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"Türk Kahramanı"nı Yeniden Yazmak: 
Ziya Gökalp’in Politik Övgü Şiirleri

Özcan Kaya*1

Öz
Bu çalışma,  Ziya Gökalp’in Enver Paşa, Talat Paşa ve Mustafa Kemal için yazdı-
ğı politik övgü şiirlerinde tasavvur edilen “Türk Kahramanı” idealinin tarihsel 
ve bağlamsal olarak değişimine odaklanır. Ziya Gökalp, 1915 yılında İttihat ve 
Terakki iktidardayken, bu fırkanın önde gelenleri arasında yer alan Enver Paşa 
ve Talat Paşa için “Türk Kahramanları”na ithafıyla methedici şiirler yayımlamış-
tır. İttihat ve Terakki’nin gücünü yitirdiği ve yeni bir rejim hareketinin Musta-
fa Kemal’in öncülüğünde yükselmeye başladığı 1922 yılına gelindiğinde, Ziya 
Gökalp bu kez Mustafa Kemal için methedici şiirler yayımlamıştır. Bu çalışma, 
Ziya Gökalp’in Enver Paşa, Talat Paşa ve Mustafa Kemal için yazdığı şiirlerdeki 
kahraman tipolojisini ve söylemsel dönüşümü merkeze alarak, şiirleri karşı-
laştırmalı olarak incelemeyi hedefler. Bu amaçla çalışmada, Gérard Genette’in 
kavramlarıyla, Enver Paşa ve Talat Paşa için yazılan şiirler altmetin (hypotext), 
Mustafa Kemal için yazılan şiirler üstmetin (hypertext) olarak kabul edilerek de-
ğerlendirilir. Farklı tarihsel bağlamlarda yazılmış şiirler arasında, kipiçi (intra-
modal) yeniden yazımın şiirsel düzlemdeki etkileri anlamlandırılmaya çalışılır. 
Bu doğrultuda, Ziya Gökalp’in, ideolojik söylemlerini tarihsel bağlama ve gün-
cel epik kahraman modeline koşut olarak dönüştürdüğü ve “Türk Kahramanı” 
tahayyülünü şiirler ve söylemler arası düzeylerde kopuşlar ve geçişlerle yeniden 
yazdığı ileri sürülür. 
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Rewriting the “Turkish Hero”:  
Ziya Gökalp’s Political Eulogy Poems

Abstract
This study focuses on the historical and contextual changes in the ideal of the 
Turkish hero envisaged in Ziya Gökalp’s political eulogy poems written for En-
ver Pasha, Talat Pasha and Mustafa Kemal. In 1915, Ziya Gökalp published po-
ems dedicated to Turkish heroes that actually eulogize Enver Pasha and Talat 
Pasha who were among the leaders of the party in power, the Committee of 
Union and Progress (İttihat ve Terakki). Later in 1922, when the Committee of 
Union and Progress lost its political power and a new regime movement under 
the leadership of Mustafa Kemal began to rise, Ziya Gökalp published political 
eulogistic poems for Mustafa Kemal. This study aims to analyze Ziya Gökalp’s 
poems written for Enver Pasha, Talat Pasha and Mustafa Kemal by dwelling 
on the typology of the Turkish hero and its discursive transformation. To this 
end, by using Gérard Genette’s terms, it identifies the poems written for Enver 
Pasha and Talat Pasha as hypotexts and the poems written for Mustafa Kemal as 
hypertexts. It endeavors to explain the impacts of intramodal rewriting within 
the political eulogistic poems that belong to different historical contexts. Accor-
dingly, it is asserted that Ziya Gökalp altered his ideological discourses in comp-
liance with the historical contexts and the popular model of epic heroes, and he 
rewrote his imagination of the Turkish hero on intertextual and interdiscursive 
dimensions through textual transitions and ruptures.

Key Words: Ziya Gökalp, poetry, ideology, discourse, rewriting

Ziya Gökalp, Türk kültür tarihinde siyasi, içtimai ve edebî ola-
rak önemli bir yere sahiptir ve Türk toplumunun yeniden restoras-
yonunu başlatan isimlerden biri olarak görülür (Türkdoğan, 2005, s. 
13). Farklı mecralarda, siyasi düşünce yazıları, sosyolojik analizler 
ve edebî metinler yayımlamıştır. Fikirlerinin ideolojik ve söylem-
sel izlerini siyaset, sosyoloji veya edebiyatla ilgili yazdığı yazılarda 
bulmak mümkündür. Bu çalışma, meşrutiyetten cumhuriyete geçiş 
sürecinde ve sonrasında fikirleriyle siyasal, sosyal ve edebî alanlarda 
etkili olmuş Ziya Gökalp’in, Enver Paşa, Talat Paşa ve Mustafa Ke-
mal için yazdığı şiirlerinin söylem analizini yapmayı amaçlamakta-
dır. Ziya Gökalp’in 1915 yılında Enver Paşa ve Talat Paşa için “Türk 
Kahramanları”na ithafıyla yayımladığı şiirler, 1922 yılında Musta-
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fa Kemal için kaleme aldığı şiirlerle birlikte biçimsel ve söylemsel 
olarak yeniden yazılmıştır. 1915’ten 1922’ye, meşruti monarşiden 
cumhuriyete doğru ilerleyen süreçte, Türkiye’nin siyasal ve sosyal 
hayatı radikal değişimler geçirmiştir ve bu süreçte Ziya Gökalp’in 
tasavvurundaki Türk kahramanı modeli, yeni bir karakterde, yeni 
bir bedende yeniden tanımlanmıştır. Ziya Gökalp’in şiirler aracılı-
ğıyla Enver Paşa ve Talat Paşa için kurguladığı dâhilik, korkusuzluk, 
kurtarıcılık, mübeşşerlik, millî babalık, birleştiricilik gibi epik kah-
ramanlık nitelikleri ve şiir öznesinin ideolojik söylemleri, Mustafa 
Kemal için yazılan şiirlerle birlikte yeniden yazılmıştır. Bu çalışma, 
mercek altına aldığı şiirler arasındaki etkileşimde, devam ettirilen, 
silikleştirilen, vurgulanan, dışlanan imgelerin ve şiirsel özelliklerin 
izini takip eder. Bu doğrultuda, Gökalp’in ideolojik söylemlerini, 
toplumsal bilince hızlı bir şekilde nüfuz etmesi için tarihsel bağlama 
ve güncel epik kahraman modeline koşut bir şekilde dönüştürdüğü-
nü ve bu yolda şiir türünü kendi görüşlerinin yayılması için araçsal-
laştırdığını ileri sürer. 

 Metinlerarasılık, temelde alıntılar mozaiği olarak tanımlanan 
metnin, başka bir metni içermesi ve dönüştürmesidir (Kristeva, 
1986, s. 66). Bu kavram genellikle Julia Kristeva’nın “Word, Dialo-
gue, and Novel” adlı çalışmasına ve o çalışmada Kristeva’nın kul-
landığı birkaç tanıma gönderme yapılarak tanımlanır. Kristeva böyle 
bir yaklaşımı, metnin başka metinlerle, başka söylemlerle kurduğu 
ilişkileri ve söylemin sürekli olarak başka söylemlere açık olduğu ol-
gusunu göstermek için geliştirir (Aktulum, 1999, s. 11). Gérard Ge-
nette, Palimpsest adlı çalışmasında, Kristeva’nın metinlerarası kavra-
mını daha kapsamlı bir analizle beraber genişletir ve kendi ürettiği 
beş kavramla metinlerarası karmaşık ilişkileri yorumlamaya çalışır. 
Üstmetinsellik (hypertextuality) Genette’in ürettiği bu kavramlardan 
biridir.1 Üstmetinsellik, basit olarak, bir metnin, kendinden önce ya-
zılmış başka metinlerle kurduğu tüm ilişkilere verilen isimdir. Üst-
metnin dönüştürdüğü, aktardığı, devrikleştirdiği; böylece kendini 
var ettiği kaynak metin ise altmetin (hypotext) kavramıyla tanımla-

1 Bu kavram Türkçeye farklı eleştirmenler tarafından “hipertekst,” “üstmetin,” “ilerime-
tin,” “anametin” veya “hipermetin” gibi farklı biçimlerde çevrilmiştir. Bu çalışmada “üst-
metin” sözcüğüyle bu kavram karşılanmaya çalışılacaktır.
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nır2 (Genette, 1997, s. 1-10). Üstmetin ve altmetin arasındaki girift 
dönüşümsel ilişkiler biçimle veya içerikle ilgili olabilir. Metinlerara-
sılık, birbiriyle iletişim içinde olan metinlerin birbirini eksiltme, ço-
ğaltma, dönüştürme, genleştirme müdahalelerine odaklanır. Hedefi, 
metinsel bir köken araştırması değildir. Aktarımın/dönüştürmenin 
metinsel izlerini ve olanaklarını takip etmek ister. Metinlerarası 
boyutlarda kurulan yeni anlamların çeşitliliğiyle ilgilenir. Yeniden 
yazım ise metinler arasında yahut altmetin ve üstmetin arasında 
kurulan dolaylı veya doğrudan tüm ilişkiler ağı içinde tanımlanabi-
lir. Başka bir ifadeyle, yeniden yazım, hangi türden olursa olsun, bir 
metnin, onu taklit eden, dönüştüren, açık ya da kapalı bir biçimde 
ona gönderen bir başka metinde yinelenmesi olarak görülür (Ak-
tulum, 1999, s. 236). Bu çalışmada, Ziya Gökalp’in “Talat Paşa” ve 
“Enver Paşa” şiirleri altmetin; Mustafa Kemal için yazdığı “İstida,” 
“İkinci İstida,” ve “Niçin?” şiirleri ise daha önce Talat Paşa ve En-
ver Paşa için yazılmış şiirleri dönüştüren/yeniden yazan üstmetinler 
olarak analiz edilecektir. Ziya Gökalp, epik kahraman tahayyülüyle 
biçimlenen bu şiirlerde hem kendi kahraman imgelemini hem de 
değişen tarihsel bağlamla beraber ideolojik söylemlerini yeniden 
yazar. Şiirlerde yeniden yazım edimi, Genette’in kipiçi (intramodal) 
olarak andığı doğrultuda, yani aynı hamasi anlatı kipi ve türsel/şiir-
sel özellikler korunarak gerçekleşmiştir. Başka bir ifadeyle, şiirlerin 
türsel ve biçemsel özellikleri korunurken, farklı söylemsel olanaklar 
farklı bir kahraman modeli aracılığıyla şiirleştirilir. Bu anlamda bu 
çalışma, Gökalp’in terminolojisiyle, müceddit büyük adamlar olarak 
görülebilecek, Talat Paşa, Enver Paşa ve Mustafa Kemal için yazılan 
beş şiir aracılığıyla, şiirler arası kipiçi yeniden yazımın mümkün kıl-
dığı söylemsel dönüşümü irdelemeye odaklanacaktır.3

2 Hypertext kavramında olduğu gibi bu kavramın Türkçe karşılığı konusunda bir ortaklık 
oluşmamıştır. Bu çalışmada hypotext kavramı “altmetin” olarak anılacaktır.
3 Ziya Gökalp, “Cemiyette Büyük Adamların Tesiri” başlıklı çalışmasında, kendi içtimai 
görüşleri çerçevesinde “büyük adam”ları şöyle tanımlar:
“Benim fikrimce bu müstesna insanları iki sınıfa ayırmak muvafıktır. Müceddidler 
[Réformateurs], Mübdiler [lnventeurs]. Müceddidler, (din mübeşşirleri, büyük fatihler, 
büyük inkılapçılar, büyük kahramanlar gibi) tarihte umumi cereyanları açmaya muvaffak 
olan kavî imanlı ve şedîd iradeli zatlardır. Mübdiler, marifet ve medeniyetin herhangi bir 
şubesinde keşif, ihtirâ yahut ıslah sûretinde büyük bir teceddüd ve terakki husûle getiren-
lerdir.” (Gökalp, 1917/1933). Bu bağlamda yazılmış bir başka çalışma için bkz: Eke, 1976. 
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Ziya Gökalp’in şiirleri, hakikat ve ideoloji arasında edebî bir 
derinlik kurmaktan uzak, salt ideolojik bir öznenin söylem biçim-
leri olarak kurulur. Terry Eagleton, Marxism and Literary Criticism 
adlı kitabında edebiyat ve ideoloji ilişkisini irdelerken sanatın tama-
men dünyanın ideolojik olarak kavranışından doğduğunu belirtir. 
Edebiyat, belirli bir sanatsal biçime bürünmüş ideoloji dışında bir 
şey değildir. Edebiyat eserleri, yalnızca dönemlerinin ideolojik bi-
rer ifadesidir. Metinler, ideoloji sözcüğüne tanımsal olarak atfedilen 
anlamın yani “yanlış bilinç”in mahkûmlarıdır; hakikate varmak ve 
yanlış bilincin ötesine geçmek olanaksızdır (Eagleton, 2002, s. 16). 
Tabii bu bakış açısı, Marksist eleştiri pratiği içinde dahi aşırı yorum-
lamaya veya yüzeysel bir metin analizine yönlendirir; çünkü belki de 
gerçek anlamda edebî metinlerin hakikatle olan girift ve derinlikli 
ilişkisini çözümlemekte bu denli ideoloji merkezli bir bakış açısı ya-
rarlı olmayabilir. Öte yandan, böyle ideoloji odaklı bir yaklaşımla, 
Ziya Gökalp’in şiirlerini göz önünde bulundurduğumuzda, Terry 
Eagleton’dan alıntıladığım edebiyat ve ideoloji değerlendirmesinin 
şiirleri yorumlamak için gayet kullanışlı olduğu söylenebilir. Bunun 
altında yatan sebep, Ziya Gökalp’in bir şair olarak değil, müteşair ola-
rak şiirler kaleme almasıdır.4 Ziya Gökalp, Enver Paşa ve Talat Paşa 
şiirlerini de içeren, 1918 tarihli Yeni Hayat adlı şiir kitabındaki ön-
söze şöyle başlar: “Şuur devrinde şiir susar, şiir devrinde şuur seyir-
ci kalır. İçinde bulunduğumuz zaman, galiba, birinci devreye aittir: 
Şairler müzlerinden5 ayrı düşmüş, vezin ile kafiye şuurlu müteşâirler 
eline geçmiş…” (Gökalp, 1941, s. 5). Alıntıdan anlaşılacağı üzere, 
Gökalp’in kitapta yer alan şiirlerini kaleme aldığı dönem şuur dev-
ridir ve vezinle kafiye Ziya Gökalp gibi “şuurlu müteşâirlerin” elinde 
ideolojik ve pratik amaçlar doğrultusunda araçsallaşır. Bu nedenle, 
Ziya Gökalp’in şiirleri, Terry Eagleton’dan yapılan alıntıda değinil-

Ziya Gökalp’in içtimai fikirleri/kavramları ve ayrıca bu çerçevede kuramsallaştırdığı “bü-
yük adam” mefhumunun tartışması daha uzun ve detaylı sosyolojik bir tartışmayı gerek-
tirmekte ve bu çalışmanın sınırlarını aşmaktadır. Bu yazı, şiirlerde büyük kahramanlar 
olarak addedilen Enver Paşa, Talat Paşa ve Mustafa Kemal için yazılan beş şiir aracılığıyla, 
şiirlerde görünür olan kahraman imgelemini ve şiirler arası alışverişi tartışmaya çalışır.
4 “Müteşair,” kendini şair zanneden ve şairlik taslayan kişi (Ayverdi, 2010, s. 901; Devel-
lioğlu, 2006, s. 783).
5 “Esin perilerinden”.
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diği üzere, ideolojiye tamamen gark olmuş bir öznenin söylem bi-
çimleri olarak kurulur. Bu doğrultuda, Gökalp’in şiirlerini, belirli bir 
edebî biçime bürünmüş, dönemsel ve geçici ideolojik ifadeler olarak 
konumlandırmak yanlış olmayacaktır.

Bu meseleye başka bir açıdan yaklaşırsak, Ziya Gökalp’in şiir 
türünü, kendi siyasi ve sosyal fikirlerini cemiyet içinde yaymak için 
bir araç olarak kullandığını ve türü bu yönde işlevselleştirdiğini söy-
leyebiliriz. Türk edebiyatı ve I. Dünya Savaşı üzerine çalışmaları olan 
Erol Köroğlu, Ziya Gökalp’in düşüncelerini temelde üç farklı biçim-
de geliştirdiğini dile getirir: sohbet, makale, şiir. Gökalp, kafasında 
bir fikir oluştuğunda bunu çevresindeki insanlarla sohbetlerinde 
tartışarak bir argüman haline getirir ve bu argümanı genellikle so-
yut bir makale biçiminde yayımlar. Ardından, makaleye hâkim olan 
ana düşünceyi daha basit ve duygusal boyutta yeniden üreten bir şiir 
haline getirir (Köroğlu, 2010, s. 265). Gökalp’in şiirlerinde görünür 
olan ideolojik çekimin ardında yatan sebep böylece anlamlandıra-
bilir. Şiiri, kendi fikirlerinin yayılması için araçsallaştırmayı tercih 
eder, Gökalp. Yukarıda değindiğim Yeni Hayat’ın önsözünün son 
kısmında, Gökalp şöyle bir soru sorar: “[H]alk terbiyesinde de bâzı 
fikirlerin vezin kisvesinde arzedilmesi fena mı olur?..” (Gökalp, 1941, 
s. 5). Kendini bir mürşit, bir öğretmen olarak tanımlayan Gökalp’i, 
şiirin sustuğu şuur devrinde şiir yazmaya yönelten niyet, fikirlere ve-
zin kisvesi giydirerek halkı terbiye etmektir. Tam da bu sebeple, esin 
perilerinden uzakta yazılan şiirler, içtimai ve siyasi görüşlerinin di-
daktik ve ideolojik söylemleri olarak kurulup araçsallaştırılmaktadır.

Gökalp’in tarihsel ve bağlamsal olarak araçsallaşan şiirlerini 
incelemeye geçmeden önce metin-ideoloji-tarih/bağlam üçlüsü ara-
sındaki karmaşık ilişkiler ağına teorik bir şekilde yaklaşmakta yarar 
görüyorum. Terry Eagleton, Criticism and Ideology adlı başka bir 
çalışmasında metin bilimine dair teorik bir tartışmaya girişir (Eagle-
ton, 1978, s. 64 – 101). Eagleton, metnin içinden bakarak, onun ide-
oloji ve tarihle olan ilişkilerini analiz etmeye koyulur. Burada takip 
ettiği metodolojik yaklaşımı basit bir şemayla gösterir: 

 Tarih  İdeoloji  Edebî Metin
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Eagleton’ın yaklaşımıyla, tarihsel süreç dönemdeki hâkim ide-
olojiyi belirler. Hâkim ideolojiyse dönemde yazılan edebî metinlere 
etki eden dinamik güçlerin kaynağı oluşturur. Bu nedenle, metin, be-
lirli bir zamanda belirli bir ideolojinin -dolaylı veya dolaysız- ürünü 
olarak ortaya çıkar (Eagleton, 1978, s. 64). Bu yaklaşıma paralel bir 
analizi Teun A. van Dijk, ırkçı ideolojilerin toplumsal rolünü kuram-
sal bir şekilde inceleyen Ideology and Discourse6 çalışmasında geliştirir 
(van Dijk, 2000). Eleştirel söylem analizinin önemini vurgulayan van 
Dijk, ideolojinin günlük metinleri ve konuşmaları nasıl etkilediğini 
ve toplumda nasıl yeniden üretildiğini anlamamıza söylemsel boyut-
ların yardımcı olduğunu söyler (van Dijk, 2000, s. 4). Van Dijk farklı 
ideolojiye bağlı konuşmaları analiz ederken “bağlam modeli” adını 
verdiğini bir kavram kullanır. Bağlam modeli, iletişimsel durumlarda 
söylem için gerekli olan, söylemle doğrudan ilgili olan şeyin, gün-
celin temsil edilmesidir. Bu tür bağlamsallaştırmalar olmadan top-
lumsal bilinç, konuşmaya ya da metnin gereklerine uyarlanamaz (van 
Dijk, 2000, s. 27). Ya da bu iletişimsel durumun tam aksi yönde başka 
bir iletişimsel akış içinde, metin veya konuşma bağlamsallaştırılma-
dan toplumsal bilince nüfuz edemez. Van Dijk, konuşmanın ya da 
yazmanın süregiden edimler olduğunu ve bu nedenle bağlam model-
lerinin dinamik olmak zorunda olduğunu söyler. Bir yazı yazılırken, 
bir konuşma gerçekleşirken bile anlık, dinamik bağlamsallaştırma-
larla evrim geçirir ve değişir. Yazarlar ya da konuşmacılar böyle bir 
yolla okuyucunun/dinleyicinin zaten bildiğini düşündüğü şeye göre 
söylemsel anlamı uyarlar. Böylece metin veya konuşma sürekli yeni-
lenen/güncellenen bağlam modellerinde kurulur (van Dijk, 2000, s. 
27). Eagleton ve van Dijk’in ideoloji, bağlam/tarih ve metin arasında-
ki ilişkiyle ilgili birbirine yakın yaklaşımları, metnin tarihsel bağla-
mından, yani metnin dışından metne uzanan gerilimde, dinamik bir 
şekilde ortaya çıkan anlamın ve yeniden yazılan söylemin eleştirel bir 
şekilde incelenmesi gerektiğini gösterir. 

Böyle bir eleştirel yaklaşım çerçevesinde, Ziya Gökalp’in şiirle-
rinin analizinde, öncelikle şiirlerin yazıldığı tarihsel bağlamın genel 

6 Çalışmanın Türkçesine şu kaynaktan ulaşılabilir: Çoban, B., & Özarslan, Z. (Ed.). (2003). 
Söylem ve İdeoloji: Mitoloji, Din, İdeoloji. İstanbul: Su.
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hatları ortaya çıkartılmalıdır. Ziya Gökalp’in 1915 yılında Talat Paşa 
ve Enver Paşa için yazdığı şiirler, iktidarda olan İttihat ve Terakki’nin 
ideolojik aygıtlarından birine dönüşmüş olan Tanin gazetesinde ya-
yımlanmıştır. 1915’e gelen süreçte imparatorluğun siyasi ve sosyal 
atmosferi bir hayli gerilmiştir. Balkanlarda yaşanan hayal kırıklığıyla 
büyük toprak kayıpları olmuş, imparatorluk tam anlamıyla parçalan-
ma ve çöküş içine girmiştir. Meşrutiyetin ilanından sonraki süreç, 
özellikle 1911-1915 arası, Ziya Gökalp’in hem düşünsel olarak hem de 
eylemsel olarak radikal bir İttihatçı olduğu dönemdir (Köroğlu, 2010, 
s. 222). Gökalp, 1912’de ve 1916’da cemiyetin iç organı ve siyasal büro-
su olarak işlev gören Merkez-i Umumi’ye seçilir (Tunaya, 1989, s. 240 
- 246). Hem partide aktif bir üye olur hem de partinin ideoloğu olarak 
kurgusal ve kuramsal metinler yayımlar, yeni dergilerin kurulmasına 
öncü olur7 (Kemal, 2010, s. 17 – 19). Bu dönemde, paşalar ve Gökalp 
arasında karşılıklı güvene dayanan sıkı bir ilişki vardır:

Kuşkusuz, Ziya Gökalp’ın başarısında Talât, Enver ve Cemal paşaların 
tutumu etkili olmuştu. Çünkü, İttihat ve Terakki’nin bu ileri gelenleri, 
ona dört elle sarılmış, tüm güçleriyle yardımcı oldukları gibi, yaptık-
larını denetleme gereğini bile duymamış, yalnızca kendisine inanmış-
lardı. (Şapolyo, 1974, s.109)

Paşalar ona güvenir ve yükselmesi için destekler. Gökalp’in yaz-
dığı şiirler ve düşünce yazılarından anlaşıldığı üzere, onun da pa-
şalara olan güveni tamdır.8 Gökalp’in İttihatçı paşalar için yazdığı 
şiirler, İttihatçıların tek başına iktidar oldukları, hatta sık sık Enver, 
Talat ve Cemal paşaların politik ve askeri nüfuzuna istinaden “üç 
paşalar iktidarı” veya “Triumvira” olarak anılan tarihsel bağlamda 
yayımlanmıştır (Ahmad, 1999, s. 193).

7 Yahya Kemal Beyatlı’nın aktardığı üzere Ziya Gökalp’in kurucusu olduğu Yeni 
Mecmua’nın maddî destekçisi İttihat ve Terakki olmuştur. İttihat ve Terakki’yle Ziya 
Gökalp’in ilişkisi için E. B. Şapolyo’nun Ziya Gökalp – İttihadı Terakki ve Meşrutiyet Tarihi 
isimli kaynağına başvurulabilir.
8 Yahya Kemal, Ziya Gökalp’in Enver Paşa’ya olan sonsuz inancını şöyle dile getirir:
“Ziya Bey Enver’i, en sert bir müslüman taassubu ile seviyordu. Ne Sarıkamış, ne Ara-
bistan cephesinin turfası, ne hak bozgunlukları ne iâşe ve ihtikâr rezaletleri, hiç bir şey, 
Ziya Bey’i bu îmânında sarsmamıştı. Enver’i nasıl telâkkî ettiğimi bildiği için, en ziyâde 
enine boyuna politika bahsi ettiğimiz saatlerde bile, Enver bahsini açmaktan çekindiğini 
hissederim.” (Kemal, 2010, s. 59).
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Ziya Gökalp, ilk olarak, Enver Paşa için “Türk Kahramanları I” 
başlığıyla bir şiir yayımlar.9 Dönemde yaygın olarak benimsenen Pan-
türkist ideoloji, Ziya Gökalp ve Enver Paşa başta olmak üzere birçok 
kişiyi milliyetçi ideallerin peşinde sürüklemektedir (Süreyya, 1972, s. 
19). Osmanlı’nın parçalanmaya başlaması, Turan imparatorluğu kur-
mayı arzulayanları alevlendirmiştir. Enver Paşa, I. Dünya Savaşı’yla 
Osmanlı’nın kaybettiği toprakları geri alabileceği umudunu taşır. Al-
man hayranı olduğu çokça vurgulanan Enver Paşa, Almanya’nın sa-
vaşı kısa sürede kazanacağına inanır ve onlarla yapılan gizli bir anlaş-
mayla Osmanlı, Almanya’nın yanında savaşa girer (Süreyya, 1972, s. 
25-29; Süreyya, 1986, s. 542-547). Ziya Gökalp’in Enver Paşa için yaz-
dığı şiirde övgünün geneli böyle bir bağlamda Enver Paşa’nın cüretkâr 
kararlarına ve komutanlığına dayanır. Şiir şöyle başlar: 

Bir kalpsin ki tereddütsüz, şüphesiz, 
Bir rûhsun ki irâdeli, imânlı! 
Sen olmasan ihtimâl ki şimdi biz, 
Kalacaktık Avrupa’da bühtânlı…

 Herkes me’yus iken sendin ümitvâr, 
 Bu millete ancak senden ümit var…... (Tansel, 1989, s. 125)

Gökalp, Enver Paşa’yı tereddütsüz, şüphesiz bir kalbe benzeti-
yor. Millete can veren, bir an bile tereddüt etmeden aldığı kararlarla 
Osmanlı’nın Avrupa’daki şanını kurtaran imanlı, iradeli ruhtur. Kalp 
ve ruh aynı bedende aynı kişide birleşir onun nezdinde. Onun dışın-
daki herkes devletin geleceğinden ümitsizken Enver Paşa’nın umut-

9 Köroğlu, Ziya Gökalp’in bu şiiri ve Talat Paşa için yazdığı diğer şiiri, Tanin’de, “Türk 
Kahramanları I” ve “Türk Kahramanları II” başlıklarıyla yayımladığını belirtir (Köroğlu, 
2010, s. 284). Tansel, derlemesine eklediği ek bilgide, bu şiirlerin “Türk Kahramanları” 
dizisinin birinci ve ikinci şiirleri olarak “Tal’at Paşa” ve “Enver Paşa” adlarıyla basıldığını 
söyler (Tansel, 1989, s. 347-348). Araştırmacıların da üzerinde durduğu gibi Gökalp bu 
şiirleri “Türk Kahramanları”na ithafen yazar. Şiirlerde, dönemin güçlü politik şahsiyetleri 
üzerinden ideal Türk kahramanları betimlenir. Fakat Gökalp bu şiirleri Tanin’de yayım-
ladıktan üç yıl sonra, yani 1918 yılında, yayımladığı Yeni Hayat adlı şiir kitabına yalnızca 
“Tal’at Paşa” ve “Enver Paşa” başlıklarıyla alır (Gökalp, 1918). “Türk Kahramanları” nite-
lemesini kullanmaz. 1918’deki baskıdan sonra Yeni Hayat’ı 1941 yılında Latin harfleriyle 
yayıma hazırlayan Ali Nüzhet de şiirleri kitaba “Türk Kahramanları” ithafını kullanmadan 
alır (Nüzhet, 1941, s. 39 – 40). Daha sonradan başka araştırmacılar tarafından yapılan 
derlemeler ve basımlar bu tavrı tekrarlamış görünmektedir. Şiirlerle ilgili bu yanmetinsel 
(paratextual) detay, bu çalışmanın devamında tartışılacak Gökalp’in düşüncelerindeki de-
ğişimin ilk ve somut göstergesidir.
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ları, Turancılıkla ilgili hayalleri, herkesin ümidi olur. Şiirin devamın-
da Gökalp, Enver Paşa’nın tereddütsüzlüğünü ve bunun sebeplerini 
daha açık bir şekilde dile getirir: 

Mağlûp idik, sen etmedin tereddüt, 
Dedin: “Bu il yine galip olacak.,, 
Ordumuza yaptın ânî teceddüt, 
Dedin: “Biziz harbe tâlip olacak.,,

 Siyâsette ittifaklar dokudun 
 Yedi Çar’a birden meydan okudun.. (Tansel, 1989, s. 126)

Enver Paşa’nın başı çektiği birkaç ismin Almanya’yla gizli bir 
anlaşma yaparak ittifak olması ve Osmanlı’nın I. Dünya Savaşı’na 
girmesi, Gökalp’in paşayı tereddütsüz ve cesur olarak görmesinin al-
tında yatan sebeptir. Osmanlı ordusunun Balkan Savaşı dâhil olmak 
üzere üst üste başarısız sonuçlar almasına rağmen Enver Paşa, mec-
lise ve/veya parlamentoya danışmadan, hatta Cemal Paşa’ya dahi 
haber vermeden harbe talip olur (Tunaya, 1989, s. 500-508;  Amca, 
1989, s. 141- 177). Almanya’yla ittifak olmak çarlığa meydan oku-
mak anlamına gelir. Şiirin devam eden bölümünde Gökalp, bu denli 
gözü kara olan paşanın ilahî bir güce sahip olduğunu dile getirir:

Biz hepimiz şüphelerin içinde 
İken, vardı sende büyük itmi’nan, 
Arş’tan sana yâ ilâhî bir müjde 
Verilmişti, yahut kudsî bir fermân..

 Biliyordun nedir Hakk’ın murâdı. 
 O imânla açtın büyük cihâdı… (Tansel, 1989, s. 126)

Enver Paşa’nın kendine güveni ve çevresine yaydığı güven his-
si, tüm şüpheleri ve karamsarlığı siler çünkü onun aldığı kararlar, 
tanrının ilahî müjdeleri, kutsal fermanlarıdır. İlahî müjdeleyici olan 
Enver Paşa, tanrının ne istediğini bilir, bu doğrultuda hareket eder. 
Osmanlı, I. Dünya Savaşı’na girdiğinde halifelik makamı aracılığıyla 
tüm Müslümanları cihada davet etmiştir. Gökalp, tüm bunları Enver 
Paşa’yı ulvî bir imgelemde methederek şiirleştirir. Şiirin son bölümü 
bu minvalde kurulan övgüyle devam eder:
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Tarih diyor: “Bütün büyük fâtihler 
Milletleri gibi Hak’tan mülhemdir.” 
Bugün halk da senin gibi mübeşşer, 
Yalnız sana vâzih ona müphemdir:

 Semâlardan gelen gizli Hak sesi 
 “Türkler artık kurtuluyor!” müjdesi… (Tansel, 1989, s. 126)

Gökalp, Enver Paşa’yı tarihin büyük fatihleriyle bir tutuyor ve 
onlar gibi Enver Paşa’nın da tanrıdan ilham aldığını söylüyor. Tarihe 
kazınmış kahramanlar gibi halkına “mübeşşer” yani müjde getiren, 
gelecek güzel günleri vadeden kutlu ve seçilmiş kişidir. Halkın bi-
lemediği göremediği, gökten gelen tanrının gizli sesini duyan, ilahî 
müjdeyi bilen kişidir. Milletin kurtuluşu, tanrı tarafından onun var-
lığında müjdelenmiştir. Şiir, Gökalp’in Enver Paşa üzerinden kurgu-
ladığı kurtuluş müjdesiyle biter. 

Ziya Gökalp, Enver Paşa için yayımladığı şiirden yaklaşık 20 
gün sonra çıkan Tanin’inde, bu kez Talât Paşa için yazdığı bir şiiri 
“Türk Kahramanları II” başlığıyla yayımlar. Talat Paşa, çalışma haya-
tına Edirne’de Posta ve Telgraf İdaresinde başlamış ve sadrazamlığa 
kadar yükselmiştir. Genç yaşta Jön Türklere ilgi duymaya başlamış 
ve Ahmet Zeki Bey’le İttihat ve Terakki’nin Rusçuk teşkilatında ça-
lışmaya başlamıştır. Ardından gelen yıllarda cemiyetin en üstü mev-
kisine kadar tırmanmıştır (Hanioğlu, s. 502-503).  İttihatçılar için-
de, Enver Paşa, Almanlar tarafından sevilen ve askeriye içinde ciddi 
bir etki alanına sahip biri olarak görülürken; Talat Paşa, İttihat ve 
Terakki’nin içine ve işleyişine hâkim, örgüt üzerinde etkili bir isim 
olarak öne çıkar (Tunaya, 1989, s. 221). Ziya Gökalp’in Talat Paşa 
için yazdığı şiir genelinde onun birleştiricilik, örgütleyicilik özellik-
leri vurgulanır. Şiir şöyle başlar: 

Bütün kalbler Leibnitz’in Monad’ı 
Gibi - şahsî bir tül ile örtülü -  
Birbirine kapalıyken.. Parladı 
Millî bir nûr, şeffâf etti o tülü..10 (Tansel, 1989, s. 125)

10 Bu şiirin Tanin’de yer alan ilk neşrinde bu dörtlüğün son iki dizesi farklıdır. 1918’de 
yayımlanan Yeni Hayat’ta bu dizeler değiştirilmiştir:
 Birbirine mestûr iken… Parladı
 Millî bir nûr, şeffâf yaptı o tülü (Tansel, s. 347)
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Gökalp, şiire ünlü Alman felsefecisi G. W. Leibniz’in mona-
dolojik düşüncelerine değinerek başlar. Şiirin ilk kez yayımlandığı 
Tanin’de bu bölüm için ayrıca açıklayıcı bir not düşülür:

Monad, Alman filosofu Leibnitz’e göre basit, faâl, lâ-yetecezzâ11, o rûhî 
mâhiyeti hâiz cevherlerdir ki, bütün mevcûdât bunlardan müteşekkil-
dir. Monad’lar biribirine kapalı olup, yekdiğerlerini idrâk edemezler. 
(Aktaran Tansel, 1989, s. 347)

Düşülen notta, monadların varlığın bütünlüğünü oluşturan 
bölünmez, ruhî cevherler olduğu vurgulanır. Leibniz, Monadoloji’de 
monadların penceresiz, kapalı, birbirini değiştiremeyen cevherler 
olduğunu söyler (Leibniz, s. 2). Onlar her şeyin temel öğesi olmakla 
birlikte evreni oluştururlar, bir anlamda her tekil monad tüm evrenin 
aynasıdır. Evrendeki, düzen ve ahenkle birlikte mekanik olarak hare-
ket içindedirler. Monadlar, evreni anlamaları bakımdan karanlık ya 
da açık oluşuyla hiyerarşik bir şekilde düzenlenir. Düzen, en alttaki 
maddeden en üsteki tanrıya doğru algı açıklığıyla, ussal üstünlükle 
yükselir (Leibniz, 1997; Timuçin, 2008, s. 195-196). Gökalp’in im-
geleminde Talat Paşa, birbirini idrak edemeyen monadları bir ara-
ya getiren, onlar arasındaki iletişimsizliği kıran, hiyerarşik olarak 
üst düzeyde yer alan bir monad bileşimidir. Talat Paşa millî bir ışık 
olarak, karanlıkta tekil monadların yani halkın üzerindeki tülü kal-
dırmış, karanlığı çözmüştür. Böylece birbirini anlayamayan, kapalı, 
tekil cevherleri bir bütünlük içinde birleştirmiş, örgütlemiştir. Şiirin 
ikinci dörtlüğünde de aynı doğrultuda övgü devam ettirilir:

O nûr senin zekândır ki farkeder 
Tezâdların içindeki âhengi.. 
Mezcederek yine bize zerkeder, 
Önce bizden topladığı bin rengi.. (Tansel, 1989, s. 125)

11 “Lâ-yetecezzâ” sözcüğü “bölünmez, parçalanmaz” anlamına gelir (Devellioğlu, 2016, 
s. 544). Bununla beraber İslami felsefe geleneğinde “cevher” ve “atom” kavramlarının ge-
liştirilmesinde sıkça kullanılmıştır: “Cevher-i ferd. Aristo’nun Métaphysique adlı eserinin 
VII. kitabında (I, 1039ª, 5-15) “ousia” (cevher) terimini Demokritos’un atom kavramı kar-
şılığında kullanmasına paralel olarak İslâm kelâmcıları da cevher kelimesini el-cevherü’l-
ferd (cevher-i ferd), el-cevherü’l-vâhid gibi terkipler halinde atom karşılığında kullanmış-
lar; yine atomu el-cüz’ü’l-vâhid, elcüz’ ellezî lâ-yetecezze’ (cüz-i lâ-yetecezzâ) gibi başka 
terkiplerle de ifade etmişlerdir.” (Kutluer, s. 542).
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Talat Paşa, diğerlerinden/diğer monadlardan ussal üstünlüğüyle 
ayrılır. Bölünmez tekil cevherlerin bin rengini algılar, onların içinde-
ki zıtlığın oluşturduğu bütünlüğü fark eder. Binbir çoğulluk içinden 
aldığı ahengi, yine onlara, onları bir bütünlüğe kavuşturarak yansıtır. 
Burada ayrıca değinmek yerinde olacaktır. Gökalp’in şiirlerinde kul-
landığı sözcükler gayet önemlidir. Sözcükleri rastgele seçmez, kendi 
düşünce sistemi çerçevesinde bazı kavramlar kullanır. Gökalp, Talat 
Paşa’nın zekâsını ön plana çıkartırken ona kendi içtimai fikirleri çer-
çevesinde övgüler düzüyordur aslında. Gökalp’in geliştirdiği bir nevi 
kültür tanımı olan “hars”ın kaynağı örftür. Harsın en açık biçimde 
göründüğü, ortaya çıktığı gruba güzideler denir. Güzideler içinde yer 
alan dâhi ve onun yetenekleri vehbîdir. Dâhi fertler, çoğunlukla tür-
deş içtimai kitleler içinde yetişir. Onlar, milletleri dalgınlık halinden 
kurtararak tarihi sıçramalara yönelten kişilerdir (Gökalp, 1917/1333). 
Talat Paşa, zekâsı ve çevresine yaydığı ışıkla dâhi grubuna girmektedir. 
Bu nedenle şiirde ussal üstünlük vurgulanır. Şiirin üçüncü dörtlüğünde 
bu imgelem daha somut bir düzeyde yeniden kurulur:

Sen canları birleştiren bir rûhsun, 
Vicdânını sende görür cemiyet; 
O bir necât teknesidir, sen Nûh’sun, 
Sen olmasan öksüz kalır bu millet.. (Tansel, 1989, s. 125)

Talat Paşa, insanları, milleti, cemiyeti birleştiren ruhtur. Büyük 
tufanda tüm canlıları kurtaran Nuh peygamber gibi, o da tüm milleti 
felaket günlerinde kurtaran necat teknesi, kurtuluş gemisidir. Nuh’ın 
tüm canları kurtarışı gibi milleti kurtaran Talat Paşa, milletin babası 
olarak imlenir. Talat Paşa olmasaydı millet öksüz kalırdı. Bu anlam-
da, milleti var eden, birleştiren, kurtaran baba figürü onun nezdinde 
şiirleştirilir. Şiirin son dörtlüğünde övgü, Talat Paşa’nın karakterine 
yapılan vurgularla devam eder:

Türk neferi gibi temiz yürekli: 
Tesallufsuz, tefâhursuz bir albsin..12 

12 Dizenin sonundaki “albsin” sözcüğü, 1918 basımlı Yeni Hayat’ta “ كسپلآ ” şeklinde 
“p” harfiyle “alpsin” olarak yazılmıştır. Tansel’in derlediği şiirde ise -tahminen dörtlüğün 
son dizesinde yer alan “kalbsin”/ “ كسبلق” sözcüğü ile şeklen uyak oluşturması için- “b” 
harfiyle “albsin” olarak Latin alfabesine aktarılmıştır.
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Türk tarihi gibi nâmus heykeli, 
Hiçbir zaman sarsılmayan bir kalbsin.. (Tansel, 1989, s. 125)

Talat Paşa aslen telgraf deposu mukayyitliğinden nazırlığa, 
sadrazamlığa yükselmiştir. Enver Paşa gibi askerî bir eğitimi veya 
geçmişi yoktur. Gökalp’in burada onu temiz yürekli Türk askerine 
benzetmesini, ona askerî nitelikler atfetmek için yapıldığını dile geti-
rebiliriz. O, kendini övmeyen, kibirsiz bir alptir. “Alp,” eski Türklerde 
büyük ve cesaret isteyen işleri başaran kahramanlara verilen isimdir 
(Ayverdi, 2010, s. 47). Bu kahraman, Türk tarihi gibi temiz, namuslu 
bir heykelle imgelenir. Heykel benzetmesi akıllara hem öne çıkan 
eşsiz bir sembol oluşu hem de kalıcılığı/bakiliği getirir. Bu anlam-
da, Talat Paşa’nın tarihe kazınıp hep kibirsiz, alçak gönüllü, temiz ve 
namuslu bir kahraman olarak hatırlanacağı düşünülebilir. Şiirin son 
dizesinde, Talat Paşa sarsılmaz bir kalbe benzetilir. Gökalp, Enver 
Paşa’nın şiirine de benzer bir şekilde onu tereddütsüz ve şüphesiz bir 
kalbe benzeterek başlamıştı. Bu anlamda, ilk şiirle açılan Gökalp’in 
“Türk Kahramanı” imgelemi ikinci şiire gönderme yapacak bir me-
tinlerarası bağlantıyla kapanmıştır diyebiliriz. 

Ziya Gökalp, ideolojik söylemlerini bağlam modellerine koşut 
bir şekilde yeniden kurgular. Uriel Heyd, Gökalp’in var olan politik 
koşullara göre kendi fikirlerini değiştirmeye eğilimli olduğunu dile 
getirir (Heyd, 1950, s. 136-140). Eagleton’ın bakış açısıyla, değişen 
tarihsel bağlam hâkim ideoloji değiştirmiştir; değişen ideolojiyle be-
raber yazılan metinler de dönüşür. Gökalp’in methettiği Talat Paşa 
ve Enver Paşa yani “Türk kahramanları,” I. Dünya Savaşı sırasında 
ve sonrasında aldıkları kararlar ve yaptıkları eylemlerle Osmanlı’nın 
dağılışında pay sahibi olurlar. I. Dünya Savaşı’nın hüsranla sona er-
mesinden sonraki süreçte sosyal ve siyasal gündem değişir. Üç paşa, 
bir Alman torpidosuyla yurt dışına çıkar. Diğer taraftan, I. Dünya 
Savaşı esnasında Çanakkale Savaşı’ndaki başarısıyla ön plana çıkan 
komutan Mustafa Kemal ise yükselişe geçmiştir. Daha sonra, Kur-
tuluş Savaşı sırasında kazandığı askerî zaferler ve Ankara’da kurulan 
yeni meclisle karizmatik lider olma yolunda ilerleyecektir. Gelecek 
günlerde, Mustafa Kemal’in kurucusu olacağı cumhuriyet rejimi, 
Osmanlı’nın ideolojik ve epistemolojik mirasının üzerine, Batılı an-
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lamda modern bir ulus devlet inşasına girişecektir. Böyle bir siyasal 
ve sosyal bağlamda yazılan politik methiyelerde Gökalp’in “Türk 
Kahramanı” tasavvuru ve şiir öznesinin ideolojik söylemleri yeniden 
yazılır. Van Dijk’in kavramlarıyla, Ziya Gökalp’in içtimai ve politik 
fikirleriyle kurulan şiirlerini, bağlam modellerine uygun bir şekilde 
güncellediğini dile getirebiliriz.

1922’ye gelindiğine yükselen yeni rejimle, siyasal iktidarda güçlü 
konumda olan kişi Mustafa Kemal olmuştur. Böyle bir bağlam mode-
linde, yalnızca Ziya Gökalp tarafından değil, başka birçok şair tarafın-
dan Mustafa Kemal’i öven şiirler hızla yazılmaya ve yayılmaya başla-
mıştır (Kaya, 2015, s. 25-54). Ziya Gökalp, Anadolu’daki savaş fiilen 
bittikten sonra, yani Mustafa Kemal’in öncüsü olduğu hareket, mutlak 
zaferi sağladıktan kısa bir süre sonra, Ekim - Aralık 1922 tarihleri ara-
sındaki üç aylık sürede, üç şiir yayımlar: “İstida,” “İkinci İstida” ve “Ni-
çin?” (Tansel, 1989, s. 291-293; 297-298). Bu şiirlerde Ziya Gökalp’in 
“Türk Kahramanı” modeli, Mustafa Kemal üzerinden yeni bir kimlik 
ve imgelem kazanır. Daha önce Enver Paşa ve Talat Paşa üzerinden 
kurgulanan kahraman imgesi, Mustafa Kemal’le birlikte yeniden yazı-
lırken yapılan değişiklikler veya korunan özellikler anlamlı hale gelir. 
Gökalp, daha önce değerlendirdiğim “Talat Paşa” şiirinde, Talat Paşa 
için “O nûr senin zekândır ki fark eder” diyerek, onu zekâsı/dâhiliği 
üzerinden tanımlıyor ve halka millî ışık saçan, üstün bir birleştirici 
olarak görüyordu. Şiirde, Talat Paşa ussal üstünlüğüyle birbirinden 
kopuk, tekil monadlardaki zıtlığı ahenkle bütünleştirmişti. Gökalp, 
“İstida” adlı şiirde dâhiliği Mustafa Kemal’le yeniden tanımlar:

Sen dâhisin, buna çoktan inandık.. 
Mefkûresiz rehberlerden pek yandık… (Tansel, 1989, s. 291)

Tekâmülün zenbereği dehândır, 
Tâlihimiz sende etmiş tecelli..  (Tansel, 1989, s. 293)

Arttıkça bu dâhi Türk’ün şöhreti 
Dağılan milletin arttı vahdeti  (Tansel, 1989, s. 297)

O, millî dehânın tam Kemâl’idir: 
Türkün hem Celâl’i, hem Cemâl’idir 
Mefkûre görünmez, o timsalidir 
Mefkûreye çattın söyle, sen niçin? (Tansel, 1989, s. 298)
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Mustafa Kemal’in dâhi olduğunu tekrar tekrar vurgulamakla 
yetinmez; aynı zamanda eski rehberlerin mefkûresiz/idealsiz13 oldu-
ğu için başarısız olduğunu söyler. Mustafa Kemal’i kendi içtimai sis-
teminde önemli bir konuma sahip olan dâhilikle bütünleştirir. Onun 
dehasıyla döner talihimiz. Mefkûrenin sembol bulmuş hali olduğu-
nu vurgular. Halk/monadlar bu sefer mefkûreli, dâhi rehber Mus-
tafa Kemal’in yolunda vahdete/birliğe erişir, bütünleşir. Aynı şiirin 
ilerleyen bölümünde Gökalp benzer bir şekilde, Mustafa Kemal’in 
milletin öncü kahramanı olduğunu belirtir:

Tepesinde kahramanlar olunca, 
Bu memleket dâim gitmiş ileri.. 
İlk sıraya haris fertler dolunca 
Paslı kalmış kalbindeki cevheri..

Bu milletin hâli olur pek yaman, 
Kulağuzu olmazsa bir kahraman.. (Tansel, 1989, s. 293)

Mustafa Kemal’in milleti yöneten kahraman olduğunu dile ge-
tirirken ondan önce milletin başında yer almış kahramanları haris 
fertler olarak hicveder. Önceki kahramanlar açgözlü, hırslı fertler ol-
dukları için milletin kalplerindeki cevherler paslı, karanlık kalmıştır. 
Oysa, “Talat Paşa” şiirinde, Gökalp, Talat Paşa’nın bir tülle örtülü, 
karanlıkta kalmış tüm kalpleri/monadları millî bir ışıkla parlatma-
sını betimliyordu ve millî cevherler böylece aydınlanıyordu. Ama 
1922’nin tarihsel bağlamından geçmişe bakan Gökalp, paslı cevher-
ler görmektedir. Gökalp, 1915’te Talat Paşa’yı milletin babası olarak 
tahayyül ediyordu. Talat Paşa, Nuh peygamber gibi tüm canları bir-
leştirmeseydi tüm millet öksüz kalacaktı. 1922’de millî baba imgesi, 
Mustafa Kemal’in kişiliğinde yeniden kimlik bulur:

13 “Mefkûre” mefhumu, Gökalp’in kendi sosyoloji düşünceleri içinde anlam kazanır. Te-
melde, “ülkü,” “ideal” anlamına gelir. Taha Parla, Gökalp’in “Mefkûre” başlıklı yazısını 
şöyle yorumlar: “Ulusların yaşamında büyük felâketlerin ve tehlikelerin söz konusu ol-
duğu dönemlerde bireysel amaçlar ve kişilikler, her şeyi kucaklayan bir ulusal ideale tâbi 
olurlar. Toplumsal bunalım ve siyasal karmaşa anlarında tüm bireyleri ruh ve kalpleri, 
bir ‘ulusal kişilik’ içinde atmaya başlar; bireysel iradeler susar, tüm vicdanlara bir genel 
irade yerleşir. Benciller fedakâr kişilere, korkaklar kahramanlara dönüşür; öz-çıkar ulusal 
çıkara feda edilir. Bunalım atlatıldıktan sonra da ulusal idealler silinip gitmez; tüm top-
lumsal kurumlarda olgunlaşmayı ve bunları geliştirmeyi sürdürürler. En yüksek biçimini 
milliyetçilikte (ulusal bağımsızlık, ulusal gelişme, ulusal birlik) bulan ideal, toplumsal bir 
olgudur; kamu vicdanında yer etmiş olması gerekir.” (Parla, 1993, s. 112-113)
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Lâkin Türk’ün tılsımını14 sen buldun, 
İksir gibi bu millete ilâçsın..

Türk çocuktur yaşayamaz babasız, 
Karanlıkta kulağuzsuz, lambasız.. 

Acı, kurtardığın yurdun halkına, 
Öksüz gibi boynu bükük bırakma! (Tansel, 1989, s. 292-293)

Milleti birleştiren, yol gösteren nurlu ışık Talat Paşa’nın yeri ve 
onun babalık konumu, Mustafa Kemal’in kılavuzluğunda ve ışığın-
da yeniden dirilir. Türk halkı, Mustafa Kemal’in çocuğudur. Onsuz, 
babasız yaşayamaz; çünkü o Türk’ün gücünü bulmuş, yaralarına ilaç 
olmuştur.

Gökalp’in Enver Paşa için yazdığı şiirde tekrarlanarak vurgu-
lanan bir müjdecilik motifi vardır. Enver Paşa, tanrının kurtuluş 
müjdecisi olarak görülüyordur; çünkü o, halkın duyamadığı, arştan 
gelen gizli ve kutsal fermanı duymuş ilahî kurtarıcıdır. Yeni şiirler-
le beraber, kurtarıcı kimliği de Mustafa Kemal karakteri üzerinden 
yeniden yazılır: 

Ey kurtaran bizi zâlim Yunan’dan! 
Kurtar bizi daha bir çok düşmandan!

Medeniyet gerçi bize uzaktır; 
Mefkûremiz güneş kadar parlaktır.. 
Bütün millet yükselmeğe müştaktır: 
Kurtar bizi cehaletten, noksandan! (Tansel, 1989, s. 291)

Kurtarıcının kimliği değişirken görevi de yeniden tanımlanmış 
olur. Enver Paşa, Yedi Çar’a meydan okuyup kaybedilen toprakla-
rı geri alma, Turan imparatorluğu kurma idealleriyle kurtarıcı ola-
rak kurgulanıyordu. 1922’de savaş fiilî olarak bittiği için Mustafa 
Kemal’le kurgulanan kurtarıcının görevleri, halkı cehaletten kurtar-
mak, devletin eksiklerini kapatmak ve milleti medeni bir seviyeye 

14 Bu sözcük Tansel’in derlediği şiirde “tılısm” olarak geçiyor. Ali Nüzhet’in hazırladığı 
1941 tarihli baskıda “tılsım” olarak yer alıyor.  Tansel’in derlemesinde baskıda yapılan 
maddi bir hata sebebiyle “ı” ve “s” harflerinin birbirinin yerine yazılmış olma olasılığının 
yüksek olduğunu düşünüyorum.
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yükseltmek olur. Bu noktada, kurtarıcının kimliğinin ve anlamının 
değişmesinin, dönemde gelişmeye başlayacak olan cumhuriyet ide-
olojisinin söylemleriyle paralel olduğunu belirtmek gerekir. Artık, 
Osmanlı’yı çöküşten kurtarmak değil, yükselen rejimi yeniden ya-
pılandırmak gereklidir. Bu nedenle, hayal edilen kurtarıcı ve onun 
işlevleri değişir. 

İdeolojik söylemlerin kurgulanışında ve kavramsal kökeninde 
“ben ve öteki” ayrımına dayanan ve çoğunlukla birbiriyle çatışan bir 
ikilik yer alır. Bu ikilik, farklı bağlam modellerinin kahramanlarının, 
birbirine tezat şekillerde kurgulanmasının altında yatan sebeplerden 
biridir. Van Dijk, ideolojik yapının pratik analizini yaparken bu iki-
liğin, “biz ve onlar”ın söylemsel ayrımında temellendiğini belirtir. 
Başka bir ifadeyle “ben ve öteki.” Söylemsel olarak bu ikilik, metin-
lere “olumlu öz-sunum” (positive self-presentation) ve “olumsuz öte-
ki-sunum” (negative other-presentation) olarak yansır (van Dijk, s. 
43-44). Olumlu öz-sunum, öznenin kendisini, “ben”in ya da kendi-
sini de içine kattığı “biz”in olumlu özellikleriyle temsil edilmesidir. 
Olumsuz öteki-sunumu, öznenin “o” diye metinselleştirdiği ötekinin 
veya ötekilerin yer aldığı “onlar”ın olumsuz yönleriyle temsil edil-
mesidir. Gökalp’in yukarıdaki şiirlerinde, Mustafa Kemal’le bütünle-
şen kahraman olumlu bir şekilde temsil edilirken, geçmişteki kahra-
manlar haris ve mefkûresiz olarak nitelenir, olumsuzlanır. Kendisini 
içine dâhil ettiği yeni rejimi överken aynı zamanda ötekileştirdiği 
eski rejimi de olumsuzlar. Bu söylemsel ikilik, şiirlerde eski ve yeni 
rejimle ilgili dizelerde daha belirgin bir şekilde görünür olur: 

Her şey olur: Yalnız iste, emir ver.. 
Kurtar bizi meskenetten, hirmândan!

Sürümüzde bir kurt çoban kalmasın, 
Tepemizde gizli düşman kalmasın; 
Düşmanların dostu hakan kalmasın: 
Kurtar bizi bu yaldızlı yılandan!

Abdülhamid gerçi Kızıl Sultan’dı, 
Buna nispet yine o bir insandı.. 
Çok ma’sûmlar Fetvâ’sına aldandı: 
Kurtar bizi artık Kara Sultan’dan!  (Tansel, 1989, s. 291)
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Gökalp’in “Talat Paşa” ve “Enver Paşa” şiirlerinde, o dönemki 
mevcut iktidarı yahut imparatorluk yönetimini eleştiren herhangi 
bir söylem mevcut değildir. 1922’de Ankara Hükümeti’nin siyasal 
gücü elde ettiği tarihsel bağlamda yazılan şiirlerde, imparatorluk 
dönemi ve sultan ağır bir şekilde yerilmektedir. Yukarıdaki alıntı-
da şiir öznesi “Kurtar bizi” diye Mustafa Kemal’e sesleniyor. Burada 
öznenin kendini dâhil ettiği “biz,” Türk milletini temsil etmektedir. 
“Biz”in karşısında yer alan “o” ise “sürüye girmiş kurt çoban,” “gizli 
düşman,” “düşmanın dostu,” “yaldızlı yılan,” “Kızıl Sultan,”15 “Kara 
Sultan” olan II. Abdülhamit ve onun temsil ettiği değerler ve rejim-
dir. Cumhuriyet rejimi kurulup kurumsallaştıktan sonra, resmî tarih 
yazımında altı kalın çizgilerle çekilerek vurgulanacağı üzere, sultan 
milletini ve vatanını yabancılara satmış haindir, düşmanın dostudur, 
yılandır. Sultanla beraber Osmanlı dönemi de “meskenet, hirmân” 
biriktirmiştir, mahrumiyet ve acizlikle/miskinlikle halkı kuşatmıştır. 
Şiirlerde, böyle yıkıcı bir eleştirel tavırla betimlenen eski rejimin ku-
rumlarıyla dahi hesaplaşılır:

Artık çiftlik değil bu hür memleket. 
“Malikâne” yazılamaz taşında… (Tansel, 1989, s. 292)

Gökalp, özellikle 18. yüzyıldan itibaren büyük toprak sahibi 
Osmanlı elitlerinin oluşmasına yol açan “Malikâne” düzenini, yani 
mülkiyeti devlete ait olan ama bazı kişilere hayatları boyunca kul-
lanmaları için ihtisas edilen arazileri oluşturan ekonomik düzeni 
eleştirir. Bunun yerine halkçılığa dayanan kanunlarla yeni düzen 
kurulmasını ister:

Kurtar bizi iktisâdî buhrândan!

Mektep, müze, dârü’l-fünûn isteriz; 
Halkçılığa uyar kanûn isteriz; 
Terâkkimiz her ân koşsun isteriz: 
Kurtar bizi beyne’l-milel hüsrandan! (Tansel, 1989, s. 291)

15 “Kızıl Sultan” ifadesinin veya kızıllığın, Abdülhamid’in kan dökücülüğüne, caniliğine 
gönderme yaptığı dile getirilmektedir. Gergeon, bu sıfatın Abdülhamid’e özellikle Ermeni 
politikaları nedeniyle verildiğini belirtir (Gergeon, 2006, s. 16; 352-358).
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Şiirdeki sesin, Mustafa Kemal’den dileği, halkın eşitliğine daya-
nan ve milleti geliştirecek yeniliklerin gerçekleştirilmesidir. Okullar, 
müzeler, üniversiteler inşa etmek; ekonomik buhrandan kurtulmak 
ve halkçılık fikriyle oluşturulmuş kanunlar, bu anlayışla kurulmuş 
düzenler üretmektir. Kahramanlar ve onların nezdinde hayal edilen/
dilenen düzen, eski-yeni veya ben-öteki ayrımından beslenen ideo-
lojik bir ikiliğe düğümlü, birbirine taban tabana zıttır. “Türk kahra-
manı,” farklı bir tarihsel bağlamda, farklı bir ideolojik çekimin etki-
sinde tahayyül edilirken, kahramanın işlevi ve görevi değişmiş olur.

Türk kahramanını farklı bir bağlamda, farklı bir tarihsel kişilik-
le birlikte kurgulamak, şiirlerin dilsel ve imgesel özellikleri üzerinde 
de belirleyici/dönüştürücü olmuştur. “Üç Paşalar” arasında Enver 
Paşa birçok kaynakta hep dine bağlı, Müslüman bir kişi olarak anılır. 
Gökalp’in “Enver Paşa” şiirinde, Enver Paşa mistik bir imgelemde, 
ilahî müjdeye sahip, kendisine kutsî ferman verilen, semalardan ge-
len gizli Hakk’ın sesini işiten ve imanıyla yedi düvele cihat başlatan 
kahraman olarak betimlenir. Tasvirler, İslami dilin ve imgelemin 
içinden seçilmiştir: “Hakk,” “cihat,” “arştan gelen ilâhî müjde”… 
Gökalp’in Mustafa Kemal için yazdığı şiirlerde ise böyle bir imge-
lemden uzak bir dil kurulduğu görülür. Basit olarak, Arapça kökenli 
ve İslam geleneğine ait olan “Hakk”ın yerini daha yansız bir niteleme 
“ulu tanrı” alır. Dille beraber şiir de bambaşka sözcüklerle kurulur: 
iktisat, müze, mektep, ilim, hars, mefkûre… Mustafa Kemal’in üstün 
özelliklerini ilahî ve kutsal bir imgelemde kurmak yerine “büyük in-
san,” “Türk aslanı,” “hür rehberi,” gibi görece daha dünyevi, mistik 
alandan uzak benzetmeler oluşturur. Şiir öznesi, Mustafa Kemal’e 
atfettiği olağanüstülüğü nedenselleştirmek için onu ilahîleştirmeye 
çalışmaz: “Sende saklı nice mechûl kuvvetler…” diyerek muğlak 
bir nedensellik bağlantısı kurar. Türk kahramanına ait ilahîlik daha 
ladinî bir bilinçle yeniden kurulur. Yeni Türk kahramanıyla birlikte 
yeniden kurulan dil ve imgelem, yükselen rejimin ideolojik söylem-
leriyle örtüşecek bir biçimde dönüştürülmüş olur.16

16 Burada bir parantez açmakta yarar görüyorum. Bu dönüşümün, yalnızca iktidar iliş-
kileri bağlamında gerçekleştiğini düşünmek veya yalnızca bağlamsal olduğunu öne sür-
mek tek yanlı ve yüzeysel değerlendirmeye yol açar. Şiirlere yansıyan dönüşümü, Ziya 
Gökalp’in kişisel tarihi, fikrî gelişimi, zihinsel dönüşümü; etnik kimlik, dil, millet vb. 
kavramlar hakkındaki görüşleri ve daha geniş anlamda dönemde cereyan eden sosyal, 
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Sonuç olarak, Türk toplumunun şekillenmesinde ve düşünce 
hayatında önemli bir yeri bulunan Ziya Gökalp, 1915’te İttihat ve Te-
rakki iktidardayken tasavvur ettiği kurtarıcı, koruyucu, müjdeleyi-
ci, birleştirici, dâhi, yol gösterici Türk kahramanı imgesini, 1922’de, 
Mustafa Kemal’in lideri olduğu hareket yükselişe geçtikten sonra 
yeniden yazmıştır. Şiirler arası ilişkiler, Gökalp’in değişen siyasal, 
sosyal ve tarihsel konjonktürle beraber, değişen ideolojik söylemle-
rinin şiirsel düzlemde görünür olmasını sağlar. Şiirlerin karşılaştı-
rılmasıyla ortaya çıkan birbiriyle çelişen/çatışan ideolojik söylemler, 
müteşair Ziya Gökalp’in şiirleri, endoktrinizasyon aracı olarak araç-
sallaştırmasının dolaysız sonuçlarından biridir. Van Dijk, iletişimsel 
duruma göre gerekli olan söylemin, bu söylemle doğrudan ilgili olan 
şeyin, yani bir anlamda güncelin temsil edilmesini, metinlerin top-
lumsal bilince daha iyi etki edebilmesi için kullanıldığını söyler (van 
Dijk, 2000, s. 27). Bu bağlamda, Gökalp’in “Türk Kahramanı” imge-
si, bağlamsal modellere uygun olarak, Talat Paşa, Enver Paşa, Mus-
tafa Kemal için yazılan şiirler ve bu şiirlerde baskın olan söylemler 
arası düzeylerde dönüştürülerek yeniden kurgulanmıştır. Gökalp, 
ideolojik söylemlerini, tarihsel bağlama ve güncel epik kahraman 
modeline koşut bir şekilde şiir türü aracılığıyla kurgulayarak, var 
olan toplumsal bilince daha kolay bir şekilde nüfuz ederken, kendi 
fikirlerinin de daha hızlı bir şekilde yayılmasını sağlamıştır. 
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