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Kad›nlar Âlemi Dergisi (1914) ve
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda Kad›nl›k Hâlleri*

Özlem KUTKAN**

I- KADINLAR ÂLEM‹; DOKUZ SAYILIK B‹R
KADIN/ MECMUÂ SERÜVEN‹
A- Osmanl› Hürriyet Ça¤›nda Matbuât ve Kad›nlar Âlemi
Bu araflt›rmada, Osmanl› Kad›nlar Âlemi dergisini tan›tmak ve söz konusu dergiden hareketle Osmanl› kad›n›n sosyal ve düflünsel hayat›na dair bir
tablo çizmek hedeflenmifltir. Bu ba¤lamda incelemifl oldu¤umuz dönem, derginin ilk ve son say›lar›n›n bas›ld›¤› tarihler esas al›nmak sureti ile belirlenmifltir. Neticede söz konusu süreç 04. 06. 1914- 30.07.19141 tarihleri aras›ndaki
yaklafl›k iki ayl›k bir zaman diliminden oluflmufltur.
Bilindi¤i üzere, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda bas›mevinin ilk kuruluflu II.
Bayezit Dönemi’nde Yahudiler taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir (Berkes, 2002:
58–59). Bu tarihten sonra, ilk resmi gazete olan Takvim-i Vekâyi’yi hariç tutu¤umuzda ilk Türkçe gazete olarak ‹ngiliz tebaas›ndan Churchill’in Ceride-i
Havâdis’i yay›nlad›¤›n› görüyoruz. Söz konusu gazetede ilim, ahlâk ve edebiyat üzerine yaz›lan makaleler yer alm›fl ve gazete ilk say›s›ndan itibaren Türk
yazarlar taraf›ndan doldurulmufltur (Tanp›nar, 2001:146–147). Ancak, Türk
matbuat›n›n as›l geliflim y›llar›ndan bahsetmemiz için 1864 -1867 y›llar›n›
esas almam›z gerekmektedir. Art›k Tasvir-i Efkâr, Basiret ve ‹bret’de yer
*

Makalenin haz›rlanmas› esnas›nda de¤erli katk›lar› ile eksikliklerimin giderilmesini sa¤layan hocalar›m
Mehmet Öz, Mehmet Özden ve Oktay Özel ile Kudret Emiro¤lu’na çok teflekkür ederim.

** Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü.
1 TTK Tarih Çevirme K›lavuzu’ndan yararlan›lm›flt›r. Dergide belirtilen Rûmi tarihler ise “22 May›s 1330-17
Temmuz 1330” olarak kaydedilmifltir.

247

kebikeç / 24 • 2007
alan ateflli yay›nlar halk›n duygu ve düflüncelerini dile getirmeye bafllayacakt›r2. Bundan sonra bas›n hayat›n›n ivme kazand›¤› bir di¤er dönem ise II. Abdülhamit Devri olacakt›r. Bu dönemde, geliflen teknolojik olanaklar sayesinde
gazete ve kitap say›s› artm›fl bununla birlikte siyasal sahada haberlere uygulanan sansür nedeni ile ilmî ve edebî içerikli çal›flmalara verilen a¤›rl›k bas›n
dünyas›n› önemli ölçüde flekillendirmifltir. Neticede, II. Abdülhamit Dönemi’nde insanlar art›k artan gazete ve dergi sayesinde günlük gazete okuma
al›flkanl›¤›n› kazanm›fllard›r (Zürcher,1999:120–121). Söz konusu geliflmeler
üzerinde temellenen II. Meflrutiyet Devri bas›n yaflam› ise hemen her fikrin
rahatça söylenmekte oldu¤u bir devir olarak nitelendirilse de3 31 Mart
Vak’as›’ndan sonra söz konusu özgürlük ortam›n›n k›s›tland›¤› unutulmamal›d›r (‹nu¤ur, 2002:314–320).
Bu noktadan itibaren bas›nda “kad›n” meselesi üzerinde durulacakt›r. Esasen imparatorluk bas›n›nda kad›n›n konuflulmaya bafllanmas›, matbuat ile
hemen hemen efl zamanda gerçekleflmifltir. Nitekim Kaplan, bas›nda kad›n
haklar›n›n ilk defa gündeme gelmesinin 1868 tarihinde Ali Raflit taraf›ndan
ç›kar›lan Terakki adl› gündelik siyasi bir gazete ile gerçekleflti¤ini ifade etmifltir. Yine ayn› y›l fiükûfezâr adl› ilk kad›n dergisinin Afife Han›m taraf›ndan
ç›kar›ld›¤›n› görmekteyiz (1998: 10–11). Bundan sonra kad›nlara yönelik yay›nlarda art›fl yaflanmaya bafllam›flt›r4 ve söz konusu art›fltaki belirginlik kendisini özellikle II. Meflrutiyet Devri’nde göstermifltir. Bu ba¤lamda söz konusu
mecmua ve dergilere bakt›¤›m›zda, Demet5, Kad›n6, Mehâsin7, Seyyâle, Ka-

d›nlar Dünyas›8, Han›mlar Âlemi9, Türk Kad›n› Dergisi10, Kad›n Duygusu11
2 Ülken, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda bas›lan gazeteleri s›ras› ile flu flekilde vermifltir; 1831’de II. Mahmut Dönemi’nde ç›kan Takvim-i Vekâyi, William Churchill’in ç›kard›¤› Ceride-i Hâvadis (1840) ve Agâh Efendi’nin
idaresinde ç›kan Tercüman-› Ahvâl (1860) (2001: 41, 68). Berkes ise bu ba¤lamda Türkler taraf›ndan ç›kar›lan ilk özel gazetenin Tercüman-› Ahvâl oldu¤una iflaret etmektedir (2004:261).
3 Zürcher,1999:140; Quataert 2004:245–246.
4 Muhadderât, Han›mlara Mahsus Gazete, Âyine, Aile, Han›mlara Mahsus Malûmat söz konusu eserler aras›nda yer alm›fllard›r (Kaplan, 1998: 10–11).
5 1908 y›l›nda yay›nlanm›flt›r. ‹lk say›s›nda kad›ndan çok erkek yazara rastlan›r. Bunlar›n ço¤u Jön Türklerdir. Çocuk e¤itimi, kad›n terbiyesi, moda, yüz bak›m› s›k ifllenen temalar aras›ndad›r ( A. ‹lyaso¤lu- D. ‹nsel 1984: 165).
6 1908- 1910 y›llar› aras›nda Selanik’te yay›nlanm›flt›r. Fikri ve edebi niteli¤e sahiptir. Devrin ünlü yazarlar›ndan Ömer Seyfettin, Abdullah Cevdet, Mehmet Emin beyler de gazeteye yaz›lar yazm›fllard›r (Kaplan
1998:10-11).
71908- 1910 y›llar› aras›nda yay›nlanm›fl olan ayl›k bir dergidir. Gazetenin içinde kad›nlara verilen konferanslara da yer verilmifltir; Kurnaz, 1992:123- 124.
8 1913- 1921 y›llar› aras›nda yay›nlanm›flt›r. Ancak, dergi 1914–1918 y›llar› aras›nda yay›n›na ara vermifltir;
A. ‹lyaso¤lu- D. ‹nsel, 1984: 165- 166.
9 Türk Dili ve Edebiyat› Ansiklopedisi 1991 C.IV:99.
10 1918’de yay›nlanm›flt›r. Dergide Türk dünyas›n›n bir araya gelmesi gerekti¤i fikri okuyuculara afl›lanmak istenmifltir; Kaplan, 1998: 14.
11 Nigâr Cemil, ‹stanbul: 1330.
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gibi isimlerle karfl›lafl›yoruz. Söz
konusu yay›nlarda Osmanl› kad›n›
öncelikle e¤itimi, aile içindeki statüsü ve iflleviyle ard›ndan da siyasi ve sosyal sahalarda Bat› kad›n›
nezdindeki konumu ile ele al›nm›flt›r12.
fiimdi, böyle bir dönemin dergilerinden olan Kad›nlar Âlemi’ne
biraz yak›ndan bakal›m. Öncelikle
derginin kim taraf›ndan ve ne zaman kuruldu¤una de¤inmek istiyoruz. Bu konuya dair ayr›nt›l› bilgiyi ikinci say›da yer alan “Bir Hâreket-i Meflûm” bafll›¤› alt›nda bulduk. Burada, gazetenin sahibi olan
M. Ekrem daha önce Çocuk Duygusu adl› bir dergide baflmuharrir
olarak görev yapt›¤›n› ard›ndan da kendi sermayesi ile Kad›nlar Âlemi dergisini ç›kard›¤›n› belirtmifltir ( 29 May›s 1330 [11 Haziran 1914]: II). Kad›nlar
Âlemi dergisinin baflmuharriri ise Feriha Kâmran isimli bir han›md›r (22 May›s 1330 [4 Haziran 1914]: I )13.
Bu noktadan itibaren ise derginin ç›kar›lma gayesini yine dergi yazarlar›n›n kaleminden aktarmak istiyoruz. Bu konudaki aç›klama “program›m›z”
bafll›¤› alt›nda ve on dört madde halinde yap›lm›flt›r. Buna göre s›ras› ile “ Kad›n hakk›n› müdâfaa yollu ictimâi makaleler, nefis ve tatl› hikâyeler, en flûh
fliirler, kad›n hissini okflayan mensûreler, han›mefendi hemflirelerimizin güzel
yaz›lar›na mahsus k›s›m, Girdab nâm›ndaki merakl› ve milli roman, hemflirelerimizin ›zd›raplar›n› teskin için çal›flacak olan [dert orta¤›] sâhifesi, modan›n envâ’-i tecdîdât›na bir sahne-i in’ikâs olacak [moda] k›sm›, kârielerimizin
t›bbi ve s›hhi müflkilât›n› halletmek için çabalayacak [doktorun raporu] sütûnu, kârielerimizi arada bir güldürmek hususuna i’tinâ edecek olan [kahkaha12 Taflk›ran, 1973:37- 38; Kurnaz, 1992: 123- 133. Ancak her derginin kendine özgü bir yay›n tarz›n›n oldu¤u
muhakkakt›r. Nitekim incelemifl oldu¤umuz Kad›n Duygusu adl› dergide de reklamlar›n tasar›m› Kad›nlar
Âlemi dergisinden farkl›d›r. Yine Kad›nlar Âlemi dergisinde hiç yer almam›fl olan flark› bölümüne Kad›n
Duygusu’nda yer verildi¤i görülmektedir. Mesela, “Hüzzâm fiark›”, Usûl: A¤›r Aksak” aç›klamas› ile ve
Taflç› Âli Beyzade Ûdî Mehmet Efendi” isimleri not düflülmek sureti ile tam sayfa halinde yay›nlanm›flt›r.
Yine Kad›n Duygusu’nda resimlere Kad›nlar Âlemi’nde oldu¤u ölçüde yer verilmemifltir.
13 Kad›nlar Âlemi dergisi yazar kadrosuna afla¤›da de¤inilecektir.
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lar] sâhifesi, Mûnise Han›m taraf›ndan yaz›lacak ve kad›n hissini gösterecek [han›m mektuplar›] serîsi, bir haftal›k vak’ay› e¤lenceli bir sûretde tasvir
için ayr›lan [hafta mektubu], k›ymetli mükâfatlar, bilmeceler, en nefis resimler ve tablolar” adl› bafll›klar›n derginin içeri¤ini oluflturaca¤› ifade edilmifltir
(1330 I :1).
Görüldü¤ü üzere dergi, k›smen edebi bir niteli¤e sahip olmakla birlikte14,
kad›nlar› çeflitli konularda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, kendilerine hofl
vakit geçirtmek ve ayn› zamanda onlar›n duygular›na tercüman olmay› yay›n
hedefi olarak belirlemifltir. Öte yandan derginin her say›s›nda siyasi içerikli
yaz›lar›n bulundu¤unu da belirtmek isteriz15. Söz konusu yaz›lar Feriha Kâmran ad›nda bir bayan yazar taraf›ndan kaleme al›nm›flt›r. Kâmran, söz konusu fikir yaz›lar›nda özellikle dönemde yükselen Türkçülük cereyan› karfl›s›nda Türk/ Osmanl› kad›n›n konumunu tespit etme çabas› içindedir.
Derginin sayfa düzenlemesi ise ilginçtir. Söz konusu düzene göre dergi iki
ana kapaktan oluflmufltur ve ilk üç sayfas›na sayfa numaras› düflülmemifltir.
Yine dergi program›nda yer almayan ancak ilerleyen sayfalarda genifl yer verilen reklâmlardan dönemin tüketim kültürüne iliflkin önemli ipuçlar› elde
edilmektedir. Son olarak söz konusu yay›n içinde süreklilik arz eden yazar veya hikâyelere ayr›lan sayfalar›n yer de¤ifltirdi¤ini ve bu hali ile de derginin
sayfa düzeninin standart bir yap›ya sahip olmad›¤›n› belirtmek isteriz16.
Yukar›daki programdan da anlafl›laca¤› üzere dergide çok say›da resim yer
alm›flt›r. Okuyucuya resmedilmifl olan söz konusu foto¤raf ya da resimler büyük ölçüde adeta hayal âleminde yaflayan kad›nlar›n sanatsal tasvirleridir17.
Bir di¤er resim gurubunu ise kad›n giyimine iliflkin geliflmeleri gösteren mo14 Dergi edebi sahada “edebiyat-› cedide” ak›m›n›n etkisi alt›ndad›r; Türk Dili ve Edebiyat› Ansiklopedisi
1991, V:80.
15 Dergide yay›nlanan yaz›lar›n oranlamas›na iliflkin olarak verdi¤imiz rakamlar bu ba¤lamda bir de¤erlendirme sunmaktad›r: I. say›da bir adet fikir yaz›s›, iki adet toplumsal konulara iliflkin nesir çal›flmas›, iki adet
fliir; II. say›da bir fikir yaz›s›, iki adet toplumsal konulara iliflkin nesir çal›flmas›, iki adet fliir; III. say›da
bir adet fikir yaz›s›, bir adet toplumsal konulara iliflkin nesir, iki adet fliir çal›flmas›; IV. say›da bir adet fikir yaz›s› üç adet soysal içerikli nesir çal›flmas›, iki adet fliir; V. say›da bir adet fikir yaz›s›, üç adet toplumsal konulara iliflkin nesir çal›flmas›, di¤er say›larda yer almayan bir karikatür yay›nlanm›flt›r. Ayr›ca, farkl› olarak bu say›da fliir çal›flmas›n›n yer almad›¤›n› belirtmek isteriz. Devam etti¤imizde VI. say›da bir adet
siyasi yaz›, üç adet toplumsal konulara iliflkin nesir çal›flmas›, bir adet fliir; VII. say›da bir adet siyasi yaz›,
üç adet toplumsal konulara iliflkin nesir çal›flmas›, bir adet fliir; VIII. say›da bir adet siyasi yaz›, bir adet
nesir çal›flmas›, bir adet fliir; bir adet siyasi yaz›, iki adet toplumsal konulara iliflkin nesir çal›flmas›, üç adet
fliir ” yer alm›flt›r. Söz konusu yaz› çeflitlerinin d›fl›nda yer alan tüm çal›flmalar “Han›m Yaz›lar›”, “Nesir
Yapraklar›”, “Küçük Hikâye” bafll›klar› ile adland›r›lan edebi nitelikli yaz›lard›r. Bunlara ilaveten “Haftan›n Mektubu” bölümünde kimi zaman toplumsal konulara de¤inilmiflse de edebiyat-› cedide ak›m›n›n etkisi ile edebi kayg›n›n da ön plana ç›kt›¤› görülmektedir. Yine her say›da düzenli olarak yay›nlanmayan
“Dert Orta¤›” , “Bilmeceler Bölümü” ve flairane tablolara iliflkin edebi tasvirler de dergide yay›nlanan çal›flmalar aras›nda yer almaktad›rlar.
16 Mesela, “Yeni fiâir” ünvanl› yazar›n yaz›s› birinci say›da yedinci sayfada yay›nlan›rken; üçüncü ve beflinci
say›larda sayfa numaras› verilmemifl olan üçüncü sayfada yay›nlanm›flt›r.
17 Ek: Resim I.
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da içerikli çal›flmalar teflkil etmifltir. Esasen söz konusu resimlerin konu ile
olan ba¤lant›s›na da her zaman önem verilmemifltir. Mesela, ayn› sayfan›n alt
bölümünde terk edilen mutsuz bir kad›n›n dünyas›n› paylaflt›¤› bir mektup yay›nlan›rken üstte son derece modern, varl›kl› ve kendine güvenen bir kad›n›n
piyanosu bafl›nda gülümserken resmedildi¤ini görmeniz mümkündür18.
Son olarak, k›saca derginin neden yaln›zca dokuz say› olarak yay›nland›¤›
meselesine de¤inmek istiyoruz. Konuya iliflkin her ne kadar dergide bir aç›klama bulunmasa da tirajda yaflanan düflmenin derginin kapanmas›na neden
oldu¤unu düflünmekteyiz. Nitekim II. Meflrutiyet Devri’nde gazete ve dergi say›s›ndaki art›fl bas›n dünyas›nda güçlü bir rekabeti de beraberinde getirmifltir. Bu nedenledir ki söz konusu yay›nlardan çok az› uzun süre ayakta kalabilmifltir19.
Neticede, söz konusu dergiden hareketle dönemin sosyal ve kültürel yap›s›na dair bir tablo çizmeyi hedeflemifl bulunmaktay›z. Bu nedenle de dönemin
fikir ak›mlar› ve siyasi meseleleri karfl›s›nda derginin savundu¤u fikirler üzerinde durulmayacakt›r. Bununla birlikte derginin Meflrutiyet taraftar› oldu¤unu ifade etmekle yetinebiliriz20.

B- Kad›nlar Âlemi’nin Okuyucu Kitlesi:
Dergiyi incelemeye bafllarken ilk etapta “Kad›nlar Âlemi ve Okuyucu Kitlesi” adl› bir konu bafll›¤› seçme fikrine sahip de¤ildik. Ancak, bilmeceler bölümünde hediye kazanan kiflilerin kimliklerini ve yaflad›klar› flehirleri görmemiz neticesinde böyle bir bahis de çal›flmaya dahil edilmifltir.
Bu ba¤lamda ilk olarak derginin yay›ld›¤› co¤rafi mekan›; ikinci olarak ise
dergiyi kimlerin okudu¤u meselelerine aç›kl›k getirerek dönemin kültür atmosferine dair bir kesit elde edilmek istenmifltir. Bilmece yan›tlar›n›n ‹stanbul’a ulaflma süresine iliflkin derginin verdi¤i süre, meseleyi anlamak aç›s›ndan ilk verimiz olabilir:
“…‹stanbul’dan cevaplar dört güne, taflradan iki haftaya kadar idârehanemize vürûd etmelidir…” (1330 I:7). Söz konusu ifade, bize somut bir co¤rafi
18 1330:VIII:4.
19 Topuz, 1973:102-105; Kolo¤lu, 2005:20-35. “Bir Hâreket-i Meflûm” bafll›kl› yaz›da yer alan ifadeler konuya
iliflkindir. “…Han›mlar Âlemi nam risâle Levan Efendi’nin vaz’ etdi¤i sermaya ile neflr olunurken ben de
Çocuk Duygusu ser muharriri idim. Han›mlar Âlemi’nin maksaddan haric olarak nüshadan nüshaya bir sükût-u tedriciye-i mündericâta ma’rûz kald›¤›n› hisseden Levân Efendi Konsoliyedci Asâf Efendi’den alâkay› kesti. Bunun üzerine bir sabah Asâf Efendi’nin gazetenin tekmîl nüshalar›n› idarehâneden bir mahall
âhere nakletti¤ini haber ald›m. Hâdiseden sonra bir taraftan mahkemeye mürâcaât edildi¤i gibi ben de Kad›nlar Âlemi’ni tesis etdim…” (1330: II).
20 1330: VIII.
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mekan ismi vermiyor, ancak
ilk etapta derginin “taflrada”
okunabildi¤ini belirtmifl oluyor. Ayn› zamanda posta iletifliminin süresine iliflkin de bir
intiba edinmifl oluyoruz.
‹stanbul’a cevaplar›n iki
haftada ulaflt›¤› “taflran›n” imparatorlu¤un hangi s›n›rlar›na
de¤in uzand›¤› ise; bilmece yan›tlar›n› do¤ru tahmin eden
okuyucular›n isimleri ile birlikte; bulunduklar› flehir, köy yahut mahalle isimlerinin yay›nlanmas›yla anlafl›lm›flt›r. Mesela, üçüncü say›da taflradan
do¤ru yan›t verenler aras›nda
çekilen kurada birincili¤in
“…Konya ‹slâmbol Mahallesi’nden Fatma Süleyman…”
Han›ma isabet etti¤i belirtilmifltir. Bundan sonra ayn› say›da yer alan flehirlerden ‹zmir, Edirne, Bursa, K›rkkilise, Band›rma, Nazilli isimleri dikkatimizi çekmifltir21. Di¤er say›lara da bakt›¤›m›zda derginin Trabzon, Harput,
Ere¤li, Çanakkale, ‹zmit, Erzurum, Denizli, Adapazar›,22 Samsun, Tire23,
Adana ve Ankara24 ya de¤in ulaflt›¤› görülmüfltür.
Neticede, Kad›nlar Âlemi dergisi, Anadolu olarak ifade edilen co¤rafi mekânda okunmufltur. Tabii ki söz konusu yer isimlerinin burada yer alm›fl olmas›, halk›n genel itibar› ile dergi ya da gazetelerden haberdar oldu¤u anlam›na gelmemektedir. Nitekim dergide yer alan “Han›m Mektuplar›” bölümünde Hadika ve Reyhan aras›nda yer alan yaz›flmalarda, yayladaki bir çocu¤un
Reyhan’›n elindeki resimli bir dergiyi gördü¤ü zaman vermifl oldu¤u tepki bu
21 1330 III:7. Burada verilen baz› isimler flunlard›r: “…Edirne’den Merhum Agâh Efendi hâfidesi Hatice Binnaz, Bilecik ‹nâs Mektebi talebât›ndan Nezahat (…) Edirne’den Fatma Alîye, (…) Bursa Sedbafl›’ndan Neflet Pafla Kerimesi Münire Neflet, K›rkkilise ‹nâs Mektebi müdiresi Güzide Fatma (…) Band›rma telgraf
muhabere memur-› muavini Niyazi, Nazilli’de gazete bayii fiâkir A¤a’n›n kâtibi Ali R›za Beyefendi… ”.
22 1330 VI; “…Taflra için çekilen kur’ada birincilik Trabzon’da R›ht›m Caddesinde Rag›p Bey Kerimesi Cavide
Han›mefendi’ye…” isabet etmifl denilmektedir.
23 1330 VII.
24 1330 IX.
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konuda hayli anlaml›d›r (Buna afla¤›da de¤inece¤iz)25. Yine Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda okuryazarl›k oran› da düflünülecek olursa derginin Anadolu’nun
uç kesimlerine de¤in ulafl›yor olmas›n›n tüm halk taraf›ndan tan›nd›¤› anlam›na gelmedi¤i anlafl›lacakt›r26.
Dergiyi bayan okuyucular›n yan›nda erkeklerin de okudu¤u tespiti ise flafl›rt›c› gelebilir. Bu ba¤lamda derginin bilmece yaz›flmalar›nda arma¤an kazananlar aras›nda bulunan baz› isimleri göstermek uygun olacakt›r:
“…Üçüncülük Üsküdar’dan Hayrettin Nazif Bey’e(…)Bir kitap kazanan ‹stanbul Sultânîsi’nden 758 Mehmet Cevat (…) iki kart postal kazanan Y›ld›z Jandarma Mektebi talebesinden Ahmet Cevdet27(…) Alman Mektebinden Tâlat, (…)
Tersâne-i Âmire Elektrik Fâbrikâ-i Hümâyunu’ndan Mehmet Besim (…) Nazilli’de Gazete Bayii fiakir A¤a’n›n Kâtibi Ali R›za Beyefendiler28 (...) Mekteb-i Harbiye’den R›za Süleyman29 (…) Kuleli Birinci Taburdan 1062 Hasan Fehmi…”30.
Bas›n hareketlerinin canland›¤› bu dönemde bir kad›n dergisinin erkek
okuyucular taraf›ndan okunmas›n›n kaynak yoklu¤u nedeni ile de¤il de toplumda uyanan merak ve ö¤renme iste¤i ile aç›klanabilece¤ini düflünmekteyiz.
Nitekim, var olan kültür atmosferinde cinsiyete yönelik yay›nlar okuyucu için
bir s›n›r anlam›na gelmemifltir. Oysa günümüzde kad›n dergilerine yönelik
yaz›flmalar yahut çeflitli çekilifllere resmi makamlardan erkeklerin kat›lmas›na pek s›k rastlanmaz. Tüm bunlara karfl›n derginin as›l okuyucu kitlesi do¤al olarak bayanlardan oluflmufltur. Söz konusu bayanlar aras›nda ev han›mlar›31, ö¤renciler32 ve çal›flanlar33 yer alm›flt›r. Mesela, Harput’tan bilmeceler
bölümünü dikkatle takip eden “Harput ‹nâs Rüfldiyesi Muallime-i ûlâs› Hacer” derginin bilmeceler bölümünden iki kez ödül kazanm›flt›r34.
Bu noktadan itibaren konumuzla ilgili içerik analizinde bulunulacakt›r.
Konuya iliflkin olarak ilk etapta irdelenecek mesele Osmanl› kad›n›n dergi vesilesiyle paylaflmak istedi¤i dünyas› olacakt›r.
25 1330 VI:10.
26 Quataert, XIX. yy’da okuryazarl›k oran›nda keskin bir art›fl yafland›¤› belirtilmektedir. Yazar, XIX. yy bafllar›nda Müslümanlar aras›nda genel okur yazarl›k oran›n›n yüzde 2-3 oldu¤unun tahmin edildi¤ini yüzy›l
sonunda ise rakam›n yüzde on befl civar›na yükseldi¤ini ifade ediyor; 2004: 244.
27 1330 II:9.
28 1330 III:9.
29 1330 V:15.
30 1330 VII:11.
31 1330 IV’te yer alan “…Birincilik Niflântafl›’nda Lâmiâ Lemân Han›mefendi’ye…”; 1330 IX’da yer alan “…Karfl›yaka’dan Lemân, Edirne Tahrir Komisyon A’zâs›ndan Mustafa Bey’in Kerimesi Lemân…”; 1330 III’de
“…Fatih’den ‹hsân Bey’in zevcesi Senihâ Hasibe…”; 1330 VIII’de “…Kad›köy’den Nâciye …” isimleri örnek
olarak verilebilir.
32 1330 III’de yer alan “Bilecik ‹nâs Mektebi Talebesi’nden Nezâhat (…) Mekteb-i Osmâni’den 41 Bediâ Han›mefendiler, Horhor ‹nâs Rüfldiyesi’nden 48 Bedîa,… ” isimleri örnek olarak verilebilir. .
33 1330 IV’te yer alan “…Hadika-y› Hidâyet Muallimelerinden Nazmiye (…) Üsküdar Aç›k Türbe Muallimelerinden Hâfize Fatma…” isimleri örnek olarak verilebilir.
34 1330 V ve VII’nci say›lar.

253

kebikeç / 24 • 2007
II- OSMANLIDA KADIN OLMAK…
A- Kad›nlar Âlemi Penceresinden Duygular› Düflünceleri ve
Düflüncelerdeki Osmanl› Kad›n›:
Bu bölümde Osmanl› kad›n›n›n iç dünyas›n›, ilgilerini ya da Osmanl› kad›n›n›n duygular›na hitap etti¤i düflünülen ifadeleri Kad›nlar Âlemi dergisindeki fliir ve hikâyelerde aramaya çal›flaca¤›z.
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda XV. yy’dan beri kad›n flairlerin varl›¤›ndan haberdar›z. Ancak dönemin kad›n flairleri divan edebiyat› kapsam›nda fliir yazmakta ve yazd›klar› fliirlerde erkek flairin dili ve duygular› ile varl›klar›n› duyurmaktad›rlar. Bu nedenle fliir yazmak isteyen bir “Osmanl› Kad›n›” erkek
egemen bir söylemin parças› olmak zorunda kald›¤›ndan XIX. yy’a de¤in fliirlerinde erkek bir sevgiliyi yazamayacakt›r35. ‹flin ilginç taraf› flu ki, XV. yy’da
az say›da da olsa kad›n flairlerin varl›¤› söz konusu iken kad›nlar›n e¤itim düzeyinin artt›¤› XX. yy’›n ilk yar›s›nda bas›lan Kad›nlar Âlemi dergisinde bir
tek kad›n flair ismi ile karfl›laflm›yoruz36. Dolay›s›yla Kad›nlar Âlemi dergisinde fliir, hikâye ve fikir yaz›lar›n›n tamam› bayanlardan oluflmam›flt›r. Ancak
ileride görülece¤i üzere, fliir sahas›nda suskun kalm›fl olan kad›nlar bu dergi
kapsam›nda nesir çal›flmalar›nda varl›klar›n› duyurmufllard›r.*
Konuya iliflkin olarak de¤inmek istedi¤imiz di¤er bir benzer mesele de Ka-

d›nlar Âlemi dergisinin kad›n erkek yazar oran›d›r. Mesela, birinci say›ya bakt›¤›m›zda yay›nlanan nesir çal›flmalar›nda erkeklere ait yaz›lar›n daha fazla
oldu¤unu görüyoruz37. Söz konusu oranlamaya iliflkin fikir edinebilmek amac› ile örneklem olarak dördüncü ve sekizinci say›lar› da de¤erlendirdi¤imizde
35 S›lay, 2000:193- 203.
36 1330 I: 2’de “Ma’bed-i Garâm”›n yazar› Ferit Mübin, “Gecelerimde” adl› fliirin yazar› Yusuf Ziya”; 1330 II:
2-3’de“Peçe” adl› fliirin yazar› Emin Hâki; “‹sketingede” adl› fliirin yazar› Ferit Mübin; 1330 III:2-3’te “Kad›n” adl› fliirin yazar› Ferit Mübin; “‹ntizâr-› fiitâ” adl› fliirin yazar› M. Kemal; 1330 IV:2-3’te “Gözlerin…”
adl› fliirin yazar› H. Zâti, “Kufl” adl› fliirin yazar› yine Ferit Mübin’dir. Beflinci say›da ise fliir çal›flmas› yay›nlanmam›flt›r. 1330 VI:4’te “‹lhâm-› Periflân” adl› fliirin yazar› Emin Hâki; 1330 VII:2’de “Köhne Teselliler” adl› fliirin yazar› Ferit Mübin’dir. 1330 VIII: 3’te “Tefekkür” adl› fliirin yazar› ise ‹smâil Vedat’t›r; 1330
IX:3’te “Kad›n” adl› fliirin yazar› Emin Hâki, “Akflam Duas›” adl› fliirin yazar› ise yine ‹smâil Vedat’t›r.
* fiiir ve nesir çal›flmalar›nda kaydedilmifl olan isimlerin yan›lt›c› olabilece¤i unutulmamal›d›r. Nitekim, edebiyatta “müsteâr” ya da “takma ad” kullanma gelene¤i erkek yazarlar›n kad›n isimlerini kullanmalar› veya
nadir görülmekle birlikte kad›nlar›n da erkek isimlerini kullanmalar› fleklinde yaflat›lm›flt›r (Y›ld›r›m,
2006: 11-22).
37 1330 I’de yer alan fikir yaz›lar› meseleye dahil edilmemifltir.“ Melâl Geceleri” isimli nesir çal›flmas›n›n yazar› Ferhûnde; “Zehirlerim ve Tahassürlerim” isimli nesir çal›flmas›n›n ismi Lemî Nihâd; son olarak “Resmin
Karfl›s›nda” adl› bir nesir çal›flmas›n›n yazar›n›n da Eflref Nesip oldu¤unu görüyoruz. “Girdâb” adl› hikayenin yazar› ise M. Ekrem’dir. “Han›m Mektuplar›” köflesinde ise bir bayan yazar ile karfl›lafl›yoruz.
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yine say› itibar› ile erkek yazarlar›n çoklu¤u ile karfl›laflt›¤›m›z› ifade etmek isteriz38.
fiimdi biraz da yazarlarca
paylafl›lmak istenen duygular›n
niteli¤i üzerinde durulacakt›r.
Do¤al olarak insan duygular›
ve ilgilerinin günümüzdeki
yans›malar›n› söz konusu dönemde de görece¤iz. Ancak aradaki fark duygular›n ifade edilme tarz›nda dü¤ümlenmifltir.
Öncelikle kad›nlar›n ilgisine
sunulan fliir çal›flmalar›n› ele
ald›¤›m›zda konu itibar› ile
hayvan, tabiat, kad›n veya erke¤e ithafen yaz›lm›fl duygusal
yahut fikir içerikli dizeler ile
karfl›laflt›¤›m›z› söyleyebiliriz.
Bu ba¤lamda derginin tamam›nda yay›nlanan fliir isimlerine bakt›¤›m›zda,
Ma’bed-i Garâm, Gecelerimde (1330 I:2); Peçe, ‹sketingede (1330 II:2-3); Kad›n, ‹ntizâr-› fiitâ ( 1330 III:2-3); Kufl, Gözlerin (1330 IV:2-3); ‹lhâm-› Periflân
(1330 VI:4); Köhne Teselliler (1330 VII:2); Tefekkür (1330 VIII:3); Kad›n, Akflam Duas› (1330: IX)” bafll›klar› ile karfl›lafl›yoruz.
Baz› fliirlerin içeriklerine bakarak dönem insanlar› iç dünyalar›n›n dizelere yans›mas›na iliflkin bir intiba edinebiliriz. Ancak dergideki bütün fliirlere
yer vermedi¤imizi hat›rlatal›m.
Bu ba¤lamda ilk olarak “Peçe” adl› fliire yer verilecektir. Esasen bir sonraki bölümde görülece¤i üzere tüle indirgenmifl ve bu flekli ile de kad›n›n yüz
hatlar›n› gizleyemez bir yap›ya dönüfltürülmüfl olan “Peçe” dönemde elefltiri
oklar›n› üzerine çekmektedir. Afla¤›da ise “Peçe”nin “sevimli bir çocuk” olarak
nitelendirilmesine tan›k olaca¤›z.
38 1330 Say› IV’te yer alan fikir yaz›lar› meseleye dahil edilmemifltir. “Han›m Yaz›lar›” köflesinde Ferhunde;
“Nesir Yapraklar›” bölümünde “Garipten Bir Selâm” adl› nesir çal›flmas›n›n yazar› olarak M. Râik; “Niyâz› Elem” adl› nesir çal›flmas›n›n yazar› olarak da Eflref Nesip; “Akflam” adl› nesir çal›flmas›n›n yazar› ise
Mehmet Hidâyet’tir. Bundan sonra ise dergide “Küçük Han›m” adl› köflede ise “‹¤fal” adl› bir hikaye yazar› olarak M. Ekrem yer almaktad›r. “Han›m Mektuplar›” köflesinde bayan yazar›n çal›flmas› yer alm›flt›r.
1330 VIII’ de ise “Han›m Yaz›lar›” ve “Han›m Mektuplar›” köflesinde yer alan nesir çal›flmalar›nda do¤al
olarak bayan yazarlar›m›z›n isimleri ile karfl›lafl›yoruz. “Nesir Yapraklar›” köflesinde ise Ekrem Fâz›l’›n çal›flmas› yer alm›flt›r.
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“Peçe
Onu bir dest-i nâzenîn-i nihân
Sanki yelpazeler, o fluhâne
Ç›rp›n›r, oynafl›r; temevvüc eder
Pek küçük bir sehâbedir…raksân!..
***
Baz› bir nev-flüküfte -i gül san›r›m..
Aç›l›r ravzâ-i hayalimde…
Asabîdir. Fakat mutî’ münkâd…
O siyâh-renk sevimli çocuk!....” ( Emin Hâki 1330 II:2-3).
Yine kad›n›n imparatorluktaki statüsünü tahlil ve de¤erlendirme gayesini güden ve bir erkek flair taraf›ndan kaleme al›nm›fl olan bu hali ile de sosyal mesajlar içeren “Kad›n” adl› fliir de konuya iliflkin örnek olarak sunulabilir.
“Kad›n!
Kad›n cihân-› temeddünde en büyük kuvvet
Bu memlekette fakat bir esir-i bî- kudret
Bu memlekette kad›n bir esir-i hevesât
Bu memlekette kad›n bir yetimedir heyhât!
Bu memlekette kad›nl›k ademle tev’emmidir
Kad›n ki nâz›me-i intizâm-› âlemdir.
Kad›n dinler mi? Bir ibtisâm-› flehvânî!
Yakar dudaklar›, kalblerde zevk-i hâyvanî..
Sen ey mücessem-i vahflet ve meskenet erkek!
Kad›n nedir? Sana nisbetle bir güzide melek…”(Emin Hâki 1330 IX:3).
Görüldü¤ü üzere fliirler konu itibar› ile hayvan sevgisinden, toplumsal sorunlara de¤in uzanm›flt›r. Kad›na duyulan ilgi ise kimi yerde onun kimli¤i ile
özdeflleflen peçe ile ifade bulurken kimi yerde de kad›n›n ma¤duriyeti erkek
kimli¤ine verilen tepki ile duyurulmak istenmifltir.
fiiirler üzerindeki bu k›sa izahtan sonra flimdi de nesir çal›flmalar› üzerinde durulacakt›r. Esasen Osmanl› kad›n›n duygular› ya da sorunlar› nesir yaz›lar›nda kendisini ziyadesiyle göstermifltir. Bu amaçla öncelikle ele ald›¤›m›z
“Dert Orta¤›” köflesinden umdu¤umuz neticeye ulaflamad›¤›m›z› belirtmek istiyoruz. Bunda okuyucu mektuplar›n›n do¤rudan yay›nlanmam›fl olmas›n›n
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yan› s›ra (III. Say› hariç) söz konusu bölüme her say›da yer verilmemifl olmas› da etkili olmufltur39.
Adeta günümüzdeki Güzin Abla köflesinin verdi¤i bir hizmet biçimini üstlenen köflede okuyucular›n sorunlar›na dergi vesilesi ile çözüm aranm›flt›r.
Aranan çözümleri görebilmek amac› ile ilk olarak üçüncü say›ya bakt›¤›m›zda
yukar›da da belirtildi¤i üzere meselenin esas itibar› ile aktar›lmad›¤›n› görüyoruz. Nitekim sorunlar›n tart›fl›lmas›ndan ziyade edebi bir anlat›m ile karfl›
karfl›ya kal›nm›flt›r. Buradaki kayda göre Senihâ ‹hsân isimli bir bayan gönderdi¤i mektubunda bir çiçek arad›¤›n› ve nihayetinde buldu¤unu belirtmifltir.
Kiflinin dergi ile paylaflt›¤› duygusu ise afla¤›da da görülece¤i üzere her zaman
yaflana gelmifl olan kiflisel sevgi hislerine dair bir paylafl›mdan ibarettir.
“ …Kendime rûh-nevâz bir çiçek ar›yordum. Nihayet arad›¤›m› buldum. Bu
hercaî menekfleyi flöyle bir koklay›p geçeyim dedim. Yaz›k ki: Onun rûh-nevâz
kokusunu teflmîm eder etmez mest oldum, bay›ld›m, bitdim flimdi ise onun tesiri füsûn-kâr›yla bitâb›m…”(1330 III).
Söz konusu köfledeki ikinci mesele ise Sâide Müzeyyen adl› bir han›m›n bafl
dönmesi ve göz kararmas› nedenlerinden kaynakl› olan sa¤l›k problemlerine
iliflkindir. Dergi, okuyucusuna bünyesini toplayabilmesi amac› ile uyku, besin
ve hareket düzenlerine dair dengeli bir yaflam tablosu sunmufltur. Afla¤›da
derginin okuyucusuna vermifl oldu¤u tavsiyelere iliflkin ifadeler yer almaktad›r:
“…sabahlar› biraz erken kalk›n›z. Taze yumurta tere ya¤›yla hafif bir kahvalt›, on birde külbast› ve sonradan ve az miktâr da meyvadan ibâret bir ö¤le
yeme¤i akflama bir saat kala hafîf bir akflam yeme¤i yiyiniz. Midenizi a¤›r ve
hazm› batî fleylerle doldurmay›n›z. Sabah ve akflam yeme¤inden sonra hâfif
ad›mlarla terlemeyecek sûretde tenezzüh ediniz. Akflamlar› erkence yat›n›z
(…) Bir tak›m koca kar› ilaçlar›yla kat’îyen kendinizi yormaman›z› da tavsiye
ederiz…” (1330: V).
Yine ayn› say›n›n devam›nda Lâtife Lemân Han›m ve Fatma Sedât isimli
bayanlar›n sa¤l›k sorunlar›na çözüm arand›¤› görülmektedir40(1330: V). Alt›nc› say›daysa iki ayr› kiflinin baflvurusu ve iki farkl› mesele söz konusudur.
Bahsi geçen kiflilerden ilki “Kol A¤as› Zevcesi” imzal› mektup sahibidir ve oku39 Mesela birinci, ikinci, dördüncü, sekizinci say›larda söz konusu bölüme yer ayr›lmam›flt›r. Bu da muhtemelen söz konusu köflenin yeteri kadar itibar görmedi¤ine dair bir iflaret olmal›d›r. Bu nedenle üçüncü say›dan itibaren ilgili bölüm de¤erlendirilecektir.
40 1330 V’te “…Lâtife Lemân Han›m Efendi’ye: çay kahve içmemenizi tavsiye etmekle beraber yemeklerde pek
az miktarda baharat kullan›n›z. Bir fleyiniz yoktur ‹nflallâh yak›nda kesb-i âfiyet edersiniz”. ‹fadeleri ile
“…Fatma Sedât Han›m Efendi’ye: Sak›n gözlerinizi indî ilaçlar ile tedâviye kalk›flmay›n›z. Hemen iyi bir
göz tabibine mürâcaat etmeniz lâz›md›r. Bunu fliddetle tavsiye ederiz ” ifadeleri sarf edilmifltir.
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yucu eflinin istihdam sorunundan ötürü dergiye dan›flm›flt›r. Derginin okuyucusuna önerisi eflinin “..Mülkiyeye tâhvil edilen askeri rüfltiyeleri muâllimliklerinden birisine tâlip…” olmas›d›r. ‹kinci mektup ise konusu itibar› ile ilginçtir. Nitekim kay›tta, “Fevziye Han›mefendi” adl› okuyucu, kadersizli¤i yüzünden üç evlili¤inin de bitti¤ini ve terk edildi¤ini ifade etmifltir. Dergi, cevab›na
bu dünyada her fleyin bir sebebi oldu¤u fikri ile bafllam›flt›r. Ard›ndan da okuyucusuna moral vermek amac› ile “…flimdiki hayat›n›zdan müteessir olmay›n›z. Tâli’in bu cilvesine de teflekkür ediniz, tâ ki hayata karfl› galip gelip mesûd olas›n›z. Kanun-u tâli’ hiçbir vâkit durmaz. Bugün de¤ilse yar›n…” ifadelerini sarf etmifltir. Son olarak da okuyucusuna daha fazla destek olmalar›n›n
ancak daha ayr›nt›l› bir mektup ile mümkün olabilece¤i belirtilmifltir (1330:
VI). Son say›da ise Fevziye Han›mefendi adl› okuyucunun nedenini ve niteli¤ini bilemedi¤imiz bir hukuki kovuflturma meselesine iliflkin dergiden yard›m
bekledi¤i görülmüfltür. Yine ayn› say›da efli ile ne tip sorunlar yaflad›¤› aç›klanmayan bir han›ma metin olmas› ve çocuklar›na sahip ç›kmas› gerekti¤inin
tavsiye edildi¤i ifadeler d›fl›nda “Dert Orta¤›” bölümünde yer alan farkl› ve ayr›cal›kl› bir bilgiye sahip de¤iliz41.
“Dert Orta¤›” köflesi d›fl›nda bafll›¤›m›z ile ilintili di¤er bölümler ise “Nesir
Yapraklar›” ve “Han›m Yaz›lar›” köflelerinde yay›nlanm›flt›r. Söz konusu bölümlerde ziyadesi ile kad›n›n yaflama dair nedenini aç›klad›¤› ya da aç›klayamad›¤› hayal k›r›kl›klar› ya da karamsarl›klar› dile getirilmifltir42. T›pk› günümüzde oldu¤u gibi insanlar üzüntülerini dile getirerek rahatlamaya çal›flt›klar› ya da üzüntülerini devaml› yaflayarak adeta bunu bir yaflam biçimi haline dönüfltürdükleri ruh hallerini yaz›lar›na yans›tm›fllard›r…43. Mesela,
“Han›m Yaz›lar›” bölümünde “Melâl Geceleri” bafll›¤› alt›nda dile getirilen
duygular konuya iliflkin örnek olarak sunulabilir:
41 1330 IX’da “…Mahalleniz imâm ve heyet-i ihtiyâriyesinden ifadenizin do¤rulu¤unu musadd›k ve müeyyid bir
ilmühaber al›rs›n›z. Bu ilmühaberi bir istidâya rabt ederek mâarif nezâretine takdim eylersiniz. Bir taraftan verdi¤iniz istidây› takip etmekte de kusur etmezsiniz. …..” ifadeleri yer alm›flt›r.
42 1330 II: 3-4’de yine “ Gölgeler” adl› yaz› bafll›¤›n›n alt›nda “ Her akflam baflka bir heyecânla, baflka bir ›zd›rapla uzanan gölgeleri hep kendime, hep kendi hüznüme benzetiyorum (…) Hayat›m›n gölgeleri hep ac›,
hep zehir, hep i¤nelerin savlet-i kahhâr› ile benim flu zavall›, bedbaht gençli¤imi tebâh etmekten baflka bir
fley yapmam›flt›r ki…” ile “Nesir Yapraklar›” bafll›¤› alt›nda dile getirilen “Biliyorum; önümde bir uçurum
var, ben onu hissediyorum. Oraya düflece¤im, onun kamer-i niyâb›nda ç›rp›naca¤›m. Fakat bütün bu hakikatlerle beraber yine yaflamak, yine bakmak, yine duymak ve yine söylemek istiyorum (…) Ben ba¤›r›yorum; etraf›mdakiler kaç›yorlar, kayboluyorlar. Onlardan biraz teselli istiyorum; vermiyorlar, bana o ihtiyac›m› vermiyorlar….” ifadeleri konuya iliflkindir.
43 Dergide yay›nlanan nesir çal›flmalar›n›n bafll›klar› dahi bize bu konuda bir intiba vermektedir. Mesela, birinci
say›da “Han›m Yaz›lar›” köflesinin alt bafll›¤›nda Melâl Geceleri, Zehirlerim ve Tahassürlerim Resmin Karfl›s›nda; ikinci say›da “Han›m Yaz›lar›” köflesinin alt bafll›¤›nda Melâl Geceleri, Gölgeler, “Nesir Yapraklar›” köflesinin alt bafll›¤›nda Son Niyâz; üçüncü say›da “Han›m Yaz›lar›” köflesinin alt bafll›¤›nda Dalgalar ve Sallant›lar, “Nesir Yapraklar›” köflesinin alt bafll›¤›nda Hizân Akflamlar›, “Küçük Hikâye” köflesinde ise ‹hânet konulu çal›flma ve son olarak alt›nc› say›da “Han›m Yaz›lar›” köflesinde Hicrân Bulutu, Melâl Geceleri; “Nesir
Yapraklar›” köflesinde Hüsran, “Küçük Han›m” köflesinde ‹ftirâk-› Aflk bafll›kl› çal›flmalar konuya iliflkindir.
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“-Yolun aç›k… dediler.
Ben müddetini tayin edemedi¤im bir zamand›r ki bu vadide, bu vadi-i melâl ve hicrânda dolafl›yorum. -Yolun
aç›k…. Bunu dedikleri vakit
sevinmifltim; art›k kendimi
emellerime kavuflacak, rûhfeza-y› tahâyyülât›mla mest
olacak zannediyordum. Yolun
aç›k… Demifllerdi. Heyhât!...
O gösterdikleri yola yürüyünce ilk hatvem beni daha korkunç, daha karanl›k bir bofllu¤a düflürdü…” (1330 I:2-3).
“…. O günden beri pek periflan›m…Ne sözlerimi biliyor, ne
iflitti¤imi anl›yorum. Bilmem
ki bana ne oldu böyle?.. Her
vakit gülerdim. Her vakit mesûddum; nas›l o gün; o kara
felâket günü geldi beni harap ve bitâp etdi. Att›¤›m ad›mlar›mda bile bir rüflâ, bir hâvf görülüyor…. Bana: -Yolun aç›k… dedikleri vakit bir fley ümit etmifltim. Lakin iflte bir fley ç›kmad› (…) fiimdi ben ne yapaca¤›m…” (1330
II:3)
Esasen birbirinden farkl› bafll›klara sahip olan nesir yaz›lar› benzer duygular› içeren hüzünlü anlat›mlarla doludur. Bu nedenle de daha fazla örnek vermek yoluna gidilmeyecektir. Ancak bu bölümden edindi¤imiz genel intiban›n
fliirde kad›n sesinin bulunmay›fl›, hikâyelerde ise duyulan hayal k›r›kl›klar›n›n d›flavurumudur. Edebi kayg›n›n en aza indi¤i “Dert Orta¤›” köflesinde ise
daha ziyade somut sorunlar›n aç›kland›¤›n› yukar›da görmüfl olduk. Neticede,
de¤iflmekte olan Osmanl› kad›n›n paylaflmaya ihtiyaç duydu¤u duygular› dönem insan›n›n hisleri de¤ildir ve insano¤lunun ça¤lar›n her aflamas›nda hissedebilece¤i yaflam mücadelesi, hayal k›r›kl›klar›, özlem ve karamsarl›k duygular›n›n kendisi olmufltur…
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B- Sosyal Yaflamda Osmanl› Kad›n›:
Osmanl› Modernleflmesi II. Meflrutiyet Dönemi’ne geldi¤inde Bat›’dan akmakta olan maddi ve manevi de¤erler ile bünyesinde bar›nd›rd›¤› de¤erlerden hareketle Osmanl› kad›n›n›n yerini tayin etme çabas›na devam etmekteydi.
Bu ba¤lamda irdelenen konular “Geliflen Dünyada Osmanl› kad›n›n statüsü, sorunlar›, elefltirilen özellikleri ve son olarak da yaflayaca¤› ideal hayat›n
“tespitine dair meselelerdi. Esasen Lale ve Tanzimat devirlerinden itibaren
kad›n›n sosyal hayatta varl›¤›n› duyurmas› ile birlikte toplumdaki rolü, konumu ve davran›fllar› meselesi de Osmanl› düflün ve idare hayat›na girmifl oluyordu44. Nitekim, Lale Devri’nden itibaren gündelik hayattaki afl›r›l›klar› nedeni ile dikkat çeken Osmanl› kad›n› Tanzimat’tan Meflrutiyet’e ulaflan süreçte aile hukukundaki düzenlemeler, e¤itim düzeyinin iyilefltirilmesi ve ekonomik hayattaki etkinliklerinin artt›r›lmas› hedefleri ile de ortaya ç›km›flt›r45.
Meflrutiyet Dönemi’ndeki hele de I. Dünya Savafl› arifesindeki Osmanl› kad›n› görüldü¤ü üzere dergilere abone olan, muallime yahut dergilerde yazar olarak görev yapan kifliler olarak karfl›m›zdad›r.
‹mparatorluk’ta, t›pk› günümüzde oldu¤u gibi çeflitli kad›n “yaflamlar›n›n”
olufltu¤u muhakkakt›r. Yaflan›lan flehir, mensubu olunan ailelerin ekonomik
44 Tu¤lac›, Osmanl› yönetiminin kad›nlara yönelik ilk müdahalesinin Lale Devri’nde ve zaman›n flartlar›na göre aç›k saç›k giyinip sokaklarda rahat hal ve hareketlerde bulunmalar›ndan ötürü gerçekleflti¤ini ifade etmifltir (1984:11)., Ahmet Cevdet Pafla’n›n Tezâkir’de yer vermifl oldu¤u ‹lân-nâme de Tanzimat Dönemi’nde
kad›n yaflam›na ›fl›k tutmaktad›r “…Hâlbuki biraz vakitten beri tâife-i nisvândan ba’z›lar› hilâf-i usûl ve
âdet ince yaflmaklar tutarak ve gûna-gûn münâsebetsiz fleylerden ferâceler giyerek aç›k saç›k türlü türlü
hey’et ve k›yâfetler ile soka¤a ç›kmakta ve seyir yerlerinde erkeklerle kar›fl›k durarak bir tak›m mugâyir-i
fler’ü edeb ve etvâr ve harekât vuku’a getirmekte olup bu hâl gerek flerî’at-i mutahhara ve gerek âdâb-› milletçe menhî ve merdûd oldu¤undan baflka her familyay› harâb edecek sûrette sefâhati mûcib olmaktad›r…”
(1991 13-20: 88). fiemseddin Sâmi’in XIX. asr›n sonlar›nda bas›lm›fl olan Kad›nlar›m›z adl› eserinde de kad›n ve erke¤in fiziksel farkl›l›klar›, aile içindeki statüleri, boflanma hakk›, kad›n›n giyimi, Osmanl› kad›n›
ve Avrupa kad›n› aras›ndaki yaflam farkl›l›klar›, ‹slamiyet’in kad›na tan›d›¤› haklar›n tahlili gibi meseleler ele al›nm›flt›r. Mesela, eserde yer alan söz konusu ifadeler konuya iliflkindir “…kad›n, bir umumiyet nazar›yla bak›l›rsa, âdeta bir insân oldu¤u görülür, k›sra¤›n atdan ne kadar fark› var ise, kad›n›n da erkekten o kadar fark› olmak iktizâ eder; k›srak at›n kullan›ld›¤› her bir iflte kullan›ld›¤› gibi, kad›n›n da erke¤in gördü¤ü bir ifli görebilmesi lâz›m gelir. Ancak bir nâzar hususu ile bak›ld›kta, kad›n›n (…) tâbiatça erkekten biraz farkl› oldu¤u ve erke¤in her gördü¤ü ifli görmeyip, erke¤in göremeyece¤i pek çok iflleri de görebilece¤i anlafl›l›r…” (1311:1-73). (Bkz. Toska, 1994:5-12).
45 Kurnaz, Tanzimat döneminde Türk kad›n› için baz› konular›n kaleme al›nmaya baflland›¤›na dikkati çekmifltir. Söz konusu fikirler ilk önce edebi eserlerde yer alm›fl, sonralar› süreli yay›nlarda dile getirilmifltir
(1992:58). Ortayl›, Tanzimat bürokratlar›n›n yürürlükteki aile hukuku ve evlenme geleneklerinin sorunlar
yaratt›¤›n›n fark›nda olduklar›na iflaret etmifltir. Nitekim söz konusu sorunlar› ortadan kald›rabilmek
amac› ile Sadrazam M. Emin Âli Pafla, Frans›z Medeni Kanunu’nu kabul etme girifliminde bulunmufltur.
Ancak, geleneksel yap› buna müsait olmad›¤›ndan evlilik müessesine iliflkin düzenlemelere yönelik olarak
baz› fermanlar ve tenbihlerin ç›kar›lmas› ile yetinilmifltir. Söz konusu ferman ve tenbihler ise evlenme s›ras›nda bafll›k ödemeyi yasaklayan, a¤›r masraflar›n önüne geçmek isteyen hedefleri içermekteydi
(1995:225).
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ve kültürel yap›lar› ile temellenen söz konusu hayatlar›n gündelik yaflama
yans›ma hallerini ise Kad›nlar Âlemi dergisinden hareketle tasvir etmeye çal›flaca¤›z.
Kad›nlar Âlemi dergisini hiç okumadan ele alan ve sayfalar›n› sonuna kadar gözden geçiren bir araflt›rmac›n›n ilk intibas› adeta Cumhuriyet’in ilan›ndan sonra bas›lm›fl bir kad›n dergisi ile karfl› karfl›ya kald›¤› zann›na kap›lmak olacakt›r. Yap›l› saçlar› ile fl›k tuvalet ve elbiseleri içindeki han›mlar›n
resimleri oldukça dikkat çekicidir46. Ancak göz önünde tutulmas› gereken
nokta söz konusu resimlerin Avrupa kültüründen al›narak yay›nland›¤› gerçe¤idir. Bu gerçe¤in Osmanl› düflünce ya da kültür dünyas› ile olan ba¤›nt›s› ise
flüphesiz bu tür resimlerin Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda ç›kmakta olan bir kad›n dergisinde yay›nlan›yor, ilgi çekiyor ve merak uyand›r›yor olmas›d›r… Osmanl› kad›n› art›k (en az›ndan okuyucu kitlesi için geçerli) kendisini d›fl görünüflü ile de fark etmek istemektedir. Y›rtmaçlar açt›rd›¤› çarflaflar›, tülden yap›lm›fl peçeleri ve örtüsünden afla¤› sarkm›fl olan bukleleri ile Osmanl› kad›n›
art›k tüm bunlar›n da ötesinde ‹ngiliz, Frans›z ve Rus kad›nlar›n›n giyim tarzlar›na ilgi duymaktad›r47.
Giyimde moda öne ç›km›flt›r. Özellikle fl›k tuvaletler ve günümüzde de giyilmekte olan fl›k ayakkab› modelleri derginin sayfalar›n› süslemektedir48.
Ancak, dergi bu konuda okuyucular›na enteresan bir yaklafl›mda bulunmufltur. Öncelikle, dergide de¤il kad›n›n makyajl› ve fl›k tuvaletler içinde resmedilmifl halleri omuzlar›n›n aç›kta kald›¤› ya da yar› fleffaf k›yafetler içindeki
foto¤raflar›n›n dahi yay›nland›¤›n› görüyoruz49. Yine, modern çarflaflar› içinde ve tülden peçeleri alt›nda simalar› son derece belirgin bir flekilde görülen
iki Osmanl› kad›n›50 resminin alt›na flu not düflülmüfltür; “…Türk bediâlar›ndan bir numune: Han›mlar›m›z fleklen zerâfetde nas›l hârikalar ibdâ’ ediyorlarsa; ruhen de i’tilâya o derece müsâittirler..”(1330: VI).
Enteresan olan yön ise derginin bu tip resimleri yay›nlamas›na ve modern
çarflaf modellerine iliflkin yukar›daki övgüleri ya¤d›rmas›na karfl›n fliir ve fikir yaz›lar›nda çarflaflar›nda y›rtmaçlar açan ve peçelerini tül inceli¤inde kullanan Osmanl› kad›n›na fliddetli elefltirisidir. Afla¤›da söz konusu de¤iflime
iliflkin yazarlar›n de¤erlendirmeleri yer almaktad›r. ‹lk olarak, M. Râik’in ifadelerine yer verilecektir.
46
47
48
49

Ek: Resim:II.
Ek: Resim: III.
Ek: Resim:IV.
Söz konusu resim türlerinin yaln›z Kad›nlar Âlemi Dergi’sinde yay›nlanmad›¤›n› da ifâde etmek isteriz.
Mesela Kad›n Duygusu adl› dergide de benzer resimler yer alm›flt›r (10 Temmuz 1330:I).
50 Ek: Resim V.
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“…Evet terakki etti. Kad›n, serbest bir fikir, serbest söylemek, (park)lar›
süsleyecek, oraya bir fli’r-i bedii serpecek kadar son moda (y›rtmacl›) çarflaflar›n aras›ndan bacaklar mahremiyetini y›rtacak kadar irtika’ etti. ‹nkâr olunamaz bu da bir eser-i tecdid!!...Ey zavall›lar! Moda; bu, sizin besledi¤iniz hülyâlar›n, âmalin toplanmas›na vesile olamayacak. sizleri, görülmeyen zehirleri
keskin t›rnaklar› ile solduracak… Nihâyet o gün b›rakaca¤›n›z son nefes-i ihtizâr önünde (y›rtmaçl›) çarflaflar›n bukleleri, ipekleri öyle bilmifl olas›n›z ki
size bir damla kan veremeyecek. Sizi bir (taklitçi) intikam›yla k›zd›racak ebediyete çekecektir…. Ç›kar›lan mecmuâ-i edebiyeler size bir fikri teâli vermekten pek acîz ve fakir bir haldedir. Sizlere ciddi bir terbiye verebilecek fley için
bugünkü bilinç halinizi tedkik etmek kifâyet eder. Onu anlarsan›z, o, sizi yavafl yavafl karanl›k kuyûda davet ederek yanaflt›ran modalardan, ç›plakl›klardan kaçarsan›z, sizler istedi¤iniz kad›n sandalyesine temeddün etmifl tâsfiye
edilmifl bir fikir ile belki oturabileceksiniz ….. ”(1330 II: 4).
Bu ve benzeri elefltiriler dergide hakim olan zihniyeti ortaya koymaktad›r51.
Ancak, bizce önemli olan nokta kad›n yaflam›ndaki söz konusu de¤iflime fikir yaz›lar›nda karfl› ç›k›lmas›na ra¤men okuyucular›n söz konusu de¤iflime duyduklar› hevesin dergiyi bu tip resimler yay›nlamaya mecbur k›lm›fl olmas›d›r. Hatta
görüldü¤ü üzere ikinci say›da yukar›daki sert elefltirileri yay›nlayan dergi alt›nc› say›da çok daha farkl› bir yaklafl›mla bu defa da övgü yolunu tercih etmifltir.
Bu noktada dergide iki kad›n tipinin oluflturuldu¤unu görüyoruz. Bunlardan ilki okuyan, kendisini gelifltiren ancak sosyal yaflamdaki giyim, hal ve harekeleri ile kendisini gözler önüne koymaktan çekinen “faziletli Osmanl› kad›n›d›r”. Bu kimli¤in karfl›s›ndaki kifliler ise yine derginin kendisinin de yay›nlad›¤› ancak yazarlar›n›n hakir gördü¤ü “bofl edebi” hikâyelere ilgi duyan, giyim ve hareketleri ile erkeklerin ilgisini çekmeye çal›flan kad›n tipidir. Üzerinde çok durulmasa da faziletli Osmanl› kad›n›n karfl›s›nda yer alan bir di¤er
kad›n tipi de belki giyimi ile ilgi çekmeye çal›flmasa da cahil kalmas› nedeni
ile be¤enilmeyen Osmanl› kad›n›n kendisidir52.
Çal›flmam›z›n bu k›sm›nda faziletli Osmanl› kad›n›n tepkisini kendi sesinden duyaca¤›z. Bu imkân› ise gazetede yer alan ilginç bir yaz› dizisi olan “Han›m Mektuplar›” köflesinde bulabiliyoruz. Söz konusu yaz›flma flehirde (‹stanbul) yaflayan Hadika ile ‹stanbul k›rsal›nda yaflayan Reyhan’›n birbirlerine
yaflad›klar› olaylar› aktard›klar› mektuplar› dahilinde düzenlenmifltir. ‹lk
mektup Hadika’ya aittir.
51 1330: II.
52 1330 VI: 10-11.
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Hadika yaz›s›na bir baflka kad›n dergisinde yay›nlanm›fl olan bir fliirin niteli¤ini elefltirmekle bafllam›flt›r. Esasen fliir Tevfik Fikret’e ait baflka bir fliirin gülünç taklidinden ibarettir. Hadika, Reyhan’dan postaya verdi¤i söz konusu fliir ile Tevfik Fikret’in Rübâb-› fiikeste’sinde yer alan May›s adl› fliiri k›yaslamas›n› ister (1330 I:5-6). Neticede, gençlerin bu kadar baflar›s›z ve çocukça yaz›lm›fl fliirlere karfl› tepkisiz kalmalar›ndan duydu¤u üzüntüyü dile getirir (1330 I:6).
Ancak, dergide üzerinde en çok durulan sorunsal›n, kad›nlar›n niteliksiz
edebi çal›flmalara duyduklar› ilgi nedeni ile de¤il de giyim ve tav›rlar› ile sosyal hayattaki “afl›r›l›klar›n›n” elefltirildi¤i konular çerçevesinde flekillendi¤i
görülmüfltür. Esasen daha önce de belirtildi¤i üzere, imparatorluk hayat›nda
kad›nlara yönelik yaz›lar›n da ilk kez devlet idaresinde yay›nlanmas› Lale
Devri’nde ve yine ayn› meseleden ötürü gerçekleflmifltir.
Yine Hadika konuflmaktad›r. Genç bayan, parfümlü ve son model çarflaflar içindeki han›mlar›n parklarda pefllerinde erkekler oldu¤u halde yapt›klar› gezintileri elefltirmektedir. Söz konusu elefltiride bizim için dikkat çekici
olan, ilgili dönemde kad›n ve erkeklerin karfl› tarafta “k›ymetli” olarak hangi
nitelikleri gördükleridir. Söz konusu bilgiyi yazar›n kendi kaleminden aktar›yoruz:
“…Bunlar›n, bu han›mlar›n, beylerin hepsi de flâir; hepsi de muharrir. Bir
kartvizit numûnesi okuyay›m m›? Fakat çok gülme Reyhan (…) bak göreceksin ki ne kadar fl›k bir isim ne kadar cazip bir meslek ….Risâle-i edebiyeleri
heyet-i tahrîriyesinden. Lâkin emin ol ki; o gazetelerden birisi mesdûd di¤erinden de kendisi matrûddur. Fakat <<flantaj>> için bundan daha iyi usûl olur
mu?... fiâire bir han›mefendinin bir muhibbi her halde muhârrir, edib olmas›
lâz›m de¤il midir?...” (1330 I:6).
Görüldü¤ü üzere bas›n yay›n hareketlerinin artt›¤› bu dönemde gençler,
entelektüel yaflamdan haberdar olman›n çok daha ötesinde onun dinamiklerinden olmak hevesi içerinde hareket etmifllerdir.
Hadika’n›n ikinci yaz›s› da yine ‹stanbul hayat›n›n “kanayan yaralar›na”
iliflkindir ve imparatorlukta oluflan park kültürüne sitem etmektedir. Kad›nlar›n bukleleri iyice ortaya ç›km›fl; çarflaflar›nda y›rtmaçlar aç›lm›flt›r. Erkekler de “…kad›n nazarlar›n›n üzerlerinde gezinmesi için bunca senelik sakallar›n› mahv…” etmifller, b›y›klar›n› k›saltm›fllar, çift olan gözlüklerini teke indirmifl ve züppeleflmifllerdir. Hem de ne için? Bu sorunun yan›t›n› yine Hadika’n›n kaleminden aktar›yoruz:
“…. Kendilerini bu kadar külfetlerle tezyin etmekten maksat nedir bilir
misin Reyhan? S›rf bizim gözlerimizi kamafld›rmak, s›rf bizi i¤fal etmekdir
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(…) ‹flte kufl beyinli, yaln›z dima¤lar›nda terzi adresleri, kundura etiketleri
bulunan be¤lerin bu küçüklüklerine pey-rev olan han›mefendilerin hali kad›n
hayat› için pek iyi neticeler tevlîd etmese gerek… (1330 II:7).
Yaln›z Hadika, parklarda gezen han›mefendilere ra¤men ezilen kad›nlar›n
varl›¤›n› da yads›maz. Esasen Dünya kad›nlar› içinde “Asya Kad›nlar›” ezilen
kad›nlar s›n›f›nda yaflamaktad›rlar. ‹flte di¤er Asya Kad›nlar› gibi Osmanl›
kad›nlar›n›n da ezilmekte oldu¤unu söyleyen Hadika’ya yan›t veren Reyhan
üçüncü say›da s›n›rlar›n› zorlayan Osmanl› kad›n› için flunlar› söylemektedir:
“…Herkes pek âla serbest… ‹stedi¤inizle konuflabiliyor, istedi¤inizle gezebiliyorsunuz…Peçelerinizi inceltiyor, çarflaflar›n›za y›rtmaçlar yap›yor, gözlerinize mavi gözlük takabiliyorsunuz….O halde iddiân›z›n bir sabun köpü¤ü
kadar bir hayâta mâlik oldu¤una da flüpheniz kal›r m›?..”(1330 III:8).
Hatta bu özgürlük öylesine ileri boyuta ulaflm›flt›r ki geçenlerde bir kad›n
flemsiyesi ile kendisinden para isteyen köprü görevlisini dahi dövmüfltür…!53
(1330 III:8).
Kad›nlar Âlemi dergisinden hareketle gündelik hayatta “kad›n afl›r›l›klar›na” iliflkin aktaracaklar›m›z yukar›da anlat›lanlar ile s›n›rl›d›r. Bu noktadan
itibaren yine sosyal hayat›n kapsam›nda yer alan ancak birbirinden ba¤›ms›z
yaflant›lara de¤inilecektir. Ele alaca¤›m›z ilk yaz› imparatorlukta yaflayan
üçüncü kad›n tipine iliflkin bir de¤erlendirmedir. Söz konusu kad›n ne kendisini fikren gelifltirebilmifl ne de afl›r›l›klar yaflam›flt›r. Kendisi, dönem geliflmelerinden tümden bî-haber kalm›fl olan “cahil” Osmanl› kad›n›d›r. Söz konusu
kad›n tiplemesine iliflkin bir kimlik çizimini yine Reyhan’›n Hadika’ya yazd›¤› bir mektupta buluyoruz. Reyhan, ninesi ve yan›nda bir han›m oldu¤u halde
gezmeye ç›km›flt›r. Vakit, kiraz vaktidir ve herkes ba¤lardad›r… Bu esnada
“periflan k›yafetli bir kad›n”, yan›nda iki çocu¤u ile birlikte Reyhan’›n yan›na
gelir. Birtak›m konuflmalardan sonra çocuklardan biri Reyhan’›n beraberinde
getirdi¤i Çocuk Duygusu adl› dergiyi fark eder ve birdenbire durarak: “…Ana!
Kâ¤›tta bak suratlar (resm) var. Nas›l fley onlar ?... Haydi bakal›m…” der.
Bundan sonraki geliflmeleri ise Reyhan’›n ifadeleri dahilinde aktar›yoruz:
53 1330 III: 8’de konuya iliflkin olarak “… Galiba Pazar günü idi. (5) vapuru ile Burgaz’a geçmek istiyordum.
Köprüye gelmifltim. Derken bir feryat kopdu. Bafl›m› çevirdim, bakt›m. Siyah bir flemsiye bafllar›n fevkinde bir iki kavis çiziyor, sonra afla¤› sürâtle iniyordu. Anlamad›n›z m›? Ne oluyordu? Mesele flu imifl: Kad›n›n biri para vermeden köprüden geçmek istemifl, kad›n vermeyince köprü memuru kolundan tutup icbâr
etmifl. Bunun üzerine kad›n pür hiddet flemsiyesini kald›r›r herifin rastgele kafas›na, gözüne vurma¤a bafllar. O vakit herifteki feryad› seyret! Zurna asâs›n›n etrafa yay›lan akislerini bir kere orada bulunup da seyretmeliydiniz! Zavall› adam meteli¤i istedi¤ine isteyece¤ine yüz bin kere piflman olmufltu. Kad›n da art›k
ihrâz etdi¤i muzafferiyetin verdi¤i kahramanl›k hissiyle m›r›ldana m›r›ldana köprü üzerinden ilerleme¤e
bafllad›. Ahâli bu sahne-i mudhikenin karfl›s›nda lâl ve mebhût kalm›flt›, flimdi siz hâla kad›n›n esir oldu¤unu isbat edecek misiniz? Bu gibi hâdiseler yaln›z buraya mahsus da de¤il. Her yerde, her köflede tahaddüs eder…”ifadeleri yer almaktad›r.
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“…Resimlere bak›p bak›p flafl›r›yorlard›. Kad›n çocuklar›n kollar›ndan tutarak fliddetle onlar› çekti ve çad›r›na do¤ru sürükleyerek oradan uzaklaflt›.
Uzaktan uza¤a flu sözler iflitiliyordu:
- fieytan ifli! fieytan ifli…”(1330 VI:10-11).
Ve Reyhan, görmüfl oldu¤u bu tablo için “zavall› kad›nl›k” demifltir. Esasen
okuma yazma oran›n›n düflük oldu¤u54 Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda resimli
yay›nlar›n özellikle göçebe hayat› yaflayan kifliler taraf›ndan yad›rganmas›n›n
tabii oldu¤u kanaatindeyiz. Oysa, bilmeceler bahsinde incelemekte oldu¤umuz derginin Erzurum’a de¤in ulaflt›¤›n› belirtmifltik. Burada ise, ‹stanbul’a
çok daha yak›n yerlerdeki k›rsal halk›n -en az›ndan- bir k›sm›n›n resimli yay›n türlerini henüz hiç görmedi¤i sonucuna ulafl›yoruz..
Dergide dönemin evlilik usulleri de irdelenmifltir. Bunlardan ilki, Osmanl› gelenek ve görenekleri ile ilintili olarak “Görücü Usulü”nün uygulan›fl, kan›ksanma ve reddedilifl hallerine iliflkindir. Söz konusu geliflmeleri yine dönemin donan›ml› genç k›zlar› olan Hadika ve Reyhan aras›ndaki yaz›flmalar sayesinde ö¤renmekteyiz.
Yaz›flmaya konu olan olay, anne ve babas›n›n evde bulunmad›¤› bir gün
kim oldu¤unu bilmedi¤i yafll› bir kad›n›n Hadika’n›n yaflad›¤› evin kap›s›n›
çalmas› ile geliflmeye bafllam›flt›r. Yafll› kad›n “evde bir genç k›z” olup olmad›¤›n› hizmetçiye sorar. Hizmetçi ise Hadika’n›n varl›¤›ndan kad›n› haberdar
eder. Bunun üzerine yafll› kad›n, Hadika’n›n o¤lu için münasip olup olmad›¤›n› anlamak için Hadika’y› görmek ister. Ancak bu istek Hadika’y› son derece
sinirlendirir. Genç k›z görücüye ç›kmay› da reddederek odas›na kapan›r. ‹lerleyen saatlerde eve dönen anne ve babas› Hadika’n›n yapm›fl oldu¤u bu davran›fl› kesinlikle onaylamaz. Neticede tüm bu geliflmeleri Reyhan’a aktarma ihtiyac›n› hisseden Hadika’y› hakl› bulan kifli yine Reyhan’›n kendisi olacakt›r.
Bu ba¤lamda dönemin modern genç k›zlar›ndan olan Reyhan’›n meseleye iliflkin kinayeli ifadelerine yer vermek istiyoruz. Böylece reddedilen “görücülü¤e”
tepki veren sesi de k›smen duyma imkan›na sahip olaca¤›z:
“Art›k seni tebrik etmek zaman› yavafl yavafl takarrüb ediyor galiba!... Öyle ya can›m, yabanc› misafirlerin garip nazarlar›na kendini ibzâl ederek, onlar›n bir kuyumcunun cevâhir al›r gibi inceden inceye tedkiklerine, senin o güzel saçlar›n, mavi ve hülyâkar gözlerinin (...) her fleyin flebâb›n›n bütün bedâyi’ ve mahâsini vaz’ edilmiyor mu?...” (1330 VIII:7).
Ancak Hadika ve Reyhan’›n aksini düflünen yafl›tlar› da bulunmaktad›r.
Nitekim, Reyhan’›n tan›mlamas› ile Hadika’n›n mektubunu birlikte okuduklar› maarif müdürünün haremi olan “… genç ve yeni zevce olan kad›nca¤›z…”
54 Quataert, 2004:244.
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Hadika’n›n anne ve babas› ile ayn› fikri
paylaflmaktad›r. Bayan›n bu konudaki
temel düflüncesi bir genç k›z›n 20 yafl›na gelmeden mutlaka evlenmesi gerekti¤i, aksi takdirde onu kolay kolay be¤enen kimsenin olmayaca¤›ndan kaynaklanmaktad›r. Reyhan bu noktada iki
kad›n tipinin k›yaslamas›n› flu ifadeleri
seçerek yapar “…Bu genç zevce bunlar›
söylerken, sen hat›r›ma geldin; e¤er! diyordum, Hadika burada olsayd›; mutlaka bu han›m ile mesele-i izdivâç hakk›nda o kadar aç›k bir münakafla aç›lacakt› ki….” (1330 VIII:7-8). Derginin
son say›s›nda ise söz konusu görücülerin gecikmeli de olsa Hadika’y› tekrar
görmeye geldiklerini ö¤reniyoruz. Hadika’n›n görücüye ç›kmas› ise önce kahveleri ikram etmesi ard›ndan “biraz el pençe?! divan” durmas› ve devam›nda
da ortaya konan sandalyeye oturmas›na müsaade edilmesi ile gerçekleflmifltir
(1330 IX.:7-8).
Neticede, dergide yay›nlanan bu yaz› dizisi ile modern kad›n için “görücülük usulünün” art›k kabul edilemeyecek ölçüde gülünç bulunmas› gerekti¤i
düflüncesi topluma verilmek istenmifltir. Kurnaz, görücülük usulüne karfl› fikri mücadeleyi Tanzimat Döneminde kad›n meselesi ile ilgilenen yazarlar›n
bafll›calar›ndan olan Nam›k Kemal ve Ahmed Midhat Efendi’nin bafllatt›klar›n› belirtmifltir (1992:58-60). Gerçi her ne kadar Tanzimat ile birlikte kad›nlar›n sosyal yaflamda varl›klar›n› duyurmaya bafllad›klar› dile getirilmekteyse
de55 özellikle Sultan Abdülhamit Devri’nden itibaren sayfiye yerlerindeki art›fl ve kad›n ile erke¤in yan yana gelmesi neticesinde bayan erkek tan›flmalar›n›n artt›¤›n› ve bu tarihten 1914 y›l›na kadar uzanan süreçte de56 “görücü
usulünün” k›nanmas› gereken bir görenek niteli¤inde daha yayg›n olarak tart›fl›lmaya bafllad›¤›n› anl›yoruz.
‹nceledi¤imiz dergi çerçevesinde Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda kad›n ve sosyal yaflama dair ifade edeceklerimiz yukar›da anlat›lanlar ile s›n›rl›d›r. Bu bölüme iliflkin k›sa ve genel bir de¤erlendirmeye gitti¤imizde, sosyal hayatta
55 Ahmet Cevdet Pafla 1991 13-20: 88; Refik Hâlit Karay 1997:33-39.
56 Bkz. Toprak 1988: “Cumhuriyet Arifesi Evlilik Üzerine Bir Anket” , Tarih ve Toplum, ‹stanbul: 32-34.
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halk›n yahut ayd›nlar›n as›l ilgisinin ya da sorunsal›n›n gündelik hayatta
mevcudiyetini gittikçe artt›ran kad›n yaflam›n›n ölçüsü üzerinde yo¤unlaflt›¤›n› söyleyebiliriz. Bir sonraki bölümde ise Osmanl› ayd›nlar›n›n XX. yy bafl›nda Osmanl› kad›n›n›n geldi¤i seviye hakk›ndaki düflünceleri ve idealize ettikleri “Osmanl› kad›n›” tipolojisi konular› ele al›nmak sureti ile resim tamamlanmaya çal›fl›lacakt›r.
D- Bir ‹mge Olarak ‹deal Osmanl› Kad›n›:
Öncelikle bu bafll›k alt›nda, çal›flmam›z›n s›n›rlar›n› aflt›¤›ndan, dönem siyasi cereyanlar›na ve söz konusu cereyanlar›n kad›n›n yerini tayin etme çabalar›na ayr›nt›l› olarak de¤inmeyece¤imizi belirtelim. Buna karfl›n, hangi nitelikteki kad›n›n Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nu ileriye tafl›yabilecek güce sahip olabilece¤ine dair derginin topluma afl›lamak istedi¤i fikirlere iliflkin genel bir
de¤erlendirmede bulunulacakt›r.
Hedef ve s›n›rlar›m›z› yukar›da aktard›¤›m›z flekilde belirtmifl olsak da dönemin fikri atmosferine iliflkin atlanmas› mümkün olmayan temel nokta, imparatorlu¤u derinden etkileyen Türkçülük ak›m›57 çerçevesindeki fikir ve çal›flmalar›n kad›n hareketini güçlendirdi¤i hususudur58. Ancak Türk milletinin
güçlenmesi için Türk kad›n›na hemen her sahada ifllerlik kazand›rmak isteyen Türk Oca¤›’n›n çal›flmalar› Kad›nlar Âlemi dergisi taraf›ndan tasvip edilmemifltir. Bu dönemde kad›n›n mevkisini yüceltmek amac› ile pek çok konuflma ve münakafla yap›lm›flt›r. Ancak tüm bunlar›n neticesinde elde edilen hiçbir fley yoktur! Feriha Kâmran’a göre tüm bu “gürültüler” kad›nl›¤›n durumunu daha da karanl›klara sürüklemifltir!59… Afla¤›da konuya iliflkin ifadelere
k›saca yer verilmifltir:
“…Kad›na ehemmiyet veren kim? Biz zavall› kad›nlar hâlâ safdil ve gâfil
dinleyip duruyoruz. Yaz›k bu bizim akl›m›za!.. Geçen makalede de bir nebze
bahsetti¤imiz mevkimizin nezaketini burada da bir kere bilmifl oluyoruz. fiu
s›ralarda, bizim, yani kad›nlar için hâdis olan bir çok cereyânlar var. Bunlar
aras›nda epeyce kök salm›fl olanlar› oldu¤u gibi henüz neflv ve nemâ bulma57 Tansel, gençler için kurulan ilk derne¤in 1913 tarihinde “Türk Gücü Derne¤i” ad›yla oluflturuldu¤una dikkati çekmifltir (1983:199). Bkz. Ziya Gökalp,1977: 7-14; Mardin, 2006:94-96; Zürcher, 1999:177-178.
58 Cansever, polisin ve Dâhiliye Nezâreti’nin endiflelerine ra¤men Türk Oca¤› salonunda ilk defa Türk han›mlar›n›n erkeklerin karfl›s›nda temsil yapt›klar›n› belirtmifltir (1928:17). Yine ilginç bir yay›n olan “Osmanl›da Kad›nl›¤›n Durumu” adl› çal›flmada Türk kad›n›n›n Orta Asya’dan 1910’l› y›llara de¤in geçirdi¤i yaflamsal de¤iflim çok iddial› ifadeler çerçevesince aktar›lm›flt›r (Selâhaddin As›m Bey, 1989). Bkz. Ad›var,
2005: 212-213.
59 “…öyle bir cereyan ki gittikçe kuvveti ziyadelefliyor, gittikçe ehemmiyeti kesb-i nezâket ediyor. Herkes onun
âlâm ve saâdetleriyle alâkadar, her nazar onun üzerine ma’tûf (…) Fakat o, yine bedbâht; yine muhakkir
yine masumdur. ‹smini mi soruyorsunuz: Kad›nl›k……” (Feriha Kâmran, 1330: I).

267

kebikeç / 24 • 2007
m›fl ve yaln›z iktisâb-› hayat için istihzâratda bulunanlar da kesin de¤il. Ez
cümle Turan Kad›nl›¤› tesisi meselesi flayân-› kaydd›r…” (1330 III: 2).
Bu noktadan itibaren derginin, “ideal toplumdaki” “ideal kad›n” kurgusuna yer verilecektir. Kad›nlar Âlemi’nin söz konusu kavray›fl›ndaki öncelik ideal toplumun kad›n erkek ay›rt etmeksizin e¤itimli olmas› fikridir. Nitekim
afla¤›daki ifadeler konuya iliflkindir:
“…Bir millet âtisinden emin olabilmek için evvelce haz›rlanmal›d›r. Maddi
ve manevi kuvvetlerinden istifâde u¤runa bütün vesâite mürâcaat etmeli (…)
topundan, tüfe¤inden z›rhl›lar›ndan, drednotlar›ndan istifâdeyi ehemm vezaîf
addediyorsa kitaplardan, kalemlerden mekteplerden, ilim ve irfândan da istifâdeyi o derece akdes vezâif biliyor ve bütün sa’ylerini bu noktalara tevcîh ediyor..” (1330 IV). Ve dergi bu noktadan sonra okuyucular›na ileriye dönük at›lan olumlu çabalardan bahsetmektedir.
“…Son senelerde hamd olsun bizde de bir hareket, bir hareket-i fikriye müflâhade olunur gibi oluyor, herkes bir fley yapmak, meydana bir fley vücûda getirmek için çal›fl›p duruyor…”(1330 IV).
Bu konuda yaflanan en anlaml› geliflmelerden biri geçen Cuma günü “…‹stanbul ‹nâs Sultânisi ana s›n›flar›n›n tevzî’i mükâfat› hasebiyle…” yaflanm›flt›r.
Esasen, dergi bu yaz› vesilesi ile “sevgili küçük hemflirelerini” tebrik etmifltir.
Ancak anas›n›f›ndan yüksek ö¤retime de¤in uzanan e¤itim aflamalar›n› bitiren kad›na, Kad›nlar Âlemi dergisi, temel bir tak›m s›n›rlamalar getirmifltir.
Biz, söz konusu s›n›rlar› genel hatlar› ile “Yan›lm›fl Yol” bafll›kl› yaz›s›nda Feriha Kâmran’›n kaleminden aktar›yoruz:
“…Dünyan›n her taraf›nda kad›nlara serbestiyet verilmifltir, neden biz o haktan istifâde etmeyelim?...” diyorlar. Halbuki düflünmüyorlar ki bizim dinimiz (1)
bizim âdetimiz, bizim tâ’bîmîz (tâbiat›m›z) ve bizim görgülerimiz her milletten
her memleketten büsbütün baflka, büsbütün ayr›d›r. Biz de istiyoruz ki kad›n dâimâ bir refâh ve saâdet içinde handân olsun, yaflas›n. Biz de istiyoruz ki kad›n
serbest olsun, parlas›n. Fakat herfleyin bir haddi oldu¤u gibi bu noktalar›n da birer haddi vard›r. O hadd de mant›k›n dâire-i salâhiyyetidir. Mant›¤›n dâire-i salâhiyyeti hâricine ç›kan her hareket bizim için gayr-› vârid birer ameliyeden baflka bir fley olamaz (...) Biz esâsen evvelden de söyledik: Kad›n hiçbir vakit erkek
de¤ildir; dâima kad›n dâima kad›n… ( Feriha Kâmran, 1330 IV:2).
Dergi, söz konusu fikir çerçevesi içinde ideal kad›n›n “ideal anne” oldu¤unu her f›rsatta yinelemifltir60. Bu fikrin dayana¤› ise, toplumun temeli olan ailede en önemli görevi kad›n›n üstlenmifl olmas›d›r. Nitekim tabiat› gere¤i ka60 Feriha Kâmran,1330 IV:2; V:1-2. Beflinci say›daki yaz›n›n bafll›¤› da “En De¤erli Kad›n” olarak belirlenmifltir.
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d›n erke¤e göre daha duygusald›r ve çocu¤una daha yak›nd›r. Dolay›s› ile bir
kad›n kendisini ne kadar iyi yetifltirirse çocu¤una da o denli iyi rehberlik yapacakt›r. Böylece güçlü ve baflar›l› bir Osmanl› Milleti oluflacakt›r. Bu ba¤lamda M. Râik’in ifadelerinin derginin düflüncesini net bir flekilde yans›tt›¤›n› düflünüyoruz. Yaz›n›n bafll›¤› ise “Kad›nlar, Terbiye ve Ahlâk Üzerine Olan Tesirleri Münâsebetiyle Ruh-› Beflerin Menbâlar›d›r” olarak belirlenmifltir. Yazar, “… Daha henüz yumuflak yataklarda ç›rp›nmakla yaflayan bir çocu¤un
husûlesine sokulacak bilgiler valide taraf›ndan icra edilir…” demektedir. Nitekim yatakta henüz kelimelerin anlam›n› kavrayamayan çocuk annesinin
okudu¤u fliirdeki hissiyat› fark edecektir. Bir baba ise ne kadar bilgili de olsa
“..heybeti, erkekli¤e mahsus ciddiyeti ile ona flefik olamaz…” (1330 V:10). Bir
erke¤in çocuk psikolojisi üzerindeki tesiri için yazar “…. fiiddetli bir ya¤murun aç›lm›fl bir gül üzerinde olan tesiri ne ise haflin nazarlar›n sert tabîat›n da
kezâ henüz anlama¤a bafllayan bir çocuk üzerindeki tesiri öyledir…”(1330
V:10) yorumunda bulunmufltur.
Esasen, ideal Osmanl› nesli yetifltirme fikri dergide o denli savunulmaktad›r ki “Güzellenmek Çareleri” konulu yaz›n›n gerek üst k›sm›nda yer alan resim gerekse yaz›n›n bafll›¤› bizde kad›n bak›m›na dair çeflitli tavsiyelerin yay›nland›¤› zann›n› uyand›rm›flt›r. Oysa metinden hedeflenen gayenin yaln›zca” Sa¤l›kl› Osmanl› Nesli” yetifltirmek oldu¤u anlafl›lm›flt›r61.
Görüldü¤ü üzere dergide, I. Dünya Savafl› arifesindeki Osmanl› kad›n› “donan›ml› bir anne” olarak görülmek istenmektedir. Nitekim söz konusu ideal çeflitli yaz› bafll›klar›nda farkl› yaklafl›mlarla okuyucuya aktar›lm›flt›r62. Neticede söz konusu idealin afl›r›ya vard›r›lmas› kad›n›n potansiyelinin parçalanmas›na neden olacak ve aile kurumuna zarar verecektir. Esasen, kad›n ile erke¤in
tabiat›ndan kaynakl› olan farkl›klar› sosyal hayattaki rollerini de kat’i olarak
belirlemifltir. Evrensel olan bu farkl›l›¤a Osmanl› kad›n› için eklenen ay›rt edici özellikler silsilesi dini, gelenekleri ve görenekleri çerçevesince belirlenmifltir.
Bu nedenle de kad›nlara her sahada tan›nan müsamaha bir kenara b›rak›lmal› ve kad›n asli görevleri üzerinde yo¤unlaflmal›d›r. Bu do¤rultuda kad›n, kendisini yetifltirmeli, erkekleri a¤›r iflleri yerine getirirken ince sanatlar› ile onlara yard›m etmeli ve vatan için hay›rl› evlatlar yetifltirmelidir. Mardin, XIX. yy
Osmanl› roman çal›flmalar›nda da en çok ifllenen konular›n kad›n›n toplumda61 “…Milel-i mütemeddine cemiyet-i befleriye aras›ndaki mevkilerini her gün yeni bir fla’flaa ile tetvîc etmek için
akla gelmez fleyler vücûda getiriyorlar ve mevlûdât-› medeniyenin temâflâs›na âlemi hayretler içinde
b›rak›yorlar. Hayât-› içtimâiyede her millet mevki’ni tahkîm ve tarsin için efrâd›n›n çevikli¤inden gürbüzlü¤ünden istifade eder. C›l›z bir halka mâlik olan bir millet dâimâ sükûta mahkûm oldu¤u gibi diri bir halka nâil olan bir millet de dâimâ itilâya do¤ru ilerler (...). ‹flte biz de bunu nazar-› dikkate alarak gelecek
nüshâdan itibaren kârielerimizin vücûdlar›n›n neflv ü nemâs› güzellenmesi için lâz›m olan vesâiti gösterece¤iz…”(1330 VI).
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ki yeri ve üst s›n›f erkeklerin Bat›l›laflmas› oldu¤unu belirtmifltir. Yazarlar›n
fark›nda olarak ya da olmayarak yapt›klar› bu tercihin temelinde ise söz konusu davran›fl kal›plar›n›n Osmanl› Kültürü’ne göre en yüce ve gizil de¤er yap›lar› olmalar› yatmaktad›r (2006:30). Neticede görüldü¤ü üzere Kad›nlar Âlemi
dergisi yazar kadrosunu da en fazla meflgul eden sosyal mesele kad›n›n Bat›’dan akmakta olan de¤erleri benimseme flekli üzerinde odaklanm›flt›r.
DE⁄ERLEND‹RME
1914 y›l› Haziran ve Temmuz aylar›nda ç›km›fl olan Kad›nlar Âlemi dergisi görüldü¤ü üzere dönemin sosyal ve kültürel atmosferine iliflkin belirgin bir
tablo sunma zenginli¤ine sahiptir. Bu zenginli¤in boyutlar› öylesine derindir
ki mesela edebi sahada yaln›z bilmeceler bahsi dahi bafll› bafl›na bir araflt›rma
kap›s› açacak düzeydedir. Ancak biz bu verileri tüm zenginli¤i ile de¤erlendiremedi¤imizden kimi bafll›klarda yaln›zca belgenin sundu¤u olanaklar› tan›tan bir anlat›mla yetindik.
Bununla birlikte Kad›nlar Âlemi dergisinden de¤erli bilgiler edindi¤imiz de
muhakkakt›r. Öncelikle derginin yaz›n dilindeki üslup Tanzimat Dönemi’nden itibaren bafllayan dilde sadeleflme çabalar›n›n önemli ölçüde yol kat
etti¤ini göstermifltir. Nesir çal›flmalar› ise kad›nlar›n yaflad›klar› duygular›
art›k d›fla vurma özgürlü¤üne sahip olduklar›na dair kan›tt›r. Kad›nlar, e¤itim ve ö¤retim hayat›nda art›k belirgin ölçüde vard›r. Nitekim Karadeniz Bölgesi’nden Do¤u Anadolu Bölgesi’ne de¤in uzanan co¤rafyada k›z okullar› aç›lm›fl ve bu okullarda okuyan k›z çocuklar› ile ö¤retmenleri süreli yay›nlar› takip ederek oturmufl olan posta teflkilât› sayesinde ‹stanbul’daki çekilifllere kat›lm›fllard›r.
Dergi, Dünya kad›nlar›n›n yaflam standartlar› ile de ilgilenmifltir. Buna göre, ezilmifl kad›nlar Asya’da; yaflam standartlar› üst düzeyde olanlar Bat›,
özellikle de ‹ngiltere ve Fransa’da yaflamaktad›rlar. ‹flte bu iki uç aras›nda Osmanl› kad›n›n de¤iflim merkezi olarak yüzünü döndü¤ü yer ve buna karfl›n sahip oldu¤u tarihi ve kültürel köklerinin aras›ndaki denge sa¤lama kayg›s› sosyal yaflamda gözlerin kad›na çevrilmesine neden olmufltur.
Kad›nlar iflte ve sosyal yaflamda aktif olmak istemektedirler. Ancak söz konusu aktiflik s›n›r›n›n nerede belirginleflece¤i tart›flma konusudur. Kad›n›n
tabiat› gere¤i sahip oldu¤u özellikler, ‹slâm dinî buyruklar›n›n dönem ayd›nlar›nca yorumlanma biçimleri ve yüzy›llard›r belli bir zemin üzerinde az veya
çok de¤iflerek yaflamakta olan gelenek ve görenekler karfl›s›nda yeni Osmanl›
kad›n›n›n çizgisi ne olacakt›r?
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Bizim bu ba¤lamda sosyal hayat› de¤erlendirmemize imkân sa¤layan kesim rahat tav›rlar sergileyen kad›nlar olmufltur. Esasen her ne kadar dergi yazarlar› söz konusu kad›nlar›n tutumlar›n› tasvip etmemifllerse de maddi kazanç kayg›s› ve halk›n talebi karfl›s›nda, kad›nlar›n söz konusu hevesini beslemek zorunda kalm›fllard›r. Nitekim bir yandan dergi yazarlar› parklarda gezen, süslenen ve yüz hatlar›n› aç›kta b›rakan kad›nlar› elefltirirken di¤er yandan da kad›n fizi¤ini çok daha fazla aç›kta b›rakan resimleri yay›nlam›fl ve
reklâmlarda kad›n bak›m›na yönelik ilanlara da ayr›nt›l› olarak yer vermifltir.
Ancak, derginin mutab›k oldu¤u bir konu vard›r ki bu da Osmanl› kad›n›n›n e¤itimli ve kültürlü olmas› gerekti¤i meselesidir. Bu nitelikler özellikle ve
büyük ölçüde sadece iyi bir nesil yetifltirecek olan ellerin maharetli olmas› için
gereklidir… Devrin Türkçülük ak›m›n›n kad›n› ifl ve fikir hayat›na çok daha
fazla çekmek istemesi büyük bir yanl›fl olarak elefltirilmifltir. Dolay›s›yla derginin yüzeysel bir kad›n modernleflmesi taraftar› oldu¤u, kad›n›n toplum içindeki rolünü faydac› bir yaklafl›mla ele ald›¤›, kad›n› son tahlilde “e¤itici anne”
rolü çerçevesinde kurgulad›¤› söylenebilir.
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Özet: Bu araflt›rmada Osmanl› baflkentinde ç›kar›lan Kad›nlar Alemi dergisini tan›tmak
ve söz konusu dergiden hareketle 20. yüzy›l›n ilk çeyre¤inde yaflayan Osmanl› kad›nlar›n›n
yaflam çerçevelerine dair bir tablo oluflturmak hedeflenmifltir.
Anahtar sözcükler: Kad›n, erkek, bas›n, dergi, Kad›nlar Alemi, modernleflme, moda.
Abstract: This study introduces the magazine Kad›nlar Alemi (Women World) which was
published in the capital city of the Ottoman Empire. By examining and analyzing the collection of the magazine, the article tries to constitute a framework of life style of women during
the first quarter of the twentieth-century Ottoman world.
Key words: Woman, man, press, journal, Kad›nlar Alemi (Women World), modernization, fashion.
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