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Yunanca kadın dergileri, gerek Yunan, gerekse Osmanlı toplumunda 
onlarca yıldır Yunan kadınını araştıran tarihçiler ya da günümüzdeki 
tanımıyla cinsellik tarihi üzerine araştırma yapanlara konu olmuştur. 

Özellikle Osmanlı döneminde Rumca çıkan kadın yayınları üzerine yapılan 
araştırmalar, Yunan devletinde milli yayımcılığın bir devamı olarak üretime 
katılan kadın basınına nazaran kısıtlı olduğu halde ve kimi zaman önemli bir 
ölçüde olgunun ortaya çıkmasında iki ülke arasındaki farklı tarihsel çerçeveyi 
göz ardı etmiş olsa da, Rum milletinde kadınların basında yer alması üzerine 
epey bilgi sunmuş ve böylece bölgenin kültürel tarihine katkıda bulunmuştur. 
Ancak, diğer millet gruplarındaki kadın basınını konu alan başka araştırmalar-
da1 olduğu gibi, araştırmaların asıl hedefi, kadın kimliği veya imajları, özellik-
le de cinsiyet bilincinin ve feminist bilincin gelişme süreci olmuştur.2 Osman-

1 Bkz. (örneğin) Zehra, Toska, “From Ottoman Feminism to Turkish Feminism: Women’s 
Journals and Policies of Publication”, Sidiroula Ziogou-Karasteryiou (ed.), Balkan Tarihinde 
Kadınlar-Kadın Eğitimcilerinin Hayatları Üzerine Hikâyeler (Γυναίκες στην Ιστορία των 
Βαλκανίων – Ιστορίες Ζωής Γυναικών Εκπαιδευτικών), Selanik, Vanias, 2009, s. 113-120. 

Αyfer Karakaya-Stump, “Debating progress in a ‘serious newspaper for Muslim Women’: The 
periodical Kadın of the post-revolutionary Salonica, 1908-1909”, British Journal of Middle 
Eastern Studies 30, no 2 (2003) s. 155-181; Lerna Ekmekcioglou, “Ardēmis: An Armenian 
Women’s Journal Published in Egypt, 1902-1904,” Journal of Armenian Studies 8, no. 1 (2004) 
s. 11-28;  Nadezhda, Alexandrova, “The Debate on the ‘Women’s Question’ in Bulgarian 
Press of 19th century: Limits and Opportunities for Women’s Education”, Sidiroula Ziogou-
Karasteryiou (ed.), a.g.e, s. 95-104. 
2 Bkz. (örneğin) Eleni Fournaraki, “Erken bir Yayın Teşebbüsü”: Efrosini Samartzidou’nun 
Kipseli Dergisi, İstanbul 1845”, Vasiliki Kondoyanni (ed.) Kadın Anlatımları, Uluslararası 
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lı döneminde Rumca kadın yayınları ile eğitim 
alanındaki talepleri arasındaki bağlantı, veri-
lere dayandığı halde, bu nedenle de kadınların 
eğitim tarihi konusunda yapılan araştırmalar-
da kaynak olarak büyük önem taşımasına rağ-
men, bu kaynaktan günümüze kadar ne kadın 
tarihini araştıran tarihçiler yararlanmış, ne de 
cinsellik tarihi araştırmacıları böyle bir yakla-
şımda bulunmuştur. Oysa kadın yayınları kay-
nak olarak son derece önemlidir; zira kaleme 
aldıkları makalelerle öncelikle yayımlandıkla-
rı devirde hemcinslerinin eğitimi konusundaki 
görüşleri, eğitim arayışındaki yorumları ve pe-
dagojik anlayışları dile getirilmektedir; bunun 

ötesinde, kadın eğitimi gerçeğini yeniden düzenleme açısından büyük önem 
taşırlar.

Bu çalışma, kadınların halk eğitimi kavramına odaklanmak suretiyle 19. 
yüzyılda Osmanlı dönemi Rumca kadın dergilerinde yer alan kadınların eği-
tim hakları tartışmalarını yansıtmayı amaçlamaktadır. Diğer bir deyişle bu 
çalışma, yayınların kadınlar için önerdiği eğitim programını ve zamanla 19. 
yüzyıl süresince halk eğitimi kavramını oluşturan taleplerini, önerilen eğitim 
programlarındaki yerlerini, taleplerle öne sürülen argümanları ve felsefi te-
melleri aktarmayı amaçlamaktadır. Böylece çalışmanın dayandığı yayınlar 
kısaca tanıtılmakta, kadınların eğitimi ile ilgili talep ve fikirler derinlemesine 
incelenmekte ve  ‘umumi’, ‘kamu’ ya da sonuçta 20. yüzyıla geçişte ‘halk’ 
eğitimi olarak adlandırılan kavramın oluşumu ile ilişkilendirilmektedir.

Araştırma üç kadın dergisine dayanmaktadır. Bunlar İstanbul’da kadınlar 
tarafından yayımlanan ve daha ziyade kadın okurlarına hitap eden Kipseli 
(1845), Evridiki (1870-1973) ve Bosporis (1899-1906)’tir. Her şeyden önce 
kadın yayınlarının başta gelen dergileri oluşları3 ve dolayısıyla, özellikle Os-
manlı topraklarındaki kadın yazarların başlıca konusu olan eğitimin kadın-
ların kendileri tarafından kaleme alınması ve bu araştırmanın hedefi olan 
kadınların görüşünü, diğer kadın yayınlarına kıyasla daha büyük bir sıklıkla 

Konferans Bildirisi(Λόγος Γυναικών, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου),  Atina, Trakya Dimokritio 
Üniversitesi / E.L.I.A. 2008. s. 37-54; Maria Grivea, Kadın Dergisi Evridiki (1870-1873): 
19. yüzyılın İkinci Yarısında Kadın Düşünce Bilincinin İfade ve Şekillenme Çabaları (Το 
γυναικείο περιοδικό Ευρυδίκη (1870-1873): προσπάθεια έκφρασης και διαμόρφωσης γυναικείας 
συλλογικής συνείδησης στο β΄ μισό του 19ου αι.), lisansüstü tezi, Edebiyat Fakültesi, Girit 
Üniversitesi 2001; Anna Frangoudaki, Caglar Keyder (ed.), Ways to Modernity in  Greece and 
Turkey. Encounters with Europe 1850-1950, Londra/New York, I.B. Tauris, 2007, adlı eserde 
Aggelika Psarra, “A gift from the New World: Greek feminists between East and West (1880-
1930)”,  s. 150-176.
3 Kadın yayınları, kısmen ya da yalnızca kadınlara hitap eden yayınları değil, kadınlar 
tarafından çıkarılan yayınları ve erkekler tarafından yayımlanan ve kadın okurlarına hitap eden 
yayınları da kapsamaktadır. 
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yansıtması bu yayınların seçimini yönlendirmiş-
tir. Ayrıca adı geçen bu dergiler 20. yüzyılın baş-
larına kadar Rum cemaati tarafından bu katego-
ride yayımlanan yegâne kadın dergileridir.4 19. 
yüzyıl sonuna kadar Osmanlı devleti tarafından 
yapılan büyük reformlarla basında kaydedilen 
büyük gelişme ve 1908’den 19145 yılına dek 
basında sansürün kaldırılmasıyla getirilen daha 
geniş kapsamlı reformlarla yayın ürünleri zirve-
ye ulaşmış ve Rumca yayınlar, Müslümanların-
kinden sayıca fazla olmasına rağmen,6 Türkçe 
yayımlananlar hariç, kadınlar tarafından yayım-
lanan, ancak yalnızca kadınlara hitap etmeyen der-
giler de dahil olmak üzere,7 gerek Rumların, gerekse diğer millet gruplarının 
kadın yayınlarının sayısı kısıtlı kalmıştır.8  

Yukarıda adı geçen dergilerin yayın dönemi, Osmanlı topraklarında Rum 
kadınının eğitim sürecinde özel bir yer tutan gelişmeyle aynı zamana rastla-
maktadır. Kipseli dergisi, kadınların sistematik olarak eğitildiği ilk döneme 
(1840-1860’lı yıllar veya dağıtım bölgesine göre 1870’li yıllar), gerek cema-
atin gerekse bireysel desteklerle kız çocukları için kurulan sistematik ilko-
kulların, henüz iptidai olan daha ‘yüksek’ bir eğitim sunan (ilkokullar daha 
‘yüksek’ sınıfları, zamanla ‘takseis ellhnikou’ adı verilen orta sınıfları bünye-
4 Artemisia Landraki’nin Spintir dergisinin adı (Hanya, 1902) geçmemektedir, zira 
yayımlanması Girit’in otokrasi dönemine rastlamaktadır. Bkz. Hanya Tarih Arşivi, Spintir, 1-12 
(1902).  Bosporis dergisinin yayımı sona erdikten sonra, İstanbul’da Hariklea P. Melandrinou 
tarafından Hanımların Gazetesi (Efimeris ton Kirion, 1909-1911) yayımlanmaya başlandı. 
Kostoula Sklaveniti, “Kadın Yayınları” 1908-1918”, Diavazo 198 (1988) s.14.
5 1908 başlarında, Osmanlı topraklarında toplam 120 gazete yayımlanmaktadır. Oysa 
Meşrutiyetin ilanından yedi ay sonra, 308 Türkçe, 109 Rumca, 67 Arapça, 36 Fransızca, 34 
Ermenice, 19 İbranice, 11 Bulgarca, 5 Arnavutça ve 4  Sırpça gazete yayımlanmaktaydı. Ali 
Arslan, Dönemin Belgelerine Göre, Osmanlı Devleti’nde Rum Basını, Hristos Pambalos. Atina, 
Eptalofos, 2004, s. 4.
6 Örneğin (bkz. 49. ve 50. dipnot), 1876 yılında İstanbul’da 47 yayın çıkmaktaydı. Bunlardan 
14’ü Türkçe, 9’u Rumca, 9’u Ermenice, 7’si Fransızca, 3’ü Bulgarca, 2’si İngilizce, biri Arapça 
ve biri Almancaydı (A. Arslan a.g.e., s. 19). Toplam olarak 19. yüzyılın ikinci yarısında Rumca 
yayınların (gazete ve dergiler) yüzü bulduğu öne sürülmektedir. Konstantinos Svolopoulos, 
İstanbul 1856-1908: Hellenizmin Gelişme Devri, Atina, Ekdotiki Atinon, 1994, s. 64.
7 Bu kadın yayınları türüne Günlükler de dahil edilmektedir, örneğin: A. Papadopoulos ve 
H. Korakidis’in Hanımların Günlüğü (Ημερολόγιον των Κυριών) (İstanbul, 1888-1889); K. 
Prevezioti ve E. Tavaniotis’nin  Anılar (Αι Αναμνήσεις) (İstanbul, 1899-1905 [?], ilk iki yıl 
yayımcı sadece Tavaniotis idi); M. Mavrokordatou’nun Epir (Ήπειρος), (İstanbul, 1910); E. 
Svorono’nun Küçük Asya Günlüğü (Μικρασιατικόν Ημερολόγιον) (Vasi Samou 1906-1918, bu 
günlük Ege Günlüğü’nün (Ημερολογίου του Αιγαίου) devamıdır (1905-1906).  
8 Türk kadın basını için bkz. Z. Toska, a.g.e., s. 113-120. Altinoz, Vuslat Devrim, The 
Ottoman Women's Movement: Women's Press, Journals, Magazines and Newspapers 
from 1875 to 1923, Μ.Α. Miami University, 2003 (http://drc.ohiolink.edu/handle/2374.
OX/19100/ 20/5/2010).

S. Leontias
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sine almıştır) kız okullarının tanıtıldığı ve 
faaliyete geçtiği döneme rastlar. Kentsel ve 
yarı kentsel merkezlerde sınırlı kalan okul-
ların sayısı bu dönem süresince artmakla 
birlikte, gerek öğrenci gerekse okul sayısı 
genelde düşük kalmıştır. Evridiki dergisi-
nin yayımlanması ikinci dönemin başladığı 
(1870’li yıllardan ya da öncekinin yayım-
lanma süresine göre 1880’li yıllardan 19. 
yüzyılının sonuna kadar), eğitim ağının 
hızla (Manastır Vilayeti ve Küçük Asya’nın 
iç kesimleri haricindeki) kırsal bölgelere 
yayıldığı, eğitimin yapısal olarak ve ala-
cağı yön açısından tamamlandığı döneme 
denk gelmiştir. Bu tamamlanma, anaokul-
larını da içeren, tam teşkilatlı ilk ve orta 
öğretimi kapsamına alır, anaokullarında ve 
ilkokullarda görevlendirilecek öğretmen 
yetiştirecek sınıflar oluşturulur ve aynı za-

manda ilk defa ya yüksek kız okullarında birkaç sınıfla sunulan meslek eğitimi 
çerçevesinde, ya da hayırsever kadın cemiyetlerinin destekleriyle bağımsız 
‘atölye tarzı’ sınıflarla kız teknik öğretimi ortaya çıkar. Son olarak Bosporis,  
kadınların eğitimi sürecinin üçüncü safhasına (20. yüzyılın başları ile cemaat 
kurumunun son bulmasına kadar), okul ağının istisnasız tüm Osmanlı toprak-
larına yayıldığı ve eğitimin yapısal olarak eşitlendiği döneme rastlar. Başlıca 
özellikleri, sayısal verilerin artışı, dinamik bireysel girişimler ve bazı istis-
nalar haricinde henüz tipik cemaat eğitiminin dışında kalan ve daha ziyade 
hayırsever kadın cemiyetlerinin yardımlarıyla yürütülen, alt sosyoekonomik 
düzeydeki kadınların teknik meslek eğitimine gösterilen ilgidir.9 Dergilerde 
yer alan eğitim konulu kadın görüşleri ile yayımlanma ve dağıtım zamanı sü-
resince kadın eğitiminin durumu üzerine yapılacak karşılaştırmalı yaklaşım, 
sadece yayınlanma nedenlerini ve o döneme ilişkin önemli sonuçları ortaya 
koymayacak, kadınların eğitim sürecindeki gelişmeleri ne şekilde etkilediğine 
de (teşvik ya da tanıtımla) açıklık getirecektir. 

Kipseli

Kadın dergisi olarak tanımlanan Kipseli dergisi, zamanın tanınmış eğitim-
cilerinden, kız okulu müdiresi ve aynı zamanda ilk kadın şairlerinden10 olan 

9  Bkz. Katerina Dalakoura, Osmanlı İmparatorluğu’nda Rum Cemaatinde Kadınların Eğitimi: 
Ataerkil ve Milliyetçilik İlkelerine Göre Sosyalleşme (19.yy.-1922) [Η εκπαίδευση των γυναικών 
στις ελληνικές κοινότητες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας: Κοινωνικοποίηση στα πρότυπα της 
πατριαρχίας και του εθνικισμού (19ος αιώνας -1922)], Atina, Gutenberg, 2008, s. 29-98.
10  Efrosini Samartzidou hakkında bkz. Loukia Droulia ve Youla Koutsopanagou (ed.), Yunan 
Basın Ansiklopedisi 1784-1974: gazeteler, dergiler, muhabirler, yayımcılar, IV cilt, Atina, 
Çağdaş Yunan Araştırmaları Enstitüsü/ E.I.E. 2008. 
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Efrosini Samartzidou (1820 [?] -1877) tarafından İstanbul’da 1845 senesi Ma-
yıs ayında yayımlanmıştır. Kipseli, günümüze kadar muhafaza edilmiş 208 
sayfalık yegâne koleksiyondan anlaşıldığı üzere11, süreli yayın olarak yalnızca 
altı sayı çıkmış olan kısa ömürlü bir dergidir.12  Ancak, derginin son sayısında 
da yayına son veya ara verildiğine işaret eden bir bilgi verilmediğinden, daha 
fazla sayı halinde çıkmış olması olasıdır.  Kipseli dergisi oktavo ebadında, 
Antonios Koromilas ve Platanos’un matbaasında basılmıştır ve yukarıda de-
ğinilen nüshalardan yalnızca ilk sayısının ön kapak sayfası günümüze kadar 
muhafaza edilmiştir; diğer sayıların da aynı şekilde yayımlandığını varsayar-
sak, dergi, aylık dergi olarak çıkmıştır. Yine eldeki son sayının yegâne arka 
kapak sayfasından, derginin İstanbul sınırlarını aşıp Atina, Siros, İzmir ve o 
dönemde gelişmiş bir Rum cemaatinin yaşadığı bugünkü Romanya’nın iki 
şehrinde, Bükreş ve Galati şehirlerinde dağıtıldığını öne sürebiliriz.13 

Kipseli dergisi yalnızca kısa ömürlü değil, aynı zamanda çok erken çıkan bir 
yayındır ve bu özellikler muhtemelen sebep (ikincisi) ve sonuç ilişkisi (ilki) 
çerçevesinde bir birine bağlıdır; ancak bu durum, Osmanlı topraklarında bası-
nın erken gelişim sürecinde yalnızca kadın yayınları için değil, tüm basın için 
geçerliydi; zira o dönemde yayınlar ve özellikle dergi yayınları genelde kısa 
ömürlüydü.  Kipseli  dergisi yayımlandığında, İstanbul’da çıkan yegâne Rum-
ca yayın O Telegrafos tou Bosporou (1843-1857)14 idi. Bundan önce ise İ Meli-
sa tou Bosporou (1841-1842)15 ve Peristera tou Bizantiou (1841 veya 1842)16 
ve bir de resmi Takvim-i Vakai (1831-1850)17 gazetesinin çevirisi olan  Oto-
manikos Minitor (1835 [?]–1841 [?])18 gazetesi çıkmaktaydı. Kipseli dergisi, 

11 208 sayfalık koleksiyon, 1912 yılında M. Gedeon tarafından bulunmuştur (bkz. Manuil 
Gedeon, Tarih Yazımcısının Notları 1780-1800-1869-1913, Atina, Finiks, 1932, s. 54). Bunlar 
fotokopiler halinde E.L.I.A. ve Girit Üniversitesi kütüphanesinde mevcuttur.
12  Örneğin derginin son sayısında, devamının gelecek sayıda yayımlanacağı belirtilen bir öykü 
vardır (Anonim, “Terbiye, Yüce Hayal”, Kipseli, 6. sayı, 1845, s. 197-208).  
13  Daha fazla bilgi için bkz. “Kipseli” maddesi, Loukia Droulia ve Youla Koutsopanagou (ed.), 
a.g.e. II. Cilt; Eleni Fournaraki  a.g.m., s. 39-40. 
14  Stratis Tarinas, İstanbul’un Rumca Basını. I. Bölüm Gazeteler (Ο Ελληνικός Τύπος της Πόλης. 
Α μέρος Εφημερίδες). İstanbul, İho, 2007, sf.125-127. Ayrıca bkz. Andreas Andonopoulos, 
İstanbul Rumları ve Anadolu Meslesi 1866-1881: İstanbul Neologos GazetesiKonusu (Οι 
Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και το Ανατολικό ζήτημα 1866-1881: Η μαρτυρία του 
Νεολόγου της Κωνσταντινούπολης), Atina, Neos Kiklos Konstantinopoliton/Tsoukatos, 2007, 
s. 28-29.
15 Dimitris Ginis, Yunan Gazete ve Dergilerin Kataloğu 1811-1863 (Κατάλογος ελληνικών 
εφημερίδων και περιοδικών 1811-1863), Atina, Kentro Neoellinikon Ereunon/B.I.M., 1967, 2. 
baskı, sf. 9. S. Tarinas’a göre (a.g.e. s. 17) dergi 1842 yılında çıkmıştır.  
16  D. Ginis’e göre (a.g.m. s.25) dergi 1841 yılında çıkmıştır. Oysa Büyük Yunan Ansiklopedisi’ne 
göre (“Peristera” maddesi, [1928-1929]) yayım tarihi olarak 1842 tarihi verilmiştir; aynı tarihi 
M. Gedeon da onaylar (a.g.e. s. 52). 
17 Derginin yayımlanma ve dağıtım tarihi konusunda kaynaklarda bir uyumsuzluk vardır. 
Aşağıdaki tarihler verilmektedir: 1835-1840, 1832-1850 ve 1839-1841. Bkz. M. Gedeon, 
a.g.e., s.42-50; A. Arslan, , a.g.m., s. 17-18; S. Tarinas, , a.g.m., s. 104-105.
18 Büyük bir olasılıkla İstanbul’da üçüncü bir dergi yayımlanmıştır O Fanos tis Mesogiou 
(1 Mart 1844). Kaynaklarda ve dergide, yayım yeri ile ilgili bilgilerde karışıklık vardır. 
Bkz. Filipos İliou, Yunan Bibliyografyası 1800-1863: Tamamlama ve İlaveler( Ελληνική 



kebikeç / 31  ● 2011

34

Osmanlı topraklarında çıkan ilk kadın yayınıdır. 
İçerik açısından yukarıda açıklanan niteliklere 
sahip ilk Ermeni kadın yayını (Guitar) 1863 yı-
lında ve ilk Türk kadın yayını (Şükûfezar) 1886 
yılında çıkmış, bundan önce ise erkek yayımcı 
tarafından 1869 yılında Terakki-i Muhaderrat 
adlı kadın dergisi çıkarılmıştır. Bulgar kadınla-
rına yönelik ilk kadın yayını (Ruzhitsa) yine bir 
erkek yayımcının girişimiyle 1871 yılında çık-
mış, kadınlar tarafından çıkarılan ve kadınlara 
yönelik ilk yayın ise (Zenski Glac gazetesi [Ka-
dınların Sesi]), Bulgar devleti kurulduktan sonra 
1899 yılında piyasaya sürülmüştür.19

Giriş bölümünde ifade edildiği ve teşekkür mahiyetinde “Valide Sultan Haz-
retlerine” bulunulan ithafta da öne sürüldüğü gibi, Kipseli’nin amacı Anadolu 
halklarının umumi ilerleyişine katkıda bulunmaktı: “Sadık ve masumane Ana-
dolu halkları, kudretli, şevketli, velinimet Padişah Hazretlerinin eğitim konu-
sundaki alakalarına cevaben birbirleriyle yarışmaktadır [...] bu yüzden [...] 
cemiyet için bu yüce gayeye yardımda bulunmak maksadıyla [...] bu mütevazı 
neşriyatı sunma cesaretini göstermekteyiz”.20 Bu amacın başarıya ulaşması 
için ise dergi özellikle Anadolu halklarının kadın kitlesine seslenmekteydi. 
Yayımcıya göre, bu toplumsal hedefe tam anlamıyla ulaşmanın tek yolu “in-
san dünyasının bir parçası olarak ahlaki bir hayata hakkı olan”, “talihsiz ka-
dınları” da dahil etmekti.21 Devamında yayımcının amacı, içeriğin eğitimsel 
özelliğine değinerek somutlaşıyor: “[dergi] siyasi tartışmadan uzak, ansiklo-
pedi mahiyetinde eğitim, terbiye ve keyif verici malzemelerle, kadınları eği-
tim ve ahlaki terbiye konusuyla meşgul etmek istemektedir.”22

Böylece yayımcının kendi deyimiyle Kipseli dergisi, güttüğü amaçlar çer-
çevesinde, “ansiklopedi mahiyetinde” kadınlar için eğitici bir yayın olarak 
ortaya çıkmaktadır. Gerçekten de dergide çıkan inceleme, tarihi anlatı, tarih, 
felsefe ya da pedagojik içerikli denemeler, edebiyat v.b. konulu yazılar, doğru-
Βιβλιογραφία 1800-1863: προσθήκες, συμπληρώσεις ), Atina, Tetradia Ergasias 4/KNE, 1983, 
No.712, s.137; Apostolos Sahinis, Pandora Dergisi ve Diğer Eski Dergilerin Tarihine Katkılar 
(Συμβολή στην ιστορία της Πανδώρας και των παλιών περιοδικών), Atina, 1964, s. 30-31, 120, 
126; Büyük Yunan Ansiklopedisi, “Fanos tis Mesogiou” maddesi; M. Gedeon, a.g.m., s. 52, 54; 
Astron tis Anatolis dergisi 1 (1844) s. 1.
19 Bkz. Victoria Rowe, A History of Armenian Women’s Writing 1800-1922, Cambridge, 
Cambridge Scholars Press, 2003, sf. 131-168. Z. Toska, “From Ottoman Feminism”, a.g.m., s. 
113-120; Nadezhda Alexandrova, “The debate on the ‘Women’s question’”, a.g.m., s. 95-
104;   Krassimira Daskalova (ed.), From the Shadow of History: Women in Bulgarian Society 
and Culture (1840s-1940s), Sofya, Bulgarian Group for Gender History Research, 1998, s. 
22-30.  
20  Efrosini Samartzidou, “İthaf”, Kipseli 1 (1845) s. 6 [στ’], ayrıca bkz.: “Toplumun kalkınma 
isteği, bana cesaret vererek […]”,  Efrosini Samartzidou, “Giriş” Kipseli 1 (1845) s. 16.
21 Efrosini Samartzidou, “İthaf”, a.g.m., s. 6 [στ’].
22 Efrosini Samartzidou, “Giriş”, a.g.m., s. 16.

Efrosini Samartzidou
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dan veya dolaylı olarak eğitimle ilgilidir23 ve kadınların eğitimine ve özellikle 
de belgelere dayanarak kadınların eğitiminin toplumsal bir ihtiyaç ve insani 
borç olduğuna odaklanmaktadır. 

Dergi, gerek kişilerin yetişmesi anlamında gerekse sistematik olarak gö-
rülen eğitimin genel önemini ısrarla vurgulamaktadır. Eğitim, en yüce de-
ğer olarak ortaya konmakta, eğitimin toplumların kalkınmasındaki gücü vur-
gulanmakta ve Aydınlanmanın ‘bilgi ahlakı geliştirir’ ilkesine gönderme ya-
parak insanların ahlaki gelişmesi ile ilişkilendirilmektedir. Böylece toplum-
ların gelişmesi ve insanların refahı için eğitimin gerekli ve şart olduğu öne 
sürülmektedir.24 Aydınlanmanın radikal düşüncelerini benimseyerek, herkes 
için eşit, sınıf ve cinsiyete bağımlı olmaksızın, herkes için ortak genel bir eği-
timden bahsedilmektedir: “Söylenenler herkes için geçerlidir, her iki cinsi-
yet için [...], okuma-yazmayı aydınlatılmaları için farklı tabakalardan insanlar 
öğrenmelidir.”25 Özellikle ekonomik bakımdan zayıf tabakalarda genel eği-
timin mümkün olabileceği hararetle savunulmaktadır. Ayrıca bu eğitimin ni-
telikleri de belirtilmektedir: Herkese yeteneğine göre faydalı olabilecek, eşit 
olanaklar sağlayıcı ve dolayısıyla topluma faydalı bir eğitim: “Toplu aydın-
lanmayı, yeniden doğuşun beşiği olarak görmekteyiz; bundan her ferdin bi-
rer Dimostenis veya birer Kleopatra olarak gelişmesinden korkmamalıyız”.26 

Genelde kadınların eğitimi, kalkınmanın en sağlam temeli olarak gösteril-
mekte, aksine buna karşı ilgisiz kalınması ise Kipseli’de sosyal ve kültürel ge-
ricilik olarak ve böyle toplumlar gerici olarak yorumlanmaktadır. O devirde 
kadınların eğitimini özenle ele almış olan gelişmiş uluslar olarak tanımlana-
rak örnek gösterilen İngiltere ve Fransa, dergi yazınında bu gerçeğin uygulan-
mış kanıtı olarak öne sürülür.27

Kadın eğitiminin kapsamı doğrudan ve etraflı olarak ele alınmamakta, buna 
dolaylı bir şekilde (örneğin tarihe, müziğe, sanat dallarına, fen bilimlerine, 
ahlak ve din eğitimine yönelik yazılarla) kadınların içerik bakımından gerçek 
bir eğitim görmesi gerekliliği öne sürülürken değinilmekte ve böylece yalnız-
ca güzellik ve adabımuaşeret kurallarına odaklanan bir eğitime karşı olundu-
ğu belirtilmektedir.28 Yalnızca, ‘sınai eğitim’, yani mesleki eğitim hakkında 
çıkan bir makalede, içeriğinde Aydınlanma ilkesinin yansıtıldığı uygulamalı 
bir eğitimden, özellikle de Neohelen Aydınlanmacıların, çalışmanın bireysel 
23 Az sayıda şiir (altı şiir) makalelerin temel konusundan uzaktır, oysa öyküler dolaylı olarak 
konuyla ilgilidir. 
24 “Eğitim [...] dünya içinde yeni ahlaki bir dünya yaratan yaratıcı bir eldir” veya “Eğitimin 
zihinsel güneşi doğarken insanlığı gecenin karanlığından çıkarır ve onun kendi tabii yüceliğini 
ortaya koyar”,  Efrosini Samartzidou, “Giriş”, a.g.m., s. 9.  
25 [Efrosini zidou], “Terbiye”, Kipseli 6 (1845), s. 180.
26 [Efrosini Samartzidou], “Fazilet Toplumu Kurtarır”, Kipseli 4 (1845), s. 126.
27 Efrosini Samartzidou, “Giriş”, a.g.m., s. 15.
28 Bkz. [Efrosini Samartzidou], “Güneşin Doğuşu”, Kipseli 2 (1845), s. 51. [Efrosini 
Samartzidou], “Doğru Terbiyenin Gerekliliği ve Eksikliği”, Kipseli 3 (1845), s. 102. [Efrosini 
Samartzidou], “Fazilet”, a.g.m., s. 123.
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ve toplumsal faydaları ve mesleki eğitimin 
milli gerekliliği üzerine görüşlerinden söz 
edilmektedir.29 Kipseli’ye göre teknik/mes-
lek eğitimi, devletlerin refahı ve kalkınması 
için bir etken oluşturmaktadır; uygulamalı 
teknik eğitimin Aydınlanmacı modelinin tat-
bik edildiği30 örnek gösterilen Avrupa ülke-
leri, ‘yoksulluğu’ mesleki eğitimin yokluğu-
na yorumlanan Yunan devleti olgusuna ters 
düşmektedir.31 Böylece genel ilköğretim ba-
samağından sonra, eğitimin devamı olarak kız 
veya erkek, herkes için gerekli olarak mesleki 
eğitim önerilmektedir: “Sesimizi duyurma-
mız mümkün olsaydı, tüm dünya insanlarını kapsamına alan bir eğitim yasası 
çıkarmalarını dilerdik; buna göre önce insanoğlunun temel bir eğitim alma-
sı sağlanır, sonra da genç kız ve erkeklerin meslek edinmesi temin edilirdi 
[...].”32  İster “zengin ister yoksul” kadınların bir zanaat öğrenmeleri, hayatın 
getireceği olumsuzluklarda onlar için bir güvence teşkil edecek ve bunun yanı 
sıra aileleri ve toplum için de yararlı fertler olmalarını temin edecek.33  Kadın 
eğitiminin henüz ortaya çıktığı ve cüzi sayıdaki okulda gerçekleştirildiği bir 
dönemde,34 modelin düzenlemesinde felsefi düşüncenin ötesinde, Avrupa ül-
kelerinin deneyimlerinde destek aranmaktadır.

Yayının eğitim konusunda savunduğu fikirler, tamamen Avrupa ve Neohe-
len Aydınlanmacılarının felsefi pedagoji ilkelerinden alınmış (eğitimin değe-
ri vurgulanır ve sosyal kalkınmayla arasında ilişki kurulur, herkesin eğitilmesi 
gerektiğine inanılır ve mesleki eğitimin faydaları üzerinde durulup çalışmaya 
olumlu yaklaşılır v.s.) ve bu görüşlerin en ilerici yönleri yansıtılmıştır. Kipse-
li, kadınların akli kapasitesini sorgulayan ataerkil görüşleri eleştirir ve kadın-

29 Adamandios Korais, Antik Yunan Yazarlar için Önsöz (Προλεγόμενα στους αρχαίους 
συγγραφείς), II. cilt, Atina, MIET, 1988, s. 718-719. Konstantinos Koumas, Felsefenin Tanzimi 
( Σύνταγμα Φιλοσοφίας), IV. cilt, Viyana, I. Snirerou, 1820, s. 334-339. 
30 Bkz. Albert Reble, Pedagojinin Tarihi, çev. Th. Hatzistefanidis ve S. Hatzistefanidis-
Polizoi, Atina, Papadimas, 2007, 7.baskı, s. 259-262, 374-389. 
31 [Efrosini Samartzidou], “Terbiye”, a.g.m.,  s. 178. Yunan devletinde de 1850 ortalarından 
sonra benzer eleştirilere yer verilmektedir. Bkz. Aleksis Dimaras, Gerçekleşmeyen Reform: 
Tarihi Deliller 1821-1894    (Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε: Τεκμήρια Ιστορίας 1821-1894), I. 
cilt, Atina, Ermis, 1973, s. 33-34 (λγ-λδ), 134-136, 149-151.
32 [Efrosini Samartzidou], “Terbiye”, a.g.m.,  s. 180.
33  A.g.m. bkz. [Efrosini Samartzidou], “Terbiye: Aldatma” Kipseli 5 (1845) s. 151, 166.
34  Sistemli olarak örgütlenmiş okullar (karşılıklı eğitim okulları) bölgede (1834 ve 1835 
yıllarında İzmir’de kurulan Rum okulları hariç) 1840 yılından itibaren ortaya çıkmıştı:  
Edirne’de (1840 veya 1841 ve ayrıca 1854 yılında iki okul), Midilli’de (1840), Filibe’de (özel 
okul 1847 ve cemaat okulu 1851), Serez’de (1853), Selanik’te (1853), Koriça’da (1857). 
Kipseli dergisinin dağıtım döneminde İstanbul’da muhtemelen –daha sonra ‘Yoksul Kız Okulu’ 
adı verilen- bir cemaat okulu (1844) ve ayrıca bir özel okul (1841) eğitim vermekteydi. Bkz. 
K. Dalakoura, Osmanlı İmparatorluğu’nda, a.g.e., s. 44-46, 57-62, 65-69, 75-77, 81-82, 93-95; 
M. Gedeon, a.g.e., s. 133.
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ların marjinalleştirilmelerini ve kültürel durumlarını, toplumların tarihsel ola-
rak erkek egemenliği altında oluşu özelliğine bağlar.35  İnsanların doğal eşitli-
ği ilkesi, felsefi ilkeye dayanarak insan haklarının birincil olarak herkese ve-
rilmesi, yayımcının görüşleri için teorik temel oluşturur, böylelikle Aydın-
lanmanın doğalcı fikirlerine ve bu felsefenin temel siyaset kuramlarına olan 
sadakatini kanıtlar.36 Bu nedenle “doğa verisi”37 haklar tüm insanlık için, er-
kekler için olduğu kadar kadınlar için de geçerli olduğundan, kadınları eğitim 
haklarından mahrum etmek, Aydınlanma döneminde daha da fazla kınanacak 
toplumsal bir adaletsizliktir.38 

Yukarıdaki argüman ve felsefi-siyasi kanıtlamayla, Kipseli dergisinde ka-
leme alındığı şekildeki kadınların genel eğitim kavramı, Neohelen Aydınlan-
macıların model olarak önerdiği ve Aydınlanmacılar tarafından hemen hemen 
eşanlamlı kavramlar olarak kullanılan, ‘genel eğitim veya halk eğitimi’ ile 
özdeştir. ‘Kimseden esirgenmemesi gereken’ eğitim, Neohelen Aydınlanma-
cılara göre tüm ‘laik’ sınıflar için geçerli, halk tabakası için en azından te-
mel eğitim (okuma, yazma, aritmetik) sunan ilköğretim ve ardından diğer top-
lumsal sınıfların muaf tutulmadığı, ancak önerilen meslek seçimi bakımın-
dan farklılık gösteren teknik eğitim/meslek eğitimidir.39 Kadınlar herkes için 
eğitim kavramına dahil edilmekle birlikte,40 meslek eğitimi söz konusu oldu-
ğunda bundan açık veya imalı bir ifadeyle men edilmekteydi: “Onların [ka-
dınların] ev idaresini öğreneceği bir eğitim alması gerekir, zira ev hanımı ve 
anne olacak ve kamu meselelerine asla iştirak etmeyeceklerdir.”41 Kızlar de-
ğil, erkekler mutlak surette aşağıdaki mesleklerden birini seçmelidir: “Köyde 
oturuyorsa ziraat bilimini, şehirde oturuyorsa ya  herhangi bir zanaati, ya da 
ticareti.”42 Böylece Aydınlanma görüşüne göre kadınlara önerilen genel eğitim 
geniş kapsamlı bir genel eğitimle kısıtlanmakta ve kadınlar, herhangi bir an-
lamdaki meslek eğitiminin dışında bırakılmaktadırlar.43 Kipseli dergisinin tüm 
toplumsal sınıfların kadınları için geçerli teknik eğitim/meslek eğitimi önerisi, 

35  Kipseli’ye göre, iki cinsiyet arasındaki fark, aldıkları eğitimden ve erkekler tarafından 
çıkarılan ulusal  yasalara bağlı geleneklerden kaynaklanmaktadır Bu nedenle iki cinsiyetin akli 
yeteneğinden sağlıklı bir şekilde söz etmek için, aynı eğitimi almış olmaları gerekir. Bu görüşlerin 
M. Wollstonecraft’ın fikirleriyle benzerliği çok barizdir. [Efrosini Samartzidou], “Giriş”, 
a.g.m., s. 14-15. [Efrosini Samartzidou], “İki Cinsiyetin Eşitlik Bakımından Mukayesesi”, 
Kipseli 1 (1845) s. 29-30;  Pamela Frankau (Intr.), Mary Wollstonecraft ‘The Rights of Women’ 
- John. Stuart Mill ‘The Subjection of Women’, Londra & New York, Everyman’s Library/Dent 
& Dutton, 1954, s. 23-42. 
36  Örneğin bkz.  [Efrosini Samartzidou], “Karşılaştırma”, a.g.m.,  [Efrosini Samartzidou], “İlk 
Romalılar”, Kipseli 2 (1845), s. 82.
37  [Efrosini Samartzidou], “Karşılaştırma”, a.g.m., s. 26.
38  A.g.m. sf. 13; [Efrosini Samartzidou], “Güzel Cinsiyet”, Kipseli 1, (1845) s. 21.
39  A.  Korais, a.g.m. sf.  718-719. K. Koumas, a.g.m., Viyana, I. Snirerou, 1820, s. 334-339. 
40  K. Koumas a.g.m., s. 323.
41  A.g.m., s. 323-324.
42  A.g.m., s. 335.
43  K. Koumas, a.g.e., s. 322-324; K. T. Dimaras, v.b. (ed.),  Adamandios Korais: Mektuplaşma 
1810—1816 (Αδαμάντιος Κοραής: Αλληλογραφία 1810-1816), cilt 3, Atina, OMED, 1979, s. 
376-380.
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Aydınlanmacıların genel eğitim önerisinin sınırlarını genişletir, Aydınlanma-
cıların  “çocuklar için” önerdiği genel eğitim/halk eğitimi ile eğitime eşit katı-
lım talebinin esası olarak kadınların eğitim talebi öne sürülür. Kipseli’de genel 
eğitim/halk eğitiminde ima edilen sınıfsal fark, genel eğitim/halk eğitiminden 
edinilen bilgilerin pratikteki değerlendirilmeleriyle ilgilidir; edinilen bilgiler, 
alt sınıflardan kadınlar için hayatta kullanacakları bir malzeme, üst sınıflar 
içinse hayatta karşılaşılacak olası talihsizliklerde bir güvence oluşturacaktır.

Evridiki (1870-1873)

Evridiki, aynı bölgede çıkan Rumca kadın dergiciliği alanındaki girişim-
lerin yayın tarihi açısından ikincisidir. Bundan önce çıkan Kipseli dergisin-
den daha uzun ömürlü olmakla beraber bu derginin de yayın hayatı kısadır,44 
İstanbul’da ünlü eğitimci ve kız okulu müdiresi Sapfous Leondiadas’ın kız 
kardeşi Emilia Ktena Leondiadas tarafından çıkarılmıştır. Evridiki takriben 
üç yıl dağıtımda kalmıştır. Önce aylık dergi olarak (21.11.1870-24.3.1871), 
sonra beş günde bir (14.4.1871-30.10.1871), sonunda ise on beş günde bir 
(15.1.1872-20.10.1872 ve 8.3.1873-30.5.1873) toplam yetmiş altı sayı çık-
mıştır. On altı sayfalık bir yayın olarak tanımlandığı halde,45 derginin sayfa 
sayısı ve içeriğinin kapsamı sekiz ile yirmi dört sayfa arasında değişmektedir 
(bazı sayıların yirmi sayfayı aşması, verilen ilavelerden kaynaklanmaktadır).46 
Muhabirlerin ilk iki yıla ait verilerinden anlaşıldığı üzere, derginin coğrafi eri-
mi İstanbul’a yakın bölgelerden başlayıp zamanla tüm Osmanlı topraklarına, 
Yunan devleti ve bazı Avrupa şehirlerine kadar genişlemiştir.47

Evridiki dergisi, daha erken çıkan Kipseli dergisinden yirmi beş yıl sonra 
yayımlanmıştır. Bu çeyrek yüzyıl zarfında, bu jeopolitik bölgede, 19. yüz-
yıl ortası ve sonrasında sosyal ve politik alanda görülen önemli değişiklik-
lerden dolayı, sosyo-politik koşullar, ideolojiler ve yayım kültüründe önemli 
ölçüde farklılıklar baş göstermiştir. Yayınların daha sık çıkmaya başlaması, 
kurumsal çerçevenin basına sağladığı büyük olanaklardan dolayıdır ve 1864 
yılından itibaren getirilen ve gittikçe artan denetlemelerle yeniden kısıtlanan 
basın özgürlüğünden kaynaklanmamaktadır.48 Evridiki’nin yayım döneminde 

44 Bu dönemde Osmanlı topraklarında yayımlanan çoğu dergilerin ömrü bir ile üç sene 
arasındaydı; bazılarının beş yıllıktı, pek azı ise bu süreyi aşmıştı.
45  Emilia Ktena Leondias “[Önsöz], Evridiki 1 (1870) s. 2. 
46  Şöyle ki: Dağıtımının ilk yılında sekiz ile on iki sayfalık (beş günlük yayınlanma süresince 
sekiz sayfa ve haftalık yayınlanma süresince on iki sayfalıktı) ve bunu takip eden iki yıl 
süresince 12-24 sayfalıktı. Yayım niteliği hakkında daha detaylı bilgi için bkz. Maria Grivea, 
Kadın Dergisi Evridiki (1870-1873), a.g.e. s. 12-21. Ayrıca bkz. L. Droulia ve Y. Koutsopanagou 
(ed.), a.g.e. “Evridiki” maddesi, II. cilt,  s. 284-286.
47  Örneğin bkz. Üsküdar, Kadıköy, İzmir, Midilli, Sakız, Giurgevo (Eflak), Varna, İskenderiye, 
İzmit, Bursa, Selanik, Atina, Volos, Galazi (Romanya), Gitio, Yanya, Gelibolu, Hanya, Kandiye, 
Ayvalık, Larisa, Filibe, Trabzon, Marsilya, Leibzig, Berlin, v.b. Bkz. Evridiki 1 (1870) 12 ve 3 
(1870) 36 ve 9 (1871) 108 ve 20 (1871) 8 ve 37 (1871) 144 ve 16 (1872) 248.
48  Türkçe olmayan basının devlet tarafından denetlenmesi çabaları için bkz. A. Arslan, a.g.e., 
s. 20-38.
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İstanbul’da on Rumca gazete ve Evridiki dahil beş Rumca dergi49 dağıtımda-
dır50. Bunlara İstanbul’da çeşitli dergiler tarafından çıkarılan, elli civarında 
yayın ve yıllıklar dahil değildir. Anlaşıldığı üzere, Evridiki dergisi Kipseli gibi 
zamanının tek yayını halinde değil, konu ve milli dil bakımından canlı ve 
çoğulcu bir yayın ve okur kültürüne dahil olmuştur, bu nedenle de daha uzun 
ömürlü ve daha büyük bir yazı kadrosu olan bir girişimdir.51 Toplumsal cinsi-
yet ideolojisi kavramı da farklılaşmıştır. Ontoloji kuramını ve kadınların ah-
laki ve akli eşitliğini sorgulamak yerine, kadınlar lehine sözlere yer verilmek-
te, farklılıkta eşitlik öğretisi sergilenmektedir. Öte yandan kadınların eğitime 
katılımındaki artışı (1870 yılında İstanbul [şehir merkezinde ve dış semtlerde 
55 okul] ve çevresinde 19’u kız okulu olmak üzere toplam 112 okulda, 2638’i 
kız, toplam 9731 çocuk eğitim görmekteydi52), kadınların kamusal konumu 
konusunda tartışmalara yol açmıştır.53 Milli-siyasi tarihsel koşullar açısından, 
bağımsız Bulgar kilisesinin kurulması (1872), Londra Antlaşması (1878) ve 
Ayastefanos Antlaşması (1878), Osmanlı İmparatorluğu’nun toprak bütünlü-
ğü ilkesini geçersiz kılmıştı ve 1850’li yılların sonu itibariyle başlayan, tüm 

49  Yayınların sayısının hesabı, aşağıdaki kaynakların karşılaştırılmasıyla ortaya çıkmıştır:  
M. Gedeon, Tarih, a.g.e., s. 8-73. D. Ginis, Yunan Gazete, a.g.e. Kostas Mayer, Yunan Basın 
Tarihi 1790-1900, cilt A, Atina, A. Dimopoulos, 1957, s. 287-289, 305-306. Stratis Tarinas, 
İstanbul’un, a.g.e., s. 25-152. Hrisotemis Stamatopoulou-Vasilakou, 19 Yüzyılda İstanbul’da 
Yunan Tiyatrosu (Το ελληνικό θέατρο στην Κωνσταντινούπολη το 19ο αιώνα), Atina, Neos 
Kiklos Konstantinopoliton, 1994, s. 59-72. A. Andonopoulos, İstanbul Rumları, a.g.e., s. 27-
54. A.  Sahinis, Pandora, a.g.e. s. 11-35, 86-107. A. Arslan, a.g.e., s. 18-19. K. Svolopoulos 
(a.g.e., s. 64) 1870’li yıllarda Rumca dergilerin sayısını 13 olarak vermiştir. 
50  Yukarıdaki dipnotta belirtilen kaynaklara göre Evridiki dergisi ile aynı dönemde çıkan 
yayınlar şunlardır: a) Gazeteler: 1. Anatolikos Astir (1861-1894), 2. Tilegrafos tou Bosporou 
ke Vizantis  (22 Haziran 1857-29 Aralık 1871), bu gazeteler daha önce ayrı ayrı çıkmaktaydı: 
O  Tilegrafos tou Bosporou  (1843-Haziran 1857) ve Vizantis (1856-1857); daha sonra gazete 
Vizantis adı altında 1872-1904 yılına kadar çıkmaktadır, 3. O Diogenis  (Nisan 1870-Ocak 1873), 
4. O Koudounatos (24 Mart–7 Temmuz [?] 1873), 5. Teatis  (1869-1875), 6. Konstantinopolis  
(1867-1873), bu gazete daha sonra Traki (7 Ekim 1873-1880), Avgi (6 Haziran 1880-10 Haziran 
1884) ve yine Konstantinopolis adıyla 1908 [?] çıkmıştır, 7. Neologos (1867-1897 ve 1908-
1922);  bu gazeteler Neologos tıs Anatolis  (23 Temmuz–29 Aralık 1867) ve  Neologos tis 
Anatolis ke Omonia (1 Ocak 1867-9 Mart 1867) adı altında çıkmıştır, 8. Omonia (2 Ocak–17 
Aralık 1870), 9. Tipos Konstantinopoleos (17 Şubat 1870-27 Ocak 1871) daha sonra Tıpos 
(1 Şubat 1871-3 Ağustos [?] 1877), 10. Eklisiastiki Epiteorisis (1871-1879). b) Dergiler: 1. 
Eptalofos Nea (1865-1871) bu dergi Eptalofos dergisinin devamıdır (1862-1864). 1867 yılında 
altı ay için gazete olarak da dergiyle birlikte çıkmıştır. 2. Musion (1868-1873), 3. Filologıkon 
Deltion  (1869-1871), 4. Bibliografikon Deltion tis Elinikis Filologias (1872-1873), 5. Karavida 
(1873-1874).  
51  Kipseli dergisinde işbirliği görülmezken (yayımcının imzasını taşımayan yalnızca bir şiir 
ve bir makale vardır), Evridiki dergisinde kalabalık bir yazı kadrosu vardır: toplam 103 kişilik 
yazı kadrosundan 37’si kadın 16’sı erkek sadece isimlerinin baş harfleriyle imza atmıştır. Ayrıca 
bkz. E. Fournaraki, “Erken bir Yayın Teşebbüsü”, a.g.m., s. 40; M. Grivea, a.g.e., s. 100-104. 
52  Verilen öğrenci sayısına özel okul öğrencileri dahil değildir. Bkz. K. Dalakoura, a.g.e., s. 
47-49, 377; K. Svolopoulos, a.g.e., s. 37-38, 55-56; M. Gedeon, a.g.e., s. 74-75.
53  Bkz. Eleni Varika, Hanımların Ayaklanması: Yunanistan’da Feminist Bilincin Doğuşu 
1833-1907 (Η εξέγερση των κυριών: Η γένεση μιας φεμινιστικής συνείδησης στην Ελλάδα 1833-
1907), Yunan Ticaret Bankası, Araştırma ve Eğitim Kurumu, 1987, s. 50-88; K. Dalakoura, 
Osmanlı İmparatorluğu’nda, a.g.e., s. 38-98.
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kültürel ve eğitimsel faaliyetlere yansıyan, maddi olarak diaspora ve Osmanlı 
topraklarındaki milli merkezler ve burjuva sınıfı tarafından desteklenen Bal-
kan milliyetçilik rekabetinin hızla gelişmesine önayak olmuştu.54

Değişken ideolojik ve siyasi koşullar, yayının güttüğü amaçlara, içerikle-
re, konulara, savlara, ileri sürülen felsefi-siyasi görüşleri kanıtlamaya ve yayı-
nın tipik niteliklerine dahi yansımıştır. İki dergi arasındaki fark daha Osmanlı 
devletine hitaben yazılan önsözdeki teşekkür bölümünden göze çarpmaktadır. 
Kipselis’teki teşekkür, kadınların eğitimi vasıtasıyla Anadolu halklarının ay-
dınlatılma çabalarına katkıda bulunabilme imkanı tanındığına odaklanırken, 
Evridiki dergisindekinde her iki cinsiyete uygar, kültürel girişimlerin eşit ola-
rak ele alınması söz konusudur: “[Osmanlı devleti] millet, ırk ve cinsiyet ay-
rımı gözetmeksizin fikri inkişafı desteklemektedir.”55

Önsözünden anlaşıldığı üzere, Evridiki dergisi de Anadolu kadınının düşün-
sel ilerlemesine katkıda bulunma amacını gütmekteydi: “Evridiki’nin –ateşli, 
yakıcı- bir arzusu, bir ideali, bir düşüncesi, Anadolu’daki kız kardeşlerini fik-
ren ve zihnen kalkındırmak, geliştirmek, aydınlatmaktır [...].”56 Ancak burada 
kadınların aydınlanmasıyla toplumsal kalkınma değil, kadın eğitiminin “mil-
li yüceliş için” “Ortodoks Yunanlılık vasıtasıyla” verilmesi söz konusudur.57 
Kadının düşünsel gelişmesinin bu ulusal çıkarcı amacı, doğal/insani toplum-
sal bir varlık olarak kadını konu alacak zengin bir eğitim programının gelişti-
rilmesiyle gerçekleştirilecektir.58 Dergide belirtildiği üzere yayımlanacak mal-
zeme, kadın tarihi üzerine çalışmalar, kadının doğası, toplumsal hedefleri, ka-
dınların yaşamları üzerine bilimsel araştırma sonuçları, kadın eğitimi üzerine 
gerçeklerin sunumu, kadınların ‘kamu eğitimi’ ve edebiyattan ibaret olacak ve 
genel olarak:  “İlham perileri Musa’ların bahçesinde uygun ve yararlı ne var-
sa” burada yer alacaktır.59

Kadın eğitimi meselesinin başka temalar arasında yer alan bir konu olarak 
gösterilmesine karşın, dergi eğitimsel hedefine, bu hususla ilgili çok sayıda 
makaleye yer vererek ulaşıyordu; 76 sayılık derginin 25’inde salt eğitim içe-
rikli makale ve incelemeler yer almaktadır (dergilerin %33’ünde). Ancak ka-
dın eğitimi konusu başka kategorilerdeki malzemelerde de ele alınmıştı (ör-
neğin kadının toplumdaki konumu, ev ekonomisi, biyografiler, edebiyat), so-
nuç olarak da bu konu derginin hemen hemen tüm sayılarında işlenmektedir. 
Nitekim makalelerin büyük bir kısmı kadın doğasını ve toplumsal hedeflerini 
konu almakla birlikte, hem derginin önsözünden, hem de –en önemlisi- mal-

54  Milliyetçilik ve eğitim hakkında ayrıca bkz. K. Dalakoura, Osmanlı İmparatorluğu’nda, 
a.g.e., s. 305-340; Sofia Vouri, Balkanlar’da Eğitim ve Milliyetçilik: Güneybatı Makedonya 
Meselesi 1870-1904 (Εκπαίδευση και εθνικισμός στα Βαλκάνια: Η περίπτωση της νοτιοδυτικής 
Μακεδονίας 1870-1904), Atina, Paraskinio, 1992. 
55  E. Ktena Leondias, “[Önsöz]”, a.g.m., s. 1. 
56  A.y., s. 1-2.
57  A.y., s. 2.
58  A.y.
59  A.y.
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zemenin incelenmesinden çıkarılan sonuca göre, makalelerin amacını kadın-
ların eğitimini genişletme talebi oluşturmaktadır. Böylelikle Kipseli dergisi-
nin yayımlanmasından yirmi beş yıllık bir süre sonra,  eğitim konusu ege-
men kalmıştır60, ancak Evridiki’de ifade tarzı farklılık gösterir. Kadın eğitimi-
nin gerekliliği ve önemini gösterme çabasından ve eğitim içeriği hakkında 
genel, kaba açıklamalardan öte,  Evrdidiki’de yer alan tartışmalar artık ka-
dınların hakkı olarak bu taleplerin altını çizmekte, eğitimin genişlemesi ve 
nitelikleri üzerine belirli, somut taleplerde bulunmaktadır.

Evridiki’nin genel olarak talebi, kadınların becerilerini geliştirecek, zi-
hinlerini açacak, özlü ve faydalı bilgiler içeren, gerçek ve esaslı bir eğitim 
görmeleridir.61  Bunun ise, kadınların aldıkları eğitimin erkeklerinkine eşit 
veya onlarınkine yakın olmasıyla gerçekleşebileceği öne sürülmektedir.62 Ya-
yında sistematik bir şekilde işlenen ve farklılıkta eşitlik doktrininin temelinde 
yatan iki cinsiyet için eşit eğitim konusu,  tüm kadınları kapsar ve halk sınıfı 
veya yoksul tabaka kadınlarının eğitimini fuzuli sayan görüşler kınanır: “Ba-
zıları, tüm kadınların okuma-yazma öğrenmesi gerekmediği görüşünü savun-
maktadır. Fakirlerin buna ihtiyacı olmadığını söylemektedir […] bu iddiaların 
gülünç olduğunu ispatlamaya gerek yoktur.”63

Yayının tüm kadınları kapsamına alan geniş ve erkeklerle eşit eğitim tale-
bi, kendi değerlendirmesiyle önemli ölçüde, ‘kamu eğitimine’ kadınların da 
katılması talebiyle somutlaşmaktadır.64 Anlaşıldığı üzere kullanılan bu terim-
le, cemaat kurumlarının harcama, ilgi ve denetimiyle kamu alanında düzenle-
nen ilköğretim kastedilmektedir. Bu terime tartışmalarda ‘halkın eğitimi’ ile 
aynı eğitimsel anlam verilmekle bu kavram ile özdeşleştirilmektedir. Örne-
ğin, milli birliğin ve kalkınmanın temeli olan ‘halkın eğitimi’ uğruna ilkokul 
öğretiminin sistemleştirilmesi gerekliliği vurgulanmaktadır. Bu teoriyi des-
tekleyen ampirik delil olarak zamanın gelişmiş ülkeleri ve özellikle de buna 
benzer bir uygulamanın yer aldığı ABD gösterilmektedir: “Amerika Birleşik 
Devletleri’nin kurucusunun parolası “HALKI EĞİTİN” sözleridir”.65 Ve: 
“Amerika gelişmektedir, zira her yönden bilgili kadınları erkekleriyle rekabet 

60  Kadın yayınlarının sürecinde konu ağırlığı açısından Osmanlı ve Yunanistan kadın yayınları 
arasında farklılık vardır. Örneğin Yunanistan’da ilk kadın dergisi olan Talya ’da (Atina, 1867), 
toplam sekiz sayı çıkmış olan derginin yalnızca bir sayısında doğrudan kadın eğitimini konu 
alan bir makale bulunmaktadır. Bkz. Angeliki Psara, “19. Yüzyılın Kadın Dergileri”, Skoupa 
2. sayı, (1979) s. 5.
61  Bkz. Bosporis, “Kısaca Kadınlar Hakkında [2. Bölüm]”, Evridiki 10. sayı (1871) s.110; D. 
I. Skendou “Burgaz Adası Kız Okulu”, Evridiki 8. sayı (1872) s. 136.
62  “[...] Kadınların erkeklerle eşit veya nerdeyse eşit bir eğitim görmesine taraftarım” Sapfo 
Leondias “Kadınların Yatkınlıkları [5. Bölüm]”, Evridiki 6. sayı (1871) s. 63. Ayrıca bkz. I. 
Atanasiadis, “Kadınların Terbiyesi ve Eğitimi Üzerine”, Evridiki, 8. sayı (1872) s. 125.
63  Elpis, “Evridiki’ye”, Evridiki 10. sayı (1871) s. 116.
64  “Programında belirttiği üzere, Evridiki’nin meşgul olacağı önemli konulardan biri, 
kadınların kamu eğitimine katılmalarıdır [...], [E. K. Leondias], “Prusya’daki Kamu Eğitimi 
Hakkında”,  Evridiki  8. sayı (1871) s. 94.
65  [A. K. Leondias], a.g.m., s. 94.
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halindedir [...]”.66 Ayrıca, yayında daha az yer verilen, yetişkin kadınların ge-
nel eğitimine yönelik ‘kamu derslerinin’ düzenlenmesinin de halk-kamu eği-
timinin bir bölümü olarak algılandığı görülüyor67, bu şekilde halk eğitimine, 
günümüzde yetişkinlerin eğitimi olarak tanımlanan yeni bir boyut kazandırı-
lıyor.

Kamu eğitimi talebi kadar kadınların ‘yüksek eğitimi’ konusu da aynı sıklık-
la dile getiriliyor. İnsanların ontolojik eşitliğine dayanan bu talep, gerek doğa, 
gerekse İncil tarafından öngörülmekte, dolayısıyla kadınların erkeklerle ta-
mamen aynı fikri manevi endişeleri ve gereksinimleri olduğu desteklenmekte-
dir. Kadınların bu hakkının onaylanması veya reddi, toplumların yönetim bi-
çimine bağlı olarak belirlenen siyasi bir seçim olarak sergilenmektedir. Der-
giye göre yönetim biçimi, eğitimin kamudaki kullanımını belirler. Despotizm 
ve Aristokrasi yönetiminde eğitim bir elitin tekelindedir (sınıf ve ırka göre), 
oysa demokratik yönetimde eğitime erişim serbesttir.68 Eğitim içeriği açısın-
dan ‘yüksek eğitim’ terimiyle iki kavram kastedilmektedir. Kimi zaman, bel-
li bir eğitim derecesi ile açık bir bağlantı kurmaksızın, genel bir istek olan ka-
dın eğitimini yükseltme dileğine yer vererek talep edilen daha geniş kapsamlı 
ve daha esaslı bir eğitim söz konusudur,69 kimi zamansa gönderme yapılarak 
ya da doğrudan ortaöğretimden bahsedilmektedir.70  

Talep edilen eğitimin asıl amacı olarak, aile çerçevesi içinde kadınların gö-
revlerini esaslı bir şekilde yerine getirmelerini sağlayacak katkı öne sürülmek-
tedir. Kadınların geniş kapsamlı, iyi düzenlenmiş ve hatta yüksek eğitim al-
maları dahi yaradılışlarına münasip bir gelişme göstermeleri, yani iyi bir ana, 
eş ve destek olmaları için gereklidir.71 Aslında kadınların ‘farklı yaradılışları’ 
üzerine kurulu cinsiyet görüşleri ve evde sınırlanan işlevleri72 sorgulanmak-
sızın, bu işlevlerin önemi yüzünden ve bundan kaynaklanan rolü üstlenmek 
üzere daha derin, daha geniş kapsamlı bir eğitim hakkı talebinde bulunulmak-
tadır. Bu dönem, artık okuma-yazma bilen kadın sayısının giderek artmış ol-
duğu ve eğitim taleplerine sosyal gerekçe gösterme gerektiren bir dönemdir. 
Kadınların aile içindeki rolü toplumsal olarak nitelendirilmiş ve erkeklerin ha-
kim olduğu yazında güzelleştirilip idealleştirilmiştir. Kadın yazını bu role ve-
rilen anlamı benimsemiş ve eğitim taleplerinde, kadının toplumdaki rolünün 
önemine uygun bir eğitim, güçlü bir gerekçe olarak öne sürülmüştür.73 Bu ne-
66  Elpis, a.g.m., s. 94.
67  Anonim, “Kamu Dersleri: Kadınlar Hakkında”, Evridiki 1. sayı, (1873) s. 8-9; Despina T., 
“Evridiki’ye Tepkiler”, Evridiki, 3. sayı (1870) s. 30-32.
68  Bosporis, a.g.m., s. 109-111.
69  Bkz. Aristea A.B., “Kadın Cinsiyetine Biçilen Rol” Evridiki, 7. sayı (1871) s. 81.
70  Bkz. Anonim, “Pitagora Taraftarı Teano ”, Evridiki, sayı 5, (1870) s. 52-54; Bosporis, 
a.g.m., s. 111; [A. K. Leondias], “Çeşitli Konular”, Evridiki sayı 1 (1873) s. 11.
71  Anonim, “Kadın ve Eğitimi Hakkında Düşünceler”, Evridiki, sayı 8 (1872) s. 133; Aristea 
A.B., “Kadınların Seviyesi Üzerine”, Evridiki, sayı 4 (1870) s. 43-44.
72  “Alim-i mutlak Tanrı kadını yaratmıştır ve görevi ailesiyle meşgul olmaktır [...] Genç 
kadınların doğasında bu görevi yerine getirmek yatmaktadır, bkz. Anonim, “Kadın [2. Bölüm]”, 
Evridiki, 3. sayı (1870) s. 28.
73  E. Varika, Hanımların Ayaklanması, a.g.e. s. 39-63; K. Dalakoura, Osmanlı 
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denle aile ile uğraş için, eğitim ve bilimden yardım, özellikle de ev ekonomisi 
bilimi gereklidir.74 Ev ekonomisi gibi sağlık, hijyen, farmakoloji, hastaların 
bakımı v.b. makalelerin yoğunluğu ve bu kategorideki makalelere baş say-
fada yer verilmesi, yayının birincil hedefi olan kadınlar için esaslı bir eğitim 
talebiyle, ‘tanrı veya doğa’ tarafından görevlendirilen kadınların aile içindeki 
rolü arasında bağlantı kurduğunu kanıtlar.75 Bu roller -zamanla milliyetçi dü-
şüncelere dönüşen- milli düşünceleri yansıtan yazılar çerçevesinde, eğitimli 
kadınlar tarafından tatbik edildiğinde daha büyük bir anlam kazanmaktadır, 
zira milletin kalkınması ve ilerlemesi buna bağlanmaktadır. Kadınların tahsil 
görmüş olmalarının millet için hayati bir önem taşıdığı anlayışı (“[...] kadın 
milli tarihi bilirse, milli bilinç egemen olur ve güçlenir”),76 kadınların geniş, 
yüksek bir kamu eğitimi görme gerekliliği için önemli bir neden oluşturur.77  

Eğitim ikincil olarak kadınların kamu dünyasındaki rollerde sosyalleşme-
leriyle ilişkilendirilmektedir. Kadın doğasına aykırı düşmeyen bir çeşit sos-
yal faaliyet olan hayırsever ve kültürel faaliyetlere katılmaları ve öğretmen-
lik, tıp, edebiyat veya felsefe78 gibi kadınların doğasına uygun mesleklerde ça-
lışmaları, ailevi görevlerine zarar vermeyen, toplum ve millet için yararlı faa-
liyetler olarak gösterilmektedir.79 Dolayısıyla Evridiki’ye göre kadınların eği-
timi yalnızca öğrenimi değil, kadınların topluma katkısını ve çalışmaya alış-
masını hedeflemelidir.

Bu nedenle Evridiki dergisinin sayfalarında kadın eğitimi konusunda yer 
alan tartışmalar zamanla tüm ‘toplumsal sınıflar’ için geçerli, erkeklerinkine 
eşit ve geniş bir kamusal eğitim talebinde bulunarak kadınların eğitim hakları-
nın genişletilmesi üzerine bir kampanya halini almıştır ve aynı zamanda cema-
atin orta öğretime verdiği destekten de pay talep etmiştir.  Evridiki’de eğitim 
üzerine yer alan sözler, eğitim sunulacak halk tabanını genişletme ve mevcut 
ilk ve orta öğretimi sistemleştirme hususunun kamuoyunda yoğun olarak tar-
tışıldığı bir döneme rastlar. Sözü geçen kamuoyu tartışmalarında ‘halkın eği-
timi’ ve ‘kamu eğitimi’ kavramları hemen hemen aynı anlamda kullanılmak-
ta ve ilköğretimin yeniden düzenlenmesi konusuna değinilmektedir (eğitimin 
içeriği, öğretim sistemi, öğretim süresi), ayrıca yetişkinler için gayri-resmi, 
yoğun bir eğitim ağının oluşturulmasından söz edilmektedir (akşam okulları, 
pazar günleri verilen dersler ve kamuya açık dersler). Anlaşıldığı üzere, o dö-

İmparatorluğu’nda, a.g.e., s. 291-296.
74  Anonim, “Kadın”, a.g.m., s. 29.
75  Kadın eğitiminde ev ekonomisinin ideolojik işlevi hakkında bkz. Aleksandra Bakalaki-
Eleni Elegmitou, “Evde” Eğitim ve Kadınların Görevleri (Η εκπαίδευση «εις τα του οίκου» και 
τα γυναικεία καθήκοντα), Atina, IAEN./GGNG, 1987 (özellikle bkz. s. 116-144).
76  Anonim, “Trakya’da Kadınların Eğitim Durumu”, Evridiki, 2. sayı (1873) s. 26.
77  Bkz. örneğin, I. Atanasiadis, “Kadınların”, a.g.m. s. 128; [A. K. Leondias], “Çeşitli ”, a.d.m. 
(1873) s. 11.
78  Sapfo Leondias “Kadınların Yatkınlıkları [6. Bölüm]”, Evridiki 7. sayı (1871) s. 78-79. 
Ayrıca kadınların çalışmaları hakkında bkz. [Hasköy Kız Okulu müdiresi], “[Çalışma Üzerine]”,  
Evridiki, 19. sayı  (1871) s. 227-229.
79  S. Leondias “Kadınların Yatkınlıkları [5. Bölüm]”, a.g.m., s. 63.
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nemde halk veya kamu eğitimi kavramları kullanılarak yapılan kamuoyu tar-
tışmalarında, herkesin okumuş olması, okuma-yazma bilmeyen yetişkin sayı-
sının azaltılması, eğitim seviyelerine göre yapılacak kamu harcamaları kaste-
dilmektedir. Bu kamuoyu tartışmalarında ve tüm incelemelerinde dergi dina-
mik bir şekilde kadınların eğitimine de yer verilmesini talep etmektedir.

Evridiki’nin görüşleri, doğal hukuk ve Hıristiyanlık felsefesinin temel ilke-
lerine dayanmaktadır. Evridiki’ye göre iki cinsiyetin eşitliği, öncelikle erkek-
ler kadar kadınların da sahip olduğu insani niteliklerden ve ayrıca Yaratan’ın 
bu iki cinsi eşit olarak yaratmış olmasından kaynaklanmaktadır.80 Dergide sis-
tematik bir şekilde dile getirilen farklılıkta eşitlik ilkesi, gerek doğa, gerek 
tanrısal hukukla belgelenmektedir: “Doğa yahut doğayı yaratan alim-i mut-
lak, bu akıllı varlıklara vazifelerine göre vücut ve ruh vermiştir.”81 Yani tan-
rı, doğa ve insanın psiko-fizyolojisi, iki cinsiyetin toplumdaki yerini “eşit ama 
farklı” olarak belirler; dolayısıyla “kadının eğitim ve terbiyesini erkeğinkine 
hemen hemen eşit olmasını tayin eder.”82 Böylece bir yandan teolojik gerekçe, 
diğer yandan doğa hukuku ilkesi, kadınların eğitim taleplerini ve daha sonra 
yeni toplumsal faaliyet alanlarında yer alma istemlerini destekleyen iki argü-
man olarak öne sürülmektedir. İki felsefi gelenek arasından Hıristiyan felsefe-
si egemendir ve buna sıkça atıfta bulunulması, aynı zamanda Osmanlı Rumla-
rının değişen ulusal siyaset ideolojisine işaret eder.

[İ]Bosporis (1899-1906)

Kronolojik sıraya göre İstanbul’da yayınlanan Rumca kadın dergilerinin 
üçüncüsüdür ve gerek müdürü gerekse sahibi kadındır. İ Bosporis83, Korni-
lia Prevezioti (daha sonra Tabanioti)84 tarafından 1899 yılından 1906’ya kadar 
dağıtılmış85 ve daha önce çıkan kadın dergileri Kipseli ve Evridiki’ye kıyasla 
daha uzun ömürlü olmuştur. Başta gazete olarak (7.4.1899–20.1.1900) çıkmış, 
daha sonra ise dergi olarak (10.3.1900– 20.2.1906) yayınlanmıştır. Dergi ola-
rak yayınlandığında, ilk üç ay boyunca (7.4.1899–26.6.1899) haftalık çıkmış, 
daha sonra ise yayınına son verilene dek on günde bir çıkmıştır. Toplam 223 
sayı yayınlanmıştır. Dergi halini aldığında yayının ebatları kuartodan oktavoya 

80  Bkz. Anonim, “Kadınlar [1. Bölüm]”, Evridiki 1. sayı (1870) s. 4; Sapfo Leondias 
“Kadınların Yatkınlıkları [4. Bölüm]”, Evridiki, 5. sayı (1870) s. 49-52; Bosporis, “Kısaca” 
a.g.m., s. 110 Elpis, “Evridiki’ye”,a.g.m. s. 116. Anonim, “Kadın II”, Evridiki, sayı 12 (1871) 
s. 128.
81  Sapfo Leondias “Kadınların Yatkınlıkları [1. Bölüm]”, Evridiki, 2. sayı (1870) s. 15.
82  Anonim, “Kadın III”, Evridiki, sayı 13 (1871) s.153.
83  İ Bosporis dergisi bir yıl kadar, I/27 (1900) sayısına kadar dişil artikel taşıyor, daha sonra 
ise yayına son verilene kadar isim artikel kullanılmadan çıkıyor.
84 Kornilia Previzioti hakkında bkz. Persa Apostoli, “Kadınların Basın Faaliyetleri (edebiyat 
ve sanat dergileri 1900-1949): Artemisia Landraki ve Kornilia Prevezioti hakkında”, Sofia 
Denisi (ed.), Kadınların sanat ve edebiyat dergilerinde (1900-1940) sundukları görsel sanat ve 
edebi eserleri (Η γυναικεία εικαστική και λογοτεχνική παρουσία στα περιοδικά λόγου και  τέχνης 
(1900-1940)), Bir Günlük Panel Bildirileri, Atina, Gutenberg, 2008, s. 227-229.    
85  Bosporis dergisi 1906’dan sonra, Mayıs 1907’den 1908 Nisan ayına kadar aile dergisi 
olarak bir erkek yayımcı  (Aristodimos T. Kaloteos) tarafından yayınlanmıştır. 
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değişmiştir.86 Derginin yedi yıllık yayın hayatında, dikkat çeken özelliklerin-
den biri alt başlıktaki farktır. İlk bir buçuk yıl (7.4.1899–5.9.1900) dergi kendi 
tanımıyla “resimli kadın dergisi” olarak yayınlanmıştır. Daha sonra “kadın” 
kelimesi çıkarılmış ve “resimli dergi” (5.9.1900–20.4.1901) olarak yayınlan-
maya devam edilmiştir, sonunda ise “aile dergisi” (30.4.1901–10.2.1906) ola-
rak adlandırılmıştır. Ancak tanımda farklılık görülse de, Bosporis dergisi bir 
kadın dergisi kalmıştır. Bu, yalnızca bir kadın tarafından yayımlandığı ve yö-
netildiği için veya ikinci alt başlıkta belirtildiği gibi87, tüm yayın döneminde 
dergide kadın yazarların yer almasından değil,  dergide kadınları ilgilendiren 
konuların (emansipasyon, anti-emansipasyon, ahlak, kadın eğitimi, ev eko-
nomisi) işlenmesinden kaynaklanmaktadır. Dergi kendi tanımıyla aile dergi-
si olarak çıkmaya başladığında dahi bu konulara ölçülü olarak yer vermeyi 
sürdürür, ancak bu konuyla ilgili makale sayısında düşüş görülür.88 Derginin 
cinsiyet ideolojisi anlayışı, üslup ve işbirliği türü gibi kendine özgü niteliksel 
özellikleri aynı kalmıştır.

Bosporis dergisinin coğrafi erimi tüm Osmanlı topraklarına yayılmış ve aş-
mıştır. Dergi, Yanya, Manastır, Selanik, Edirne vilayetleri, Küçük Asya, Ege 
adaları, Yakın Doğu, Filibe bölgesi, Karadeniz sahilleri, güney Rusya, Yunan 
devleti ve batı Avrupa ülkelerinde bazı şehirlere kadar ulaşmıştır.89 Bosporis 
dergisinin dağıtım alanının bu kadar geniş olmasına neden olarak sadece Os-
manlı İmparatorluğu’nda 20. yüzyıla geçişte basında görülen değişiklikler90 
ve eğitim ağının genişlemesiyle kadın okur sayısının artışı öne sürülemez; bu-
rada yayının temelini oluşturan içerik, ifade ve toplumsal cinsiyet ideolojisine 
gösterilen olumlu yaklaşım da bir etken olarak algılanmalıdır.91 Anlaşılacağı 
üzere Bosporis, emansipasyon aleyhtarı tutucu bir dergidir, ülküsü milli Rum 
Ortodoks ideolojisi çerçevesinde kadınların ahlaki eğitimi ve aile idealidir. 
Milliyetçiliğin son derece arttığı ve iredantizm politikasının geliştiği bir or-

86  Bosporis 1906 yılından sonra da 1907 Mayıs ayından 1908 Nisan ayına kadar yayınlanmaya 
devam etmiştir. Aile dergisi olarak erkek yayımcılar  (Aristovoulos ve Anastasiadis) tarafından 
ve erkek müdürle (Aristodimos T. Kaloteos) yayınlanmıştır. Bu nedenle bu dönemin kadın 
basını kategorisine dahil edilmemiştir.
87  İkinci alt başlık zamanla bazı farklı ifadeler kullanılarak: Değerli Okumuş Kadın ve 
Erkeklerin İşbirliği ile’dir.
88  Örneğin iki yılda 32 sayı çıkaran yayında kadınların emansipasyonu hakkında yayımlanan 
makalelerin sayısı ilk yıl 27 ikinci yıl 41’dir. Daha sonra konuyla ilgili makalelerin sayısı: 38 
(üçüncü yıl -  36 sayı), 15 (dördüncü yıl - 36 sayı),  22 (beşinci yıl – 36 sayı), 24 (altıncı yıl – 36 
sayı), 15’dir (yedinci yıl – 21 sayı).
89  Örneğin: Yanya, Aydonat, Manastır, Resne, Koriçe, Selanik, Siroz, Kavala, Taşoz, 
Gümülcine, Sufli, Kırk Kiliseler, Edirne, Ganos ve Hora, Varna, Aynoz, Filibe, Kadıköy, 
Sinop, Trabzon, İzmit, İzmir, Silifke, Keşan, Antalya, Kudüs, Mudanya, Sakız, Midilli, Sisam,  
Odessa, Batum, Teganion, Bükreş, Taganrog, Oxford, Paris v.b. Yunan devletinde yalnızca 
Atina, Karpenissi, Zakintos ve Tırnova’ya gönderildiği görülüyor.
90  Bkz. dipnot 5 ve 6. 
91  Bir yayının canlılığında genel yayın stratejisi de önemli bir rol oynar. Kadın yayımcılar 
ve yayın stratejileri hakkında bkz. Sharon. M. Harris (yay.), Blue Pencils and Hidden Hands: 
Women Editing Periodicals 1830-1910, Boston, Northeastern University Press, 2004, s. 20-35, 
80-95.
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tamda, kadın bilincinin milliyetçi/vatansever ideolojide seferber edilmesi, söz 
konusu bölgede genel olarak feminist görüşün azalmasına sebep olmuştur ve 
yukarıda belirtilen ideolojik niteliklere sahip bir derginin böyle konulara, fe-
minist görüşlere nazaran daha fazla yer vermesi doğaldır.92

Görüldüğü üzere Bosporis dergisi, kadınların toplumdaki rolleri üzerine gö-
rüşü açısından Kipseli ve Evridiki’ye zıt düşmektedir. Derginin ilk sayısındaki 
programında ve yıldönümü sayılarında dile getirdiği gibi, hararetle zamanın 
‘hastalığı’, “uğursuz toplumsal olgu kadın emansipasyonuna”93 karşı çıkmak-
tadır: “Yazıklar olsun, kadınlara! Kendilerini güç ve rol bakımından erkeklere 
eşit görüyorlar, tabiatın kurallarını hiçe sayarak, toplumda erkeklere eşit bir 
yer, yani siyasette söz hakkı ve mesleki eşitlik talep ediyorlar.”94 Emansipas-
yon karşıtı özelliği, yayımcının ilk sayfada yer alan95, kimi emansipasyon yan-
daşı mektup ve makalelere cevaben yazılmış makalelerden96, dergide konuk 
edilen yazarların emansipasyonun hastalık olduğu veya hastalığa sürüklediği 
savını kanıtlayıcı ‘bilimsel ’ yazılardan,97 kadın konferanslarının ve talepleri-
nin sunumu ve eleştirilerinden98 ve bu konuda yazılan makalelerin çokluğun-
dan anlaşılmaktadır (tüm sayılarda toplam 182 makale).

Derginin tüm yazılarında yer alan kadınların toplumdaki konumu ve rolü 
üzerine temel anlayışı şu sözlerle özetlenebilir: “Kadınlar, önemli ahlaki gö-
revleri ve toplumda büyük idealleri alınlarının teriyle ve ahlaki yollarla yerine 
getirmek üzere yaratılmışlardır. Görevleri şehirdeki meslek hayatına katılmak 
değil, evde aileleri için çalışmaktır.”99 Bu sosyo-ideolojik görüşe göre, yayı-
nın hedefi olan kadınların ‘ahlaki ve zihinsel gelişmesi’, aile içi faaliyetlerine 
uygun, Ortodoks Hıristiyan ve Yunan’a yakışır ilkeler çerçevesinde ‘sağlıklı’ 
esaslara dayanan genel bilgiler edinmekle sağlanacaktır.100

Bu amaca ulaşmak maksadıyla kullanılan yayın malzemesi, din içerikli Hı-
ristiyan ahlakı ile ilgili metinler, özellikle tıp ve farmakoloji alanında, bi-
limsel, popüler makaleler, ev idaresi ve ev ekonomisi üzerine pratik ve te-
92  H. P. Melandrinou’nun birkaç yıl sonra çıkardığı Efimeris ton Kirion aynı ideolojik 
çerçevede çalışmaktadır. Bkz. dipnot 4.
93  [Kornilia Prevezioti] “Bosporis’in Programı”, İ Bosporis, sayı I/1 (1899) s. 2.
94  A.y., s. 2.
95  Örneğin: [Kornilia Prevezioti] “Akıl Erkeklerin Yürek Kadınların”, İ Bosporis, sayı I/14 
(1899) s. 105-106; [a.yaz.] “En Büyük Mesele”, İ Bosporis, sayı I/18 (1899) s. 141-142; 
Kornilia Prevezioti, “Eski veya Yeni Kadın”, Bosporis, sayı III/18 (1901) s. 85-87.
96  Örneğin bkz.: Kornilia Prevezioti, “V. Evangelidou’ya Cevap”, Bosporis, sayı III/13 (1901) 
s. 145-148; 15 (1901) s. 160-171; III/16 (1901) s. 181-185. Yayımcı ile mektubu gönderen 
arasındaki söyleşi hakkında bkz. Aggelika Psarra, “A Gift from the New World”, a.g.e, s. 253-
254. 
97  Nikolas Makridis, “Emansipasyon, Üçüncü Mektup”, İ Bosporis, sayı I/19 (1899) s. 150-
152.
98  Örneğin bkz.: [Kornilia Prevezioti], “Londra Kadın Kongresi”,  İ Bosporis, sayı I/15 (1899) 
s. 113-114 ve I/16 (1899) s. 121-123; Kornilia Prevezioti, “Paris Kadın Kongresi”,  Bosporis, 
sayı II/46 (1900) s. 445-447.
99  [Kornilia Prevezioti] “Bosporis’in Programı”, a.g.m., s. 2.
100  A.y., s. 1-2.
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orik bilgiler, ansiklopedik bilgiler, klasik Yunan eserlerinin tercümeleri, şiir 
ve hikâyelerden (çeviri ve Yunanca) ibaretti. Eğitim konusu, doğrudan yayın 
amacı olarak nitelenir ve yayın malzemesi olarak belli bir yer edinir, ancak sa-
yıca çok yoğun değildir (134 makale, malzemenin % 6’sı). Bosporis dergisi, 
eğitim alanında görülen olumlu gelişmeye, özellikle de ilk öğretimde gerçek-
leşen aşamaya odaklanarak ve daha üst düzey eğitimi dışlamakla, kadın der-
giciliği alanında kadınların eğitim hakları üzerine müzakere şartlarını kökten 
değiştirmiştir.  Tartışmalar, orta tabakanın eğitiminden halk tabakasının eği-
timine ve daha yüksek bir eğitim talebinden, mevcut eğitimin düzeltilmesine 
kaymış ve bu arada, kadının evdeki rolünü tehdit eden daha aşırı taleplere kar-
şı ise ‘cephe’ alınmıştır.  

Kadın eğitiminin gerekliliği ile toplumların ve ulusların gelişmesi ve kal-
kınması arasındaki nedensellik ilişkisi, o dönemde genel olarak geçerli, teo-
ri ve pratikte kabul gören, tartışılmaz bir gerçek olarak ortaya konmaktadır.101 
Aynı görüş, iki cinsiyetin ontolojik eşitliği, ruhsal-akli nitelikleri ve kadınla-
rın bireysel gelişme hakları konularında da sergilenmektedir.102 İnkar edile-
mez olarak nitelenerek ortaya atılan bu fikirler, yayımcının daha dergi progra-
mında dile getirdiği ifadeler (“sağlıklı” eğitim, “geniş ahlaki” gelişme, “kesa-
fet ve niteliğe göre” farklı olan ruhsal-akli eşitlik103) bu anlayışın mahiyetini 
ima etmektedir. Daha sonra yayında yer alan yazılarda büyük bir hararetle sa-
vunulan bu düşünceler, yüzyılın ortalarından itibaren güçlenen kadının doğa-
sı gereği kısıtlılığı, kadın eğitiminin amaçları ve kadınların toplumdaki konu-
mu üzerine ataerkil görüşü yansıtır.

Yüzyılın sonunda Rum cemaatinin hemen tümünde kızlar için ilk eğitim 
okulları bulunduğundan ve bunun yanı sıra yüksek kız okulları, ortaokullar ve 
ek sınıflarla (‘takseis ellhnikou’) kız orta öğretim kurumları oldukça geniş bir 
ağ oluşturduğundan, kadın eğitimi konusunda, önceki iki derginin yazıların-
da altı çizilen eğitim ağının genişletilmesine artık değinilmemektedir. Örne-
ğin İstanbul’da halk eğitim kurumu olarak eğitim veren dört yüksek kız oku-
lu (bir cemaat okulu, bir milli ve kendi masraflarını karşılayan iki okul),104 çok 
sayıda orta öğretim sunan özel okul ve ek sınıfları bünyesinde bulunduran 
cemaat okulu vardı.105 

Eğitim veren ilk ve orta halk eğitim kurumları, yayınca millet tarafından 
kadınlara sunulan ‘cömert bir feragat’ olarak nitelendirilmekte ve eğitim ve 
sosyal taleplerin tamamen yerine getirildiği şeklinde yorumlanmaktadır. Ya-
yının değerlendirmesine göre, haksever ulus tarafından kullanılan malzeme 
101  Bkz. [Kornilia Prevezioti], “Eğitim Üzerine Bilimsel Görüşler”, İ Bosporis, sayı I/11 
(1899) s. 81;  Kornilia Prevezioti, “Ev İdaresi Mi, Yoksa Hizmetçilik Mi?”, Bosporis, sayı 
VII/1 (1905) s. 1-3.
102  Bkz. İlias Aleksandridis, “Kadının Değeri Nedir?”[2.Bölüm], İ Bosporis, sayı I /16 (1899) 
s. 123.
103 [Kornilia Prevezioti] “Bosporis’in Programı”, a.g.m., s. 1.
104  Staurodromio cemaat okulu, Yoakimion, Zapyon ve Palada kız okulları söz konusudur.
105  Bkz. K. Dalakoura, Osmanlı İmparatorluğu’nda, a.g.e., s. 47-56, 103-136.
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ve özenden görüldüğü üzere, gereğinden fazla bir itina gösterilerek inşa edi-
len kız okullarında106 verilen eğitim “başlı başına kadınlara tanınan en yüce 
haktır”.107 Bu görüşler bir dereceye kadar Bosporis dergisinin eğitim üzerine 
başka isteği olmadığını gösterir ve talep edilen haklar artık kadınlara tanınmış 
olduğu için ‘yeni emansipasyon’ anlamsız bir mücadele olarak yorumlanır: 
“Günümüzde Yunan kadını emansipasyon diyerek ne talep eder? Milletimiz 
bunca zaman ahlaki ve fikri gelişmesi ile yeterince uğraşmadı mı […]?”108

Dergi, meslek okullarının kurulması hususunda bir öneride bulunmadığı ve 
bu konuya geniş yer vermediği halde, takdir ettiği kadın derneklerinin konuy-
la ilgili girişimlerine kısaca değinmesi109, düşük gelirli halk tabakası mensubu 
kızların mesleki eğitim gerekliliğini dolaylı olarak kabul ettiği anlamında yo-
rumlanabilir. Derginin eleştirdiği mesleki uğraş, geçimlerini temin etme gaye-
siyle meslek edinen kadınların çalışmasına değil, emansipe olmak veya refaha 
kavuşmak maksadıyla icra edilen veya talep edilen çalışmaya yöneliktir (bu-
nun aksine, daha erken dönemde çıkan Evridiki dergisi, kadınların çalışması-
nın hedefi olarak aile refahını öne sürmekteydi).110 Aynı dönemde Yunan dev-
letinde Kaliroi Paren’in çıkardığı mücadeleci Efimeris ton Kirion gazetesi ka-
dınların yüksek öğretime erişimini talep ederken, Bosporis’in yaklaşımı, her 
şeyden evvel edinilen bilgilerden mesleki fayda sağlayabilecekleri için eleşti-
ricidir111: “De Vries hanım [...] tıp tahsilinde doktora diploması almış, sonra da 
fizyoloji ve anatomi hocası olmak üzere başvuruda bulunmuş. Bunları yazan 
emansipe gazete, kendisini tebrik ediyor. Biz kendisini alkışlamıyoruz.”112 

Yayının salt eğitim konusunu işleyen yazıları öncelikle eğitimin örgütlen-
mesi, öğretimin içeriği, öğretim metotları ve dönemin pedagojik ilke ve teo-
rileri ile ilgiliydi.113 Çoğu makalelerde bu konudaki tartışmalar, hem kız hem 
erkek çocukların halk eğitimi ile ilgiliydi. Daha önceki yayınlarda bu şekliyle 
kullanılmayan ‘halk eğitimi’ veya ‘kızların halk eğitimi’ tanımı artık kesin-

106  Osmanlı topraklarındaki kentlerde Rum cemaat okulları zamanın mimari üslubuna göre 
eğitime elverişli şekilde inşa edilmiş, son derece güzel yapılardı. Bkz. K. Dalakoura, a.g.e., s. 
105-107, 120, 126-127, 145-146.
107  [K. Prevezioti],“Londra”, a.g.m., s. 114. Ayrıca bkz. K. Prevezioti, “Paris”, a.g.m, s. 445-
446.
108  [K. Prevezioti],“Londra”, a.g.m., s. 114.
109  Anonim, “Atina’daki Kadın Meslek Okulu”, Bosporis, sayı I /28 (1900) s. 231-232.
110  Bkz. [Kornilia Prevezioti], “Kahraman Kadınlar”, İ Bosporis, sayı I/3 (1899) s. 18; Aglaia  
Prevezioti, “Dünya Kadınları”, Bosporis, sayı II/35 (1900) s. 312; Anonim, “Sarı İlerleyiş”, 
Bosporis, sayı II/36 (1900) s. 232; [Kornilia Prevezioti], “En Büyük Mesele”, a.g.m., s. 141-
142.  
111  [A.yaz.] “Kadın Hekim”, İ Bosporis, sayı I/4 (1899) s. 25-26. [A.yaz.] “Kadın Avukat”, İ 
Bosporis, sayı I/6 (1899) s. 41-42.
112  [Kornilia Prevezioti], “Dünya Kadınları”, Bosporis, sayı 7 (1901) s. 84. 
113  Örneğin bkz.: G. Karatzas, “Elişlerinin İlkokullarda Öğretilmesi”, İ Bosporis, sayı I/6 
(1899); [K. Prevezioti],“Eğitim”, a.g.m., s. 81-82; [a.y.] “İstikbaldeki Okul”, Bosporis, sayı 
III/17 (1901) s. 193-196; Aglaia Prevezioti, “Pedagoji (Edmond Demolins): Çocukları Nasıl 
Eğitmeliyiz. [1. Bölüm]”, İ Bosporis, sayı 1 (1899) s. 5; N. Fotiadis, “Kadınların Eğitimdeki 
Dehalığı [2. Bölüm]”, İ Bosporis, I/11 (1899), s. 83-84. 
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lik kazanır ve açık bir içerikle ortaya konur. Aslında bu tanım, milletin tüm 
gençleri için geçerli olduğu halde, öncelikle halk sınıflarının eğitimi söz ko-
nusuydu. Halk eğitimi derken, kamuya sunulan ve cemaat tarafından destek-
lenen ilköğretim (dört yıllık ilkokul ve altı/yedi yıllık astiki denilen okullar) 
ve bunun tamamlayıcısı olarak bir nevi teknik meslek eğitimi veren kamu 
eğitimi kastedilmekteydi. İlköğretim kurumunun geniş, genel ve buna paralel 
olarak sistematik, düzenli ve uygulamalı bir meslek eğitimi vermesi gerekirdi. 
Yayına göre, kamu eğitiminin düzenlenmesinin temel taşını oluşturan teknik 
meslek eğitimi için, ya dört yıllık ilkokula eklenen uygulama sınıfları (erkek 
çocuklar için “zanaat” ve kızlar için “ev işi” veya “el sanatları”, yani dikiş, 
kesme-biçme, örgü, hasır işlemesi v.s. sınıfları), ya da her iki cinsiyet için as-
tiki okullarına uygulamalı dersleri içeren sekizinci sınıfın eklenmesi ve ayrıca 
buna paralel olarak sadece erkek çocuklar için ayrı meslek okullarının kurul-
ması önerilmekteydi. Bu surette, cemaatin eğitim sistemi şekline önemli bir 
yenilik getirilmiş olacaktı.114

Yapısal değişikliklerin yanı sıra, halk okulunun hedeflerine ulaşabilmesi 
için,  eğitim felsefesinde yapılması gereken derin bir değişikliğe bağlı olarak 
derslerin müfredatı ve okulun organize edilmesi için önerilerde bulunulmak-
tadır. Mesela, okuma alışkanlığını teşvik etmek için kütüphane ve okuma oda-
larının kurulması, anti-pedagojik olduğu için ev ödevlerinin sınırlandırılması, 
şenlikli okul törenleri yerine edebiyat konulu toplantıların ve tiyatro gösterile-
rinin düzenlenmesi, kilise ziyareti yerine okumuş din adamlarıyla görüşmele-
rin sağlanması, eski Yunan dili derslerinin daha yüksek eğitim düzeyine kay-
dırılması, gezi sayılarının ve jimnastik saatlerinin arttırılması v.s. önerilmek-
tedir. Bu hedefe ulaşmak için her iki cinsiyetten öğretmenlerin yetiştirilmesi 
kilit noktası konumundadır ve yeterli sayıda eğitimli öğretmen olmadığından 
dolayı, yayının görüşüne göre böyle öğretmenlerin sistematik bir şekilde ye-
tiştirilmesi gerekir.115

Özellikle kadınların halk eğitimi, son derece ciddi bir mesele olarak göste-
rilmektedir ve cemaatin, erkeklerin halk eğitimine gösterdiği ilgiyi aynı şekil-
de kadınlarınkine de sunması gerektiği öne sürülmektedir. Yayın, kadınların 
halk eğitimine daha çok yer vermekte ve konu üzerinde (sık ve çok kaynak 
göstererek) çok durmaktadır. Daha önce vurgulanan kadınların halk eğitimin-
deki yapısal değişiklikten başka, halk okullarının daha verimli çalışması için 
sunulan öneriler, hem erkek hem kız okulları için geçerlidir. Ancak kız okulla-
rında özellikle kalite farkı veya özel ihtiyaçların önemine işaret edilmektedir. 
Örneğin halk eğitimi kurumlarındaki öğretmenlerin sistematik eğitimi konu-
sunda,  bir yandan kadın öğretmenlerin eğitim eksikliği ve diğer yandan “ka-

114  [Kornilia Prevezioti], “Halk Eğitimimiz”, İ Bosporis, I/26 (1900) s. 209-210; [Kornilia 
Prevezioti], “Kadınların Halk Eğitimi”, İ Bosporis, I/27 (1900) s. 217-218; [Kornilia Prevezioti], 
“Eğitim Üzerine”,  a.g.m., s. 81-82; G. Karatzas, a.g.m., s. 43-44 . 
115  [Kornilia Prevezioti], “Halk”, a.g.m., s. 209-210; [Kornilia Prevezioti], “Yeni Eğitim 
Önlemleri”, İ Bosporis, I/10 (1899) s. 150; [Kornilia Prevezioti], “Evde Ödev”, İ Bosporis, 
VII/3 (1905) s. 25-26.
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dın halk eğitimindeki reformlar” sebebiyle özellikle kadın eğitimine ağırlık 
verilmiştir.116 Bu konuda yazılan makalelerde, kız öğretmen okulunun kurul-
ması gerekliliğine sıkça değinilmekte ve yayımcı tarafından bu kurumun or-
ganize edilmesi ve çalışması üzerine  ‘yönetmelik tasarıları’ önerilmektedir.117

Ancak en önemli farkı, kadın halk eğitiminin felsefesindeki ve amaçlarında-
ki fark oluşturur. Kadınların halk eğitimi, kadınların eğitimini evdeki işlevle-
rine bağlayan genel olarak geçerli ilke dışına taşmamaktadır ve yalnızca top-
lumsal sınıfa göre yeniden tanımlanmaktadır. Böylece kadınların halk eğitimi 
daha çok pratiğe yönelik olmalı ve kadın yaradılışına uygun olmalıdır: “Kızla-
rın halk eğitimi [...] pratik olmalı ve kadınlarımızın hayatına uygun olmalı.”118 
‘Halk kızları’ için ilkokul dersleri arasında pratik değeri olmayan (mesela gü-
zel yazı dersi) veya bu toplumsal sınıf için gereksiz yetenekleri geliştirmeyi 
hedefleyen derslerin (mesela elişi dersi ile estetiğin geliştirilmesi) kaldırılması 
ve bunların yerine gelecekteki rollerine uygun, pratik ihtiyaçlarını karşılaya-
cak derslerin (mesela kesme-biçme, yamalama, dikiş, örgü, hesap tutma) kon-
ması önerilmektedir: “Okulu bitirdiklerinde kızlar yoksul evlerinde hesapları-
nı bilmeli ve günlük harcamaları için defter tutmalı [...], bu bugün öğrendik-
lerinden daha önemlidir.”119 Yayının ilk öğretimin son sınıflarında ‘kadınların 
yüksek’ eğitimi için önerdiği dersler (ev ekonomisi, hijyen, farmakoloji, pe-
dagoji ve psikoloji)120 dahi, yayının genelde savunduğu halk eğitimi ile bilgi-
yi genişletme ilkesine değil, daha ziyade kadınların görevinin aile çerçevesin-
de olduğu anlayışına uygundur.121

Genel olarak kadın eğitiminde olduğu kadar, kadınların halk eğitiminde de 
ağırlık verilen husus, kızların itinalı ahlaki eğitimi olmalıdır. Ahlaki ilkele-
rin ve kadınsal değerlerin aşılanması, dergiye göre, toplumun alt sınıf aile-
leri eğitimden ve ahlaktan yoksun olduklarından ve hedefe ulaşmaya katkı-
da bulunmaktan aciz olduklarından, özellikle halk sınıfı mensubu kızlar için 
gereklidir.122

Sonuç

Kadın dergilerinde yer verilen ve bu çalışmada incelenen tartışmalar önce-
likle kadının toplumda oynayacağı rol ve cinsiyetler arası ilişkileri ile eğitim 
üzerindeki hakları konularında yürütülen müzakereleri konu almıştır. Eğitim 
konusu, her üç yayında miktar bakımından büyük yer tutmasa da, dolaylı ve do-
116  [Kornilia Prevezioti], “Kız Öğretmen Okulu Kuralım”, İ Bosporis, I/10 (1899) s. 74.
117  A.y., s. 73-74; [K. Prevezioti], “Kadın Öğretmen”, İ Bosporis, I/9 (1899) s. 65-67; N. 
Fotiadis, a.g.m., s. 83-84. 
118  [K. Prevezioti], “Kadın Öğretmen”, a.g.m., s. 66.
119  [K. Prevezioti], “Yeni Eğitim”, a.g.m., s. 150.
120  Bu dersler kız okullarının yüksek sınıflarında ve/veya öğretmen okullarında okutulmaktaydı, 
bkz. K. Dalakoura, a.g.e., s. 417-418, 432-436.
121  [K. Prevezioti], “Kadın Öğretmen”, a.g.m., s. 66; [K. Prevezioti], “Kadınların Halk ”,  
a.g.m., s. 217-218; [K. Prevezioti], “Yeni Eğitim”, a.g.m., s. 150; [Kornilia Prevezioti], “Eğitim 
Üzerine ”, a.g.m., s. 81-82.
122  [K. Prevezioti], “Kadınların Halk ”,  a.g.m., s. 217-218.
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laysız olarak yayınların başlıca amacını oluşturmaktadır; zira bu konu kendili-
ğinden kadınların diğer toplumsal taleplerine anlam vermekte ve bunları des-
teklemektedir.

Yayınların eğitim konulu tartışmalarında, öncelikle orta ve yüksek tabaka ka-
dınlarının eğitim konusu ele alınsa da, alt tabakaya mensup halktan kızların ye-
tiştirilmesi dahil, tüm kadınların eğitimi gündemdedir. Halk eğitimi kavramı 
her üç dergide de işlenmektedir, fakat görüldüğü üzere tanım olarak ancak 19. 
yüzyılın sonundan itibaren ortaya çıkmış ve kesinlik kazanmıştır. Daha somut 
bir deyişle, yüzyılın ortasından önce ilk dergide geniş yer verilen ‘umumi eği-
tim’ ile özdeşleştirilmekte veya onun bir parçasını oluşturmaktaydı. Tüm top-
lumsal sınıfların kadınlarına değinilmekte ve erkek-kadın, toplumsal sınıf ay-
rıcalığı, eğitim türünde ayrım gözetmeksizin herkese genel ve mesleki eğitim 
sağlanması anlamında kullanılmaktaydı.  Sınıfsızlık hususunun altının çizilme-
si, kavramın eğitimsel içeriği üzerine kesin bilgilerin olmayışı, özellikle de halk 
eğitiminin yayında felsefi kavram olarak belli sınıfları kapsamına alan, belir-
li bir eğitim anlamına geldiği göz önünde bulundurulursa, bu kavramın anla-
mı muğlak kalmaktadır. 1870’li yıllarda ikinci dergideki tartışmalarda kavram 
daha büyük bir kesinlik kazanmıştır; ancak ilk dergiye nazaran gerek sınıf, ge-
rekse eğitim içeriği bakımından farklı bir anlamda karşımıza çıkmaktadır. Baş-
ka bir deyişle bu kavram, halkın eğitimi için öngörülen geniş ve genel bir eği-
tim olarak, ilkokul eğitimine ve yetişkin kadınların gayri resmi eğitimine bağ-
lı bir anlamda kullanılır ve cemaatin desteği ile her iki cinsiyete sunulması baş-
lıca özelliği olarak gösterilir. Bu şekilde kavram, toplumsal sınıf olarak halk sı-
nıfıyla kısıtlanmış, ancak ilk derginin dahil ettiği teknik meslek eğitimine ikinci 
dergide yer verilmemiştir. 20. yüzyıla geçişte kavram Bosporis dergisinde açık-
lık kazanmış ve her iki cinsiyete uygun tanımlar kullanılmıştır. Halk eğitimi, ilk 
eğitime ek olarak teknik/mesleki eğitime yönelik, ancak kızlar için farklı top-
lumsal ilkeler içeren ve daha pratik nitelikler taşıyan, sistematik olan ve giderek 
artan bir özenle düzenlenmiş, halk sınıflarına sunulan kamu eğitimidir. 

Dergilerdeki tartışmalarda gördüğümüz kadınların halk eğitiminin içeriğinin 
değişkenliği açık bir şekilde kavramın farklı bir şekilde yorumlanmasına bağlı-
dır. Bu yorumlar, iki cinsiyetin eğitimi üzerine 19. yüzyıl boyunca yapılan ge-
niş kamu tartışmalarından kaynaklanmaktadır. Halk eğitimi üzerine yapılan ile-
rici, aydınlanmacı görüşler, 19. yüzyılın son yirmi beş yılına dek, milli mesele-
ye odaklanarak tutucu bir görüşe dönüşmüş ve yaygın kamu tartışmalarında -en 
azından derinlemesine- kadınlara yer verilmemiştir. Çalışmaya konu olan kadın 
dergilerinde yer alan tartışmaların 1870’li yıllara kadar, çok ilerici, nerdeyse 
radikal olduğu anlaşılmaktadır. Cemaat eğitimine kadınların eşit katılımı, tüm 
toplumsal sınıflara mensup kadınların buna erişim talebi ve özellikle kadınla-
rın daha 19. yüzyıl ortalarından başlayan, ancak cemaat eğitiminde 20. yüzyılın 
ilk on yılında erişimleri sağlanan, meslek eğitimine katılma talepleri, bu görü-
şü savunmaktadır. 1870’li yıllarından sonra kadınların ‘feminist’ tartışmaların-
da azalma görülmektedir. Taleplerin daha ziyade kadınların toplumsal kazanım-
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ları çerçevesinde, özellikle de her zaman eşit konumda olmayan eğitim alanın-
daki kazanımlar çerçevesinde, eğitim kalitesinin düzeltilmesiyle kısıtlı kaldı-
ğı görülmektedir. Kazanılan hakların genişletilmesine karşı alınan cephe, yüz-
yılın sonunda ve 20. yüzyıla geçişte kadının evsel rolü tehdit altında kaldığı za-
man, kadın eğitimi üzerine tartışmaların tutucu bir hal almasına sebep olmuştur.

Özet: Makale, Osmanlı İmparatorluğu’nda 19. Yüzyılda 1908’de Meşrutiyet’in ila-
nına kadar olan süreçte Ortodoks Rum cemaatinde kadın süreli yayıncılığı ile eğitim 
arasındaki ilişkileri irdelemektedir. Bu yayınlardaki kadın söyleminde kadınların eği-
tim hakkı dile getirilirken, süreç içinde kavramların nasıl biçimlendiği ve ileri sürü-
len savlarla kamu eğitimi ve kadın eğitimine felsefi yaklaşımlardan nasıl etkilendiği 
de gündeme gelmektedir. Çalışma İstanbul’da kadınlar tarafından yayınlanan ve bü-
tün İmparatorluktaki kadınlara seslenen üç süreli yayın yani Kipseli (1845), Evridi-
ki (1870-1873) ve Bosporis (1899-1906) üzerinde odaklanmaktadır. Eğitim tartışma-
larında orta sınıf kadınların eğitimi konu edinilirken, kadınların genel eğitiminin de 
gündeme girdiği ve 1870’lere kadar oldukça radikal biçimde ele alındığı görülmekte-
dir. Bu tarihten sonra ise tartışmalarda yalnızca elde edilen kazanımlar üstünden kadın 
eğitiminin niteliğinin yükseltilmesi ile sınırlı kalındığı saptanmaktadır.   

Anahtar sözcükler: Osmanlı basın tarihi, eğitim tarihi, kamu eğitimi, kadın basın 
tarihi, Osmanlı Rum kadınların eğitimi

Discourses on Education in the Greek Women’s Journals of Istanbul (19th c.-
1906): The Emergence of Female Popular Education

Abstract: The paper is concerned with the connection between women’s publis-
hing culture and education within the Orthodox/Greek communities (Rum Millet) of 
the Ottoman Empire, during 19th century and until the 1908 Constitutional Reform. 
More specifically, the paper investigates how women’s discourses in periodicals nego-
tiated women’s right to education, focusing on the changing content of ‘female popu-
lar education’ claimed. the argumentation and the philosophical traditions that under-
lie  education and popular education claims are also presented. The study is based on 
three Greek women’s journals published in Istanbul, namely Kypseli (1845), Eurydice 
(1870-1873) and Bosporis (1899-1906) - the only ones edited by women and addres-
sed exclusively or mostly to female readership within the entire Ottoman Empire du-
ring the period under study. The paper argues that although middle-class girls’ educa-
tion was the apparent focus of the education-related debate in the journals, women’s 
popular education featured in the agenda, spotlighting the dominant education disco-
urses as highly progressive -almost radical- for the era until the 1870s. From this po-
int in time onwards, women’s discourses appeared to be limited to improving educati-
on quality, without venturing outside what had already been achieved.

Keywords: History of (Ottoman) press, history of education, popular education, 
history of women’s press, history of women’s education, Ottoman Greek women’s 
education


