GOKALP VE ~iiR
Ataol BEHRAMOGLU·

Dli~linlir kimligi ile Osmanh me~rutiyeti ve Tlirkiye cumhuriyeti
tarihinde bliylik ve belirleyici bir yere sahip olan Ziya Gokalp ona bu kimligini
kazandlran kuramsal yapltlannm, toplum bilim incelemelerinin yam Slra ~iir
tlirlinde de lirlinler verdi.

i~lerinde destanlann da bulundugu toplam 120 ~iirden olu~an ~iir

mirasmm 7000'i

a~km

dizeden olu~tugu hesaplanml~tlr.

Bu aZlmsanamayacak verime kar~m, bliylik dli~linlirilmtizlin,
ile edebiyat tarihimizde kahcl bir iz blraktlgl soylenemez.
Dli~linlir

ve

~air

~air

kimligi

kimlikleri arasmdaki bu oranslzhgm nedenleri neler

olabilir?
ilk ~iiri "ihtilal Sarklsl"(kendi tilkesinde yaymlanamayacagl i~in) 1894'te
Londra'da yaymlandlgmda ~air 20 ya~mda bile degildi.
Buna kar~m a~agldaki dizelerde, Namlk Kemal'in "Hlirriyet
Kasidesinden yakla~lk yirmi yll soma, onun glir sesinden etkilenmi~ bir ~airin
sesi i~itilmektedir.
Bu ses, "Millet SarklSl"m on Yll soma yazacak olan, Gokalp'ten on
bliylik Fikret'in sesiyle de akraba gibidir. ..

Karde!jlerim! C;abuk yeti~in, ihtimam edin
Kan aglaym, bugiin ki Miisliimanlar agllyor
Karde!jlerim! Vatan gidiyor, azm-i tam edin
Sim~ir-i

zulm ile nice insanlar aglzyor

( .... )

Yok aglamakta faide, artlk klyam edin
Seyf-i cihada sine-i zulmii niyam edin

• +Doy. Dr., to.E.P. Rus Dili ve Edebiyal1 Boliimii
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"ihtilal ~arkIS1", ~ok gen~ ya~ma kar~m, Tanzimat geleneginin
sUrdUriimcUsU, OsmanhcaYI ve aruzu ustahkla kullanan, Osmanh ~iirindeki
(Servet-i FUnun vb.) modern aklmlardan da haberli bir ~airin UrUnUdUr.
Buna kar~m Ziya Gokalp'in klsa sUre SOnra OsmanhcaYI ve aruzu
blrakarak, Mehmet Emin Yurdakul gibi Tiirk~e ve hece ol~iisUyle ~iirler yazlp
yaymladlgml gorUyoruz.
Kammca, aruz ve Osmanhcayla yaptlgl ba~anh ~Ikl~tan hemen Sonra
TUrk~eye ve heceye ge~mesi, ~iirde (dU~UnUr kimligi ile orantlh) bir ba~an elde
edemeyi~inin ba~hca nedenlerinden biridir.
'BUyiik ~airimiz Tevfik Fikret ya~adlgl donemde aruzun ve Osmanh ~iir
dilinin birikimlerini reddederek hece ve oz TUrk~ ile yazsaydl aym ol~iide
ba~anh olabilir miydi' gibi bir sorunun yamtmda, Gokalp'in ~iirde ba~anh
olamaYl~mm nedenlerinden biri de gizlidir.
Ziya Gokalp'in ~iir tiiriinde Uriin verdigi donemlerde hece ol~Usii ve
Gokalp'in yegiedigi an Tiirk~e, modern ve bUyUk bir ~iir yazllmasma olanak
verecek birikime sahip degildi.
Bunun i~in Cumhuriyet donemi ilk hececiler ku~agmm gelip ge~mesi,
hece ol~iisiinUn yeni tonlamalar ve klvrakhkiar kazanmasl, Tiirk~enin de ~iir dili
olarak halk ~iirini(folklor) Uriinlerindeki dili a~arak olgunla~masl gerekiyordu.
Gokalp, tlpkl 'Tiirk~e ~iirler"in
alanda oncUliik i~levi gonnii~tiir.

~airi

Mehmet Emin Yurdakul gibi, bu

Ba~ka bir deyi~le, "ihtilal ~arklsl"yla dikkate deger bir ~Ikl~ yapan bu
gen~ ~air,

aruzla ve ~iir dili olarak biiyiik birikime sahip Osmanhcayla yazmaYI
siirdiirse, belki ~iiri alamnda da Fikret'inkine benzer bir ba~an ~izgisi
tutturabilirdi. ..

Gokalp neden aruzu ve Osmanhca'YI degil, heceyi ve ara bir
yegledi?
Bu sorunun yamtmda da, onun ~iir alanmda
gorebilecegimizi dii~Uniiyorum ...

Tiirk~eyi

ba~anh olamaYl~lmn

bir

ba~ka nedenini

Bu yegleyi~, onun ~iir yoluyla da, tlpkl
yararlt olmak istegiyle ilgilidir.

dii~iinsel

iiriinlerindeki gibi,
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Gokalp,

~iiri dU~Uncelerini

$airlik yetenegini de,
buyruguna vermi~ti.

iletmede bir ara~ olarak gorUyordu.

dU~UnUr

kimliginden aYlrmakslzm,

dU~Uncenin

Oysa Ziya Gokalp'in ~air kimligi i1e de UrUn verdigi 19. yy. sonlan i1e
20.yy.m ilk donemlerinde, sadece modem dUnya ~iiri degil, bu ~iirin etkisindeki
Osmanh ve TUrk ~iiri de onemli a~ama evrelerinden ge~mi~ti.
$iirdeki "dU~Unce"nin "kavramsal dU~Unce"den farkI, mecaz simge,
ve imgenin ~iirin aS11 ogeleri olarak onemi, Serveti FUnun ve Edebiyatt
Cedi de ~airlerince de bilinmekteydi.
9agn~lm

Tevfik Fikret sonrasmda Ahmet Ha~im ve Yahya Kemal ~iirleriyle, TUrk
modern dUnya ~iirinin e~it onemde bir dah olarak bu ~iire ta~lyacak
ba~hca ana yollar a91lmak Uzereydi. ..
~iirini

Boyle bir donemde, Gokalp ~iirinin, ~airin tUm iyi niyetine, soylu
ama91anna ve yadsmamaz yetenegine kar~m "minor" bir ~iir olmamn slmrlanm
a~amayl~l ka91mlmazdl. ..
Zaten Gokalp'in amaCl da, yukanda belirttigim gibi, ~iirsel anlatnmn
smlrlanm geni~letmekten 90k, ~iir yoluyla da yararh olmaktl ve zaman i9inde
kimi dizeleri ozdeyi~ degeri kazanan kimi ~iirleriyle bu amacma ula~tlgml da
soyleyebiliriz.
DU~Unce adaml kimligi i1e ~air kimligi arasmdaki orantlslzhk ne olursa
olsun, bu bUyUk ve saygm dU~UnUr, s~kin toplumcu ve yurtsever, ~iir tUrUndeki
UrUnleri i1e de her zaman saygl ve i1giyi , geni~ kapsamh ara~ttrma ve
incelemeleri hak etmektedir.

ZiYA GOKALP (1876-1924)
I)

ihtilal $ark\Sl( 1894)
K1Zli Elma(1914), Yeni Hayat(1918), Altm I~lk(I923)
Toplam 120 ~iir. 7000 kUsur dize.
Bu gUne kalan, ed. Tarihine g~en, ?
Neden?
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iHTiLAL ~ARKISI'ndan
Karde~Ierim! ~abuk yeti~in,

ihtimam edin

Kan agIaym, bugiin ki MiislUmanIar aghyor
Karde~Ierim!

~im~ir-i

Vatan gidiyor, azm-i tam edin

zuIm ile nice insanIar aghyor

( ....)

Yok agIamakta faide, artJk Iayam edin
Seyf-i cihada sine-i zuImii niyam edin
TURAN'dan
Vatan ne Tiirkiye'dir TiirkIere ne Tiirkistan
Vatan, biiyiik ve miiebbed bir iiIkedir:Turan
VATAN'dan
Bir iilke ki

~ar~lsmda

donen biitUn sermaye

Sanatma yoI gosteren iIimIe fen Tiirkiindiir
HirfetIeri birbirini daim eder himaye
TersaneIer, fabrikaIar, vapur, tren Tiirkiindiir
Ey TiirkogIu, i~te senin orasldlr vatamn.
Irk~l

degil.

Irk-atlara mahsus.
"TUrkUm" diyen.

AntoIojideki

~iir.
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ABSTRACT
The prominent sociologist Ziya Gokalp, who is accepted as the principal
founder of social science in modern Turkey during the transition period from
Ottoman Empire to the Republic of Turkey, had at the same time a considerable
production on the field of poetry. But in spite of his undeniable talent as a poet
too, he is commonly considered having a secondary value in that area. This
article discuss some of main causes of this fact.
Key Words: Gokalp, didactic poetry, image, poetical thought, Namlk
Kemal, Tevfik Fikret

