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Ziya Giikalp'e Halkgrhk, Milliyetgilik, Tiirkgiiltk

' , ,' M. Taygi,b GOKBILGIN

Zii/a Giikalp, Birinci Diinya Savagurrn, milygnl&rea, masum insan ka-
ilI1ln dcikiilmesine kargrhk, neticede bir takrm iyilikler de dofurmug ol-
duiuna inanmakda ve bu arada bir takrm milli mefkirrelerin yeni iilke-
lerin meydana geldi$ini daha do$usu iiteden beri mevctrd olan bazr mef-
kirrelerin yeni bir giddet ve deier kazandr$rft kabul etmektedir.

Bu mefkfrreleri iki hiikiimde toplanmaktadrr : Halkgrhk, Milliyetgi-
Iik. Bu mefhtrmlann, bu kawamlarrn yeni bir kuwet ve hayatiyet ka-
zanmasr, diisiiniirler ve mi.itefekkirler igin i.izerind"e diigirnmeieri gereken

bazr somnlar ortaya koymaktad.rr.

Ewelfl. bu yeni iilkiiler miitl ya$ayl$ igin ve beynelmilel haydt igin
zararlr mr, yoksa faydah mr olacakdrr?

Ikincisi bu iki mefkttre arasrnda bir ahenk mi, uyum rrlu, yoksa
geligki mi vardlr?

Ziya Grikalp Bey'e grire, miitefekkirler, (diisiiniirler) toplum hare-
ketlerinin tabibleri, sa$'hk koruyucularrdr. Toplumun ruhr-rnda kendili-

finden doian eiilimleri gabuklagdumak yahud ta'dile gahgmak, yani top-
lum olaylarlnt bir diizen igine koymak diisiiniirlerin borcud.ur. Bu vazife
itmi bir metodla ve incelikle yaprldrfr takdird.e cemiyet doSru bir yolda
ytriir. Yoksa pn grkmaz sokakiara sapar.

Bu iki meselenin halli igin Ziya Gdkalp, ilk cince halk.ve millet kav-
ramliirrnrn igtimai tekflmiilirn gegitli agamalanndaki rollerini bilmeye ih-
tiyf,.g gtisterir. Ziurle, o srrada. aktiiel bir onem ve yeni bir kuwet kazanan

bu iki iilkii daha ewelleri de zayrf olarak da meveuddu. Ve tarihin de-

rinliklerinde bir takrm canh kciklere m6,1ik idiler. Aragtrrmalar bu derin
kiiklere kadar indirilemezse, beliren yeni geligmenin niteliii anlagrlamr-
yacafr gibi, ileride ne gegit meSrveler verece$i d.e sezilemez. 6zet olarak
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denilebilir ki, yeni dofan irlk'rileri incelemek, toplum hayatmrn nereye

doiru yiineldiiini aramak d"emek olaeaktrr. Bu igte bagarr elde ed'ebilmek

isin ae, mutlaka, toplum hayatrmn hangi agamalardan gegip getdifini

yani ne gibi bir tekdmiil kanunu, processus takip etti$ine g6re defigik-

likler gosterdi$ini az gok bilmek gerekir'

i$te, miitefekkirimiz, bu yirzden halk dindarhsrnrn geSitli igtimai

merhalelerdeki vaziyetlerini tedkikle i5e baSlamrgdir.

Bu konuda d.er ki, <Halkrn cemiyet igindeki vaziyeti, igtimai tabaka-

1ar arasrndaki silsile-i merAtibe tabidir>>. Yani toplumdaki srmflar ata-

srnda bin hiyerargi diisiinmek ve durumu buna ba$h giistermekdedir. Top-

lumdaki tekb.miilifur her devresinde bir takrm tabakalar birbiri iizerine

istif edilmig durumdadrr. Ve bu tabakalann incelenmesi, bize halktn ne-

den ibflret oldufunu gd,sterecek tek vasrtadrr'

Ziya Gcikalp, bu igtimai tabakalar bakrmrndan cemiyetin altr aga-

ma, altr merhale gegirdifini belirtmektedir'

1. Semiye dernri, Clan kabite dewi : Bu devrede kabile iginde srmf ve

tabaka bqlunmadrfrndan ferd.ler arasrnda tam bir eSitlik vardrr. Kabile-

nin reisi ferdler arasrnda birincidir. Yani bir 6,ile birliiidir. Kan da-

vasl, savagmak gibi igierde, blanrn btitiin ferd.Ieri askerlik ile yiikiimlii-

diir. Bu bakrmdan btiyle toplumlar ve halk biitirn ferdlerin heyet-i mec-

mua,stdrr.

Halkrn dr$rnda hig bir srnrf; hig bir orgiit yokdur. Her semiyye her

clan bagh bagrna bir halkfur. Kabileler ara$nda, devamlr savag hali. var-

dir. Her birisi kendi iqinde halkgr, fakat d.rga kargl empelyalist fiittrhatct

karakterindedir. 
.

2. Kast. Devri : Kavmi devletlerde celniyet bir takr4 kastlara awf'
lrr. Eski Romahiarda Patricien ye Pleles kastlari srnrflarr h!, Emevi

Ha]ifelifri zamantnda arab kavminde, A1ab, MevAli, ehi-i zimmet nam-

larile iiq kast mevcirddu

Ziya Giikalp, eski Tiirkler hakkrnda, Gtiktitrkler, Bu5rruklar, Karahu-

d.un adlarr ile yine iig kast mevcird, oldufunu bitdirerek; Gtiktiirkler'e son-

radan O$uzlar arasrnda, Ak denildifi ve bd,ylece Akbudun, f&'ni Ak halk

denilen soytular; asiller her tiirlii hakimiyet hakkina sahib bu tabakanrn

Romahlardaki patrisyenlere tekdbiil ettifine ig6.ret ed"er. O halde Akhu-

dun; kavmi bir devlet olan Gdktiirklerde, idare srmfrdtr. Fakat, demokra*

tik .bir hiiktrmetdir. klalkrn oteki krsmr Karabud.un, Karahalk denilen

srnrfdrr ki, Romahlardaki Pleles.ve Em'evilerdeki eht-i zimmet gibidirler.
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Eski Tiirklerin ak ve kara. diye ayrrdrfi bu iki halkr birbirinden ayl-
ran nesebd.ir. Ak halk, devletin kurucusu olan bir kavimdir ki, hep aynr
babadan gelmig ferdlerdir. Kara halk ise, bunlann soydaglan olmadrklarr
halde, bunlara krhg kunietile t6.bi olan. agiretlerden olugmaktad.rr.

Orta tabakaya yani buyruk denilen ye Emevilerdeki Mevdlilere te-
kebiil eden zi.imreye gelince, bunlar ashnda Kara-halkdan olduklan haide
ana adh yani hizmet eden ve memfir srmflan ile Ak halka intis6.b etmig*
lerdir" Ak halkrn bazr gereflerine igthflk ede.rler.

Hiiliimdar Ak halkrn miigflvere ve miirakabesile hareket eden me$-
ruti bir bagkandrr. tr'akat, hakimiyet, egemenlik yalmz.Ak halka mahsirs
oldufundan Kara halk her tirilii vatandaghk haklarrndan yoksun bir raiy-
yet srmfi nitelifiadedir.

Z,iya, Grikalp, gdriiglerini belirtdikden.ve bu konuda 'bilgi verdikden
sonra, kast tegkild,trntn, bu giia, yani kendi devrinde en muntazam bir
gekilde Hindistan'da cA.ri oldufunu, daha ewel saydrklarrnda kastlann
az gok dinamik bir halde olduiu igin katrlagamamrg, teselliib edememig o1-

dufunu, halbfiki Hind.istan'daki kastlann, Cok eski zamanlarda dinamik
halden grkarak statik bir duruma geldiklerini ilflve etmektedir.

3. Tarik Dewi (izlenen yol anlamrnda) tammlamaktad"rr ve diigiiniir-
ler, bu konuda qu mutalflalarda bulunmaktadrr. Islfi,miyette Abbasilerle
baglayan d.evir, kast usirltrne nihf,yet vermig, Mevili yani arab olmayan
mtisliimanlar siyast bir frrka halinde d,rgiitlenerek'Emevi sultanrm devir-
migdir. Bunlara dayanan Abbasi devletinde Abbasi hilfi.fetinden artrk
arablarla mevflli arasrnda hig bir fark kalmamrgdrr. Sadece dinleri ayrt
olan miisliiman ve ehl-i zimmet tabakalal'1 fua,lmrgdrr. Bununla beraber,
miislirrnanlar araslnda iimeri ve ulem6, ad"larr ile iki tabaka meydana grk-

mrgtrr ki, Osmanh devietindeki seyfiye ve ilmiye.tarikleri bunun gibidir.
Ziya" Gdkalp bu sebebd.en bu dermi, tarik dewi diye tammlamrgdrr. Artrk
herkes raiyyetdir. Demek ki, artik halk da vatandaghk haklanna m6,lik

olmak igin gergek bir krsrm bile kalmam.rgdrr. Vatandaglik hukuku sa-

hibi, sadece se5rfiye ve ilmiye tarikleri mensublarr idiler. Eltinkti, mev-
kib-i humfi,yCin yani hiik=umdann maiyyeti yalnrz bunlardan miitegekkil-
di. Vatandaglik haklarr ise sad.ece mevkib-i humA,yirna inhisar ediyordu.
Herkes kul durumunda sayrlmaktafur. Abbast devletindeki Araplar ve
Osmanli devletindeki Tiirkler, eski ded.eleri gibi Ak budun veya. Ak halk
diye mahkilm kavimlerden tefrik edilmemekde, eski vatandaghk haklarmr
da biisbiitiin kaybetmekde idiler.

Miitefekkirin, bu devirde halkrn hiikiimdar arasrndan hig'bir mura-
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kebesi bulunmadrSr igin hiik0met geklinin autocratie, farsga tflbiri ile hod

fermd,lft olclu$unu belirLir.

Hirkiimclar 6,ilesind.en ba$ka hig bir f,,ile yokdui. Idare iie ordu men-

geiieri olmayan, asrllarr bilinmsysn dilesiz ferd.lerin devgirmelerin elin-

dedir. Biitiin insanlar pfldige,hm kulu, raiyesi id.iler, Seyfiye ve ilmiyeden

olanlar ise, bu kullar arasrndan en miimtaz olanlardan ibaretti. Demek

ki, bu d.evirde halkgrhk biirsbiitiin yok olmu5, emperyalizm ise bir kuwet
intisab etmigdir.

Ziya Giikalp merhtrm, bu konuda gu agrklamaya da liizfim gormek-

tedir. Ve demekdedir ki, bu devirde diizenli bir Sekilde c8ri olan,ze6.met

usirlir:rii ki, Osmanh imparatorluiunda dirlik sistemi halinde geligmiS

bir gekilde Avmpadaki feodalizme benzetmek dofru de$ildir. Qiinkii si-

pahilerle ss,imler, sancak beSleri ite beflerbefrilerin makamrnda idiler.

Sipahilig.in, zaimliiin birgok ahvAlde irsi olmasr onlara batrdaki gibi bir
seuy<irlirk niteliii veremez, sancak befleri ile beSlerbe$ilerin ise irsi oI-

mayrp mensup bulunmasr neticesi oiarak devlet, siyasi bir merkeziyete

malikil. Dolayrsiyle merkezdeki hirkirmet gok kuwetli idi. Yiikselme dev-

rindeki Osmanfu fiitfthatr, merkezin bu kudreti sayesinde vukubulabil-
miSti.

4. Derebeylik Dewi : Ziya Gdkalp Bey, halkgdrirn tarihi seyrini izah

ederken bu diirdiincii devredeki geligmeyi miinhasuan Osmanh tarihinin
hadiselerini misal gdstererek agrklamaya gahgmrgtrr.

Diigirnirriimiiziin bu konudaki giiriigleri meghtrrd"ur : Yavuz Sultan

Selim, Kiirdistan'r ifuisi Bitlisi'nin hakimf,,ne ve raiyeti ile sulhen feth
ettifi zamarr., onun tavsiyesi ile buradaki Kiircl beylerine' yurdluk ve

ocaklrk adr ile bir takrm imtiyazlar vermigdi. Mmrr'tn fethinden sonra

orad.aki Kdlemen ocairnr olduiu gibi brrakmrgtrr. Garb ocaklarrmn do-

*uSu da bu zamanlarda baglar. Bu bakrmdau, Yavuz Sultan Selimrin sal-

ianatr zamanrnda Osmanhhsrn eski tegkilAtl araslna, ona aylcrrr yeni

bir tegkilfi,t girmig oldu. Bu ikisi arasrndaki farkr anlamak igin ona, Aytti
Ali Efendi Kanunnfi,mesindeki gu kaydr bir mis6.i olarak gtisterir; (s. 29,

Ey6,1et-i Diyarbekir) Osmanh sanca{'r sekiz ekrad beyi sancafr ve beg

hiik1rmetdir. Bri sekiz ekr6,d sancair hin-i fetihte gergi saneak tarikiyle
verilmigdir. Sancak itibar olunur. Lff,kin.yurdiuk ve ocakhk iizere olup

azl u nasb kabfrl etmezler. X'evt oldukda vali arzlie ofullanna verilir.
Harice verilmez. Lffkin sancaklar ebvib-i mahsfild,tr tahrir-i defter o1u-

nur. Iginde zef,,met vardtr. Sefer oldukda, zuema ve erbib-r tim6"n ve alay

beysi ile konup giiEiip bayrafr altrnda sefer-i hizmetin ed6. ederler.
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X'ermfln e1211 hizpete gelmezler ise sanca$r oSluna veya akrabasrna

verilir. AmmA hiikirmetler tahrir oiunmu$dur. iginde sse,met ve tim6.r
yokdur. Hiiktmetleri miilkiyet tizere zabl ve tasarruf ederler. Mefrirzii'l-
kalem ve maktu'ii'1-kadem ebvflb-r mahsulf,,tr her ne ise kenduler mu'
tasarrrfdrr>).

Bu tarihi kaydr Yavuz Sultan Selim'den sonra bazr vil&yetlerde Os:

manl sancafr, yurdluk ve ocakhk ve hiikirmet ad.iarr iie tig tifulii sancd,k

bulunmasrm devlet tegkil6.trnda, halk idaresinde yeni bir 'zihniyet,

yeni bir sistemin tesisine bir delil gibi gcisteren %iya Grikalp merhfiur,

daha sonra idari teSkilfi,tda vuku'bulan bu deSigiklig'in sancaklara mir:r-

hasrr kalmadriuir, eyA.letlerin de has ve saliyine sfiretile iki tiirlii ida-

resini zikr etmek ve ikisi arasrndaki farkr belirtmektedir. Bilindifi gibi
saliydne ile olan befterbe$ilik b{itila geiirleri pd,digfi,h tarafina, yani ha"-

zine tara,findan zabt ediltip beSlerbeffi, saneak beyi ve kul ,tflifesine, elde

edilen eydlet gelirinden sf,.liydne ve ulfrfe verilir. I[albfrki has ile olan

eyd,letler, havass-r hum6.y0n, havass-r irdd-r viizer6, ve ze6,met ve tim6,r-

lar olmak iiaere iige taksim olumrr. Ve gelirleri'bunlar arasrnda btiliiSii-

liir. ,,

Yavuz Sultan Selim'den 6nce sadece hash eyfi,letler vardt. S$.iiyflneli

eyflletler kanunu Sultan Selim zamanrnda feth edilen Mrsrr, Bafdad,
Basra, Lahsa, Yemen, Habe$, Cezayir, Trablusgarb, Tunus eyflletleri
idi.

Ayni Ali Efendi risf,.iesine miiracaat ve istinad eden ZLya Gtikalp iza-

hatinr Sdyle siirdiiriiyor; Bu saliyAneli ey6letler miilkiyet iizere, yani

emg.neten idare olunur, bazrsr da valiiere iltizama yerilirdi. MeselA, Bas.ra

miilkiyet iizere zabt olunurken sonradan ey*Iet olmug, hazine defterda-
rrna ik6,me edilmig, biitiin ,arazi valiye iltizama veriimigdi ki, geliri on

yiike balig oluyordu. Habeg ey6.leti ise miilkiyet. ile idare olunur. iltiz4m
lu*UtlH;*ekkirirnia, 

bu kanunna,medeki gu kayda da dikkati gekmekte-

dir : Bu eyf,.letlerin bazrsrmn ara srra -ki on yeilinci yiizyrldan itibaren-
dir- miitesellimin eline gegtifi, Cezayir, Trablusgarb ve Tunub'un bir
nevi tam muhtariyete kavugtuklarr giiriilmektedir.

Ziya Giikalp, Yavua Sultan Selim'le baglayan yeni devreye, Kanuni
Sultan Siileyman'in da, bu konuda, yeni ijzeliikler getiriliiini gciyle be-

Iirtmektedir : 'Fwelce Enderirn* hum0.yirna, Galatasaray'a', Acemi oS-

lanlar krglasrna ya,lmz devgirme gocuklar dahil olabilirdi. Kanuni Sultan

Siileyrnan bu hakkr, kapukulu ocaklan 'erk6,nrnrn o$ullarrna 'da 'tegmil

etti. Bu strretle devlet adamlarrnm gocuklarrndan mirrekkeb olan miite-

t. :" ''1"-: : :i
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ferrikalar srnrfina iliveJen ocakzff.deler adr ile imtiyazh bir ziimre daha
meydana geldi. Elski tegkilfi,t yava$ yava$ def-igiyordu. Mesel6, zengin
zed.metlerin veya.timflrlarrn fosrzine tarafindan zabt edilerek iltizam sfr'
retile idaresi daha sonra bu:rlarrn malikflne muketa'alarr gekline ddniig-
tiiriilmesi, hem devlet askeri olan sipAhilerin azalmasrnr, hem de tagrada
bu malikd,neleri ele gegiren bir takrm.niif0ziulann zuhirrunu mucib olu-
yordu. Nihiyet, gehirlerde ve kasabalarda vergilerin ahalice tevzi'i vazi-
fesi ile mii-kellef olmak irzere ileri gelen kimseier arasrndan segilen d,yan-

hk mi.iessesesinin ihdasr memleketde a'yan ndmile gergek feodal smrfla-
nn zuhfirunu dofurdu. Bundan bagka Trablusgarb'da Karamanoiullarr,
Tunus'da Menemenofullan gibi siillleler kuruluyordu. Bir takrm valiler de

eebir yolu ile memieketlerini irsi bir gekle koymaya gahgryorlardi. 
:

Ziya Gdkalp netice olarak $unu sdylemektedir : Zef,,met dewini ta-
kip ed.en bu d.erebeylik dewesi, Osmaali devletinde hakiki bir feodalizm
agamasrdrr. Ancak, feodalite Awupa'da resmi ve hulrCrki bir teghilAt ha-
linde mevcird oldu$u h61de, Osmanh cAmiasrnda gayr-i resmi ve spon-
tan6 bir teSkilf,,t mahiyetinde kalm$dlr.

Bu konuda, miitefekkirimiz gtiriiglerini gdyle agrklamaktadrr :

Derebeylik derrri, siyasi iistiinliik bakimrndan Osmanh imparator-
luSu igin,gok zararh olmu$tur. Siyasi ve askeri.gdkiintii bu d.evirden iti-
baren ba$Iamr$drr. Ancak asalet duygusunun halk arasrnda yayrlmast
bakrmrndan az gok sosyal bir fayda sailamrgdrr.

-Zedmet dewi dedifi timAr sistemi d,ewind.en Osmanh imparatorlu-
fun r:r tek bir Aile, yani saltanat haned.am vardr. I{erkes bu hanedanln,
Al-i Osman siilfllesinin kast kullan, hizmetkd,rlarr mahiyetinde idiler.
Derebeylik dewinde ise, ayan adrnr alan bir takrm tiiredilerle di$er mii-
tegallibeden olan derebeyiler, hanerlanltk, asalet iddiasrna kalhgdrlar.
Bunlar bir tarafd^an malikf,,ne mukataalarrnr, difer cihetden de miitesel-
limlik, vo5rvodalik, sancak beylifi hatta be$lerbeylifi makamlannr irsi
bir strretde ele .gegirdikleri. zaman, timar sistemi d"ewindeki iimer6. gibi
kulluk ve bendetikle iftihar etmiyorlar. Betki kendilerinin de, geref ve
asalete malik birer hanedan olduklarrni ileri siirtiyorlb.rdr. Binaenaleyh,
artrk, raiyyet ve kulluk haslarr yerine hiirriyet ve asalet duygulan uya-
nryordu. Briyielikle, hanedanhk iddiasrnda bulunan birgok yeni Aileler ve
ocaklar tegekkiit ediyordu. Bu Aileler artrk raiyetlikden grkmrglar, ken-
dileri hizzat raiyyet ve asker sahibi oimuglard"r. Artrk, p6,digflhlar Ana-
dolu'nun ve Rumeli'nin baghca ayanlarr ile miigflvere etmed^en mirhim bir
ige tegebbiis etmiyorlardr ki, Ziya Giikalp, bu konud.a XIX. yiizyrl bagla-
rrnda devletin miitegallibe ile yapmak mecburiyetinde kaldr$i <<sened-i,
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ittifak> diye meghirr olan anla$mayl telmih etmektedir. Miitefekkirimiz

bu strret usfrli:,nii-megrutiyetin kiigirk bir mukaddimesi saymaktadrr ki
yavuz Sultan Selim'ia Kirrdistan'da kabtrl ettifi yurdluk .re ocakhk ve

hiik0met miiesseselerinin ad.eta bir maya vazifesi gtistererek feodal te$-

kilgtrn memleketin her tarafina yaylldrSrnr belirtmektedir. Bu srrada. ya-

va$ yavag i6oiye ve mega.yih tarikierind"en de ocaklar, ilm ii tarikat ha-

nedaularr zuhirr etmekte idi'

ziya Giikalp merhfim, bu sfiretle halkrn zadegan ve av6,m olarak ye-

nid.en iki gurupta toplandrfrm ve dolayrsiyle brr devirde ktsmi bir halk'

,;rlr{rn aogaugu gitriiSiinii savunmakda, zfi,degflm eski deyimle Ak halk

*ou*, da Kara halka benzetrnek miimkrin olabileceSini ileri siirmekte*

dir.

5. Srmf dewi: Tanzima!, bir tarafdan raiyetlifi, iite yandan zim-

mili# kaldrrmrg halkgfrfra doiru iki biiyttk adrm atmrg oluyordu. Bu

girisimle", uyri""* *ra* ettigi asalet ve hii'nriyet srnrflarlnln memleke-

tin genel idaresind.e oy sahibi olmug haklarrnrn, diser tabakalara cla

tegrnili demek gibi idi.

Miitefekkirimiz, bu noktada gu giiriigii belirtir ki, yani, <<zaten de*

mokrasi biltiin halkrn aristokrat olmasr demekdir> d'erken halkgrhir de-

mokrasi kelimesi ile e5 man6,da tutmaktadrr'

Ote yandan, Tanzimat ve megrutiyet hareketlerinin, herkesi siyasi

sahada **t i ry"o derecesine grkardr diye bir hiikiim verirken, gu gdriige de

yer vermektedir : <<mernleketimizde derebeylik devri ya$anmls oimasayd'r

dirlik sistemi d.ewind.en megrutiyet devri:re atiamak hig bir sfrretle miim-

kiin olmayacakfu. , Derebeylik dewi milletin bu biiiiirnirnde hirniyet ve

asalet devirlerini dosurmus ve geliSdirmigtir. sosyal.kanunlar geresin-

ce, toplumun diier lfrsrmlan da biiyle bir yirkselmeye bazvlanmr$lardr'

Ve nihayet avaniadr verilen biiyiik kiitle ayan ve zad'eg€.nlarla siyasi hak-

lar bakrmrnd.an esit olunca, halk ad:nr almrgdr. Siyasal alanda eBitlik

tesisine gahgan tanzimat ve meSrutiyet hareketleri osmanh imparator-

lufirada siyast halkgrhk, yani d6mocratic politique tarzrm ternamen uy-

gulamaya gaqret giisteriyordu; sadece kapitilasyonlar sebebiyle, yaban-

crlard.an bazr cemaatler siyasf imtiyazlara m3.1ik bulunuyordu'

6. Meslek dewi i ziya Gcikalp Bty, Birinci Diinya sava$Inln son se-

nesinde Trablus'un artrk siyasi anlamda halkqrhk dewini yagadr$rnr ka-

btrl etmekd.e, ancak, cemiyetde yine de bir takrm iktisadi tabakalar'.mev-

cird olduiunu belirtmekde ve bunlara srnrf denildifini stiylemektedir'
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Bu ekonomik.srnflarr giiyle sralamaktadrr' : 1- BiiyLk g$raf, ya'ni
Biiyiik burjuvazi, Z-Kiigiik egraf, yani kiigiik burjuvazi, 3 -Girndelikgi,
emekgi, yani iggilerdir.

Miitefekkivirniz, igtimai halkgilik ile solid.arizm dedifi .tesaniid, da-
yaruSma hareketini a5nu gey sakmakda ve'bu hareketin, eski'devirlerdeki
siyasi tabakalar gibi bu iktisadi srmflarr,da eritmek amacrna yrineldifini
ileri siirmekted"ir. Ona gdre, siyast halkgrhk, herkesi siyasi hukuk bakr-
mrndan ayanlar dereeesine grkarmrgdr. Igtimai halkgrhk ise, herkesi eko-
nomik ve kiiltiirel bakrmdan egrafa egit yapmak istemektedir. HalkgrhSrn
temelinde, toplum iginde, kabile, kast, ocak,,srnrf gibi bir takim inhisaicr
veya imtiyazh ziimre ve tabakalarrn [p] rlmamasr yatmaktadrr.

Bu konuda, daha sorlra di.igiincelerini giiyle srralamaktadrr : <Halk-
grhk, ayrnct ziimrelerin yerini, toplumun ferdlerini birbirlerine srkr baf,-
larla birlegdiren meslek gurublarinrn almasqnr iin gdrmektedir, Ciinkii,
cemiyet sosyal bir organirmaya benzetilirse, bu uzviyetin birer hayati
vazife goren gergek organlarr ancak meslek guruplarr olabilir. Bu ba-
kimdan toplumlar tek&mtil ettikge ig bdliimii ve ihtisas miiesseseleri git-
dikge derinlegir ve mesleki iirgiitler gitdikge d^aha sikr bir dayanigma ve
daha biiyiik bir irnem kazamr>. Sonug olarak, gdyle demektedir : <igte bu
mu-haberenin kuwetlendirdifi iki mefkirreden biri.si mesleki tegkilAtlarrn
hakimiyete d.ayanan bu siyasi ve igtimai halkgtltkfr"r,i. 

i

Ziya Gcikalp Bey'in milliyetgilik konusundaki giiriiglerine gelince :

Tlk dnce, milliyetgilifin ne sfiretle dofdufunu ve halkgrhk mefkuresi ile
ne gibi iligkileri bulunduiunu aragtrrmakla siizlerine' baglamakta, son
asrlarda devletlerin nasrl bir geligme gdsterdigrni izaha gahgmaktadrr.
Ona gcire, devletlerin u$afuklarr defigmelerde birbirine zrd iki temf,yiil
grlze garpmaktadrr : Bir taraftan kiigiik devletier birlegerek biiyiik bir
devlet gekli alrken, rite yandan da biiyiik imparatorluklar pargalanarak
kiigiik devletlere bdliinmiiStiir. Meseld yiizpnardan beri kiigiik devletler
h6,linde, y6.hud komsu devletlerin birer vilflyeti gibi yagayan italyan mil-
letinin birlegerek ltalya ittihadrnr viicflda getirerek biiyiik bir ,italya
devleti ilofdufu gibi, Almanya devleti de pek Sok kiisiik Aiman'devlet-
ciklerinin, Prusya krahnrn iinderliii aitrnda, Alanan ittihadrnr meydana
getirmekle, ortaya grkmrgtrr. Bu iki misA,lin devletlerin geligmesind.e bir
temA,yiilii giisterdi$ine igflret eden diigiihiirirn bunun aksine vuku'bulan
geligmeleri de goylece belirtmektedir : MeselA, Osmanh irnparatorluiu,
Romanya, Iihrvatistan (Bugiinkii Yugoslavya), Yunariistan, Bulgaristan,

I Yeni Mecmua, 14 Subat 1918, Sayr: 32.



HALKqILIK, twiruivstgir,ir, runreUi-iit< 205

Arnavutluk glbi bir gok devletleri dofururken, Hasburglann Avusturya

imparatoriu* da, Macaristan, $ekoslovakya gibi' devletleri meydaua

g*ii"*igtit. Ay* sirretle tam o'srrada Bolsevik ihtildlini yasaya'n Qarlft
R*yu da ba$ta IJkranya olmak irzere Polonya, Finlandiya, Kafkasya ve

miitladdid riirkistanlar olmak iizere bir qok yeni devletler grkmakta idi.

Bu iki tirrlii geligme, devletlerin gelecekde alacaklan gekil hakkrnda

iki nazariye doiurmu$hir. Auguste comte, Re:resans've Reform gibi sos-

yal dewinrleraen sonra, orta'gaidaki Hrristiyan iimmeti ile ona daya*

nan mukaddes imparalorlufun da$lmasrnr gtiz ijniine 1lar1k' istikbalde

biiyiik devietlerin purgatrl-asr ile siy&si varhklann Holanda gibi kiiqtlk

devletlerd en olugacairna h-iikmetmiStir'

Bunun aksi tezi, bir Alman.mttefekkiri ileri siirmiiS, gelecekte kii-

girk devletlerin biisbiitiin ortadan kalkmasr ile s6.dece biiyiik imparator-

iuklarrn, biiytik devletlerin kalaca$rm iddia etmigtir.

ZiyaGbkalp'a giire, birbirine zrd gibi gciriinen bu iki hareket, aynr

.ur*y*ort diier- tiirtti tecellisinden bagka bir $ey deiildir' Devietler ge-

net olarak, ne biiyiimeie, ne de kiistilmefe dofru gidiyor. Belki kiigiiklii

biiyiiklii biittin dlvtetler millilesmeie dofru gidiyor. Bir milletten olup

da, ayrr aSfrr devletler arasrnda paylagrlmrg olan memleketler, Almanya

ve'Itaty*,da olduSu gibi, millt bir bayrak altrnda birlegerek biiyiik bir

devlet viicuda getiriyortar. Halbuki, bir qok mittetleri igine almrg olan

biiyiik imparatorluklarda, osmanh imparatorlufu ile Avustuy? imFa-

ratorluSunda oldufu glbi, pargalanarak milli devletlere ayrrhyorlar. De--

mek ki, ilflve ecliyor Ziyu Giikalp, Devletlerin istikb6'Ii, genel olarak' bii-

yiimek veyahud- iiisiil**t d.eSil, bugiin.bir yandan bir gok milleti sine-

sinde toplayan imparatorluklarrn pargalanmasr, difer yand'an da aynr

milletten olan kiigift dgvleuerin birlesmesi, y6.ni her iki durumda da mil-

li devletlerin viicud. bulqasr geklinde diisiinulebilir. ileride devletierin si-

ya.si hududlarr milletlerin sosyal hudutlarrna uygun oiarak belirlenecek-

tir.

ziyu Gd,kalp, devletlerin btiyle bir istiha,leye _u*ralnaslmn 
sebebini

anlamak iqin deviet mefilrmunun gegitli sosyal durumlardaki tiplerini

incelemek gerektifine inanmrg, toplumlarr agiret ve devlet oiarak iki si-

yAsi grupta toplatrg, devleti' de kuwetli devlet, imparatorluk ve milli
devlet olarak iig tiirtii miitaiea etmistir. Agiretlerde ne kavmin ne d'e

ferdin haklarr yoktur. Yahrrz Klan'tn, semiye'nin hukuku vardr ki bu

da, kan davasr geklinde tecelli eder. Bir toplumda kan davasrmn izleri

biisbiitiin ortadan katkmamrg, bunun yerine vekflyete' amme taiafindan
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verilen cezalar yerlegmigse, o toplumun agiret halinden d.evlet'gekline geg-

di$ine genig bir .Sekilde hiikm edilebilir.
Kuwetli devlet tipinde devlet, Ak halktan olugan kuwetli bir ordu-

ya dayanrr. Devletin temeli, koyu bir halkgrhktrr. Yani halkgrhfla ka-
vimcilik birleSmektedir.

iboparatorluk dewinde'devlet, -islim diinyasrnda saltanat geklinde
if6.de edilmekted.ir- muhtelif kavimlerd.en toplanmrg kangrk bir ordriya
dayanrr. Ziya Grikalp'e gtire, Fmevi hil0feti kavmi bir devlet olduSu gibi,
yah:rz Araplard.an toplanmrg kavmi bir ord.uya istinad ediyordu. Abbisi
hilfi,feti ise bir saltanat niteli$inde olduSu cihetle Arap ordusundan'bag-
ka, hrristiyanlardan, Berberilerd"en ve Tiirklerden de ordular kurmugtu.
Selguklu saltanatr da biiyle idi.

Ziya Grikalp merhfim, bu konuda, Nizamiitrniik'iin Siyfi,set-nAmesine
telit bir orduya dayanmaktadrr. Dolayrsryla bu devlet, bir kavmin ka-
vimd.en olmasrm sakrncah gtirmekte Horasanh, Deylemli, Giircii gibi ge-

gitli kavimlerden olugmasrnr gart kogmalrtadrr. Keza, aynt gekilde Arap,
Kiirt, Rum, Taberistanh vesflire gibi, imparatorluk haklarrnd.an her sene.

beg yitz beyz0denin, rehine kabilinden saraya getirilerek saralnn muha-
faza hizmetinde kullanrlmasrru, ancak sene sonunda yenileri gelince, es-

kilerin yerlerine giinderilmesini bir ihtiydti tedbir olarak gerekli'oldu:
funu bildirmektedir.

SiyAsetnflmenin di{'er bir yerinde de, Hiikiimdar siil6.le akrabalan
olan'Ti.irkmenler, her ne kadar usang verece[ bir hdle gelmigse de dev-
Iete itaatlerini ve bafirlrklariur sajilamak iizere bunlardan da 1.000 gen-
cin saray4 4lrnmasrnr tavsiye etmektedir.

Ozet olarak denitebilir ki; imparatorluk ka,rmi bir orduya defil, mu.h-
telit bir orduya dayanmaktadrr. Dolayisryla bu devlet, bir kavmin ka-
rakterine, kamu oyuna (efkAr-i umtimiyesine), hrrsrna, kiittiirirne bagh
kalmaz. Askerlikge, halita halindeki bir orduya grivendi$i gibi, ekonomi
bakrmrndan da, halita halindeki bir halka dayanir. Ona gdre, kavmi kiil-
tiirlere d,efer veruiyerek, s6.dece kavimler arast bir mAhiyette olan bir
kiiltiire ve ed.ebiyata ri6.yet gcisterir. Osmanh imparatorlu$u igin de bu
gcirilgler gegerlidir. Tiirk halkr d.a, bu imparatorlukda difer kavimler gibi
raiyyet hayatt yagamrgttr.

Ziya Gtika1p, milii devletin esaslarr bahsine, Avrupa'da. topun ieAdr
neticesinde milli ordularrn kurulmasr olayr ile girmektedir. Ona grire, bu
strretle hiikirradar, halk ile biitiinleSmi5dir. Mini devletin kurulmasrnr
doSuran unsurlardan birini de, matbaanrn ic6.dr gdstermektedir ki, gaze-
tenin meydana grkmasr, halk .lisflnrnda yazrlch$r ve halka hitab ettifi

It"'
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igin halkrn duygularlnl uyandrrmaya baglamrStir. Binaensleyh, gazete

halka hitab ed.erken millete defer vermeye, milli duygulan geligtiimeye

gahgryordu. Bciyle bir ortamda, ictimfli ig biiliimiirriin giiglenmesi, ortak

auygutann etkinligixi azaltwak, ma'$erl vicd.an dediiimiz toplum yar$-
si.rri yanrnda, meslek vicdanrnr ve ihtisis ruhunu uyandrrmrg oiuyordu.

Bunun sonucu olarak da, ferdi gahsiyetler tegekkiil edince, artrk salta-

natrn otokrat hiiviyeti ile iimmet rthunun an'anaci ve frkrhcr bzelliEi ruh-

lara afrr gelmeie ba$ladr. ilmin tenkide, siyf,setin murAkabeye t6.hi, o1-

masl g"".gi duyuluyordu. Aynr stretle iskoiastik felsefe yerine tecriibt

ve miisbet bir itmin yerlegmesi lirzumlu gririilmefe bagtad-r. Ziya Giikalp'a

g6re, ye4i ihtiyaglarp neticesi olarak, megrfitiyetin .ve ma6rifin fikir-
ieri krymet kazandr ve imparatorlukiann dafrlmasr ile milli devletlerin

kurulu$u gu dttrt miiesseseden do$dular :

1 * Askerlik yiikiimliiliifi:iiniin genellegmesi ile ordunun miilileg-

mesi,

Z - 
MegrCrtiyet (Daha sonra Ziya Giikalp samimi bir Cumhuriyetgi

olacaktrr).

3 - Bastnrn cizgiirliiiii, '

+ - Maarifin. taksimi.

Bu drirt miiessesenin her dewi de hiiktrmetin milli bir amme efk6.rr-

na dayanmasuu gerektiriyordu. Halbuki ilff,ve ediyor, milli amme efk6,n

ise mi11i ktiltiirle millt karakterden (hars, seiiye) olugmaktadrr. Demek

ki dilli devlet, hirkirmetin bir milli seciyeye istinat etmesinin bir netice-

sid.ir. Megritti bir d.evlette, -elbette cumhfiri devlette de- hiik0met halkm

hekimi defril, hadimidin'' Ordu, halktan. terekkiib. ettifi gibi, gazeted'e halkrn dili, duygusu

hakkrndadrr. Bu bakrmdan, biiyle bir devlette halkrn ortak duygularr, yani

milli karakteri devletin istinatgf,,hr olmadrfr takdirde hig bir devlet p[-
yidar olamaz.

Ziya Giikalp B"y, bu konuda, gergek milliyetgilik hAkim oldu$u,

yani, emperyatizm ruhuna kesin bir strrette son veriidiii zaman', topluin-

l*r 
"""r*da. 

drg barrg hakiki bir Sekilde hLkiimran olacaktrr dedikten

sonra, gerek miuiyetgilik, gerek onun zaruri bir neticesi oian halkgilrk

hem ayrr ayrr her millet igin, hem de medeniyet grubunun milletler arasl

asayig ve nizamr igin gok faydahdrr, gciriigiinii savunmakta, z6'tden sos-

yat-getigmeniir agrk bir Sekilde bu neticeye dofru gitmesi de tophimlar

iei" 
*fru*dlin, 

ol'gunluiun son mertebesinin milliyetlilik ve halkgrhk ol-

dufunu gcistermektedir demektedir.

r :-." -"-f- . - ti
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Biiyiik furk diisihiirii Ziya Gdka1p, T'i,rrkgiiliik konusunda da genig

agrklamalard.a bulunmug ve giiriiglerini muhtelif vesilelerle uzun uzadrya

tafsil etmigtir. Tiirkg-t-frin md.na ve muhtevdsr, Tiirkgiitiik'uasrl do$d.u,

ttirkgiiliiiirn Turancihk ile aldka ve miin6sebetlerl ve benzer sorunlan
mirnflka$a konu'iu YaPmrgtr.

tii"ueuiia nedir? diye bir soru ortaya atm6 ve bunu d*? cince,.sa-

vundufq <<yeni hayat> hakkrndaki giiriislerinde savunduiu fikirlere ba$-

lamr:gtir. Bu gciriisleri <gergek de$erlerin aranrlmasr ve yeni bir Ttirk
mediniyetinin yaratilmasi> olarak beiirtti{'i gibi, <hakiki medeniyet an-

cak yeni hayatrn inkigflfryla baglayaeak olan Tii-rk med.eniyetidir> diye-

rek fikirlerini d.aha riet bir Sekilde ifflde etmigtir. Ona gdre, aradrirmrz
milli hayatr milletin vicdanrnda biling aitrnda mevcud telakki ediyoruz

ve bu Suursuz vicd.6,nr guurlu bir h6.ie getirmeie fiirkgiiliik adrnr veriyo-
l'lfz.

Bu konuyu daha agik bir gekilde miinflkaga ederken de, Tiirkgiiliik
hareketindbn tince, memleketimizde birbirine aykrrr otan iki irfan, iki
zrdd.iyat, yflni iimmet irfAni ve tanzimat irf6.m, tanzimat'zihniyeti mev-

cud oldufunu, bunlarrn her ikisinin de Tiirk'iin samimi hayatrna ma'kes

bulunmadrirm, Osmanh Tiirkliiliiniin viicirda getireceii harsrn kendi si-

nesinde d.oimasr gerekli ve milti mflhiyeti hfliz bulunmasr icflb ettifini
belirtnaektedir.

' fiy^Gdkalp, tanzimat hareketinin batrhlagma akrmrnrn aleyhinde 96-
riinmekte ve tanzifnatgrlarr <asr-r medeninin sahte miim.essilleri> say-

makta idi. Awupa'nrn iizellikie zflhiri yaldlalarrnr, siise, sef6hate eid

nefiselerini taklid ederek bfltrnrn ilmi usullerini, felsefi gtiriiglerini, tek-

nik, bedii ve ahldki endigelerini hakkryla temsil etmefe aslfl gahgma&k-

larrnr iddia etmektedir. Ahhki endige derken, hiS kugkusuz, dtgiince
rizgitrtiigii, sal8bet-i ahlf,,kiye diyebilecefimiz dofrru di.iriist, hile ve yalana
gp*ry"o bir karakter kast etmektedir. Daha sonra g6'yle devam etmek-

tedir

<Ttirkgiili.ik, Ttirkler igin do$ru duymak ve d.ofru diiSiinmek yoludur.

Dofru d.uymak, krymet hiiliimlerinde d-efer yargrlarrnda hata etmemek,

doiru diigiinrnek ise, objektif yargrlarda, geniyyet hiikiimlerinde isAbet

gdstermektir. Diul; ahlflkl, bedii krlmet hirkiimleri bizden sAdeee dofru
dupnayr ister, ilmi, teknik diigiinceleri ise, do$ru diigiinmeyi taleb eder.

Nefsi duygrrtar dediii siibjektif hislerin milli ve ge'ni fikirler dedifi ob-

jektif diigiincelerin beynelmilel bir nitelikte olmasrnd.an dolayl, insantn
ilofru duSrmasr kendi milleti gibi hiss etmesi demektir. Dolru dtiEii4me-
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si iire, biittln.insanlk cdmiflsr ile'birlikte ilmi ahv6.le ba$h kalarak muhd'-

l***'etmesi'demektir.' 
j

lltya Giikaip Bey bu agrklamalardan sonra; 5u goriiSe yeT vermekte-

air : fiLt<giilirklw"ia yeni hayat adi*alan felsefi bir akrnn geklinde ba5:

lamrs, *o*", sosyoloji ilminin vfisrl oldufu neticeye kendi kendine ulag-

*" i"tati bir naretettir. ' , '-' 
Oti yandsir, o, Tiirkgtilirk cereyaTmrn ry?}iy*hi anlamak isin, senQ-

tiU nuhran, aeaigi tenoJbni inceleme$ g:r€t-ktig'ine inanmts: S-*"91ik.buh-

"*rrro, 
din buhr6ir, ahld,k buhrg,m, dii buhra.nr ve giizel.san',atlar buhranr

;'#.-t* t;ft;ti1-u""*lrmrardan-elustusl:: o.:bll ltmistir .

Insamn inan'acafr bir-iti5iiqr, ya bir krpe! !tit<mi-(d9ier 
yargtsr) 

'

yau;;;l;ii'yet niiitrmti (realite, obiektif {?ist) diir' Krvmet bii6i,'le-

rinde hffkim iirfi geniyyet hiikiimlerinde ise hflkim akrldrr' Bu baktmdan'

il;;;firr bir deier yargrsma, nede akla aykrrt bir se'niyet hiikmiine

inanmak miimkiin :deiildir.

Isnrhiyetteki emr*i bill-ma'rirf nehy-i ani'l-miinker, yani,- maltrff
"'rkiri nghy qdiniz, diisturu buna tamamen ,uygundut: Z!V^ 

.

ffiJiT?i;il;**r6,mlrfrn nu ge'sekte miisbet uii *o*yotoii lti iii ri"r*s-

mesi aioi*i, igin onemli bir mazhariyettir'
" 

is16,m dininin akrl ile iirfe dayand.r$rnrn meyd6,na grkmasr, yahrrz din

buhranrna bir d.evA olmakla kalmaz, aJmL zamanda bir taraftan enternas-

V*;ffif. fikrinin, tite yaadan miliyet-iilkiipirniin aiii fy defer,ka

srna sebeb otur; giinkii mddem ki, ak{ ve bunu temsil *1ti .1i}net ilimle1

l-*mteiai", o halde, biz qi$!:rek drpe 
SSltk 

oian isld'mi topluluk ol- -

duktan ba5ka; bir de miigter6k'bir akla m5.1ik bulunan i4ternational bir

;;;ffiil;"iilt"" ;;*orn'". Islff,mn*f, ;1g-Qinde bite olsa aravrnlzD

o*Jiru*i, bize akirn ve'ilmin beynelin_ile1 olduiunu .gtisterir.

ziya Gokalp,. $rfiin mi'yartnt. vecd, eltousiasme olarak tarif etmigt

bir igi yaparkei, toplumun rutrrinaa vecd. deRilen 1er1t{r galeyan' gog-

m dliuroyof ise, o- ig <ma'rCrf>d.ur. Tersine rnevcud' olan entousiasme'i

scindiiriiy6rsa <<miinkir>dir. i 
..

Orf . muSahhas bir cemiyetin vicd.anrndaki vecidle tayi* olumrnca'

<irfifur milli oldufu.gergeii, de meydana grkar. Bu konuda miitefekkirimiz

daha bagka izaiat-verd.ikten sonra, miitalealarlnl gdyle baSlamaktadrr :

O .halde, bazt.:mutaassrb' fanatik kimselebin, isl6'm dini milliyetle

yflhut batr uygqrirsr ile baf'da$amazi demeleri dofru defildir' isl6'mcrhk'

tfi"kgiitiik; medlniyetsilik; bu iig mbfkirre, Tiirklerin ne igin yagamaya

sfllih oldufunu gcisieren:iig biiy1k kuwet kaynafrd*. '.

islfim Tetkikleri Etrsritiisii Deteisi' F' l4
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Ztya;GCIkalp Bey, TtinkgiiJiik hakkrndaki gitriiglerini agrklarken, .Tu-

ran ve Turancrhk fikirlerine de uzun uzadtya temas etmigtir :

Bilindigi gibi vaktiyle lranhlar.fiirklerin yagadr$r bdlgeye Turan
derlerdi. Tiirkiye nasrl ki Tiirklerin yurdu ise, Turan kelimesinin ilk un-
suru olan Tur&ecesi de fiirk kelimesinin hafiflesd.irilmiS bir geklidir.
Binaenaleyh o da Tiirk yurdu demektir. Ancak, o, $r.farkr-tebarirz ettir-
mektediri, Bu. giin Tiifkiye'd.e. Tiirk .kavminiu yalna bir krsmr yagadrffr
halde, o zar.nanki T\ran'da, biitiin Tiirkler beraber bulunuyorlardr. Bi-
naenaleyh, f-urap. kelimesi biitiin Tiirkleri toplayan, biiyiik bir kavml
ziimrenin. adrdlr. Bu kelime a5mt ,zamanda, bu millet gmpunun genel va-
taprna y0but bu giinkii istllahla bu biiyirk yurddak! biitiin Tiirkierin
meydana getireeekleri birlif,e de 6.lem olabilir. Turan kelimesinin Ziya
Gcikalp dewindeki anlamr, tizellikle, bu fitrk birlifi medlirliinden iba-
qettir.

Eski lranhl.arrn Turan n6.mrm verdikleri toplulufun hangi kavim-
lerden olugtuSu hakkrnd.a baghca, iig nazariye, teori mevcud old.uiunu,

lunlardan birinin Ural-Altay tesmiye edilen lisani birliSin baghca ddrt
ka'firriden yani Tiirkler, Mofollar, Mangu. ve Tunguzlar, F"inliler ve Ma-
carlardan ibf,,ret oldufunu belirten miitefekkirimiz, netice. olarak, kendi
fikrine gdre, Turan kawamrmn bu'giin fiilen Tilrkgb konugan gergek
fiirklere'deldlet ettiSini sdylemekted.ir. ' :

Tiirklerin, no **, konugmakta olduklarr biiyiik tiirk lehgelerine
g6,rb,-ddrt gfrbeye ayrrldriinr, bunlarrn dA Yakutlar, Ozbekler, Krpgak-
Iar ve Selquk fiirkleri o1ilu$unU.ve Ozbeklerin Qafatay Ttrkgesini; Krp-
gakla,rg d.a Tatarcayr temsil.ettiklerini sdyleyen Ziya Giikalp, bu Tirk
subeleri hakkrnd.a izahat verdikten .sgnrar giiriiglerini gityle silrdirrmek-
tedir : Osmanllcarun yani bu gimkii Tiirkiye Tirrkgesinin Azeri lehgesi-
nin yeri+e. kAim olmasr soiL zamanlarda Kafkasya'da gririilmeEe bagladr.
Bir siireden beri Kafkasya'da bir gok'edebi mecmualar ve gazeteler, Tiir-
kiye Ti.irkgesi lehgesind.e yayrnlanrl_raktadrrlar.

Azerbaycan Ti.irkleri dil ve mezheb itibariyle Kafkas Tiirkleri ile aynr
olduklarr igin, yakrn bir zamand.a bu yayrlmanrn Azerbaycan sahAsrna
da sirAyet edecefi umulur. Demek ki Oimanh dili, biitiin Selguk lehge-
lerini temsil 6tmek hakkrnr h6,izdir. Yani, Tiirkiye Tiirklerinin kiiltiirii
harsr, biitiin Seiguk Tiirkleri arasrnda kendili$nden yayrlarak bu gru-
pun ortak kiiltiiriinii meydana getirmektedir. Kendi kendine olugan bu
kiilttir birligi, T\rrancrhSa, yani biitiin Tiirklerin kiiltiir birtigine hars
ittihadrna iimit kaprsr agan biiyiik'bir miijdedir. Bu olay, Tiirkgiilere
$unu dtiSiindiiri.iyor : Selguk Ttirkleri arasmda meydana gelmekte olan
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bu hars ittihadr, btitiin Tirkler arasrnda neden miimkiin olmastn? Bu

imkbnr gcisteren bir gok vak'alar gtiziimiiziin dniindedir' diyen Ziya

Gdkalp, bir sok misfi,ller verdikten sonra' izahatrna 5iiyle d'evam etmek-

tedir : Birinci diinya savagrndan iince, her sene Istanbul'd'an' Kazan'

Kagg6.r, vesf,,ire gfti aogu ve kuaey bdtgelerinin fiirk gehirlerine binlerce

sandrk Ttirkiye fiirkgesi ile yazrlmrg kitaplar gitmekte idi' Fazla olarak

Her ibtanbql postasr gazete ve mecmualarrmrzla do$'u ve kuzeyin her ta-

rafrna, istanbui'un giizet r\rrkgesiyle geligmis fiirk ktiltiiriinii giitiiriiyor-

du. Barrgtan sonral gerek Tiirkislan'd.an memleketimize talebe ve ziyi-

retgi gelmesinin, gerek memlek-etimizden Tifuk ilinin h-er talafina kitab'

gazete ve mecmua" gitmesinin binlerce kat artaca$r gii,ptesizclir. Doiunun

ve kuzeyin yetenekli yawularr, Kaza1- Tiirkii, Azeri, Ozbek, Tiirkmen ve

s6.ire aydrnlanmak ve bilinglenmek igin dbima ibtanbul'a gelecek' ibtan-

bul,un mod.ern basrn iiriinleri, Tiirk kiiltiirirnii dd.ima geSitli Tiirk iilke-

lerine yayacaktrr.

Bu gdriiglerini ve dileklerini agrklayan %iya G6kalp, bu konud'a bir

end.iSesini de belirtmektedir ve demektedir ki : yalnrz $urasl da unutul-

mamahdrr ki, osmanti Tiirkleri, aragtrrmalarrnr biiyiik tarihiuin en eski

au**ru"ine, Turan iilkesinin en uzak kiigelerine kadar yayarak, Tiirk me-

deniyetinin biitiin hazinelerini kesf etmez ve bunlara dayanarak eok

kdklii ve yiiksek bir ki.iltiir, bir hars yaratmaya gahgmaz ise, bu gti:r ta-

grdr$r iinderlik (pigve,hk) hakkrnr artrk koruyamayacaktrr' Ttirkiye Ttrk-
leri bu vazifeyi rtfl etmedi$ takdird.e, bu ige Kazan'da, Bu-h'ar"'i*, Baktr'-

da Osmanh harsrnrn zaranna olarak tegebbiis etmek gayet tabii olacak-

;. b ;"man, Ozbekler, Krpgaktar, Azeriler kendilerine mahsfis bir ed'e-

biyat, birer ilriversite ve birer mitli ktittiir yaparak kargrmrza' aJrrl a)rrl

Tirrk halklarr sfrretinde grkacakiardrr'

ozet olarak s<iylemek 16.zrm gelirse, Tiirkiye Ttirkleri (osmanhlar)

gaSrmrzrn ve ilmin gerektirdiii iteri adrmlarr gabuk atmak, milli ktiltir-

rtin yi.ikselmesine eiddi bir strrette gahgmak zorundadr, diyen Ziya

Giikaip, son stiz olarak, biitiln Tiirklere kendi harsrnr verebilmek igin

osmanl Tiirkiiigii, Tarkiye Tiirktiigii, samimiyetie, igtenlikle Tiirkgii ol-

makla miikellefJir. Qmr.ti Osmanllk Tiirklesmezse' biitiin Tiirklerin bize

dofru gelmesi miimkii:r defildir'

igte, Ziya Gcikalp merhirmgn, doiumunun yiizirncii yrh diiniimiiade'

Ttirkqiiliik, milliyetgiiit ve halkgrlk hakkrndaki diigiince ve giiriigleri kt-

saca bu doirultudadrr. Bu gtrn de bunlan Tiirk llsvo]oji ilminin birer

mi.iteirifesi olarak, iizerinde diisiiniilecek ve gahgrlacak konular olarak

t"nttf etmek durumundtYtz.
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