbul 
Darülfünunu Edebiyat Fakültesi Felsefe 
Tarih i m u a llim liğ in e  atanır. K an t'ın  
A m ali v e  N azari A h lak ı ile, Fransız f i
lo zo fu  A be l R ey 'in  P ratik  v e  T eorik  
A h la k im  tercüme eder. Ancak taş bas
malar halinde çıkar. Kendisinden b ir
kaç yıl büyük olan ve Türkiye'de sos
yo lo ji kürsüsünü kurduktan sonra dü
şünce alanında büyük ün yapan ve çı
ğır açan Ziya G öka lp 'in  çalışmalarına 
ilg i duyar. Uzun zam andan beri de
vam eden savaşların ve acıların e tk i
siyle de, bir süre felsefe ve ahlaka yö
ne lik  çalışmalarını askıya alır ve sos
yo lo jiye  yönelir, Z iya G öka lp 'i yakın
dan iz ler, okur, hazm eder ve ta kd ir 
eder. M ehm et İzzet, önce Z. G öka lp 'in  
"Büyük adam lar" adlı makalesini ele 
alır ve M . izzet de "İçtim aiyat Muasır 
Hayat ve Büyük A dam lar" başlığı a l
tında arka arkaya üç makale yayımlar.

Bununla da kalmaz, C um huriye l'in  
ilan ından  tam  ik i ay önce Z iya  G ö
kalp 'in  Türkçülüğün Esasları adlı eseri
ne karşılık olarak, M illiyet N azariyeleri 
ve M illi I layat adlı şah eserini yazar ve 
yayınlar. Öte yandan da derslerine de
vam eder, bu kere de, I924 'te  Fransız

‘'u lu su n  yaşam ını tehd it edeıı koşu lla r" 
ortaya ç ık tığ ında , “b ü y ü k  b ir  ham le ile  
ken d in i kurtarm aya azm ettiren" k o le k tif 
d in a m ik tir  (a.g.e., s. 45). M efkure  ve ko 
le k tif  v icdan, ‘m enfaat gereği çalışma ya
sasına’ -yan i faydacılığa ve m addeciliğe- 
karşı o d e n li baskındır k i, b irey le r m ef
ku re n in  karşısında ke n d ile rin i başka b ir

dünyaya a il hissetmeye başlarlar:

Ya$anıak, daima büyük lehli kelere atıla
rak, büyük bedeller ödeyerek büyük 
vccdleri aramaktır. Bundan dolayıdır ki 
insanca en kıymetli eşya, kendileri için 
en Jaydalı olan şeyler değil, en çok vecd 
veren şeylerdir (a.g.e., s. 31).
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sosyologlarından Hesse et G leyz'in Les  
n o t io n  d e  so c io lo g ie 's 'tn i İ ç t im a iy a t  
D ersleri olarak tercüme eder. M ehm et 
İzze t'in  bu çeviris i lise ve ün iversite 
sosyoloji öğretim inde büyük bir boşlu
ğu doldurur, izzet Bey bu çevirin in ön
sözünde ya z a rla rın  Fransız ruhunu 
'nakşettiğ in i' be lirtir ve bunu telafi et
mek için de, 1928 yılında Yeni İçtim a
iyat D ersleri adlı ders kitabını kaleme 
a lır . Bu k ita b ın  b ir  k ısm ın ı R. H u- 
bert'den tercüm e, b ir  kısmım da te lif  
olarak yayım lar ve uzun y ılla r lise ve 
m uallim  mekteplerinde ders kitabı o la
rak okutulur.

M ehm et İzzet bir yandan fakültedeki 
derslerine devam eder b ir  yandan da 
1923, 1924, 1925, 1926 yıllan boyun
ca Edebiyat ve İlahiyat Fakültesi mec
m ualarında makaleler yayımlar. Cum 
huriye t'in  ilanından sonra üniversitede
ki başarılı çalışmaları ve dirayeti üzeri
ne, "m üderristik" (profesörlük) payesini 
alan İzzet Bey, felsefe, ahlak, din felse
fesi vb. alanlara yönelir ve Alm an f ilo 
zo fu  Kari V o r la n d e r 'in  F e ls e f e  Tari
hi" nin b irinc i c ild in i çevirir. Bu çeviri

nin ik inc i c ild in i ise, kendisinden sonra 
asistanı Orhan Sadettin tercüme eder.

Aynı yıl, yani 1927'de Mehmet izzet, 
"leucem ıe" hastalığına yakalanır. Buna 
karşın çalışmalarını ihm al etmez. İstik
la l Lisesi m üdürü Servet Berk 'in baş
kanlığında, İstiklal Lisesi'nde "Türk Fel
sefe C e m iye tin in  kuruluşuna önderlik

eder, çalışmalarına katılır. Bununla da 
kalm az. Yine aynı y ıl M ehm et Emin 
Erişirgil'în başmuharrirliğini yaptığı H a
y a t  m ecm uasına m aka le ler ye tiş tirir. 

Olgunlaşmış üslubuyla, burada 60 ka
dar m akale yayım lar. Bu m akale lerle 

b irlikte diğer yayın ve çalışmalarını ya
kından izleyen entelektüel züm reler, 
İzzet Bey'in b ilg i, dirayet ve çalışmala
rım büyük b ir takdirle karşılar, Darülfü- 
nun 'un  en sevilen , sayılan ve itib a r 
gösterilen b ir siması olur. Çevresindeki
leri etkilemeye başlar, herkes onun dü
şüncelerinden bol bo l yararlanır.

Ancak sağlığı gitgide bozulur. Ahlak 
felsefesine yönelik önem li çalışmalarını 
sürdürse de bunları yayımlayamaz. Dr. 
Adnan Adıvar bunların yayım lanması 
iç in  ön ayak o lur ama o da yayım la
mayı başaramaz. Aynı şekilde din fe l
sefesine de yönelir. A lm an düşünürü 
H ö ffd ing 'in  D în f e l s e f e s i  adlı eserini 
çevirir. Ancak asistanı O rhan Sadet- 
t in 'in  ifadesine göre, M ehm et İzzet'in 
bu çevirisin in de ne olduğu bilinm ez.

Hastalığı tam b ir tedaviyi gerektirir. 
1828'de M ehm et Emin Erışirgil'in yar

dım ıyla, tedavi görmek amacıyla, A l
manya'ya kültür ataşesi olarak gönderi
lir. Bu yıllarda en çok Adnan A dıvar'la  
görüşür ve öze llik le  de aralarında çok 
samimi mektuplaşmalar olur. 1929'da 
an iden  T ü rk iy e 'y e  döner. D a rü lfü -  
nun'da üç ay kadar "İçtim aiyat" dersle
rin i verir.

>
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Daha yüce bir ruhsal deneyim adına 
şahsi menfaatleri ve aklı bir tarafa bırak
mak ve kolektif vicdanının buyruğunu 
yerine getirmek, ulusçu teknolojiler tara
fından bireylere bir arınma (katlıarsis) ve 
yüceltim (sü blim osyon) tekniği olarak su
nulduğunu düşündürür bize. Yüceltim  
ve annma süreci bireylerin gündelik işle

rinden ve 'adi zamanlardan’ ayrılır. Zira 
insanın ancak ruhunun derinliklerinde 
hissettiği mefkureyi hayat, ‘tatmin için 
maddi vasıtalara muhtaç değildir.’ Ulusal 
ideallerin verdiği ‘içtimai vecd’ o denli 
yüksektir ki, bireyler akli melekelerini ve 
bedensel gereksinimlerini bir yana bıra
karak ‘içtim ai vicdan’a teslim olurlar
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Fakat çaresizdir. Tedavi olmak üze
re tekrar B e rlin 'i gönderilir. Bu ik inc i 
gidişinde de çalışmadan duramaz. Bu 
kere A lm an filo zo fu  Husserl'in "phe- 
no m en o lo g ie ” sine ilg i duyar. Ancak 

bu konudak i ça lışm aların ı da b itire 
mez. Son gün le rinde  iy ice  kötüleşen 
M ehm et izzet,, f i K anunevve l/A ra lık  
1930 pazartesi günü saat 14,50'de 39 
yaşındayken ö iîir. Berlin 'de Hasenhe- 
id 'deki Türk mezarlığında o devir M a
arif V eka le tin in  ve a ilesin in yaptırdığı 
kabre konulur,

İzzet Bey'in ölüm ü çağdaş Türk dü
şünce tarih inde yeri doldurulam az b ir 
boşluk bırakır. Ö lüm ü üzerine birçok 
dergide, üniversitede yayınlar çıkar, an
ma toplantıları yapılır, Türk düşüncesi
ne yaptığı katkılar d ile  getirilir, Bununla 
beraber, ün ivers itede be lk i de kıska
nanlar, onun müstehzi bîr şahsiyete sa
hip olduğundan sö2 ederler. Ancak iz
zet Bey'i çok daha yakından tanıyanlar, 
onun Sokret'rn "Iron ipue" yöntem ine 
f ik ir  terbiyesi amacıyla başvurduğunu 
söylerler. N itekim , H ayat mecmuasının 
41, sayısında, "İs tihza Cennetten mî 
çıkmıştır?” başlığı altında, b ir de maka
le yayımlar. Bu makalesinde İzzet Bey 
şöyle der: " [...j Şu mübarek fik ir daya
ğını zaman zaman herkes tatmıştır, İs

tihza, kâh komşumu yaralamış, fakat 
neticede b ir  düzelme, b ir  ilerleme hu
sule gelmiştir, İstihzaya layık isek, ken
d im iz i derler toplarız. Haksız yere b i

zim le alay edilirse, gülünç olan biz de
ğ iliz , be lk i o  haksızlığı yapandır. Her 
halde bir istifade eden vardif. Herkes 
is tih z a n ın  a le y h in d e  b u lu n u r . Ben 
onun lehindeyim . İsterseniz siz de be
nim  bu hükm üm le alay edin. Lâkin bu 
makalenin başından beri, benim sizin
le eğlenmediğimden em in misiniz?"

Mehmet izzet, gerek Batr'da gerekse 
Türkiye'de büyük sosyal olayların, da l
galanmaların ve savaşların olduğu ka
dar, sosyo lo jin in  de şaha kalktığı b ir 

dönemde yaşar. Tanzimat'ın sonuçları
nı, M eşru tiye t'in  başlayış ve b itiş in i, 
Cuımhuriyet'in ilanını ve bu dönem ler 
boyunca o lup biten tüm  olayları acılan 
yakından görür ve yaşar. D olayısıyla 
onun çeşitli konular üzerindeki düşün
celerin i bu konjonktürün dışında say
mak m ümkün değildir,

A, Comte, insanlığın geçird iğ i aşa
maları "metafizik, teo lo jik , pozitif" o l
mak üzere üçlü bir formüle bağlıyordu. 
Ondan sonraki düşünürler ve öze llik le  
de sosyo lo jiye  m erak edenler, C om - 
te 'un etkisiyle hep böyle form üller öne
riyorlardı. L. Levy Bruhl, aynı şekilde, 
insanlığı "p râ lo g îqu e ", ” tog ique" ve 
"m eta tog ique" şeklinde açık lıyo rdu. 
(Marıtıköncesi, mantık, m antiksen ra sı) 
Daha b irç o k la n , Türk sosyo lo jis in in  

kurucusu sayılan Z. Gökalp bile, bu tü r 
formüllerden yararlanıyor, Türk top lu 

mlunun tarihi ve kültürel gelişim ini üç 
aşamada a ç ık lıyo rd u : G öka lp , Türk

>

(a.g.e.: s. 48-9), ve bu teslim iyet p s iko lo 

j i k  o larak da ulusallaşın anıtı b ir  gereğidir 
(G ökalp, 1981: 56):

Ferdi h ey ecan lar  aşağıdan yukarıya  yemi 
uzviyetten ru ha  ç ıka n  tesirlerd ir, içtim ai 
ih tiras la r  ise ru hta  d o ğ a ra k  o rad an  uzvr 
Heyecanlan h âkim iy etler i ve kum an dası

altına alan yeni amillerdir.

T ü rk  u lu s ç u lu ğ u n u n  gerek G öka lpç i 
gerekse C u m hu riye tç i gerekse k o r p o t  a - 
t is t - fa ş iz a n  y o ru m la r ı  D u rk h e im ’d a ıı 
esinlenerek ge liş tir ilen  içtim ai M efku reci
l ik  (Sosyal İd e a liz m ) değerler, k o le k t if  
an lam  ve idea lle r a lanına odaklanır. Bu
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topluırıunun insanlık tarihi içinde, ön
ce Kavmi, sonra Ümmet ve şim di de 
M ille t aşamasına ulaştığını söylüyordu. 
Böylcce C ökalp aynı zamanda döne
m in in  Türkçü, O sm anlıct-is lâm cı, ve 
Batıcı akımlarını bir sentezde buluştur
mak is tiyo rdu : "Türk m ille tinden im '', 
"İslâm üm m etindenim ", "Batı medeni- 
yetindenim " demek suretiyle de tüm fi
k ir akımlarını Türk m illiye tç iliğ inde b ir
leştiriyordu. Fakat Durkhcim 'den esin
lenen ve A. Comte'un pozitivizm inden 
beslenen Z. C ökalp bu projesini "sos- 
yo lo jis te " b ir yön tem le  ele a lıyo rdu .
I tatta o kadar ileri gidiyordu ki, her şe
yin nedeninin bizatihi toplum  olduğu
na inanarak sosyo lo jik  determ in izm e 
kayıyordu. Topluma inmeyi ve her şe
yin  kaynağının orada yattığını görerek 
Türk m illiye tç iliğ in i, Türk toplum unun 
d e rin lik le r in d e n  çıkarm ayı öneriyo r, 
d ilde, estetikte, ahlakta, hukukta, d in 
de, iktisatta, siyasette, felsefede Türkçü
lüğü kuvve tli d e lille r le  savunuyordu. 
M il l î  v icd an ın  k u vve tle n d ir ilm e s in i, 
m illi dayanışmayı, halka doğru gitm e
yi, Batı'ya yönelmeyi, m illiye tç iliğ in  te
m eli savıyor, bunu da kültür ve mede
niyetin ayrılığı ile açıklıyordu. Türkçü
lerin I ürk ve İslâm kalmak şartıyla Batı 
m eden iye tine  bağ lanan lar o lduğunu 
söylüyor, bunu da "Türkleşmek, İslâm
laşmak ve çağdaşlaşm ak" fo rm ülüne 
bağlıyordu.

A ncak bü tün bu konu la ra  sadece

sosyolojik olarak değil, aynı zamanda 
felsefî açıdan da bakmak gerekiyordu: 
Çünkü İzzet Bey'e göre, bu dünyaya ve 
kâinata anlam veren ve ona anlam ka
tan ik i şeyden b ir i felsefe, d iğe ri de 
d ind i. Dolayısıyla m illiye t problem ine 
biraz da bu açıdan bakmak gerekirdi. 
Öyleyse Z iya G öka lp 'e  derinlemesine 
nüfuz eden Mehmet İzzet'in ilk işi, m il
liyetç ilik le ilg ili tüm teorileri incelemek 
ve m illî hayatın dokusunu bu teoriler 
ışığında açıklamaktı.

insanın ken d is in i T ürk  hissetm esi 
yetmezdi. M illî  hayat söz konusu o lun
ca b ir de m illî  o lm ak gerekird i. Yani 
G ökalp 'in temel kavramlarını, m illîleş
tirmek; iktisatta, siyasette, hukukta vb. 

m illî olm ak gerekirdi. Kısaca milletleş- 
mek b ir m illet olm ak demekti. Bunun 
en önem li sağlayıcılarından biri de, be
şerî, İnsanî değerlere, m illî hayatta de
m okrasi ile  im kân tan ım aktı. Çünkü 
demokrasi olmadıkça h içb ir m illîleşme 
ve m ille tleşm e hareketi başarılı o la 
mazdı. Çünkü her şeyden önce "insan
lığın faciası-azameti de, sefaleti de şua
dandı: Yaşarken düşünm eye m ecbu
ruz. Takat düşüncelerim iz yalnız vası
talarım ız hakkında b iz i aydınlatabilir. 
Gayelerim izi anlamaya, onların kıymet 
ve hakikatini ölçmeye gelince bu istek 
çoğu zaman insana yabancıdır." Dola
yısıyla m illiye tç iliğ i de siyasî-ideolojik 
b ir kavram olarak görme yerine, onu 
gerçekleştirilmesi gereken kaçınılmaz
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ise ulusçuluğun kendi iç-gelişim tarihi 
açısından ilginç bir dönüşüme işaret 
eder; her ne kadar Fransız düşünce, gele
neklerinden beslenmiş olsa da, Gökalp’in 
temel entelektüel problematiği ulusal ko
lektif tasavvurları yeniden üreterek ulus
çuluğun hizmetine sunmaktır. Gerçekten 
de Gökalpçi ulusçuluğun sosyalbilim

nosyonu büyük ölçüde mili! mefkurenin 
yeniden üretimi sorunuyla bağlantılıdır. 
Gökalp. düşünsel serüveni içinde, Durk- 
heiın’in toplumsal olguları kendine özgü 
(sui geııeris) olgular olarak tanımladığı 
nokıada (Durkheim, 1994: 182), ulusal 
idealleri ve harsı da kendine özgü olgular 
olarak tanımlar. Bu ise, Gökalp'in top-
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bir gaye, b ir ideal olarak görmek gere
kir. O  b ir ideo lo ji, siyaset sloganı olm a
yıp ulaşılması gereken b ir hedeftir, in

san am elleri, h izm etle ri, itaat ve iba
detleriyle aslında nasıl A llah 'a karşı bir 
sorum luluğu yerine getiriyor ve ona ya
kın olm ak istiyorsa, m illiye t fikri de öy
ledir. O  b ir  vasıta değil, b ir gayedir. 
Çünkü ideo lo ji başka, ideal başkadır. 
M illiye tç ilik te  b iz i ideale götüren vası
talar, ne ırk, ne coğrafi şartlar, ne ik ti
sat, ne d il, ne karakter, an'ane, tarih, 
kü ltü r, m eden iye t, ne de tek başına 
dindir. Bunlar gereklidir, ancak bunlar, 
bu vasıtalar yo luy la  gerçekleştirilmesi 
gereken b ir gaye de şarttır. İşte bu gaye 
de, halen sahip olduğum uz bu toprak
larda m ille t olarak var olmak, m i 11 et I eş
mek için sahip olm am ız gereken inanç 
ve iradeyi gösterm ektir. Bu inanç ve 
irade bizde ne kadar kuvvetli olursa, 
sahip olduğum uz imkânlarla gayemize 
ulaşmak ta o kadar kolay olur. Çünkü 
İzzet Bey'e göre: 'Tayda umduğu vakit 
m ille tlerin istiklalinden dem vuran, işi
ne gelmeyince bu prensibi hemen unu

tan devlet adamı ile, halkın rağbetini 
kazanmak için konusuna m illî renk ve
ren $an 'a tkarın(!) nazarında m illiy e t 
prensibi, kıymeti ve hakikati faydasıyla 
ö lçü lü r zarif b ir hayalden başka bir şey 
değildir. M illiye t b ir idealdir. Yani b iz
den kayıtsız şartsız, mutlaka fedakârlık 
taleb eden, itaat isteyen mukaddes bir 
gayedir." "M ill i hayatımızın kutsal ra-

şelerle do lu son bakiyesidir." Bundan 
do layı da m illiy e t fik r i, en çok d ine 
benzer ve dinle irtibattadır. Yani kutsal 
b ir prensiptir, beşerî-insanî değerlerle 
açıklanması gereken b ir inançtır. Ö le 
yandan da insanlıkla yakından ilg ilid ir. 
Bu bakım dan da insan iyet ta r ih i üç 
aşama geçirmiştir.

"B irinc i aşamada, M . izzet insaniyeti 
vasıtadan mahrum bir varlık gibi görür. 

Tabiat ve insan 'madde' ile 'mana' ta
mamen b irb iri içindedir, karışmıştır, ik
tisat ile din, doğal ihtiraslarla ideal ga
yeler b irb irinden  ayrılm azlar. Burada 
'vasıta' ve 'gaye' analizi, 'ben' ve 'te n  
olm ayan' ayrılığı, henüz ortaya çıkma
mıştır. İnsan kendinde varlığını duydu
ğu gücü, kudreti tabiata bağlar, tabiatta 
gördüğü güç olaylarını da, kendindeki 
kişisel olmayan eserden bilir. İdeal bir 
güç olan 'mana' insan ile doğa arasın
da ortaktır."

" ik in c i aşamada insanlık, doğal ga
yelerin kendini esir ettiğ ini, maddenin 
manaya düşman olduğunu, dünya ser
vetin in d in  selametine engel olduğunu 

kabul eder. İnsanlar hep b ird ir [...] Aynı 
çam urdandırla r. Şuurlarını o çam ura 
yansıyan ilah i nurla  kazanm ışlardır. 
Bundan dolayı toprak veya ırk, d il fark
la rın ın  İk tisad î yükse lm e n in  ön em i 
yoktur. Ö ze llik le  gelenekler ve insanı 
be lirli b ir çevreye, te l l i  bir yaşam tarzı
na bağlayan, o çevre ve hayatı esaret 
kalıbına koyan alışkanlıklar ruhu kendi

lumsallaşma anlayışının yanı sıra gcııcl 
olarak sosyal bilim anlayışının ulusçu ve 
idealist bir eksende şekillendiğine işaret 
eder. T ürk ulusçuluğu Marksçı tarih sel  
m a d d e c il ik  anlayışının aksine Durkhe- 
im’ın içtim ai m ejku rec ilik  anlayışını daha 
elverişli bulmuştur kitlesel mobilizasyon 
teknikleri ağasından. (Gökalp, 1979. 68-

7 8 ).10 Ulusal pedagojik yaklaşım da bu 
temelde yükselir; bireysel ve m addi dina
miklen k o lek t if  ve idealist  hakikat karşı
sında feda ederek. Ulusal pedagoji nor
malleştirme, yüceltme ve içselleştirme 
tekniklerinin yardımıyla ulus-bireyi ko
lektif tasavvurlar içinde eritir. Uluslaşma, 
bu açıdan bakıldığında, bireyleri kaotik-
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üzerine kıvrılmaktan ve kendini düşün
mekten alıkoyarlar. Böylece onu 'm a

lum ' (bilinen) içine, belirlenm iş ve ka
nunlaşmış olanın içine hapsederek, b i
linm eyeni ve esrarengiz olanı araştır
maya elverişli hale getirmesi, bu aşa
mada reddedilir. Bu ruhi tip  (saf olarak 
gerçekleşebildiği ö lçüde diyelim , çün
kü kesin ve tam gerçekleşme ölümdür) 
'B en ' ile  'Ben o lm a ya n 'ın  'n e fis ' ile 
'doğal gerçeğin' tam ayrılışını ve ayrılı
ğını bize gösterir. Birey, ruh ruhi hürri
yete erişebilir, fakat bu menfi b ir hürri
yettir. Kendini m ümkün olan bütün de
neysel muhtevalardan soyutlamıştır."

"Ü çüncü aşamada, 'm ill i ' olmak is
teyen insanlık, b ir tezle  b ir an titezin  
te rk ib in i kurm a çabasındadır. İnsan 
hü rriye tin i arıyor. Fakat onu olum suz 
bir tarzda, ondan kaçınarak değil, müs
pet ve tam olarak tabiata egemenliğini 
gerçekleştirmek suretiyle istiyor. A İkJü I- 
hak Ham id 'in  dediği gibi, bu aşamada 
m illî  m uhabbet ile, tabiata bağlanma 
arzusu arasında m ünasebet va rd ır. 
Çünkü bu gün ancak tabiat kanunları
na uyarak h ü rr iye tim iz i kazanm anın 
m üm kün olacağına inanıyoruz. Fakat 
tabiat kanunlarına uyma tarzımızı be
lirleyen in  de, 'iradem izden ' ibaret o l
duğunu eklem eliy iz." Bu belirlemeden 
sonra izzet Bey, özgürlük prob lem in i 
ele alıyor ve şöyle düşünüyor:

"Bugün aradığım ız hürriyet, d indar 
zah id in  zanne ttiğ i g ib i b ir tek anda,

bütün doğal ve dış gayelerden vazgeç
m ekle var o lm az. Belki ancak uzun 
eziyete ve sabra dayanan b ir çalışma
nın ürünü o lab ilir ki, onun ne zaman 
son bulacağını kimse kestiremez. Bu
nun sonucu olarak nefis ile doğa ara
sında h içb ir yarık, ayrılık kabul etme
yen 'd in in d e ' çevresin i ve çevresine 
o lan  tu tsak lığ ı yansıtan, 'v e c d in d e ' 
hayvaniyetini devam ettiren ilkel insan

la, 'm illiye tinde ' toprağa, ırkına, diğer 
doğal ve toplumsal verilere önem ve
ren çağdaş insan arasında fark vardır" 
d iyor ve bunu şu şekilde açıklıyor:

" i lk e l insan iç in , doğa ve doğa ile  
boyanmış top lum , doğrudan doğruya 
veridir. Onun tamamlanması ve gelişti
rilmesi söz konusu değildir. Orada top
lum bir vakıadır. Çağdaş insan için ise, 
to p lu m  da im a d ü z e ltilm e y e  ih tiy a ç  
gösterir, b ilim le, sanayi ile geliştirilm e
ye muhtaçtır. Bundan dolayıdır ki, çağ
daş insan iç in  'm ill iy e t ' b ir vakıa o l
maktan çok b ir m efkûred ir (ideald ir, 
gayed ir). Veri o lm ak tan  z iyade  'in -  
şa'dır, irade ürünüdür, ve onun içind ir 
ki, demokrasi ile özdeştir."

"İlke l insan, doğanın b izatih i etken 
kuvvetlerle dolu olduğuna inandığı ö l
çüde, kendi gücüne inanır. O  kuvvetle
re karşı her hangi bir sihirle be lli b ir so
nuç elde edileceğini sanır. Çağdaş in
san ise, doğanın etken o lm ayıp  e d il

genliğ ine , ata le tine inandığı ö lçüde, 
kendi kuvvetini müessir hisseder."
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bunalımsa] bireysellikten sıyırarak daha 
üst düzey bir ahlakî ve ruhsal refleks ala
nına sokmayı amaçlar.

Bu yüzden belki de, ulusal pedagojinin 
en net biçimde ortaya çıktığı alanlardan 
biri ‘harsî terbiye' konusudur. Terbiye, 
“bir harsın, bir kavnıin fertlerinde ruhi 
melekeler haline getirilmesinde” en te

mel rolü oynar. Bu ise ‘doğduklarında la- 
içtimai-asosyal durumda bulunan fertle
rin cemiyetin bekası için içtimaileştiril
mesi’ sayesinde mümkündür (Gökalp, 
.1972: 6 2 ). Gökalp’e göre, ‘cemiyetlerin 
fertleri üzerinde tatbik ettiği bu “içtima
ileştirme” ameliyesi hiçbir zaman fayda
cılık esasına dayanmaz ve bireylerde bi-
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"Nitekim, dün olduğu gibi bugün de, 
eğer beşeri hürriyetin tabiata iigisiz ka
larak, tabiat aleyhine dönerek gerçek
leşmesi kabul olunsaydı, onu kabul 
eden ruhi tip, hâlâ aramızda kuvvetle 
yaşamakta bulunsaydı, insanları doğal 
bağlarla birbirine yaklaştıran ve ancak 
doğa üzerine ve doğaya karşı olan 
cehtleri verimli kılacak ittifaklar kuran 
bu çeşitli unsurların (vatan, dil, seciye, 
tarih vb-1 hayatımızda değer ve anlam 
kazanması, bir tür kutsal sayılması an
laşılmazdı. Ancak hürriyetimizi tabiata 
karşı dönerek değil, belki tabiat vasıta- 
siyle tabiattan bağımsız olarak kurmayı 
araştırdığımızı göz önünde bulundurur
sak, bugün 'milli' denilen manzumele
re niçin önem verdiğimizi anlarız. Fa
kat burada tenkitçi gözlere büyük bir 
tehlike, çarpar. Yani; bugün çalışma 
hayatımızdaki birliği sağlayan araçlara 
verdiğimiz önem gittikçe arttıkça, çalış
madaki gayelerimizi gözden uzaklaştır
mamız sonucu çıkabilir. Ancak beşeri
yetin hürriyet içinde doğayı araç edin
diği anda, kendisi İçin var olan bu teh
like, (yani ilkel insanın vatansızlığına 
dönüş tehlikesi) dünya tarihi için söz- 
konusu olamaz. Çünkü dünkü insanlar, 
zahitler, doğanın tâbi olduğu kanunlara 
yaklaşm ak iç in  doğaya uym aktan  
uzaklaşmaya çalışırken, bu günkü in
san, doğaya tâbi olabilmek İçin, onun 
kanunlarının tabiiyetine giriyor," 

"Bununla beraber, tabiat üzerine

egemenliğimizi sağlayan iktisada bu
gün verdiğimiz önem, ve İktisadî çıkar
lar çevresinde bütün bakış ve emellerin 
merkezîleşmesi, millî beşerî emelleri, 
İktisadî ve tab ii faa liyet iç inde b ir 
oyuncak derecesine indirmek istidadı
nı, (yani) vasıtadan ibaret kalması gere
ken faaliyetlerin, ruhi birer evrimle bi
zatihi gaye değerine yükseldiğini görü
yoruz. Doğayı işlemek, manadan mah
rum eşyaya beşerî fik ir ve gayenin  
damgasını vurma yöntemleri ne kadar 
çok, iş bölümü de buna uygun olarak 
ne kadar genişse, bizatihi gaye payesi
ni taşıyan faaliyetler de, o kadar çoktur. 
M illî çabaların bu çeşitliliği ve zıtlığı 
henüz en son gayelerine ulaşmaktan 
çok uzak olduklarım anlayan insanla
rın, başka başka yollardan dağılarak fa
aliyetlerini sürdürmeleri bireylerin ve 
birey kadar dar çerçeve içinde yaşayan 
bazı milletlerin bazen el ele, bazen ar
ka arkaya, bazen düşmanca karşı karşı
ya çalışmaları ve çarpışmaları, çok de
fa m illî beşeriyette, birliğin bireysel 
bencilliklerin toplamından ibaret oldu
ğu duygusunu oluşturuyor. Fakat bu 
bencilliklerden herhangi birine tatsak 
olmamaklığımızı sağlayan da, yine on
ların çokluğudur. Gazali'nin başka bir 
devir için dediği gibi 'her fırka kendini 
kurtulmuş sanır.'"

"Bu mümkün iş bölümü ve onur» so
nucu olarak görüş bölümü devrinde, 
bu bir dereceye kadar haklıdır, müba-

>

menfaatlik ve fedakarlık duygularını ge
liştirmeye çalışır. Terbiyede yapılacak bir 
devrim  evrensel medeniyet karşısında 
millî vicdana doğru bir evrimi gerektirir. 
Ruh milletin her neslinde terbiye yoluyla 
yaratıldığından ‘Türk çocuğu Türk harsı
na göre terbiye edilmelidir.’ Bu yaklaşım 
bize Gökalp’in ulus tasarımının, bireyler

üzerinde yoğun bir psikolojik ve moral 
kontrolün bulunduğu topluluğa (Geme- 
inscfıa/0 benzediğini gösterir. Bireysel 
akla karşı kolekdf vicdana yapılan mut
lak vurgu, daha derinde yatan akıl ve 
me/kure karşıtlığı üzerinde yükselir Akıl 
ve vicdan/ruh arasındaki karşıtlık, Le 
Bon’cu sistematikteki birey ve kide kat-
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lağası da teh like li değildir. Çünkü bu 
benc illik le r o kadar başka başka, o ka
dar detaylı, m illî hayat o kadar değişik 
izafetlerden oluşmuş b ir dokumadır ki, 
on ların her hangi b irine öze llik le  tâbi 
ve esir o lm ak ih tim a li azdır. M ille tle r 
içinde ve m ille tler arasında bu bencil
lik  çarpışm ası, en sonunda b irb ir in i 
bertaraf ve etkisiz duruma sokacak ma
hiyettedir."

"Fakat yine bundan dolayıdır ki, bu 
çekem em ezlik ler, uyuşm azlık lar ara
sında silinm iş gözüken 'insaniyet' kav
ramı, m illiye tin  bu kaçınılmaz tamam
layıcısı, vecid li mutasavvıfların 'u luh i- 
ye t' duygusu g ib i, 'z ıtlık la rı uzlaştır
m ak' itibariy le , sinesine girenlere hu
zur ve sükun veren 'b ir ahenkli bütün' 
halinde 'son sığınak' arayan muzdarip 
kalplerim izde yükseliyor. 'A llaha giden 
yo lla r çoktur.'"

İşte d in i m illiyete uygulamaya yöne
len M . İzzet, "m illiye t" kavramıyla " in 
saniyet" kavramı arasında bu şekilde il
gi kuruyor ve m illî toplum ların, ancak 
kendi top lum larına  yapacakları katkı 
ve hizmetle "insaniyet"e hizmet edebi
lecekle rin i be lirtiyo r. Çünkü m illî ha
yatta, insanın kendi vatanına, d iline , 
halkına, iktisadına, sanatına vb. hizmet 
etmesi ve bunları geliştirmesi- bizatih i 
insanlık hizmeti sayılmaktadır. N itekim  
insanlığa hizm et am acıyla da, g id ile 
cek herhangi bir ülke yoktur.

M. izzet kitapları, çalışmaları, sosyal

felsefesi ve idealist dünya görüşü ile, 
Cum huriyet'in  kuruluş yıllarında genç
lerin, yurttaşların ülkeyi ve m ille ti bu l
dukları, teslim aldıkları g ib i değil, da
ha güzel ve daha tem iz ve mamur, da
ha müreffeh, adaletin, hürriyetin , de
mokrasinin, insaniyetin daha çok hâ
kim olduğu b ir çevre haline getirmele
rin in  en büyük m illî, vatani ve insani 
görev olduğunu istemekle, bunu ilan 
haline getirmek gerektiğ in i h içb ir za
man hatırdan çıkarmamayı idealleşti
ren " idea lis t" b ir düşünür, b ir f ilo z o f 
olarak Cum huriyet'in  düşünce banile
rinden biridir.

Onun en benimsenen filozofları ise, 
kendisi gibi Pancalist olan İng iliz f ilo 
zofu James M ark Baldvvin, Benedotto 
Cros'tu. 'Yeni Schellingci' ve yeni I le- 
gelci olan bu iki filo zo f izzet B c / i  gün
den güne çok canlı ve feyiz li b ir "pant- 
lıe ism e"e doğru gö türüyordu. Bunun 
sonucudur ki, Spinoza üzerinde de faz
la durmuş ve hayatının son zam anla
rında  Batı m is tik le r in d e n  Ekhart ile  
olan yakınlığını ortaya koymuştur. Çağ
daş I legelcilere yönelen İzzet Bey, yine 
de da im a Scheliing ve !. M ark Bald- 
vvin 'in etkisinde ka lıyo rdu . M . İzzet, 
çağdaş Türk düşüncesinde id ea lis t- 
"pancalist e pantheist" bir düşünür o la
rak de rin  iz le r b ırak tı. K end is inden 
sonra H. Z iya O lken, Z. F. Fındıkoğlu 
gibi düşünürler onun izinden gitmeyi 
sürdürdü ve onu daima andılar.
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şıtlığı ile paralellikler taşır. Gökalp’e gö
re, değer yargıları kökenlerini akıldan 
değil, kalpten aldıkları için sürekli bir ça
lışma halindedir,’1 çünkü ‘akli melekeler’ 
nesnel hükümlere (şe’niyet Hükümler), 
kolektif vicdan ise değer yargılarına ha
yat kazandırır. Kolektif vicdana uygun 
davranış ise uluslaşmanın şanıdır. Hars

bir ruh, terbiye, değer yargılan ve kolek
tif vicdan meselesi iken; medeniyet ise 
bilgi ve akıl işidir (Gökalp, 1979: 40 ). 
Türk ulusçuluğunun fornıülusyonunda, 
Kant’ın Aydınlanma ile ‘bilmeye cesaret 
etme’ arasında kurduğu özdeşlik, kişisel 
bunalımlara yol açabileceği düşüncesiyle 
ancak koşullu olarak kabul edilir. Akıl
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yürütme kolektif vicdanın ve ulusal vazi
fe anlayışının karşısında geriye çekilir. 
Birey, gönüllü olarak ulus-devlctin mane
vi şahsiyeti karşısında boyun eğer.

Şüphesiz yukarıdaki ayrım Gökalp'in 
romantik ulusçuluk anlayışının merkezi
ne oturan Medeniyet ve Har s arasındaki 
ayrımı da oluşturur. Gökalp'in ulus anla
yışının, kendine özgü bir vicdana’a sahip 
olan bir tür cemaat olarak tasarlaması 
modernitenin önemli paradokslarından 
da birini oluşturmaktadır. Bu, tarihsel 
hafızanın gerilemesine (regressıon) işaret 
ettiği ölçüde daha da çarpıcı bir hal alır. 
Ulusal zaman, ancak daha uzak bir geç
mişe yönelerek yeniden kurulabilir. An
cak bu karakteristik, Türk milliyetçiliği
ne özgü olmaktan uzaktır ve Norbert Eli- 
as’ın Almanya örneğinde işaret ettiği gibi 
başka milliyetçi oluşumlarda da gözlene
bilir. Bu nitelik, bir taraftan evrensel ak
lın temsil ettiği uygarlıktan (Zivilization) 
millî niteliği öne çıkarılan kültüre (Kül
tür) dönüş anlamına gelirken, öte yan
dan evrensel akılcılıktan ulusal pedagoji
ye doğru bir kayış eğilimini gösterir; 
zımni olarak da toplumdan topluluğa 
doğru içe kapanma anlamına gelir. Şüp
hesiz, bu türden bir geçişkeıılik, ifadesini 
İmmanuel Kant’ın felsefesinde bulan Ay
dınlanma ruhunun cvrenselciliğiyle çalı
şır. Ulus-loplumun yaratılmasında ‘ev
rensel akla" değil, vicdana ve değer yargı
larına önem verilmesi ulusal pedagojinin 
de bir sonucudur. Bu nedenle, popülist 
çağrışımlarına karşın vazife ve vicdan 
kurgusu otoriter bir super-ego gibi birey
leri özveriye ve mükemmeliyete davet 
eder. Ulus-devletleşme otoriter ve yarı 
askerî-bürokratik bir (de)süblimasyon 
sürecinin önünü açar:

O gönlüme arştan inen bir sestir: milleti
min vicdanına makeslirl 

Ben askerim, o üstümde kumandan, Baş 
eğerim her emrine sormadan,

Cüzlerimi kapanm vazifemi yaparım.

Var demezdim hu dünyanın ölesi, gelme
seydi vazifenin gür sesi,

Bu ses mutlak maveradan geliyor, Hak 
nerdeyse ta oradan geliyor (G ökalp, 
1942: 12).

Bu türden bir vazifeşinaslık eşliğinde 
Gokalpçi sosyoloji, ulusal toplumsallaş
mayı etkin kılmak gibi bir disipliner işlev 
üstlenmiştir. Türk uluslaşması bireyi, 
ulusal üst-benin uygulama alanı olarak 
karşımıza çıkarmıştır. Türk ulusçuluğu
nun bu anlamda belki de en çarpıcı giri
şimi, bireyleri idealist bir kolektivizmin 
rehberliğinde ulusal-püritaııizm ideoloji
si içinde, dönüştürmeye çalışmak olmuş
tur. Bu türden bir puritanizm ulusal vic
danın da bir hedefidir ve kendisini hem 
Gökalp'in mefkure anlayışında hem de 
Cumhuriyet’in ulusal vazife anlayışında 
açıkça ortaya serer. Diyebiliriz ki en ge
nel anlamda sosyal bilimler Türk ulusçu
luğunun tarihinde, topyekûn yüceltime 
aracılık etme ve ulusal toplumsallaşmayı 
sağlama işlevini üstlenmişlerdir. Uluslaş
ma sürecinde genel olarak sosyalbilimler 
ulusal harsbilimleri gibi işlevsellik kaza
nırken, Gökalp -ve genelde Türk ulusçu
luğu-, uluslaştırma projesinin bir sonucu 
olarak, sosyolojiyi de bir ulusbilirn olarak 
-neolojist bir ifadeyle nasyoloji olarak- 
yeniden konum landırm ışım  (G ökalp, 
1981: 110-122). Ulusçu sistematiğe göre 
nasıl toplumun ulusallaşması kaçınılmaz 
bir süreç ise, doğal olarak bilginin de 
ulus-de.vletle.şmenin hizmetine, girmesi 
doğal ve arzu edilir bir süreçtir. 7.ira 
Türklük bilinci ‘millî içtimaiyatın yanı 
sıra’ aynı zamanda ‘millî iktisat’, ‘millî 
hukuk’, ‘millî ahlak’, ‘millî terbiye’ ve 
hatta ‘millî felsefe’nin oluşturulması gay
reti içinde olmuştur (Gökalp, 1979: 77-
8 ) .12 ‘Vicdani toplumsallaşma- açısından 
bu nokta bize Türk ulusçuluğunun tari
hinde, ulus-devlet formasyonu ile bilgi 
formasyonu arasında sıkı bir ilişki kurul
duğunu da gösterir. Bu noktada şunu ile
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ri sürmek çok da yanlış olmasa gerek; 
Durkheim’ın normal ve patolojik olan 
arasındaki ilişkiyi tartıştığı Sosyalojih 
Metodun Kuralları, toplumsallaşmanın 
önde gelen aracı haline dönüşmekle kal
maz, sosyoloji ulusal normalleşmeye kat
kıda bulunan bir disiplin olarak kurgula
nır. Sosyolojik yöntem ulusçuluğun göl
gesinde, içinde mükafat (ödüllendirme) 
ve mücazat (cezalandırma) tedbirlerini 
barındıran, bir normalleştirme tekniği 
olarak gelişir.

Ulusları ister bir yarı-dinsel cemaat 
analojisi, isterse totemik bir klan metafo- 
ru eşliğinde düşünelim, açıkça görünen 
bir nokta vardır ki o da, kolektif vicdanın 
ulusla özdeşleşmeyi kabul etmeyen bi
reylere uyguladığı dışlama mekanizmala
rıdır. Ulusçuluk bütün kutsallığını ko
lektif ideallere yönelttiği için, otoriter pe
dagojinin tek referansı ulus-devietin ken
disidir. Bu anlamda ilkel kabilenin tote
mine karşı şirk günahım işlemek nasıl 
ciddi bir suçsa; vatana ihanet de ulus- 
devlet için o denli ciddi bir suçtur.13 Bi
rey, her koşulda kolektif ideallere ve dev
lete bağlılığını kanıtlamak durumdadır, 
Böylesine bir sadakat ya da ihanet testin
den geçebilmek, birey için kamu karşı
sında inanç tazelemekle de eş anlamlıdır 
(Andersotı, 1901: 141-4). Patrimonyal- 
bûrokratik mantığa sadakat, ulusal peda
gojinin esasıdır.

Bu nedenle, ulusal özdeşleşme aynı za
manda bir kişilik sorunu olarak kurgula
nır Ulusal pedagoji, ilkel toplulukların 
totemleriyle ve kabile sembolleriyle öz
deşleşmesine benzer biçim de, kitleleri 
devletleriyle, törenleriyle, tarihleriyle ve 
liderleriyle özdeşleştirir. Yeni kutsallık 
referanslarına saygısızlık göstermek bera
berinde ihanet damgası yemeyi ve ayıpla
nıp 'aşağılanmayı getirecektir. Bu yolla 
caydırıcı itaatin sağlanması diğer yurttaş
lar için de öğretici ve normalleştirici bir 
nitelik taşır. Aksi takdirde, birey ya en 
şiddetli bedensel cezaya çarptırılır ya da

yurttaşlıktan çıkarılır. Ulus-devlet böyle- 
ce totemik bir kutsallığa bürünür (stata- 
latry), ve benzeri şekilde kolektif idealler 
de kutsanır. Dinler için dinden çıkarılma 
(evrcummın ’uatiorî) ne ise, ulusçuluk için 
de yurttaşlıktan çıkarılma (den a( ura! i za
ti on) odur, Ulus-devlet, vatan hainliği ile 
suçladığı bireyleri yersiz-yurtsuz kılar; 
onlan ikinci doğalarından koparır ve zo
runlu melankoliye tâbi tutar. Bu ceza, 
ulus-devletin bireye verebileceği en şid
detli sembolik cezadır. Devletin manevi 
şahsiyetine ve vatanın kutsal bedenine 
karşı girişilmiş bir cürüme karşı verilebi
lecek en ağır cezadır. Devlet, uluslaşma- 133 
mış bireyi kendi kozmosundan çıkarır 
atar; ayıplı ve lekelenmişliğe terk eder.
Ataerkil ailenin terminolojisinde, bir tür 
evlatlıktan reddetmedir bu; devlet-baba- 
nm yurttaş-evladını ulus-aileden kovma
sıdır. Ulus-devlet, mefkuresini -monote
ist dinlerin tanrısının kıskançlığıyla- sa
vunur. Ulusal pedagoji sadece ulusal bir 
aile yaratmakla kalmaz; onu otoriter bir 
kolektif vicdan ile de teçhiz eder.

Ulusun ailenin bir tür ikamesi olarak 
ortaya çıkmaya başladığı noktada; devlet 
de zımni olarak yurttaşlarını adlandırtna- 
çagırma imtiyazına sahip olan bir pater- 
nal figür olarak ortaya çıkacaktır. Özel
likle devletin kültürel belirleyiciliğinin 
öne çıktığı toplumlarda, yeni bir adlan
dırma ve çağırma sistematiğinin ortaya 
çıkışı şüphesiz, bürokratik aygıtların ini
siyatifinde yürütülür. Çok uzaklardan ge
tirilen bir mitolojik mirasın bugünün ko
şullarında yeniden üretebilmenin koşulu 
ulusal törenlerin kolektif hafızayı yön
lendirmesidir. Ulus-devlet kendi değer 
sistemini ve hafızasını topluma benimse
tir. Devlet tarihi ve eşyayı adlandırılırken 
‘sembolik şiddet tekelini’ etkin bir biçim
de uygular; mekânı, zamanı ve toplum
sallık biçimlerini kendi sistematiğine gö
re kategorilere ayırır ve bir hiyerarşiye 
tâbi tutar; onları belli fonksiyonları ifa 
edebilecek şekilde işbölümüne tâbi kılar
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ve vazifelendirir. Bu nedenle, isim verme, 
etiketleme ve çağırma devletin nesneler 
alemi özerindeki egemenliğinin bir gere
ğidir; çoğu zamanda bu egemenliğin de
lilidir. Ulusal törenler, zamanı ve anlatı
ları ulusçuluğun gramerine göre yeniden 
yapılandınr.H Kendi repertuarı ve dağar
cığı ile onlara hayat verir. Genel anlamda 
törensellik teşhire dayalı teşrifatçılık kül
türünü çok aşan ve toplumun bir siyasal 
hiyerarşi -yahut hiza- kültürü İçinde dö
nüştürülmesini amaçlayan bir teknolojik 
müdahaledir.

234 m.
BÜROKRATİK TÖRENSELLİK VE 

GEOMETRİK ULUS

Vecizeler, bayraklar, timsaller; ala
metler hülasa, o devreye ait bütün 
kelimeler, sözler, fiil ve hareketler tekrar 
edilir. Bu.yıldönümlerinde, mefkureyi do
ğuran buhran devresindeki büyük ver
din, şiddetli galeyanın zayıf bir derecesi 
husule ge(tiri)lir (Gökatp, 1982: 49).

Türk ulusçuluğunun Gökalpçi versiyo
nuna damgasını vuran ve kitleleri kaotik 
bir düzensizlikten sistematik bir mobili- 
zasyona davet eden ‘mefkure’ ve ‘içtimai 
vicdan’ kavranılan, Cumhuriyetle birlik
te bürokratik nitelikleriyle öne çıkmaya 
başlamıştır. Ulusçuluğun algısındaki bu 
dönüşüm, yukanda kısaca değindiğimiz, 
burjuva-bürokratik devlet formasyonun 
bir sonucudur. Kemalist Devrimlere içe
rik kazandıran burjuva-bürokratik devrim 
uluslaştırma ve medenileştirme hedefle
rini popüler-demokratik dinamiklerin cı
lız olduğu koşullarda gerçekleştirmek  
zorunda kalmıştır. Cumhuriyet modern
leşmesi, eksik popüler mobilizasyonu te
lafi edecek kurumsal düzenlemelere gi
rişmiştir. Bu yüzden iddia edilebilir ki, 
devletin didaktik-pedagojik teknikler 
yardımıyla harekete geçirdiği toplumsal 
alan tören kültürü içinde evrilmiştir. Bu

rada bürokratik törenselliğin gelişimine 
İlişkin bir saptama yapmamız gerekirse 
şunu ileri sürebiliriz ki, Cumhuriyetin  
törenleri resmî toplumsallaşmanın ze
minleri olmanın yanı sıra, uygarlaşma ve 
uluslaşmanın açıkça sergilendikleri gös
terilerdir de. Bu anlamda uluslaşmanın 
hem üretim bandıdırlar hem de vitrini
dirler. Törenler dar anlamda ulus-deviç
tin bir meşruiyet yaratma sorununa de
ğil, fakat daha ziyade kolektif öz-beğeni 
yaratma gereksinimine denk düşerler. Bu 
açıdan ulusal narsisizmin dışavurumunu 
mümkün kılan kitlesel olgulardır, ilginç 
bir biçimde, bu türden bir narsisizm dev
let erkini ve bürokratik kadroları da zi
yadesiyle ilgilendirir, zira tören kültürü 
ulusal öz-begeniyi ve bürokratik vakarı 
buluşturur,

Belli bir kültürel standarlaşma düzeyi
ne ulaşıldığı ve ulusal sembollerin-dtlin 
merkezileştiği koşullarda törenler, kitle
lere e ilgiyle seyredilen ve uzaktan alkışla
nan seremoniler olmaktan çok bürokra
tik uluslaşmanın araçları haline gelmiş
lerdir. Bürokratik uluslaşma yurdun en 
ücra köşesine kadar eşzamanlı olarak icra 
edilen kişisel disiplini ve itaati amaçla
yan bir dizi ritüel eşliğinde yaşama geçi
rilir. Devlet dairelerinden okullara, kışla
lardan camilere, şehir meydanlarından 
televizyonlara kadar kamusal alanın en 
küçük bir alanı dahi bu türden senkro- 
nik-geometrik mobilizasyondan nasibini 
alır. Özellikle askerî darbeleri izleyen dö
nemlerde yarı-askerîleşmiş bayrak ve ye
min törenlerinden saygı duruşlarına, ge
çit törenlerinden anıt ziyaretlerine, açılış
lardan şiir yarışmalarına ve yıldönümü 
toplantılarına kadar kitlesel pratiklerin 
önemli bir bölümü bürokratik-geometrik 
toplumsallaşmanın koyu rengini taşıma
ya başlamıştır. Bu etkinlikler yardımıyla 
kolektif vicdan, olabildiğince simetrik bi
çimlerde somutlaştırılmaya çalışılır. Bu 
özellikle, kitlesel yemin törenlerindeki 
öz-telkın ve öz-eğitm e tekniklerinde
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açıkça gözlenebilir. Ulusal ahlaki norm
ları yüksek sesle toplu olarak vecd ve 
coşku içinde tekrarlamak; vicdanların 
itaatkarlaştırılmasının önemli bir yolu
dur. Kitlelerin bu türden bir süreç içinde 
uluslaşmaları, bir yandan devlet terbiyesi 
ile tanışmasını ve kaos yaratan bireysel 
temayüllerden sıyırmasını, diğer yandan 
da hiyerarşik-bürokratik itaat kültürüne 
dahil edilmelerini beraberinde getirir.

Bürokratik tören kültürünün en ayırt 
edici amacı kaotife-bireysellik yerine hiye- 
rarş i fc-geometrik bir kitleselligin ikame 
edilmeye çalışılmasıdır. Kitlelerin dizgtn- 
lenemeyen kaotik temayüllerine çeki dü
zen vererek öngörülebilir bir s i s tem ati- 
ğe/geometriye kavuşturulmasıdır. Bürok
ratik ulus-devlet ancak bu türden bir sis
tem atikleştirm e sayesinde varedebilır 
kendini. Sistematik düzenlilik hem za- 
mansal süreklilik hem de d erli-topluluk 
açısından zamanın ve davranışların pro
sedür elleşmesi anlamına gelir. Siviî-aske- 
rî bürokratik dil ve pratikler, tutarlı bir 
iç mantığı takip etmek anlamında, rasyo
neldir. Bu rasyonel obsessif-kompulsif 
bir süreklilik içinde ritüellerin tekrar 
tekrar ortaya konulm asını gerektirir 
Hiçbir küçük ayrıntı yoktur ki tekrarla
narak kitlelerin hafızasına kazınması ge
reken, bürokratik-pedagojinin gözünden 
kaçmış olsun. Bireyler için bu törenler, 
tam anlamıyla disiplinli bir öğrenme sü
recidir. Bu sayede, kitleler öz-disipline, 
arınmaya ve vecde davet edilir; genel ola
rak ulusa, meslek gruplarına, gençliğe ve 
muhtelif kurumalara ulusal ideallerin ge
reklerini hatırlatılır. Kitlesel sadakat ye
min törenleri ile perçinlenir. Utusun tari
hinde hiçbir şanlı yahut talihsiz dönüm 
noktası yoktur ki bu törenlerce hatırlan
masın ve kitlesel öz-beğeni yahut travma 
yeniden üretilmesin. Ulusal pedagojinin 
vaazı törenlerde, bayramlarda, resmî ge
çitlerde ve anma toplantılarında katı bir 
süper-ego gibi yurttaşlara izlemeleri ve 
izlememeleri gereken hedefleri anımsa

tır; onları geçmişin ve geleceğin tehlike
lerine karşı alarm durum una geçirir  
(Parla, 1992; 72):

Fırkamız, vatandaşların, Türkün derin 
tarihini bilmesine fevkalade ehemmiyet 
verir. Bu bilgi Türkün kabiliyet ve kudre
tini, nefsine itimat hislerini ve millî var
lık için zarar verecek her cereyan önünde 
yıkılmaz mukavemetini besleyen mukad
des bir cevherdir.

Ulusal-travmaların tekrar tekrar hatır
lanması kitlelerîn-telkininde merkezi bir 
rol oynar. Zira tarihsel travmalar uluslar 
için sadece birer bilgi kalıntısı olarak de
ğil, aynı zamanda psikolojik koşullanma- 135 
lar açısından da önem kazanırlar. Tören
ler yardımıyla travmaların yeniden üreti
mi kitlelere tarih bilinci ve psikolojik ref
leks kazandırır. Kitlelerin toplu duygula
nım kanalları belirlenir. ‘Ulusal buhran 
ideolojileri’ sistematik telkin yoluyla, bi
reyleri kendine çekidüzen vermeye zor
lar, ulusal vicdana teslimiyeti garantiler. 
Ulus-devlet, törenler yardımıyla kolektif 
yas hafızasını güçlendirmenin yanı sıra, 
kitlelerin vecd/galeyan potansiyellerini 
de oluşturur; onları bir enerji alanı ola
rak etkinleştirir ve kontrol altına alır. Bu
nu yapabilmek içi de geçmiş zamanların 
‘hatıralarının büsbütün mahvolmasına 
mani olan mekanizmaları’ bulmak zo
rundadır, aksi takdirde ulusun Vecd dev
resi uzun müddet süremez’ ve bir süıe  
sonra ‘galeyan seviyesi' düşer (Gökalp,
1 9 8 2 :5 0 ):

Risaleler propaganda tef ki i atlan, kitap
lar tevzi edilip, gazeteler, mecmualar çı
karı lal) i lir; yürüyüşler, cevelantar, mi
tingler yaparlar. Hülasa iıalJr, hem bü
yük vecdler içinde yaşayarak mefkureye 
doğru yftfcseliı; hem de birçok fik irler  
alarak tenevvür edebilir (ışıldar) (Gö
kalp, 1982: 52).

Uluslaşinak, bürokratik aygıtların gö
zetiminde bu tür pedagojik-İdeolojik sü
reçlerden geçerek, otoriter bir ego-ideali
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karşısında kaotik bireysellikten sıyrılmak 
ve ulus-devletin beklentilerine uygun bi
çimde toplumsallaşmak demektir. Ulusal 
görevlerin gerektirdiği ölçüde püritenleş- 
mek ve ûst-ahlakî referanslara tâbi olma
yı kabul etmek demektir. Siyasal üst- 
kimlık karşısında kendini eksik, vazifele
rini yeterince yerine getirmeyen ve özür
lü hissetmek demektir, Uluslaşmak, ken
dine ulus-devletin gözüyle bakmak; fik
ren, vicdanen ve bedenen itaatkarlaşmış 
özneler olarak toplumsallaşmak demek
tir. Bu türden bir itaatkarlaşma, içinde 
hem saygı ve sevgi hem de korku ve te
dirginlik barındıran bir öğrenme süreci 
içinde gerçekleşir, U'us-devlet bir yan
dan içinde bireylerin kendilerini eşit, öz
gür ve kardeşçe hissedecekleri ûtopik-ce- 
maati vaat ederken, diğer yandan da yar
gılayıcı ve cezalandıncı bir tonda onları 
görevlerini yerine getirmeye davet eder. 
Ulusal süper-ego bireyler üzerinde bu 
zorlayıcı tekinsizliği sürekli kılar. Ulus- 
devletin yurttaş öznesi olmak, içinde ka
çınılmaz olarak bu türden bir korku ve 
sevgi ikilemini (ambivalonce) taşımak de
mektir, Dindar öznenin Tanrı karşısında 
duyduğuna benzer bir tekinsizlik duygu
su ile, ulus-devletin özneleri kendilerini 
sürekli bir vicdan muhasebesine tâbi kı
lınmak ve hiç durmadan ‘devlete', ‘mille
te’ ve ‘vatana’ karşı sadakatini yinelemek 
demektir. Bireylerin devlet ile özdeşleş
mesi bu türden sistematik bir tekinsizli- 
ğın içselleştirilmesi sayesinde mümkün
dür, Uluslaşma ve yurttaşlaşma eşiğinde 
birey, sevginin sınırlarını çok aşan bu 
türden bir içsel-korku ve saygı dengesi 
sayesinde varolabilir ancak. Ulus-devlet, 
bireylerin vicdanlarının ve duygulanntn 
gardiyanıdır. O halde, bireyleri belli bir 
doğrultuda davranmaya iten, suçluluk 
hissinin iki kaynağından bahsedebiliriz; 
biri bir otoritenin korkusundan diğeri ise 
katı bir süper-egodan kaynaklanan suç
luluk hissi (Freud, 1962: 74).

IV,
SONUÇ YERİNE VESAYETÇİ 

SİYASAL PEDAGOJİNİN ELEŞTİRİSİ

Yukarıda kısmen soyut ve kısmen de ta
rihsel bir ulus-devlet kavrayışı üzerinden 
Cumhuriyet’in özellikle kuruluğunu izle
yen yıllarda şekillenmeye başlayan siya- 
sal-id e o lojik-psikolojik yapılanmaya dö
nük yürüttüğüm üz tartışm a şüphesiz 
Türkiye tarihinin başka tarihsel dönem
leri özelinde de yürütülebilir. Ancak biz 
daha çok yapısal karakteristik taşıyan 
burjuva-hürokratik uluslaşma teknikleri
ni İrdelemeyi; sağ ve sol ulusçuluk anla
yışları arasındaki önemli sayılabilecek ki
mi farklılaşmayı kısmen göz ardı etmek 
pahasına, bu çalışmada her iki temel akı
mı da şekillendiren devlet eksenli bîr si
yasal toplumsallaşma sürecine parmak 
basmayı tercih ettik, Zira ulus-devletin 
öncülüğünde ve onun şekillendirdiği ka
nallar aracılığıyla somutlaşan -ancak ona 
da indirgenemeyecek denli karmaşık- si
yasa! toplumsallaşma teknolojilerinin ih
mal edilmişliği giderilmesi gereken bir 
eksiktik yaratmaktadır. Gerek siyasa] ant
ropolojik gerekse siyasal psikanalitik  
yaklaşımların bu alanlar üzerinde gerekli 
yoğunlaşmaya ve derinleşmeye erişeme
miş olmaları toplumsal kuram ve Türki
ye’deki tezahürleri açısından da önemli 
bir boşluğa denk düşmektedir. Bu neden
le şunu belirtmek gerekir ki, Türk ulus
çuluğunu baskın biçimde karakterize 
eden ulusal-pedagojik yeniden üretim  
süreçleri -her ne kadar yukarıda kısa sa
yılabilecek değinmelerle geçiştirilmiş ol
sa- geleneksel siyasal tarih çözümlemele
ri yanı sıra, b urj ava-bürokrat i k habitns, 
patrimoniyal yurttaşlık anlayışı, feoiefefi/ 
vicdanAtilindtşı yaratma teknolojileri, ulu
sal sembolik şiddetin kurumsallaşma mec
raları ve Türkiye örneğinde öne çıkan di- 
daktik-pedantik [öğretici-bilgiççe] mede
nileştirme süreçleri üzerine eğilerek daha 
iyi anlaş ılabihr.
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Bu anlam da ulus-d evletlerin  gerek 
doğrudan bürokratik kanallardan gerek
se popüler kanalları kullanarak kitleler 
üzerinde icra ettiği ulusal terbiye pratik
leri Benedict Anderson’un işaret ettiği 
(1991) matbu kapitalist çağda hayali ce
maatlerin yaratılması çabasının çok daha 
ötesine giden, derin ve sistematik bir si
yasal teknolojik çözümlem e gerektirir. 
Bu nedenle, Türkiye örneğinde de gör
düğümüz üzere, uluslaşma sürecini dar 
anlamda söylemsel yaklaşım ların çok 
ötesinde, modern aygıtlar/teknolojiler 
içerisinde düşünmek daha verimli so
nuçlara götürebilir bizleri. Bu nokta, bir 
yandan otoriter devlet kültürünün ve 
bürokratik geleneğin diğer yandan ise 
ulusal toplumsallaşma süreçlerinin ke
siştiği ve birbirinin içine nüfuz ettiği 
düzlemlerin ortaya çıkarılması demektir. 
Bürokratik-askert kültürün son dönem 
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçişle bir
likte kısmen sivilleşmesi ve buna paralel 
olarak da toplumsal alanın devletin bü
rokratik tören kültürü içinde -aklen, vic
danen ve bedenen- terbiye edilmiş bir 
itaatkarlaştırma sürecine tâbi tutulması 
daha detaylı araştırılmayı bekliyor. Ka- 
oıik ve anarşik bir toplumsallık tehdidi 
karşısında kitlelerin ardı arkası kesil- 
meksizin bir biirokratik-hiyerarşİye tâbi

tutulması, özellikle askerî müdahaleler 
ertesinde çarpıcı biçimde artan toplum
sal alanın başıbozuktan uzaklaştırılması 
çabası ile atbaşı gitmiştir.

Hem vicdani hem de fiziksel olarak 
kitlelere bu türden bir çekidüzen verme 
geleneği, Türkiye’deki ulus-devlet inşası
nın burjuva-bürokratik karakterinin ge
nel sistemik semptomlarından biri olarak 
kabul edilebilir. Ulus-devletin gölgesinde 
otoriter bir kolektif vicdanın yaratılması 
ve bireylerin katı bir ulusal süper-ego 
aracılığıyla kendi kendine çekidüzen ver
meye zorlanması, bu açıdan baktığımız
da, Türk uluslaşmasının bir yüzyılı aşkın 137 
tarihinin en çarpıcı karakteristiği olarak 
görünmektedir. Dönemsel geçişleri ve 
farklılıkları göz ardı etmemek koşuluyla, 
yine de şunu iddia edebiliriz ki Ziya Gö- 
kalp’ten Cumhuriyet devrimlerinin bü
rokratik karakterine ve 12 Eylül rejimini 
izleyen yıllarda tekrar yükselen otoriter 
milliyetçi hareketlerin bireyleri hizaya 
sokmaya çalışan ‘ya sev, ya terk et’ slo
ganlarına kadar yukarıda sıraladığımız 
vesayetçi otoriter-pedagojik karakteris
tik, bütün d önemi ere e paylaşılan bir or
tak paydanın varlığına işaret eder. ‘Devle
tin manevi şahsiyeti’ algısında somutla
şan bu özellik daha detaylı araştırmaların 
bu alana yönlendirilmesini bekliyor. □

D İ P N O T L A R

1 Bu nokta ise, belki ulusçuluk açısından değil 
ancak, k itle  top lum unun ortaya çıkışı ile be
lirgin leşen ve Gustave Le Bon'dan Sîgmund 
fre u d 'a  T h e o d o r A do rno  ve Max H orkhe- 
im e r 'd e n  VVİlhelm R e ich 'e  kad a r uzanan 
önemli bir kesimin kitlesel mobilizasyona ve 
k it le  ps iko lo jis ine  yönelm esin i sağlam ıştır. 
M odern top lum lara  yönelik psikolojik/psika- 
na litik  ta h lille r in  ge lip  dayandığı no k ta la r
dan b iri olması nedeniyle, ilksel top lu luk la r 
(prim ordiyal cemaatler) bu noktada bir ana
lo jik  başlangıç noktası oluşturmuştur. Her ne 
kadar bu analoji modern kitle ler ve prim ordi- 
yal to p lu lu k la r arasında kurulm uş olsa da -

ulusal top lu luk la r yerine-, bu yine de önemli 
b ir başlangıç noktası o lm uştur. O tto  Bauer 
gibi ente lektüellerin  uluslara, psikolo jik özel
likler atfeden ve bu eksende ulusal karakter
leri -tarihdışı öz atfederek- tanımlamaya çalı
şan yaklaşımları b ir yana bırakırsak, d iyeb ili
riz k i, bu nokta  hâlâ g e re k tiğ i ö lçüde ele 
alınmamıştır. Yukarıda adı geçen düşünürle
rin, eğ ild ik le ri çarpıcı konu la r daha ziyade, 
k itle  top lum unun karakteristiğ i ve k itle le rin  
o to rite r-faş is t siyasal ha reke tle r ta ra fından  
m a n ip ü le  ed ilm eye y a tk ın lığ ı noktas ında  
odaklanmaları, gerek Sîgmund Freud ve ge
rekse Frankfurt Okulu İçin, k itle  alanının ma-
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nipüle edilebilirliği çarpıcı bir şekilde merkezi 
bir konuma oturtulmuştur. Bir yandan, lide
rin bireylerin eg o id ealierin i arkaplana attı 
ran ve grup ideallerini öne çıkartan yönüne 
yapılan vurgu, diğer yandan İse liderin temsil 
ettiği değerlerin kitleler tarafından narsizan 
biçimde içselleştirilmesi ve bunun otoriter so
nuçları üzerine yapılan çözümlemeler, günü
müz toplumlarında otoriter-faşizan İktidarın 
algılanm a ve yeniden üretilm e biçim lerine 
dair önemli açıklamalar getirmektedir. Otori
te r  siyasal iktidarlar, kitle mobilizasyonu ve 
lider kültü üzerine inşâ edilen bu çözüm le
melerin, ulusları değil de kitleleri bir analiz 
konusu olarak seçmeleri aslında modern sos
yolojinin müzmin teorik suskunluğuna da işa
ret eder. Toplumsallaşmanın farklı aşamaları
na ve genel olarak kültürel örüntülerin psi
kopatolojik karakterine eğilmiş olan Freudçu 
psikanaliz için, birey-baba, birey-kabile ve bi- 
rey-uygarlık arasında kurulan açıklama biçim
lerinin, birey-devlet ilişkileri için kurulmamış 
olması Önemli bir eksikliktir. Bu türden bir 
perspektifin Freud'un ve onu izleyen ps'ka- 
nalistlerin yaklaşım larında yeterince ağırlık 
taşımamış olması önemli bir eksiklik olmakla 
birlikte daha geniş bir platformda tartışılma
ya muhtaçtır. Bu türden bir karşılaştırma için 
bkz: Elliot, A. (1992) S o c ia l T h e o ry  &  Psycho- 
a n a lys is  in  T ra n s it io n : F ro m  F rc u d  to  K ris te va , 
Blacicvvell, Oxford &  Cambridge.

2 Selim Deringii 19. yüzyıldan itibaren kısmen 
gayrimüslimlere ve genel olarak Kızılbaş-Alevi 
nüfusa yönelik olarak assimilasyon-entegras- 
yon çabalarının hız kazandığını belirtir. Mo
dernleşmenin bir sonucu olarak, kültürel ve 
demografik stratejilerde önemli bir dönüşüm 
anlamına gelmektedir. Daha önce, sadece yo 
netici elitini -yersiz yurtsuzlaştırarak- devşiren 
siyasal aygıt, bu kez tebaasını devşirme aşama 
sına evrilmiştir. Cumhuriyet'in uluslaştırma 
stratejileri 19. yüzyılın stratejileri ile süreklilik
ler ve kopuşlar eşliğinde değerlendirilmeye 
muhtaç görünüyor. Sembolik-ideolojik merke
zileşme ve merkezkaç eğilimleri imparatorlu
ğun farklı kentlerinde ve bölgelerinde de ken
dini hissettirmeye başlamıştır. Bu özellikle, 'de- 
olojik meşrulaştırımı gerçekleştiren tahta-çık- 
ma vb. tören kültürünün çevre eyaletlere de 
yayılmaya başlamasından da anlaşılabilir. An
cak uluslaşma, bütün toplumsal alanı törense! 
ieştiren bir süreçtir ve sadece meşruiaştırım iş 
levini yerine getirmenin çok daha ötesinde bir 
kitlesel terbiye-toplumsallaşma sürecidir:

K H (1998) Teşrifat-/ C e d id e : S o n  Y ü z y ılın d a  
O s m a n lı M e ra s im le r i,  M arburg: Tectum, ya
yımlanmamış doktora tezi.

Deringii, S. (1998) The W e ll-P ro te c te d  D o m a -  
in s : Id e o lo g y  a n d  th e  L e g it im a t io n  o f  P o v re r  
in  th e  O t to m a n  E m p ire , 1876-1909, I.B.Tauris, 
Londra.

3 Bu konuda Osmanlı Asyatik sosyal formasyo
nun Türkiye'de burjuva-bürokratik devrimin 
koşullarını hazırlayışı ile ilgili bir tartışma için

bkz. Açıkel, F. (2000) T v v ilig h t o f  th e  H o iy  Tri- 
io g y : A u th o r it a r ia n  A r t ic u la t io n  o f  C ap ita lism , 
N a t io n a lis m  a n d  İs lam , yayımlanmamış dokto
ra tezi, Essex üniversitesi.

4  Bu anlamda, farklı sınıfsal konfigürasyonlar 
eşliğinde evrilen Osmanlı-Türk medenileşme 
ve uluslaşma süreçlerinin benzeri süreçlerle 
paralelliklerinin ve farklılıklarının görülebil
mesi :çin Norbert Elias'ın ortaya serdiği tarih
sel sosyolojik yöntemin Osırıanlı-Türkiye ulus 
laşma ve medenileşme süreçleri açısından da 
göz önünde bulundurulması önemli faydalar 
sağlayacaktır, bkz: Elias, N. (1996) The Ger- 
m ans, ed . M. Sch ro ter, Polity, ve Elias, N. 
(1978) The C iv il iz in g  Process: H is to ry  o f  M a n -  
ners, Volüme 1/2, Pantneon Books, New York.

5 Münhasıran ulus-devlet ve ulusçuluk üzerine 
yazılmış olmasa da, otoriter siyasa! toplumsal 
laşma konusunda özellik le Frankfurt Oku 
lu'nun önde gelen önemli yaklaşımlarını da 
ortaya koyan bir kuramsal çalışma için bkz: 
Teber, S. (1990) P o li t ik  P s ik o lo ji  N o t la r ı ,  Ara 
Yayınları, İstanbul.

6 Gerçekten de, ulusçuluğun adı geçen disiplin
lerin hiçbirinin doğrudan ilgi alanına girme
mesi semptomatik bir durum olarak nitelene
bilir. Bu anlamda, sosyoloj rin  araştırma nes
nesi -Fransız Devrimi'nin tarihsel sonuçların
dan çok- enaüstri devrimi ile başlayan radikal 
toplumsal dönüşümleri içerir. Sosyolojik litera 
tür için sın f, toplum ve kitle gibi kategoriler 
objektivist ve ûniversalist içerikleriyle öne çı
karlar. Max VVeber'in ve Emile Durkheim'in 
ulusçuluğun İktisadî ve soiidarist etkileri üzeri
ne ürettikleri önemli olmakla birlikte sınırlı li
teratürü bir tarafa  bırakacak olursak, objekti
vist temeller üzerine inşa edilen sosyolojik ge
lenek için, toplum, kitle ve sınıf gibi kategori
ler daha merkezi b r yer edinm iştir. Bu ise, 
ulusçuluğu tarihsel geiişim süreci içinde çözü- 
mesi kaçınılmaz bir kategori olarak algılayan 
Marxist sosyolojinin yanı sıra, yeni-Kantçı yak 
laşımlar için de -Goorg Sirnmel gibi- geçerlldir. 
Şaşırtıcı biçimde, benzeri bir suskunluk (bazı 
istisnalar hariç) antropoloji gibi disiplinler için 
de söz konusudur. Oysa uluslar ve ulusçuluk 
da en az diğer toplumsallık biçimleri gibi ant
ropolojik h a lta  siyasal antropolo jik  analize 
tâbi tutulabilirdi. Gerçekten de ilkel kabileleri 
uluslardan ayırt eden en önemli kurumsal fa r
kı -ki bu ulus-devletin örgütlü ve toplumsal 
hayata nüfuz eden yapısıdır- göz ardı etm e
mek koşuluyla ve ulusçuluğun varlığını bu ku
rumun varlığına incirgemeksizin , şunu iddia 
edebiliriz ki, ulusa! ve primordial toplulukların 
sosyalleşm e süreçlerine paralellikleri tespit 
ederek yaklaşabiliriz. Bu bize sosyolojinin mo
dern nesnel kategorileri -kitle, toplum ve sınıf 
gibi aracılığıyla düşünmenin yanı sıra, ulusçu 
evrensellik anlayışının diğer evrensellik anla 
yışları ile benzeşliği ve farklılaştığı noktalan ir
deleme olanağı sağlayacaktır.

7 Althusser'in dinsel özneleştirnıe ve ideolojik 
aygıtlar arasında kurduğu ilişkiyi, ulusçuluk ve
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devlet aygıtları arasında kartalmamış olması, 
bence, bir entelektüel zaaf olmanın ötesinde 
Marksizm'i de içine alan 20. yüzyıl toplumsa' 
kuramının önemli ve semptomatik bir sorunu 
dur. Balibar, E. & VVallerstein, I. (1991) The  
Nation Form, (içinde) "R ace, Nation, CSassc 
Ambigious Identitles", Verso, Londra.

8 Gökalp, eski Tûrkierdeki şaman inanışına göre 
de, büyük buhranlar ve sıkıntılı dönemler zar
fında "cemiyetin görünmeyen varlığı" ortaya 
çıkarak, toplum un m efkuresi tecelli ederdi. 
Buhranı ortadan kaldırmak Üzere içtimai m ef
kure, mukaddes bir ışık inmesiyle kendisini or 
taya koyardı. Eski TUrklerde buna A l t ın  Işık  
adı verilirdi ve neye dokunsa onu k u t lu  kılar
dı. Gökalp, M a k a le le r  VII, s. 46-7.

9 Gökalp'in mefkureyi toplumun kendisiyle öz
deş kabul etmesi, bize Durkheim'in D in s e l Y a
ş a m ın  İ lk s e l B iç im le r i  totem ik din ile top u- 
mun aslında aynı şey olduğu önermesini ha
tırlatıyor.

10 Gökalp her ne kadar Durkheim’ı Marx’ın anti
tezi olarak anlamak ve sunmak eğiliminde ise 
de, ki bu yaklaşım belli ölçüde yapısalcı-işlev- 
selci sosyolojik yaklaşım larda da kendisini 
gösteren bir eğilimdir-, Durkheim'in muhafa
zakâr bir perspektiften M e fk u re c i  bir okuma
sına alternatif başka okumaların olup olama
yacağı tartışılmaya değer b :r konudur.

11 Gökalp M a n e v i H a y a t ve D e ru n i H a y a t maka
lesinde manevi hayat İçin şöyle bir tanım geti
rir: "manevi hayat, ruhun marifet melekesin 
den başka olan ve şimdiye kadar ilmi usulle 
tedkik edilm eyen bir idrak m elekesidir (...] 
Manevi insanlar da, eskiden beri ruhumuzun 
makulat aleminin (akılla bilinen alemin) fevki
ne (üstüne) çıkmak, gönlümüz için daha mu 
nis ve daha samimi olan esrarl bir aleme yük 
selmek kaabi lyeti olduğunu haber verirlerdi. 
İşte bu esrarlı alem, mefkureler ve kıymetler 
alemidir". Gökalp, M a k a le le r  VII, s.54. Bu ça
tışmanın bilimsel anlamda ulaştığı son ayrış
ma noktası ise, ş e 'n iy e t  h ü k ü m le r i  üzerinde 
uzmanlaşan m üspet bilim ler ile k ıy m e t h ü 
k ü m le r i  üzerinde uzmanlaşan içtimai ilimleri 
arasında görülür. Akıl ve ruh arasındaki ay
rım, aynı zamanda maddi ve manevi hayatlar 
arasındaki ayrıma denk düşer.

12 Bu noktada, devletin meşru fiziksel güç kulla
nımı (W eber) ve sem bolik şiddet tekelin in  
(Bourdieu) yanı sıra, opistemolojik şiddet te 
kelinde de bahsetm ek gerekir. Bu ise ulus 
d evlet ile b ilim -üretim i arasındaki ilişkiye

eğilmemizi gerektirir; etnolojik, linguistik, ar
keolo jik , coğrafi ve tarihsel çalışm alar bir 
yandan, genetik vs. çalışmalar diğer yandan 
bilgi üretiminin ulus devletin kendini var e t
me stratejileri ile içlçe geçtiğini görebiliriz. 
Gökalp, T ü rk ç ü lü ğ ü n  Esasları’nın son bölü
münde bu konuyla ilgili kısmi ipuçlarını sağ
lar. Kemalist Devrimler örneğinde de görüle
bileceği üzere, bilgi üretimi devlet formasyo
nunun stratejik  bir öğesi olmuştur. Tam da 
bu noktada, o halde, epistemolojik şiddet te 
kelinden bahsedebiliriz.

13 Durkheim, i'kellerin totemik inanç sistemleri
nin tanrı anlayışlarının aslında kabilenin ko
lektif varlığıyla örtüştüğünü; ve totem ik tanr. 
imgesi ile topluluğun aslında bir ve aynı şey 
olduğunu vurgular. Durkheim'e göre kolektif 
tasavvurlar -ki buna kutsallık anlayışları vs. 
dahildir- metafizik kurgulara değil, toplulu
ğun kendisine gönderm ede bulunurlar. Tote 
mik inanç sisteminin bir anlamda toplumun 
kendine tapmasıdır der Durkheim. Durkheim, 
E. (1995) E ie m e n ta ry  Fo rm s o f  R e lig io u s  L ife , 
free  Press, New York, s. 208. Benzeri şekilde, 
Gökalp'in mefkure ve kolektif vicdan anlayışı 
da ulusun kendini olumlamasına hizmet eder; 
elbette önemli bir farkla totem ik kozm oloji
nin yerini mefkurevi kozm olojiye bırakması 
koşuluyla.

14 özneleri çağırma biçimi onlara hem tarlhsel- 
sosyai bir misyon biçme anlam ına ge.ir; an
cak bu sayede öznelerle ulus-devlet arasın 
daki pederşahi a id iyet ilişkisini p erçin ler. 
Ulus devlet dili m illîleştirm ekle ve tarihini 
saflaştırmakla kalmaz, kültürel yeniden üre 
tim tekelini eline geçirir. Özellikle, bölgesel 
diyalektlerin aşam alı olarak belirsizleştiril
mesi ve etnik-bölgesei dillerin m arjinalleş
mesi sembolik hiyerarşinin karakteri hakkın
da ipuçlar sunar. Bu süreç, ana-dilin yerini 
bürokratik-dile bırakması ile sonuçlanır. Dev 
letin  top lum sal a lana te k elc i m üdahalesi, 
ana-dllinin pederşahi devlet-dili tarafından 
ikame edilmesi İle sonuçlanır ya da bir başka 
ifad eyle a ilen in -tam am en  d evletleştirm esi 
ile. Anne, devletin paternalist kurumlan kar
şısında (okul, kilise-cami, medya, devlet da
iresi vs.) giderek geri plana düşer; ta  ki bir 
başka cem aat onun sem bollerin i yeniden 
üretinceye dek. Bu cem aat, ulustan başkası 
değildir. M ensuplarını çep eçev re saran ve 
kucaklayan bir m ega-aile olarak kurgulanan 
ulusun, aileyi ve anneyi ikam e etm esinden 
daha doğal bir şey olamaz.


