ZiYA GOKALP'iN TARiH ANLAYI~I VE WRK MEDENiYETi
TARiHi ADLI ESERi
Mehmet Ali BEYHAN'

Tarihte iz blrakan ki~ilerin yeti~melerinde, meslek se9imlerinde,
hedeflerini tesbit etmelerinde etkisinde kaldlklan model ki~ileri vardlr.
Biyografi kitaplanna baktldlgmda bunun omeklerini 90k9a gormek
mUmkUndUr.
<;ok cepheli bir dU~Unce adaJlli olarak, ba~ta sosyoloji olmak Uzere,
sosyal bilimlerin hemen her alanmda, her biri digerinden farkll konularda ve 0
gUnUn daha da zor ~artlannda yapttiit 9ah~malarla TUrk kUltUr tarihine
damgastnl vuran Ziya Gokalp'in de etkisinde kaldlgl U9 onemli ~ahsiyet vardlr.
Bu ~ahlslann ikisi Gokalp'in yeti~me 9agml etkilemi~, digeri ise olgunluk devri
yol haritasml 9izmi~tir.
Biri babasl, Diyarbalm Vilayet Evrak MUdUrU ve aym zamanda vilayet
gazetesinin ba~yazarhgml da deruhde eden Tevfik Efendi'dir. Gokalp'in
ifadesiyle, "zamamn ba~ka babalanna benzemeyen, dindarhkla hUr dU~UnU~U
nefsinde te'lif eden" babasl Tevfik Efendi, "battl fikirlerin eskilerinden de,
yenilerinden de kendini kurtarabilmi~" vukufu geni~ bir zattlr.
Gokalp, daha ondordUne yeni girdigi slralarda bir gUn, babasl
dostlanndan biriyle sohbet etmektedir. Dostu, ona, gen9 Ziya'mn okuma
merakmdan bahseder. Tahsil i9in Avrupa'ya gonderebilirse, memlekete bir il.lim
yeti~ebilecegini ifade eder. Dostunun bu sozlerine kar~lhk Tevfik Efendi;
"Tahsil i9in Avrupa'ya giden gen9ler, yalmz Avrupa ilimlerini ogrenebilirler;
milll bilgilerimizden mahrum kahrlar. Medreseye girenler de, iyi hocalar
bulurlarsa, din! ve milll irfamJlliza az 90k vaklf olabilirler; fakat Avrupa
ilimlerinden mahrUm kahrlar. Gen9lerimiz, bir taraftan Franslzca'YI, diger
taraftan AraP9a ve Fars9a'yl iyi ogrenmeli, ondan sonra hem Batl ilimlerine,
hem Dogu bilgilerine mUkemme1 bir ~ekilde vaklf olmah. Sonra da bunlann
'" Do y. Dr., LO.E.F. Tarih BolUmti
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mukayese ve te'lifiyle milletimizin ihtiya\' duydugu bUyUk hakikatleri meydana
\,lkarmahdlr. i§te, eger 6mrUm vefa ederse, ben Ziya'Yl bu surette yeti§tirmeye
\,all§acagl1ll,,1 der.
Tevfik Efendi'nin 6mrU, gen\,ler i\,in \,er\,evesini \,izdigi bu programl
ogluna tatbike vefa etmemi§tir, ama bu s6zleri; "mukaddes bir vasiyetname
mahiyetinde" gen\, Ziya'mn ruhunda, kendi ifadesiyle "cell yazIiarla" kazlh
kalml§lIr. Ve G6kalp, hem Arap\,a ve Fars\,a gibi kUltUr hayatlmlzm iki kaynak
dilini ve hem de BalI kUltUr kaplslmn anahtan olan Franslzca'YI 6grenecek;
hayau boyunca, babasmm belirledigi bu program \,er\,evesinde \,ah§acaklIr.
Etkisinde kaldlgl diger bir §ahsiyet ise, G6kalp'm 1892 yIimda girdigi
DiyarbakIr MUlkl i'diidisi'nde2 tiirih-i tabi'! /bilim tarihi hocasl Yorgi
Efendi'dir. Yorgi, belediyede hekim olarak \'ah§maktadlr. Dr. Yorgi, gen\,
Ziya'ya milliyet\,ilik fikirlerini a§Iiaml§, Yunan filozoflanm tamtml§,
sosyolojinin 6nemini3 ve bir millet i\,in sosyal bilimlerin ehemmiyetini
kavratml§ Ortodoks-Rum bir Osmanh vatanda§ldlr. G6kalp istanbul'da Bay tar
Mektebi'nde4 6grenci oldugu slralarda (1895), Dr. Yorgi de istanbul'a gelmi§tir.
Bir gUn, G6kalp'm i'diidideki slmf arkada§lanndan biri' doktoru ziyaret
etmelerini teklif eder ve beraber doktorun Moda tarafmdaki evine giderler.
''TUrk gen\'leri, bir inkIiap yapmak, me§ruti bir idare tesis etmek
istiyorlar. Bu hareket tebrike §iiyiindlr" diyen eski hocalan Dr. Yorgi, Gen\,
TUrkler hareketine i§aretle; yapIiacak inkIlabm, hazrrlanacak anayasamn; tesis
edilecek me§rut! idarenin istinat noktalarml belirler, yol haritasml da \,izer:
"Ancak inkIlap taklitle olmaz. TUrkiye'deki inkIlap, TUrk Milleti'nin sosyal
hayatma, mim ruhuna uygun olmah; yapIiacak klinun-I esiisll anayasa TUrk

Ziya Gakalp, "Babamm Vasiyeti", Kii(iikMecmua, sayl 17,25 EylUlI338(1922), s. 1-3
I'dad,; "hazlrJamak" anJamma geJen "i'dad" mastanmn mensubiyet ifade eden halidir ve bir Ust tahsil
derecesi i~in (jgJ"enci yeti~tirmek makasadlyia rU$diyelerin Ustiinde a~t1an okullara ad olrnu$tur. Tanzimat
Devri egitim sisteminde rU$diye, ortaokul; i'dad!, lise anlammda kullamhru$tlr. RU$diye ve i'dadiler,
asked ve mUlkt diye ikiye aynhyordu.
Mehmet Emin Eri$irgil. Bir Fikir Adammln Romam: Ziya Gi}kaip. istanbul 1984, s. 34; M. Orhan Okay,
"GOKALP, Ziya," DiA, c. 14, s. 125
Mtilki Baytar Mektebi, ilk defa 1889 'Yllmda Ttbbiye-i mUlkiye (sivil up) i~inde a~llmt!} ve 1891 Ylhnda
in!}aatl tamamlanan Halkah Ziraat Mektebi binasma ta!}mml!}tlf. Mektep, 1894'ten sonra istanbul'da, ljnce
Kadtrga-Cinci Meydam'nda kiraJanan bir binaya nakledilmi!}, daha sonra 1900 ydmda Sultanahmet'e
ta!}mmt!}tlr. Bkz. Osman Ergin, Turk MaarifTarilJi, istanbul 1977, s. 570
Abdullah Ha!}im. Bkz. Eri!}irgil, a.g.e, tstanbul, 1984. s. 45
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Milleti'nin ruhundan kopmah, sosyal bUnyesine uymahdlr. Aksi halde yapllacak
inkilap memlekete zarar verir. iyi bir kiinun-I esiisi yapabilmek i9in evvelernirde
TUrk Milleti'nin psikolojisini, sosyolojisini incelemek liizlmdlr. Siz, der Dr.
Yorgi, "inkilaP9ilan herhalde az 90k talllrSmlz. Bunlar, liizlm gelen bu
incelemeleri yaprm~lar ml? YapUklan prograrm bu tedkiklerine rni
dayandmyorlar; ilmi bir hazlrhklan var ml?
Gokalp ve arkada~I, doktorun bu sozleri kar~lsmda susmak zorunda
kahrlar; sorulanna cevap veremezler. Zira bilmektedirler ki doktor, Gen9
TUrkler'in bOyle ilmf ve fikrf bir hazlrhklannm olmadlgmm farkmdadlr; zaten
sozlerini ve sorulanlll da, konunun onernini kavratmak, eski ogrencilerine belki
de son bir ders olmak Uzere sarfetrni~tir. Gokalp, hocasmm bu sozlerini, tlpla
babasmm sozleri gibi bir vasiyet olarak kabul etmi~; 0 giinden itibaren mesaisini
Tiirk Milleti'nin "sosyolojisiyle psikolojisini tedkik edebilmek i9in bu ilimlerin
umQrni esaslanlll ogrenmeye" hasretmi~tir"
Gokalp'in etkisinde kalrugl U9UncU ki~i, "pirim" dedigi ve 1898 Ylhllln
tutuklu olarak ge9irdigi giinlerinde, hapiste yatan ya~h bir zatUr. Gokalp, Baytar
Mektebi'nin dordiincii sllllfmda bulundugu mada yaz tatilini memleketi
Diyarbalar'da ge9irrni~tir. Burada, istanbul' dan arkada~lanna yazdlgl bir
mektuptan dolaYI tutuklanml~tlr.7 Kisa bir mUddet sonra serbest blrakllarak
istanbul' a donmesine izin verilmi~, ancak istanbul'da okuluna almmadlgl gibi
tekrar hapse atilrm~; Zabtiye Tevkifhanesi'nde, Ta~la~la'da ve Mehterhane
denilen Sultanahmet'teki Hapishane'de toplam bir yll yatrm~tlr.8 Zabtiye
Tevkifhanesi'nde Naim Bey admda "istanbul' un kibar bir ailesine mensup"
ya~h bir zat da bulunmaktadlr. Niiim Bey, me~rOtiyet taraftandlr. Osmanh

Ziya GOkalp, "Hocamm Vasiyeti", KiiriikMecmua, sayl 18,2 Ekim 1338/1922, s. 1-5
G6kalp, istanbul'dan Diyarbaktr'daki arkada~lanna mektuplar yazmaktaydl. Mektuplarda, okul
hayattndan ve istanbul'dan bahsediliyor; arkada~lanyla Abdtilhamid yonetimi aleyhinde oeler
konu~tuklan anlatlhyordu. Mektup gijnderdi~i arkada~lanndan biri de, Diyarbaktr'm tamnml~

ailelerinden Mirikatibizadelerin og:lu Cemil Bey'dir. Zamantn Diyarbaklf Va.lisi Mehmed Hiilid Bey'i
(Bkz. Salnflme-i ViUiyet-i Diyarbekir, 1316, s. 48; 1317, s. 58) ~ehrin ilen gelenleri istanbul' a ~ikayet
eUni$tir. VaH de hakkmdaki ~ik§yetin; Diyarbaktr'da gen~ler arasmda yaytlmakta alan "htirriyet ve
me~ratiyet fikirlerinin onUne g~mek maksadtyla gosterdig:i ~abanm bertaraf edilmek istenilmesi"
oldug:unn isbat i~in, e~raftan bazllanmn evierinde arama yaptlnm~, CemiI Bey'in evinde Gokalp'in bir
mektubu bulunmu~tur. Bu mektuptan doIayt Gokalp te tutuklanmt~tlr. Bkz. Eri~irgil, a.g.e, s. 48
Okay, aym makaie, s. 124; Kendi ifadesine gOre Gokaip, on ay Ta~kl~la'da ve iki ay Mehterhane'de hapis
yatml~tlr. Bkz. Ali NUzhet Goksel, Ziya Giikalp'in Ne-1redilmemi-1 Yedi £ser" ve Aile Mektuplafl, Istanbul
1956. s. 73
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irnparatorlugu'nda bu yonetirn

~eklinin

rnutlaka bir giin uygulanacagl inancml

ta~lrnaktadlr.

Nairn Bey, Gokalp'e serbest kalacagl giin, "Deli Petro'nun rnilletine kar~l
bir vasiyeti9 oldugu gibi, benirn de milletirnden olan biitiin gen91ere ait urnfirni
bir vasiyetirn var" der. "Benirn vasiyetirn" dedigi sozlerini, "birka9 senedir ki
tesadiif ettigi" her gence teblig etrnektedir. Zira inanrnaktadlr ki, bu gen91er
arasmda "yalmz bir tanesi vasiyetini hakklyen 1fii" etse, "rnezannda ebediyen
rnesut" olacaktJr. Nairn Bey'in sozleri ozetle ~oyledir: "Ben, vatamrnda
me~rfitiyetin bir giin mutlaka ilan edilecegine kiiniim. NasIi istihsal ediJecegini
bilrnern ? ihtimal ki ~imdiki hiikiimdarlO vefat edince, yerine gegen zat, rnilleti
menmun etmek i9in, zaten mevcut olan kanun-l esas1yi 11 kendiliginden tatbik
edecektir." Buna inanCl tamdlr; ancak ya~h oldugundan dolaYl me~rfitiyet
giinlerini goremiyecegml soylemektedir. Gokalp'in rne~rfitiyet giinlerine
yeti~eceginden emindir.
Nairn Bey, ilan edilecek bu "ilk me~rfitiyetin gergek anlamda bir
me~rfitiyet olanuyacagl"m ifade etmektedir. Ona gore "be~-on ki~i"nin istedigi
bir me~rfitiyetin iilkede yerle~mesi miimkiin degildir. DolaYlslyla biitiin bir
milletin istemesi lazlmdlf. Halbuki millet derin bir uykudadlr. Once milleti
uyandlrmak, aydmlatrnak gerekrnektedir. Millete, "kendi variIgml, hayatJ i9in
tehlikenin ve selametin hangi tarafta oldugunu, gelecekteki hedeflerini,

10

Petro'nun v&siyeti; 1689-1725 yIlIan arasmda saltanat silreD Rus <;an I. Petro'nun, tarih literatUrlinde
"BUyiik Petro' nun Siyftsl Vasiyetnamesi" oJarak bilinen bazl dii$Unceleridir. Vasiyetname'ye gBre
"Rusya, Osman" Devleti'nin topraklanm ele ge9irmek suretiyle geni$lemeli, Istanbul zabtedilmeli.
Lehistan (Polonya) Rus topraklanna kau)mah; sonraki Rus ~rlan bunlan gergekl~tirmek i~in gayret
gl5stermelidir". Ancak bOyle bir vasiyetnamenin dogrulugu belgelenmi$ deg:iJdir. Bkz. Prof. Dr. Akdes
Nimet Kurat,Rusya Tari"i, Ankara, 1987. s. 272
"~imdiki hlikumdar" dedigi Sultan II. AbdUlhamid, Nairn Bey'in Bngori.lsUoiio aksine, 24 Temmuz 1908
tarihiode ikioci Me~rutiyet'j itan etmi~, mevcut anayasaYJ da kendisi yi.lrUrliige koymu~tur. Yakla~lk bir
YII sonra, 13 Nisan (Ruml 31 Mart) 1909'da sahneye konulan 31 Mart tsyam vesilesiyle de tahttan
uzakla~tlfllarak Osmanh Devleti'nin tasfiyesi yolu a9t1ml~ur. Nitekim 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan
Mondros Mutarekesi ile, II. AbdUlhamid'in (aUimU 10 $ubat 1918) tahttan indiriJi~inden dokuz ytl sonra
Osmanh Devleti fiilen tarih sahnesinden silinecektir. 31 Mart isyam, II. AbdUlhamid'i htikumdarhktan
uzakla~tlflna, dolaYlslyla Osmanh Devleti'ni tasfiye projesinio ilk basama~dlr ve akademik di.lzeyde de
obnak Uzere bu isyan hareketi, pek ~ok ara~tlfmaya konu olmasma ragmen,_ ciddl, gergegi ortaya koyan
bir gah~ma henUz yapdmJ~ degildir.
Birinci M~rfitiyet anayasasl, 23 Arahk 1876 tarihinde Birinci M~fitiyetin ilam ile yi.lrilrluge konulmu$
ve 13 ~ubat 1878'de mC$rfitiyet idaresinin, II. Abdiilhamid taf'afmdan sona erdirilmesiyle fiilen
uygulamadan kaldlfllml~ur. Ancak bu anayasa. yUriirliikten kaldmlmasma ragmen, her yd yaymlanan
salnamelerin dibacesinde yer ahyordu.
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gayelerlni" ogretmek i1izlmdlr. Bu da basm yolu ile mUmkUn olacakttr. Her
~eyden once "basm ozgUrlUgU"nU temine ~ah~mak gerekecektir. Gokalp'ten
istedigi, "ne kadar mUmkUnse 0 kadar yazmaya ve mUmkUn oldugu kadar her
meselenin ruhunu ve esasml" anlatmaya ~ah~masldlr. Naim Bey, dU~Uncelerini
aktardlktan sonra, "vasiyetini tutacagma dair" Gokalp'ten soz alrm~ttr. Gokalp,
Naim Bey'in bu vasiyetini tutmu~, "vatan yolunda nastl ~ah~acagml a~lk bir
~ekilde gostererek" kendisini aydmlatan bu zatt "plr olarak kabul" etmi~tir.12
Gokalp, etkisinde kaldlgl bu U~ zatm soylediklerini yazl hayatmda tatbik
etmi~; bu ~er~evede tarlh ve siyaset bilimi ile me~gul olmu~tur. HaZlriadlgl
Medeniyet Tarihi dl~mda Gokalp'in ba~h ba~ma bir tarlh kitabl bulunmadlgl
gibi, tarihi bir olaYl inceleyen bir yazisl da yoktur. Ancak, ba~ta Gen~ Kalemler,
Yeni Mecmua, TUrk Yurdu, KU~Uk Mecmua, Mill! Tetebbular Mecmuasl gibi
dergilerde medeniyet tarihi ile ilgili seri yaztiar, tarlh usulUne dair makaleler
kaleme alml~ttr. Ziya Gokalp'in bu yaztian, "Eski TUrk Destanlan, TUrk
Devleti'nin TekamUlU, En Eski TUrk Devleti, Milletimizin Tarihi Nereden
ba~lar" gibi ba~hklar ta~lmaktadlr.
Tarih usulUne ve felsefesine dair kaleme aldlgl yazllannda Ziya Gokalp,
yirminci yUzytim ba~lannda bu disiplinin metodolojisinin ana prensiplerini
ortaya koymu~tur.13 Bu makalelerini, Malta sUrgUnUnden dondUkten sonra 1923
Martl'na kadar kaldlgl Diyarbaklr'da,14 tek ba~ma ~lkardlgl haftahk KU~Uk
12
13

14

Ziya Gakalp, "Pirimin Vasiyeti", Kiirlik Mecmua, 9 Ekim 1338/1922, sayl 19, s. 1·5
Gakalp'ten once tarih usOlil ve metodolojisi He ilgili olarak Osmanh diinyasmda kaleme alman ~It~malar
vardlf. Mesela ~antzftde Mehmed Ataullah Efendi'nin Tarihi'nin birinci cildinin giri~inde yer alan "el·
Mukaddimetll fi kav§idi fenni't-tirih ve usUlti mutala 'ati't-tevarih" awOl ta$lyan yakl~lk on sayfahk
klsmtnt unutmamak gerekir. 1819-1825 tarihleri arasmda vak'anUvtslig;i dooeminde bu eserini kaleme
aldlgma gore, Santzade'nin tarlh usuliine dair g/jri.i$leri hayti eskidir. (Bkz. Tari,,-j Sfinfztide, c. I, 1st.
1290/1873, s. 6-16). Keza Ahmed Cevdet Pa$a, tarihinin birinci cildinin dibacesinde kuliandtg:1
kaynaklann bir listesini verdikten sonra, "lIm-i Tarih'in LUzumu ve Faidesi Beyamndadlr" ba$hg:1 alttnda,
bir bilgi dah olarak tarih hakkmda malumat sunmu$tur. (Bkz. Ttlrih-i Cevdet, c. J, istanbul, 130911891, s.
4 -17). Gelembevizade Ahmed Tevt'ik Efendi'nin ise bu hususa dair mUstakii bir ~ah~masl mevcuttur.
Gelembevfzade'nin 129511878 ytltnda Istanbul'da ne~redilen "Hamtdetii'I-usUl" adh risaJesi tarih
metoduna dair kaleme altnnu$ bir ~ah~madlr. Hamtdetii'l-usUl, itzerine Prof. Dr. Mustafa Fayda
nezaretinde, eski tig:rencilerimizden Ay~e Glil Vana taraftndan 2004 ytlinda, islam Dlinya.n'llda TarOt
Metodll <;alt§lIlaIarma Bir Ornek: Hamfdetii'l-ustU adlyla Marmara Oniversitesi Sosyal Bilimler
EnstitiisU'nde bir yiiksek lisans tezi hazlrlanmt~ttr.
Gtikalp, 28 Ocak 1919 tarihinde DarU'l-flinun'daki odasmdan ahnarak bir mUddet Bekiraga BBltigU'ne
(istanbul Oniversitesi Merkez Binasl'nm Silleymaniye C1imii yi5ntindeki kaptSI truafmda bulunan Harbiye
Nezareti Hapishanesi) konulmu~, Divan-l harp taraflOdan yargtlanarak "asayi$i bozmak ve Ermenilere
zulmetmek" su~lanndan dalaYI Istanbul' dan sUriilmii$, 28 MaYls 1919'da Bnce Limni Adasl'nda Mondros
Limam'nda bir kampta kalmt$, 18 EylUl 1919 tarihinde buradan ahnarak Malta'da Palverista KI$lasl'na
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Mecmua'da ne~re!mi~tir.15 "Tarih ilim rni Yoksa Sana! ml" ba§lIkh
makalesinde l6 tarihin taksirnini yaparak gayesini anlatlr."Tarihte USUI,,17 adh
makalede, tarihin bir ilmi disiplin olarak ortaya ~lkI§ sertivenini kaleme alIr. Bu
makalede, onsekizinci am Avrupasl'nda incelenecek olaylann se~iminde ve
hikaye edilmesinde tenkide biiyiik bir hisse aynlan tarihin; ondokuzuncu aSIrda
kullandlgl metot sayesinde "ilmi bir tetebbu' mahiyetini" kazandlgl ve yirminci
yiizyIida ise"ge~mi~i dirilttikten sonra onu izah etmekle insanbgm geli§mesini
saglayan sebebleri, hatta kanunlan ke~fe ~ab§makla daha da ilmlle§tigi"
anlatIimaktadlr.
"Tarih Us(Uii'nde ~ahidler"deI8, tarih ilrninin kaynaklan ve kaynaklann
tenkidi iizerinde durur: "Bize bir vak'aYI haber veren §ahidlerin adediyle
kIymetini nazara almak iktiza eder" diyen Gokalp, "bir vak'a eger bir ki§i
tarafmdan haber verilmi~se ve haber verilen olayda olagan dl§1 hadiselerden
bahsediliyorsa, ~ogunlukla 0 §ahsm ya yamlmasmdan yahut ta bizi
aldatmasmdan korkulmabdlr" der. Bu endi~eden dolaYI "§ahidin miimkiin
oldugu derecede zekasl ve ahliiki durumu hakkmda bilgi edinilmesi" geregini
vurgular. "Tarih Us(Uiinde An'aneler,,19, makalesinde; tarih sahasmda ~ehiidetin
ii~ ~eklini anlatJr: An'ane, abideler ve yazIiI vesikalar, tarih ilminin ii~ onemli
kaynagldlr. An'ane, olaylann ~ifahi olarak nesilden nesle intikalidir. "Tarih
Us(Uiinde Abid\fler"de20 , abidelerin tarih a~lsmdan tammmi yapar: Abideler,
gotUrillmti.$tUr. SiirgUn hayat! 19 MaYls 1921'de soua

enni~

ve Mart 1923'te Maarif Vek1Heti, Te'lif ve

Terciime Enciimeni Reisi olarak atamp Ankara'ya gidinceye kadar Diyarbaklr'da kalml~t1r. Bkz.
Fahrettin K1TZlOglu, Malta KOIiferansian, Ankara 1977, s. 18~20; Bilal Sim~ir, Malta Siirgiillleri, Ankara

1985.s.58
15

KU~i.ik Mecmua. hacim olarak isrniyle mlisemma biT mecmuadlT. Gokalp, mecmua i9in ilk Bnce

16

"Mefkfire" adml dti~linmti~ti.ir. Fakat irntiyazmt almak iizere Diyarbaku Viliiyeti'ne yapJian mliracaat
esnasmda vali vekilinin; "bu ismi kimse anlamaz, tistada soyJeyin ba$ka biT isim bulsun" ikazl Uzerine
Ziya G6kalp, dergiye "KiiC;iik Mecmua" ismini vermi$tir. Bkz. Eri$irgil, a.g.e, s.197. Kii~iik bayda, her
saYlsl 10 Ua 20 sayfa arasmda dcgi$en mecmuamn, ilk saylSI 5 Haziran 1922 tarihinde ~Ikml$, ne$ir hayatl
5 Mart 1923 tarihine kadar siirmii$tlir. Gijkalp'in sahibi ve sorumlu miidiirii oldugu Kli~k Mecmua,
haftallk olarak Pazartesi giinleri Ylkmaktadlf. Ancak mecmuanm, 29. saytsmdan itibaren, yine Pazartesi
gUnleri olmak, iizere iki haftada bie yaymlandlgt g6riilmektedir. jlmi, edebi, siyasi ve iktisadi alanlarda
yazllar i~eren Kil~iik Mecmua'mn ne$ir hayatt, Gokalp'in Diyarbaktr'dan Ankara'ya gitmesi Uzerine 33.
sayl He sana enni$tir.
Kii(uk Mecmua, sayl 11, 14 Agustos 133811922 s. 15-16

11

Kiirim Mecmua. sa'jl 12,21 Agustos. 1338/1922, s. 12-15

18

Kii(uk Mecmua, sayl 13.28 Agustos. 1338/1922, s. 5-7

19

Kuriik Mecmua, saYI 14. 4 EyJi.i1, 1338/1922. s. 8-10

20

Kiiri"ik Mecmua, sayl 15, 11 Eyliil, 133811922, s. 5-6
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ge~mi~

vak'alann inttb1hm herhangi bir surette muhafaza eden ve onlann hikaye
edilmesinde bize yardlm edebilen bUtlin maddl e~yadlr. Umumi binalar; zafer
taklan, mabedler, saraylar ve tiirbeler birer abidedirler. Hususi eserler ise
ba~hca sanat eserlerinin tamarmdlr. Bir kavmin, bir devrin medeniyetini
tammak i~in abideler, en biiyiik yardlml sunarlar. Mabedler bir milletin dinini,
saraylar onun tOresini ve muhtelif toplumsal slmfianmn ya~ayl~ tarzlm; tUrbeler
ve mezarlar son derece ehemmiyetli olan bazi ahlaki itikatlanm; sanat eserleri
ise zihni ve gUzel sanatlar alanmdaki geli~me sUre~lerini bildirir.
"Vesikalar'o21 da Gokalp, tarih ara~t1f1nalannda en ~ok istifade edilen ve
en iyi malumatt veren kaynaklann vesikalar oldugunu belirtir. Tarih ilminin bu
en onemli kaynaklanm, "naklolunan vak'alardan" uzakhklanna gore sekiz
slmfa aYlrmaktadlr: 1-01ay esnasmda yaztlan raporlar, mazbatalar,
emirnameler; 2-Yak' aniivislerin kaleme aldlklan vekayi 'nameler; 3- Gazete ve
mecmualar; 4-Hatlralar; 5-Miiellifin, yalmz kendi hayatml degil, zamamn bUtiin
olaylanm hikaye eden tarih kitaplan; 6-Miiellifin, kendisinden bir iki aSlr
evvelki zamanlan hikaye eden tarih kitaplarl; 7-Tarihi olaylann meydana
geldikleri zamandan pek ~ok sonra, yalmz an'anelere dayamlarak yaztlml~
rivayetnameler ve 8-Eski vesikalara dayamlarak, ge~mi~teki olaylan toplaYlp
hi kaye eden derlemeler (iktitafnameler).
Tarih~inin,

eline ge~en herhangi bir beige i~in yapacagl ilk i~, belgenin
"mevsilkiyeti/giivenilirligi"ni tesbit etmektir diyen Gokalp, bir belgenin
mevsilkiyetinin tesbiti usullerini de ortaya koymu~tur: Bir belgenin
gUvenirliligini bazl emareler belirler. Bu emareler iki tiirliidUr. Birincisi
"dahilii'l-men~e/i~ orijinli" emarelerdir ki, bunlar, belgenin ta~ldlgl bazl
hususiyetlerdir. ikincisi ise "hilricU'I-men~el dl~ orijinli" emareler, bunlar eldeki
belgeye muaSlr, yahut biraz sonrasma ait bazl eserlerle tesbit edilebilen
emarelerdir.
Ziya Gokalp, ilim ve fikir hayatmda tarihi daima ilk planda tutmu~; insan
ve ger~egi arama, bir ara~t1f1na sahasl olarak, ~ah~malannda slk~a
tarihe ba~vunnu~tur. Bu nedenledir ki Gokalp, tarihi; ge~mi~ zamanlann
muhasebesi, bir milletin geleceginin in~asmda onemli bir saha ve milleti millet
yapan bir bilgi dah olarak goriir. DolaYlslyla "milletin i~inde bulundugu
durumu diizeltecek ger~egi bulabilmek i~in mazinin, yani tarihin ogrenilmesi ve
i~in dii~Unme

21

Kiir;fikMecmfla, sayt16, 18 ByIUl, 1338/1922, s. 6~8
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ogretilmesine inamr. Millet kavramml tammlarken, cografyamn, Irkl ve siyasi
mensfibiyetin, iradi istegin dl§mda bir toplumu "millet" yapan daha gii~lii, hatta
bunlann iistlinde ba§ka bir unsurun varhgmdan bahseder. Bu unsur, histir,
duygulardlr. insan; en samimi, en i~ten duygulanm ilk terbiye zamanlannda
almaya ba§lar. Millet, aym terbiyeyi alml§ fertlerden meydana gelen kiiltiirel bir
ziimredir. Kiiltiiriin ana kaynagl ise tarihtir.
Gokalp, insan! §ahsiyetimizin bedenimizde degil ruhumuzda oldugunu
soyler; madd! meziyetierimizi mensup oldugumuz Irktan ahyorsak da, manev!
meziyetlerimizi de terbiyesini aldlglmlz cemiyete, yani cemiyetin kiiltliriine
bor~lu oldugumuzu belirtir. Elbette burada tarihin rolii biiyiiktiir.
Acaba Gokalp, bir disiplin olarak tarihe nasll babyordu? Kendisine
sorulan "Tarih ilim mi Yoksa Sanat ml" sorusuna cevaben kaleme aldlgl
yazlsma mukabil bir soruyla ba§lar. Gokalp'in sorusu §udur: "Tarih bir midir,
miiteaddid mi ?" Bu sorunun cevabml verirken Durkheim'e (1858-1917) atlfta
bulunur. Durkheim tarihi ikiye aYlrmaktadlr. DolaylSlyla iki tiirlii tarih vardlr:
Biri §ey'i-objektif- tarihtir, digeri ise mill! tarihtir.
~ey'i tarih22 , olaylan oldugu gibi gonneye ~ah§lr. Bunda ba§anh olmak
i~in

n

vak'alan inceden inceye tenkid eder, vesikalan abidelerle kontrol eder.

1976 yilmda Kiiltlir Bakanhgl, dogumunun 100. ylll mUnasebetiyle Ziya GokaJp'in bUtlin kitaplannl,
gazete ve dergilerde 9tkan yazJlanm yeniden yaYlmlaml~hr. Bu r;ergevede, GokaJp'in Kti9tik
Mecmua'daki yazilan "Makaleler Vlf' adlyla bie kitapta topianml$tlf. Aneak, yazllar yeni hartlere
aktanhrken pek~ok okuma yanh$1 yapliml$tlf. Mesela "Ingiliz Ahlakt" isimli makalesinde (s. 139)

Gokalp'in Kur'an'dan aldtgt "ma'rGfu emrediniz. mUnkeri nehyediniz" anlammdaki ayette (bu anlamdaki
ayetler Kuc'an-t Kcrim'jn birka9 yerinde ge9mektedir) g~en "munker=dince yasaklanml$ $eylerden uzak
durma" kelimesi, inkar eden aniamma geien "mUnkir" okullmu$ (meseJa bkz. Kur'an, 31104, Komisyon,
Diyanet i$leri Ba$kanbgl, Ankara 1973, s. 62);''Tarih tlim mi, Yoksa Sanat ml" adh makalede; $ey 'i
kelimesi $e'lli okunmu$, parantez i~inde de $ey'i kelimesinin ka~lhgl alan "objektif' yazllml$tlr. Halbuki
"$e'niyyet" ger~eklik, realite~ "$(!y'jyyet" ise nesnellik, objektiflik, tarafslzhk anlamlanm ta$lr. Sey'i
kelimesi makalede sekiz defa geymektedir ve hepsi de $e'ni okunmu$tur. (s. 195·196) Aym makalede
g~en "benzersiz-teklunique" anlammdaki "mUteferrid" kelimesi, siirekli-biteviye anlamma gelen
"muttarid" diye okunmu$tur. (s. 195) Keza "Tarihte Usul" adh makalede iki defa ge~en $ey'i kelimesi
yine $e'ni okunmu$; bildigimiz ve bugiln de kullandlglmlz "Hide" kelimesi, Odiln~ vermek anlammdaki
"jare"i1e kan$tmlml$ttr. (s.197) GozUmtize ~arpan diger bazl yanh$ okumalar da $tiyJedir: "Bunon sebebi
en bUyUk sosyoloji rnuessislerinin Pransa'dan ~lkmastdlr" cUrnlesinde; tesis eden, kuran anlammdaki
"rnUessis" kelimesi, kurulu$ aolammdaki "miiessese" (s. 298); "me'zuoiyet-i ruOs" terkibindeki, aym
zamanda Osmanh medreselerinde bir ilim derecesi aniamlllt da ta$lyan "ruus" kelimesi "raus" $eklinde
okunmu$tur. (s 302). Bkz. Ziya Gokaip, Makaleler VII, haz. Dr. M. AbdUlhaluk yay, Ankara, 1982.
Hnlbuki, Gokalp'in ''Tarih UsUlij" hakkmdaki makalcleri, Eover Behnan Sapolyo'nun 1943 ytlmda
lstaobul'da ne$rcdilen Ziya Gokalp: iUihad ve Terakki ve Me$rutiyet Tadll; adlt eserinde yeni harflerle
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Tarih metodolojisinin blitUn kurallanna riayet ederek ge9mi~teki olaylan
yeniden canlandtrmaya, diriltmeye gayret eder, Bununla beraber tariht olaylan
oldugu gibi gormekle de yetinmez; her olaym sebebini aramaya 9ah~tr, izahtm
yapar. Tarihi olaylarm pek 90gu mliteferridlbenzersizdir. Kendi tUrlerinden
ba~ka olaylar olmadtgmdan, sebebleri ke~fedilse de bundan tarih! kanunlar
9tkamaz. <;:linkli kanun, "sebebiyet rabltasmdan" ibarettir. iki olay arasmdaki
sebebiyetin ifadesi bir kanundur. isterse bir olay yalmz bir defa meydana gelsin.
Bu dahi gene! bir omektir. Mesela Roma imparatorlugu tarihte e~siz kalnn~ bir
vak'adtr. Bu durum, Roma imparatorlugu'nun "bir ictima! enmfizec/ toplumsal
bir omek" olmasma mani olmaz. Dolaytstyla bu. imparatorlugun sebebini
bulmakla tarihi bir kanun elde edilmi~ olur. ~ey't tarih; gerek toplumlarla
kurumlan, gerek ronesans, reform, inktlab gibi olaylan genel omekler haline
koymadtk9a bu kanunlan bulamaz. ~ey'! tarih, blitUn bu i~leri yaparken
sosyolojiye dogru gitmi~ olur, onunla aym ~ey olur. Bu baktmdan ~ey'! tarih
tamamtyla ilimdir.
Millt tarih, biraz farkltdtr; terbiyevt-pedegojik bir gaye glider. <;:ocuklara,
yeti~en nesillere kendi vatanlarmt ve milletlerini sevdirmek; atalarmm
kahramanhklanm, ~erefli ge9mi~lerini ogretmek millJ tarihin yegane hedefidir.
Yeti~mekte olan nesillere, gelecek i9in bir "mefkfire/ ideal" a~t1amak ancak tarih
ile mlimklindlir. Mefkfire agacmm kokleri, maztnin derinliklerine23 ne kadar
inebilirse, ge!ecekteki 9igekleri ve yemi~leri de 0 derecede bereketli ve canlt
olur.
Gokalp, bu dli~lincelerini, Alman tarih9isi Treitschke'nin24 tarihin tamnn
ile ilgili bir climlesiyle destekler. Treitschke; "Tarih maz!yi bilmek ilm! degil,
yer almaktadlr. Bu esere

bakdml~

o!saydl, en azmdan "$ey'i" kelimesi dogru okunurdu. Bkz. ,sapolyo,

a.g.e, s. 213-214

F.S

23

Ziya Gokaip, DarU'l-ilioOn hocabg:l Slfastnda (1913-1919) beraber oldu~u Yahya Kemai He yazlan da
BUyUkada'da g~irmektedir. Devrio edebiyat dUnyasmm tanmml$ simalanndan K6prUUizade Fuad, Celal
Sahir, Hamdullah Suphi, Fazll Ahmet gibi zatlarla sik Sik bir araya gelerek yiyip ic;mektedirler. Vine
b5yle bir mecliste Gokaip, Yahya Kemal'e. "kafastDl tarihin zevklerine kaptlfdl~t"nt vesile ktlarak;
Harabtsin hartJbiiti degi/sin! Goziin mlizfdedir atf degilsin! der. Buoa kaf$J!lk Yahya Kemal; " Ne /larabi
ne hariibatiyim, KiJkii miizfde olan altyim" cevabtm verir. Ziya Gjjkalp, yukartdaki tarihe dair
dii$Uncelerini, Yahya Kemal Be aralartnda gerren bu manzurn diyalogtan birka~ sene sonra kaleme
alml$br. Yahya Kemal'in cevabl Gokalp'i etkilemi$ olmaltdtr. Bkz. Yahya Kemal, Siyasi ve Edebi
Porlreier, Istanbul 1986, s. 16; Eri$irgil'e g6re bu diyaIog, Yahya Kemal'in, "divan edebiyatt ve aruz
vezni zevkinden kendini kurtaramadlg:t" i~in ikisi araslOda g~mi$tir. Bkz. a.g.e, s.109.

24

Heinrich Von Treitschke. 1834-1896 tarihleri arasmda ya$aml$ OnlU Alman TarihlJ!i vc siyaset adamt
(Bkz. Propylaell Geschirlite Europas, Band 5, s. 521). Treitschke, bUWn Alman kavimlerinin Prusya
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istikbiHi yapmak sanatldlr" demektedir. Ziya Gokalp, milli tarihin, ~ey'i tarihten
ayn ve sanat oldugunu soyler. <;:iinkii milli tarih serbest usullerle yazillr. Tarihin
bu iki tiirii de faydahdlr. Gokalp, ~ey'i tarihi insanhgm haflzasl, milli tarihi ise
ait oldugu milletin vicdalll olarak goriir ve ~u tenbihte bulunur: "Tarih~ilerin
dikkat etmesi gereken en onemli nokta, ~ey'i tarihe milll tarihin serbest
usullerini sokmamaktlr".
Ziya Gokalp'in Medeniyet Tarihi Projesi ve Tiirk Medeniyeti Tarihi
Kitabl
Ziya Gokalp, mensubu bulundugu rnilletinin medeniyet ve kiiltiir tarihini
de ara~t1rml~t1r. Esasen, 1911'de klsa bir siire Selanik'te ittihad ve Terakki
Mekteb-i Sultanisi'nde, Daru'l-hiliifeti'l-iUiyye'de, Daru'l-muallimat'da ve
nihayet Daru'l-funun'da 1913-1919 Yillan arasl verdigi sosyoloji dersleri,25
Gokalp'i tarih ara~t1rmalarma, bilhassa medeniyet tarihi incelemelerine
sevketm~tir. Bu incelemeleri neticesinde "Eski Turklerde ktimai Te~kilat"26,
"Bir Kavmin Tedkikinde Takib Olunacak Usm"27ba~hklanm ta~lyan makaleler
kaleme allll1~tlr. Aynca Malta'da, bulunduklan Polverista K1~lasl'nda, siirgiin
arkada~lanmn talebi dogrultusunda; Tiirk Tarihi, Turk Medeniyeti ve devlet
te~kilat1 iizerine 23 Ekim-2 Kaslm 1919 tarihleri arasmda, haftada bir olmak
uzere dort adet konferans vermi~tir.28 Bu konferanslar ve yazdlgl makaleler, bir
bakima medeniyet tarihi projesinin alt yapIslm olu~turmu~tur.

2S

etrafmda toplanmalan He Alman Birlig'nin kurulmastnm fikri mimarlanndandlf.- Almanya'mn
yUkseimesinde Alman tarih~ilerinin paYI bUyUk olmu~tur. Zira bir toplumun geli~mesinde en onemli
etken, toplumun sahip oldu~u "milll bir ruh" ve buoa bag;h olarak te~ekktil eden "milli bir hayat"tlf.
Alman tarihyilerinin, do!aYlslyla Treitschke'nin yaptlklan ~all,~malar, Alman mim hayatmm olu,$masma
ve kamuoyunun "siyasi terbiye" disiplini altma ahnmasma hizmet etmi~tir. Bkz. Ahmed Refik, "Alman
MUverrihleri: Trayr;ke", Yeni Mecmua, 23 Ag:ustos 1917, saYI 7, s. 124
M. Orhan Okay, aym yer, s. 124

26

Millf Tetebbular Mecmuasl, c. I, sayl 3, Temmllz-Ag:llstos 133111915, s. 385-456

27

MillfTetebbular Mecmuasl, c. 1, sayl 2, MaYls-Haziran 1331/1915, s. 193-205

28

Konferanslar i9in Gokalp, Avrupa ve istanbul'dan kitaplar getirtmi~ ve Polverista-Valetta'daki zengin
UmOmi KUlilphane'ye haftada iki gUn giderek hazlfhk yapml~ur. Konferanslar, Malta'ya gidildikten bir
ay sonra GOkalp'in slirgtin arkada~lannm isteg:i Be ba~laml~ur. Konferanslann konulan ~oyledir: I.
Konferans; Eski TUrk Dini T~kilatt. Turklerin islam Olu$u, Abbasi Ordusu'nda TUrkler, II. Konferans;
Kavim ve Ummel Devirleri.lsiamiyet'in TUrklere Tesiri, Roma imparatorlug,u'nun HlfIstiyanlara Tesiri,
Osmanh tmparatorlug,u Diizeni, islamiyet'in Milletier Cemiyeti'ne MUsaitlig:i, III. Konferans; Islam
Aleminde Kijlemen-TUrk H§.kimiyeti, Gaznev'f ve Hakaniye Devletleri. Osmanhlarda Devlet idaresi ve
DUzeni, Mevkib-i HumayOn. KoylUler, Ocak, Enderun. Medreseler, Eski DUzenin Bozulmasl, CeW.liler,
Ayanhk. IV. Konferans; Nitiim-l cedid, DirJik yerine Maa$, Veraset UsulUnde Deg:i$me, Tanzimat'm
G§.yesi, Islahat Fermam. Me$rOtiyete Do~ru, Adem-i Merkeziyyet, Sanat ve Ya$amda ikilik, Me$rutiyet
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1923 yllmda Ankara'da toplanan "Hey'et-i ilmiyye",liselerde okutulacak
sosyoloji dersleri i~in bir "Muhtasar ictimaiyat"l Ziya Gokalp'in yazmaSInl
kararla§tlf1f. Fakat Gokalp, once TUrk Medeniyeti Tarihi'ni tamamladlktan
sonra bunu yazabilecegini ifade eder. Uzun bir sUre gerektiren TUrk Medeniyeti
Tarihi gozonUne ahnarak, bu zaman zarfmda sosyoloji derslerinin kitapslz
ge~memesi i~in, sosyoloji ders kitabl yazlml Prof. Mehmet izzet'e sipari~ edilir.
Gokalp'in vefatJ ile TUrk Medeniyeti Tarihi kitabl tamamlanamadlgl gibi,
yazmaya ba~ladlgl Muhtasar ictimaiyat kitabl da bitmemi§tir?'
Ziya Gokalp TUrk Medeniyeti Tarihi'ni U~ devreye aYlrmaktadlr: Birinci
devre, buna eski devir diyor. Bu devir, TUrk lrlamn tarih sahnesine ~lla~mdan
itibaren islam Dini'ni kabuliine kadarki devirdir. ikinci devre, buna da orta
devir diyor: TUrklerin islam Dini'ne girmesinden BatJ Medeniyeti'ni kabulU
zamamna kadar ge~en zaman, TUrk Medeniyeti'nin ikinci devrini olu~turuyor.
D~UncU devir, yeni devirdir. TUrklerin Bah Medeniyeti'ni kabulden sonraki
donemdir.
Medeniyet Tarihi projesi bu U~ devri kapslyordu; dolaYlslyla Gokalp, bu
proje ~er~evesinde bUylik bir eser yazmak dU§Uncesinde idi. Ancak bu projenin
birinci devresi kitapla~ml~, Ziya Gokalp'in oliimUnden iki yll sonra 1926
yllmda 'TUrk Medeniyeti Tarihi" adlyla basIlml§tJr. Eser, Cumhuriyet Devri
liselerin edebiyat kolu son slmfian i~in ihdas edilen 'TUrk Medeniyeti Tarihi"
dersi programma gore hazlrlanml~tlr. MUellifin vefatJyla tamamlanamadlgmdan
kitap,'O liselerde okutulamaml§tlr.
Gokalp'in TUrk Tarihi'ne dair kaleme aldlgl yazIlanndaki ve TUrk
Medeniyeti Tarihi adh eserindeki bazl gorU§leri tenkit edilmi~tir: TUrk ailesinin
tarihi haklandaki tezlerinin (TUrk Medeniyeti Tarihi, 251-295 araSl sayfalar)
"daha ziyade tasaVVUri bir vaslf' ta~ldlgl; eski TUrk dinine dair kaleme aldlgl
totemcilik, ~amanhk ve toyunculuk gibi yazdanm (TUrk Medeniyeti Tarihi,
ve Milliyct9i1ik, Din Telakkisinde Deg:i~me, Milletler Cemiyeti, Ttirk9Ultik ve Milli HarStffilZI Koruma.
Konferanslar, kim oldugu tesbit edilemiyen bir dinleyici tarafmdan nodar halinde bir deftere kaydedilmi~,
daha sonra 1951-57 yJllan arasmda Diyarbaklf Ziya G6kalp Lisesi'nde 6gretmenlik yapug. donemde
Fahrettin KtfZloglu'na G6kalp'in varislerince verilmi~ ve bu notlar okunarak 1977 yilmda ne~redilmi~tir.
Ziya Gokalp, Malta Konferanslart, haz. D~. Dr. Fahrettin KlTzloglu, Ankara 1977
29
30

Bkz. Ali Ntizhet G6ksel, a.g.e, s. 10

Kitabm tamamlanamadtgt i~in okutulamamaSl bilgisi. 2 Temmuz 1932 tarihinde ba~layan Birinci TUrk
Tarih Kongresi'nde devrin Maarif Vekili Esat Bey'in a~!Ih~ nutkunda verilmckledir. Bkz. Birillci Tiirk
Tarih KOllgresi, Konjeraflsiar, Miillaka~alar. (Baslm tarihi ve yeri belirtilmcmi~), s. 11
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228-240 araSI sayfalar) "ger\(ekle bagda~!trmanm gU\(" oldugu ileri sUrUlmU~tUr.
Yine TUrk devletinin teklimUlunUn iz1ihl i\(in kullandlgl vaha teorisi3\
\(er\(evesinde boy, kU\(Uk il, orta il, tudunluk, yabguluk, hakanhk ve sultanhk
gibi tasnifler, ''TUrk Tarihi ve sosyal yaplslmn geli~imi" ile ilgili
gorUlmemi~tir.32 Aynca Gokalp, ara~ttrrnalannda \(ok az malzeme ve kaynak
kullandlgl, serdettigi gorU~lerini daha \(ok "sezgilerine dayandlrdlgt"yonleriyle
de tenkit edilmi~tir.33
Gokalp'in ''TUrk Medeniyeti Tarihi" projesine dair literatUrde farkh bir
bilgi de bulunmaktadlr. Bu bilgiye gore, mUellif medeniyet tarihinin U\(
devresini de hazlrlaml~, bastlmasl i\(in Milli Egitim Bakanhgl'na teslim etmi~tir.
Nitekim liseler i\(in hazlrladlgl kitap da Maarif VekiUeti yaymlan arasmda
\(lkmt~tlr. Kitabm kapagmda "islamiyetten Evvel TUrk Medeniyeti" ibaresi yer
almaktadlr ve bu hazlrladlgl eserinin birinci ktsmldlr. Kitabm diger iki ktsrmmn
akibeti bilinmemektedir. 10 Nisan 1963 tarihinde parlamentoda, Ziya Gokalp'in
"1340 Ylhnda Maarif VekaJeti Talim-Terbiye D1iiresi'ne Verilen Eserleri"nin
aktbetine dair Milli Egitim Bakanhgl'na bir som onergesi'4 verilmi~, onerge 8
Haziran'da cevaplandlfllml~tlr. bnergede belirtilen eserler dokuz ciltten
olu~maktadlr ve bunlann i\(inde "BUyUk TUrk Medeniyeti Tarihi, 2 cilt" ile
yaymlanan "KU\(Uk TUrk Medeniyeti Tarihi" de vardlr. Zamamn Milli Egitim
Bakam,mn35 cevabl ~oyledir: "BUyUk TUrk dU~UnUrU Ziya Gokalp'in 1340
tarihinde bakanhglrmza verildigi iddia edilen dokuz ciltlik seri halindeki
eserlerinin mUsveddeleri ile ilgili olarak bakanhglmlzda herhangi bir bilgiye

31

32

33

:w
lS

Yaba teorisi: Gokaip. Turklerin sosyal yaptsmm olu~masmda co~fi ~evrenin etken oIdug:unu ileri
stirmektedir. Bu dU~Unceye gore, Ifmaklar ve dag:lar tudunluklan; vahalar yabguluklan; ~it1er ve serhadler
hakanhklan ve -;tn denizi ilhanhklan viicuda getirmi~tir. Bkz. Ziya GBkalp, Tark Medeniyeti Tarihi.
Istanbul. 1926, s. 15-19
Bkz. Prof. Dr. ibrahim Kafesog:lu, ''Ziya GBkalp'teTarih9ilik", Yeni D~iiJlce, saYIS8, istanbul, 12 Kaslm
1982, s. 24; aym makaie, Belletell, cilt, XLVlII. sayl 189-190, Ankara 1985, s. 243; Kafesog:lu'ndan once
Gokalp'in "eski TUrk dini ve ictimai ~kilau"na dair tezleri. Hilmi Ziya Olken tarafmdan "basit etimoJoji
merakt yl1z11nden TUrk Medeniyeti Tarihi'nde bi~ok acele genelle$tirmeler yapttgl" degerlendirmesiyle
tenkit edilmi$tir. Bkz. Tiirkiye'de (:agdcq Dii$iince Tarihi, fstanbul1979, s. 312-313
HUseyin Nanuk Orkun, ''Ziya Gokalp Tarih9i", Bkz. ~evket Beysanoglu. Ziya Gokalp l(in YaZllanLarS6yLeneliler, c. I, Ankara 1964. s. 117
Onerge tstanbul milletvekillerinden Re$it Ulkcr tarafmdan verilmi$tir.
Milli Egitim Bakam Dr. Ibrahim Oktem.

59

rastlanmamt§tIr". Milli Egitim Bakam'nm cevabmda
Tarihi'nin bastlml§ oidugu belirtilmi§tir. 36

Kii~iik

Tiirk Medeniyeti

Bastian Tiirk Medeniyeti Tarihi, dort ba§hktan oIu§an uzun bir ba§Iangl9
ile be§ bOIiim iizerine tertip edilmi§tir. GokaIp, her boliime kitap demektedir.
Ba§Iangl~'ta medeniyet ve medeni oima gibi terimlerin a9t1danmasl yaptlmt§;
belli ba§h uygarhkIar hakkmda bilgi verilmi§, Tiirk Medeniyet Tarihi'nin
donemleri aniatIIml§l!r. Medeniyet NeIer Degildir; TUrk Harsl ve Tiirk
Medeniyeti; Go~ebelik ve Tiirk Toresi; Medeniyet ve Irk, ba§Iangl~ lasmmm
ana ba§hkIandlr.
GokaIp'in kitap olarak adiandlrdlgi birinci bOIiim birinci kitap,
"isiamiyetten Evvel Tiirk Dini"ne hasredilmi§tir. ''TUrk Muakilesi (Mantlk),
isiamiyetten Evvel Tiirk Devieti, TUrk Ailesi, isiamiyetten Evvel TUrk iktisad!",
Tiirk Medeniyeti Tarihi kitabmm diger ba§hkIandlr.
TUrk Medeniyeti Tarihi'nin yeni harflerle ii~ farkh ne§ri yaptlml§l!r. ilki
1974 y!lmda istanbul'da bas!lan ne§irdir. Eserin sadece ilk iki bOIUmii, yeni
harflerle yazlya aktanImt§ olup tarnamt 159 sayfadan ibarettir. Yeni harflere
aktanian bOlUmler; 1. Kitap, isiamiyyetten Evvel TUrk Dini (9-117 sayfalar
arasl) ile 2. Kitap, Eski TUrkierde Mantlk (121-159 sayfalar) klSlmlandlr. Her
hangi bir sadele§tirmeye gidilmemi§; hazlrlayan,31 liizum gordiigii bazi kelime
ve terkiplerin anlamlanm parantez i~inde gostermi§tir. Eksik bir ne§irdir ve
bilimsel bir klymet ifade etmemektedir.
ikinci ne§ir, Ziya GokaIp'in dogumunun 100. y!ll miinasebetiyIe 1976
Yllmda ve eserin tamamtm kapsayan baslmdlr. 38 TUrk Medeniyeti Tarihi'nin bu
baslasmda, dil ve usifibu Uzerinde herhangi bir tasarrufa gidilmemi§; tamamen
36

37
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ilmi usullere riayet edilerek ve titiz bir ~ah~ma sergilenmi~, eserin sonuna bir
lUgat~e ilave edilmi~tir. Eski yazl ne~rindeki imlasmda bulunan bazl mUrettip
hatalan dUzeltilmi~, Gokalp'in kaynak olarak kullandlgl mUellifier hakkmda
dipnotlarla lasa bilgiler verilmi~; yer, ~ahls ve kavim isimlerindeki bazl
yanh~hklar dUzeltilmi~tir. Tamarm 416 sayfadlr. Hazlrlayanlar, onsozde orijinal
baslanm 1925 yilmda yapildlgml ifade etmektedirler. Halbuki TUrk Medeniyeti
Tarihi kapagmda, baslm yeri ve Yllma dair, "istanbul-Mill! Matbaa, 1926"
bilgisi yer almaktadlr.
D~UncUsU,

TUrk Uygarhgl Tarihi ba~hglyla yaylmlanrm~t1r. Ba~hktan da
anla~llacagl Uzere eser sadele~tirilmi~tir.39 Hazlrlayan, kitabm sonuna kendine
gore bir se~me yaparak "onemli adlarla ilgili a~lklamalar''! koymu~tur. Bu
a~lklamalar, kitap ve mUellif adlan hakkmdadlr. Aynca dipnotlarda da bazl
a~lklaYlcl ve tamamlaYlcl bilgiler verilmi~tir. Bu ne~rin de ilmi bir degeri haiz
olmadlgml belirtmek gerekir.

ABSTRACT
In this article Ziya Gokalp' s history opinion and his work called Turkish
Civilization History have been focused. Gokalp is a famous thinker who
contributed to Turkish cultural history in the beginnings of the 20th century.
According to Gokalp, history is very important for the nations and has
two pq~ts. The first is objective history that is the memory of mankind. The
second,is national history which is the conscience of nation that it belongs.
History is the most important science division which vaccinates ideal to future
generations.
Ziya Gokalp wrote a Turkish Civilization History. This work was
organized into three periods. The first is the period of Turkish civilization
before Islam. The second period is after Islam, and the third period is Turkish
civilization influenced by Western Civilization.
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However, Giikalp had completed just the first period of this great project
and the work was published two years after his death in 1926, under the title of
Turkish Civilization History.
Key Words: Ziya Giikalp, famous thinker, testament, national history,
objective history, Turkish civilization history, method of history, historical
documents, monuments, traditions, social model.

