<;AGDA~ BiR TANIGIN KALEMiYLE ZiYA GOKALP'

Zeki ARlKAN"

Ziya Gokalp'in ollimiiniin 80. Ylldoniimiinde istanbul Edebiyat Fakiiltesi
Sosyoloji BOliimiiniin diizenledigi bu sempozyuma karmca karannca bir katklda
bulunmak istedim. Bu katkl, Gokalp'in yevresinde bulunmu§, onu yakmdan
tamml§ bir tamgm yazdlklannl degerlendinnek, dile getirmek baglammda
olacakhr. Soz konusu tamk, ittihat ve Terakki'nin sol kanadmda yer alan, uzun
Yillar, partinin sozciisii konumundaki Tanin gazetesinin ba§yazarhk gorevini
yiiriiten Muhittin Birgen (l885-1951),dir. Muhittin Birgen de ikinci Me§rutiyet
ve Cumhuriyet donemlerinin onde gelen yazar, dii§iiniir ve siyaset adamlanndan
biridir. Tanin ba§yazan olarak flrka iyinde onemli bir rol oynadl ve hatta <;:orum
Mebusu olarak Osmanh Mebusun Meclisine dahi girdi. Miitarekede Tanin
kapatllml§ ve pek yok yurtsever gibi 0 da Ankara'nm yolunu tutmu§tur. Yazar
olarak ulusal diivamn savunmasmda etkin bir rol oynadl 1• Klsa bir siire de
Matbuat ve istihbarat Umum Miidiirlligii gorevinde bulundu2• Sonra ticaret
amaclyla fakat "emsalsiz inkllabl" yerinde gormek iyin Kafkasya'ya gitti.
Donii§iinde ogretmenlik ve gazetecilik yaph. Sonra izmir'e giderek buradaki
incir Kooperatifinin ba§ma geyti. Boylece ikinci Me§rutiyet doneminden beri
bir kalkmma modeli olarak savundugu kooperatifyiligin kusursuz bir
uygulamasml yaph3•
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Muhittin Birgen "ittihat ve Terakki'de On Sene" ba~hgl altmda 1936-37
Yillarmda amlanm dizi halinde Son Posta gazetesinde yaYlmlad!. Bu slrada
kendisi, Son Posta gazetesinin yazarlan arasmda yer ahyordu. Her Gun slitunu
onun imzasml ta~lyordu. Bu amlar, yakm tarihimize, ikinci Me~rutiyet
diinemine, Milli Mlicadeleye bliylik bir 1~lk tutmakta aym zamanda sava~
sonrasl Kafkasya'daki geli~melere iinemli bir aylkhk getirmektedir. i~te
Muhittin'in Ziya Giikalp'le ilgili degerlendirmesi bu amlar iyinde yer
almaktadlr. Amlar iyinde Ziya Giikalp'e aynlml~ dizi oldukya iinemli bir yer
tutar. Ama, Ziya Gokalp'le ilgili bibliyografyaya yah~malannda bu amlara yer
verilmez'. Ancak Uriel Heyd'in Ziya Gokalp lizerine yaptIgl ara~tIrmada
bundan soz ettigini gormekteyiz', ancak 0 da derinlemesine bu amlardan pek
yararlanmaml~tIr. Demek istedigim ~u, Muhittin'in Ziya Giikalp lizerine
yazdlklan ~imdiye kadar pek dikkate ahnmaml~tIr.
Gokalp lizerine yazl yazanlann, eser blrakanlann yogu onu yakmdan
tamml~ ve yevresinde yer alml~tIr. Muhittin de oyle. Ancak onun eserinin pek
bilinmemesi, bu amlarm gazete koleksiyonlan iyinde unutulup gitmesiyle
aYlklanabilir. Taraflmlzdan yayma hazlrlanmakta olan bu amlar ortaya ylktIgl
zaman Muhittin'in blraktIgl eserin degeri ve onemi daha iyi anla~llacaktIr.
Muhittin, Gokalp'i degerlendirebilecek donamma sahiptir. Tanin'in
ba~yazan olarak flrkanm ileri gelenleriyle geni~ bir ileti~im iyindeydi. ittihat
Terakki'nin ve merkezi umumiye liyeleriyle birlikte yok yakmdan tamyordu.
Uzak lilkelere yapilan gezilerde onlara e~lik ediyordu. Geni~ bir kliltlirlin
temsilcisiydi. Edebiyat ogretmenligi yamnda tarihle ve sosyal bilimlerle
yakmdan ilgileniyordu. Ya~ammm daha sonraki Yillannda, Marksizminde etkisi
altmda kalarak kendine ozgli bir tarih gorli~li geli~tirdi6.
Ote yandan Muhittin, Gokalp'i degerlendirmek iyin yok daha uygun bir
zaman bulmu~tu. Amlanm 1936-1937 yillarmda kaleme aId!. Bu zamana
gelinceye kadar, Osmanh imparatorlugu dagllml~, laik temellere dayanan ulusal
bir devlet kurulmu~, ekonomide lilke yapisal bir degi~iklige ugraml~tI. Siiziin
klsasl, Tlirkiye'ye Yillardan beri nefes aldlrmayan yaikantilar durulmu~ ve
biiylik slkmtIlar artlk geride kalml~tI. Lozan'm imzalanmasl, Cumhuriyet'in
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ilam, Halifeligin kaldmlmasl, Medeni Kanunun kabulU, Yeni harflere geyilmesi
gibi koklii donii~iimler meyvelerini I'oktan vermeye ba~laml~tI.
Atatiirk'iin anlatImlyla:
"Uryurumun kenarznda Ylklk bir ulke .... Turlu du~manlarla kanlz
bogu~malar .... Ylliarca suren sava~ .... ondan sonra, iryerde ve dl~arda sayglyla
ile tanznan yeni vatan, yeni sosyete, yeni devlet, ve bunlarl ba~armak iryin araSlZ
devrimler .... j~te Turk genel devriminin bir klsa diyemi .... ,,7

Biitiin bunlar goz oniine ahmrsa, Muhittin'in bulundugu noktadan geriye
I'ok saghkh bil'imde bakabildigine tamk oluruz. Onun bu bakl~mda amlarla
ara~tIrma yontemi il' il'e girmi~tir, diyebiliriz. Ashnda Muhittin, Ziya Gokalp'i
"ittihat ve Terakki devrinde Fikir Hareketleri" baglammda degerlendirmi~tir.
Ama bu fikir hareketlerinin aglrhk merkezi Ziya GOkalp ve onun
dii~iinceleridir8 .
Muhittin, ikinci Me~rutiyet donemi fikir hareketlerine gel'meden once
kendi I'ocuklugunda I'ektigi slkmtllardan daha dogrusu bunahmlardan yola
I'lkmaktadlr. Onun slkmtlsl ~u idi: "Bundan kIrk sene evvelki kiil'iik Muhittin'in
biiyiik bir derdi yard!. Kendisinin Tiirk oldugunu bilmek ve fakat mektepte
etrafml ku~atan Tiirkten gayri her tiirlii unsur il'inde kendisini garip ve dertli
hissetmek!.. .. " Nil'in, I'iinkii I'evresinde, siirekli olarak Tiirkten ba~ka insanlann
"~ereflerinden, necabetlerinden, kahramanhklanndan" soz edilirdi... "Tiirk
denildigi zaman, hani ~u istanbul 'un kaldlfImlannda insanm ayagma altm
dizileri dola~tIgml duyup da istanbul'a gelen, ona "Biiyiik bir kaplya yapI~!"
denildigi il'in kendisini bir konagm kaplSlna yapl~tIran budala u~ak tipi yok mu,
i~te bu tip hatIra gelirdi"
Muhittin, bu slkmtlsma babasma aytIgl zaman, ondan ~u yamtI alml~tI:
"Asll ~erejli, necabetli, kahraman bir millet varsa 0 da Turktilr" .... Bundan
sonra Tiirkliikle ilgili I'e~itli eserleri okuyan Muhittin' de Tiirkliik bilincinin
yava~ yava~ uyandlgl gorUlecektir.
Muhittin, ikinci Me~rutiyet oncesi ve sonrasl da Osmanh
imparatorlugu'nda dii~iince aklmlannm l'anplCI bir tablosunu I'izer. II.
Me~rutiyet oncesinde, klsa bir siire il'in geli~me gosteren tek "fikir hareketi"
olarak Edebiyat-I Cedide iizerinde durur. "edebiyat-I Cedi de hem edebi hem de
B.Lewis, Modern Tiirkiye 'nin Dogu§u, C;ev. Metin Klfatll, TIK, Ankara, 1970,472.
Son Posta, 27 ikincikanun - 3 Subat 1937, no 2332-2339.
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fikir hareketi idi. 0 tarihlerde uzun bir ufuk Ustiinden garba dogru attlml~ en
geni~ penceresi bu hareketti. Fakat yan taklit9i, yan yarattcl olan bu hareket de
miitecanris ve sistematik bir fikir hareketi olmaktan ziyade yanm ~uurlu bir
yenile~me ve degi~me hamlesi idi. .. .',9
II. Me~rutiyet ilan edildigi zaman iilke dii~iinsel yonden tam bir karga~a
i9inde bulunuyordu. Tohum halinde bulunan miiphem fikirler heniiz sistemli
olarak belirlenmi~ a91khga kavu~mu~ degildi. Degi~me hareketini savunanlar,
garphla~ma isteyenler i9inde oldugu kadar Tanzimat9ilar, muhafazakarlar,
islamcllar arasmda da aynhklar vard1!O.
i~te boyle bir ortamda kendisini Ziya Gokalp olarak taMan, Tiirkgeyi
ta~rah agzlyla konu~an ki~i, Selanik'te toplanan ittihat ve Terakki Kongresine
kattlml~ ve merkezi umumiye yerle~ip kalml~ttrll.

o Slfalarda gevresine birka9 gen9 ahp bunlarla birlikte Gem; Kalemler
diye bir dergi 91kardl ve bu dergide hem pratik hem de kuramsal yonden bir
Tiirk9iiliik hareketi uyandlrdl. Sonra bunun yamnda bir de "Halk" ve "Halka
Dogru" sozlerini kattl. Sonralan bu sozlerine daha ba~ka bir ~ey kan~ttrdl:
Cemiyet, i9timaiyat.. .. Selanik'ten gelip istanbul' a yerle~tikten sonra Gokalp,
etrafma gittikge sayilan artan bir taklm milritler toplamaya ve kendisi de
bunlarm arasmda milli bir dergah postuna oturmu~ miir~it gibi mevki aldl 12 •
Muhittin
toplamaktadlr.

Birgen,

Ziya

Gokalp'in

dii~iincelerini

~u

noktalarda

- Tanzimat, bir Avrupai taklit hareketidir. Halbuki Tiirkiye'nin
Avrupahhgl temsile ihtiyacl vardlr. Bi9imsel taklit yerine bir ruhsal oziimseme
devrimi yapmak gerekir.

II}

II
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Ziya GOkalp'in Selanik'te tamyanlar ve bazl ~iirlerini bilenler yard!. Kongre komisyonlannda gen'rlerin
"Cemiyet-i Mukaddese"ye nasil bag:lanabileceg:i hakkmda ~OzOmler anyordu. Talat Bey (p~a), do~u
vilayetleri halkmdan birinin de umumi merkezde bulunmasml faydah gorOnce habra Ziya geldi.
Kongreye teklif ettiler, Merkezi Umumi azahgma seyiJdi: Mehmet Emin Eri$irgil, Bir Fikir Adammm
Romam Ziya Gokalp, Hazlrlayanlar: Aykut Kazancigil-Cem Alpar, istanbul. ikinci bash 1984,67.
"Ziya GOkalp'te gOrdOgOm ilk vaslfbir nevi $eyhlik ve mOf$itliktir. TavfI, hali, meselelere objektifolarak
bakmaktan ziyade kar$lsmdakine telkinlerde bulunmaya Onem veri$i hep ~ark ~eyhlerinin ve
mOf$itlerinin yolunu takip etmekten hO$landlgml gOsteriyor... " (Eri$irgil, Ziya Gokalp, 16).
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- Osmanh imparatorlugu MIa dinsel kurumlar Uzerine duran bir
saltanattIr. Tanzimat bunu degi~tirmemi~, bu saltanat i9inde dinsel nitelikte yeni
yeni saltanatlar yapml~tlr. Bunlan Ylklp dUnyevi bir devlet kurmak ve bu devlet
i9inde Avrupai kurumlarl yaratmak zorunludur. Din ve devlet aynlmahdlr.
- Osmanhhk bir miIIiyet degildir. Bir miIIiyet yUZYlh olan yirminci
yUzytlda, bir TUrk MiIIiyeti yaratmak gerekir. Bu imparatorluk i9inde egemen
miIIiyet olacaktlr.
- Erkek ile kadmm toplum i9indeki konumlan arasmda hak farkl
bulunmamak gerekir.
Ziya Gokalp onceIikle ittihat ve Terakki i9inde bUyUk bir rol oynadl 13 •
ittihat ve Terakki'ye beIirIi bir sosyal ve siyasal inan9 veren ruh oldu. 0,
merkezi umumide i~e ba~laymcaya kadar ittihat ve Terakki i9inde sistemle~mi~
bir fikir hareketi yoktu. ittihat ve Terakki'ye belirli bir sosyal ve siyasal akide
veren de Ziya Gokalp oldu l4 . <;:UnkU 0 zamana kadar bUWn fikirler geneIIikle
bi9imsel ve zahiri gorUnU~lere ait ~eylerdi. 0, ilk kez, Avrupa'yl TUrke gore
okumu~, TUrk gozUyle incelemi~ ve TUrk ruhuyla anlaml~ bir insan olarak
ortaya 9lk1yordu. Birgen'in anlatlmma gore: "Avrupa'YI hi9 gormemi~ olmasma
ragmen, strf ~ark kaynaklanm iyi incelemi~, Avrupa'nm ilmini iyi anlaml~ bir
insan olarak TUrk i9in yeni ve tamamen Avrupai bir ruh yaraltyordu,,15. ikinci
Me~rutiyet doneminde sag aklmlar da olduk9a gU91UydU. Slrat-1 Mustakim
dergisi bunun oncUIUgUnU yaplyordu. SUrekli bir garphla~madan yana olanlar
dU~UnceIerini a91k sesle ortaya koyamlyorIardl 16 . i~te onlarm ba~armakta gU91Uk
gektikleri ~eyleri Ziya Gokalp yaplt.
ittihat ve Terakki merkezi umumisi onceleri Ziya Gokalp'e biraz yabancl
biraz da ~Uphe ve tereddUtle bakml~tl. Ancak Gokalp, sonradan merkezi
umumi Uyelerini birer birer kazandlgl i9in ittihat ve Terakki de onun
dU~Uncelerini hayata ge9irmeye deger buldu. Yeni Mecmua, bu hareketin
merkezi oldu. Yeni Mecmua, TUrkiye'de yeni bir hayat, yeni bir hayat anlaYI~1
kalml~,

13

Tank Zafer Tunaya, Tiirkiye'de Siyasa/ Partiler Ill. ittihat ve Terakki, Hurriyet Vakfl, istanbul, 1989, tOr.
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vermek isteyen bir hareketin yaym orgamyd!. Kaldt ki ittihat ve Terakkinin fikir
hareketlerine agtrhk vermesi daha yok sava~m ortalanna dogrudur.
Neydi Yeni Hayat? Mehmet emin Eri~irgil'e gore l7 , Sultan Hamit
doneminde ve Me~rutiyet'in ilk ytllarmda "Yeni Hayat" soziiniin sihirli bir
anlamt yard!. Aydmlann goziinde bu soz, ba~h ba~ma bir ufuk ayard!. Bu iki
sozciik, ba~langtyta Tiirkiye dt~mda ya~amaktt. Ziya Gokalp, Selanik'te iken
"Yeni lisan, yeni hayatm bir paryastdlr" demi~ti. Ancak bu yeni hayatm tammt
iyin yeterli degildi. Kendisi bu kavrama bu ba~hk altmda yazdtgt makalede
aytkhk getirmi~tir. Ona gore Tiirk'iin Kurtulu~u ve kendini bir "millet" olarak
tammasl ve tamttnast ancak eski degerleri attp yeni deger kurumlart
olu~turmastyla saglanabilirdi. Hayat ise en geni~ anlamda bir toplumu ekonomi,
aile, sanat, felsefe, ahlak, hukuk ve siyaset gibi biitUn kurumlanyla kucaklayan
bir ya~ama diizenidirl8 . Anla~tldtgma gore Yeni Hayat yalmz Me~rutiyet ku~agt
iyin degil, Cumhuriyet genyligi iyin de bir iilkii olmu~ ve donemin biiyiik
aydmlanndan Hasan-Ali-Yiicel, bu ba~hk altmda bir ~iir yazmt~ttr. 1926'da
yaztlan bu uzun ~iirin ilk dortliigii ~oyledir:
Duymadan dii§iinmek yok dinimizde
Biz kalp adamlYlz, goniil eriyiz.
jnsamz, insanhk esastlr bizde;
Ne ciniz, ne melek, ne de periyiz.

Ziya Gokalp, yevresine Muhittin Birgen'in "Miiritler" olarak
nitelendirdigi bir yok geny toplamt~tlr. Kopriiliizade Fuat, Ahmet Refik gibi
bilim adamlan, Celal Sahir, Ali Canip, Omer Seyfettin ve Orhan Seyfi gibi ~air
ve yazarlar bunlann iyinde ilk akla gelenlerdir. Dnlii Milli Telebbular Mecmuasl
da onun eseridir.
Toplantllar, TUrk Ocagt'nm merkez binasmda yapthrdt. Bu toplanttlardan
birine katllan Enver Behnan $apolyoI9, izlenimlerini ~oyle anlatmaktadtr:

17
13

19

Mehmet Emin Eri~irgil> B;r Fikir Adammm Romam Ziya G6kalp, Remzi, istanbUl, 1984,74.
Ziya Gokalp, "Yeni Hayat ve Yeni Klymetter", Yeni Mecmua, H/2S'den ahntt: Ziya Soman, "Ziya
GOkalp'in ldealizmi ve Mehmet tzzet", Turk Kuttiirii, 36 (Ekim 1965), 944p951.
Enver Behnan $apolyo, Ziya Gokalp IUihadt Terakk; ve Me§rutiyet Tarihi,1stanbul, 1974,2. baskl, 147148.
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"istanbul Sultanisi'nde 6grenciyken, bir ak~am TUrk GUcU'nUn
eglencesinde bulundum. Toplantl bittikten sonra yukan kata ~lktIm. <;:ini
tablolarla sUslenmi~ bir odamn kaplSlndan salona baktlm. Kanepenin ucunda
boynu saga bUkUlmU~ t!knaz bir adam oturuyordu. Aglr aglr konu~uyor,
~evresindekiier de ilgiyle dinliyorlardl. Saatler ge~iyor, ama bu adam susmuyor,
kar~lsmdakilerde de bir blkkmhk g6rUlmUyordu. G6k karardl, l~lklar yaklldl; bu
tlknaz pos bIYlkh adam ~imdi de konu~uyor; kadm, erkek, gen~, ihtiyar, Ustelik
ak sakalh ya~hlar ilgiyle dinliyorlardl. Konu~tuklan arasmda "Totem, sosyal
vicdan, UlkU, TUrk~UlUk, Alfred Fuyye, Durkheim gibi s6zcUkler duyuyor, ama
bir ~ey anlamlyordum.

Dayanamadlm, yammdaki uzun
sordum:

sa~h,

pelerinli, filozof klhkh adama

"Bu, kim acaba?"
Kar~lhk ~ok

klsaydl:

"Ziya G6kalp!"
Burada ~u noktaYI da belirtmeyi gerekli goruyoruz. Ziya G6kalp,
memleketi olan Diyarbaklr'da saglam bir Dogu kUltUrU kazandl. Baytar
Mektebi'ndeki dersler ona bilimsel dU~Unmenin anahtanm verdi. Kendi kendine
6grendigi· FranSlzca ise Ziya G6kalp'e Bat! uygarhgmm kapilanm a~t!.
Toplumun sorunlanm ~6zUmlemek i~in de ilm-i i~tima dedigi sosyolojinin
y6ntemlerini kullandl. Bu bilim dalmm Ulkemize yerle~mesinde ve Universitede
(DarUlftinun) ba~h ba~ma bir kUrsU haline gelmesinde G6kalp'in roW bUyUktUr.
Mehmet izzet, sosyolojinin Ulkemizde tutunmasmda, Ziya G6kalp'e duyulan
saygmm son derece etkili oldugunu dile getirmektedir.
G6kalp'in sosyolojide ~lkl~ noktasl Durkheim oldu. Ancak G6kalp'l
dogrudan dogruya onun taklit~isi olarak g6rmek yanh~t!r. 0, Durkheim
Sosyolojisini incelemekle yetinmemi~, Batmm R6nesans ve Aydmlanma
d6nemlerinin bUtUn dU~UnUrlerinin eserlerini g6zden ge~inni~tir.
G6kalp, ittihat ve Terakki merkezinde esnaf 6rgUtii, ulusal egitim, kadm
haklan, gayri MUslim sorunlan vb. sorunlarla ilgileniyor, her ~eyin ashna,
k6kUne inmek istiyordu. S6zgelimi esnaf 6rgUtUnUn k6klerini bulmak i~in

ISO
Ankara'ya bir uzman
incelettirmi~it~O .

gondermi~.

Ahilerin son Ahibabalarmm kurumlanm

Ba~ka bir giin, Gokalp kadm ve aile hukukunu ele ahr. Onu uzun uzun
aylklar ve kadmla erkek arasmdaki hukuk birliginin toplumun geli~mesi
aylsmdan onemini anlatmaya yah~lr21. Bu konferanslarda ya da soyle~ilerde
kadmlarm tesettiiriine kar~l Ylkar. Talat Pa~a, arada bir ~oyle bir soru sorar:

" Peki hoca, demek biz bu kadmlann ba~lanm aymahYlz!

o tarihte kadmlarm ba~lanm aymak!... Olur ~ey degildi. Oysa Enver
merkez komutam Cevat Beye buyruk vererek, kadmlarm topuklanm bile
kapatmaya yah~IYordu. Talat P~a'mn basit, fakat temiz bir Tiirk ruhu vardlr. 0,
Tiirkiin "e~" diye yanma aldlgl kadmm umaCI gibi kapatIlmasma kar~ldlr. Ziya
Gokalp'te bOyle dii~iinceler gordiikye bundan seviny duymaktadlr. Kaldl ki
ittihat ve Terakki iiyliisii iyinde Gokalp'i en yok destekleyen de Talat Pa~a'dlr.
Pa~a,

Gokalp'in bu konudaki dii~iincelerini daha da
goriiyoruz. "Kadm" ~iirinde ~oyle der:

sistemle~tirdigini

Cemiyetin ii<; riiknii var: Birincisi aile!
Bu diyanet yuvaSlnl kuran sensin, kadmdlr!
Medeniyet bayraglnl sensin alan ilk ele
Altm harjle yazllacak ona senin admdlr!
diyerek, oncelikle kadmm toplumdaki yerini belirler ve kadm ile erkek arasmda
hak birligini ye~itli yerlerde anlatlr.
"Meslek Kadml" ba~hgl altmda yazdlgl bir ~iirde, kadma meslek
kapllanm ayacak, ona ya~amda yah~ma ve kazanma hakkml verecek biitiin
yagda~ dii~iincelerini bir araya toplaml~tIr. Gokalp, kadmm toplum iyindeki
zaYlfkonumundan soz eden ~iirini de ~oyle bitiriyordu22 :

Diger haklar i<;in milli mahkemeler a<;ml$IZ
Aileyi blrakml$IZ medresenin elinde ....
20
21

22

~apolyo, Ziya Gakalp, 148.
Son Posta, 30 ikincikanun 1937,2335.
Son Posta, I $ubat 1937, 2337.
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Bilmem nir;in kadmllga ait i$ten kar;ml$IZ,
Ya onun da bir emegi yok mu bu Tiirk ilinde?
Yoksa 0 mu ignesinden kanlz siingii yaparak
Haklarml penr;emizden ihtilalle alacak?
Gokalp, kadmt, bir meslek kadtm olarak goriir. Onun dii~iinsel yonden
geli~mesini savunur. Onu egitmenin de topluma dii~en bir gorev oldugunu
vurgular:

Kadm r;all$mazsa fikri yiikselmez
Tabii 0 zaman size denk gelmez.
Diyorsunuz onun eksiktir aklz
Artlrmak istiyor, degil mi haklz?
Kadm yiikselmezse alr;alzr vatan
Samimi olamaz onsuz bir irfan.
Burada, Kadm Yiikselmezse alr;alzr vatan dizesi iizerinde onemle durmak
gerekir. Bilindigi gibi Fikret, "Hem~irem i9in" yazdtgt iinlii ~iirinde:

Elbet sefil olursa kadm, alr;alzr be$er
der. Bu dizenin Atatiirk tarafmdan 1925 ythnda izmir'de Ktz Ogretmen
Okulunu ziyaretinde yineledigini belirtmek gerekir.
Ziya Gokalp'e gore, kadm-erkek aynhgtmn temelinde fiziksel degil, fakat
toplumsal nedenler yatmaktadtr. 0 halde bu da sosyal devrimlerle giderilebilir23.
Kadm haklan, Tiirkiye Cumhuriyeti'nin kurulu~ felsefesinin temel amactdtr.
Cumhuriyetin kurucusu Atatiirk, kadm haklanmn gergekle~mesinde en ileri
adtmlan atmaktan geri kalmamt~ttr24.
Ziya Gokalp, devlet ile dinin birbirinden aynlmast gerektigini bir formiil
halinde ifade eden ilk dii~UnUr olmu~tur25.

Devlet ile medrese ayrz iki alandlr,
Miiftii ile halife birbirine karl$maz.
2)

24
25

Cavit Orhan TOtengil, Ziya G6kalp Uzerine Notlar, istanbul, 1965,36-40.
Enver Ziya Karal, "AtatOrk ve Kadm Sorunu", AlalOrk ve Devrim, METU Pres, Ankara, 1988, 105-113.
Niyazi Berkes, Tiirkiye'de (:agda§/a§ma, Ankara, 1973, tOr. yef.
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Ayrzysa da bu iki kuvvet daim tev'emdir,
Niifoz bendedir diyerek birbiriyle barz$maz!

Gokalp bu konudaki dU§Uncelerini son derece saglam bir raporda dile
getirerek bunu ittihat ve Terakki genel orgUtUne sonra da 1917 sonbaharmdaki
kongresine getirdi. 0, sorunu hem sosyoloji ve hem hukuk baklmlarmdan hem
de islam tarihinin geli§mesi aylsmdan uzun uzun inceleyerek KAZA ile iFTA'YI
birbirinden aymyor, kazaYI devlete itfaYI da bilime blraklyordu. SozUn klsasl
devlette, hukukta, bilimde var olan ikilik kayboluyordu.
Birgen §oyle bir yorumda bulunuyor:
"Ziya'nm tarihe ve ilme istinat eden bu tezi 0 kadar kuvvetli idi ki ittihat
ve Terakki iyinde, 0 tarihte, kuvvetleri kUyUk olmayan hocalarm hemen kafesi
hakikat kar§lsmda boyun egmi§ler, kongrede onun tezini mUdafaaya mecbur
olmu§lardl.,,26
1917 Kongresi, ittihatyl "iktidann" son kongresi olmu§tur. Siyasal
program, laik, milliyetyi ve sosyo-ekonomik yenilikleri ongonnU~tUr. Aynca
hukuk alanmda, ozellikle aile hukukunda (evlilik, bo§anma) onemli yenilikler
getinni§tir"7.
Ziya Gokalp'in dogrudan dogruya ele§tirdigi iki kurum vardlr. Bunlardan
biri evkaf digeri de Bab-I Me§ihat idi. Gokalp biri devletin, digeri evkafm
olmak Uzere iki bUtye bulunmasml kabul etmiyordu. Bunlan birle§tiriyor, evkafl
tasfiye ediyordu:
Bir devletin olmaz iki hazinesi
Biri evkaf otekisi beytiilmal.
Meclisten, her Me$rutiyet senesi
iki biit<;e edilemez istihsal
(. ..)

Asri devlet olacaksa mutlaka
Denilmeli hususidir vakzflar

26

27

Son Posta, I ~ubat 1917,2337. 1917 Kongresi i~in bk. Eri~irgil, Ziya Gokalp, 156-171.
Tunaya, Tiirkiye'de Siyasa/ Partiler, III, 238-239.
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$art-I vdklj bunu eder iktiza,
Yaksa ana ail alan yer yutar!

G6kalp'in Bab-l Me§ihat'l hedef alan §iiri, 19l8'de yaYlmlandlgl Yeni
Hayat adh kitabmda yer alacakken sansiir tarafmdan yasaklanml§, bu nedenle
basdan niishalar da imha edilmi§tir. 1922 ydmda Almanya'da Tiirkiyedeki
dinsel reform iizerine yazllan bir kitapta bu §iir oldugu gibi yer alml§tlr28. Bu
§iirin biitiinii §udur:
Bir devlet ki hukukunu kendi dagurmaz,
Kanununa "giikten inmi$ degi$emez" der;
0, asia bir devlet degil, miistakil durmaz,
Degi$meyen bir varlzgl ta$lyamaz yer!

Bir me$ihat makaml ki dine hizmeti
Hukuk, ilim i$leriyle ugra$mak sayar,
Bir taraftan bazar iken adli, hikmeti,
Ote yandan halk i,ine kayltSlzlzk yayar!

Hakim alan millet midir, me$ihat mldlr?
Milli Meclis, Mebusan ml? Bdb-I Fetva ml?
Me$rutiyet bir hile-i $eriat mldzr?
Hiir bir millet aldugumuz yaksa riiya ml?

Hep ikidir te$ri, kaza, mahkeme, ildm;
Devlet dine kanun yapar, dinse devlete ....
Sarzklzlar memur alur.. Jesliler imam.

28

Dr. A. Fiseher, Aus der religiOsen Reformbewegung in der Turkei, Leipzig, 1922,62; C.O. Totengil, "Bir
din Dersi" , Cumhuriyet, gazete kesi~i, tarihini almaYl unutmu$um. Aynca bk. Gotthard Jasckhe, Yeni
Tiirkiye'de ls1amllk (Cev. Hayrullah Ors), Ankara, 1972, 14-17.
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Devlet benzer me~ihata din hukumetei

Bir devletle bir me~ihat anla~lr ama!
Bir ulkede iki devlet mukarin olmaz;
Bir vicdanda ilimle din kayna~lr ama!
iki ilim, iki hukuk, iki din olmaz.

ilmi blrak kulliyeye, adli devlete;
Sen sadece diyanetin ne$rine r;al!$!
Muradsa nail almak hakl! hurmete
Asra uyan vazijeni yapmaga r;al!$!

Ziya Gokalp'in dli~linceleri artlk kesin olarak ittihat ve Terakki'ye mal
oluyor geriye bunlan uygulamak kahyordu. Fakat ittihat ve Terakki bunlarm
pek azml uygulamak flrsatml bulabildi. Nitekim daha 1916 kongresinde,
$eyhlilislamhk orgliW dlizenleniyor, yargl yetkisi me~ihatm elinden ahmyor,
medreselerin lslahl isteniyordu. Aynca bliWn mahkemelerin Adliye Nezareti'ne
bliWn okullar da MaarifNezareti'ne baglamyordu. EvkafNezareti'ne bagh olan
ogretim kurumlan da bunlann dl~mda tutulmuyordu29 • Ama sava~ i~inde bliWn
bunlar bir tasan olmaktan oteye gidemedi. Yalmz 1917 ytimda "Hukuk-l Aile
Kararnamesi" diye ge~ici bir yasa ~lkartlldl. Bunda kan ile koca ve erkekle
kadm arasmda bir hukuk e~itligi kurulmasl yoluna gidildi. Bu kararname,
Mecelle'nin yanda kalml~ i~ini tamamlama giri~imidir30. Ancak bu kanun, hiUii
din ve dlinya yan-yanahgml yansltan bir karamamedir. Yasada; Mlisllimanlar,
Museviler, Hlristiyanlar i~in ayn maddeler bulunur; kili~e ve geleneksel hukuk
ogelerini ta~lr31. Mlitarekede bu kararname ylirlirllikten kaldmhr.
Muhittin'e gore, Ziya Gokalp "Hurriyet" fikri yerine, cemiyet bagml,
"hak" fikri yerine vazije fikrini getiriyordu. Bunun i~in Ahlak ba~hkh ~iirinde
bu konudaki dli~lincelerini ~oyle anlallyordu:

2'J

Tunaya. Ill, 237-238.

30

Berkes, CaM~I~ma, 405.

31

Berkes, CaMa~l~ma, 405.
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Ahlak yolu pek dardlr,
Tetik bas, onu yardlr.
Sakm "hakklm var" deme,
Hak yok vaziJe vardlr.
Hak milletin, §an onun
Sen 01 ki,

0

ya§asm

Dokulecek kan onun ...
( .. .)

Buradaki "0" toplum demektir. Toplumun birey iizerindeki hakklm bu
kadar gii91ii olarak dile getiren Gokalp, biitUn inkllap esaslanm da Ylklyordu32 •
"V azife" ba~hkh ~iirinde:
Gozlerimi kapanm?
VaziJemi yapanm

diyordu. Boylece Gokalp, topluma bireyin iistUnde bir yer veriyor, onu
"vazife=odev" ile kendisine baghyordu. A~agl yukarl aym tarihlerde Tevfik
Fikret de:
Vatan iryin olmek de var
Fakat borcun ya§amakllr

diyordu.
Gokalp, koy ve koylii sorunlanna da egilmekten geri kalmrunt~ttr.
Gokalp, evinde, tarlasmda ozgUr bir koylii gormek ister. Ama bu pek olanaklt
gorUlmemektedir. <;:iinkii koylii; miildezimin, faizcinin ve tiiccann pencesinde
inlemektedir. Ancak, a~ar'm kaldtrllmaSl, bankalann a91lmasl ve zirai
sendikalarm kurulmaslyla sorunlann ~llacagma da inamyor:
Ey Turk, senin koyiin hur bir yuvadlr.
9ifllik degi/, yoktur beyi, agasl ...
Her koyliinun var bir ryifli, tarlasl,
Oz evinde 0 hem bey, hem agadlr ...
12

F.11

Son Posta, 311kincikanun 1937,2336.
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Lakin ey Turk, bu mesut kay bitiyor?
Milltezimin jaizcinin, tilccarm
Penr;esinde .... Diyor: "Beni Kurtarm!"
Bu ur; i§i senden r;abuk istiyor:
"Kaldlr a$ar usulilnu, ar; banka,
Yap her semite bir zirai sendika!"
Ziya Gokalp'in koy iyin istedigi zirai sendika, Fransa'da mevcut olan bir
koy kooperatifidir. Kooperatifyilik alamnda yapllanlar heniiz deneme
a~amasmdadlr. Koyiin ekonomik orgiitIenmesinde sendika tipine olan egilimi
Durkheim'm etkisiyle aYlklanabilir. Durkheim ise bu alanda giiylii degildir33 •

ye~it

Muhittin Birgen, Gokalp'in ittihat ve Terakki'ye kabul ettirdigi
dii~iinceler arasmda ekonomik sorunlarm bulunmadlgml siiyler. "0, Tiirkiye'de
yeni hukuk esaslanna gore bir devlet kuruyor, fakat bunun iktisadi temellerini
dU~iinmiiyordu. Halbuki Tiirkiye 0 zaman bilhassa iktisadi temelden mahrum
bulunuyordu. AS1I kurulmasl laZlm gelen ~ey de bu idi 34 ."
Ancak Gokalp'in ekonomik sorunlara bUsbUtiin yabancl kalmadlgl da bir
geryektir. <;:ah~malannda "Milli iktisat"m iyerigi ve tamml Uzerinde durrtlU~ ve
biinyemize uyacak iktisadi sistemi ara~tlflna yoluna gitmi~tir5. Muhittin'in bu
baglamda Ziya Gokalp'i ele~tirrnesi ~uradan kaynaklanlyordu: kendisi, iizellikle
Memduh !;ievket Esendal'la Kor Ali ihsan 'm36 geli~tirdikleri "Mesleki Temsil"
sistemine taraftardlr. Taraftar olmamn iitesinde bu sistemin kuramsal
yoziimlemelerini de yapml~tlr. Hatta aralarmda, Muhittin'in de bulundugu
ittihatyllar, Birinci Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi'nde bu programl kabul
ettirmek istemi~lerse de bunda ba~anh olamaml~lardlr. Muhittin'in Ankara'dan
aynlarak Kafkasya'ya gitmesinin temelinde bOyle bir ba~anslzhk da
yatmaktadlr.

J)

3~
)$

36

Son Posta, 31 ikincikanun 1937,2336.
Son Posta, 3 $ubat 1937, 2339.

Rlfat Onsoy, "Ziya GOkaJp'm iktisadi GOrO~leri". Tarih Enslitiisii Dergisi, 12 (1981~82). 355-366. K~
ZiyaGe,kalp, Tiirk~liigun Esas/arl, istanbul, 1963, 121-123.
Selim ilkin-i1han Tekeli. "(Kor) Ali ihsan (Uo~lu) Bey ve Temsili - Mesleki Programt", Atatiirk
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Sonuy olarak Muhittin Birgen, Gokalp'i en Iyl anlayan ve
degerlendirenlerden biridir, diyebiliriz. 0 Gokalp'i ve "eser"ini ayrmtth olarak
yoziimlemi~ ve ~u sonuylara varml~ttr37:
"Ziya 'nm tasavvur ettigi yenile~meyi en bariz karakteri ile ifade etmek
soylemek laz,md,r: 0 bir inkllapYi olmaktan ziyade bir tamirci, bir
yeniIe~tirici idi. imparatorluk binasmm yUriimU~ k,s,mlanm Ylklyor, bunlara
yenilerini ilave ediyordu.
Uzere

~unu

Mesela:
Dili

Tiirkyele~tiriyor,

fakat harflere dokunmuyordu.

Osmanh ogullan ailesinin yiiriidiigUnU biliyor fakat
mUessesesine dokunmaya cesaret edemiyordu.

padi~ah

ve hilafet

Kadml meslege sokuyor, fakat onu tamamen ayma fikrini aylkya
bunu zamana blraklyordu. "Tedricen 0 kendiliginden olur"
diyordu.
ne~redemiyor,

Laik bir devletin biitUn prensiplerini koruyor, fakat "ifta" ile "kaza"
tekerlemesini bizzat i}eriat iIimlerinden ylkararak icap ederse "kadl" olan
padi~aha halife unvam vermeyi bile goze ahyordu.
Nihayet devlete demokratik bir ~ekil veriyor, fakat Tiirkiye'nin istila
kuvvetleri kalmaml~ oldugunu dii~iinmeyerek:
Rusya Ylkllzp viran olacak
Tiirkiye biiyiiyiip Turan olacak

diye memleketi emperyalizme sevk ediyordu.
Hiilasa Ziya, TUrkiye'yi yenile~tiriyor, fakat her ~eyi Ylkarak yeniden tam
bir Avrupah cemiyet yapmaya cesaret edemiyerek onu i}arkh bir cemiyet olarak
muhafazaya liizum g6rUyordu. Bundan dolaYI, Tiirkiye'yi biraz "kendisi" gibi
bir ~ey yapmak istedi: idealist, hayalci, hisle dolu bir alem! Makine devrimin,
hayatt nastl maddile~tirdigini;.maddi kuvvetlerin his ve hayale nasll tahakkiim
ettigini ve bir kelime ile, bu aSlrda milletin nasll bir iktisadi te~kiIat kiillUnden
ibaret bulundugunu Ziya anlamaml~ttr. Bunlardan ba~ka her ~eyi anlaml~,
yalmz bu noktada aksaml~ttr."

37

Son Posta, 3 ~ubat 1937, 2339.
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ABSTRACT

Works about Ziya Gokalp were initially written by those around or
closeto him. There is no doubt that about the significance of these Works of
Kazlm Nami, Emin Eri~irgil, Enver Sapolyo etc compromise this group. On the
other hand, there is also someone who knew him well and has given a
remarkable place in his memoirs. This person is Muhittin Birgen. Birgen
belonged to the left wing of jttihat ve Terakki. He was renowned as the editorial
writer as the newspaper Tanin. He has the opportunity to know Ziya Gokalp
personally and has been around his circle offriends. Thank to this, he has been
able to appraise Gokalp substantially. Besides, Muhittin had great interest in
social sciences, history, economics and sociology etc. At the same time, he was
a professor of literature and he had even written a book about this subject. He
was also among the pioneer people who translated the novel "Mother". This
background of Muhittin certainly contributed to his fair evaluation of Gokalp.
In his memoirs published in Son Posta newspaper between 1936-37, Muhittin
Birgen has discussed Ziya Gokalp with qualification. However, these memoirs
have not been the focus of scholarly attention and the importance of these
memoirs for the appreciation ofZiya Gokalp has not been understood. Although
Prof Uriel Heyd, who has authored a book on Gokalp, talks about these
memoirs, it is apparent that he has not taken substantive advantage of this
source in his Works. Even Cavit Orhan Tutengil, who has prepared a very
detailed bibliography on Gokalp, does not mention this source. Muhittin is one
of the writers who thoroughly evaluate Gokalp. In his work, he first portrays
Gakalp's mode of thinking then discusses his keystones of thought, his
objectives and the influence of his Works in detail. In this paper, we will be
evaluating the information given by Muhittin Birgen about Ziya Gakalp.

