ZiYA GOKALP'iN LiMNi VE MALTA MEKTUPLARI'NDA YENi
HAYATVE YENi AiLE'

Ziya Gokalp'in, ittihat ve Terakki Cemiyeti Merkez-i Umumi Azasl
olarak siyasi bir kimligi oldugunu biliyoruz. Cemiyetin kendisini fesih tarihi
olan 5 Kaslm 1918 tarihine kadar da bu Uyelik devam etmi~ti. Birinci DUnya
Sava~I'nm ardmdan 30 ekim 1918'de imzalanan Mondros MUtarekesi'nden
a~agl yukan 3 ay sonra, 28 Ocak 1919 gUnU ingilizler tarafmdan
tutuklandlgmda ise istanbul DarUlftinunda il'timaiyat mUderrisligi yapmaktaydl.
Bir sUre ba~ka ittihatl'Ilarla birlikte Bekiraga BoliigU'nde tutuklu olarak kaldl;
daha sonra once Limni'ye, orada 3,5 ay kadar kaldlktan sonra da Malta'ya
sUrgUne gonderildi ve 1,5 Ylh a~km bir sUre de bu adada ikamete mecbur edildi
(Gol'gUn, 1992). 28 MaYls 1919'da istanbul' dan aynlmasl ile ba~layan bu
sUrgUn hayatJ, 16 Mart 1921'de, Anadolu'daki ingiliz esirleri ile Malta'daki
TUrklerin degi~tirilmesini ongoren Londra Konferansl'nda van Ian anla~ma
uyannca 19 MaYls 192I'de istanbul'a donmesiyle sona erdi (Dergah ar~ivi,
Ziya Gokalp maddesi, s. 663). Bu sUre il'inde, karde~i, Nihad Bey de, Mlslr
cephesinde ingilizler'e esir dU~erek Malta'ya sUriildUgU il'in kansl Vecihe
Hamm ve UI' klZI, istanbul'da, ba~larmda erkeksiz kalml~lar ve kar~Illkh gurbet
aClSI I'ekmi~lerdir.
Gokalp, siirgUnde oldugu iki Ylla yakm sUre il'inde haftada iki gUn - yani
posta olan her gUn - kansl Vecihe Hamm'a ve slraslyla onaltl, on ve en kUI'UgU
onbir ayhk olan Seniha, HUrriyet ve TUrkan adh klzlarma mektup yazml~tJr. Bu
mektuplar, TUrk modernle~me tarihinde ozel alanm tarihselle~tirilmesi, yeni aile
modellerinin ve imgelerinin resmedilmesi ve hayal edilmesi, aile Uyeleri
arasmda yeni etkile~im kahplannm geli~tirilmesi, ideal- annelik ve babahk
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tammlanmn kurgulanmasl, yocuk yeti~tirme ve terbiyeye ili~kin yeni norm ve
degerlerin iiretilmesi, klsacasl, modernle~me siirecinde "mahremiyetin
donii~iimii"ne ili~kin mikro toplumsal siireylerin ve pratiklerin incelenmesi iyin
yok degerli bir kaynak olu~turuyor.
Ziya Gokalp'in iyinde bulundugu siyasi hareket iyinde modernist
erkeklerin onciiliigiinde bir tiir "erkek feminizmi"nin etkili oldugunu goriiyoruz;
mektuplarda ozelIikle de klzlanna yonelik tavsiyelerinde kadmm toplumdaki
statiisiiniin iyile~tirilmesini savunan gorii~lerin izlerini gormek milmkiln. Kadm
haklannm erkekler tarafmdan savunulmasmm ve bu donemde modernist yazm
iyinde. baskm bir tema olan ataerkil geni~ aileye y6nelik ele~tirilerin, geny
erkeklerin kendileri iyin giri~tikleri bir ba~kald1f1 ve kendileri iyin
geryekle~tirmek istedikleri yeni bir yetki alam ve kimlik alam oldugunu dikkate
almahYlz( Kandiyoti, 1997:181-201; Durakba~a, 1998:42).
G6kalp'in yakla~lmmda Tilrklerin islamiyet-6ncesi Orta Asya'daki
ya~amlan ve kadmm eski Tilrklerdeki pozisyonu idealize edilmektedir. insan
haklan, demokrasi ve feminizm ya da kadm haklan, Tiirklerin harsmm bir
ozelligi olarak anlatllmaktadlr. G6kalp'in tammladlgl Tiirk milliyetyiligi,
Ballclhga popiilist bir tepkiden beslendi; 6zellikle ideal Tiirk kadml, eski
TUrklerdeki kadm imgesi Uzerine kuruldu. Gokalp'in goril~lerinde, Kagan'm
yanmda aktif bir biyimde Kurultay'a kattlan, erkeklerin yanmda sava~a katllan
eski Tilrk hatunu 6rnek almdl; liiks ve bo~ zaman tiiketmek yerine sosyal
yardlm faaliyetlerine ve evinin baklmma zaman aYlran kadm, ahlaki olarak
yUceltildi; halta ozellikle sava~ ko~ullarmda erkeksiz kalan kadmlann i~
ya~amma ve meslek ya~amma girmeleri de te~vik edildi. (Gokalp'in ~iiri,
aktaran Eri~irgil, 1984: 144)
"Ba~ka uluslar, yagda~ uygarhga girmek iyin, geymi~lerinden uzakla~ma
zorundadlrlar. Oysa Tiirkler'in yagda~ uygarhga girmeleri iyin, yalmz eski
geymi~lerine donilp bakmalan yeterlidir. Eski Tilrklerde, dinin kuralcl
tiirenlerden ve olumsuz tapmmalardan uzak olmasl, bagnazhktan ve din
tekelciliginden kurtulmu~ bulunmasl, TUrkler'i gerek kadmlara gerek obUr
budunlara kar~l yok ho~g6r(jlil yapml~tt." (G6kalp, 1976: 157)

G6kalp, Tiirkr;iilUgiin Esaslan'nda TUrk ailesini, "peder~ahi aile"ye kar~lt
olarak, demokrat, e~itlikyi ozellikleriyle "ebeveyn ailesi" olarak tammhyor.
G6kalp'e gore, bu ailede baba otoriteye sahip olsa da, babamn kadullar ve
yocuklar ilzerindeki otoritesi, kollaYlcl ve demokratik bir otorite olarak

125
tammlanabilir. Peder~ahi ailede ise babanm aile iiyeleri iizerinde tahakkiim
etme, onlan miilk gibi kullanma, hizmetlerinden yararlanma, satma, oldiirme,
~iddet uygulama hakkl var (Gokalp, 1976).
Gokalp'in aym yapltmda "Hukukta Tiirkyiiliik"
savunulmaktadlr:

ba~hgl

altmda ailede

yagda~la~ma

"Hukukta Tiirkyiiliigiin bir amaCl da bir yagda~ aile olu~urmakttr.
<;;agda~ devletteki e~itlik ilkesi, erkekle kadmm evlenmede bo~anmada, mirasta,
ugra~sal ve siyasal haklarda e~it olmasml da gerektirir. Oyleyse, yeni aile yasasl
ile seyim yasasl bu esasa dayanarak yapllmahdlr.
" ... biitUn yasalanmlzda, ozgiirliige, e~itlige ve adalete ayktrl ne denli
kurallar ve teokrasi ile klerikalizme ili~kin ne denli izler varsa tUmiine son
vennek gerekir" (Gokalp, 1976:169).
Tanzimat doneminde hukuk alanmdaki reform yabalarmm ozelligi olan
dualizm, ~eriat ve sekiiler hukuk sistemlerinin bir arada uygulanmaya
yah~llmasl, Gokalp tarafmdan ele~tirilmi~tir. Gokalp, Durkheim sosyolojisinde
hukuk kurallartnm evrimi dii~iincesinden hareket ederek islam hukukundaki
evrimci modernle~meden yana olmu~tur. Onun, kadm haklan konusunda,
kadmlarm toplumsal hayata, ekonomik hayata ve serbest mesleklere katlhmml,
erkek ve kadmlara tan man egitim flrsatlannda e~itligi savunan gorii~leri ve
kadm hukukunda reforma ili~kin dii~iinceleri, ciddi ve yaplcl bir analiz olarak
yorumlanml~tlr. (Berkes, 1979; aktaran Eri~irgil, 1984: 145) Gorii~lerinin aile
hukuku ve kadm haklan alanmda AtatUrk'iin geryekle~tirecegi hukuk devrimine
de zemin olu~turdugu soylenebilir. (Dlken, 2001:332)
Gokalp, bir yandan kiiltUrel modernle~me projesi iyin mevcut olan
kaynaklan degerlendirmeye ve Tiirk kimliginin in~asmda hepsini birden
seferber etmeye yah~makta, bir yandan da farkh kiiltUrel referanslar arasmdaki
gerilimleri yozmek iyin bir formiil aramaktadlr. Aym zamanda kiiltUrel
modernle~meye e~lik edecek bir "iytimai inktlap" gereksinimi de gonnekte ve
ailede, egitimde kurumsal yenilikler de onennektedir:

Tiirkle.mek, islamla.mak ve Muaslrla.mak adh yapltmda, islamclhk,
Tiirkyiililk ve Battclhk arasmda uzla~macl bir kiiltiirel model yaratmaya
yah~lyor:

" ... ~imdiye . kadar yiiriidiigiimiiz mahafazakarhk ve teceddiit yollanmn
ikisi de ylkmaz imi~. Yeni hayatm bunlann ikisinden de sakmmasl gerek ...
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Evvela TiirklUge mahsus miiesseselerimizin ananelerini, tekamiil tarihlerini
tetkik etmeliyiz, sonra islamhga ait... (Gokalp, 1963:169)
Yeni degerler, ozsel olarak ulusal kokenlere ve halkm kiiltUr
kaynaklarma ba~vurularak "alafranga", yabancl ve taklit9i yozla~maya alternatif
bir kiiltiir modeli gergevesinde, sahicilik iddiaslyla ortaya atllmaktadlr:
"BugUn bizim i9in muaslrla~mak demek, Avrupahlar gibi zlrhhlar,
otomobiller, tayyareler yaplp kullanabilmek demektir; muaslrla~mak, ~ekilce ve
mai~etge Avrupahlara benzemek degildir". (Gokalp, 1963:10)
"ASlr terbiyesi maddiyat sahasmda kalmayarak maneviyat alemine
tecavUz ettigi dakikada islam ve TUrk terbiyelerinin hukukuna taarruz etmi~
olur." (Gokalp, 1963:34)
Jale Parla, Babalar ve Ogullar adh yapltmda, Osmanh kiiltUriiniin
ilk a~amalarmda, Tanzimat gibi, mutlak otoritelerin zaafa
dU~tUgii bir tarihsel doneme9te, hem siyasal hem de edebi soylemde baba
arayl~lm 90zUmlemekte; Tanzimat aydmlannm hissettikleri "babaslzhgm" nastl
hem romanlarda hem de ozellikle terbiyeye ili~kin dii~Unsel eserlerde yogun bir
tema olarak nasll i~lendigini gostermektedir.
Batlhla~masmm

"Batl hla~ma programml belirli klsltlamalarla yonlendirmeye 9ah~an
Osmanh aydmlan kaygan ve korumaslz bir zemindeydiler. Artlk mutlak91 ve
ataerkil bir sultanm otoritesine eskisi gibi yaslanamayan mutlak91 bir kiiltUr,
simgesel babasml anyordu. Metinler yetimdiler."(Parla, 1993:15-16)
"Tanzi mat dU~UnUnde belirleyici olan babaYI oldUrmek degil, olmekte
olan babaYI diriltmek 9abalandlr." (s.20)
Tanzimat aydmlarmm ya~adlgl kimlik buhramm Gokalp'in de ya~aml~
oldugunu dU~UnUyorum. Ancak elbette Gokalp'in ya~adlgl donem, ogullann
ba~kaldlfl donemi olarak nitelenebilir; Abdiilhamit'in istibdat rejimine kar~l
orgUtlenmeler, toplumsal, kUltUrel, bilimsel etkinlikler ve etkiler, "gen9
erkekler"i yeni hayata yonlendirmektedir. Artlk bir hami ya da baba aramak
yerine, eski epistemelojik temeller yerine, yeni bir referans aranmaktadlr; buna
gore, yeni bir siyasi rejim ve yeni bir toplumsal dUzen, aym zamanda yeni bir
bilgi kuraml Uzerine kurulmahdlr. Ziya Gokalp'in canhlra~ bir ugra~ i9inde
bUtOn kaynaklan boylesi bir "i9timai inkllap" i9in seferber ettigini gorUyoruz;
onun ~ahsi mektuplan da §ahsiyet alanmda adeta "babamn yeniden kurulu~unu"
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gostermektedir, diyebiliriz. Bu ko~ulJar aym zamanda "TUrk kimligi"nin
ve TUrk milliyetyiligi yeryevesinde kurulu~ sUrecini iyermektedir.

ke~fi

Tanzimat romanmda yokya i~lenen a~m BatIhla~manm kadm ve erkek
karakterlerde yarattIgl yozla~ma ve ozellikle ba~tan ylkanCI kadm
kahramanlann ve 'duyusal ~ehvet'in erkeklerin ~ahsiyetlerinde yarattIgl
sarsmtI, milli mefkureyi iyselJe~tirmi~ kadmlann e~ ve yolda~ olarak seyilmesi
iJe bertaraf edilecektir.
1908 ihtilalinden sonra ve Balkan Sava~lan'nm ardmdan ve Birinci
DUnya Sava~I'nm etkisiyle artan bir biyimde ittihat Terakki'nin kadrolannda ve
aydmlarm dU~Uncesinde TUrk milliyetyiligin etkisi arth. Balkanlardaki
milliyetyi uyam~ ve ayaklanmalar, imparatorluk iyindeki TUrk unsurunun da
uyanmaslm saglaml~tl. Zafer Toprak'm belirttigi gibi, bu donemde toplum ve
ekonomi hakkmda liberal dU~Uncelerin yerine korporatist dU~Unceler aglr
basmaya ba~ladl. ittihat Terakki iktidan da bilinyli olarak MUslUman TUrk bir
orta slmf yaratabilmek iyin MUslUman TUrk giri~imcilere destek verdi (Toprak,
1980).
Gokalp'in korporatist gorU~leri, uzla~macl, dayam~macl, yatI~maslz bir
toplumun yaratIlmasmda Bahh sosyologlardan, ozelJikle Durkheim'dan
esinlenilerek olu~turulmu~tu. Ziya Gokalp'e gore Uy ge~it toplumsal grup vardlr:
aiJe gruplan, mesleki gruplar ve siyasi gruplar. Korporatist toplum modeline
gore, bUtUn bu topluluklar ve onlara ili~kin kuralJar uyum iyinde olmahydl.
Gokalp'in benimsedigi organisist toplum gorU~Une gore, aiJeler, ulusal
toplumun ve ulus-devletin hUcrelerini, mesleki gruplar da organlanm olu~turur
(Gokalp, 1976: 145). Gokalp, ferdi hUrriyetierin toplumsal dayam~ma ve kamu
ylkarma ters dU~memesi gerektigini savunmu~; haktan yok vazifeye vurgu yapan
ve kendi deyimiyle "iytimai mefkureciJik" diye adlandmlabilecek bir dU~Unce
sistemi kurmu~tur.
Gokalp'in "yeni hayat" tasavvuru da yukarda anlatllan korporatist toplum
modeline uymaktadlr. Alfred Fouille'den (1838-1912) esinlenen Gokalp," ideeforce", yani "fikir-kuvvet"lerin cemiyet ya~amml donU~tUrmedeki rolUnU
anlatmaya 9ah~lr. Gokalp'e gore Me~rutiyet'in iJam "yeni hayat"m
geryekle~tirilmesi iyin tek ba~ma yeterli degildir. Gokalp'e gore "yeni hayatm
programl olmaz, istikameti olur"; ya da yeni hayat siyasi bir programla degil,
fikirlerin toplumsal bUnyeye yayIimaslyla, nUfuz etmesiyle geryekle~tirilir.
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" .. .yeni hayatl ne iyin istiyoruz? ... Eski hayatl, iyinde ya~adlglmlz hayatl
begenmiyoruz da ondan. Fakat aylk olabilmek iyin ozledigimiz "yeni hayat"l
tarif etmemiz lazlmdlr. Hayat tabiri gayet umumi bir manaya gelir. Bu kelime,
sosyal anlamda kullamldlgl zaman iktisadi ya~ayl~m, aile ya~ayl~lmn, felsefe,
sanat, ahlak, hukuk, siyaset goril~lerinin ve ya~aYl~lanmn hepsini anlatlr. "Yeni
hayat"l ozledigimize gore, bunlar hakkmda ~imdiki anlayl~lmlzl ve ya~ama
~eklini begenmiyoruz da yeni iktisat, yeni aile, yeni felsefe, yeni sanat, yeni
ahlak, yeni bir siyaset ozlilyoruz. i;:imdi de (yeni) kelimesinden ne anla~Iimasl
lazlm geldigini aylklamamlz lazlmdlr. Bir hayatm temel yaplslm 0 ya~ayl~a ve
anlaYl~a verdigimiz klymetler meydana Ylkanr. Eski dedigimiz ya~ayl~m
iktisada, aileye, sanata, felsefeye, hukuka, ahlaka ait klymetieri var. Eski hayatJ
begenmeyip yeni hayatJ ozlemek demek bu klymetler yerine yeni klymetier
bularak bunlan yaymaya yah~mak demektir. i;:u halde yeni hayatl'Iiar, yeni
klymet yaratmak isteyenlerdir. Yeni klymet yaratmaya "sosyal inkIiap" derler.
i;:u hal de, "yeni hayat''yllar, Me~rutiyet dedigimiz siyasi inkllabl yeter
gormiiyorlar da hakh olaraktoplumsal inkllap istiyorlar... (Eri~irgil, 1984:76)

Gokalp, idealist bir fikir adam!. ideallerin insana verdigi hayal etme,
tasavvur etme giicilne inamyor ve hem ~ahsi diizeyde, hem de ulusal dilzeyde
idealler kurmamn, 0 idealler gerl'ekle~mezse dahi ilerleme ve geli~me
saglayacagml dil~iiniiyor.
"insanlan yiikselten tek sebep ideallerdir. idealler belirsiz gayelerdir.
Onlardaki belirsizligin I'ekiciligi ve sihridir ki insanhgl siiriikler ve ilerlemeye
dogru gotiirOr. Hem ben size yeni hayatm kwmetieri ~unlardlr, desem ve hepiniz
de inansamz ve buna gore I'ah~samz, samr mlsmlZ ki muhakkak ki istediginiz
olur. Bir de bakarsmlz hiy iimit etmediginiz, hil' beklemediginiz neticeler
meydana geliverir. idealinizin gerl'ekle~memesine ragmen bu olan ~eylerin de
bir geli~me, bir ilerleme olduguna asia ~iiphe etmemelisiniz." (Eri~irgil, 1984:
77)

Gokalp'in silrgilnden yazdlgl mektuplarda da, "metkurecilik" aglr
basmaktadlr; hasret duygusuna kar~l bu dii~iince ve tahayyOI giiciiyle direnl'
gostennektedir. G6kalp, siirgiin hayatml iiylii bir gurbet olarak anlabyor;
yuvadan, meslekta~larmdan , vatanmdan uzak dil~mek katmerli bir duygusal
mahrumiyet yaratJnaktadlr. E~i Vecihe Hamm'a yazdlgl mektupta ~6yle
demektedir:
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"Yuvamdan, yavrulanmdan uzak dii~mek bir gurbet. ilmi, edebi,
meslekta~lanmdan aynlmak ikinci bir gurbet.. Senden ayn bulunmak,
yavrulanmm clVllttlanm i~itememek bir hicran degil midir? Edebi ve ilmi
mecmualara yazl yazamamak, Dariilftinun'da, Tiirkocagl'nda konferanslar
verememek, dii~iinmekten ba~ka bir i~i olmayan bir adam i~in, biiyiik
mahrumluk degil mi? Benim aSll vatammdan, biiyiik ve hakiki vatammdan
ba~ka bir de kii~iik vatamm vardlr ki birisi mesleki ziimrem, ikincisi de sevgili
ailemdir. Ben bu ii~ vatandan da viicut~a uzaglm; fakat ruhum, kalbim, hayatlm
onlarla beraberdir". (Malta-Polverista, 3 KaSlm 1919; Gokalp, 1989:96-97)
Aile hayatml, cemiyet hayatmm en duygu yogun
mekan olarak tahayyiil etmektedir:

ya~andlgl

toplumsal

"Mefkurelerin en kii~iigii, en kadimi, en samimisi, en yakml aile
birligidir. insan beraberlik zevkini, birlik lezzetini ibtida (en once) aile
ziimresinde tadar. insan aile hayatmm lezzetini tattlktan sonradlr ki, milletini ve
mesleki ziimresini de aileye benzeterek daha ~ok sever." (Malta-Polverista, 4
Haziran 1920; Gokalp, 1989:332-33)
"Biz Tiirkler aile hayatml bilmiyoruz. Aile hayatmm klymetini ondan
uzak dii~tiikten sonra anhyoruz. insan milletinden sonra en ~ok ailesini
dU~iinmelidir; yurdundan sonra, en ~ok yuvaSI i~in ~ah~mahdlr." (Malta, 2
Ekim 1919; Gokalp, 1989:47)
Ataerkil aile yerine babaerkil ebeveyn ailesinin yUceltilmesi ve yekirdek
ailenin ataerkil aileden ozerkle~mesinin savunulmasl, modernle~meci dii~iince
i~inde vurgulanan bir tema idi. Bu siire~ i~inde, mesafeli, otoriter baba yerine
yocuklanyla duygusal olarak daha yogun ili~ki kuran ve hem e~iyle hem de
yocuklanyla ili~kilerinde "muhabbet"i onemseyen bir baba ideali olu~mu~tur ve
bu modernle~meci baba imgesi, Gokalp'in mektuplannda da toplumsal
tahayyiile rehberlik etmektedir.
Limni ve Malta mektuplan, Gokalp'in aileyi nastl "slcak bir yuva" olarak
hayal ettigini gosterir. Mektuplannda aile iiyelerinin birbirlerine verdikleri
psikolojik, manevi destek ozellikle vurgulanmaktadlr. Bu mektuplarda, Ziya
Gokalp, sUrgUndeyken bile ailesinin manevi birligini ve huzurunu yiiksek
tuttnaya ~ah~an bir aile babasldlr:
"VUcudumu sizden aYlrdllar. Muhayyilemi, haftzaml aYlramazlar ya?
Ben haflzamla ge~mi~te, muhayyilemle de gelecekte yine hep sizinle beraber
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ya~ayabiliyorum. Emin olun ki her giin, her saat, her dakika, senin1e ve
yavrulanmlzla beraberim. Aradaki uzakhklar, yakmhglmlza mani olamlyor.
in~aallah yakmda maddeten de beraber oluruz (Malta-Yeniverdala, 29 Ocak
1920; Gokalp, 1989: 166-67).

Her iiy klzma hitaben yolladlgl 10 Kaslm 1919 tarihini ta~lyan
mektubunda, "Kiiyiik K1Zlmm Dilinden" ba~hkh bir de ~iir bulunmaktadlr ve
baba ile klzlan arasmdaki hasret ve duygu yogunlugu dile dokiilmektedir:
" ..Diin mai bir ku~ geldi, penceremin e~iginde durdu, otmeye ba~ladl. Ku~
diliyle diyordu ki, Tiirkan'm yanmdan geliyorum. Bahyede ikbal'le beraber
oynuyordu. Oyuncaklan, bebekleri yoktu. Kendi kendine bir tiirkii soyJiiyordu.
Bu tiirkiiyii ezberledim. i~te ~udur, diyerek bu sozleri soyledi:
"Bugiin pencerenin oniindeydik hep,
Bekledik posfadan ablam gelecek
Ablam boynu biikiik dondii posfadan
Dedi, "Vapur, yarm ak:;am gelecek!"
Annemin gozleri doldu, dedim: "Bak,
Ku~

diyor, babandan selam gelecek! "

Bir kaglf olarak okudum, dedim:
"Aglama, giil anne! Babam gelecek!"
Sererek seccade bir namaz klid,m,
Diyorlar ki namaz klisam, gelecek!
Kiir;iik ablam gam, ir;inde saklar,
Feryada gelirse farnam gelecek!
Yiice Tanrz! 9abuk babam, gonder!

o gelince eve bayram gelecek!"
(Malta-Polverista, 10 Kaslm 1919; Gokalp, 1989:81-82).
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Aile reisi olan babanm ailesine kar§1 sorumluluklan ve vazifeleri §oyle
anlatIlmaktadlr:
"Kadm ve yocuk, erkege Allah'm emanetleridir. Erkegin vazifesi,
Allah'm kendisine emanet ettigi kadmla yocuklan mes'ud etmek ve bilhassa
yocuklanm istikbalde mUkemmel bir saadet ve fazilete hazlrlamaktadlr. (MaltaPolverista 12 Nisan 1920; Gokalp,1989:274)
SUrgUnde olmasl nedeniyle yocuklarm tahsil ve terbiyesine nezaret
edemeyi§inin slkmtIsml ya§ar; terbiyenin ve tahsilin millet hayatmdaki onemini
vurgular:
"Bir milletin istikbali, yocuklannm tahsil ve terbiyesine tabidir. insanlan
kitaplardan daha iyi terbiye edecek §ey, vakalardlr. HayatI ogrenmek iyin
gonnek kafidir. Millete ait her§ey - ister muzafferiyet, ister felaket olsunferdleri terbiye eder. Yalmz bu terbiyelerden hakklyla istifade edebilmek iyin
tahsil lazlmdlr. Terbiye be§ikten ba§lar. <;;ocuklar her i§ittigini, her gordUgUnU
taklid eder. <;;ocugu §Imartmak iyi olmadlgl gibi, onu korkutmak da iyi degildir.
<;;ocuk tathhkla, sevgi ile yola getirilebilir." (Malta, Polverista, 12 Nisan 1920;
Gokalp, 1989:276)
Gokalp, sUrgUn ya§ammda kendini cennetten kovulan Adem' e benzetir.
Doyumlu, huzurlu bir manevi hayatm saglanmasl iyin aile ayinlerinin onemini
dile getirir:
"Adem, Cennetten kovulduktan sonra daima Cennetteki saadeti
hatIrlamakla vakit geyirdigi gibi ben de hep geymi§ zamandaki yuva hayatlml
dU§Unmekle omUr sUrUyorum. Aile sofrasmda yay iymek, yahut yemek yemek
bana bir ibadet gibi, bir ayin gibi gelirdi. <;;ocuklanmlZln clvlltIlannl dinleyerek,
yavrulanm mes'ud yuvalannda besleyen bir 9ift gUvercin gibi, ne bahtiyarene
yemek yerdik! Ba§ka bir yerde yemege davetli bulunmak bana esaret gibi
gelirdi. ~imdi bu esareti hergiin yekiyorum. Evimiz bir huzur yuvasl, bir sevgi
ocagl, bir saadet yurdu idi. Biz orada kendi alemimizde dl~andaki ihtiras,
giirliltii birini i~itmeksizin siikiinetle ya~ardlk." (Malta-Polverista , 26 Temmuz
1920; Gokalp, 1989:388)
Biiyiik klZl Seniha Hamm'a yazdlgl mektupta; ailenin, dl~armm ve
kamusal hayatm, siyasetin 91kar 9atI§masmm gUrUltiilU diinyasmdan ka91~ i9in
bir mabed niteligi ta~ldlgml vurgulamaktadlr:
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Aile bir mabeddir ki, en samimi ibadetler orada yaplhr. Aile, bir
mektebdir deruni terbiyeler orada ahmr. Aile, bir hUkUmettir ki, en ~efkatli
adalet ancak orada gUl'lenebilir. Aile, kulubeyi bir saraydan daha mUreffeh
yapan, fakirane bir sofraya en zen gin ziyafetlerden ziyade lezzet veren bir sevgi
cem'iyyetidir. (Malta-Polverista, 16 Eyliil 1920; G6kalp,1989:440)
Mektuplarda e~inin sagligma, ozellikle de ruhsal saghgma itina
gostermesi il'in onu uyarmakta; anne olarak I'ocuklarm baklm ve egitimlerinde
itinah olmasml ondan istemektedir. C;:ocuklarm ruh terbiyesinde, annenin
ozellikle I'ocuklanyla ileti~im ve etkile~imdeki rolU vurgulanmaktadlr:
"Bir anne I'ocuklanm soyletmeli ve onlara ihtiyal'lanna gore terbiye edici
sozler soylemelidir. C;:ocuklar aile tarikatinin mUridleridir. Anneleri onlann
~eyhleri gibidir. ~eyh, nasll mUridlerinin ruhlanyla me~gul olur ve daima bu
ruhlan tedavi ederse, anne de I'ocuklan hakkmda onun gibi yapmahdlr." (Malta,
Polverista, 22 Temmuz 1920; Gokalp,1989:384)
Babalarm I'ocuklarm egitim ve sosyalizasyonunda artan rolleri; ozellikle
modernist babalanmn destegiyle egitim gorecek olan "I'agda~ kadm" imgesi one
I'lkanhyor:
"Bir baba evladlarmm hangi il'timai mefkurelerle perverde (sosyal
ideallerle beslenmi~) oldugunu bilmek ister. Cemiyet il'inde ya~ayabilmek il'in
insanm iradeli, akllh, faziletli, metanetli olmasl lazlmdlr." (Malta, Polverista, 4
Mart 1920)
Klz I'ocuklarmm egitimini milli mefkure al'lsmdan da elzem gormektedir:
"Eskiden klzlarm terbiyesi, onlan ev i~lerine ah~tlflnaktJ; fakat bugUn
klzlardan YUksek tahsil de isteniyor. Kadmlann vazifesi yalmz I'ocuklanm
terbiye etJnek degildir. Milleti terbiye etmek, erkekleri dogru yola sevketmek de
onlarm vazifesidir." (Gokalp, 1989:322).
"Ya~amak

il'in, evvela insanm bir mefkuresi olmah! Mefkure tlikenmez
vecdlerin, Umitlerin menba'ldlr. Mefkureler, milli felaketler zamanmda dogar.
BugUn, Tiirklerin en ziyade mefkureli olacaklan zamandlr. Sizin il'in ba~ka bir
mefkure daha vardlr ki kadmlann ilim, ahlak ve hukukl'a yiikselmesine
I'ah~maktlr ... " (Gokalp, 1989:21).
Kansl Vecihe Hamm'a yazdlgl mektuplarda da ona psikolojik destek
venneye I'ah~makta ve sUrgUndeyken kurdugu "Ye~ilkoy hulyasl" ile onu
avutmaya I'ah~maktadlr. "Tekrar kavu~unca ye~il bir koyde inzivaya
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gekiliyoruz. Koyunlarla, ineklerle, tavuklarla beraber, mes'ud bir omur
ge9iriyoruz. TUrkan klr 9igekleri toplarken, ablalan kitap okuyorlar. Sabahlan,
ku§larm okudugu ezanlarla uyamyoruz. Ye§il 9amlann altmdan daglan, golleri,
Irmaklan seyrediyoruz." (Yeniverdala, 29 Ocak, 1920; Gokalp, 1989:166-167)
Gokalp'e gore bir adamm ruh saghgl, aile saadetine baghdlr; yuva, bUtUn
aile Uyeleri i9in bir duygu slgmagldlr:
"Bir adamm sevdikleri ve sevenleri yoksa, felaket kar§lsmda ilk hatmna
gelecek §ey intihardlr. intihar eden adamlann ahvaline dikkat etmi§ler: Hep
bekar, yahut evlatslz kimselerdir. Demek ki insam mes'ud eden, yani hayatl ona
sevdiren muhabbetlerdir. Ben bu mahbusluk ve menfilik Iztiraplanm hep bu
muhabbetler sayesinde yenebildim. Daima muhayyelemde canlandlrdlglm,
ileride ge9irecegimiz saadetli omUrdUr. Bazan gegen tath gUnleri hatJrlanm;
fakat ekseriya gelecekteki mU§terek saadetlerimizi dU§UnUrUm. Ye§il bir koyde,
co§kun bir Irmagm klYlsmda aga91ar altmda oturmu§uz. TUrkan, 9akll ta§lan
arasmda sadefler topluyor. GUzel bir ta§ bulunca, sevin91e baglrarak HUrriyet'in
yanma ko§uyor: "Abla bak, nasll gUzel parhyor!" diyor. HUrriyet, elindeki kitabl
blrakarak, TUrkan'm ta§ma baklyor: "<;ok gUzel, 90k gUzel!" diyor. Ondan
sonra Seniha'ya gelip gosteriyor. 0 da, manzaranm resmini yapmakla me§gul..
o da flr9asml blrakarak ta§a baklyor. Haslh TUrkan, buldugu hazineyi ayn ayn
hepimize gosteriyor .... " (Polverista, 16 Subat 1920; Gokalp, 1989: 196-197).
Gokalp'in mektuplannda resmedilen ideal aile imgesinin ozellikle
Cumhuriyet doneminde benimsenen modernle§me projesi i9inde, kultUrel
modernle§me gergevesinde "yeni aile modeli" olarak benimsendigini
dU§UnUyorum. Ozellikle orta slmf aileler i9in modern aile ya§aml hem e§ler
arasmda, hem de ebeveynlerle 90cuklarla arasmda daha duygu yogun ili§kilere
dayandmlmak isteniyordu. Benim burada aynca vurgu yapmak istedigim konu,
babanm aile i9i ili§kileri, ileti§imi, etkile§imi dUzenlemekte aktif bir rol
Ustlenmesidir. Modern aile ya§aml, aileye ili§kin ozel mekan ve zamanm
olu§masml gerektirmekteydi. Aile Uyeleriyle payla§J1an ve bir ol9Ude dl§anya
kapah olan bu mahremiyet alam ve "aile zamam" 90gu zaman Ye§ilkoy benzeri
"pastoral ka91§" anlatJlan ve koy manzaralan, tabiat tasvirleri aglrhkh sanatsal
temsiller ile tahayyUl ediliyor ve kuruluyordu. E§ ve 90cuklarla birlikte zaman
ge9irme pratikleri ve bu sUre9te geli§en ritUel ve "adab-I mua§eret" de,
modernle§me serUveninin ev haline ili§kin, "mahremiyetin donU§UmU"ne i1i§kin
kayda deger gostergeler sunuyor.
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(1)

Meslek KadIn!

Dersiniz, "bir gent; klZ ya§l dolunea
Mutlaka kendine bulur bir koea,
Koeasl evine getirir ekmek,

a halde kadma meslek ne gerek?
Kadmm meslegi olmakflr karl,

a r;lkmasm sakm bundan dl§an
Ne lazlm erkek rakibi olmak,
Degil mi iki ezelden ortak,
j§r;iye olunea rakip karlS!
Kol artar, ueretin gider yarlSI,
jkisi abrlar aym uereti
Oeagm eksilir, artmaz serveti"
Bu siMer hep dogru, jakat her kadm,
Bulur mu bir koea, bulsa da yarm
Bu adam olmez mi?

a halde nasll,

Dersiniz, "kazanma, iste muttasll!
Gorurken ortada i§te binleree
Koeaslz kadmlar r;eker i§kenee.
Dersiniz: "Degiller meslege muhtar;,
Ya koea bulmah, ya kalma" ar;!"
Evvelee melee idi, hep zengin evler
Kadmlar bulurdu slgmaeak yer,
Ya$amak gur;le$ti, §imdi her erkek
Aneak karlsma yedirir yemek.
Sanmaym, hepsi de bir yuk ta§lyor,
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Bin;ogu hodgamdzr, bekar ya$lyor.
<;ilnkil var, binlerce sefih kocalar,
Ya muttasll it;er, ya kumar oynar,
Kimil de mahpusta alzr solugu.
At; kalzr evinde t;oluk t;ocugu
Bunlar da olmasa, kadm insandlr,
insanm en biiyilk hakkl irfandlr.
Kadm t;alz$mazsa fikri yilkselmez,
Tabii,

0

zaman size denk gelmez.

Kadm yilkselmezse alt;alzr vatan
Samimi olamaz onsuz bir irfan

Kocalz, kocaS1Z birt;ok kadmlar
At;tzrlar:; dersiniz: "i$siz kalsmlar!"
Derim ki: "0 halde kasdiniz mut/ak,
Bunlart umuma odalzk yapmak!
(Aktaran Eri~irgil, 1984:142-43)
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ABSTRACT

In this article, Gokalp's letters are used as the reading material to
highlight some micro social processes of the cultural modernization project that
Gokalp himself inspired. The letters that he wrote to his wife and his three
daughters, from exile in Malta and Limni, show his deep emotional and
intellectual involvement in family and family life which he placed in the center
of his program of "social idealism" and social reform, that is, the making of a
"new life". I argue that Gokalp's letters show the signs for a new "social
imagination" or "a new wiry of imagining the society "; as themes ofdissolution
of the Empire, crisis in Ottoman family and lack ofguardianship of the father in
the family are somewhat transformed into discourses about
reinstitutionalization of fatherhood and family within a new cultural and
solidarist model of Turkish nationalism.

