GOKALP'IN KULTUR VE EDEBiYATTAKi ETKisi'

inci ENGiNUN"

Gokalp sUrgUnden klzlarma yazdlgl mektuplardan birinde (12 Ocak
1336/1920) yocuklanm bizzat egitememekten duydugu UzUntUyU naklederken
§u onemii aylklamaYl da yapar: "Ben iytimai hakikatleri bulabilmek iyin yirmi
be§ otuz sene kafa patiattIm. Okudugum kitaplaria i§ittigim sozler ya softalann,
yahut zUppelerin beyninden Ylklyordu. Bu iki taklmm da fikirieriyle duygulan
mim degildi. ZUppeler, mukaddes bildigimiz bUWn duygulan Ylkmaga yah§lyor,
softalarsa aSri ve medeni bir millet, mqruti bir devlet olmamlza mani oluyorlar.
Evvelkiler Beyoglu'nun levantenlerinden ders alml§lar, ikincilerse eski
Acemlerin kitaplanyle kafalanm yugurmu§lar. Bu iki taklmm ikisi de ne mim
ne de medenidir. Alafranga Avrupai olmadlgl gibi, alaturka da TUrk degiidir.
Alaturka musikl Bizans'tan Acem'e geymi§ bir musiki oldugu gibi, alaturka §iir
de Acem'den almml§ gazellerie kasidelerdir. Halbuki TUrk musikisiyle ~iiri
halkm ko§malan ile WrkUleridir. Alafranga denilen adetier de Avrupa adetleri
degildir. Avrupahlar ahlaka, ismete, namusa yolv bUyUk klymet verider.
Levantenlerin alafranga medeniyetinde ise, bu gibi mukaddesata itibar yoktur.
HasIil ben buWo tedkiklerimin neticesinden anladlm ki, biz medeniyeti
dogrudan dogruya Avrupa'dan, harsl da dogrudan dogruya halktan almahYlz. Ne
Acem medeniyeti, ne levanten medeniyeti bize yaramaz. Bu ikisi de bugiinkii
fikri terakkilere nazaran medeniyetsizIiktir. Biz, bu asnn Tiirkleri ve
MUslUmanlan olmahYlz. Yani TUrk ve MUsIUman kalmak ~artlanyla, Avrupa
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medeniyetine tam bir surette girmeliyiz. His: bir faziletimizi kaybetmeksizin
Avrupa'nm bUtUn ilm! ve fenn! terakkilerini almahYlz, sevgili klzlanm!"l
C;ok sade bir ifade ile yazllml~ olan bu bir paragrafia, Gokalp'm
yaztlarma dagllml~ olan fikirler yogun olarak bulunur:

ge~itli

I. Hakikate ula~mak kolay degildir. Gokalp de fikirlerini billurla~tlrmak
i9in uzun Yillar 9ah~ml~, okumu~ ve bunlarm bir90gunun i~e
yaramadlgml gonnU~tUr.
2. Hedefi medeniyeti kaynagmdan almaktlr.
3. Zaman gergegi asIa unutulmamahdlr. "Biz, bu asnn TUrkleri ve
MiislUmanlan olmahYlz. Yani Tiirk ve MiislUman kalmak ~artlanyla,
Avrupa medeniyetine tam bir surette ginneliyiz. His: bir faziletimizi
kaybetmeksizin Avrupa'nm biitUn ilm! ve fenn! terakkilerini almahYlz."
Bu ciimleler bugiin her hangi bir gazetede okunsa hi9 de giindemden
uzak goriilemez.
4. Eski denemeler ve taklide kar~ldlr.
5. Heniiz kii9iik
istemektedir.

ya~taki

klzlanm

fikir

baklmmdan

yiikseltmek

Gokalp'm yazllarmm en onemli ozelligi giinliik olaylann da etkisiyle
siirekli olarak medeniyet ve TiirklUgiin varhgl konusunu i~lemi~ olmasldlr.
Devletin Ylklh~ siirecine girdigi gUnlerde her giin facia ile kar~lla~lhrken 0 giinii
kurtarmak yerine, daha ileriye bakmaYI tercih etmi~tir.
Her yazann yaztlarmm kronolojik olarak okunmasl onun geli~mesini,
olgunla~masml gormek baklmmdan onemli olmakla birlikte bu ihtiya9
Gokalp'ta ihmal edilemeyecek bir durum gosterir. C;iinkii Gokalp kendisinin de
ifade ettigi gibi siirekli okumalan ve araYl~lan slrasmda, gorii~lerini yazml~ ve
sonra bunlarm bir klsmmm dogru olmadlgml gorerek onlardan vazge9mi~tir.
Ancak Gokalp'ten soz edenler, dostlan veya kar~ltlan onu sadece kendi
tepkilerine veya tasviplerine yol a9an ifadeleriyle tekrarlamaYI tercih etmi~ler, 0
sozlerin yazlldlgl tarihleri ve tarih! zaruretleri yok farzetmi~lerdir. Hepsi bir
anda yaztlml~ gibi aralannda uzun ytllar bulunan yazllardan se9ilmi~
ciimlelerle, onun fikirlerinin dagmlkhgl gosterilmi~, edeb! tUrdeki yaztlanndan
se9ilen sloganla~ttrllml~ ifadelerle bir demokrasi, medeniyet dii~mam oldugu,
Ziya GOkalp, $irrler ve Halk Masallart, hzI. Pevziye Abdullah Tansel, Ankara: TIK, 1952, s. 143-144;
"Ziya Gakalp ve Cocuk", Yeni Turk Edebiyatl Ara§tlrmaiarl, istanbul: Derglih Yay_, 5. b. 2004, s. 426435.
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robot insan yeti~tirilmesini istedigi soylenmi~tir. Bunlar bile Gokalp'm
gevresindekileri ne kadar etkiledigini gostermesi baktmmdan biiyiik bir onem
ta~tr. Ne yaztk ki elimizde halen Gokalp'm biitiin eserlerini kronolojik olarak
ortaya koyan boyle bir ne~ir bulunmamaktadtr.
Gokalp gevresindekileri geni~ 0I9iide etkilemi~tir. Bunu miistakil
incelemeler yapttgtmtz zaman a9tk9a goriiyoruz. Halide Edib Tiirk Ocagt'nda
kendisini etkileyenlerin ba~mda Gokalp geldigini a9tk9a ifade etmi~tir'> Bu
konuyu ve Halide Edib iizerindeki halk edebiyatt etkisini inceledigim yaztlar
bulundugu i9in, burada yeniden Halide Edib'e donmek istemiyorum. 3 Sadece
onun dil, milliyet9ilik, balt, egitim, kadm, dirr-__Jm!l<ytltk, halk kiiltUrii
konularmdaki gorii~lerinde Gokalp'inkilerle bir ortakltk bulundugunu
belirtmekle yetinecegim. Halide Edib'in G6Kalp'tan aynldtgt iki nokta ise
Turanctltk anlayt~t ve ferdiyet9iliktir. Gokalp'm Balkan Sava~t strasmda
soyledigi "Fert yok, cemiyet var/ Hak yok vazife var" mtsralarmt ele~tirmi~tir.4
Tiirk

edebiyalt incelemelerindeki katktlan dolaytstyla daima
andtklan iki muhterem hocamtz Ahmet Hamdi Tanpmar
ve Mehmet Kaplan'm Gokalp't degerlendirmelerinden soz etmek istiyorum. Bu
iki degerli ~absiyetin ozelliklerini de hattrlamakta yarar var. Tanpmar bir ~air ve
sanat9tdtr. Gokalp hayatta iken onu gormii~, fikirlerini belki de gUnii giiniine
takip etmi~ ve lOok deger verdigi hocast Yahya Kemal'in ele~tirilerinden de
etkilenmi~tir. Tanpmar'm sanat estetigi de kiiltiir anlayt§t da Gokalp'tan aynltr.
ara~ttr1ctlann ba~vurup

Mehmet Kaplan Tiirk9iiliik hareketini benimsemi§ bir edebiyat ara~ttnctst
ve tenkit9idir.
Tanpmar Gokalp't hissi olu§u dolaytstyla zaaflarla dolu goriir. Gokalp't
degi§ik a9tlardan inceleyen Mehmet Kaplan da benzer bir degerlenmeyi dile
getirir: "Hiss! noktalardan hareket etse bile dii§iincelerini ilm! esaslara dayanan
irade ve cehdini" onemli bulurken "mefld\re" kavrammt, hiss! olsa da Gokalp

"Onun btl$ta Yen; Turan olmak ~artlyla ilk eserlerimin Ozerinde tesiri vardlc." Halide Edib AdlVar, Mar
Salklmh Ev, istanbul: Atlas Yay. 1963, s.157. GokaJp'm olUmOnden soma yazdlgl yazlda da "Altm
Destan"~iirinde geyen "nerede"sorulanmn kendisini etkiledigini ve Yeni Turan'\ yazmaya sevkettigini
belirtir. Halide Edib, "Ziya Gokalp", Vakil. 27 Ekim 1924.
loci Enginon, "Ziya GOkalp ve Halide Edib AdlVar", Yen; Turk Edebiyatl Arafllrma/an, istanbul: Dergdh
Yay., 5. h. 2004, s. 77-86; lnci EnginOn, "Halide Edib ve Halk KOlturil", Yen; Turk Edebiyatl
Ara~(lrmalan, istanbul: DergAh Yay., 5. b. 2004, s. 335-351.
Ziya GOkalp, $iirlerve Halk Masallarr, hzl. Fevziye Abdullah Tansel, Ankara: ITK, 1952, s. 116.
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sUrekli i~leyi~iyle ilm! hale getirmi~tir. Kendisi de hiss! yonUnU bastlrarak ilme
bUyUk onem veren Mehmet Kaplan, Gokalp'm bu tavnm onemli bulur:
"Bu cehit sayglya deger. Zira duygu plamnda kalan fikirler, kuvvetli
heyecanlar dogursa da, vuzuhsuz olduklan is;in pratik hayatta bUyUk bir i~e
yaramazlar. BugUn ancak ilm! dU~Uncenin sosyal problemleri hallettiklerini
biliyoruz." Dedikten sonra meselelere hiss! yakla~lmm TUrk milletinin genel
tavnndan aynlmadlgml ~oyle ifade eder:
"TUrk milletinin meselelerini s;ozerek mUsbet neticelere ula~amaYI~mm
ba~hca sebebi, hemen hemen her konuya hissi bir as;ldan bakmasldlr."s
Eserlerinde bu zaaf bulunmakla birIikte ilme dayanmayam reddeden
Gokalp egitim konusunu ilk yazllanndan itibaren i~lemi~ ve ilk eserlerinden
KIZII Elma'da da ele alml~tlr"
a~k

KIZzl Elma'da TUrk soylannm ortak bir egitime kendilerini adaYI~lan, bir
hikiiyesi s;ers;evesinde hikiiye edilir ki bu hem TUrkle~mek, hem de

muaslrla~maktIr.

Zengin BakUlUnUn klZl Ay Hamm Klrglz soyundandlr. Paris'te egitim
gormU~, BakU'de as;tlgl "istikbal Be~igi" adh okulundan sonra Sadettin
Molla'dan ders alarak doguyu da ogrenir. Sadettin Molla'YI Mehmet Kaplan
"Gokalp gibi yan mistik, yan mUtefekkir bir tip" sayar.
Onun biraz karl~lk ve belirsiz sozlerini Ay Hamm program haline getirir
ve Turan'a bir "irfan kaynagl" akltmak is;in "isvis;re'de bir TUrk koyU" yapmaya
karar verir, Lozan yakmlannda bir okul kurar ve TUrk iileminden gelenler
burada okur ve ulkelerine bilgi ve TUrklUk UlkUsUnU gotilrUrler.'
1923'te kurulan TUrkiye Cumhuriyeti'nin dUnyaca kabul edildigi Lozan
yeri bana hep Gokalp'm ~iirini hatlrlatIr. Gokalp'm dogu ve batl

Anla~masl'nm

Mehmet Kaplan 'dan Se9meier 1, hzl. loci EnginGn, Zeynep Kerman, Ankara: KOItUr ve Turizm Bakanhgl,
1988. s. 277
Mehmet Kaplan'm KlZll £lma'YI inceiedigini iki mOstakil yazlSI vardlr. "KIZII Elma", Turk Edebiyatl
Ozerinde Ara§ttrmalar I, istanbul: Dergah Vaymlan, S.h. 1999, s. 552-558; "Ziya G6kalp ve lIim Sehri",
Mehmet Kaplan'dan Se9meler J, hzl. inci Enginon, Zeynep Kerman, Ankara: Kfiltilr ve Turizm Bakanhgl,
1988, s. 277.
"BUtOn TOrkluk llieminden gelen ~ocuklardan her biri burada aYT! bie sahada yeti~erek tekrar
memleketlerine giderler ve TOrklOk ideali jie birle~tirdikleri i1m1 dO~Unceye Turan'a yayarlar; onlar
kurulacak yeni Torklok dOnyasmln 'yeni Adem' ve 'yeni Havva'ian olurlar." (Mehmet Kaplan'dan
Se~me/er, s. 278).
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TiirklUgiin birle~tiren "yeni Adem ve yeni Havva"lan Yillardan beri
Sovyetler Birligi 'nin paryalanmasmdan sonra ortaya ylkan yeni
Tiirk devletleri arasmdaki ili~kiyi Tiirkiye Cumhuriyeti 'nin kurumlan ve
vatanda~lan siirdiinnekte ve her alanda Tiirk cumhuriyetleri arasmda faaliyetler
yiiriitiilmektedir. Bu yok heyecan verici i~birliginin ilerde kazanacagl veyheyi
elbette bilmek miimkiin degieldir. Fakat 0 zamanlar, Dl~ Tiirkler denen Tiirkiye
Cumhuriyeti dl~mdaki Tiirklerle kurulan saghkh i~birligi ve dayam~manm
G6kalp tarafmdan bile hayali giiytii. Ba~ka bir Tiirk ~airinin dedigi gibi "geryek
hayali" a~ml~tIr.8
yeti~mektedir ve

Gokalp'm bugiin geryekle~en bir hayali de "hars-tehzib" diye ikiye
aylrdlgl kiiltiirdiir. HarSI halkla birle~tirir ve milliyetyiligin temeli yapar.9
Osmanh Devleti iyinde ba~ka milletleri banndlrdlgl iyin yaga uygun degildi,
fakat 21. yiiZYllda yeniden "milliyetyilikleri iyinde barmdlran" yapma geni~
topluluklar ortaya Ylklyor. Ortak kurumlarm olu~turulmaslyla yeni birlikler
kuruluyor. Bunlann tezahiirlerini -siyaset dl~mda- en a~lfl bir ornek olarak
mUzikte, sinemada gormek miimkiindUr. Giizel sanatlarda milll ile
milletlerarasml aYlrt etmek kolay degil. i~te bu noktada "tehzib"in onemi
anla~lhyor. Dinleri, harslan farkh topluluklan bile ortak noktalarla birbirine
baglayan geni~ siyasl birlikler arasmda "Yiiz milyon Tiirkiin bir millet halinde
birle~mesi, Tiirkyiiler iyin en kuvvetli bir vecd menbaJdlr" diyen lO ve
ara~tlflcllann "duygusalhkla" sUyladlklan Gokalp'm duygulannm temelsiz
olmadlglill da gostermektedir.
Tehzibin tehlikesi harsl unutturarak aydm ile halkl birbirinden koparmasl
olmakla birlikte gereklidir. Gokalp buna Osmanh'YI ornek verir. Giiniimiizde
kiiltUr emperyalizminin kar~lsmda harsm bozulmadan saklanmasmm onemi
daha da anla~dml~tIr. Mehmet Kaplan Gokalp'm bu tavnm ~oyle anlatlr:
Milletler, ba~ka milletlere hakim olmaya kalktIklan zaman, onlarla kan~arak
bozulurlar. Ziya Gokalp, eski Tiirk toplumundaki ikiligi, somiirgecilikle izab
eder. Osmanh Devleti'ni idare edenler, 'halk'tan uzakla~tlklan iyin milll
kiiltiirden de uzakla~ml~lardlr. <;ogu men~e itibariyle zaten yabancl olan bu
idareci ziimre, Tiirk halk kiiltUriine yabancl, karl~lk, yirkin bir 'yiiksek tabaka
kiiltUr' viicuda getinni~tir. Ziya Gokalp bu kiiltiirden nefret eder." (s. 287) .

10

"Ger~ek hayaJi astl" Mehmet Cmarh'nm kitabma da adml veren bir .$iiridir.
Mehmet Kaplan. "Ziya Gokalp'm DO.$once Sisteminde Halk ve Halk Koltoru Kavrammm Qnemi",
Mehmet Kaplan 'dan Serymeler, s.284-295.
Tiirkryuliigun Esaslart, hzl. Mehmet Kaplan, Ankara: KOltar Bakanllg;l, 1990, s. 23.
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Halbuki Osmanh medeniyetinin yarattlgl sanat da tehzip sonucudur.
Buradaki zlthga Mehmet Kaplan da dikkati I'eker: "Ziya Gokalp'm beynelmilel
bir karakter ta~lyan Batl medeniyetine kar~1 gostermi~ oldugu bu aliika,
kozmopolit diye kOtUledigi Osmanh medeniyeti kar~lsmda aldlgl menfi tavra ZIt
ve I'eli~kili gorUlebilir. Fakat arada iki mUhim fark vardlr: Osmanh medeniyeti,
Ziya Gokalp'a gore, eski TUrk kUltUrii ile bir sentez mahiyetinde degildir. Dil ve
edebiyat sahasmda goriildUgii Uzere, yabancl unsur milH kiiltiirU hemen hemen
yok etmi~ ve onun yerine gel'mi~tir. Daha onemli olan ikinci sebep, Osmanh
medeniyetini te~kil eden unsurlann eskimi~, tarihe kan~ml~ olmasldlr. Mill!
ruhun temelini te~kil eden milll kiiltiir ile I'agda~ medeniyeti uzla~ttrmak
miimkUndUr ama OlU bir hale gelmi~ Osmanh medeniyeti ile I'agda~ medeniyeti
uzla~ttrmak mUmkUn degildir. Tanzimatl'tiarm hatasl buradadlr" Cs. 289).
Sadece bir millete has olmayan din ve medeniyet milletlerarasldlr. Ama
dini halk ile aydm farkh ya~aml~ttr. Halk dualanm Tiirkl'e yapml~ttr.
Namazlardan sonraki dualar, teravih namazlan, ilahller. "Halklmlzm dini
hayatml tedkik edersek gorUrilz ki ayinler arasmda en ziyade vecd duyulanlar,
namazlardan sonra ana dil ile yapllan derunl ve samimi milnacatlardlr. C... )
TUrklerin namazdan aldlklan ulvl zevkin bir klsml da yine ana diliyle in~ad ve
terennUm edilen ilahllerdir. Bilhassa teravih namazlanm canlandlran iimil, ~iir
ile musikiyi ciimi olan Tilrkl'e ilahllerdir. C... )
ki 0

Tiirklerin en ziyade vecd aldlklan ve zevk duyduklan bir ayin daha vardlr
da Mevlid-i ~erifklraatinden ibarettir. C... )

Tekkelerde TUrkye yapllan zikirler esnasmda okunan iliihllerle nefesler de
bUyilk bir vecd menbaldlr." II
Bu ornekler gosteriyor ki TUrk halkl edebiyat sahasmda oldugu gibi din
sahasmda da kendine has bir hars yaratml~ttr. Yapllacak ~ey, TUrk halkmm
iyinde ya~ayan dinl unsurlan, yine onun ho~una gidecek bir ~ekilde geli~tirmek
ve i~lemektir.
Gokalp'm bu tasavvuru da gerl'ekle~mi~tir. Kendi harsml
sanatyllan ye~itli alanlarda yurt dl~ma a91Iml~lardlr.

II

tamml~

TUrk

Tiirkyiiliigiin Esaslart, hzl. Mehmet Kaplan, Ankara: KlIltar Bakanhg,l, 1990, s. 170Ml71. GOkalp'm
tehzib tarifi: "TOrkyo. ~airler ve edibler, biT taraftan halkm bediaianm, dig,er cihetten garbm ~ehkarlanfl1
model ittihaz etmeJidirler. Tark edebiyatJ bu iki ylrakhk devresini geyirmeden ,ne milli, ne de motek!imil
biT mahiyet alamaz" (Tiirk9iiliigiin Esaslan, s. 136).
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Gokalp'm yazdlklarmdan bir iki ciimleyi alarak onun gorii§lerinin zaafml
gostermek miimkiin olmakla birlikte, Gokalp'm eger ya§asaydl, dinamik sosyal
degi§meler kar§lsmda gorii§lerini yeniden geli§tirecegi §iiphesizdi.
Onun ilk §iirlerinden Genr; Kalemler'de ylkan "Altm Destan" bile
Sovyetler Birligi'nin Ylkllmasmdan soma istikliillerini kazanan Tiirk
cumhuriyetlerine gidenlere omek oldugu dii§iiniilebilir. Ozellikle islamiyet
oncesi Tiirk tarihi ve eserleri bu iilkeleri birle§tiren ortak bir kIYmet olmu§,
Yahya Kemal'in kablettarih saydlgl 1071 oncesi hepsinin ortak tarih ve kiiltiir
kaynaglm te§kil etmi§tir.
Cumhuriyet'in ilk yIllanndan itibaren, ihtirash komutanlann milleti bir
maceraya siiriikleyebilecek tehlikeyi bir kavram saYllan Turan zamanla
iirkiitiicii anlamml kaybetmi§tir. Tarihi geymi§in ortak kiiltiiriln sahibi miistakil
Tiirk cumhuriyetlerinin birbirlerini tammalan kadar, onlann batl hatta isliim
iilkeleriyle de ili§kilerinde Tiirkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar onemli bir roW
oldugu anla§I1ml§tIr.
Gokalp'm bir ba§ka yok onemli gordiigilm tavn iyimserligidir. 0 IstIraph,
zor giinlerin ruhlan egiten niteligine biryok yazlsmda dikkati yekmi§tir. Bu
noktada Atatiirk ile de birle§mektedir. iyimserlik konusunu yok onemli
buldugum iyin Atatiirk'iin 17 Mart 1937 Yllmda Romanya Dl§i§leri Bakam
Antonescu ile yaptIgl gorii§meden ahntIlayarak tekrarlamak istiyorum:
"Milletler gam ve keder bilmemelidir. i;>eflerin vazifesi hayatI ne§e ve
§evkle kar§llamak hususunda milletlerine yol gostermektir" diyerek kendisinin
hayat hakkmda filozoflarm neler dediklerini okudugunu ve kimisinin her §eyi
kara goren kotilmserler, kimisinin ne§eden yana iyimserler oldugunu anlatIr.
Kendisi bazl kaYltlarla ikincisini seymi§tir: "Biitiin insanhgm varhgInI kendi
§ahlslannda goren adamlar bedbahttlrlar. Besbelli ki 0 adam fert SlfatIyla
mahvolacaktlr. Her hangi bir §ahsm, ya§adlkya memnun ve mesut olmasl iyin
liizlm gelen §ey, kendisi iyin degil, kendisinden soma gelecekler iyin
yah§maktIr. Makul bir adam, ancak bu suretle hareket edebilir. Hayatta tam
zevk ve saadet, ancak gelecek nesillerin §erefi, varhgl, saadeti iyin yah§makta
bulunabilir.
Bir insan bOyle hareket ederken, 'benden soma gelecekler acaba boyle bir
ruhla yah§tlglml farkedecekler mi?' diye bile dil§iinmemelidir. Hatta en mesut
olanlar, hizmetlerinin biitiln nesillerce meyhul kalmaSInI tercih edecek
karakterde bulunanlardlr. C•••••• )
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Bir adam ki, memleketin ve milletin saadetini dii~iinmekten ziyade
kendini dii~iiniir, 0 adamm klymeti ikinci derecededir. Esas klymeti kendine
veren ve mensup oldugu millet ve memleketi ancak ~ahsiyetiyle kaim goren
adamlar, milletlerinin saadetine hizmet etmi~ sayllmaziar. Ancak kendilerinden
sonrakileri dii~iinebilenler, milletlerini ya~amak ve ilerlemek imkiinlarma nail
ederler. Kendi gidince terakki ve hareket durur zannetmek bir gaflettir".
Bu ciimleden sonra Atatiirk, artlk"biitiin diinya milletleri a~agl yukan
akraba olmu~lardlr" diyerek insanlann kendi mensup olduklan milletler kadar
ba~kalanmn da saadetini dii~iinmek zorunda olduklanm belirterek ~oyle der:
"Diinya milletlerinin. saadetine yah~mak, diger bir yoldan kendi huzur ve
saadetini temine yah~mak demektir. Diinyada ve diinya milletleri arasmda
siikOn, vuzuh ve iyi geyim olmazsa, bir millet kendisi iyin ne yaparsa yapsm
huzurdan mahrumdur. Onun iyin ben sevdiklerime ~unu tavsiye ederim:
Milletleri sevk ve idare eden adamlar, tabil evvela ve evvela kendi
milletinin mevcudiyet ve saadetinin iimili olmak isterler. Fakat aym zamanda
biitiin milletler iyin aym ~eyi istemek liizlmdlr.
Biitiin diinya hadiseleri bize bunu aylktan aylga isbat eder. En uzakta
zannettigimiz bir hadisenin bize bir giin temas etmeyecegini bilemeyiz.
Bunun iyin be~eriyetin hepsini bir viicut ve bir milleti bunun bir uzvu
addetmek icabeder. Bir viicudun parmagmm ucundaki aCldan diger biitiin aza
miiteessir olur"( ... ) "Diinyanm filan yerinde bir rahatslzhk varsa bana ne
dememeliyiz. Boyle bir rahatslzhk varsa tlpkl kendi aramlzda olmu~ gibi onunla
aliikadar olmahYlz. Hadise ne kadar uzak olursa olsun bu esastan ~a~mamak
liizlmdlr. i~te bu dU~Unii~, insanlan, milletler ve hUkOmetleri hodbinlikten
kurtanr. Hodbinlik ~ahsl olsun, mill1 olsun daima fena telakki edilmelidir".
Bu sozlerdeki davranl~ tam Gokalp'mkiyle yakmhk gosterir. Gokalp bir
sosyolog ve dii~iiniirdii. Ama Atatiirk aym zamanda bir asker, devlet kurucusu
olan eylem adamldlr. Dii~iinceler, onlan eyleme d6nU~tiirecek gUylii
~ahsiyetlere sahip olana kadar dii~iince olarak kahrlar. G6kalp da Turkfuliigun
EsaslarI'mn ba~mda bunu aylk seyik ifade etmi~tir: "Bu kadar kat'i ve bUyiik
inklliibl yapan zat Tiirkyiiliigiin en biiyiik adamldlr. <;:iinkii; dU~iinmek ve
soylemek kolaydlr. Fakat, yapmak ve bilhassa muvaffakiyetle neticelendirmek
yok giiytiir."
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Gokalp sadece yazllannda degil, aile fertlerine -ki hepsi klZ olan iis>
s>ocuk sahibidir- yazdlgl mektuplarda klzlann egitimi iizerinde durmu~tur.
Bugiin biitiin aksamalara ragmen Gokalp'm klzlarm iyi egitilmesi hayali biiyiik
ols>iide gers>ekle~mi~tir.
(.... )Gonliim istiyor ki, mektuplanmz ahvaIinize dair haberlerle daha
zengin olsun. Ben burada yapayalmzlm. Mektuplanmzdan ba~ka bir enisim
yoktur. insan sevdiklerinin arasmda bulunmazsa, kalabahk is>inde de yalmz
demektir. Ben, yalmz sizin aramzda iken bir cemiyet hayatl ya~adlglml
hissediyordum. Aile, cemiyetlerin en kiis>iigii, fakat en canhsldlr. Aile cemiyeti,
milli cemiyetin temelidir. Aile ne kadar kuvvetli olursa, millet de 0 kadar
kudretli olur. Aileyi kadm yapar, 0 halde millet de kadmm bir eseri demektir.
Bizde kadmlar iyi tahsil gormedikleri is>in, aile yiikselemiyor. Aile
yiikselemeyince, millet de geride kahyor. 0 hal de, terakkinin ba~l kadm
terbiyesidir; klzlarm iyi yeti~tirilmesidir. Biitiin lslahat, her ~eyden evvel klZ
mekteplerinden ba~lamahdlr. Klzlarm iyi terbiye edilmesi, bir milleti yeniden
ihya edebilir; s>iinkii iyi kadm, iyi aileyi viicuda getirir. iyi aileden de, iyi bir
millet dogar. Bundan ba~ka, insan yalmz aile is>inde mesut olabilir. Bir insam
cennette ailesiz ya~atmlz, mesut olamaz. Halbuki cehennemde bile ailesi
arasmda ya~ayan insan mesuttur. Benim burada rahat olup olmadlglml
soruyorsun. His> ailesinden uzak olan bir adam, goniil istirahati duyabilir mi?

(.. f
Gokalp'l objektif olarak goriip degerlendiren bilim adamlarmm
gelen Mehmet Kaplan:.

ba~mda

"Gokalp sadece bir 'dU~iince sistemi', bir 'ideoloji' vUcuda getirmemi~,
aym zamanda Tiirk aydmlan iizerinde kuvvetle tesirli olan heyecan verici bir
'Utopi' de yaratml~tlr. Eski TUrk mitolojisini kendi duygu ve muhayyilesiyle
yeniden canlandlran odur" der ve Gokalp'la ilgili ara~tlrmalarmda Jung'un ,
13
"ar~etipler" teorisinden hareketle as>lklar.
Gers>ekten de Gokalp'm TUrk
destanlanndan hareketle yazdlgl ~iirler ve masallar aydmlar iizerinde s>ok etkili
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olmu~tur.14 Tanpmar gibi ufuk al'lCl, bliylik bir yazar ise onu kendi sanat
anlaYl~1

ve Yahya Kemal'in yorumuyla ele aldlgl il'in, kanaatIma gore yeterince
Ancak Tanpmar'm eger edebiyat tarihi l'ah~maSml
tamamlayabilseydi, Gokalp'l da yerli yerine oturturken yorumlannda degi~tir
melere ba~ vuracagl tahmin edilebilir.
degerlendirememi~tir.

ABSTRACT
Tile Influence ofGokalp on the Turkish
Culture and Literature
Gokalp alwl1)ls thought about the foture of the Turks and gave importance
to the historical inheretance of the Turks. He tried not to demolish -or to
reconstruct- the links of the nation. It is why his literary works are as important
as his sociological studies. His persistence of the emancipation of women and
democracy makes him an unforgettable thinker of modern Turkey.
He exerted great influence on the Turkish authol'S....-such as Halide Edib
Adlvar- as well as politicians. Since Gokalp built up his philosophy during the
years of the collapse of the Ottoman State, he continuously had to amend his
thoughts according to the actual sociological events. His ideas were favoured
or opposed during his entire life and beyond. But usually critics used his
statements, without considering the original text it belonged and the date it was
written. His works have to be read chronologically. His last book The
Principals of Turkism contains his main ideas. Today, after the collapse of the
Soviet Union and the establishment of the Europian Union, his main ideas
deserve even more attention.
In this paper I tried to draw attention to the interpretation ofGokalp's
understanding of culture by two notable critics -Ahmet Hamdi Tanpmar
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