ziY A GOKALP VE TURK EDEBiYATINDAKi VERi

CemaIAKSU'

Yirrninci yiizytlm ba~mda Tiirk sosyal, kiiltiirel ve fikir hayatmda onemli
rol oynayan Ziya Gokalp'in yeti~mesinde, ~iire ve edebiyata yonelmesinde
oncelikle ailesi ve ya~adlgl ~evre etkili olmu~tur.
Ziya G6kalp'in mensup oldugu aile Diyarbaklr'm cemiyet ve fikir
hayatmda onemli roller oynaml~tlr. Biiyiik dedesi Hacl Ali Aga, DiyarbakIr'm
<;:ermik iI~esindendir. Haci Ali Aga'nm oglu Abdullah Efendi ise tamnml~ bir
tiiccardir ki orduya biiyiik yardlmlarmm oldugu bilinmektedir. Dedesinin babasl
Hacl Hiiseyin Sabir Efendi ise, DiyarbakIr' da ~ok tanman ve sevilen, iyi bir
medrese egitimi gormii~ alim bir zattrr. Kadlhk ve miiftiiliik gibi ~e~itli
gorevlerde bulundugu i~in Kadl-Miiftii Efendi diye tanmmaktadir. Nusaybin'de
kaymakam olan dedesi Mustafa Sltkl Efendi ise aY'll zamanda ~airdir.1 Ziya
Gokalp'in babasl Tevfik Efendi vilayetin resrni gazetesini idare etmektedir.
Aynca DiyarbakIr' a ait bir salname de haziriayan Tevfik Efendi, hayatmm
sonuna dogru niifus i~leri ile me~gul olmu~tur. 1876'da Kanuni Esasi iizerine
hiirriyet lehinde makaleler yaznu~tIr. Babasmm vefatmdan sonra Gokalp'i
himaye eden Ceza Mahkemeleri ba~kanhgl yapml~ amcaSl Hasip Efendi de EIKindl'den ibn Haldun'a kadar biitiin islam felsefesini bilen biridir. Arap~a ve
Fars~a'daki bilgisini ve islam filozof ve mutasavvlflanmn eserlerini okumaYI
hep amcaSl Hasib Efendi'ye bor~ludur. Ozellikle GazaWnin FranSIZ filozofu
Descartes'ten ~ok once akll hakikatleri arama yolunu buldugunu yine bu
okumalan sayesinde ke~fetrni~tir. ibn Arabl'nin felsefesi ona daha sonra ilk
tasavvufi ~iirlerini yazdIracaktlr.
Ziya Gokalp'in yeti~tigi DiyarbakIr muhiti de 0 tarihlerde fikir ve politika
hareketlerinin canh merkezlerinden biridir. Orada bir~ok ~air, mutasavvIf,
miitefekkir olmakla beraber Avrupa'nm liberal fikirleri de mevcuttur. Bunlarla
beraber ~ehirdeki azmhklar da Avrupa'dan gelen rnilliyet~i1ik akmllanm yogun
~ekilde duyunnaktadlr. Aynca DiyarbakIr 0 donem aydmlan i~in bir siirgiin
Yrd. 00<;. Dr., tU.E.F. TUrk Dili ve Edebiyau B61iimii
Turk DiU ve Edebiyatl Ansiklopedisi, Dergah Yaymlan, c.8, 8.660.
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yeridir ve bu yUzden ~ehirde pek ~ok aydm bulunmaktadtr. 1. DUnya Sava~l
esnasmda Ziya Gokalp, ~lkardlgl Yeni Mecmua'nm 42. saYlsmda ~ocuklugunu
~oyle anlatmaktadlr:
bazllanna gore ~ok tembel, baziianna gore ise ~ok
~ah~kandlm. Mektebin derslerine hi~ ~ah~mazdlm. Fakat geceli gUndUzlU
me~gul oldugum bir ~ey varsa 0 da kitap okumaktl. Yedi ya~mda iken A~lk
Garib, Kerem ile Ash, ~ah ismail gibi kitaplardan bir kolleksiyonum vardl. Bir
iki sene sonra tiyatro kitaplanna, daha sonra rornanlara, ~iir ve edebiyat
kitaplanna sanldlm. Muallimlerin nazannda mektebin en tembel talebesiydim.
Fakat talebelerin nazannda en ~ok okuyan yine ben tammyordum ... ,,2
" ... ben

~ocuken

Diyarbaklr'dan sonra, okumak i~in geldigi istanbul da yazann hayatmda
yeni ufuklar a~IDI~hr. Gokalp'in sanat ve fikir hayatmda onemli rol oynayan
~ehirlerden bir digeri ise Selanik'tir. <;iinkU Selanik, 19.yUzyllm ortalanndan
beri Osmanh imparatorlugunun fikri cereyanlarla kaynayan en canh politika ve
fikir merkezidir. TUrkiye'ye Bah'dan gelen biitUn fikir rUzgarlarl evvela oraya
dolmakta daha sonra memlekete dagllmaktadlr. Aynca muhtelif lrklar ve
cemaatler arasmda da ta~kIn mUcadeleler vardlr.
Ziya Gokalp'in babaslyla ilgili anlattlgl bir hahra onun gelecekteki rolUnU
~ok gUzel ozetlemektedir: Babasl bir gUn eve kederli bir ~ekilde gelmi~ ve
Namlk Kernal'in vefat ettigi haberini vermi~tir. Aynca oglu Ziya Gokalp'e "i~te
sen 0 bUyiik adaIDIn arkasmdan gideceksin, onun gibi vatansever, onun gibi
hUrriyetsever olacaksm" demesi ve bUtUn gece oda oda dola~lp Namlk Kemal'in
HUrriyet Kasidesini okumasl ~airi ilk etkileyen hadiselerden biri olmu~tur. Ziya
Gokalp de 0 gece, kasidenin;
Donersem kahpeyim millet yolunda bir azimetten mlsralanm defalarca
tekrar etmi~tir.
Ziya Gokalp'i gen~lik ylllannda derinden etkileyen bir ba~ka yazar da
Ahmet Mithat Efendi'dir. A. Mithat Efendi'yi okudugu gecelerden birinde,
odasmm penceresinden gOriinen Karacadag't seyrederek ~u ~iiri yazIDI~tlr:

2

Ziya Gokalp Kimdir? Tilr,iililk Nedir?, Tasvir ne~riyat, Baslm yeri ve tarihi yok.
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Karacadag her ki~ hurrem
Beyaz kiirke biiriiniirdii
Yiiksekteydi kiitiiphanem
Pencereden goriiniirdii
ilk baharda kar azahr
Ye~erirdi yamac;:lar
<;:ocuklukta penceremin
Ufuklan bu daglardl
A~lklydlm ben hiicremin
ic;:imde bin his c;:aglardl
Babam bir giin dedi dalgm
Hep okursun biraz da bak
Kar~mdaki Karhdagm
Siirleri daha slcak
Lisede tarih hocaSI Mehmet Ali Ayru Bey'dir. Mehmet Ali Aynl'nin
dersleri bir yandan onun tarih ~uurunu geli~tirirken diger taraftan tabiat bilimleri
(tarih-i tabii) hocasl Dr. Yorgi de Avrupa felsefesi iizerinde onun dikkatinin
yogunla~masml saglaml~t1r. Ziya Gokalp'in Felsefi Vasiyetler ba~hgl altmda
yazdlgl iic;: am yazlsl onun c;:ocuklugunda gelecek hayatma ait c;:izgilerin
belirdigini gosterrnektedir. Bu yazllardan ilki yukanda bahsi gec;:en ve babasma
ait olan bahramr. ikinci yazldaki vasiyet ise Avrupa felsefesi ile Franslz
edebiyatml iyi bilen hocasl Dr. Yorgi'ye aittir. Dr. Yorgi'nin vasiyeti ~oyledir:
" .. Tiirk genc;:leri siyas! bir inkdap yapmak, me~rut!i bir idare te'sis
etmek istiyorlar. Bu hareket tabcile ~ayandlr. Yalmz bir cihet var ki inkilap
taklitle olmaz. Tiirkiye'deki inkllap Tiirk milletinin ictima! hayatma, mill!
ruhuna uygun olmah, ictima! biinyesine tevakuf etmeli. Boyle olmazsa
yapdacak inkdabm memlekete muzlr olmasl ihtimali vardlr ... ,,3

o

donem Servet-i Fiinun edebiyatC;:llanmn tesirinin devam ettigi bir
zamandlr. Servet-i Fiinun yazar ve ~airleri kotiimser yakla~lmlan ile genc;:leri
3

C.Kudret, Ziya Giikalp, TDK, Ankara 1963,8.51-53.
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etkilemektedir. Ziya Gokalp de bundan nasibini alanlar arasmdadlr. Abdullah
Ceydet ye fikirleri yine Ziya Gokalp'in gen~lik Ylllarmda epey tesirli olmu§tur.
Hatta Abdullah Ceydet'in Diyarbaklr'a gelmesi, amcasmm onunla gorU§memesi
i~in Ziya Gokalp'i uyarmasl, fakat Ziya Gokalp'in bu uyanya ragmen yine de
Abdullah Ceydet'le gorU§mesi, daha sonra kendisinin hattralan arasmda
canlanan leyhalardlr.
Onun gen~lik ye yeti§me ~aglarmdaki ~eyresi ye yorulma bilmeyen
okuma zeyki TUrk kUltUr hayatma akisleri uzun ylllar deyam edecek bir bilim
adanunm ortaya ~lkmasml saglaml§ttr. Yahya Kemal hatlralannda Ziya
Gokalp'in Franslzca §iiri hi~ bilmemesine kar§lhk Fars~a §iir ile bizim eski
§iirimizi ~ok iyi anladlgml, Bal! felsefesini Sokrat'tan Bergson'a kadar ~ok iyi
ara§l!rdlgml ye bildigini soyler.4
Fikri yaztlan daha ~ok Diyarbaklr'da Diyarbaklr Gazetesi ile Peyman
gazetesinde; Selanik ye istanbul'da Gent; Kalemler, Milli Tetebbular Mecmuasl,
Yeni Mecmua, Ku,uk Mecmua, Tanin, Turan, Rumeli, Ak§am, Yeni Gun, Yeni
Turkiye, Sair, Darulfiinun Edebiyat Fakiiltesi Mecmuasl, islam MecmuaSI gibi
gazete ye dergilerde yaYlmlanml§tlr. Bu dergilerin bir~ogunun ne§riyatml da
kendisi ger~ekle§tirmi§tir. KaZlm Nami, Ziya Gokalp'in yaztlannda, Mehmet
Ziya, Teyfik Sedat, Demirta§ gibi zaman zaman degi§ik isintler kullandlgml,
Ali Canip Yontem'in bunlardan Gokalp'i onun astl adma eklemesi ile bir daha
degi§memek Uzere Ziya Gokalp oldugunu soylemektedir. 5
Ziya Gokalp'in ilk yaztlannda gortilen sanath Uslub daha sonra yerini
daha sade ye anla§lhr bir TUrk~e'ye blraknu§l!r. Halk masallanndan derleyip
konu ye Uslubunda bazl degi§iklikler yaparak yaYlmladlgl Altm I$lk isimli
eserinde de gorUldUgU gibi a~lk ye saglam ifadeler kullanrnaYl tercih etmi§tir.
Malta'da sUrgUnde iken klzma gonderdigi mektuplarda ise samimi ye duru bir
Tlirk~e gortilUr.
Ziya Gokalp, fikir ye yaztlanyla TUrk tarihini geni§ bir bakt§la
seyretmeyi denemi§tir. Eski TUrk dili ye tarihi He ilgili ara§ttrmalann
yaptlmasmda onun payl aZlmsanamayacak kadar bUyUktUr. Fakat Ziya
Gokalp'in ufuklara bakarken onUndekileri gormeyi ihmal ettigi de bir ger~ektir.

4
5

Yahya Kernal, Siyasi ve Edebi Portreler, istanbul Fetih Cerniyeti, 3.baskl, s.22.
Kazlrn Narni Duru, Ziya Gokalp, MEB, istanbul 1965, s.lV.
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Yahya Kemal'le olan bir §iir atl§masl 0 donemde «ok<;a tartl§llllli§ olan eskilik I
yenilik konulanyla ilgilidir. TUrk tarihi ne zaman ba§lar? Bu mevzu ilim
«evrelerinde epey tartl§llan bir konudur. Ziya Gokalp, Yahya Kemal, Ahmet
Agaoglu, Hamdullah Suphi gibi donemin bazl sanat ve fikir adamlan da slk slk
bir araya gelirler ve bu meclislerde pek «ok konuyu tarl!§lrlar imi§. Yahya
Kemal'in Osmanh ktiltUrU ve zevkiyle ilgili §iir ve dU§Uncelerini «ok iyi bilen
Ziya Gokalp, Ada'daki bir mecliste bu sefer Yahya Kemal'e;
Harabisin harabati degilsin
GozUn mazidedir ati degilsin
beytiyle takIhr. Yahya Kemal ise bu sata§maya hazlrcevap bir uslupla ve
espriyle kar§lhk verir:
Ne harabi ne harabiitiyim
Koku mazide olan atiyim6
Ziya Gokalp'in edebi faaliyetleri de yeti§mesinde etkisi olan Diyarbaklr,
Selanik ve istanbul'da sUrer. Diyarbaklr'da iken kaleme aldlgl yazllannda sanat
kayglsl gorUlUrken daha sonralan fikrin aglrhk kazandlgl dikkat «ekmektedir.
'~uur devrinde §iir susar, §iir devrinde ise §uur seyirci kahr' sozUnli kendisine
bir model olarak almasl §iiri fikrin bir aracI olarak kullandlglm gostermektedir.
Bu soziinii a«lkladlgl Yeni Hayat isimli eserinde kendisi TUrk Edebiyatmdaki
yerini "Nalllik Kemal'den itibaren geli§en ve II. Me§rutiyet'ten sonra Tevfik
Fikret, Mehmet Akif, Mehmed Emin gibi §airlerle devam eden ideolojinin
emrinde §iir yazan bir §air" olarak tamnllar.
Ziya Gokalp'in TUrk edebiyal! hakkIndaki gorU§ ve dU§lincelerini dil ve
edebiyat olarak iki ba§hk altmda incelemek gerekir. Oncelikle dil gorU§lerine
bakarsak Ziya Gokalp zaman zaman §iirlerinde, «ogu zaman da fikri yaZllannda
Tiirk dili ile ilgili bazl gorU§ ve oneriler sunmaktadlr. Yalmz §urasmm
unutulmamasl gerekir ki, Ziya Gokalp Tiirk dili hakkInda ara§t1rma yapan ilk
alim degildir. Tiirk Edebiyatma bakInca ondan yUzYlllar once dahi TUrk dili
iizerine dii§iinmii§, yorum yapllli§, eser venni§ bir «ok muellifle
kar§lla§maktaYlz. Mesela Ka§garh Mahmud'un Divanz Lugati't-Tiirk isimli
6

Y.Kemal, a.g.e., s.16.
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eserinden ba~ayarak HUseyin Baykara'mn kudretli veziri Ali $ir Neval'nin
Muhakemetu'l-Lugateyn'ine kadar pek yok dilbilimcisinin ve edibin TUrk dili
konusunda fikirleri TUrk edebiyatIm zenginle~tirmektedir. Daha Yusuf Has
Hacib'in Kutadgu Bilig'inden ba~layan TUrkye eser verme ve TUrk dilini en
giizel ~ekilde kullanma gayreti Anadolu Selyuklulanyla hlz kazamr. Anadolu
beyliklerinde ve Anadolu topraklannda yeti~mi~ ediplerin TUrkye'yi kullanmak
ve eser vermek konusundaki gayretleri; A~lk Pa~a, Yunus Emre, Giil~ehri,
$eyhoglu, Ahmedi gibi pek yok ~airin TUrkye hakkmdaki gorU~leri ve
eserlerinde Israrla Tiirkye'yi kullanmalan ve en nihayetinde Il.Murad'm
Kabusname gibi eserler yazdlrmak suretiyle yaptIgI Tiirk dili ile ilgili
faaliyetleri Tiirk dilinin giiciinii amlara yaymasml sagla1ll1~tlr. Yukanda
slralanan ~air1er edebiyat sahasmda kar~lmlza Ylkar. Dini, tarihi, didaktik,
tasavvufi eserlerin saylSl ise hiy de aZlmsanamayacak seviyededir. Bu
mUellifierin pek yogunun, Tiirkye'yi hoyratya kullandlglm; Arapya ve
Farsya'dan kelime ahrken titizlik gostermemi~ oldugunu soylemek hakslzhk
olur. Tiirkye yalmz ediplerin eserleriyle desteklenmemi~, mesela Candaroglu
Beyliginde I.Siileyman ile ilmi ve fikri bir canhhk ba~la1ll1~, ismail Bey
zamanmda ise Tiirkye yazan mUellifier desteklendigi gibi ismail Bey de bizzat
kendisi TUrkye bir flklh kitabl yaz1ll1~tlr.7 Anadolu dl~mda Memluk ve
Timurlulann saraylarmda da TUrkye ve TUrk kiiltiiriinUn geli~mesi iyin yapIlml~
yah~malar bugUn ilim aleminin yabancI olmadlgl bilgilerdir.
Ondokuzuncu yiizyIldan itibaren de Cevdet Pa~a gibi Tiirkye'nin sarfl
Uzerinde kitap yazan, Siileyman Pa~a gibi Sarf-l Turk! isimli bir eser veren,
Necip ASlm, izmirli Necib gibi dil yazarlan da yine TUrkye faaliyetleri ile
kar~lmlza Ylkmaktadlr. Bu di1cilerin eserleri ve yah~malan sUrekli olmaml~ ve
bir geli~me gosterememi~tir. Ondokuzuncu aSlrda yapJlan bu yah~malarla Ziya
Gokalp'in dile bakJ~1 kar~Ila~tlflldlgmda, Ziya Gokalp'in bu yazarlardan farkh
olarak dil iizerinde ciddi ve metotlu yah~ma yaptlgl gorliliir.
Gokalp'in TUrk dilini sadele~tirme hareketi 1911'de Selanik'te ylkan
Gent; Kalemler'deki yazllan ile ba~lar. 1915'de ne~redilen Turk,iilugun
Esaslan adh kitabmda ~ekillenir. Bu eserde geyen a~agldaki boliim bile onun
dili nasIl anladlglnI gosterir:
7

Kemal Yavuz, "XIII-XVI. Am Oil y.dig.rl.nnm An.dolu Sahasmd. Tlirk"e
YazIl!~ Sebepleri ve Bu Devir Mlielliflerinin Tlirk"e Hakkmda G6rli~leri", Turk
Diinyasl Ar~tlrmalarl, say! 27, Faruk Timurta~'a Armagan, istanbul 1983.
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" ... insan en samimi, en derunt duygulanm ilk terbiye zamamnda ahr.
Daha be~ikte iken i~ittigi ninnilerle ana dilinin tesiri altmda kahr. Bundan
dolaYldlr ki en ~ok sevdigimiz lisan anadilimizdir. Ruhlarlmlza veed veren,
biitOn dint, ahlakt, bedit duygulannuzl bu lisan vasltaslyla alml~lz. Zaten
ruhumuzun ietimat hisleri bu dint, ahlaki, bedit duygulardan ibaret degil midirT
A~agldaki

bulmu~

manzumesinde dil hakkmdaki

g6rii~leri

en 6zlii ifadelerini

gibidir:

Giizel dil Tiirk~e bize
Ba~ka dil geee bize
istanbul konu~masl
En saf en inee bize
Lisanda saytllr 6z
Herkesin bildigi s6z
Manasl anla~tlan
Lugata atmadan g6z
Uydurma s6z yapmaylz
Yapma yola sapmaylz
Tiirk~ele~mi~ Tiirk~edir

Eski k6ke tapmaYlz
Yeni s6zler gerekse
Bunda da uy herkese
Halkm s6z yaratmada
Y ollanm benimse

Tiirk9iiliigiin Esaslan isimli kitabmda da biitiin bu ~iirde s6yledigi

fikirleri geni~ ~ekilde a~lklar. Bu eserde yazl ve konu~ma dili olarak istanbul
tercih edilmesi, halka mal olmu~ Arap,a ve Fars,a kelimelerin

Tiirk~esinin
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Mehmed Emin Yurdakul'un etkisiyle hece vezni ile yazdlgl ilk ~iirlerinde
~iir cUmlesinden 90k nesir cUmlesi ~eklinde orUJmU~ mlsra/ar, zorlama kafiyeler,
hece duraklanndaki monotonluk hemen kendisini hissettirmektedir. Mehmed
Emin'in etkisinden kurtulduktan sonra daha ozgUn ~iirler kaleme alml~tJr.
Ozellikle halk ~iirlerinden aldlgl nazlm ~ekilleriyle yazdlgl ~iirler ile, 90cuklara
yonelik ~iirlerinde ve ilahilerde zaman zaman lirizmi yakaladlgl soylenebilir.
Ziya Gokalp' in
toplanabilir:

~iirleri

nazlm

~ekilleri

yon Un den de dort grup altmda

- Halk edebiyatJ nazlm ~ekilleri ile yazdlgl

~iirler

- Divan EdebiyatJ nazlm ~ekilleri ile yazdlgl ~iirler
- Avrupai nazlm ~ekilleri ile yazdlgl

~iirler

- Her U9 ~ekle benzeyen ve farkh yonler barmdlran

~iirler

Gokalp beyit birimini tercih ettigi ~iirlerinde de daha 90k mesnevi
kafiyesine sadlk kalml~tlr. Onun bu tercihi de mesnevinin mesnevinin TUrk
Hallana mal olmu~ bir nazlm ~ekli olmasmdan ileri gelmektedir. Halk edebiyatl
tesiriyle meydana getirmi~ oldugu eserleri de kaynaklanna gore Uge aYlrabiliriz:
- Dede Korkut hikayelerini ele aldlgl eserler
- Temelinde bir halk masa/I bulunan

~iirler

- Masallardan aldlga motiflerle orUiU ~iirler. Aynca tasavvufi halk
aldlgl motiflerle, tekerleme, mani gibi nazlm tUrierinin tesirindeki
eserieri de bu ba~hk altmda toplayabiliriz.l1
~iirlerinden

TUrk mitolojisinden, Dede Korkut kitabmdan aldl!iI pek 90k motifle
ordUgU ~iirlerini yine halk egitimi maksadlyla kaleme aJml~tlr ve genellikle
makalelerinde i~Jedigi konulara yer vermi~tir. Cevdet Kudret'in ifadelerine gore
"~uur devrinde ~iir susar" diyen Gokalp, mizlm teknigi baklmmdan Mehmet

" Rlza Filizok, Ziya Gokalp'in Edebi Eserlerinde Halk Edebiyat Tesiri, Kliltlir
Bakanhgl, Mas Matbaasl Ankara 1991,8.274-276.
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Emin Yurdakul gelenegini siirdiirmii~tiir. Alageyik manzumesi bir tarafa
blraklhrsa nazlmla yazllnu~ eserleri sanat a\ilsmdan degerli sayllmaz. 12
~iirlerinde kullandlgl vezinlere balaldlgmda, ~airin ilk ~iirlerinde aruz
veznini kullandlgl goriilmektedir. Bu ~iirlerinde daha \iok Namlk Kemal ile
Tevtik Fikret'in etkileri goriiliir. Edebiyat-l Cedide'nin tesiriyle batldan gelen
sone gibi naZlm bi\iimlerini kullandlgl ve aruz vezniyle yazdlgl ~iirlerde ba~anh
oldugu soylenemez. Daha sonra ise, biitiin ~iirlerini hece vezni ile yazan
Mehmet Emin Yurdakul'un tesiriyle Turan ~iirinden sonra hece veznini ulusal
vezin olarak ele alml~ ve ~iir1erini bu vezinle yazmaya ba~laml~tlr. Daha kendi
devrinde yeti~meye ba~layan Orhan Seyti, Yusuf Ziya, Enis Behi\i, Aka
Giindiiz, Halit Fahri gibi ~airler de onun yolunu takip etmi~lerdir. Kazlm Nami
Duru'nun ifadelerine gore Gokalp, belki a\itlgl degil fakat kuvvetIe tuttugu bu
aklml blrakmaml~; biisbiitiin yeni bir yola dOkmii~t\ir. a da bilim yoludur. 13

Gokalp, ~iir, tiyatro, resim gibi sanatm pek \iok ~ubesi haklanda fikir i1eri
siirdiigii gibi roman iizerinde de dii~iinmii~tiir. Onun roman hakkmdaki gorii~leri
roman yazarlannm tutmasl gereken yolu \iok a\ilk ~ekilde tarif etmektedir.
Gokalp, roman igin 'tarihten daha dogru bir tarih' dendigi soziinii belirttikten
sonra romanm mii~ahhas bir sosyoloji oldugunu ve sosyolojinin en derin
meselelerini romanlann halledecegini soyler. Sosyolog olmayan bir yazlcmm
iyi bir romanCl olamayacagmdan dolaYl iyi bir romancl olabilmek i\iin
yazarlann memleketin sosyolojisini, milletin ve donemin psikolojilerini tetkik
etmesi gerektigi gorii~iinii savunur.14
Ziya Gokalp yazl hayatma ba~ladlgl andan itibaren gevresini etkilemi~
sistemli gorii~leriyle yol gosterici olmu~tur. Ziya Gokalp'ten once Gen<;
Kalemler dergisi etrafmda toplanan gen\iler dilde sadele~me adma bir talam
faaliyetler i\iine girmi~lerdir. Fakat bu sadece bir temayiil seviyesinde
kalmaktadlr. Halbuki Ziya Gokalp'in gruba dahil olmaslyla \iah~malar
Tiirk\iiiliik davasma donii~iir ve Gokalp meseleyi sistemli bir hale sokar. Onun
gorii~leri yalmz tikir ve edebiyat \ievrelerinde yankl bulmaz, donemindeki ve
daha sonraki siyasi hayatlmlZl da etkiler.
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Ali NUzhet, Ziya Gokalp'in fikirlerinin yaYllmasmdaki sebepleri
stralarken onun ahlaki hayatmm en bUyUk rolU oynadlglm soyler. Sahsl
menfaatini bilmeyen, yalmz fikirleri i~in ya~ayan Ziya Gokalp, Ali NUzhet' e
gore saf ye masum ruhuyla deyrinin gen~leri arasmda epey mUessir olmu~tur.
Ali NUzhet yazlsmm deyammda onun cazibeli tesiri hakkmda Prof. Ali
Haydar'dan bir hatlra nakleder. Ali NUzhet, izmir'de nhl1m boyunda bir
gazinoda bazl arkada~lanyla otunnaktadlr. Soz TUrk~e'nin sadele§tirilmesi
meselesine gelince Arap~a ye Acemce kelimeler yerine TUrk~e kelimelerin
kullamlmasmdan bahsedilmektedir. Masada bulunanlardan Yakup Kadri, bu
hareketin aleyhinde bulunarak:
- Buhara kUlahl ye cUppesi giymem. der.
Bunun Uzerine Prof. Ali Haydar yeni TUrk~e ile yazl yazmanm Buhara'ya
gitmek olmadlglm, bunu bazl acemilerin yapnu§ olsalar dahi Ziya Bey'in
dU~Uncesinin ba~ka oldugunu ye onunla gorU~mesini soyler. Yakup Kadri:
- Ben onunla gorU§mem, deyince Ali Haydar sebebini sorar. Yakup
Kadri'nin Ceyabl hayli ilgin~tir:
- Mehmet Ali Teyfik seciyesi en saglam bir gen~tir. Ziya Gokalp'le
sonra fikirlerini. degi~tirdi. Bu sebeple ben de Ziya Bey'le
gorU§mek istemem. 15
gorU~tUkten

Ziya Gokalp'in tesiri §airliginden ziyade tefekkUr hayall Uzerinde
olmu§tur. TUrk Tarihi, kUltUrii ye edebiyall sahalarmda deyrin alimlerine ye
sanatkarlanna yol gostermi~, milli edebiyat hareketinin ye~erip canlanmasmda
bUyUk tesiri olmu~tur. Mesela Fuad KoprUlU'nUn TUrk medeniyeti ye edebiyat
tarihi alanlanndaki ~ah~rnalannda hareket noktasml Ziya Gokalp'in fikirleri
te§kil etmi§; hece naZlm ~ekli ile yazan ~airlerin destek~isi de yine Ziya Gokalp
olmu~tur. Be~ Hececiler, Milli Edebiyat cereyam gibi edebi topluluklarda Ziya
Gokalp'in izleri gorulmektedir.
Ozellikle halk kUltUru Uzerine yazdlgl yaztlar ile yaptlgt ~ah§malar
TUriye'deki folklor ara~tmnalan i~in zemin te~kil etmi~tir. Z. Fahri Fmdlkoglu,
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Ali NUzhet, ismail BaltaclOglu, Nihal Atslz onun fikirlerinden istifade etmi~ ilk
aida geJen ilim ve fikir adamlandlr. 16

ABSTRACT
Ziya GOKALP was a thinker who, at the begining oj twentieth century,
had influence on our culture, art. thought and literature with his opinions.
Besides. Ziya GOKALP also appears with his academic career and journalist
profile. He was both a man oj deeds and a writer who had chosen to
disseminate his ideas and opinions by making use oj various literary types. His
works is precious Jor its ideas. but notJor its artistic quality. With his ideas. he
affected not only his period oj time but also men oj letters. intellectuals and
artists who raised afterwards. In this article. it is attempted to explain his all
aspects.
Key Words: Ziya GOKALP; Conception oj Art oJZiya GOKALP; Poems
oJZiya GOKALP; Ziya GOKALP in Turkish literature, Effects oJZiya GOKAL
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