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SUNUŞ 1 
Dünya birçok farklı uygarlığın, topluluğun ya da bireysel çabanın sonucunda günümüzün evrensel 

gelişmişlik ve medeniyet seviyesini kazandı. Süreç olarak bakıldığında binlerce yıl boyunca birbiri üzerine 
yığılan/ilerleyen bir bütünsellik oluşturulduğu görülür. 

Bir toplumun medeniyet seviyesinin en önemli göstergelerinden birisi hiç şüphesiz kadına olan bakış 
açısı ve kadının toplum içindeki konumudur. Türk ve İslam Medeniyetlerine bu tarihsel süreç içinden bakıldığında 
kadının yol gösterici, devamlılık sağlayıcı ve destekleyici rolünün her zaman önemsendiği ve bu bağlamda ona 
atfedilen rollerin ikame edilemez, görmezden gelinemez ve küçümsenemez olduğu görülmektedir. 

Diyalektik manada birbirinin tamamlayan olan kadın ve erkeğin toplumsal değer babında görünürlüğü 
zıtların eşit temsiliyeti bağlamında çoğu zaman sorunlu olmuştur. Kadının kamusal alanda temsil edilebilme 
imkânı bulması ancak Sanayi Devrimi sonrası olmuştur. Yeni nesillerin yetiştirilmesinden sorumlu olan kadının 
toplumsal hayatta da söz sahibi olması, kendi bireyselliği ile varlığını öne çıkartması, aklı, bilgisi ve öngörüsü ile 
medeniyetin yapılanmasında önemli bir rol oynamasına sebep oldu. 

Bugün hem sosyal dünyada hem akademik anlamda beraber çalışıyor olmaktan gurur ve mutluluk 
duyduğumuz kadınlarımızın medeniyet zincirinin önemli bir halkası olduğunun bilincindeyiz. Kültürel değerler 
öncülüğünde ilerici ve çağının ötesinde eğitim/öğretim politikaları üreten Atatürk Üniversitesi’nin Kadın ve 
Medeniyet başlıklı sempozyumun ev sahibi olmasından dolayı da ayrıca mutluluk duymaktayım. 

Dinimiz gereği kadının ayrıcalıklı bir yere sahip olmasının yanı sıra dünyada kadın haklarını en erken 
idrak etmiş ve bu hakları kullanmak konusunda öncü olmuş bir millet olmakla da övünme hakkına sahibiz. 

Bütün bu değerler ışığında Kadın ve Medeniyet Sempozyumu’nun hayırlı olmasını diliyorum. 
 
 
 
 

Prof. Dr. Ömer Çomaklı 

Rektör 



 

SUNUŞ 2 
Medeniyet kavramı bir algı biçimi olmaktan ziyade, bir yaşama hatta var olma şeklidir. İnsanlık tarihinde 

farklı coğrafyalarda yaşayan topluluklar, dışarıdan taşıdığı unsurlara kendi bünyesindeki sağlam organizmaları 
katarak tahayyülü zorlayan büyük medeniyetler inşa etmişlerdir. Bahsi geçen medeniyet inşası, içinden çıktığı 
toplumun bütün veçhelerine tesiri ve dahi topluma ait sarsılmaz bağı sağlamlaştırmasının yanında, evrensel değer 
olmaya da namzettir. Evrensel düzlemde insan üzerinde değişen oranlarda kültürel dinginliğe vesile olan 
medeniyet olgusu, farklı iletişim imkânları ile dağılım ve yayılım kapasitesini genişletir. 

Medeniyet inşasına cinsiyet ayırımı yapmadan toplumun bütün unsurları, katkıda bulunur. Fakat kadın, 
medeniyetin inşasında, temel değer olan insanı yetiştirmede, doğrudan ve başat rol oynar. Bir şeyi tam olarak, 
ama eksik biçimde görme paradoksuna kapılmadan söylenirse, medeniyet inşası insanın temel eğitim alanı aileden 
ve en başta da aile kurumunun seçici karakterleri kadından dolayı gerçekleşir. Kadınlar tarihsel süreç içerisinde 
hemen her medeniyette aile kurumundan eğitime, siyasetten bilimsel çalışmalara hatta savaş ve barışların söze ya 
da görsele dayanan imgelerini temsil etmenin ötesinde, işaret ettikleri değerleri kullanarak gelecek nesiller için 
medeniyetin kurucuları ve taşıyıcıları arasında olurlar. 

Kadın, cinsiyetine özgü niteliğinden kaynaklanan anne, evlat ve eş olmanın yanında, gerçekçi bir 
değerlendirmeyle, medeniyetin kuruculuk misyonunu, bir birey olarak farklı alanlardaki üreticiliği, eğiticiliği, 
koruyuculuğu, besleyiciliği, doğruluğu, yaratıcılığı ve en mühimi de ilham perisi olmaklığıyla hak eder. Fakat 
bunların içinde medeniyet inşa yönünde kadınla ilgili söylenecek en doğru toplumsal meziyetin anneliğine doğru 
olmasıdır. Nesiller boyu toplumsal değerleri aldığı iyi eğitimle taşımayı başaran kadın, tabiidir ki medeniyet 
inşasında kendinden bahsettirir. Kadın; eğitim, aile, çocuk ve toplum ile beraber kurulan medeniyetin öznesi olur. 
Sosyal bilimlerin hemen hemen tüm disiplinleri an’a katılan değerler veya medeniyetten koparılan ve 
vazgeçilmesi kayıptan sayılan unsurları incelerken insanı, en mühimi de kadını merkeze alırlar. 

Bu bakışla, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Genç Kadem Öğrenci Kulübü sosyal meselelere 
duyarlılığını, en baştan beri yaptığı Toplumsal Duyarlılık Projeleri ve kültür faaliyetleri ile göstermiştir. Genç 
Kadem Öğrenci Kulübü olarak Kadın ve Medeniyet arasındaki dinamik bağ, 25-26 Mart 2022 tarihinde 
gerçekleştirilen ulusal sempozyum ile disiplinler arası bağlamda çok yönlü olarak sosyal bilimlerin farklı 
alanlarındaki çok kıymetli bildirilerle ele alınmıştır. Bildirileriyle yeni ufuklar açan saygıdeğer bilim insanlarına, 
açılış ve kapanış oturumlarına teşrif eden kıymetli katılımcılara sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 

Bunların dışında, sempozyumun en başından beri desteklerini esirgemeyen Atatürk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ömer ÇOMAKLI’ya ve hassaten Kurumsal İletişim Direktörlüğü nezdinde Prof. Dr. Besim 
YILDIRIM’a, Doç. Dr. Sait Sinan ATILGAN’a, Erzurum İl Kadem Temsilciliğine teşekkür ederim. Nihayet, 
Ulusal Kadın ve Medeniyet Sempozyumu’nun eş başkanı Dr. Ömer Faruk KARATAŞ’a ve en önemlisi Genç 
Kadem Öğrenci Kulübü’nün yorulmak bilmeyen pervaneleri, üyelerine sonsuz teşekkür ederim. 

 
 

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı 

Doç. Dr. Nazire ERBAY 
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OSMANLI KADININI AVEROF BOYKOTUNA DÂVET: 
“HANIMLARA AÇIK MEKTÛB” 

 
Abdülkadir DAĞLAR1* 

 
 

ÖZET 

19. yüzyılın son çeyreğinde Avrupa’da ortaya çıkan sosyal bir tepki türü olan boykot, Türk kamuoyunun 
da zaman zaman dış politikada sosyal yaptırım aracı olarak kullandığı bir yoldur. Dînî ve millî hassâsiyetlerin 
âdetâ sınanarak zirveye çıktığı dönemlerde, sinir uçlarının gerilmesinin müsebbibi olarak görülen çeşitli ülkelerin 
markalarına karşı boykot çağrılarının yapıldığı, bu minvalde bilhassa son 20 yıllık dönemde ara ara İsrail, Fransa, 
ABD, Çin gibi ülkelerin mallarının alınmaması yönünde telkinlerde bulunulduğu görülmektedir. Hele de son 10 
yıldır çok aktif olarak kullanılan elektronik sosyal mecrâlar hızlı boykot örgütlenmelerinin ağırlık merkezi hâline 
gelmiştir. 

Osmanlı’da “harb-i iktisâdî” diye adlandırılan ekonomik boykot kültürünün örnekleri 20. yüzyılın 
başlarında görülmüştür. Bu daha çok devletin son dönemindeki hızlı toprak kayıplarının halkta uyandırdığı 
infiâller dolayısıyla olmuştur. Avusturya’ya karşı 1908 Fes Boykotu ve İstanbul’daki Rum ve gayrımüslim-ecnebî 
ticâretine karşı yapılan 1913-1914 Averof Boykotu bunlar arasında sayılabilir. Bu boykot çağrılarında dönemin 
matbûat merkezli haberleşme imkânlarının tümünün kullanıldığı görülmüştür. Bu çalışma çerçevesinde Averof 
Boykotu’na Osmanlı kadınını dâvet eden bir risâle-mektup ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Boykot, Osmanlı, Averof Boykotu, Osmanlı Kadını, Risâle-Mektup 
 
 

INVITATION OF OTTOMAN WOMAN TO THE AVEROF BOYCOTT: 
“OPEN LETTER TO WOMEN” 

 
ABSTRACT 

Boycott, a type of social reaction that emerged in Europe in the last quarter of the 19th century, is a way that 
the Turkish public sometimes uses as a social sanction tool in foreign policy. It is seen that boycott calls were 
made against the brands of various countries, which are seen as the cause of the tension in the nerve endings, 
during the periods when religious and national sensitivities are almost tested, and in this regard, especially in the 
last 20 years, there have been occasional suggestions not to buy the goods of countries such as Israel, France, the 
USA, and China. Especially in the last 10 years, electronic social channels, which have been used very actively, 
have become the center of gravity of rapid boycott organizations. 

Examples of the economic boycott culture called “harb-i iktisâdî” in the Ottoman Empire were seen at the 
beginning of the 20th century. This was mostly due to the outrages caused by the rapid land losses in the last 
period of the state. These include the 1908 Fes Boycott against Austria and the 1913-1914 Averof Boycott against 
the Greek and non müslim-foreign trade in Istanbul. In these boycott calls, it was seen that all the press-based 

* Doç. Dr., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Eski Türk Edebiyatı 
Anabilim Dalı, e-posta: abdulkadir.daglar@ibu.edu.tr ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4006-9670 
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communication facilities of the period were used. Within the framework of this study, a treatise-letter 
inviting Ottoman women to the Averof Boycott will be discussed. 

Keywords: Boycott, Ottoman, Averof Boycott, Ottoman Woman, Treatise-Letter 
 
 

Giriş 

İktisat târihinde 1880-1930 yılları arası “Boykotlar Çağı” olarak anılmaktadır. İrlanda’dan Avrupa’ya ve 
tüm dünyâya yayılan bir toplumsal hareket tarzı şeklini alan “boykot” Osmanlı ülkesinde ilk olarak II. Meşrûtiyet 
döneminin başlarında, 1908 yılının son çeyreğinde görülmüştür. 1908 Ekim ayında Avusturya’nın Bosna-Hersek’i 
ilhâk etmesi ve Bulgaristan Prensliği’nin bağımsızlığını îlân etmesi ile Osmanlı toplumunda oluşan millî infiâl ve 
protestolar netîcesinde Avusturya ve Bulgaristan tüccar ve mallarına karşı boykot çağrıları yapılmıştır. Bu boykot 
hareketi özellikle Osmanlı’nın İstanbul, İzmir, Selânik gibi ticâret ve liman şehirlerinde gazeteler, dergiler, el 
îlânları, risâleler gibi matbûat ve neşriyat yoluyla 1909 yılındaki 31 Mart Vak‘ası’na kadar tüm canlılığıyla devâm 
etmiştir. Avusturya’dan ithâl edilen mallar arasında “fes”in de bulunması sebebiyle “Fes Boykotu” adıyla anılmış 
olan bu hareketin etkileri gerek makâleler, gerek îlânlar ve gerekse karikatürler üzerinden Osmanlı matbûâtı 
aracılığıyla 1913 yılına kadar sürmüştür (Çetinkaya 2020). 

1908 Fes Boykotu’nun ardından, 1913-1914 İslâm Boykotajı ya da Müslüman Boykotajı gibi adlarla anılan 
“Averof Boykotu”nun ortaya çıkması netîcesinde İttihâd ve Terakkî’nin hazırladığı siyâsî ve sosyal zeminde 
“intibâh-ı iktisâdî” (iktisâdî uyanış) vurgusuyla “millî iktisat” arayışlarının temelleri atılmıştır.2 Bu boykotlar 
döneminde, boykot kelimesine “harb-i iktisâdî” gibi bir karşılık da üretilerek, halktan Osmanlı ülkesini bölmek, 
parçalamak ve yıkmak isteyenlere karşı bu iktisâdî harplere topyekûn katılım çağrısında bulunulmuştur. 

1911 yılında İtalya’dan satın aldığı Averof Zırhlısı sâyesinde Ege’de donanma üstünlüğünü ele geçiren 
Yunanistan İskeçe, Kavala, Drama, Siroz, Selânik, Manastır, Yanya, İşkodra gibi şehirler ve Ege Adaları’nın 
önemli bir kısmını ele geçirerek Balkan savaşlarından hayli kazanımlarla çıkmıştır. Osmanlı donanmasının 
Yunan donanması karşısında değil de esâsında sâdece Averof Zırhlısı karşısında âciz kalışından kaynaklanan bu 
mağlûbiyetin yalnız askerî ve siyâsî alanda yansımaları olmamış, iktisâdî hayâta da ciddî olumsuz etkileri olmuştur. 
Osmanlı’nın Ege ve Balkanlardaki bu toprak kayıpları Müslüman halk üzerinde büyük bir infiâl uyandırmış, bu 
yüzden de İstanbul’da yüzlerce yıl bir arada yaşadıkları Ortodoks Rum nüfûs ve ticâretine yönelik tepkiler ortaya 
çıkmıştır. Averof Zırhlısı’nın Osmanlı donanması karşısında âdetâ kâbus olduğu günlerde, İstanbul’da Rum ve 
gayrımüslim-ecnebîlerin ticârethânelerine karşı bir harb-i iktisâdî yâni ekonomik boykot başlatılmıştır. 

Bu süreçte halkı hem inkisâr-ı hayâle uğratan hem de galeyâna getiren tahrîk edici asıl unsur, Yunanistan’a 
bu zırhlıyı kazandıran Averof Vakfı’nın kurucusu olan Georgios Averof’un (1815-1899) aslen Görice3li bir 
Osmanlı vatandaşı olmasıydı. Zîrâ Georgios Averof, Osmanlı ülkesinden edindiği servetle yine Osmanlı’nın, 
Balkanlar’da hezîmete uğramasının temellerini atmıştı. Yunan bağımsızlık idealleri uğrundaki örgütlü 
faâliyetlerin âdetâ sembolü hâline gelmiş olan Averof Zırhlısı, bu mesele etrâfındaki tüm matbûat ve neşriyatta 
dile getirilen boykot unsurlarının başında gelmekte idi. 

 

1 Averof Zırhlısı’nın, İttihâd ve Terakkî devri Osmanlı ülkesinde sosyal ve ekonomik hayâta etkileri için bkz. Zafer Toprak. (2003). “Osmanlı 
Donanması, Averof Zırhlısı ve Ulusal Kimlik”. Toplumsal Tarih, 113, 10-19; Zafer Toprak. (2009). “Balkan Yenilgisi, Kimlik Sorunu ve Averof 
Zırhlısı”. Osmanlı Donanmasının Seyir Defteri: Gemiler, Efsaneler, Denizciler. İstanbul: Pera Müzesi Yayınları, 76-87; Necmi Odabaşı. (2015). 
“Yunan Zırhlısı Averof’un Osmanlı Donanması ve Ekonomisi Üzerindeki Etkileri”. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler 
Dergisi. 18/29, 209-229. 
2 Görice, 14. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın başlarındaki Balkan Savaşları’na kadar Balkanlar’da bir Osmanlı kasabası idi. Günümüzde ise 
Korça/Korçe adıyla Arnavutluk sınırları dâhilinde bulunan Görice, Makedonya şehirlerinden Ohri’nin 60 kilometre güneyinde, Manastır’ın ise 
65 kilometre güneybatısında yer alan bir tekstil ve sanâyi kasabasıdır. Görice hakkında tanıtıcı bilgi için bkz. Machiel Kiel. (1996). “Görice”. 
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, 14, 157-158. 
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1. Matbûat ve Neşriyatta Averof Boykotu 

1913-1914 yıllarında Averof Boykotu sürecinde kaleme alınmış çeşitli risâleler aracılığıyla, Osmanlı’da 
yaşayan Rum ve gayrımüslim-ecnebîlerin ticârethânelerine karşı Müslüman Türkler’in topyekûn bir tepki 
göstermesi amaçlanmıştır. Bu minvalde yapılan neşriyatla, sâdece erkekler değil, kadın ve çocukların4 da millî 
iktisat ve millî ticâret husûsunda yüksek bir şuûra ulaştırılmaları amaçlanmıştır. 

Müşterek bir hissiyâtın kaleminden çıktığı anlaşılan Müslümânlara Mahsûs Kurtulmak Yolu5 adlı bir 
risâlede, Averof Zırhlısı’nın Osmanlı’da hangi kayıplara yol açtığı ve Müslüman Türk halkının bundan nasıl bir 
ibret hissesi alması gerektiği şöyle ifâde edilmektedir: 

Ey Müslümânlar! 

Hanımlar.. Efendiler! 

... 

Hâlbuki, yalnız cân.. yalnız insân değil, büyük büyük memleketler.. koca koca ülkeler de gayb etdik. 

İskeçe, Kavala, Drama, Siroz, Selânik, Yanya, Manastır, Kosova, İşkodra gibi birçok ma‘mûr ve zengîn 
kasabaları hâvî koca koca vilâyetler... O birçok göllerin, nehirlerin suladığı münbit ve bereketli ovalar, 
ulu ormanlar... O, her birisi kıymet biçilmez birer hazîne olan güzel Adalar.. Hepsi, bunların hepsi, bugün 
artık bizim değil. 

Bugün Selânik’in o şîrîn memleketin, Yanya’nın, ve dîğer şehirlerle birçok Adalar’ın hükûmet konakları 
ve câmi‘leri üzerinde, birer Yunan bayrağı sallanıyor. 

Hanımlar.. Efendiler! 

Bütün bu güzel vilâyetleri, gayb eden ve kendi memleketlerimizin üzerine düşman bayrakları diken 
kimin elidir biliyor musunuz? 

Kemâl-i te’essürle söyleyelim: Bizim elimiz... Evet, kendi ellerimiz! 

Çünki, Çanakkal‘e Boğazı’ndan dışarıya çıkamadık. 

Çünki, Selânik’e, Adalar’a imdâd edemedik. 

Çünki, Yunan’a karşı koyamadık. 

Çünki, karşımızda düşmanın Averof Zırhlısı vardı. 

Bütün ülkesi, yalnız Rumeli’ndeki vilâyetlerimizin hattâ yarısı kadar bile olamayan Yunan hükûmetinin 
Averof Zırhlısı! 

İşte bu bir tek gemi; bizim elimizi kolumuzu bağladı... Bize, Akdenizi harâm etdi ve bunun netîcesi 
olarak, Yunanistan da dîğer düşmanlarımızla birleşerek Rumeli’nde ve Akdeniz’de bildiği ve istediği gibi 
oynadı. 

Âh; eğer bizim de Averof’a karşı koyabilecek bir gemimiz ola idi; o zemân iş, bütün bütün başkalaşırdı. 
 
4 Osmanlı çocuklarının ticârî ve iktisâdî yönlerden millî bir şuurla yetiştirilmeleri, bunun yanında boykot sürecinde nasıl bir tavır-davranış 
geliştirmeleri gerektiği husûsundaki tartışmalar için bkz. Ebru Davulcu. (2015). “1913-1914 Yıllarında Yayınlanan Çocuk Dünyası ve Çocuk 
Duygusu Dergileri ve Ticaretin Millileşmesi ve Müslüman Boykotajına İlişkin Bu Dergilerdeki Yazılar”. Turkish Studies, 10/14, 203-224. 
5 Başındaki “Parasız Dağıtılır” ibâresiyle bir el yazması ve birkaç farklı matbû neşri bulunan bu risâlenin künyesi şöyledir: Müslümânlara 
Mahsûs Kurtulmak Yolu. (1329). El yazma nüshası ve matbû neşirleri ortalama 45-50 sayfa aralığında değişen bu risâlenin bir matbû neşrinde 
metnin ardından hemen her meslekten Müslüman Türk tüccârlarının adları ve muhitlerinin verildiği oldukça hacimli bir bölüm yer almaktadır. 
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Bir kerre Yunan, dîğer düşmanlarla birleşemezdi çünki kendi başından - kendi memleketlerinden korkardı 
ve bu hâlde tekmîl Adalar’ımızla sâhillerimiz tecâvüzden kurtulur ve devlet, deniz cihetinden bir korkusu 
kalmayınca her türlü noksânlarını ikmâle meydân bularak.. İzmir’den Beyrût’dan daha çok ‘asker getirerek 
dîğer düşmanlarımızla daha güzel çarpışabilirdi. 

Hattâ, belki Yunanistan, başının korkusundan bize yardım etmeğe bile mecbûr olurdu.. Heyhât! 

Nasıl oluyor da, bizim ancak bir iki vilâyetimiz büyüklüğünde olan küçük bir Yunan hükûmeti, böyle 
bizimkilerden güzel ve kuvvetli bir gemi alabiliyor, diye ta‘accüb mü ediyorsunuz? 

Hem ta‘accüb etmekde, hem de böyle bir su’âl sormakda yerden göğe kadar, hakkınız var. 

Evet, o küçük, o miskîn ve züğürt Yunan hükûmeti, kendine kalsa, kâbil değil böyle zırhlılar alamaz. 
Çünki almak içün, para bulamaz. Fakat zırhlıyı alan hükûmet değil, millet! 

Hem yalnız, zırhlı değil, orada böyle çok paralara muhtâc olan işleri, hep, millet görüyor. 

İşte, Averof Zırhlısı’nı alan da Averof adında bir Rum. 

En ziyâde, insânın yüreğini yakan cihet, bu Averof ’un Yunanlı değil, bizim Göriceli bir Rum vatandaşımız 
olması... 

Evet, bir Rum vatandaş.. Yunan hükûmetine, koca bir harb kazandırdı ve bütün Yunanistan’ı bir, bir 
buçuk misli büyütdü! Fakat daha böyle her gün gördüğümüz, ve belki ellerini sıkdığımız kaç vatandaşımız 
vardır ki, yarın veyâ öldükleri gün bütün servetlerini Yunan hükûmetine terk ü ihdâ etmek gayretiyle, kendi 
aramızda, aslâ yorulmaksızın, geceli gündüzlü çalışıp durur! 

... 

Hakîkat, biz istersek: Hem kendimizi, hem devletimizi zengîn edebiliriz. 

Biz istersek: Averof gibi hükûmetimize büyük zırhlılar alabilecek zengîn Müslümân Türk tüccârları 
yetişdirebiliriz. 

Biz istersek; meselâ Haçopulo... Yanko... Alsetopulo... Petro... ve daha bunlar gibi yabancı isimlere 
ʽâ’id büyük ve zengîn mağâzaları bir senede iflâs etdirebiliriz. 

Biz istersek; tekmîl İstanbul’un, İzmir’in, Trabzon’un, Samsun’un elhâsıl bütün şehirlerin alışverişini 
kâmilen Müslümânlar’ın Türkler’in ellerine geçirebiliriz. 

Evet biz istersek; yalnız Müslümân Türk parasıyla birçok fabrikalar, şirketler, bankalar... vücûda 
getirebiliriz. Rusya’daki dîndaşlarımız Türkler gibi ticâreti yavaş yavaş elimize geçiririz. 

Hulâsa biz istersek; her şey’e muvaffak oluruz! Ancak birkaç sene zarfında yapılabileceğine hîç şübhe 
olmayan böyle hayırlı ve şerefli bir netîceye, kendi kayıdsızlığımız, kendi gafletimiz, milletin istikbâlini 
düşünmemekliğimiz yüzünden muvaffak olamadığımızı düşündükce insânın içinden kan gidiyor. 

Geliniz, ey Müslümân Türkler, ‘ahd ediniz ve dâ’imâ yerli mâlı kullanacağınıza ve henûz bizde 
yapılamayan makine, kibrît ve sâ’ire gibi şeyleri de mutlakâ.. ve her hâlde bir Müslümân’dan ‘azm u cezm 
ediniz. 

İşte bizi, hem de az bir zemân zarfında, zengîn ve bahtiyâr edecek çâre! (Müslümânlara Mahsûs 
Kurtulmak Yolu 1329: 4-9, 23-24) 
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Diğer taraftan İstanbul’da Ortodoks Rum nüfûsu ve ticâretine yönelen boykot hareketlerinin artmasıyla 
dönemin Ortodoks Rum patriki, Adliyye Nezâreti’ne göndermiş olduğu bir mazbatada endîşelerini dile getirmiş, 
boykotajın devâmı hâlinde ise başka vâsıtalara başvuracaklarını ifâde ederek üstü örtülü bir tehditte bulunmuştur. 
Patrikin bu hareketi de dönemin matbûâtında yankı bulmuş, Hüseyin Kâzım [Kadri] da meseleyi bir risâle- 
mektûb ile kamuoyuna taşıyarak açık bir dille tenkîd etmiştir. (Hüseyin Kâzım 1330) Risâlede Hüseyin Kâzım’ın 
kullandığı şu ifâdeler ise Averof Zırhlısı ile Yunan bağımsızlığı için faâliyet gösteren Etnik-i Eterya örgütünün, 
İstanbul’daki Rum halkınca desteklendiğine işâret etmektedir: 

Ya‘nî patrîk, diyor ki: 

Müslümânlar, aç kalsın, Yorgi kazansın. Mehmed aç kalsın, dışarıda boynu bükük, sarrâf Mihal’in, bakkâl 
çerçi Manol’un dükkânında otursun, üç kileye bir guruş alsın, dilensin, hakîr olsun... Bir Yorgi kazansın, 
Avarof ’a versin... Eterya’ya versin. (Hüseyin Kâzım 1330: 6) 

Bu boykot sürecinde Averof’a yönelen tepkiler öyle bir boyuta taşınmıştır ki Yunan ideallerine hizmet 
eden tüm Rumlar Averof müsteârıyla anılır olmuştur. Müslüman Türklere, Rum tüccar ve dükkânlarından 
alışveriş yapmaması yönünde îkaz ve telkinlerde bulunan Gitme Oraya başlıklı bir boykot risâlesindeki şu 
ifâdeler bu durumu açıkça göstermektedir: 

Kilisenin bu kabîl vesâyâ vü ihtârâtına tapınan Anadolu Avarofları ise şu son senelerde istimlâk-i arâzîye 
o kadar düşmüşlerdir ki en ‘âdî bir hammâlları bile birkaç dönüm arâzî istimlâkini bir vazîfe-yi dîniyye 
olarak telakkî etmek mecbûriyyetinde bulunuyor. Bu mes’ele bizim içün pek mühim bir endîşe-yi ferdâdır. 
(Gitme Oraya 1329: 28-29) 

Aynı risâlede, Türkiye ve Türklük konusunda verdiği bir konferans dolayısıyla Cons Mol adındaki bir Avrupalı 
profesöre îtirâzen yazılmış olan Pandalı Yorkidis imzâlı bir mektûba yer verilmiş ki oradaki şu ifâdeler tüm 
Yunanlı-Rumların “Megalo İdea” ile Averof istiâresi etrâfında kenetlendiğinin vecîz bir ifâdesidir: 

Biz ümmîd etmiyoruz ki kat‘iyyen Yunan’a ‘â’id olan Anadolu’nun başka bir istikbâli kabûl edilsin 
“dikkat” fakat her devirde olduğu gibi bugün de bu muhik cereyânın ‘aleyhinde bulunanlara tesâdüf 
edilecekdir. Ve belki hükûmetler de bu cereyânlara peyrev olacakdır. Lâkin Rum bütün mevcûdiyetiyle 
çalışacak büyük bir mâzîye mâlik olan “Megalo İdea”sını tahakkuk etdirecekdir. Avrupa bizden her şey 
beklesin!.. Dünyâda hîçbir Rum tasavvur edilemez ki bu mukaddes vazîfe için çalışmasın ve Avaroflar gibi 
mukaddes bir harb kazandırmasın. Siz iki ay evvelki bir konferansınızda Balkan Muhârebesi’ni tedkîk 
ederken tekrâr ediyordunuz ki: 

“Erkân-ı harbiyye-yi cihân diyor ki! Balkanlılar değil ancak Avarof Türkleri mağlûb etmişdir.” 

Anadolu hürriyyetini kazanmak içün de birçok Avarofların mevcûd olduğuna emîn olunuz. (Gitme Oraya 
1329: 22-23) 

Resne kadılığı da yapmış olan Mağnisalı Halîl Hilmî 1332 târihli “İslâmlara Açık Mektûb” adlı 
risâlesinde, ülkenin içinde bulunduğu iç ve dış şartlar dolayısıyla Müslümanlar’ın dirliğinin sanâyi ve ticârete 
ehemmiyet vermelerine ve de ancak topyekûn kenetlenip yardımlaşmalarına bağlı olduğu yönünde îkaz ve 
telkinlerde bulunmaktadır. Halîl Hilmî, ülkenin öteki unsurlarına boykot uygulanması yönünde alenî bir çağrı 
yapmaktan ziyâde Müslümanlar’ın birbirlerini her yönden destekleyip sevindirmelerinin, devir şartları gereğince 
de alışverişlerini yalnız birbirlerinden yapmalarının ehemmiyeti üzerinde durmaktadır: 

ULUSAL KADIN VE MEDENİYET SEMPOZYUMU

| 14



 

 

 
 

Cenâb-ı Hakkın, en ziyâde sevdiği şey’ bir insân üzerine farz olan vezâ’if-i ʽubûdiyyeti icrâ etdikden 
sonra mü’min kardeşinin kalbine idhâl-i sürûr eylemekdir. 

Yaʽnî: Mü’min kardaşına bir fâ’ide-yi dünyeviyye dokunması. Meselâ: Bir müslimin dîğer müslim 
kardeşinden ahz ü iʽtâ edip dîninin gayrı âhara gitmemesi ve sâ’ir Müslümânlar’ı İslâm ticârethânelerine 
sevk etmesi idhâl-i sürûrdur. 

... 

Bir insân kendisinin zengîn ve ticâreti vâsiʽ, ticârethânesinde ahz ü iʽtânın çok olduğunu ve herkes 
kendisinden alışveriş etmesini ârzû etdiği gibi mü’min kardeşinin de ̔ aynıyla olmasını sevmek lâzımdır. Ve 
dîn kardeşinden ahz ü iʽtâ etmek fî-zemâninâ taht-ı vücûbdadır. 

... 

Ey Müslümânlar! Mütenebbih olalım, olalım da küçük, büyük demeyerek şirketler te’sîs edelim. Alışverişi 
birbirimize hasr edelim. Müslümân kardaşlarım, Allâh ve Resûlullâh ʽaşkına çok recâ ederim ki paramızı 
birbirimize verelim. Birbirimizde kusûr aramayalım. Dâ’imâ yek-dîğerimize muʽâvenet ü nasîhat edelim. 
(Halîl Hilmî 1332: 8-9, 12-13) 

 
 

2. Hanımlara Açık Mektûb 

Bu boykot risâlelerinin yanında, Müslüman Türk kadınını boykota katılmaya dâvet eden, risâle tarzında bir 
mektup dikkati çekmektedir: “Hanımlara Açık Mektûb”. Cemâl Nâdir6 imzâlı, 1332 târihli bu risâle-mektup, 
kendisinden birkaç gün önce Halîl Hilmî imzâsıyla neşredilmiş olan İslâmlara Açık Mektûb risâlesinden ilhâm 
alınarak yazılmıştır. 

Cemâl Nâdir’in kadınlara hitâben yazdığı bu risâle-mektûbunda, milletin iktisâdî hayâtında erkeklerle birlikte 
kadınların üzerine de çok mühim vazîfeler düştüğü dile getirilmekte, Müslüman kadınlar millî şuûr dâiresinde 
harb-i iktisâdî yâni ekonomik boykota çağrılmaktadır. Hanımlara Açık Mektûb, kadınlara tahsisli bir boykot 
çağrısı olması bakımından boykot risâleleri arasında özel bir yere sâhiptir. 

Bilindiği gibi eğitim-öğretim alanında okul çeşidi ve sayısı bakımından büyük gelişmelerin yaşandığı Sultân 
II. Abdülhamîd devrinin ortalarına tekâbül eden 1890’lı yıllarda kadınların kültürel yönden eğitilmesine has 

yayınlarda da artışlar yaşanmıştır. Aşağıda isimleri verilen eserler bunlardan bâzılarıdır: 

Terbiye-yi Nisvân (Râgıb 1308), Hanımlara Mahsûs Maʽlûmât (1312), Muharrerât-ı Nisvân (Mustafâ Reşîd 
1313), Hanımlara Mahsûs Gazete: Hanım Kızlara Mahsûs (1313-1314), Hanımlara Mahsûs Takvîm (Mehmed 
Süleymân 1314), Hanımlar İlmihâli (el-Hâc Mehmed Zihnî 1316), Hanımlara Mahsûs Usûl-i Kitâbet ve İnşâ 
(Mehmed Fu’âd 1316). 

 
 
 
 

6 Âsımzâde Cemâl Nâdir. Manisalı. 25 Kânûnısânî 1327 (7 Şubat 1912) ile 15 Mayıs 1330 (28 Mayıs 1914) târihleri ara- 
sında İstanbul’da (Cağaloğlu) 116 sayı neşredilen edebî, ictimâî, felsefî muhtevâlı, “Rübâb” adlı haftalık mecmûanın sâhibi. 
(Polat 2003: 10) Cemâl Nâdir, kardeşi Şeyh Abdurrahmân Sâmî ile birlikte 1911-1912 yılları arasında 8 sayı çıkan tasavvufî 
muhtevâlı Mihverü’l-‘Ulûm adlı mecmûayı, Manisalı Halîl Hilmî ile birlikte de 1914 yılında 5 sayı çıkan Musavver İslâm 
Salon Mecmû‘ası’nı neşretmiştir. (Polat 2008: 281) Cemâl Nâdir’in, bu mecmûalarından başka, İzmir Kasaba Şimendüferleri 
Güzergâhı Rehberleri ve -Nâcî Kâsım ile birlikte neşrettiği- Ordumuzun Kitâbeleri adlı eserleri ile Hanımlara Açık Mektûb 
risâlesinden de bahsedilmektedir. (Polat 2003: 10) 
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Kadınlara has bu gibi neşriyâtın ardından, -23 Temmuz 1908 târihinde ilân edilmiş olan- II. Meşrûtiyet 

devrinde ise feminizm tartışmalarını da alevlendiren kitapların bastırılmış olduğu dikkat çekmektedir. Bu yolda 
yapılmış yayınlardan bâzıları ise şunlardır: 

Mevkiʽ-i Nisvân Hakkında Nazariyyât ve Hakâyık (Ahmed Mümtâz 1325), İslâmiyyetde Feminizm 
yâhud Âlem-i Nisvânda Müsâvâtnâme (Halîl Hâmid 1326), Müsâvât-ı Tâmme (Halîl Hâmid 1328), Hürriyyet-i 
Nisvân (Kâsım Emîn [Terc. Zeki Magamez] 1329), Feminizm - Âlem-i Nisvân (Odet Laker [Terc. Bahâ Tevfîk]), 
Dünkü Bugünkü Yarınki Kadın (Halîl Hâmid 1334). 

II. Meşrûtiyet devrinde Cemâl Nâdir’in Müslüman kadınlara hitâben yaptığı boykot çağrısı olan 
Hanımlara Açık Mektûb ise kadını merkeze almaya çalışan böyle hareketli bir sosyal zemînin ürünüdür. 

Cemâl Nâdir’in, kadınların şahsında tüm millette “metâʽ-ı mukaddes-i vatan” (Cemâl Nâdir 1332: 4) 
yâni mukaddes vatanın yer altı ve yer üstü kaynakları husûsunda bir şuûr uyandırmak niyetiyle böyle bir açık 
mektûbu kaleme aldığı anlaşılmaktadır. Çünkü bu şuûrdan yoksunluğun, “zâhiren başka dînlere ve maʽnen başka 
devletlere merbût olan birtakım nânkörler” (Cemâl Nâdir 1332: 4). eliyle memleketin geleceğini uçurumun 
kenârına getirdiğine dikkat çekmektedir: 

Biz, böyle, şaşkın şaşkın beyâbân-ı hayâl ü hîçîde gezerken, karanlıklarda metâʽ-ı mukaddes-i vatanı 
hebâ vü isrâf ederken, vatana kendi elimizle bâde-yi zehr ü felâket içirirken öte tarafda bizim dîndaşlarımız 
olmayan, zâhiren başka dînlere ve maʽnen başka devletlere merbût olan birtakım nânkörler, birtakım, 
servet ü sâmânını bu güzel vatanın yosunlu sâhillerini okşayan dalgalarından, yeşil başaklı tarlalarında 
hışırdayan ekinlerinden iddihâr eden hâ’in eller ellerimizdeki meʽâdin-i saʽy u seʽâdetin miftâhını kendi 
yed-i hırs u tegallübüne geçirdiler ve bu sûretle pîş-i ikbâlimizdeki âtî-yi mesʽûdu, âtî-yi mesʽûd u münevveri 
kapladılar (Cemâl Nâdir 1332: 4). 

Öyle anlaşılıyor ki Cemâl Nâdir bilhassa 19. asırda verilen haklarla birçok alanda güçlenerek söz 
sâhibi olan gayrımüslimlerin, asırlar içerisinde ticâret, sanʽat, saʽy ve refâhı ellerine geçirdiklerini, onların bu 
yolla zenginleşmelerine karşın Müslüman halkın yoksullaştığına işâret etmektedir. 

Ecnebîlerin, memleketin ticâret hayâtını ele geçirmeleri “...Pây-tahtımızın en mümtâz yerlerine kadar 
gözlerimizin önünde eflâke ser çeken muhteşem ticâret evlerinin tâkı iri ecnebî harfleriyle müzeyyen!” (Cemâl 
Nâdir 1332: 5) ifâdesiyle vurgulanmış, sanâyi hayâtında ise iğneden ipliğe -dikiş makinesi dâhil bilhassa 
hanımları ilgilendiren- pek çok şeyi de ürettiği dile getirilmiştir. Çalışma hayâtını ve iş kaynaklarını da ecnebîler 
ele geçirdiler, şöyle ki: “...vaktiyle biz uykuda iken, biz, hîçistân-ı ʽatâlet ü sefâhetde pûyân iken onlar menâbiʽ-i 
saʽyi ellerine geçirdiler, menâbiʽ-i saʽyi kendi mecrâ-yı intifâʽ u inhisârlarına aldılar. Şimdi biz vatanımızda 
ʽâdetâ yabancı gibi kaldık!” (Cemâl Nâdir 1332: 5). Tüm bunların bir netîcesi olarak refâh da ecnebîlerin eline 
geçmiş, lastikli arabalar ve otomobillerle âdetâ Müslümanlar’a nisbet edercesine caddelerde seyrân etmişlerdir. 

Öte yandan artık devrin değişmesi ile hayat tarzları ile kılık-kıyâfet seçme ve belirleme tarzları da 
değişmiş, kadınlar evvelce modası hiç geçmeyen elbiseler giyinirken yeni devirle birlikte her gün değişen Batılı 
modalara tâbi olmuşlardır. 

Cemâl Nâdir tüm bu durumların asıl suçlusu olarak önceki nesilleri ve pâdişahları göstermiş, ancak ortaya 
çıkan “inhitât” (çözülüş, dağılış ve çöküş) hakkında kadın-erkek yaşayan herkeste kabâhat ve sorumluluk 
bulunduğunu söylemiştir. Bu risâle-mektûbun muhâtabı kadınlar olduğu için de onlara yönelik samîmî 
düşüncelerini ve eleştirilerini dile getirmiştir. Nitekim memleketin o günkü kötü durumunun kokusunu alamayıp 
“lâkaydî” tavırlar sergileyen kimi kadınlar, felâketin umûmîleşmesinin müsebbipleri arasında sayılmışlardır. 
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Bu noktada, modanın getirdiği her türlü kıyâfetin kadınlara yakıştığını, kadınların güzelliğini 
tamamlayıcı unsurlar olduğunu söyleyen Cemâl Nâdir, kadınların, beşeriyetin özel ve seçkin varlıkları olarak 
dâimâ tüm güzelliklerle donanmış olması gerektiğini ise şöyle ifâde etmiştir: 

İʽtirâf ediyorum ki hayât sizindir, ve kadın demek mûsıkî demekdir. Kadın demek şiʽr demekdir. Kadın 
demek bahâr demekdir. Ve size, rûhunuzu tatmîn edecek kadar, sizi dâ’imâ mümtâz bir demet hâlinde 
yaşatacak kadar ziynet ü ihtişâm lâzımdır. (Cemâl Nâdir 1332: 7-8) 

Bu ifâdelerle birlikte, Cemâl Nâdir, kadınları Halîl Hilmî’nin risâle-mektûbunu okumaya, ona kulak 
vermeye dâvet etmektedir. O risâle-mektûbda Müslümanlar’ın, hemcinsi olan diğer Müslümanlar’la 
yardımlaşmaları ve birbirleriyle iyi ve güzel muâmelede bulunmalarının şerîatın emri olduğu, dolayısıyla da 
şerîatın, memleketin çöküşüne sebep olanlarla oturup kalkmayı, ticâret ve alışveriş gibi ilişkilerde bulunmayı 
yasakladığı dile getirilmektedir. 

Şu durumda Müslüman kadınların, ecnebîlerin dükkânlarından alışveriş yapmakta âdetâ yarıştıklarına 
mânâ veremeyen Cemâl Nâdir bu husustaki fikirlerini de şöyle dile getirmektedir: 

Öncelikle, ecnebî dükkânlarından alışveriş yapma kabâhati -hıyânet gibi bir sebepten değil de- gaflet ya 
da özentiden ise telâfisi mümkündür. Kadınlar ecnebîlerin dükkânlarından alışveriş yapmamak kaydıyla tabiî ki 
modaya uyabilir, dar ve ince ipek çarşaf giyebilir, zarâfetin gereğini yerine getirebilir, ziynete meraklı olabilir, 
istedikleri gibi giyip gezebilirler; ancak bilmelidirler ki o dükkânlara kazandırdıkları her bir kuruş memleketin 
batı denizlerini kuşatmış olan düşman ordularının kurşunu, mermisi, şarapneli, topu olacaktır. Girid’in, Adalar’ın 
Osmanlı’dan Yunan’a geçmesinde büyük pay sâhibi olan Averof Zırhlısı’nın toplarından çıkan her bir güllede 
“Yunan muhibbi olan İstanbul tüccârlarının” serveti gizlidir. Kadınlar buna rağmen hâlâ ecnebî dükkânlarından 
alışverişe devâm ederlerse Rumeli’nin başına gelenler Anadolu’nun da başına gelecektir; o zaman da kadınların 
ziyneti, güzelliği, zarâfeti, kadınlığı, nâmûsu zâten tehlikeye düşecek, bir işe yaramayacaktır: 

Hanımlar! Averof ’un dânelerinde Yunan muhibbi olan İstanbul tüccârlarının hazâ’in-i serveti 
meknûzdur. Girid’in merhale-yi inkırâzını o iʽâneler yaklaşdırdı. Adalar’ı bu hâle o iʽâneler kodu... Siz, 
hâlâ, elinizdeki sîm ü zerle onlara, onların hevâ-yı hıyânetle meşbûʽ olan mağâzalarına koşuyorsunuz öyle 
mi? 

... 

evet eğer böyle devâm ederse bir gün Rumeli’ye gelen felâket bizim başımıza da muhakkak, gelecekdir. 
Ve o zemân sizin modanız, ziynetiniz, hüsnünüz, zarâfetiniz, kadınlığınız, hattâ nâmûsunuz... (Cemâl 
Nâdir 1332: 10) 

Eğer kadınlar “ben istediğim kumâşı İslâm ticârethânelerinde bulamıyorum, istediğim zarâfeti Türk 
modistralarında istihsâl edemiyorum” (Cemâl Nâdir 1332: 10) diyecek olurlarsa, modanın en son ve en yeni 
tarzını yansıtan Avrupaî kumaşları tercîh etmektense, Müslüman dükkânlarında da bulunabilecek olan Avrupaî 
kumaşları alabilirler. “Mâdâm ki bunlar Avrupa’dan geliyor ve paramız tabîʽatıyla Avrupa’ya gidiyor. Hem- 
dînimiz olan bir yerden almakla dîğer bir yerden almak arasında ne fark var” (Cemâl Nâdir 1332: 10) diye îtirâz 
edecek olanlar bilmelidirler ki arada büyük fark vardır; ecnebî tüccarların Yunan’a, Averof’a yaptıkları yardımlar, 
sermâyeden değil de ticâretten elde edilen kârlarla yapılmaktadır. Dolayısıyla onlara kazandırılan paralarla 
esâsında dâhilî ve hâricî düşmanlara destek verilmektedir: 
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Esâsen, o, Adalar’a, Yunan’a, Avarof ’a iʽâne verenler bu emtiʽa-yı nefîsenin re’sü’l-mâlinden değil 
temettüʽünden artırdıkları paraları vermekde olduklarından İslâm ticâretgâhlarında istediğiniz kumâşı 
bulmasanız bile (bulacağınız muhakkak ya) onlardan alışveriş etmek sûretiyle hîç olmazsa bunun 
temettü’ünü memleketimizde, hem-cinsinizde bırakmak, onlarda kaldığını bilmek gibi vatana nâfiʽ bir 
hıdmetde bulunmuş olursunuz ki biz, sizden yalnız bunu istiyoruz. (Cemâl Nâdir 1332: 11-12) 

Ayrıca, Avrupaî kumaşların muâdilleri Hereke ve Karamürsel’deki fabrikalarda da pek âlâ 
dokunmaktadır; bu kumaşları satan Müslüman dükkânların isim ve adresleri de, risâlenin sonunda verilmektedir. 
Bu cümleden olarak küçük-büyük, gösterişli-gösterişsiz demeden Müslüman tüccar ve dükkânlarından alışveriş 
yapıp onları kalkındırmak, millî ve dînî bir dayanışma mükellefiyeti sayılmaktadır. 

Cemâl Nâdir risâlenin sonunda kıyâfet ve mefrûşat gibi tekstil ürünleri ile bilezik, küpe, saat gibi kıymetli 
takı malzemeleri satan 20 adet Müslüman ticârethânesinin isimlerini ve adreslerini vermiştir. Bu risâleyi bastıran 
Necm-i İstikbâl Matba‘ası’nın adı ve adresine de bunların yanında 21. işyeri olarak yer verilmiştir. Bu işletmelerin 
Eminönü, Sirkeci, Mahmutpaşa ve Üsküdar muhitlerinde yer aldığı dikkat çekmektedir ki o dönem İstanbul’unda 
Müslümanlar’a âit ticârî hayâtın daha çok bu semtlerde yoğunlaşmış olduğunu da göstermektedir. 

 
 

Sonuç 

Osmanlı’dan günümüze Türk boykot kültürünün mâhiyetinin, boykot çağrısını yayma araçları dışında, 
neredeyse aynı çizgiyi koruduğu söylenebilir. Artık günümüzde boykot çağrılarında daha çok televizyon, telefon, 
internet gibi yayılma alanını hızlı ve etkili bir şekilde genişleten görsel, işitsel ve sanal iletişim mecrâları 
kullanılmaktadır. Böyle olmakla birlikte boykotlar yine daha çok dînî-millî karakterli sâiklerle ortaya çıkmaktadır. 
Günümüzde gerek yurt dışı ve gerekse yurt içi ticâretine yönelik olarak başlatılan boykot girişimlerinde bu 
durumu rahatlıkla müşâhede etmek mümkündür. 

Modern âilede genel olarak alışverişin istikâmetini belirleyici temel unsur kadındır. Günümüzden 109 sene 
önce, alışveriş boykotu için Osmanlı kadınlarına çağrı yapılmış olması da gelişigüzel bir hareket değildir; aynı 
yöntemin günümüzde daha etkili bir şekilde kullanıldığını söylemek gerekir. Kadınların günümüzde hem ticârî 
reklamların hedef kitlesi olarak hem de boykot hareketlerinin âileler arası iknâ edici çağrı vâsıtaları olarak 
görüldüğü söylenebilir. 

Osmanlı kadınını dînî-millî-ticârî bir şuûr etrâfında örgütleme gâyesi taşıyan bu boykot risâlesi birçok yönden 
dikkat çekicidir. Bu risâle-mektûbun, Osmanlı kadın kamuoyunda nasıl yankı bulup ne ölçüde etkili olduğu, 
son dönem Osmanlı gayrımüslim-ecnebî ticâret hayâtına darbe vurup vurmadığı, buna karşılık adları verilen 
Müslüman Türk ticârethânelerine bir yarar sağlayıp sağlamadığı -bu çalışmanın amaç sınırlarını aşmakla birlikte- 
ancak daha geniş bir beşerî-iktisâdî alan araştırmalarıyla ortaya konulabilir; buna da ihtiyaç olduğu âşikârdır. 

Matbûâtın da etkisiyle bir süredir kamuoyunda infiâl uyandıran Averof Zırhlısı üzerinden ecnebî ticâret hayâtını 
hedef alan bu boykot çağrısının dikkat çeken birkaç husûsiyetine de işâret etmek gereklidir: 

i. Hanımlara Açık Mektûb adı altında bir mektup edâsıyla kaleme alınan bu boykot risâlesinin, Osmanlı’da 
kadın hareketlerinin filizlendiği bir dönemde kadınları bir boykot etrâfında örgütleme, bununla birlikte Pera- 
Beyoğlu çevresinden Eminönü-Sultanahmet-Beyazıt muhîtine çekme niyetini taşıdığı da söylenebilir. 

ii. 1913 Osmanlı Boykotu tâbirinin yanında Averof Boykotu da denilebilecek olan bu boykot, -ecnebîlerin 
ticâreti de olsa- ülkedeki iç ticârete yöneliktir; buna karşılık, 1908 Fes Boykotu’nun hedefinde ise Avusturya, 
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yâni başka bir ülke ticâreti var idi. Bu yönüyle Averof Boykotu, dînî-millî kisveli bir ticârî rekâbeti ateşleme 
gâyesinden kaynaklandığı hissini de uyandırmaktadır. 

iii. Esâsında özel olarak Rum nüfûsuna yöneldiği görülen 1913-1914 Averof Boykotu sürecinde, diğer 
boykot risâleleri İstanbul’daki Rum ticâretini hedefe koyarken, Cemâl Nâdir bu risâle-mektûbunda özel bir etnik 
hedef göstermeyerek “Rum” adını anmamış, “ecnebî” adı altında genel olarak tüm gayrımüslim unsurları boykot 
hedefi hâline getirmiştir. 

iv. Bu boykot mektûbunun tek yönlü olmaması da dikkat çekicidir. Şöyle ki sâdece ecnebî alışveriş 
merkezlerinden zinhar uzak durulması gerektiğini bildirmekle yetinmemiş, diğer yandan Müslüman Türk 
ticârethânelerinden alışverişe kuvvetli bir teşvikte bulunmak istemiştir. 

v. Boykot risâlesi görünümlü bu metin, aslına bakılacak olursa gayrımüslim-ecnebî (Rum, Ermeni, Yahûdi) 
ticâretini temsîl eden Pera-Beyoğlu işletmelerine karşı, Müslüman Türk ticâretini temsîl eden Eminönü, Sirkeci, 
Mahmutpaşa ve Üsküdar ticârethânelerinin bir nevi reklam broşürü gibidir. (Kim bilir, fiyat olarak üzerine “On 
Para” yazılan bu risâlenin matbaa masrafları belki de bu ticârethâneler tarafından karşılanmıştır.) 

Aradan yüz yılı aşkın bir zaman geçmesine rağmen birkaç yıl önce elektronik sosyal mecrâdan Türk halkına 
yapılmış olan bir uyarı-çağrı da bu hususta millî hissiyâtın hâlâ ayık olduğunu ve de olması gerektiğini ortaya 
koymaktadır. Strateji & Finans adlı bir blogda Burak Köylüoğlu’nun 01. 09. 2017 târihli “Türk Turistlerin Yunan 
Adaları Tutkusu ve Georgios Averof’un Hikâyesi” başlıklı tâtil günlüğü yazısındaki şu ifâdeler, Averof Zırhlısı’na 
ve Yunan ekonomisine karşı boykotun 104 sene sonra da aynı şuurla devâm etmesi gerektiğini göstermesi 
bakımından dikkat çekicidir ki mevzûyu da bu cümlelerle noktalamak yerinde olacaktır: 

Vatandaşlarımız son yıllarda; ucuzluğu, bozulmamış doğası, turistlere gösterilen genel hoşgörü ve verilen 
iyi hizmet gibi temel nedenler ile Ege Adalarında tatil yapmayı tercih etmektedir. Bu konuda kendilerini 
eleştiremem. Ben de kıyı şeridini işgal etmiş, ölçüsüz fiyatlarla vasat hizmet veren işletmelerden hizmet 
almıyorum. Diğer yandan da tarihi boyunca, boyundan büyük hedeflere ulaşmak için aşırı borçlanarak, 
kısa tarihi boyunca tam sekiz defa borçlarını ödemeyip, ʽdefault’ etmiş bir ülkeye vize alıp gidip, bu ülkeye 
döviz bırakmayı da tercih etmiyorum. Çünkü biliyorum ki, Yunanistan’ın Kıbrıs ve Ege’deki pozisyonu ve 
beklentileri, yaşadığı ekonomik sorunlara rağmen değişmemiş durumdadır (Köylüoğlu 2017). 
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Necm-i İstikbâl Matbaʽası 
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[3] Hanımlara Açık Mektûb 

Resne kâdî-yi sâbıkı, fâzıl-ı muhterem, Halîl Hilmî Efendi hazretleri birkaç gün evvel “İslâmlara 
Açık Mektûb” ʽunvânlı küçük bir risâle-yi dîn ü irşâd ile, küçük, fakat çok müfîd bir kitâb-ı intibâh u 
îkâz ile hepimizi hayâta daʽvet etdiler. 

Hepimizi diyorum. Çünki biz, yüzlerce seneden beri yolunu şaşırmış, gâye-yi hayâtîsini, gâye-yi hayât u 
istikbâlini gâ’ib etmiş serserî bir millet olduk.. Serserî bir millet olduk hanımlar, bunu açık ve âşikâr söylemek 
için artık hîç bir mâniʽ görmüyorum... Biz yolumuzu, milliyyetimizi, ʽâdât u ʽanʽanâtımızı, fazâ’il-i dîniyye vü 
ahlâkıyyemizi, daha açık söyleyeyim mi? insânlığımızı yüzlerce [4] sene evvel unutduk, yüzlerce sene evvel 
yolumuzu şaşırdık.. Nereden gelip nereye gitdiğini bilmeyen seferberân gibi merâhil-i hayât u terakkîmizi, 
merâhil-i tekâmülât-ı medeniyyemizi, merâhil-i insâniyyemizi bilmiyoruz.. 

Karanlıkda kalmış gibiyiz.. Karanlıkda kalan insânlar, nasıl ne yapdığını bilmezse karanlıkda kalanlar nasıl 
ellerini öteye beriye uzatırken bir şey devirir, bir şey kırarsa biz de öyle, ne yapdığımızı bilmeden birçok şeyler 
düşürüyor, birçok şeyler kırıyoruz.. Ve bu karanlık yolda kırılan, zâyiʽ olan ancak “metâʽ-ı mukaddes-i vatan” 
oluyor.. 

Biz, böyle, şaşkın şaşkın beyâbân-ı hayâl ü hîçîde gezerken, karanlıklarda metâʽ-ı mukaddes-i vatanı hebâ 
vü isrâf ederken, vatana kendi elimizle bâde-yi zehr ü felâket içirirken öte tarafda bizim dîndaşlarımız olmayan, 
zâhiren başka dînlere ve maʽnen başka devletlere merbût olan birtakım nânkörler, birtakım, servet ü sâmânını bu 
güzel vatanın yosunlu sâhillerini okşayan dalgalarından, yeşil başaklı tarlalarında hışırdayan ekinlerinden iddihâr 
eden hâ’in eller ellerimizdeki meʽâdin-i saʽy u seʽâdetin miftâhını kendi yed-i hırs u tegallübüne geçirdiler ve bu 
sûretle pîş-i ikbâlimizdeki âtî-yi mesʽûdu, âtî-yi mesʽûd u münevveri kapladılar.. 

[5] Evet hanımlar! Pîş-i ikbâlimizdeki âtî-yi mesʽûd u münevveri kapladılar.. Pîş-i ikbâlimizdeki 
büyük güneşleri ellerine aldılar, bizim güneşimizi, bizim şems-i dârât u istikbâlimizi temellük etdiler. 

Onun için bugün titriyoruz. Onun için bugün aç ve sefîliz... 

Hep onun için, bizim râh-ı ikbâl ü seʽâdetimizi onlar kapladığı için biz tehî-dest kaldık, ticâret, sanʽat, saʽy, 
refâh onlara geçdi hanımlar! 

Ticâret onlara geçdi, çünki en küçük bir köyden tutunuz da, en büyük şehrimize, Pây-tahtımızın en mümtâz 
yerlerine kadar gözlerimizin önünde eflâke ser çeken muhteşem ticâret evlerinin tâkı iri ecnebî harfleriyle 
müzeyyen!!! 

BİLDİRİLER KİTABI

 21 |



 

 

 
 

Sanâyiʽ onlara geçdi, çünki evinizdeki iğneden, dikdiğiniz elbisenin makinesine varıncaya kadar onlar 
yapıyor, ayağınıza giydiğiniz corabdan tutunuz da üzerinize giydiğiniz zarîf çarşaflara varıncaya kadar onlar 
vücûda getiriyor! 

Saʽy onlara geçdi, çünki vaktiyle biz uykuda iken, biz, hîçistân-ı ʽatâlet ü sefâhetde pûyân iken onlar 
menâbiʽ-i saʽyi ellerine geçirdiler, menâbiʽ-i saʽyi kendi mecrâ-yı intifâʽ u inhisârlarına aldılar. Şimdi biz 
vatanımızda ʽâdetâ yabancı gibi kaldık! 

[6] Refâh onlara geçdi, çünki, biz kaldırımların üzerinden ʽâciz insân kırıntıları gibi geçerken onlar 
lastikli arabalar, bizimle istihzâ ediyor gibi bağıran otomobillerle önümüzde resm-i geçid yapıyorlar!!... 

Kabâhat kimde?... 

Evet, ʽacabâ kabâhat kimde ve bundan mes’ûl olan kimdir?. 

Buna cevâb vermek o kadar güç bir şey değil hanımlar!. Çünki kabâhat bizde, bizim babalarımızda, 
onların ensâl-i mütekaddimesinde, büyüklerinde, hattâ pâdişâhlarındadır. Biz o zünûbun cezâ-yı gafletkârını 
çekiyoruz. 

Fakat siz de biliyorsunuz ki eski zemânın sîm ü zeriyle, şimdiki altunlar arasında çok fark var.. Ve eski 
zemânın tarz-ı hayât u iktisâsıyla şimdiki elbise ve moda arasında tayy edilmez bir merhale-yi zemân mevcûd.. 
Evvelce “pul”, “akça” denilen meskûkât tedâvül edilir bunlarla müreffehen yaşanırdı. Evvelce kadınlar esâtîrî bir 
tarzda modası tebeddül etmeyen akmişe-yi harîr telebbüs ederlerdi. Şimdi ise her gün değişen modaya tâbiʽ 
bulunuyorlar. 

Mevzûʽ-ı bahs olan inhitât hakkında kabâhatin kimde olduğu araşdırılırken elbette herkese ayrı ayrı bir 
mes’ûliyyet teveccüh edecek. Herkes kendi hissesine bir mu’âheze-yi mahsûsaya maʽrûz kalacakdır. Fakat ben, 
bu küçük sahîfelerde, bütün bu söylediklerim [7] şeyleri ayrı ayrı îzâha imkân bulamayacağım için fikrimi ve bu 
husûsda yalnız hanımlara teveccüh eden kabâhat u mes’ûliyyeti îzâh edeceğim. 

Bana darılmayacağınızı te’mîn edersiniz değil mi?. O hâlde felâket ü inhitât-ı vatan bahsinde siz 
kabâhatlisiniz, hanımlar, siz çok kabâhatlisiniz.. 

“Niçin?” diyorsunuz öyle mi? 

O hâlde lutfen vereceğim îzâhâtı dinleyiniz. 

Bu hükmü ben vermedim, buna iʽtâ-yı karâr eden ben değilim. Bu hükmü yine siz kendiniz veriyorsunuz, 
buna iʽtâ-yı karâr eden sizsiniz efendim. Çünki, bugünkü cereyânı, memleketin bugünkü felâketini istişmâm 
etmeyen “baʽzı kadınlar”da görülen lâkaydî, bu kabâhati ̔ umûmîleşdiriyor. Onun için bu kabâhat bütün hanımlara 
şâmil oluyor. 

Herkes gibi ben de iʽtirâf ediyorum ki size modanın bütün ibdâʽât u temâyülâtı elzemdir. En son biçimde, 
zarîf ayakkabı, ipek, şiʽr-âlûd çarşaf, sizi daha şiʽr yapan câzibe-dâr peçe, podisiye eldiven, portfe, etrâfınızdan 
geçenleri mest ü hulyâkâr eden ʽıtr-füsûn... bütün bunlar sizin tetimme-yi şebâb u hüsnünüzdür. 

İʽtirâf ediyorum ki hayât sizindir, ve kadın demek mûsıkî [8] demekdir. Kadın demek şiʽr demekdir. 
Kadın demek bahâr demekdir. Ve size, rûhunuzu tatmîn edecek kadar, sizi dâ’imâ mümtâz bir demet hâlinde 
yaşatacak kadar ziynet ü ihtişâm lâzımdır. 

Lâkin.... 

Evet, lâkin.. 

Burada tevakkuf ediyorum ve bir dakîka için, sizi, “İslâmlara Açık Mektûb” nâm eser-i güzîni neşr 
eden zât-ı 
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zî-fazâ’ilin istimâʽ-ı kelimâtına daʽvet eyliyorum.1 

Bu zât, bize mensûb olduğumuz dîn-i celîl-i İslâm nâmına pek açık, hattâ fazla iʽtirâf sayılacak kadar 
açık bir lisânla anlatdı ki şerîʽatımız her şeyden evvel hem-cinsimize muʽâveneti, hemcinsimizi tatyîbi emr ediyor. 

Yine bu zât anlatdı ki “memleketin ızmihlâle sevkınde medhaldâr olanlarla” ihtilâtda bulunmak 
husûsuna ve onlardan ahz ü iʽtâya mensûb olduğumuz dîn-i celîl mesâğ u müsâʽade vermiyor. 

O hâlde? 

Niçin ecnebî ticâretgâhlarına koşmakda fazla tehâlük gösteriyorsunuz?. 

Şimdi kabâhatin nasıl ve ne sûretle sizde olduğunu anla[9]dınız mı? Bu husûsda sizi hakîkaten kabâhatli, 
hem de pek çok kabâhatli ʽadd etmekle berâber bu kabâhatin bilinerek yapılmış olduğuna kâniʽ olmak 
istemiyorum. 

Size, hîçbir zemân, modayı terk ediniz, ipek çarşaf giymeyiniz, zarâfetinizi ihlâl ediniz, yâhûd bu fazla 
incelik ne, bu kadar dar çarşaf ne olacak, bu kadar lâ’ubâlîlik yakışır mı? gibi ʽavâma ʽâ’id ʽitâbelerde 
bulunmayacağım tabîʽîdir. Moda, ziynet, hüsn, zarâfet, kadınlığa temâs eden bütün ihtişâm sizin hakkınızdır. 
İstediğiniz gibi giymekde ve gezmekde muhtârsınız. 

Lâkin... 

Evet, söz yine “lâkin” kelimesine rücûʽ ediyor. Lâkin “ecnebî ticâretgâhlarına koşmakdaki tehâlük 
nedir?” 

Hanımlar, emîn olunuz ki, bu güzel ve sevimli memleketi cebinizdeki altunları câmekânlarına tevdîʽ 
etdiğiniz ecnebîler istîlâ vü temellük etdiler. Onların silâhındaki kurşunlar, matralyözlerindeki dâneler, 
toplarındaki şarapneller câmekânlarına tevdîʽ etdiğiniz altunlarla alındı... Evet, hanımlar, o paralarla, kendi 
paranızla yegâne ciğerpârenize kurşun tedârük etdiniz, kendi paranızla vatanınızın sînesine kanlar akıtdınız.. Sizin 
haberiniz olmadan bu fecâyiʽ geldi ve bütün bu hakâyık-ı hûn-âlûdu inkâr kabûl etmez bir hakîkatle meydâna 
çıkardı... 

[10] Hanımlar! Averof’un2 dânelerinde Yunan muhibbi olan İstanbul tüccârlarının hazâ’in-i serveti 
meknûzdur. Girid’in merhale-yi inkırâzını o iʽâneler yaklaşdırdı. Adalar’ı bu hâle o iʽâneler kodu... Siz, hâlâ, 
elinizdeki sîm ü zerle onlara, onların hevâ-yı hıyânetle meşbûʽ olan mağâzalarına koşuyorsunuz öyle mi? 

Şimdi, siz de, artık bu felâketi gözünüzle gördünüz, ve bir hükûmetin tehlike-yi zevâl ü inkırâzını hiss 
etdiniz. Artık hiss etdiniz ki bir gün ... âh burasını iʽtirâfa kendimde cesâret bulamıyorum .. evet eğer böyle devâm 
ederse bir gün Rumeli’ye gelen felâket bizim başımıza da muhakkak, gelecekdir. Ve o zemân sizin modanız, 
ziynetiniz, hüsnünüz, zarâfetiniz, kadınlığınız, hattâ nâmûsunuz... Bunları işitmek istemezsiniz değil mi? 

O hâlde, 

Evet, o hâlde, onlardan alışveriş etmeyiniz. 

Siz diyeceksiniz ki, ben istediğim kumâşı İslâm ticârethânelerinde bulamıyorum, istediğim zarâfeti Türk 
modistralarında istihsâl edemiyorum. 

Hanımlar! Garîk-ı hüzn ü keder bir vatan karşısında biraz fedâkâr olmalıdır. Efendim, modanın son 
ihtirâʽ-ı bedâyiʽ-perverîsi olmasa da bir derece düz olsa kıyâmet mi kopar?.. Meselâ çarşafınız, size [11] Paris’den 
son postanın getirdiği katalogdaki kumâş numûnelerinden olmamış!.. Bundan vaz geçiniz demek istemiyorum 
fakat bütün bunların fevkında olarak fazla ve şiddetle vatan-perver olunuz, çünkü bizi bundan sonra bu 
kurtaracakdır, bize bundan sonra bu hayât verecekdir. 
1 Fâzıl-ı mûmâ-ileyhin “Müdâfaʽa-yı Hukûk-ı Nisvân” ʽunvânlı pek mühimm bir eseri yakında intişâr edecekdir kadınlık hakkında şimdiye 

kadar böyle bir eser neşr edilmemişdir. 
2 Yeoryos Averof: Büyük, donanımlı, zırhlı Yunan savaş gemisi. 
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Size en son moda kumâş ve buna muʽâdil ne îcâd u ihtirâʽ edilmiş ise hepsi lâzım, hattâ elzem.. Evvelce de 
îzâh etdiğim vechile bunlar sizin hakkınızdır. 

Lâkin hem-dîn ü hem-cinsiniz olan yerlerden almak şartıyla. 

Burada bir şey için daha hakk-ı iʽtirâzınız var: Mâdâm ki bunlar Avrupa’dan geliyor ve paramız 
tabîʽatıyla Avrupa’ya gidiyor. Hem-dînimiz olan bir yerden almakla dîğer bir yerden almak arasında ne fark var? 

Bilʽakis o kadar çok fark var ki 

Bir kerre Avrupa’nın yapdığı bu kumâşların muʽâdilini, Hereke, Karamürsel fabrikaları pek güzel vücûda 
getiriyor. Ve size isimlerini ve adreslerini bu küçük eserin kabında ʽarz etdiğimiz İslâm ticâretgâhları kadınlara 
ʽâ’id en nefîs kumâş ve levâzım-ı tezyîniyyeyi artık tehâlükle istihzâr ediyorlar. 

Esâsen, o, Adalar’a, Yunan’a, Avarof’a iʽâne verenler bu emtiʽa-yı nefîsenin re’sü’l-mâlinden değil 
temettüʽünden artırdıkları paraları vermekde olduklarından İslâm ticâretgâhlarında istediğiniz kumâşı bulmasanız 
bile (bulacağınız muhakkak ya) onlardan alışveriş etmek sûretiyle [12] hîç olmazsa bunun temettü’ünü 
memleketimizde, hem-cinsinizde bırakmak, onlarda kaldığını bilmek gibi vatana nâfiʽ bir hıdmetde bulunmuş 
olursunuz ki biz, sizden yalnız bunu istiyoruz. 

Siz küçük büyük demeyerek bütün İslâm ticâretgâhlarına zahîr olsanız ve bütün levâzımınızı onlardan 
alsanız bu küçük mü’esseseler az zemân içinde o çok beğendiğiniz Begoğlu’nun yüksek moda mağâzalarından 
bin kat daha muhteşem bir şekle girer.. 

Hanımlar!. 

Milletleri rehâ vü iʽtilâya götüren kadın elleri, kadınların nermîn ü nevâzişkâr parmaklarıdır, garîk-ı hûn 
u keder olan musîbetzede vatan bugün, sizden işte yalnız bu kadar küçük bir hıdmet ve fedâkârlık bekliyor. 

Bunu dirîğ etmezsiniz değil mi? 

Bunu dirîğ etmeyiniz ki ensâl-i âtiye bu fedâkârlığınızı târîhe altun varakla yazsın. 
 
 

Son Recâ 

Zarâfetinizi ihlâl etmeksiz, yalnız hemdîninizden ahz u iʽtâda bulununuz ve bunu bütün bildiklerinize taʽmîm 
ediniz. 

[13] Mümtâz İslâm Ticârethâneleri 

* 

Hereke Fabrika-yı Hümâyûnu Maʽmûlâtı Satış Mağâzası 

Yeni Posta-hâne Câddesi’nde 

Son moda ipek, krepdöşin ve avelyen çarşaflık ve esvâblıklar - deyralar ve envâʽ-i nev-dûhte kazmirler - 
nefîs fesler ve sâ’ire. 

* 

Maʽmûlât-ı Dâhiliyye Sergisi 

Bâbıʽâlî Câddesi’nde Numero 34 ve 37 
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Hereke Fabrika-yı Hümâyûnu maʽmûlâtıyla Burusa’nın, Haleb’in, Şâm’ın, hulâsa bilcümle maʽmûlât u 
masnûʽât-ı dâhiliyyemizin bir meşher-i nefâ’isidir. 

* 

Mustafâ Şâmlı ve Mahdûmu 

Muhterem müşterîlerimizin celb-i hoşnûdîsi zımnında bu kerre mağâzamıza her nevʽ zenne elbise ve kostüm 
tayyörler ve buluzeler, tuhâfiyye ve çamaşur takımları zarîf ve sağlam ayakkabları, çorab, fanila ve melbûsâta 
ʽâ’id bir çok eşyâ ile ipekli ve yünlü fevkalʽâde kumâşlar, dantela, kurdela ve fistolar celb edilmiş olduğunu ve 

mağâzamızı teşrîf buyuracak zevât-ı kirâmın memnûn kalacaklarını ʽarz eyler. 

* 

İsmâʽîl Fu’âd ve Şürekâsı 

İstanbul Sultânhamâm Câddesi Numero 26, ve 22, 23 

Mâllarının zarâfet ü ehveniyyeti ile muhterem müşterîlerinin hüsn-i teveccühüne mazhar olan bu ticârethâne 
bu defʽa ârzû-yı ʽumûmî-yi millîye tevfîkan müşterîlerine bir kat daha suhûlet ibrâz etmek içün en son moda 

hurc, kurdela, dantela, ve sâ’ir-i tezyînât levâzımâtı getirmeye başladığı ahâlî-yi kirâma iʽlân eder. 

* 

Kanâʽat Mağâzası - İbrâhîm Efendi 

Üsküdar’da İskele Câddesi’nde 

Manifatura ve tuhâfiyye ucuz ve nefîs 

* 

[14] Buru[sa]lı Caʽfer-i Sâdık 

Mahmûd Paşa Câddesi’nde Numero 29 

Havlu hammâm takımları krepler, şarpeler, elbiselik kumâşlar, Burusa yazmaları, yazma yorgan takımları 
tafta çarşaflar ve sâ’ire. 

* 

Karamürsel Çuha ve Şayak Fabrikası 

Şirketimizin Karamürsel’de mü’esses çuha ve şayak fabrikasında elbiselik her nevʽ kumâşlar nesc 
olunmakdadır. Bağçe kapısında Celâl Beg Hânı altındaki mağâzamızda çuha, fasone, şoyöz, lastikotin, kastor, 
kazmir, kumâşların envâʽı ve ʽasker elbise iʽmâline elverişli hâkî, lastikotin, triko ve sâ’ir kumâşların aʽlâları 

bulunduğu gibi hâzır elbisenin envâʽı mevcûddur. Mülkî ve ʽaskerî ısmarlama elbise dahi yapılır. Teşrîf 
buyuracak müşterîn-i kirâmın her sûretle memnûn olacakları iʽlân olunur. 

* 

Dağıstanlı Kuyumcu Râsim 

Çârşû-yı Kebîr’de Varakcı Hân Civârında Numero 54 

Her nevʽ mücevherât ve baston, savat işleri mükemmel yapar. Her müşterîye aldanmamak içün kendi 
vâsıtasıyla ârzû edilen mücevherâtı yüzde bir ücretle mübâyaʽa eder. Teşrîf buyuracak zevât her hâlde memnûn 

kalacaklardır. 

* 
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Giridî Kuyumcu Sâlih Rızâ 

Çârşû-yı Kebîr’de Kuyumcular’da Karamanlıoğlu Sokağı’nda Numero 35 

Her nev mücevherât yapar. Eskileri mükemmel taʽmîr eder. Her müşterîye aldanmamak içün ârzû edilen 
mücevherâtı yüzde bir ücretle mübâyaʽa eyler. Teşrîf buyuracak zevât her hâlde memnûn olacaklardır. 

* 

Hilâl Mağâzası 

Üsküdar’da Çarşı Boyu’nda Numero 163. 

Her nevʽ tuhâfiyye ucuz ve nefîs. 

* 

[15] İsmâʽîl Hakkı 

Sultânhamâm Câddesi, Mısır Çârşûsu Kapısı İttisâlinde Numero 42 

Her nevʽ sâʽat, kordon, yüzük, küpe, bilezik ve müzeyyinât-ı sâ’ire, fennî gözlük telefon ve dûrbînlerin 
envâʽı. 

* 

Emniyyet ve Suhûlet Mağâzası 

Hacı Hasan ve Mahdûmları 

Manifotra ve Tuhâfiyye 

Mahmûd Paşa Câddesi’nde Manastır Hânı karşısında 

* 

Hürriyyet Pâzârı 

Hacı Hüseyin ve Mahdûmları 

Her nevʽ ipekli ve yünlü kumâşlar, hırkalık şâllar, ve sâ’ir manifotra ʽâ’id levâzım 

Meydancık’da Yeni Posta-hâne Câddesi’nde Numero 19 

* 

Mahmûd Paşa Burusa Pâzârı 

Hacı ʽAbdullâhzâde Mehmed Tevfîk ve Şürekâsı 

Mensûcât u maʽmûlât-ı dâhiliyyenin her nevʽinden şarpeler, ve yazma yorgan yüzleri ve sâ’ire. 

* 

ʽOsmânlı Kanâʽat Mağâzası - Mustafâ Hulûsî 

Mahmûd Paşa’da 

Burusa hammâm takımları, yorgan takımları hâzır ve sipâriş kolalı ve kolasız gömlek, çocuklar içün kundak 
takımları patiska ve sâ’ire. 

* 
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Yeni Açılan İslâm Pâzârı - ʽAbdurrahmân Şemʽî 

Yeni Câmiʽ-i Şerîf Karşısında 42 - 44 Müdîri ʽAbdurrahmân Zıyâ 

İpekli ve yünlü fanila, tuvalet takımları, peçe, çanta, bir kadına ʽâ’id bütün levâzım. 

* 

Üsküdar Bonmarşesi 

Üsküdar Çarşı Boyunda 

Her nevʽ tuhâfiyye ucuz ve nefîs. 

* 

[16] Hudâvendigâr Mağâzası 

Üsküdar’da Çarşı Boyunda. 

Her nevʽ haffâfiyye. Zarîf ve ucuz. 

* 

Rebâb Mecmûʽa-yı Edebiyyesi 

Üç seneden beri hayât-ı matbûʽâtda sebât eden bu mecmûʽa bu defʽa abone muʽâmelesinde büyük bir 
inkılâb vücûda getirmiş ve dörder guruşluk iki bilet satmak mukâbilinde dört guruşa bir sene müddetle abone 
kaydına ve birinci cildi meccânen iʽtâya başlamışdır. En büyük erbâb-ı kalemin maʽkes-i sânihâtı olmak içün 
mahall-i 

mürâcaʽat: Cağaloğlu’nda Rebâb Salonu. 

* 

Yağcızâde Cemâleddîn 

İstanbul’da Balık Bâzârı’nda 

Bu fedâkâr gayûr Türk ticârethânesinden bütün levâzım-ı bakkâliyyenizi alınız. 

* 

Necm-i İstikbâl Matbaʽası 

Ebussuʽûd Câddesi’nde Numero 75 

Her matbaʽadan ucuz ve nefîs her nevʽ kitâb, gazete, kart, basar her ne basdırmak isterseniz mutlakâ Necm-i 
İstikbâl Matbaʽası’nda basdırınız gâyet orijinal çiçekler, her nevʽ fantazi köşe ve sâ’ire yeni gelmiş ve yazıları 

tecdîd edilmişdir. 
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KADIN DİLİ ve TÜRK OYUN METİNLERİNE YANSIYIŞ 
 

Bünyamin AYDEMİR* 
 
 

Adamın birinin babadan kalma antik ipek bir halısı varmış. Satmaya karar 
vermiş. Ona göstermiş, buna göstermiş, ama kimse talip olmamış. Sonunda 

zengin bir antikacı bulmuş ve ona götürmüş. 

Antikacı halıya hayranlıkla bakarak sormuş; 

— Kaç para istiyorsun buna? 

─100 altın. 

Antikacı tereddüt etmeden “tamam” demiş ve çıkartıp 100 altın 
vermiş. Adam sevinmiş. O sırada Antikacı sormuş; 

— Bu halının kaç para ettiğini biliyor musun? 

— Hayır bayım. 

— En az 3000 altın eder. 

Adam susmuş. Antikacı sormuş; 

— Niye 100 altına verdin? 

Adam biraz düşünmüş ve cevap vermiş; 

— Bayım bağışlayın ama benim bildiğim en büyük rakam 100! 

“Dilimin sınırları dünyamın sınırlarıdır”’a dair. 

Anooshirvan Miandji’den 
 
 

ÖZET 

Dil insanın varlığını gerçekleştirdiği; insanın onda yaşayıp onunla yaşadığı, dünyayı ise yine onunla açık 
kıldığı içkin kodlamalar sitemidir. Herkes dilinin imkânları ölçüsünde dünyayla ilişki kurar. Gerek bilincin 
köklerine gerekse bilinçaltının derinliklerine işleyen dil ile dünyayı anlığının egemenliği altına alan insan 
varlığını da yine onun oluşuna borçludur. Denildiği gibi, “insan dilde ışıldar” ve “varolanlara varlığını 
kazandıran şey” 1 dildir. Böyleyken dilin kullanım biçimleri sosyo-kültürel durumlarla birlikte cinsiyet 
farklılıklarına göre değişim göstermekte, bu ise dilin insan kimliğini açık eden kodlar sistematiği olduğu tanımını 
pekiştirmektedir. İçinde bulunulan çevre, eğitim, ekonomik koşullar, cinsel kimliğe ilişkin biyolojik farklılıklar ve 
özellikle yerel-evrensel kültürel kodlanmalar kadın ve erkek cinslerinin dil ile ilişkisini belirleyen unsurlar 
arasındadır. Bu durum kuşkusuz yaşam gerçeğinde olduğu gibi sanat yapıtlarında da kendisini göstermektedir. 
Misal kaleme alınan tiyatro oyunlarındaki kadın oyun kişilerinin dilleri kişiliğin yansıtılmasında önemli gösterge 
değeri taşımaktadır. Bunu özellikle modern Türk tiyatrosu oyun örneklerinde görmek mümkündür. 

Anahtar Kelimeler: Dil, Kadın, Tiyatro, Oyun metni 
 

* Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne Sanatları Bölümü, e-posta:. bunyamin.aydemir@atauni.edu.tr 
 

1 Bkz., Taylan Altuğ, Dile Gelen Felsefe, YKY., İstanbul, 2001, s.8. 
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Satmaya karar vermiş. Ona göstermiş, buna göstermiş, ama Satmaya karar vermiş. Ona göstermiş, buna göstermiş, ama 

kimse talip olmamış. Sonunda zengin bir antikacı bulmuş ve ona kimse talip olmamış. Sonunda zengin bir antikacı bulmuş ve ona 

götürmüş. Antikacı halıya hayranlıkla bakarak sormuş;götürmüş. Antikacı halıya hayranlıkla bakarak sormuş;

— Kaç para istiyorsun buna?— Kaç para istiyorsun buna?

─100 altın.─100 altın.

Antikacı tereddüt etmeden “tamam” demiş ve çıkartıp 100 altın Antikacı tereddüt etmeden “tamam” demiş ve çıkartıp 100 altın 

vermiş. Adam sevinmiş. O sırada Antikacı sormuş;vermiş. Adam sevinmiş. O sırada Antikacı sormuş;

— Bu halının kaç para ettiğini biliyor musun?— Bu halının kaç para ettiğini biliyor musun?

— Hayır bayım.— Hayır bayım.

— En az 3000 altın eder. Adam susmuş. Antikacı sormuş;— En az 3000 altın eder. Adam susmuş. Antikacı sormuş;

— Niye 100 altına verdin? Adam biraz düşünmüş ve cevap vermiş;— Niye 100 altına verdin? Adam biraz düşünmüş ve cevap vermiş;

— Bayım bağışlayın ama benim bildiğim en büyük rakam 100! — Bayım bağışlayın ama benim bildiğim en büyük rakam 100! 

“Dilimin sınırları dünyamın sınırlarıdır”’a dair.“Dilimin sınırları dünyamın sınırlarıdır”’a dair.

Anooshirvan Miandji’denAnooshirvan Miandji’den
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LANGUAGE-WOMEN AND ITS REFLECTION IN TURKISH PLAY 
TEXTS 

 
ABSTRACT 

Language realizes human existence; It is the system of immanent coding in which a person lives and lives 
with it, and makes the world open with it. Everyone relates to the world within the possibilities of his language. 
The human being, who dominates the world with the language that penetrates both the roots of the consciousness 
and the depths of the subconscious, also owes its existence to its existence. As it is said, “man shines in language” 
and it is language that “gives existence to beings”. In this way, the ways of using language vary according to 
socio-cultural conditions and gender differences, which reinforces the definition that language is a systematic 
of codes that reveal human identity. The environment, education, economic conditions, biological differences 
regarding sexual identity and especially local-universal cultural coding are among the factors that determine the 
relationship of male and female genders with language. Undoubtedly, this situation shows itself in works of art as 
well as in the reality of life. For example, the languages of the female actors in the theater plays have an important 
indicator value in reflecting the personality. It is possible to see this especially in the examples of modern Turkish 
theater plays. 

Keywords: Language, Women, Theatre, Play text 
 
 

Giriş 

Tom Stoppard, Gerçek Şey adlı oyununda Henry’e, “…Ben yazarların kutsal olduğunu düşünmüyorum; 
ama sözcükler kutsaldır. Saygı göstermek gerek onlara. Doğru sözcükleri, doğru sıralarsan dünyayı yerinden 
oynatabilirsin”2 sözünü söylettirir. Eric Bentley de, “sözcükler doğru kullanılıyorsa dağları yerinden oynatabilir”3 
der. Bu iki benzeş açıklama sözcüğün, dolayısıyla da dilin gücüne vurgu yapar. Berke Vardar dilin kişinin 
bilincini oluşturan ve benliğini biçimlendiren temel bir etken; bilincin köklerine ve bilinçaltının derinliklerine 
uzanan işleviyle de dünyayı anlığımızın egemenliği altına sokan temel bir araç olduğunu söyler. Dil yaşamın tüm 
görünümleriyle iç içedir. Hem gündelik uğraşlarımızın hem hayal ve düşlerimizin hem sanatsal yaratılarımızın 
hem de düşünsel varlığımızın merkezindedir4. Gerçekte de dil insanın toplumsal ve bireysel genetik kodlarından 
uygarlıkların oluşumunu sağlamaya varıncaya dek her şeye nüfuz eder. Bireyin olduğu kadar toplumların ve 
toplum katmanlarının bilincini, bilinçaltını, duygu ve düşünce sistematiğini, yaşamı görme, okuma ve yorumlama 
yaklaşımını biçimlendirir. Neredeyse hiçbir şey dil kadar sofistike bir varlık değildir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Tom Stoppard, Toplu Oyunları 1 - Gerçek Şey, Çev.: M.Hamit Çalışkan, Dost Yayınları, Ankara, 2000, s.269. 
3 Eric Bentley, The Life of the Drama, Atheneum, New York, 1979, s.71. 
4 Bkz., Berke Vardar, Dilbilimin Temel Kavram ve İlkeleri, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara, 1982, s.10. 
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F. de Saussure, dilin diyalektik işleyiş ve sofistike yapısına şu benzetmeyle dikkat çeker: “Nasıl bir duvar 
halısı çeşitli renkten ipliklerin görsel karşıtlığına dayanan bir sanat yapısı ise dil de işitim izlenimlerinin anlıksal 
karşıtlığına dayanan bir dizgedir”5. Yine Leonard Bloomfield ve B. Frederic Skinner, dili salt kazanılmış bir 
alışkanlıklar dizgesine benzetirler. Dilin, her biri sonlu uzunlukta ve sonlu üyeler kümesinde oluşturulan sonlu ya 
da sonsuz cümleler kümesi olduğunu belirten Noam Chomsky’nin6 yanı sıra, Edward Sapir de, dili gönüllü olarak 
üretilen semboller aracılığıyla düşünceleri, duyguları ve arzuları iletmek için kullanılan insani ve içgüdüsel bir 
yöntem olarak görür7. Foucault ise Blanchot’nun dediği gibi “ölmemek için yazmak, hatta belki de ölmemek için 
konuşmak kuşkusuz sözün kendisi kadar eski bir görevdir”8 görüşüyle, bir yönüyle insanın varoluş mücadelesinde 
dilin biricikliğine dikkat çeker. Benzer vurguyu, “sözün olmadığı yerde hiçbir şey yoktur”9 deyişiyle Heidegger 
de yapar. Heidegger’in “dil varlığın evidir”10 sözü de önemlidir, zira dili varlığa barınak yapar. Baudelaire, 
“Tanrı dünyayı yarattı” demez, “dünyayı dile getirdi” der11. Yine Walter Benjamin, “insan Tanrı’nın yaratıcılık 
yaptığı dili bilendir”12 derken, Marx da dilin bilinçten eski olduğunu13 söyler. Bu vurgular, aslında dilin varlık 
karşısındaki yaratıcı gücünü göstermekle birlikte, dilin çağına, ait olduğu uygarlığa, ulusa, topluma, kültüre ve 
bireye ilişkin güçlü veriler taşıyan kodlar bütünü olduğunu da gösterir. 

Linguistik antropoloji, dilbilim ve dil felsefesi gibi disiplinlere göre de insan yaşamının tüm uzamıyla iç 
içe olan dil, Mario Pei’nin The Story of Language adlı yapıtında paylaşımcılığın temeli, uygarlık oluşumunun 
yegâne olanağı olarak görülür14. Maddi ve manevi değerlerin toplamı olarak kuşatıcı bir yaşam modelinin adı olan 
uygarlık, dilin aktarım-paylaşım işleviyle oluşup yaygınlaşır. İlkel dönemlerden günümüze dek dil uygarlıklar 
üzerindeki inşada en etkili yapı taşıdır. Dil olmaksızın düşünme, değerlendirme, saptama ve bunların saklanıp 
işlevsel kılınması mümkün değildir. Dil ile düşünen insan, düşündüğünü dil ile aktarır. Aktarım zorunlu olarak 
paylaşımı gerekli kılar. Paylaşım ise ortak bir algıyı ve dolayısıyla kendine özgü bir yorumlama, kavramlaştırma 
ve yapılandırmayı doğurur. Bu süreçlerin her evresinde dil başat etkendir ve uygarlık bu etkenin imkânları 
ölçüsünde gerçekleşir. 

Dil-ulus ilişkisinde de benzer iç içelik söz konusudur. Öyle ki, bir Galler atasözünde, ‘dilsiz bir millet, 
kalpsiz bir millettir’ denerek insanın en yaşamsal organıyla eşdeğerde görülen bir benzetme yapılır. Yine birçok 
düşünür dili ulusun varlık sebebi olarak değerlendirir. Wilhelm von Humboldt, bir ulusun ruhunun dış 
görünüşünün dil olduğunu belirtmekte ve “ulusun dili ruhudur; ruhu da dili”15 demektedir. Hemen hemen aynı 
benzetmeyi R. Waldo Emerson da yapar: “Milletin ruhunu büyük ölçüde dilinden tanırız”16. Düşünürlere göre 
diller, ulusların tinsel özelliklerinde kurulup bireyleri arasındaki birleştirici rolüyle ortak bir bilinç yaratımında 
bulunurlar. Bu bireyin dilin toplumsal işleviyle biçimlendirildiği bir bağdaşıklık, bir kimlik kurulumudur. Bir 
mülkiyet paydasından söz edilecekse, Roman Jakobson’un “dil alanında özel mülkiyet yoktur, her şey 
toplumsallaştırılmıştır”17 sözü ile Oliver Wendell Holmes’in, “her dil, içinde onu konuşanların ruhunu 
barındıran bir mabettir”18 biçimindeki 
5 Ferdinand de Saussure, Genel Dilbilim Dersleri-I, Çev. Berke Vardar, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1976, s.54. 
6 Bkz., Noam Chomsky, Syntactic Structures, The Hague: Mouton, 1957, The Netherlands, s.74. 
7 Bkz., Edward Sapir, Language, Harcourt Brace, New York, 1921, s.57. 
8 Michel Foucault, Sonsuza Giden Dil, Çev. Işık Ergüden, Ayrıntı Yay., İstanbul, 2006, s.72. 
9 Bkz., Sıdıka Yılmaz, Homo Sermo Onis: İfade Eden İnsan, Argo Kitaplığı, İstanbul, 2010, s.65. 
10 Martin Heidegger, “Yurdavarış/Hısımlara”, Defter Dergisi, Çev. Oruç Aruoba, Sonbahar 1995, ss. 19-31. 
11 Octavio Paz, Çamurdan Doğanlar, Çev. Kemal Atakay, Can Yayınları, İstanbul, 1996, s.73. 
12 Walter Benjamin, “Kendi Başına Dil ve İnsan Dili Üzerine”, Son Bakışta Aşk, Çev. Haluk Barışcan, Der.: Nurdan Gürbilek, Metis Yayınları, 
İstanbul, 1993, s.117 (Aktaran: Besim F. Dellaloğlu, Benjamina: Dil, Tarih ve Coğrafya, Versus Yayınları, İstanbul, 2008, s.56.) 
13 Bkz., Karl Marx, “Alman İdeolojisi”, Felsefe Yazıları, Çev. Ahmet Fethi, Hil Yayınları, İstanbul, 2004, s.123. 
14 Bkz., aktaran: Dr. Veysel Kılıç, Dilin İşlevleri ve İletişim, Papatya Yayıncılık, İstanbul, 2002, s.40. 
15 Bkz., Prof. Dr. Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil (Ana Çizgileriyle Dilbilim)-I, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1977, s.65. 
16 Aktaran: David Crystal, Dillerin Katli, Çev.: Gökhan Cansız, Profil Yayınları, İstanbul, 2007, s.56. 
17 Aktaran: Server Tanilli, Yaratıcı Aklın Sentezi, Alkım Yayınları, İstanbul, 2006, s.75. 
18 Aktaran: David Crystal, Dillerin Katli, s.54. 
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metaforik tanımı dikkate alınabilir. 

Dil kültürel kodların inşa ve yapılandırılması aşamasında da yine başat etkenlerin arasındadır. Dilin 
toplum ile ulus arasındaki bağdaşıklığı kültür için tam bir bağımlılıktır. İç içe yaşarlar ve her ikisi de (dil-kültür) 
uygarlığı, ulusu ve toplumu biçimlendirip yansıtırlar. Her ikisi de anlamlı ve derin-tarihsel kalıtımlı kodlamalar 
sistemidir. Her ikisi de bireye ve topluma kimlik / aidiyet kazandırır. Her ikisi de bireyler arasındaki toplumsal 
akrabalığın 

/ ortaklığın yaratıcısı, kolektif belleğin taşıyıcısıdır. Bireyin ve toplumun zaman ve mekânla ilişkisinde 
kuşatıcı nüfuzları olup eşsüremli bir devinime sahiptirler. Yaşayan dil hareket eder, ama “içinde yer aldığı 
kültürün bütününün devinimine ayak uydurur. Onun için kültürün bütününün bir andaki durumu dilde de kendini 
açığa vurur”19. Bu paydalar toplamı dili kültürün, kültürü de dilin ayrılmaz bir parçası yapar. Verilen şu örnek 
dilin kültürle olan iç içeliğini yansıtması bakımından dikkat çekicidir; “Köylü konuşması doğaya, doğadaki 
varlıklara daha çok bağlıdır. Köyde yetişen çocuğun bildiği ve kullandığı sözcüklerle şehirli, hele büyük şehirli 
çocuğun kavramları birbirinden çok farklıdır. Köy çocuğu, tarımda kullanılan çeşitli araç ve gereçleri, döğeni, 
sabanı, pulluğu, bunların parçalarını, köyde hazırlanan yiyeceklerle ilgili çeşitli şeylerin adlarını bilir ve 
kullanır. Bunların çoğunu bilmeyen şehirli çocuğun dilinde ise köyde yetişende bulunmayan öğeler vardır” 20. 

Dil ile kültür arasındaki örüntü ve içerik olarak kaynak, amaç ve işlev birliğinden ileri gelen bu 
koşutluklar ve duyuş, düşünüş ve davranış birliği kuran tüm değerler silsilesi, kuşkusuz “söz” kavramına da 
değinilerde bulunmayı gerekli kılar. Bireyin düşünsel dil etkinliği olan sözü Saussure şöyle açıklamaktadır: “Söz, 
bireylerin söylediklerinin toplamıdır ve a) konuşanların istencine bağlı bireysel birleştirmeleri, b) bu 
birleştirmelerin gerçekleşmesi için zorunlu ve istençli sesleme eylemlerini kapsar. Demek ki sözde toplumsal 
hiçbir şey yok. Sözün tüm görünüşleri bireysel ve gelip geçicidir”21. Burada öne çıkan bireyin dili kullanması 
eylemidir. Yani toplumsal olan dilin birey tarafından işleniş biçimi. Saussure dil ile söz arasındaki farkın; “dil, 
konuşanların iradesinin dışında, topluluk çapında bir olgudur; oysa söz, insanların söylediklerinin toplamı”22 
olduğunu dile getirmektedir. Dolayısıyla dil toplumun malı ve yalnızca toplumu oluşturan kişilerin kullandıkları 
kodlar sistemi olup tek bir bireyin meydana getirebileceği veya değiştirebileceği bir şey değildir. Oysa söz, 
bireyin edilgen bir biçimde belleğine aktardığı dil kodlarını, kendi fizyo-psikolojik ve sosyo-kültürel vb. yapısına 
göre biçimlendirerek konuşmaya dönüştürme edimi olup, “dilin tersine, bir seçme özgürlüğüyle nitelenir”23. 
Konuyla ilgili Emin Özdemir de şu değinide bulunur: “…söz, sınırlı anlamda, sözcükleri de içeren bireysel dil 
demek oluyor. Bireyin dili kullanma biçimi, yeteneği anlamına da gelir. Bireyden bireye değişen bir yanı vardır. 
Çünkü her bireyin söz dağarcığı özdeşik taşımaz. Başka başkadır. Toplumsal dizge olarak dilin, ‘sırası geldikçe 
karşılıklı konuşma amacıyla dildaşların kafasında depo edilmiş olan anlamlı anlatım araçlarından meydana 
gelmiş olduğu için, her birey depo etmiş olduğu bu araçları kendine göre kullanır’. Böyle olunca sözün, 
yalınlaştırarak söyleyelim, sözcüklerin üzerinde bireyin egemenliği açıkça ortaya çıkar”24. Bireyin yanı sıra dil 
de varlığını söz ile duyurur. Dil bireyde bireyin çevredeki sözü öğrenmesiyle belirir. Bir başka deyişle dili canlı 
kılan şey sözdür. Bundan dolayıdır ki, söz olgularının kullanım durumlarına göre dil gelişip evrilir25. Saussure’ün 
dediği gibi, dil sözle evrilir ve dilsel alışkanlıkları değiştiren başkalarını duyarak edinilen izlenimlerdir26. 

 
 
19 Macit Gökberk, Değişen Dünya Değişen Dil, YKY, İstanbul, 2004, s.74. 
20 Prof. Dr. Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil (Ana Çizgileriyle Dilbilim)-I, s.88. 
21 Ferdinand de Saussure, Genel Dilbilim Dersleri-I, s.40. 
22 Aktaran: Server Tanilli, Yaratıcı Aklın Sentezi, s.76. 
23 Tahsin Yücel, Dil Devrimi ve Sonuçları, Can Yayınları, İstanbul, 2007, s.12. 
24 Emin Özdemir, “Öz Türkçe”, Türk Dili Dergisi, Cilt: XXIV, Sayı: 235-240, 1971, s.162. 
25 Bünyamin Aydemir, Dilin Dramatiği, Mitos Boyut Yayınları, İstanbul, 2020, ss. 15-33. 
26 Ferdinand de Saussure, Genel Dilbilim Dersleri-I, s.40. 
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1. Dil ve Cinsiyet 

Dilin insanı, yaşamı ve evreni söze dönüştürmede kodlar bütünü, düşünceyle birlikte ruhsal ve toplumsal 
duruşun görünümü olduğunu belirtirken kuşkusuz cinsiyetler arası kullanım biçimlerinde de derinlikli ve çok 
boyutlu bir yapısı olduğunu söylemek yerinde olacaktır. 

Dil yaşam gerçeğinde kadın ve erkekler arasında farklı kullanım tarzları içerir. İçinde bulunulan çevre, eğitim, 
ekonomik koşullar, cinsel kimliğe ilişkin farklılıklar ve özellikle yerel-evrensel kültürel kodlanmalar iki cinsin 
dil ile ilişkisini belirleyen unsurlar arasındadır. Yerel ve evrensel boyutlu kültürel kodlanmalardan kastedilen şey 
temelde erkek egemen dünyanın biçimlendirdiği; genel hattıyla kadının bağımlılığı, erkeğin ise baskınlığı üzerine 
sistemleştirilmiş dil yapısıdır. 

Misal erkekler ile kadınların konuşmalarında erkeklerin daha sık söz kestikleri, daha keskin ve daha fazla 
direktifler verdikleri, daha yüksek sesli, otoriter, saldırgan, ısrarcı, açık sözlü ve direkt oldukları, argo kullanıp 
lakap taktıkları, önerme ve tavsiyelerde bulundukları, nesnel ve pragmatist yaklaştıkları; buna karşın kadınların 
ise yumuşak, hassas, kibar, heyecanlı, ayrıntıcı, anlatımı dolaylı, seçici, kişisel ve duygusal bir dil kullanımı 
gerçekleştirdikleri öne sürülmektedir. Sözcük seçimlerinde her iki cins de kendi ilgi alanları doğrultusunda 
kullanımlarda bulunurken kadınların genelde kesin olmayan sözcüklere, belirsizlik fiillerine, kısa cümleler 
ile ben ve biz zamirlerine başvurdukları, onaylatma amaçlı soru edatlı ifadeler ile pekiştirici kalıplara sıklıkla yer 
verdikleri belirtilmiştir. Ayrıca kadınların konuşmalar esnasında karşı tarafla ilgilenildiğini belirten jest ve 
mimikleri erkeklere oranla daha fazla kullandıkları da söylenmiştir. 

Otto Jespersen’e göre kadınlar konuşmalarında yabancı kullanımlardan kaçınırlarken erkekler sıklıkla yeni 
sözcüklerle ya da eski sözcüklerle düşüncelerini ifade ederler. Kadınlar dilin standart / bilinen kullanımından 
sapmazlarken erkekler dilin ara yollarına girme ve kendilerine yeni yollar oluşturma eğilimlerinde bulunurlar27. 
Jesperson kadın dilinin eksik ve hatalı bir dil olduğuna da vurgu yaparak şu tespitlerde bulunur: Kadınların sözcük 
hazinesi daha dardır, konuşmalarında gereksiz sıfatlar kullanırlar, cümleleri yarım bırakırlar, abartılı konuşurlar, 
kaba sözcükler ve küfür kullanmaktan kaçınırlar, cümleleri sık sık ‘ve’ sözcüğü ile birbirine bağlarlar ve daha az 
sözcük kullanmalarına karşın daha akıcı konuşurlar28. 

Bunlarla birlikte Daniel N. Maltz ile Ruth Borker, kadın ve erkek arasındaki dil farklılıklarını şu maddeler 
eşliğinde açıklarlar. 

a) Kadınlar soruları konuşmanın sürdürülmesi için gerekli görürken erkekler soruları bilgi edinme amacı ile 
kullanırlar. 

b) Kadınlar için neyin söylendiği ve ona dair bağlantının sağlanması için bir kural işlerken erkekler için takip 
eden yorumları dikkate almamak yaygındır. 

c) Kadınlar sözel saldırganlığı kişisel, olumsuz ve karmaşaya yol açan şeklinde alırken erkeklerin sözel 
saldırganlığı konuşmanın akışını organize etmek için kullandıkları görülür. 

ç) Erkekler için konu daha dar bir yapıda tanımlanırken anlatılanlar belli bir konu içinde kalır. Kadınlar için ise bir 
konudan bağlantılı diğer konulara geçiş söz konusudur. 

d) Kadınlar sorunlarını birbirleri ile konuşma eğilimindedirler ve kendi deneyimlerini diğerinin sorunlarını 
 

27 Bkz., Hanife Aliefendioğlu, Konuşma Dilinde Cinsiyete Dayalı Farklılaşma: Kadın ve Erkek Dili, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Ha- 
cettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1994, ss.80-91. Ayrıca: Bkz., Fatma Öztürk Dağabakan, “Bir Toplumdilbilimsel Değişken 
Olarak Türkiye’de Kadın Dili Araştırmaları ve Görsel Medyada Kadın Dili”, Diyalog 2016/1: ss.40-54. Ayrıca: Bkz., Gülcan Çolak Bostancı, 
Türkçedeki Temel Kelimelerin Cinsiyetlerine Göre Çağrışım Setleri, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Ankara, 2008, ss.146-165. 
28 Bkz., Otto Jespersen, “Language: its Nature, Development and Origin”, Henry Holt & Co. New York, 1992 ss.51-54 (aktaran: Nazife Aydınoğ- 
lu, “Kadın ve Dil”, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2015, 8/1, ss. 220-224.) 
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dinlerken paylaşmaktan çekinmezler. Erkekler ise kendilerine bir sorununu açan kadınları ya da diğer 
erkekleri bu soruna yanıt aradıkları şeklinde algılama eğilimindedirler. Düşüncelerine başvurulan uzmanlar 
olarak çözüm önerileri sunarlar29. 

Benzer değerlendirmeleri Deborah Tannen de yapar. O, erkek için dilin gücü yansıtmada bir araç, kadın 
için ise ilişkileri sağlamlaştırma ve yakınlığı artırmakta kullanılan bir araç olduğunu söyler. Erkekler dünyayı 
hiyerarşik bir ortam olarak değerlendirirlerken kadınlar eşit ilişkiler ortamı olarak görürler. Kadınlar bir karara 
varmadan önce bunu yanındakilerle konuşmak, onların fikrini sormak, düşüncelerini paylaşmak isterler. Erkekler 
ise bundan sıkılır, kendi başlarına karar vermekten hoşlanırlar. Bir erkek için bir sorundan bahsetmek ona bir 
çözüm bulunmasını istemektir. Bu nedenle tavsiye kipine sıklıkla başvururlar. Kadın için ise bir sorundan 
bahsetmek anlaşılmak ve hislerini paylaşmak demektir. Erkekler bilgi alıp vermek için konuşur, kadınlar ise 
duygularını ifade etmek için konuşur. Erkekler bir şey yapılmasını istediklerinde emir verirler, kadınlar ise öneride 
bulunurlar. Erkek dünyası yarışma ve çatışma dünyasıdır, kadın dünyası ise uzlaşma ve barıştan yanadır. Ayrıca 
kadınlar pozitif duyguları ifade etmede daha iyiyken erkekler de kızgınlıklarını yansıtmada daha başarılıdırlar30. 

Dilbilimin önemli isimlerinden biri olan Robin Lakoff’un kadınların kullandıkları dil biçimleri üzerine 
yaptığı değerlendirmeler de oldukça ilgi çekicidir. Kadınların dil kullanımını belirleyen temel etkenlerin başında 
onların zayıf, kararsız ve aşırı kibar olmalarının yattığını varsayan Lakoff, kadın diline ilişkin şu özellikleri 
paylaşır: 

a) Kadınlar ‘kadın işi’ olarak adlandırılan (dikiş, örgü, nakış, yemek pişirme gibi) işlerle ilgili özgül sözcük 
dağarcığına sahiptirler. 

b) Boş sıfatlar kullanırlar: Müthiş, büyüleyici, şeker gibi. 

c) Eklenti sorularına konuşma içinde sıklıkla başvururlar. İfade beklenen durumlarda soru tonlaması kullanırlar. 
“Bugün okula gidersin, değil mi?” gibi. Neredeyse düz cümleleri bile soru sorma tonlamasıyla söylerler. 

ç) Kaçamak cevaplar verirler. Düşündüklerini doğrudan ifade etmeye çekinirler; “sanırım”, “öyle olduğunu 
düşünüyorum” gibi ifadeleri sıklıkla kullanırlar. Ayrıca konuşanın konuştuğu şeyden emin olmadığı izlenimi 
veren, “yani”, “bilirsin”, “işte” gibi kalıplara da sıklıkla yer verirler. 

d) Bağlantılı olarak genellikle “öyle” sözcüğünü kullanırlar. Bu sözcük duyguların yoğunluğunu ifade etmek 
üzere konuşma içine serpiştirilir. 

e) Aşırı düzgün gramer kullanırlar. Kadınların kaba konuşması genellikle beklenen bir durum değildir. 

f) Abartılı kibar formlar kullanırlar. Özellikle orta sınıfta düzgün konuşmanın beklenen bir davranış olduğu 
düşünüldüğünde, abartılı kibar formlar aşırı düzgün gramer yapısı ile bağlantılıdır. Kadınlar kaba bir sözcük 
yerine, aynı anlama gelen daha kibar bir sözcük kullanma konusunda ustadırlar. 

g) Kadınlar fıkra anlatmazlar. Özellikle bazı toplumlarda kadınlar “sırası değil” hissine kapıldıkları ve 
meselenin özünü kaçırdıklarını düşündükleri için fıkra anlatmazlar. 

ğ) Kadınlar kendi duygu ve düşüncelerine başkalarından destek arayarak konuşurlar. Diğer deyişle kendi 
konuşmaları içinde referanslara yer verirler. Bu bir bakıma kendi düşüncelerinin tek başına yeterince değerli 
olmadığını düşündüklerinin göstergesidir. 

Lakoff, bunların dışında kadınların erkeklere oranla daha alçak sesle konuştuklarını, daha çok soru sorduklarını 
ve daha fazla özür dilediklerini de aktarır. Ayrıca kadınların bir konudan rahatsız olduklarında mızmızlandığını, 

29 Bkz., Daniel Maltz, Ruth A. Borker, “A Cultural Approach to MaleFemale Miscommunication”, Language and Social Identity, USA, Cambri- 
dge University Press, 1997, ss.210-212. 
30 Bkz., Deborah Tannen, You Just Don’t Understand, Ballantine Books, New York, 1991, ss.61-85. 
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erkeklerin ise avaz avaz bağırdıklarını belirten Lakoff, kadın ile erkeklerin bir şeylere sinirlendikleri anda 
bile kullandıkları ünlemlerin farklı olduğunu söyleyerek kadınların “aman Allahım!”, “ya Rabbi” anlamlarına 
gelecek ifadelere, erkeklerin ise “Allah kahretsin!” gibi kalıplara başvurduklarına işaret eder31. Tüm bu özellikler 
Lakoff için kadınların güvensiz, silik ve onaylanmaya ihtiyaç duyan kişiler olduklarının göstergeleridir. 

Kadınların kadınlarla konuşmaları esnasında kullandıkları dil biçimleri üzerine ise Erving Goffman’ın 
görüşleri dikkate değerdir. O, kadınların kendi aralarında yaptıkları sohbetlerde belli bir gündeme bağlı kalmadan, 
herkesin konuşma ve dinleme hakkına sahip olduğunu; herkesin konu hakkındaki genel değerlendirmesinin ve 
yorumunun teşvik edilip saygı gördüğünü, anlaşma ve hemfikir olmanın talep edilmediğini, ayrıca düşünce 
farklılıklarının sohbetteki kadınların ilişkilerinin devamını etkilemediğini ifade eder.32 

2. Türk Tiyatrosu Oyunlarında Kadın ve Dil 

Metinli tiyatroda (dram sanatı) ilk kadın oyun yazarı 10. yüzyılda, Roma’da, bir manastırda rahibe olan 
Hrosvit takma adlı Hrotsvit Von Gandersheim’dır33. Böyleyken kadınların sahne metinleri yazma eğilimleri 20. 
yüzyıla kadar sıklıkla görülebilen bir durum değildir. Fakat oyun metinlerinde kadın oyun kişilerinin oldukça 
etkili bir şekilde yer aldıkları, bu kişilerin hem rol özellikleriyle hem de kendilerine özgü dil yapılarıyla tiyatro ve 
edebiyat tarihine etki ettikleri açık bir gerçektir. 

Antik dönemlerden başlayan kadın oyun kişilerinin kurgulanma süreci günümüze değin güçlü bir şekilde 
devam etmiştir. Antigone’den Elektra’ya, Media’dan Lisistrata’ya, Lady Macbeth’ten Ophellia’ya, Cordelia’dan 
Nora’ya, Nina’ya, Laura’ya, Blanche’a ve daha nice oyun kişisine kadar hemen tüm kadın rolleri kadın gerçeğini 
sahneye taşıyarak kadınlara özgü dil biçimlerinin dışa vurumunu gerçekleştirmişlerdir. 

Benzer durum modern Türk Tiyatrosu için de geçerlidir. Bilindiği üzere geleneksel tiyatronun önemli bir 
türü olan meddahlık, erkeklere özgü bir anlatıdır. Anlatımda usta olan bir erkeğin farklı rollerle güldürü yaptığı bu 
alan, kadınlara kapalıdır. Orta Oyunu ise Kavuklu ve Pişekar tiplemeleri üzerinden dönen bir doğaçlama 
komedidir. İki erkek oyuncu tarafından oynanan oyunda kadın karakterler erkek oyuncular tarafından 
canlandırılır. Diğer bir geleneksel tür olan gölge oyununda ise en önemli tiplemeler Karagöz ve Hacivat’tır. Yani 
yine erkeklerdir. Ancak yan rollerde kadın karakterlere yer verilmiştir. 

Buna karşın 19 yüzyılın sonları ve 20. yüzyılda yazılan oyunlarda güçlü kadın tiplerine rastlandığını 
söylemek mümkündür. Örneğin Namık Kemal’in ‘Vatan yahut Silistre’ oyununun ana kahramanı Zekiye adlı 
kadındır; Abdülhak Hamid Tarhan’ın ‘Tarık’ ve ‘İbn Musa’ oyunlarının kadın kahramanları oldukça dikkat 
çekicidirler. 

Bununla birlikte özellikle Cumhuriyet sonrası kaleme alınan oyunlardaki kadın oyun kişilerinin 
özelliklerinin ve dil yapılarının çok daha donanımlı olduklarını söylemek mümkündür. Bu noktada Sevda Şener’in 
“Tiyatro Eserlerimizde Kadın İmajı” başlıklı çalışmasına bakmak yerinde olacaktır. 

Şener, 1920 ile 1940’lı yıllar arasında yazılan oyunlarda dramatik olanı oluşturanın genellikle suça 
eğilimli kadınlar olduğunu dile getirir. Suçlu ya da «Günahkâr Kadın» tipi bu oyunların neredeyse ortak 
malzemesidir. Oyunun eylemini ateşleyen, olayları yaratan, kendisi ve çevresindekiler için yıkımı hazırlayan 
odur. Kötü eş, kötü anne, engellenemeyen tutkuları ile bir tehlike odağı oluştururlar. Vedat Nedim Tör›ün, Cevdet 
Kudret›in, Necip Fazıl Kısakürek›in, Nazım Hikmet›in, Hüseyin Rahmi Gürpınar›ın oyunlarında bu tipin çeşitli 
örneklerine rastlanır. 

31 Bkz., Robin Lakoff, Language and The Women’s Place, Harper Colophon Books, New York, 1975, ss.8-56. (aktaran: Burcu Şimşek, Kadınla- 
rarası Konuşma Sürecinde Toplumsal Cinsiyetin Dil Üzerinden Sergilenmesi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2006, ss.62-64). 
32 Bkz., aktaran: Burcu Şimşek, agt, ss.68. 
33 Sue- Ellen Case, Feminizm ve Tiyatro, çev. Ayşan Sönmez, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2010, ss.64-71. 
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1950’li, 1960’lı yıllarda yazılan oyunlarda ise suçlu ve günahkâr kadın tipinin bir uzantısı olan “sorumsuz 
kadın” tipi sıklıkla işlenmiştir. Sorumsuz kadın bencildir, doyumsuzdur. Bitmez tükenmez istekleri ile huzursuzluk 
kaynağı olmuştur. Kocasını yıpratır, çocuklarını mutsuz eder. Sorumsuz kadın genellemesi içinde birbirinden ufak 
ayrımları olan alt tiplere rastlanır: Ortasınıfın dedikoducu, kıskanç, bayağı kadını, yeni zenginin görgüsüz, rüküş 
kadını, varlıklı kesimin gösterişçi, tembel kadını, memur ve küçük esnaf kesiminin sinsi, düzenci kadını “Sorumsuz 
Kadın” genellemesinin çeşitlemeleridir. Reşat Nuri Güntekin, Ahmet Kudsi Tecer, Faruk Nafiz Çamlıbel, İsmayıl 
Hakkı Baltacıoğlu, Cevat Fahmi Başkut, Çetin Altan, Sabahattin Kudret Aksal, Refik Erduran, Haldun Taner, Aziz 
Nesin, Başar Sabuncu, Adalet Ağaoğlu gibi yazarlarımızın kimi oyunlarında iyi eğitilmemiş kadının sorumsuz 
davranışlarının eleştirildiği de görülür. Bu oyunlarda, sorumsuz kadın tipi moral değerlerin geçirdiği sarsıntının 
göstergesi durumundadır. 

1960’lar sonrası oyunlarında ise özellikle kadın sorunları üzerinde durulmuş, gecekondu semtlerinde, 
köylerde yaşayan kadınlara uygulanan her çeşit baskı yansıtılmıştır. Bu oyunlarda tutucu ve yoksul çevre 
kadınlarının maruz kaldıkları kötü yaşam koşullarına yer verilmiş, genç kızların başlık parasına satıldığı, besleme 
olarak varlıklı evlere verildiği, koruyacak kimsesi olmayan genç kız ve kadınların cinsel bakımdan 
sömürüldüğü, evli kadınların kaynana ve koca baskısı altında ezildiği, köle gibi çalıştırıldığı, kenar semtlerde 
çalışan kadının parasının zorla elinden alındığı ve kocasından dayak yediği gösterilmiştir. Bu arada çeşitli 
oyunlarda da bir yandan kadının karşılaştığı sorunlar kurcalanırken öte yandan bu sorunların üstesinden gelen 
güçlü Anadolu kadınının yüceltildiği de gösterilir. Çetin bir yaşam deneyimi ile aklı ve sağduyusu bilenmiş 
Anadolu kadını, olaylara yön veren kahraman durumundadır34. 

Tüm bu oyunlara bakıldığında kadın oyun kişilerinin tiplerine uygun olarak konuştukları, dil 
özelliklerinin yaşam gerçeklerine benzer şekilde biçimlendirildiği görülecektir. Çoğunluğunda konuşmalar 
diyalog örgüsü içerisinde yansıtılmış, nadir olarak da tiradlara ve monologlara yer verilmiştir. Yine döneme göre 
konuşma tarzı ile içinde bulunduğu sınıfın dil özelliklerinin de yansılanması, azda özü barındıran, yoğun-
devingen, yalın ve anlaşılır dil yapısının kullanılması da dikkat çeken tiyatral değerler arasındadır. 

Sonuç 

Şurası kesindir ki, dilin sanattaki kullanımı yaşam gerçeğindeki ile aynı değil, onun estetize edilmiş bir 
formu şeklindedir. Şöyle de ifade edilebilir. Tiyatroda (dram sanatı) kullanılan dil hem yaşam gerçeğinin 
doğallığını yansılayan hem edebi türün işlev ve görevlerini hem de tiyatronun anlatım amacının gerektirdiği 
görevleri yüklenen özel bir dil sistematiğidir. Burada önemli sacayaklarından biri, oyunlardaki kişilerin 
konuşmalarının yaşam gerçeğinin doğallığını yansıtmaları gerekliliğidir. Bir köylü tipinden köylü gibi konuşması 
(bire bir aynısı değil doğallığını yansıtarak), bir kabadayıdan kabadayı, bir anneden anne, bir kadından kadın gibi 
konuşması beklenir. 

 
Her kültür düzeyinin, her sosyal tabakanın ve her cinsiyetin farklı dil biçimlerinin olması ilkesi, tiyatroda 

kadın oyun kişilerinin konuşmalarının da kadınların yaşam gerçeğindeki konuşma biçimlerine benzer şekilde 
olmasını gerektirir. Modern Türk tiyatrosu metinlerine bakıldığında bu gerekliliğin yazarlar tarafından azami 
ölçüde yerine getirildiği; kadın oyun kişilerinin cinsiyetlerinin gerektirdiği dil kullanım biçimine uyum gösterip 
konuşma tarzlarını ataerkil toplumun kendisini konumlandırdığı edilgen duruma göre oluşturdukları 
görülmektedir. Bir başka deyişle, oyunlar genel hatlarıyla, tıpkı Türkiye gerçeğinde olduğu üzere, kadının 
bağımlılığı, erkeğin ise baskınlığı üzerine sistemleştirilmiş dil yapısı üzerine kurgulanmışlardır. 

34 Sevda Şener, “Tiyatro Eserlerimizde Kadın İmajı”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Dergisi, Cilt 33, sayı 1-2 (1990), ss. 468-475. 
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OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E ‘KADIN SORUNU’NA İLİŞKİN 
YAKLAŞIMLARIN GENEL NİTELİĞİ 

 
 

Celalettin VATANDAŞ* 

ÖZET 

Kadının ‘hakları’, ‘statüsü’, ‘rolleri’ ve ‘görünümü’ ile ilgili konuları, durumları ve beklentileri ifade eden 
‘kadın sorunu’, batılılaşma sürecinde ve batılılaşmaya bağlı olarak Türkiye’de gündeme gelmiş bir konudur. 
Batılılaşma sürecinin 19. yüzyılın ortalarına kadar olan kısmında Osmanlı aydınlarının, ulemasının ve devlet 
adamlarının zihinlerini kurcalayan ‘kadın sorunu’ olarak isimlendirilebilecek özel bir konu veya durum yoktu. 
Konunun oluşumu ve gündeme gelişi, Tanzimat’ı takiben gittikçe yoğunlaşan topyekûn batılılaşma anlayış ve 
uygulamalarıyla irtibatlıdır. 19. yüzyılın ikinci yarısında, batılılaşmanın kapsamıyla ilgili olmak üzere yoğun 
bir şekilde yaşanmaya başlanan ‘topyekûn’ ve ‘kısmî’ tartışmalarında ‘kadın sorunu’ özel ve öncelikli bir konu 
başlığı olmuştur. Zira Tanzimat’ı takiben dâhil olunan ve kapsamı gittikçe büyüyen batılılaşma süreci, kadına 
ilişkin mevcut ve yerleşik anlayışın oldukça dışında, başka anlayış ve uygulamalarla karşılaşmayı sağlamıştır. 
Avrupa’da yaygın kadın anlayışı idealize edilirken veya eleştirilirken özelde Osmanlı ve genelde Müslüman 
zihniyetindeki kadın anlayışına atıfta bulunulmuş, kadınlarla ilgili mevcut sorunlarının neler olduğu ve bunların 
çözümü için neler yapılması gerektiğine ilişkin görüşler dillendirilmeye başlanmıştır. Kadınla ilgili sorunların 
kaynağının ne olduğu da özel bir konu başlığı olarak hemen her zaman ‘kadın sorunu’na eşlik etmiştir. Böylelikle 
Osmanlı/İslam kadınının ‘olan’ ve ‘olması gereken’ durumu, konumu ve görünümü yoğun tartışmaların 
değişmeyen konusu hâline gelmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Batılılaşma, Kadın, İslam 
 
 

GENERAL NATURE OF THE APPROACHES TO THE ‘WOMAN 
PROBLEM’ FROM THE OTTOMAN TO THE REPUBLIC 

 
ABSTRACT 

The ‘women’s issue’, which expresses the issues, situations and expectations related to women’s ‘rights’, 
‘status’, ‘roles’ and ‘appearance’, is a topic that has come to the fore in Turkey in the westernization process 
and depending on westernisation. In the part of the westernization process until the middle of the 19th century, 
there was no special issue or situation that could be called the ‘women’s problem’ that preoccupied the minds 
of Ottoman intellectuals, scholars and statesmen. The formation of the subject and its coming to the agenda 
are related to the understanding and practices of total westernization, which gradually intensified following the 
Tanzimat. In the second half of the 19th century, the “women’s problem” became a special and priority topic in 
the “total” and “partial” discussions about the scope of westernization. Because the westernization process, which 
was included after the Tanzimat and whose scope was growing, enabled to encounter other understandings and 
practices that are quite different from the existing and established understanding of women. While the common 
understanding of women in Europe was idealized or criticized, the understanding of women in the Ottoman 
and Muslim mentality in particular was referred to, and opinions began to be expressed about what the current 
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problems with women are and what should be done to solve them. The source of the problems related to 
women has almost always accompanied the “women’s problem” as a special topic. Thus, the situation, position 
and appearance of the Ottoman/Islamic woman ‘what is’ and ‘ought to be’ have become the constant subject of 
intense discussions. 

Keywords: Ottoman, Westernization, Woman, Islam 
 
 

Giriş 

Batılılaşmanın kapsamı konusu, 19. yüzyıl Türkiye’sinin önemli tartışma başlıklarından birisidir. 
Tanzimat’ı esas alarak ifade etmek gerekirse, Osmanlı yaklaşık yüz yıldır askerî, idarî ve malî kurumlarının 
yapısal ve işlevsel ‘eksik’ ve ‘kusurlarını’ gidermek için batılılaşmaya çalışıyordu. Ancak 19. yüzyılın ikinci 
yarısında ilk defa olmak üzere mevcut batılılaşma idealinde bazı önemli sayılabilecek değişmeler yaşanmaya 
başlandı. Zira 19. yüzyıl itibarıyla, batılılaşmanın laboratuvarı durumuna erişen İstanbul’da iki ayrı zihniyet 
ve hayat tarzı oluştu. Bir diğer ifadeyle birbirinden oldukça uzak ve hatta karşıt iki ayrı İstanbul oluştu. Oluşan 
iki İstanbul’u birbirinde coğrafi açıdan Haliç ayırıyordu. Haliç’in iki yakasındaki iki ayrı İstanbul, insanlarıyla, 
insanlarının sahip oldukları zihniyet ve inançlarıyla, görünüm ve eğlence tarzlarıyla, umut ve hayalleriyle, korku 
ve endişeleriyle, hayat tarzlarıyla birbirinden tamamen farklıydı. Birinin merkezini Fatih (belki bir o kadar da 
Eyüp ve Süleymaniye), diğerinin merkezini ise o günkü ismiyle Pera yahut Cumhuriyet dönemindeki ismiyle 
Beyoğlu oluşturuyordu. Batılılaşmanın ete kemiğe bürünmüş hâlini resmeden Beyoğlu’nu şaşkınlıkla izleyen 
ve zihniyetinden yaşam tarzına, görünümünden kurumlarına kadar Avrupaî olma idealine gönülden taraftar bazı 
devlet adamları, münevverler ve gazeteciler mevcut batılılaşma idealini gözden geçirme ihtiyacı hissettiler. Buna 
bağlı olarak, Avrupa’dan ‘alınacak’ şeyler olduğu gibi, ‘alınmayacak’, hatta ‘alınmaması gereken’ şeyler 
olduğunu düşünenler görülmeye başlandı. Bu ise, dozajı her geçen gün artan bir biçimde ‘Avrupalı gibi olabilmek 
için Avrupa’dan neleri almalıyız?’ sorusunu gündeme getirdi. Böylelikle batılılaşmanın kapsamı konusunda farklı 
görüşlere sahip iki ayrı kesim oluştu. Özü itibarıyla her iki kesim de Türkiye’nin batılılaşmasını istiyordu, fakat 
‘Ne kadar batılılaşmalıyız?’ sorusunun cevabında birbirlerinden ayrılıyorlardı. Topyekûn batılılaşmadan yana 
olanlar, Türkiye’nin her şeyi ile batılılaşması gerektiğini, ancak böylelikle mevcut bireysel ve toplumsal sorunların 
çözülebileceğini, üstelik medeni olabilmenin yegâne yolunun batılılaşmadan geçtiğini, hatta daha da önemlisi 
Batı’nın bütün olduğunu ve ‘Avrupa’dan şunları alalım fakat bunları almayalım’ denemeyeceğini savunmaya 
başladılar. Kısmî batılılaşmadan yana olanlar ise batılılaşmanın, mevcut sorunların çözümünü sağlaması, ülkenin 
ilerlemesi ve gelişmesi açısından önemli bir imkân olduğunu fakat ‘her şeyimizle batılılaşmanın’ ‘bizi biz yapan’ 
kadim değerlerimizi tahrip edip kimliğimizi yok edeceğini, dolayısıyla başta bilim ve teknoloji olmak üzere 
bazı alanlarda batılılaşmakla birlikte özellikle zihniyet ve hayat tarzında batılılardan uzak durmak gerektiğini 
savunmaya başladılar. 

‘Kadın sorunu’, dönemin bu yoğun tartışmalı ortamında gündeme geldi. Konu hakkında dozajı gittikçe 
artan bir tempoda olmak üzere sıklıkla bir şeyler yazılmaya ve konuşulmaya başlandı. Topyekûn batılılaşmadan 
yana olan ve ‘kadın sorunu’nun çözümünü batılılaşabilmenin temel şartı olarak görenler söz konusu soruna ilişkin 
çözüm tekliflerini yine Batıyı örnek alarak oluşturdular ve dillendirdiler. Topyekûn batılılaşmadan yana olan 
ve bu ideal doğrultusunda Cumhuriyeti kuran kadrolar ise gerekli bulunan çözümleri sadece dillendirmekle 
kalmadılar, daha da önemli olmak üzere gerekli buldukları çözümleri ellerine geçirdikleri devlet aygının gücünü 
kullanarak bizzat uygulamaya koydular. Kısmî batılılaşmadan yana olanlar ise bir yandan devlet aygıtını ele 
geçirmiş topyekûn batılılaşmadan yana olanlar karşısında var olma mücadelesi verirlerken, öte yandan da 
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kadın sorununun çözümünde ‘Batılılar gibi olma’ konusunda önemli çekinceler dile getirip, kadınların 
mevcut sorunlarının kadim değerlerin yanlış anlaşılmasından ve uygulanmasından kaynaklandığını, dolayısıyla 
kadim değerlerin doğru anlaşılmasının ve uygulanmasının sorunu sona erdireceğini dile getirmenin çabasını 
yürüttüler. Fakat şu var ki Meşrutiyet yıllarıyla birlikte devletin gücünü ellerinde bulundurmaları sebebiyle süreci 
belirleyenler topyekûn batılılaşmadan yana olanlardır. Topyekûn batılılaşmadan yana olanlar düşündüklerini 
uygulamaya koyup, amaçlarına ulaşmanın çabasını yürütürlerken kısmî batılılaşmadan yana olanlar ise çoğu 
zaman topyekûn batılılaşmadan yana olanların uygulamaları karşısında fikri muhalefetin ötesine geçemediler. 
Fakat şu var ki, ‘kadın sorunu’, süreç içerisinde gerçekleştirilen tüm ‘iyileştirmelere’, ‘ıslahatlara’, ‘devrimlere’ 
ve ‘düzenlemelere’ rağmen gündemdeki yerini bugüne kadar büyük oranda devam etti; ‘sorun’ bir türlü sona 
erdirilemedi. Bunun niçin böyle olduğu konusu ise ilk günlerden bugüne devam eden tüm süreç boyunca hemen 
her zaman üzerinde yoğun olarak düşünülen, tartışılan ve bunların sonucunda ulaşılan tespitler doğrultusunda 
kültürel, yasal düzenlemelere gidilen bir konu olmuştur. 

1. Kadın Sorununa İlişkin Değişmeyen Bir Metafor: ‘Çarşaf’ ve ‘Kafes’ 

‘Avrupaî birey ve toplum yaratma’ misyonunun taraftarları durumundaki topyekûn batılılaşma anlayışına 
sahip kesimlere göre Türkiye’deki ‘kadın sorunu’nun Türkiye’nin batılılaşma sürecindeki öneminin ve 
önceliğinin temel sebebi, kadının geleneksel kültürdeki olumsuz durumu ve görünümüdür. Bu kesime göre kadın, 
geleneksel İslam/Osmanlı kültüründe erkeğe oranla bireysel hakları son derece sınırlandırılmış, sosyal ve fiziki 
güvenliği zayıf, toplumsal veya aile içi ilişkilerde edilgen, toplumsal konumda oldukça geri, hayatın hemen her 
alanında mağdur… konum ve durumdadır. Görünümüyle de estetikten, zarafetten tamamen yoksun ve dolayısıyla 
‘öcü’ sayılabilecek durumdadır. Topyekûn batılılaşmayı idealleştiren bu kesim açısından geleneksel anlayış ve 
uygulamalarda ‘hizmetçi’ konumuna, ‘erkeğin kölesi’ durumuna ‘mahkûm’ edilmiş olan Türkiye’deki kadınların 
tüm bu olumsuz durum ve görünümlerinin sembolleri ise ‘çarşaf’ (ve/veya tesettür/başörtüsü/türban) ve ‘kafes’ 
(ve/veya kaç-göç, haremlik-selamlık)’tir. Konuya ilişkin konuşma ve yazılarda ‘çarşaf’ kadının daha çok 
görünümünü, ‘kafes’ ise toplumsal ilişkilerini, rollerini ve haklarını sembolize etmek için kullanılmıştır. ‘Kadın 
sorunu’nun çözümü için kadının ‘çarşaf’ ve ‘kafes’ ile sembolize edilen görünümlerden, ilişki biçimlerinden, 
toplumsal rollerden ‘kurtarılması’ gerektiği dillendirilmiştir. 

Topyekûn batılılaşmadan yana olanlar açısından ‘çarşaf’ ve ‘kafes’ ile sembolize edilen ‘kadın sorunu’, 
öncelikle çözüm bekleyen oldukça kapsamlı ve derinlikli bir sorundur. Bu sorunun çözümü öncelikli olmak 
zorundadır, çünkü diğer birçok sorunun çözümüne katkı sağlayabilecek bir niteliğe sahiptir. Bu tespit, bugün 
itibarıyla yaklaşık 150 yıldır gündemde önemli yere sahip ‘kadın sorunu’nun tartışılmaz bir olgu olarak görülmeye 
başlanmasının başlangıcını oluşturmuştur. Ve yine ilk andan itibaren Türkiye’nin batılılaşma süreciyle ilgili 
yaklaşımlarda farklı görüş ve tespitlere sahip tüm kesimler açısından üzerinde düşünülen bir konu olmasına yol 
açmıştır. Bundan böyle tartışmalar sadece ilgili sorunun kapsamına ve kaynağına ilişkin şekillenmiştir. Dolayısıyla 
kadınların ‘çarşaf’ ve ‘kafes’ten kurtarılmasını dile getiren yaklaşıma göre bu sadece bir tespit veya bir temenni 
değil, zorunluluktur. Çünkü ancak böyle ‘Avrupaî’ olunabilecektir. Eğer ‘Avrupaî’ olunmak isteniyorsa başka bir 
durum, alternatif bir seçenek yoktur. Bu da yine bu kesim için ‘kadın sorunu’na ilişkin manidar bir başka özelliği 
ortaya koymaktadır. ‘Kadın sorunu’ salt kadınla ilgili bir sorun olduğu için değil, batılılaşma sürecinde açığa çıkan 
ve batılılaşma idealini yaralayan, sürece zarar veren, gidişatı zorlaştıran ve hatta engelleyen bir durum olduğu 
için ‘sorun’ olarak görülmüştür. Batılılaşma çabaları kapsamında bu ve benzeri düşünceleri sıklıkla ve kesintisiz 
denebilecek yoğunlukla dillendiren Osmanlı veya Cumhuriyet dönemi topyekûn batılılaşma yanlısı yazarlar, 
düşünürler, siyasetçiler, sivil ve asker bürokratlar ‘kadın sorununu’ çözmeden Türkiye’nin batılılaşamayacağını, 
batılı modelleri gibi olamayacağını, çünkü kadının mevcut durumunun, konumunun ve görünümünün  
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batılı zihniyet ve hayat tarzının inşası açısından en önemli unsur olduğunu savunagelmişlerdir. 

‘Kadın sorununu’ çözmede başlangıç noktasının ne olduğu, kadının konumunun ‘iyileştirilmesi’ ve 
görünümünün ‘düzeltilmesi’ için öncelikle neler yapmak ve değiştirmek gerektiği konusunda her ne kadar söz 
konusu kesim arasında bazı görüş ayrılıkları varsa da ‘değiştirme’ işine kadının geleneksel kültürdeki olumsuz 
durum ve görünümünün sembollerinden başlanması gerektiği, ağırlıklı olarak tercih edilen bir söylem olmuştur. 

Kadın sorunu bağlamında süreçte açığa çıkan ve temel nitelik kazanan bir diğer özellik ise, ilgili sorunun 
çözümünü kimin sağlayacağıyla ilgilidir. ‘Kadın sorunu’nu tespit eden ve sorunun gündemde kalmasına birinci 
düzeyde katkı sağlayan topyekûn batılılaşma idealine sahip kesim açısından kadın, erkek egemen anlayış 
tarafından mağdur konuma mahkûm edilmiş bir hâlde ‘kurtarılmayı’ beklemektedir. Açıkça ve doğrudan ifade 
edilmemiş olsa bile ‘kadın sorunu’ erkeklerin öncülüğünde/rehberliğinde çözülmesi gereken bir konu olarak 
algılanmıştır. Buna göre sürecin öznesi erkekler, nesnesi ise kadınlardır. Zira hemen hiçbir zaman açıkça ifade 
edilmemekle birlikte, ‘kadın sorunu’na ilişkin hakikati, olandan olması gerekene dönüşümün yönteminin ne 
olduğunu bilenin erkekler olduğu anlayışı egemen olmuştur. İstisnalar bir yana kadınlar da bunu kabullenmiş bir 
konum ve görünümdedirler. 

 
 

2. ‘Kadın Sorunu’na İlişkin Yaklaşımların Genel Niteliği 

‘Çarşaf’ ve ‘kafes’ sembolleri üzerinden geliştirilen söylem oldukça kapsamlıdır. Zira ‘çarşaf’ ve ‘kafes’ 
yok edilirse, hem nüfusun yarısını teşkil eden kesimin sahip olduğu ‘kadın sorunu’ndan, hem de farklı alanlarda 
ve durumlarda açığa çıkan ve Batılılar gibi olmayı zorlaştıran, hatta bazı durumlarda imkânsızlaştıran engellerin 
neredeyse tamamından kurtulmanın mümkün olabileceğine inanılmıştır. Çünkü ‘kadın sorunu’nun çözümü demek, 
mevcut kadın-erkek ilişkilerinin; namus, onur, iffet, şeref anlayışlarının; geleneksel değerlerin muhafazasında 
önemli işleve sahip aile ve cemaat ilişkilerinin; gelecek kuşakların zihniyet ve hayat tarzlarının değiştirilip yeniden 
istenildiği tarzda inşa edilebilmesi demektir. Böyle olduğu içindir ki topyekûn batılılaşma yanlılarına göre ‘kadın’ 
batılılaşabilmenin manivelasıdır. Bu manivelanın harekete geçirilebilmesi ise kadının mevcut durumunun (kafes) 
ve görünümünün (çarşaf) değiştirilmesi demektir. Bu sebeple de neredeyse hemen her konuşmaya veya yazıya 
‘çarşaf’ ve ‘kafes’ten başlanmış; Türkiye’nin siyasi, ekonomik, kültürel, yasal konularından eğitim, toplumsal 
ilişkiler, toplumsal roller, çalışma hayatı, ailevi konulara kadar birbirinden farklı tüm alandaki problemlerin 
çözümünün, idealleştirilen modeller açısından gerçekleşmesi zorunlu bulunan tüm yapısal veya işlevsel 
değişmelerin hepsinin başlangıcında ‘çarşaf’ ve ‘kafes’ ile sembolleştirilenlerin terk edilmesinin yer aldığı ifade 
edilmiştir. Dolayısıyla hemen her söylemde ‘çarşaf’ veya ‘kafes’ muhakkak gündemdeki özel ve önemli konumunu 
korumuştur. Bu durum ‘çarşaf’ ve ‘kafes’ sembollerine yüklenen kapsamlı anlamın ve işlevin bir gereğidir. Fakat 
topyekûn batılılaşmadan yana olanların ‘çarşaf’ ve ‘kafes’ sembolleri üzerinden geliştirdikleri söylemin hemen 
hiçbir zaman değişmeyen bir ‘sığlık’ sorunu vardır. Çünkü bir türlü ‘çarşaf’ ve ‘kafes’ ile sembolleştirdiklerinden 
idealize ettikleri zihniyet, hayat tarzı, inanç, anlayış aşamalarına geçilememiş veya çok büyük oranda eksik 
geçilmiştir. Üstelik ‘çarşaf’ ve ‘kafes’ ile sembolize edilen zihniyet, hayat tarzı ve görünümün faili olarak erkek 
egemen anlayışı gösterirlerken kadınları mevcut durumdan kurtarmanın misyon ve sorumluluğu kendileri için 
idealize ederken bir başka erkek egemen anlayışı inşa etmişlerdir. 

İlginç olan ise ‘çarşaf’ ve ‘kafes’ ile sembolize edilen ‘kadın sorunu’na yaklaşımdaki ‘kapsam’ ve ‘sığlık’ 
sadece Türkiye’nin batılılaşması projesine adeta iman etmiş ve bu amaçla bireysel veya kolektif bir tarzda çaba 
sarf edenlerin temel özelliği değildir. ‘Çarşaf’ ve ‘kafes’ ile sembolize edilen ‘kadın sorunu’na yaklaşımdaki 
‘kapsam’ ve ‘sığlık’, aynı zamanda batılılaşma projesine kısmen veya topyekûn itiraz eden ve ağırlıklı yahut 
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tamamen geleneksel olanı savunanların da temel özelliğidir. Bu açıdan ‘çarşaf’ ve ‘kafes’ ile sembolize 
edilen ‘kadın sorunu’na yaklaşımların karakteristik özelliği ‘kapsamlı fakat bir o kadar da sığ bir yaklaşımdır’ 
yargısını dile getirmek yanlış olmayacaktır. Bu, ‘çarşaf’ ve ‘kafes’ ile sembolize edilenlere karşı olanlar için de 
böyledir, taraftar olanlar için de böyledir. Böyle olduğu içindir ki, ‘çarşaf’ ile sembolize edilenlere topyekûn karşı 
olanlar; ‘çarşaf’ ile sembolize edilenlerin alt sembollerinden birisi olan başörtüsünü yasaklamakla Türkiye’nin 
daha ‘çağdaş’, ‘batılı’, ‘modern’, ‘medeni’, ‘ileri’, ‘bilimsel’ olacağına inananlar; bu ülkede yasakçı bir zihniyetin 
egemenliğini tesis ettiler. Bu açıdan 1980-90’lar oldukça önemlidir. Bu yıllarda Türkiye’nin ekonomiyle, 
siyasetle, yargıyla, eğitimle, sağlıkla ilgili problemlerini çözebilmek için gösterdikleri çabalar, hiçbir zaman 
başörtüsünü yasaklamak için sarf ettikleri çabaların seviyesine çıkmadı. Ülkenin gelir dağılımında, ekonomik 
kaynakların kullanımında, sağlıkta, eğitimde, yargıda var olan ve ülkeyi problemler yumağına çevirmiş olan 
adaletsizlikler, usulsüzlükler, kanunsuzluklar hiçbir zaman ‘başörtüsü sorunu’ kadar önemli bir problem olmadı. 
Bunlara göre elinde silahla ülkeyi bölmek, parçalamak, yok etmek için insanları katleden, devletin işleyişini 
durdurmak isteyen terör örgütleri ve teröristler bile başörtüsü kadar tehlikeli olmadı. 

Ne var ki, ‘çarşaf’ ile sembolize edilenlere taraftar olanların ‘başörtüsü’ üzerinden ortaya koydukları yaklaşım 
da ‘çarşaf’ ile sembolize edilenlere karşı olanların ‘başörtüsü’ üzerinden ortaya koydukları yaklaşım gibi 
‘kapsamlı’ fakat bir o kadar da ‘sığ’dır. ‘Çarşaf’ ile sembolize edilenlere taraftar olanlar da başörtüsünün serbest 
olmasıyla ‘ülkenin’, ‘vatanın’, ‘dinin’, ‘ahlakın’, ‘imanın’, ‘iffetin’, hatta ‘dünyanın’ kurtulacağını inanmışlar, bunu 
söz ve yazılarında dile getirmekten büyük keyif almışlardır. Başörtüsü için ortaya koydukları çabanın küçük bir 
miktarı kadar bile olsa ekonomide, yargıda, siyasette var olan adaletsizlikleri, usulsüzlükleri, eksiklikleri, 
çelişkileri yok etmek için başörtüsünü savunurken gösterdikleri gibi bir çaba göstermediler. Başörtüsü için ortaya 
koydukları çabanın küçük bir miktarı kadar bile olsa ülkedeki ve hatta dünyadaki adaletsizliklerin en önemli 
araçlarından olan ve dinlerinde de en net bir şekilde lanetlenen faize ve faize dayalı sistemlere tepki göstermediler. 
Başörtüsü için ortaya koydukları çabanın küçük bir miktarı kadar bile olsa başörtüsünün serbest olmasıyla 
kurtulacağını ve güçleneceğini varsaydıkları ‘iffet’ ve ‘namusu’ güçlü kılmak için çaba sarf etmediler. Bunlar da 
aynen diğerleri gibi, onlarca yıl her şeyi bırakıp sadece ve sadece ‘bir bez parçasının’ peşine takılıp kaldılar. 
Başörtüsü özgürleştiğinde ise özgürleşenin esasen sadece bir bez parçası olduğunu anlayamadılar veya anladılarsa 
bile bunu kendilerine bile itiraf edemediler. ‘Bez parçası’ kurtuldu ama onu özgürleştirmekle kurtulacağını 
zannettiklerinin çoğunun uçup gittiğini ancak yeni yeni fark etmeye başladılar. 

3. Kadın ve Kamusal Alan 

Burada bir ayrım yapıp, yukarıdaki tespitlerin ‘çarşaf’ sembolü bağlamında aynen geçerli olmakla birlikte, 
‘kafes’ sembolü açısından durumun biraz daha farklı seyrettiğini belirtmek gerekiyor. ‘Kafes’ ile sembolize edilen 
problemler, tasarlanan değişimler ve yürütülen çalışmalar tamamıyla denecek oranda olmak üzere ‘Avrupai tarza 
uygun birey ve toplum yaratma’ misyonu taraftarlarının ilgi alanında yer almıştır. Batılılaşma projesine kısmen 
veya topyekûn itiraz eden ve kısmen veya topyekûn geleneksel olanı savunanların ‘kafes’ ile sembolize 
edilenlerle ilgili herhangi bir düşünceleri veya projeleri olmamıştır, göründüğü kadarıyla hâlâ da yoktur. Var gibi 
dillendirilenler veya gösterilenler ise bu kesim tarafından oluşturulan bir proje olmayıp, diğer kesimin projesinin 
sessizce kabullenilmesi ile sahip olunan şeylerdir. Şöyle ki, ‘kafes’ ile sembolize edilen, kadının toplumsal 
durumu ve duruşuyla ilgili olan şeylerdir. ‘Kafes’, Türkiye’nin batılılaşmasını idealleştirenler tarafından, kadının 
toplumsal alandan uzak durmasının, toplumsal ilişkilerde son derece dar bir çerçevede yer almasının veya daha 
yaygın nitelemelerle eve kapanmasının; kocası ve çocukları ile sınırlanmış bir hayat tarzına sahip olmasının 
sembolü olarak kullanılmış ve kullanılmaya da devam etmektedir. Bunlara göre kadının kamusal alanda ücretli 
olarak çalışması ‘kafesten’ kurtulması demektir. Osmanlı döneminin sonlarında dillendirilmeye başlanan ve 
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Cumhuriyet ideolojisinin samimi taraftarları tarafından dile getirilen ve ısrarla savunulan anlayışta kadının 
özgürleşmesi ve bireyleşmesi kadının muhakkak kamusal alanda çalışmaya başlamasıyla mümkün olacağı 
dillendirilirken ilginç ve söylemle çelişir bir yaklaşımla kadının ‘eş’ ve ‘anne’ olması yüceltilmiştir. Kadının ‘eş’ 
ve ‘anne’ rolünü sürdürmesinin idealize edilen biçimiyle kamusal alanda yer almasına imkân tanımayacağı veya 
özgürleşmesi için kamusal alanda yer almasının ‘eş’ ve ‘anne’ rollerini aşındırıp yok edeceği fark edilmemiştir. 
Daha da önemlisi kadının kamusal alana ısrarlı ve zorlayıcı teşviklerle itilmesinin Kapitalizmin Sanayi devrimi 
çağında ucuz iş gücüne ihtiyaç duymasının bir gereği olduğu fark edilmemiştir. Kadının geleneksel anlayış ve 
uygulamanın gereğine uygun olarak evinde ve tarlasında çalışmasının ‘çalışma’ olarak değerlendirilmemesine 
karşılık, başkasının iş yerinde ücretli çalışmasının ‘çalışma’ olarak değerlendirilmesinin ayrımındaki tuhaflık 
görülmemiştir. Üstelik bu yapılırken ülke nüfusunun %85’lere varan bir oranla kırsalda yaşadığı; ülkenin 
tamamen denebilecek oranda tarım ülkesi olduğu gerçeği hiç dikkate alınmamıştır. 

İlginçtir, ‘kafes’ ve ‘kafesten kurtuluş’ ile ilgili anlayış ve algıları ‘Avrupai tarza uygun birey ve toplum yaratma’ 
misyonuna sahip kesimler inşa etmişler ve bu konuda batılılaşma projesine kısmen veya topyekûn itiraz eden ve 
kısmen veya topyekûn geleneksel olanı savunanların mensubu oldukları inanç ve hayat tarzına uygun anlayış 
ve uygulama tesis etmek gibi bir girişimleri olmamıştır. Diğer kesim ne düşündüyse ve ne yaptıysa, berikiler de 
üstü örtük bir şekilde ona inanmış ve uygulamanın çabasını yürütmüşlerdir. Konuyu biraz daha açmak gerekirse; 
batılılaşma projesine kısmen veya topyekûn itiraz eden ve bu bağlamda kısmen veya topyekûn geleneksel olanı 
savunanlar, ‘kafes’ ile sembolize edilenlere bazen sözlü itiraz ediyor gibi görünmelerine karşılık, gerçekte fiilen 
katılmışlardır. Böyle olduğu için de kadının alışılagelmiş/geleneksel aile içi veya toplumsal rollerini, toplumsal 
ilişkilerdeki durum ve duruşunu, çalışma hayatındaki mekânını ve alanlarını değiştirmesi ile açığa çıkan ve her 
geçen gün şiddeti artan problemler karşısında herhangi bir çözüm üretmediler. Çünkü, itiraf etmiyorlar ama, 
söz konusu problemlerin çözümünü de diğerlerinden bekliyorlar. Daha da ilginci ve önemli olanı, söz konusu 
alanlarda bir problem olduğunu bile kabul etmeye eğilimli değiller. Hatta çok daha ilginci, bu kesimler siyasal 
açıdan hâkim oldukları dönemlerdeki uygulamalarıyla, teşvikleriyle ve destekleriyle ‘Avrupai birey ve toplum 
yaratma’ misyonuna sahip olanların idealleştirdikleri şeyleri yaptılar ve yapmaya da devam ediyorlar. Bu arada 
geleneksel anlayış içerisindeyken ‘anne’ ve ‘eş’ olan kadın bu konumunu da kaybedip; hiçbir şey olmadığı (belki 
de daha çok veya hatta sadece cinsel bir metaa dönüştüğü) bir aşamaya doğru hızla evrilmeye başladı ama bunu 
da görmüyorlar veya görmek istemiyorlar. 

 
 

Sonuç 

Sonuç olarak, tüm bunların ötesinde, ‘kadın sorunu’nun batılılaşma sürecinde özellikle ve öncelikle 
üzerinde durulan konulardan birisi olmasının ve bu durumunu kesintisiz sürdürmesinin temel sebebi olarak, batılı 
toplumlarda egemen olan modern zihniyetin düşünsel kodlarını işaret edenler de olmuştur. Fakat bu daha çok 
ve hatta tamamen denecek düzeyde olmak üzere modern zihniyet ve hayat tarzının insan bireyinde, başta aile 
kurumu olmak üzere ‘küçük gruplarla’ ilişkilerinde, birey-toplum ilişkilerinde, tüketim davranışlarında, zamanı ve 
eşyayı anlamlandırmada, toplumsal cinsiyet rollerinin yeniden yapılandırılmasında… şiddetli ve yaygın şekilde 
yaşanmaya başlanan problemler üzerine gündeme gelmiş bir yaklaşımı temsil etmektedir. Çok daha önemlisi, bu 
anlayışın kaynağı da modernitenin yol açtığı problemleri söz konusu alanlarda ve ilişkilerde en şiddetli biçimde 
yaşamakta olan batı toplumlarıdır. Batının yaşadığı problemlerin henüz başlangıcında olan Türkiye gibi ülkelerde/ 
toplumlarda dillendirilen bu söylem, zihinlerde ve hayat tarzlarında güçlü karşılıklara sahip olmadığı için dar bir 
entelektüel çevrenin dışında itibar görmemiştir. 
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ÖZET 

Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin temsilcilerinden olan Cahit Zarifoğlu 1940-1987 yılları arasında 
yaşamıştır. Kısa ömrüne hikâye, roman, deneme, tiyatro ve masal gibi türlerde çok sayıda eser sığdırmış olmasına 
rağmen; edebiyatımızda en çok şiirleriyle tanınmıştır. O, şiirlerinde düşünsel birikimini, toplumun manevi 
değerlerini, bu değerlerin karşı karşıya olduğu tehlikeleri kendine has bir söyleyiş biçimiyle dile getirmiştir. 
Bu şiirlerin en dikkat çeken tarafı ise imgesel anlam katmanlarına sahip olmalarıdır. Kadın da toplumun bir ferdi, 
eş ya da anne olarak Zarifoğlu’nun şiirlerinde sıklıkla yer verdiği konular ve imgeler arasında bulunmaktadır. Şair 
kadını; aile, toplum ve insanlık için var edici, birleştirici ve bütünleştirici role sahip bir birey olarak anlatmakta, 
adeta kutsamaktadır. Bu çalışmada da Menziller adlı kitabındaki şiirlerde yer alan kadına dair imgeler; şairin 
sanat anlayışı, dünya görüşü ve hayatı etrafında incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Cahit Zarifoğlu, Menziller, Şiir, Kadın, İmge 
 
 

THE IMAGE OF A WOMAN IN THE POEMS OF CAHIT ZARIFOGLU 
IN HIS BOOK “MENZILLER” 

 
ABSTRACT 

Cahit Zarifoglu, who was one of the representatives of Turkish poetry of the Republican period, lived 
between 1940-1987. Although he has written many works in genres such as stories, novels, essays, theater 
and fairy tales in his short life; he has been most known for his poems in our literature. In his poems, he expressed 
his intellectual accumulation, the spiritual values of society, the dangers faced by these values in his own way of 
saying. The most remarkable aspect of these poems is that they have layers of imaginative meaning. As a member 
of society, a wife or a mother, a woman is also one of the subjects and images that Zarifoglu often includes in his 
poems. The poet describes and almost blesses the woman as an individual who has an existential, unifying and 
integrative role for the family, society and humanity. In this study, the images of women in the poems in her book 
Menziller will be examined around the poet’s understanding of art, worldview and life. 

Keywords: Cahit Zarifoğlu, Menziller, Poem, Woman, İmage 
 

Giriş: Cahit Zarifoğlu ve Şiir Anlayışı 

1940 ve 1987 yılları arasında yaşamış olan Cahit Zarifoğlu; şiiri, yaratıcıya olan hasretinin, dünyada çektiği 
ıstırabın, özlemlerinin dile getiriliş vasıtası olarak görmüştür. Zaman zaman yaşadığı olayların ve hayatında 
önemli yere sahip olan kişilerin de onun dizeleri için birer ilham kaynağı oldukları fark edilmektedir. Annesi, 
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anneannesi, eşi, çocukluk yılları, Maraş yılları, tanıdığı ve sevdiği şairler, camilerden duyulan salalar bu 
ilham kaynakları arasında sayılabilir. 

Çocukluk zamanlarında aile içerisinde adını çok duyduğu, Nakşî şeyhi Âbid Efendi, onun şiirlerinde de var 
olan zihin yapısının inşasında önemli bir yere sahiptir. “İlk gençlik heyecanını atlattıktan sonra Cahit 
Zarifoğlu’nun manevi atmosferinin oluşmasında Âbid Efendi’nin önemli bir etkisi vardır” (Yorulmaz 2020: 19). 
Bu tesir ve manevi güç onun ömrü boyunca yaşadıklarının ve gördüklerinin şiire yansıması esnasında manevi bir 
dinginlik, tevazu ve bilinçle örülmüştür. 

Hayat ve sanat anlayışında etkili olan bir diğer isim de Nuri Pakdil’dir. “Cahit Zarifoğlu ve akranı olan 
arkadaşlarının da Nuri Pakdil’i izleyerek onun izinden gittiğini, şehrin kimi gazetelerinde sanat sayfası 
düzenlemeye başladıklarını görüyoruz” (Yorulmaz 2020: 21). Özellikle dergicilik faaliyetlerinde bu etkinin 
varlığı tartışmasız rol oynamaktadır. 

Gerek manevi anlamda gerekse hareket adamlığı hususunda Necip Fazıl da Zarifoğlu’na çok şey katmıştır. 
Necip Fazıl’daki duruş mensubiyeti, onda da görülmektedir. Buna göre Müslümanın, bir duruş ve düsturu 
olmalıdır. Bu duruş ve düstur üzerine hareket edilmelidir (Toka 2018: 53-54). Zarifoğlu da hem bir Müslüman 
hem de şair olarak, manevi dünyasının dinamiklerini, eserleri ve duruşu vesilesiyle ortaya koymuştur. “Şiirlerinde 
Necip Fazıl Kısakürek çizgisini yer yer İkinci Yeni’nin anlatım tarzıyla devam ettirmiş olan Cahit Zarifoğlu, 
şiirlerinde İslamiyeti, ruhu ve batı karşıtlığını işlemiştir” (Enginün 2021: 136). Topluma ve manevi değerlere 
karşı duyarlılığını, şiirlerinde uyguladığı tekniklerle birleştirmiş, kapalı bir anlatım tarzını tercih etmiştir. Bu 
durum da dizelerindeki kelimelerin hem şekil hem de içerik boyutuyla vurguladığı düşüncenin, üzeri örtük ve 
imgesel şekilde taşıyıcısı olma durumunu beraberinde getirmiştir. 

Maraş Lisesi onun, kendi gibi düşünen ve benzer dünya görüşüne sahip olan isimlerle bir araya gelerek 
benliğini, dünyayı ve sanatı anlamlandırdığı yılların adı olmuştur. Aralarında Erdem Bayazıt, Sait Zarifoğlu, 
Alâeddin Özdenören, Rasim Özdenören, Mehmet Akif İnan gibi isimlerin bulunduğu bu grup; heyecanlı, meraklı 
ve eleştiriye de açık sanat anlayışlarıyla bir yandan ortak zevk ve estetik tavırla yazmış, bir yandan da dönemin 
dergi ve gazetelerini yakından takip ederek günü ve günceli yakalamaya çalışmıştır. Zarifoğlu’nun 1960’larda 
başlayan İstanbul yılları da hayatının ve sanatının şekillenmesinde önemli işleve sahip olmuştur. 

Zarifoğlu günlüğünde, şiir ve şair hakkındaki düşüncelerini şu şekilde ifade etmiştir: “Çoğu kez şiirin 
şairden bağımsız olduğunu düşündüm. Bu nedenle olacak şairliğime hiç sahip çıktığım olmadı” (Zarifoğlu 2021b: 
91). dedikten sonra şiirin ne ve nasıl olduğu hususunda şunları belirtmektedir: 

“Şiir yaptığımız bir şey değildir. (ah bütün eşya öyle değil mi?) Şiir kendisi var. Bir rastlantıyla değil, 
tersine bir özel iradeyle çıkıyor yeryüzüne. Barajdaki su, kendine bırakılmış kanallardan akar. İnsan 
bütününün arkasında bekleyen şiirin aktığı kanallar değil mi şair? Şairler olmasaydı, şiir üzerimizden 
aşar; hayatı besleyemez, seliyle öldürürdü” (Zarifoğlu 2021b: 91-92). 

O, edebiyatın hemen her alanında kalem oynatmış, şiiri daima göz önünde tutmuş, hangi türde yazarsa 
yazsın eserin şairane olması gerektiğine dikkat çekmiştir (Atay 2019: 12). Onun böylece şaire ve onun bir parçası 
olan şiire önemli bir görev yüklediği de fark edilmektedir. 

Hayat anlayışı ve manevi dünyası ışığında kurduğu dizelerinin en dikkat çeken tarafı imgesel ve kapalı 
sayılabilecek derecede derin anlamlı bir dile sahip olmasıdır. İlk şiirlerinde dış dünyanın resmini çizen şair; 
geçmişle, içinde yaşanılan çağ arasındaki mesafeyi iyice aralayan günümüz insanına; yaşayıp da farkına varmadığı, 
varamadığı çarpıklıkları çoğu kişinin anlaşılmaz bulabileceği şiirlerinde üstü örtülü biçimde dile getirmiştir. 
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Müslümanların dertleriyle dertlenme son dönemde yazdıklarının ana eksenini oluşturmuştur (Yorulmaz 
2020: 40). Müslümanların işgal altında bulunan toprakları, gördükleri eziyetler ve yaşadıkları sıkıntılar, diğer 
dindaşlarının umursamazlığı, kültürel yabancılaşma onun için dünyaya haykırılması gereken konular arasındadır. 

Onun şiirlerinde içine kapanık; ancak bir o kadar da meraklı bir karakter dünyasının etkisinden 
bahsedilebilmektedir: 

“Gündelik hayatın kirinden, yoğunluğundan, telaşından kaçmayı seviyordu Cahit. Arayışı bitmiyordu. 
Meraklarının, yapmak istediklerinin peşinden koşmaktan vazgeçmiyordu. Maceraperest bir ruhu vardı. 
Yapmak istediğini gerçekten kafasına koyarsa engel tanımıyordu” (Temizer 2018: 86). 

Yaşadıkları ve yazdıkları çoğu zaman anlaşılmamasına, bu yüzden de yer yer eleştirilmesine rağmen; 
anlaşılmamak ve eleştirilmek çok da umurunda olmamıştır. Başkalarının ne dediğinin takibini yirmili 
yaşlarındayken bırakmıştır. Sadece kulak vermesi gerekenlerin, işaret noktası bildiği ustaların görüşleri onun için 
bir anlam taşımıştır (Akbayır 2018: 25). Şiirlerinin kendine has imge ve dil yapısının, onun kendini belli etmeyi 
ve ortalıkta görünmeyi pek de sevmeyen karakter yapısını yansıttığı düşünülebilir. 

O, şiir yazmak kadar onu anlamanın da belli bir birikim gerektirdiğini düşünen bir şairdir. “Şiiri anlamak 
isteyenler, önce gündelik dilin ‘anlam’ talep eden anlayışından sıyrılmalı ve şiirin ‘imge’ kavramında cisimleşmiş 
bilgisine sahip olmalıdır. Elbette böyle bir şiir herkese değil, ancak belli bir kitleye açık olacaktır” (Armağan 
2012: 63). Ancak 1970’lerden itibaren şiirini daha anlaşılır hâle getirdiği gibi, şiir anlayışını da anlamlı şiire doğru 
kaydırmış ve muhayyel okurundan entelektüel sermaye talep etmemiştir. Zarifoğlu’nun bu değişiminde politika 
doğrudan belirleyicidir (Armağan 2012: 68). O artık şiir vasıtasıyla İslami söylem türünün temsilcilerinden biri 
olmuş, topluma bu yönde mesajlar veren dizeler ortaya koymuştur. Bu durum da onun şiirinin ideolojik bir 
görünüme sahip olmasına yol açmıştır. 

Şiirlerindeki felsefi derinliğin altında yatan en önemli etkenin; onun yalnızlığı tercih eden, tek 
başınayken düşünmeyi ve düşüncelere dalmayı arzu eden yaradılışı olduğu söylenebilir: 

“Zarifoğlu kalabalıktan sürekli kaçardı. O toplulukta bile olsa yalnız yaşardı. Her yerde görülür, 
herkese yardım eder, hiçbir zaman kalabalıkların önüne çıkmaz, kendini gösterme isteği göstermezdi. 
Çünkü onun durmadan yeni dünyalar kurabilmesi, kalabalıkta bile olsa, ayrı dünyalarda yaşamasına 
bağlıydı” (Gürdoğan 2018: 56). 

Hayatın ve ölümün, aşkın ve isyanın, insanın ve insani olanın şiirini yazmıştır. İnsan onun şiirlerine 
hatalarıyla, günahlarıyla, sevaplarıyla, her şeyiyle girmiştir. Varlıkla yokluk, geçmişle bugün arasında çıkılan 
yolculuklar da vardır dizelerinde. En belirgin özelliği ise protest bir yapısının olmasıdır (Turan 2018: 177-178). 
Bazen toplum içerisindeki bir sorunu, aile kurumundaki bozulmalar üzerinden eleştirirken; bazen de eziyet gören, 
ölüm kalım mücadelesi veren Müslüman bir topluma karşı harekete geçilmeyişine sert bir dille isyan etmektedir. 

İlk şiir kitabı İşaret Çocukları (1967) adını taşımaktadır. Bu eserindeki şiirlerinden sonra imgeden anlama 
doğru bir seyir izleyen estetiğinin yola çıkış noktası; yerinden edilmiş nesnelerin oluşturduğu kaotik bir imge 
düzeni ve armonik olmayan bir ses yapısıdır. İlk şiirlerinden başlayarak kendisine en yakın görünen iki şairin, 
Necip Fazıl ve Sezai Karakoç’un, şiirlerinden uzağa kurmak ister çadırını; bağlantıları, izleri yok etmek 
istercesine ustalarının asla ıskalamadığı anlam ögesini alabildiğine reddederek yola çıkar (Daşcıoğlu 2020: 122). 
Şiirlerini bu anlayış doğrultusunda kuran Zarifoğlu’nun diğer şiir kitapları Menziller (1977), Yedi Güzel Adam 
(1973) ile Korku ve Yakarış (1985) adlarını taşımaktadır. 
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1. “Menziller”deki Şiirlerinde Kadın İmgesi 

Cahit Zarifoğlu’nun ilk olarak 1977 yılında basılan Menziller adlı şiir kitabında yer alan şiirlerinde kadın 
imgesi; bazen anne, bazen bir eş, bazen de toplumun düzenli ve ahlaklı yapıya sahip olmasında birincil öneme 
sahip bir fert olarak ortaya çıkmaktadır. Bu metinlerde kadın hangi rolle yer alırsa alsın şairin onu, Allah’ın bir 
emaneti olarak gördüğü, bundan dolayı kadını kutsal bir varlık olarak nitelendirdiği ve toplum içerisinde manen 
sağlıklı bireylerin yetişmesinde temel etken olarak konumlandırdığı görülmektedir. 

Alaeddin Özdenören; Akif İnan ve Cahit Zarifoğlu’nda kadının, bir başlangıç olduğunu ifade etmektedir. 
Bu da mükemmeli aramanın başlangıcıdır (2018: 28). Zarifoğlu’nun özellikle olgunluk döneminde kadın, 
erotizmden çok bir ideali aramanın yönü olarak yer almaktadır. Artık kadın bitmekte, bağlanıştan doğan yeni 
bir şiir fışkırmaktadır (Özdenören 2018: 32-33). Kadın, şiirin temelinde yer alan bir unsur olmasının yanı sıra, 
yaratılıştan gelen bir kutsiyetle de aslında başlı başına bir şiir olarak sayılmaktadır. 

Onun şiirlerinde yer alan kadın imgesinin hem toplumsal değerler hem de İslam dininin öngördüğü hayat tarzı 
boyutuyla yer aldığı fark edilmektedir: 

“Zarifoğlu’nun 1970’lerin sonundan itibaren değil 1967 ve 1973 tarihlerinde yayımladığı şiir 
kitaplarındaki şiirlerinde de, İslami hassasiyet ve dünya, belirgin şekilde mevcuttur. Ancak belki şairin 
şiirindeki ‘adanmışlık’ın dozu 1970’lerin sonundan itibaren artarak ideolojik boyut almıştır demek 
mümkündür” (Fedai 2020: 132). 

Dizelerindeki kadın; işini, eşini, anneliğini kutsal bilmiş, onların mükemmelliğinde kendini üstlere, 
başlara taçlığa, kendi ifadesiyle krallığa yükseltmiştir. Çünkü o, gölgesini bile kendisinin çiğnenemeyecek 
parçası bilmiş, onun korunmasını kendisine görev bellemiştir (Battal 2007: 72). Bu şiirlerde kadın, vaz geçilemez, 
inkâr edilemez ve kutsal bir gerçekliğin taşıyıcısı konumunda yer almaktadır. 

2. Toplumun Bir Ferdi Olarak Kadın 

Zarifoğlu’nun şiirlerinde toplum düzeninin sağlanması ve korunmasında kadının sorumluluğunun 
belirgin bir biçimde ifade edildiği fark edilmektedir. Doğa-Yılan-Kadın-Ana adlı şiirindeki “Ses ver komşu kız/ 
Çiçeklere su ver/ Dudağında açan gülleri göster/ Başörtülerin ne hoş ne güzel/ Kınalı ellerinle/ Şu akrebe bir 
yelken bir dümen ver/ Hey komşu kadın/ Dost kadın/ Zeynep miydi senin adın” (Zarifoğlu 2011: 233-234) 
dizelerinde kadın, komşu rolüyle yer almaktadır ve şair ona Zeynep adıyla hitap etmektedir. Zeynep, aynı 
zamanda da Peygamber Efendimiz’in kızının adıdır. Şair Zeynep’i dost ve komşu kadın olarak nitelendirerek, ona 
karşı duyduğu hürmeti, minneti ve yakınlığı ortaya koymaktadır. 

Kadının, toplumun kurulması ve varlığını devam ettirebilmesi için önemli olan yerini Sevgili Dostum 
adlı şiirinde şu şekilde ortaya koymaktadır: “İşte elleri işte duyguları/ Görünce çıplak etini/ Kavuşmayan giysileri 
arasından bir meczubun/ Kendi birdeni ve bir insan çocuğu/ İç açıcı ışıklar harlı yıldızlar tutuyor başının 
üzerinde/ bizim evin önünden de geçti/ benimle de gözgöze baktı/ Sevgili dostum insan kalabalığımız/ Diye söz 
etti bizlerden/ O yüzden/ Mümkün olduğunca doğurur/ bizde kadınlar” (Zarifoğlu 2011: 238) İnsanoğlunun 
çoğalması için kadının doğurganlığına işaret eden şair, toplumu, insan kalabalığı şeklinde ifade etmektedir. 

Parkta adlı şiirinde ise, parkta bulunan bir kadını şöyle anlatmaktadır: “Bir de/ kadın gördün/ karnını 
kırmızı mor turuncu/ ve dik duramayan gevşek sarı bir renkle/ çocuğa doldurmaya uğraşıyorlardı/ boğuluyorum 
dedi çocuk nemli çimende/ kaçıyordu ıslak bir aletle burularak/ ama sesini duydular/ bırakmadılar ama derinden 
dalgalandılar/ boğuluyorum dedi kadının çocuk yuvası ve bele döndü/ ama sesini duydular. Hepsini/ bıraktılar ve 
derinden dalgalandılar” (Zarifoğlu 2011: 240) Bu dizelerde parktaki bir kadının karnının kırmızı, mor, turuncu 
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ve sarı renklerinin çocuğa doldurulmaya çalışıldığı söylenmektedir. Burada bir zora koşma ve güç 
gösterme sezilmekte, ayrıca çocuğa bunu yapmaya çalışanların o kadın dışındaki birileri olduğu anlaşılmaktadır. 
Söz konusu durumun, kadının o çocuğun annesi olduğu düşünülürse, evlatların, annelerin rızaları dışında farklı ve 
kötü niyetli kişiler tarafından değiştirilmeye çalışılmasını resmettiği düşünülebilir. Anne, aylarca karnında taşıdığı 
ve sonra da bin bir emek vererek büyüttüğü evladının başkaları tarafından değiştirildiğine, kötülüklere 
sürüklendiğine şahit olmaktadır. Çocuk bazen kendine gelir gibi olup boğuluyorum dese de kötü niyetli kişiler 
onun peşini bırakmamaktadırlar. Bu dizelerin başındaki çocuk, sona doğru kadının çocuk yuvasına 
dönüşmektedir. Başta bağıran da çocukken, şimdi kadının çocuk yuvası bağırmaktadır. Çünkü onun diğer 
çocuklarını ve yuvasını da benzer bir tehlike beklemektedir. 

MÖ-1975 adlı şiirindeki “Bırakmak/ -tanrıya emanet hasta kadınları/ razı olmak mesafelere/ ikiz bir 
ben’i bırakmış gibi geride/ fısıltılar yüksek itirazlar vuruşlar duymak/ kendi öz sesinin içinde” (Zarifoğlu 2011: 
261) dizelerinde, geride kalan ve yardıma ihtiyacı olan, zor durumdaki kadınları tanrıya emanet hasta kadınlar 
şeklinde ifade etmektedir. Sarıkamış Tren İstasyonu’ndayken gördüklerini anlattığı şiirinin bu bölümünde 
kullandığı ifadelerden hareketle şairin, bireysel değil toplumsal bir endişeye sahip olduğu anlaşılmaktadır. 
Tanrı’nın erkeklere emanet ettiği kadınların hasta, yani zorluklar ve kötülükler içinde acı çektiklerini görmek; 
şairi derin bir hüzne sürüklemektedir. Buradaki kadınların hasta olması; yoksulluk, açlık, kimsesizlik olarak da 
anlaşılmaktadır. 

3.  Anne Olarak Kadın 

Cahit Zarifoğlu, anneliği kutsal bir olgu şeklinde algıladığını ve kadının, bu özelliğini yaradılışın ilk anından 
itibaren sürdürdüğünü şu cümlelerle ifade etmektedir: 

“Fıtraten bütün hazır oluşlarına rağmen, ve milyarlarca örneğine rağmen, Havva anamızın kainata 
doğarak gelen ilk insanı taşıyışındaki ve dünyaya getirişindeki duygusunu yaşıyorlar. Tıpkı ölümlerimizin 
paylaşılmaz olması gibi kadınların Allah’ın buyruğu ile hayat verişlerinde de o ilk orijinal duygu aynen 
yer alıyor” (Zarifoğlu 2021b: 64-65). 

Buna göre kadınlar, Havva anamızın, çocuğunu dünyaya getirirken taşıdıkları duyguyu aynen devam 
ettirmekte ve insan neslinin devamını sağlayarak Allah’ın buyruğunu yerine getirmektedirler. Ayrıca her annenin 
dünyaya getirdiği insanla ilgili olarak da şunu eklemektedir: “Bir eskimo kadından bir kızılderiliye, bir çinliden 
bir araba, bir amerikalıdan bir japona kadar böyle bu. Zira hepsi bir tek şeyi, içinde Müslüman ruh olan bebeyi 
doğuruyorlar. Yoksa, tıp kitaplarındaki kadar kalsaydı, annelik bu kadar büyük olabilir miydi?” (Zarifoğlu 2021b: 
65) Dolayısıyla anneliği kutsal yapan en önemli etken de hangi ırktan olursa olsun, bir kadının dünyaya getirdiği 
bebeğin Müslüman olarak hayata gözlerini açmasıdır. 

Şair, anneyi kendi varlığının özü olarak gördüğünü Yedi Güzel Adam adlı şiirindeki “Sevgili anneciğim/ 
Kemiğim” (Zarifoğlu 2011: 255) dizeleriyle ortaya koymaktadır. Annesine kemiğim diye hitap etmektedir ki; 
nasıl kemikler vücudu ayakta ve dik tutabiliyorsa, annesinin de onun dünyada dik durmasını sağladığını, yani 
zorluklar karşısındaki mücadele azminin kaynağı olduğunu kastetmektedir. 

Cahit Zarifoğlu anne olarak kadını şiirlerinde bazen sadece kadın kelimesiyle, bazen de ana/anne 
şeklinde ifade etmektedir. Çocuklarının annesi olan eşini Çoğalmak adlı şiirinde, insanlığın ortaya çıkışının temel 
kaynağı olan kadın olarak şu şekilde nitelendirmektedir: “Ben çocuklarım ve kadınım/ Bilerek erkekliği 
yeryüzünde/ Onun koşturmasıyla koşarak/ Bilerek kadınlığı yeryüzünde/ Onun koşturmasıyla kapanarak/ Er 
çocuklar sezinleyerek/ giderek tanıyarak erkekliği/ Onun koşturmasıyla atılarak/ Kızlar kendilerinde doğrudan 
bularak kadınlığı/ Onun 

BİLDİRİLER KİTABI

 49 |



 

 

koşturmasıyla açılarak/ Hızla istekle alarak” (Zarifoğlu 2011: 224) Onun koşturması eylemiyle kadının, 
bir evi yuva yapan; toplumu, aile ile inşa eden birleştirici, düzenleyici rolüne dikkat çekmektedir. Onun er 
çocuklar sezinlemesi de dünyaya getirdiği ve faydalı bireyler yani erler olarak yetiştirdiği evlatlar olarak ifade 
edilebilir. Er kelimesi aynı zamanda da bu çocukların savaşçı ve mücadeleci karaktere sahip olmalarını 
nitelemektedir. 

Zarifoğlu her anneyi, ilk çocukları doğuran Havva anamız gibi gören bir anlayışla saygıyla anmaktadır 
şiirlerinde: 

“Kadınlara merhamet duyduğunu, onların, fıtraten bütün hazır oluşlarına ve milyarlarca örneğine 
rağmen, Havva anamızın kainata doğarak gelen ilk insanı taşıyışındaki ve dünyaya getirişindeki 
duygusunu yaşadıklarını, bu bakımdan ayrımsız her annenin bir Havva olduğunu belirtir. Ona göre, tıpkı 
ölümlerimizin paylaşılmaz olması gibi kadınların Allahın buyruğu ile hayat verişlerinde de o ilk orijinal 
duygu aynen yer alır” (Bostan 2007: 59-60). 

Şekiller adlı şiirinde, ana rolüyle ifade ettiği kadın hakkında şunları söylemektedir: “Ve çocuklar tuz 
yalarken çocuk avuçlarından/ NEREDE BULABİLSEM SENİ/ Baba bıçağını ağır ağır çekerken/ YETİŞİP/ Ana 
dalgın ve su dibinde yürür gibi/ DİZÜSTÜ DÜŞSEM ETEKLERİNE/ Ana dalgın ve su dibinde yürür gibi/ üzüm 
tiyekleri ceylan dolu etekleri” (Zarifoğlu 2011: 230-231) Bu dizelerin öncesinde Hz. Musa’ya ve onun 
mucizelerine de gönderme yapan şair; çocuklar, baba ve ana figürleriyle de bu peygamberin, İsrailoğulları’nı 
Firavun’un zulmünden kurtarması hadisesine gönderme yapmaktadır. Bu zulmün Kur’an-ı Kerim’deki Bakara 
suresinde şu şekilde anlatıldığı görülmektedir: “Hatırlayın ki sizi Firavun’un adamlarından kurtardık. Onlar size 
işkencenin en kötüsünü revâ görüyorlar, erkek çocuklarınızı boğazlıyorlar, kızlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bu size 
reva görülenlerde rabbinizden büyük bir imtihan vardı.” (2/49) Erkek çocukların öldürülmesi, onların anne ve 
babaları için de birer zulüm olmaktadır ve Cahit Zarifoğlu annelerin yaşadığı ıstırabı, onların dalgın duruşunu tasvir 
ederek ve bu hareketsizliklerini su dibinde yürüyen bir insanın görünüşüne benzeterek ifade etmektedir. Ayrıca 
eteklerini üzüm tiyeklerine yani asma dallarına benzettiği, onların da ceylan dolu olduğunu söylediği 
görülmektedir. Bu da annelerin çaresizliğini ve yaşadıkları korkuyu göstermektedir ki çaresiz olan bir insanın 
kollarının aşağı düşmesi gibi, annelerin kolları da asma dallarına benzetilerek aşağı düşmüş şekilde çizilmektedir. 
Onların eteklerindeki ceylanlar ise yaşadıkları korkuyu, paniği ve yine çaresizliklerini işaret etmektedir. Çünkü 
ceylanın da yavrusu vahşi hayvanlar tarafından onun gözleri önünde avlanmakta ve yok edilmektedir. Tıpkı 
annelerin oğullarının, firavunun emriyle öldürülmesi gibi. 

Bu şiirde, çocukları yok edilen annelerin, onlar için duydukları özlem de hissedilmektedir. Zarifoğlu 
annelerin çocuklarına karşı her an duydukları özlemi şöyle açıklamaktadır günlüğünde: “Yavrunun bedeni, kişiliği 
ve fikirleri büyüdükçe (ve çocuk anneye sığamıyacak kadar büyüdükçe) çocuğun annenin içindeki karşılığı 
küçülmekte ve anne, buna karşılık varlığını dengede tutabilmek için ona karşı özlemini büyütmektedir.” 
(Zarifoğlu 2021b: 128) Çocuk büyüdükçe her ne kadar anneden uzaklaşsa ve daha bağımsız olsa da anne, ona 
duyduğu özlemle çocuğunu her daim içinde hissedebilmektedir aslında. 

Doğa-Yılan-Kadın-Ana adlı şiirinde şairin kadını yine ana rolüyle betimlediği ve onun birleştirici, 
bütünleştirici gücüne işaret ettiği görülmektedir: “Ana/ Ekmek tahtasında yufka ve bir düş/ Kurar gibi gidip gelen 
el/ Eğilen ekmeğe sıcaklığını veren beden/ Sacın alevini alan incelik/ İçinde tereyağı eriyen bazlamayı/ Ana/ Aç 
çocuğu bir atlı gibi yetiştirir/ Yoksa çocuk/ Elde kalmaz dağılır/ Yuvadan kopmak isteyecektir” (Zarifoğlu 2011: 
234) Şair, ananın evini yuva yapan gücünü; yufka, ekmek ve bazlama gibi undan yapılan ve aslında emeği 
sembolize eden buğdayın işareti ile göstermektedir. Tohumun buğdaya, buğdayın una dönüşmesi için verilen emek 
gibi bir ana da unun hamura, hamurun da ekmeğe dönüşmesi için güç harcamaktadır. Burada ekmek; gerçek 
manada temel gıda 
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maddesi olarak yer aldığı gibi bir ananın yuvasını ayakta tutmak, aile fertlerinin birbirinden ayrılmasını 
önlemek için verdiği emeği de sembolize etmektedir. Zaten bu dizelerin sonunda da görüldüğü üzere ana olmadığı 
takdirde çocuğun elde kalmayıp dağılacağı, yuvadan kopmak isteyeceği belirtilmektedir. Ayrıca ekmek, 
Zarifoğlu’nun anılarında annesini ve eski günlerini hatırlatan bir sembol olarak da yer almaktadır: 

“Annemin yaptığı ev ekmeklerinin hayâliyle yaşıyorum. Ekmek tablasında en az bir aylık bir stok 
halinde bekleyen, istediğim zaman bir sofra bezinin üzerine koyup su serperek yumuşatılan, katlanan, 
içine peynir, dolma, hatta pilav, her türlü yemek, yiyecek dürüm yapılabilen o ev ekmeğini özlüyorum” 
(Zarifoğlu 2021a: 82). 

Ekmek onda emeği, aza kanaat etmeyi, manevi değerleri anlatan bir sembol olmasının yanı sıra annesine, 
ailesine, geçmişe duyduğu özlemin de taşıyıcısı olma görevini üstlenmektedir. 

Akşam Sofrasında Yedi Kişilik Bir Aile Oyunu adlı şiirde anne, çocuğunun üzerinden duasını eksik 
etmemesiyle yer almaktadır: “ ‘Benim o bezirgan/ O kervanı ben götürdüm Yemene/ Çölde güneş/ Gökten taş 
yağar gibi açılırken üzerimize/ Oğullarım sizler/ Sabır keseleri içinde/ Ananızın muhabbetle beklediği zamanlar 
gelmeden/ Belkemiğimden kurtulur bazen/ Batardınız yüreğime” (Zarifoğlu 2011: 306) Oğulları için analarının 
muhabbetle beklediği zamanlar; onlara kavuşma anlarıdır. Onların, annelerinin yüreğine batması ise annenin, 
evlatlarına duyduğu hasreti ve bu yüzden çektiği acıyı işaret etmektedir. 

Bu şiirin ilerleyen bölümlerinde şiirin öznesi olan şair, annesine seslenerek şunları söylemektedir: “/Ben 
şair olarak/ Bitmez bir kartal çubuğu tüttürüyorum/ / ‘Hayır anneciğim Nijerya Çad Uganda da/ Hiç de uzak 
değil/ İnsan orada da/ Sabah kalkar işleri vardır/ Tıpkı/ Ve sonra/ Akşam sofrası o uzaklarda/ Dilini bilmediğimiz 
hoş omuzlu/ Yuvarlak ve işlek omuzlu/ O kız tarafından serilince/ Bizim soframıza da değer bir ucu’ ” (Zarifoğlu 
2011: 318) Şair Nijerya, Çad, Uganda gibi nüfusunun bir bölümü ya da çoğunluğu Müslümanlardan oluşan; ancak 
Avrupalı milletler tarafından sömürgeleştirilen Afrika ülkelerinden söz etmektedir. Annesine, bu ülkelerin aslında 
çok da uzak olmadığını belirterek coğrafyanın uzaklığının onun için önemli olmadığını, manevi manada onlarla 
gönül birliği kurduğunu vurgulamaktadır. Onlar doyunca, kendisinin de doyduğunu kastetmektedir. Burada anne, 
insani bir duyarlılığa sahip olan şairin bu doğrultudaki düşüncelerini paylaştığı fikirdaşlarını temsil etmektedir. 

Bir yazısında, dünyadaki Müslümanların içinde bulundukları zor durumlara dair düşüncelerini şu şekilde 
belirtmektedir: 

“Dünyanın bazı bölgelerinde bazı Müslümanlar, İslâm’ı ve Müslümanları yok etmek isteyen bazı 
güçlere karşı, silahlı mücadele veriyorlar. Ve bizler görünüşte bu silahlı mücadelenin uzağındayız. İşte 
bizlere bir imtihan. İşte Allah’ın, kendisi için savaşanları şerefli kıldığı, ama onları kılları kıpırdamadan 
kendi hâline bırakan, onlara ulaşmak için hiçbir gayret göstermeyen ve onların yanında olmak için 
içlerinde bir arzu olsun beslemeyenleri zelil kıldığı bir imtihan” (Zarifoğlu 2021a: 20). 

Zarifoğlu, dindaşlarının uğradığı zulme sessiz kalanları, onların ölüm kalım mücadelelerinde yanlarında 
durmayanları bir imtihanda hem de harekete geçmezlerse kendilerinin de zararlı çıkacakları bir imtihanda 
görmektedir. Bu insanlar bir gaflet içerisindedirler ve kanları akıtılan Müslümanların sorumluluğu onların da 
üzerindedir. 

Kadının anne rolüyle yer aldığı bir başka şiir de Onun İçin adını taşımaktadır. Burada da annenin, yuvası 
için katlandığı sıkıntılar dile getirilmektedir: “Bir kadın bir baş kesiyor gördüklerim/ Bir kadın kendiyle oynuyor/ 
Kendine ve çocuklarına parçalanarak/ Soğuk sıcak yanıp donarak” (Zarifoğlu 2011: 242) Bir kadının baş 
kesmesi, yuvasının etrafında dolaşan tehlikeleri ortadan kaldırmaya çalışmasını; kendiyle oynaması, çocuklarıyla 
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oynaması yani onları eğitmesini; kendine ve çocuklarına parçalanması ise hem kendine hem de 
çocuklarına sahip çıkmasını anlatmaktadır. Bu süreç o denli zorludur ki kadın, bazen yanmakta bazen de 
donmakta; yani türlü eziyetlere maruz kalmaktadır. 

Cahit Zarifoğlu’nun şiirlerindeki cefakâr ve zorluklar karşısında hep dik duruşlu anne modeli, onun kendi 
annesinin yansıması olarak da düşünülebilir. Rasim Özdenören, onun annesi Şerife Hanım’ın çoğu Anadolu kadını 
gibi kan kusup kızılcık şerbeti içtim diyen türden bir insan olduğunu söylemektedir. Onun mensubu olduğu aile 
Evliyazadeler; tevekkülü ve katlanmayı bilen bir aile olarak var olmuştur. Şerife Hanım da en sıkıntılı günlerde 
bile çocuklarına yokluk ve yoksulluk hissettirmemeye özen göstermiştir (Özdenören 2007: 10). Annesi yaşadığı 
acıları, yoksunlukları çocuklarına hissettirmemeye çalışmış, Cahit Zarifoğlu da onu her zaman bu sağlam, 
kanaatkâr ve dirayetli duruşuyla örnek almış, hatırlamıştır. Şiirlerinde hep anlattığı sağlam duruşlu, dayanıklı 
anne modelinde de böyle bir anneye sahip olmasının payı kaçınılmazdır. 

4. Eş Olarak Kadın 

Aile kurumuna büyük önem veren Cahit Zarifoğlu; erkeğin, eşine karşı sorumluğunu Peygamber Efendimiz’in 
bir sözünden de faydalanarak şu şekilde ifade etmektedir: “ ‘En iyileriniz eşlerine en güzel muamele edenlerinizdir’ 
meâlindeki Peygamber sözü, kadına iyi muamele etmenin boyutlarını, önemini anlatıyor Müslümana. Eşine güzel 
muamele eden, Allah katında iyi insan. Bunun derecesini ve mükâfatını ise hiçbir dünyevî değerle ifade etmeye 
imkân yok.” (Zarifoğlu 2019: 162) Erkek, eşini kötülüklerden koruyacağı gibi, onun başka insanların 
kötülüklerinden zarar görmesinin de önüne geçecektir. Ona göre bu anlayış Peygamber’in, erkeklere vasiyeti 
olarak da düşünülmeli ve hiçbir zaman akıldan çıkarılmamalıdır. 

Kadın, onun şiirlerinde eş rolüyle de yer almaktadır. Bu rolün belirginleştiği şiirlerde kadının, çocuklarını 
faydalı birer birey olarak yetiştirip topluma kazandırmada yönlendirici olduğu, eşinin, hayatın zorluklarını 
aşmasında ve kötülüklere, haksızlıklara karşı koymasında yanında durduğu dile getirilmektedir. 

Çoğalmak adlı şiirinde de “Ve dünyada/ Yere basarak/ Haberi alıyor yayıyorduk işlenmiş ovalara/ Sesimiz 
olan atımızla – atlarımız olan sesimizle/ Kadında çocuklarımızı çoğaltarak – şiirimizle/ Kent kurulu yamaçlara 

– ıssız dağlara da” (Zarifoğlu 2011: 226) dizelerinde kadın, insan neslinin devamını sağlamadaki rolüyle, 
doğurganlığıyla dizelere girmektedir. Kent kurulu yamaçlar da ıssız dağlar da onun doğurduğu çocuklar sayesinde 
sahipsiz kalmayacak; doğurulan çocuklar kutlu yürüyüşün, direnişin, dirilişin askerleri olacaklardır. 

Bu şiirinde kadına, eşi olarak çocuklarını kötülüklerden koruması noktasında tembihte de bulunmaktadır şair: 
“Benim çok çocuğum oldu/ Kadınım sen onların yüzlerini/ Çalılardan kolla” (Zarifoğlu 2011: 223) Şair, kendisine 
eş olan kadını, çocuklarını koruma, gözetme manasında sorumlu kılmaktadır. Çalı; insanın yüzüne değdiğinde, 
ince dallardan oluşmasına rağmen dikenleri ve sivri uçları dolayısıyla nasıl ki yüzde çizilmelere, yaralanmalara 
sahip olacaksa; hayatta çocukların karşısına çıkabilecek olan, ancak çoğu kez pek de önemsenmeyen durumlar 
da onların kötü yönde etkilenmelerine, zarar görmelerine neden olabilecektir. 

Aynı şiirde hayat arkadaşına “Güzel kılınan sen/ Beni de kutsal sıvamaktasın/ Güzelleşiyorum çocuklarımızla/ 
Hatırladıkça koşuyorum -biz geleceği/ Çoktan yaşadık öyle mi kadınım.” (Zarifoğlu 2011: 223-224) diyerek 
seslenirken ona hep kadınım diye hitap etmesi de dikkat çekicidir. Bu sesleniş onun, eşini kendinden bir parça 
gibi gördüğünü gösterdiği gibi; “Güzel kılınan sen” ifadesiyle peygamber efendimizin veda hutbesinde söylediği 
gibi onu, Allah’ın bir emaneti olarak gördüğünü göstermektedir. Veda hutbesinde; 

“Ey insanlar! Kadınların haklarına riayet etmenizi ve bu hususta Allah’tan korkmanızı tavsiye ederim. 
Siz kadınları Allah’ın emaneti olarak aldınız. Onların namus ve iffetini Allah adına söz vererek helâl 
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edindiniz. Dikkat edin! Sizin kadınlar üzerinde hakkınız olduğu gibi onların da sizin üzerinizde hakları 
vardır. Sizin onlar üzerindeki hakkınız iffet ve namuslarını korumalarıdır. Kadınların sizin üzerinizdeki 
hakları geleneklere uygun biçimde yiyecek ve giyeceklerini sağlamanızdır. Kadınlar hususunda Allah’tan 
korkun ve onlara en iyi şekilde davranın” (Erul 2012: 592). 

denilerek kadınlar, erkeklere Allah’ın emaneti olarak gösterilmiştir. Bu durum da kadının şiirde, güzel 
kılındığı şekline ifade edilmesine vesile olmaktadır. 

1958 Ekiminde adlı şiirinde ise bir ölüm kalım mücadelesi içerisindeki erkeğin eşinden şu şekilde 
bahsedilmektedir: “Ne gürültüyle ne haykırarak ne de kahkahayla/ Ne son solukta öç öğütleyerek/ Ne de kadınım 
arkamdan gel diyerek/ Ne yârı ne yâranı görerek gözü/ Bir karınağrısına uğramış gibi/ Kıvranıp büzülüp ölüm 
korkusunu giyip iğrençlenerek/ Ölürken/ Başucundaydılar yaralarından beter bir bangırtı/ Koparan karısı. 
Erkekler hısımlar/ Kalblerini daraltan can verişi önünde/ İncecik gergin yırtabilir yürekleri” (Zarifoğlu 2011: 
295) Buna göre erkek, eşini ardında bırakarak ölüme yürümüş, sonrasında yaralı halde onu gören eşinin kopardığı 
feryatlar içerisinde can çekişmiştir. Burada erkeğin, eşini tehlikeye atmamak düşüncesiyle ardından çağırmadığı, 
ancak son olarak düştüğü bu zor durumda da onun için en çok ıstırap çeken kişinin eşi olduğu görülmektedir. 
Zaten şiirin sonraki dizelerinde de şair “Zaman ağlayan kadınların” (Zarifoğlu 2011: 296) diyerek bu şekilde 
kocası öldürülen, dul kalan kadınların söz konusu zamanlardaki sayıca fazlalığına vurgu yapmaktadır. 

Akşam Sofrasında Yedi Kişilik Bir Aile Oyunu adlı şiirde bir annenin dirayetli duruşu, oğullarının kötü 
haberini aldıktan sonra ağlamaya başlayan eşine söylediği sözler şu dizelerle verilmektedir: “Ağlamaya başlıyor 
baba ‘ah benim emeklerim’/ Ağlıyor ana ‘ey ağlayan efendi/ gönlümün tacı efendi/ evimin direği/ erlerin eri’/ 
Ağlıyor bacı ‘ağlar ana/ ya ağlar mıymış hiç baba’/ O ses vuruyor elime sofranın altında” (Zarifoğlu 2011: 312) 
Kadın, kocasını; ağlamaması, dik durması, evinin direği yani en büyük dayanağı olduğu noktasında telkin 
etmektedir. 

 
 

Sonuç 

Cahit Zarifoğlu’nun şiirlerinde İslami söylem tarzının etkinliği ve imgesel anlatım tarzı dikkat 
çekmektedir. O, toplum içerisindeki sorunlara, ailedeki ve insanî değerlerdeki bozulmalara, Müslümanların 
maruz kaldığı tehlikelere dikkat çekmiş, bunları eleştirel bir bakış açısıyla dile getirmiştir. Kadın da bu metinlerde 
medeniyetin kurucu ve taşıyıcı unsurları arasında olma bakımından kullanılan imgeler arasında yer almaktadır. 

Cahit Zarifoğlu’nun Menziller adlı kitabındaki şiirlerinde kadının toplumun düzeni için sağlam bir yapıya 
sahip olması gereken aile kurumunu bir arada tutan temel unsur olarak görüldüğü fark edilmektedir. O, hem bir 
eş hem de anne olarak Tanrının emaneti olarak görülmekte, ona derin bir saygı ve hürmet duyulmaktadır. Şair 
sadece kendi ülkesindeki değil tüm Müslüman ülkelerdeki kadınların sıkıntılarını paylaşmaktadır. Bu kadınlar 
kötü insanlarla, kötülüklerle, savaşlarla, yoksullukla, kimsesizlikle mücadele ederlerken; onurlarını hiçbir zaman 
çiğnetmemekte, metanetlerini korumaktadırlar. Ailelerine ve evlatlarına yönelen kötülüklere karşı kendilerini 
siper etmektedirler. Kadınların yuvalarını korumak için katlandıkları eziyetler, çocukları için duydukları endişe 
de onların fedakâr ve cefakâr yapıları vesilesiyle ortaya konmaktadır. 

Kadınların bu duruşları karşısında erkeklerin de görevini belirten şair, kadının varlığını, iffetini, onurunu 
korumada onlara sorumluluk yüklemekte, kadının onlara Allah’ın ve Peygamber’in emaneti olduğunu 
hatırlatmaktadır. Kadın, Cahit Zarifoğlu’nun şiirlerinde ahlakıyla, gururuyla, dayanıklılığıyla, evlatlarını ve 
yuvasını ayakta tutmak için verdiği mücadeleyle anlatılmaktadır. 
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KADIN, ROMAN, OKURLUK ve YAZARLIK TARTIŞMALARININ 

ODAĞINDA BİR BİYOGRAFİK ROMAN ÖRNEĞİ: SUSTUM ANNE 
 
 

Emine Bilgehan TÜRK* 

ÖZET 

Şükûfe Nihal Başar, yazdıkları ve yaptıklarıyla Türk kadını için önemli isimlerden biri olmuştur. Öncelikle 
kadınların eğitim hakları için verdiği mücadele; şiir, roman, makale, konferans gibi türlerde verdiği eserler onu 
yaşadığı dönemin önde gelen kadın simalarından biri yapmıştır. Ailesinin, özellikle de babasının onun eğitimi 
için gösterdiği çaba, evlerinde şahidi olduğu edebî sohbetler, yaşanılan zamana dair tartışmalar onun küçük yaşta 
toplum meseleleri karşısında duyarlı bir kişiliğe sahip olmasını sağlamıştır. Türk kadınının eğitim ve sosyal hakları 
için mücadele eden, memleket meseleleri karşısında sorumluluk alabilen Şükûfe Nihal, özel hayatında da sıra dışı 
bir ömür yaşamıştır. Türk kadınının siyasi ve sosyal hayattaki kazanımları üzerine yapılan çalışmalar, biyografik 
roman türüne olan ilginin artması bu öncü kadın yazar üzerine de çalışmaların artmasına neden olmuştur. 

Bu çalışmada romanın “muzır” görüldüğü bir zamanda romancı olabilen Şükûfe Nihal’in hayatını konu 
edinen Demet Altınyeleklioğlu’nun “ ‘Açmayan Tomurcuğun Romanı’ Sustum Anne” adlı eseri, Şükûfe Nihal’in 
hayatı ve biyografik roman türü açısından ele alınmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Şükûfe Nihal, Sustum Anne, Biyografik Roman, Kadın 
 
 

AN EXAMPLE OF A BIOGRAPHIC NOVEL IN THE FOCUS OF 
WOMEN, NOVEL, READERSHIP AND AUTHORSHIP DISCUSSIONS: 

SUSTUM ANNE 
ABSTRACT 

Şükûfe Nihal Başar has become one of the important names for Turkish women with her writings and 
actions. First of all, women›s struggle for their right to education; Her works in the genres such as poetry, novels, 
articles and conferences made her one of the leading female figures of her time. The efforts of her family, 
especially her father, for her education, the literary conversations he witnessed at home, the discussions about the 
time she lived, made her have a sensitive personality towards social issues at a young age. Şükûfe Nihal, who 
struggles for the education and social rights of Turkish women and can take responsibility for the issues of the 
country, has also lived an extraordinary life in her private life. Studies on the achievements of Turkish women in 
political and social life and the increase in the interest in the genre of biographical novels have led to an increase 
in studies on this pioneering woman writer. 

In this study, Demet Altınyeleklioğlu’s “’The Novel of the Unopened Bud’ Sustum Anne”, which tells 
about the life of Şükûfe Nihal, who could be a novelist at a time when the novel was seen as “malefic”, will be 
discussed in terms of Şükûfe Nihal’s life and biographical novel genre. 

Keywords: Şükûfe Nihal, Sustum Anne, Biographical Novel, Woman 
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1. Romanın Sosyal Hayata Girişi ve Yansımaları 

Tür olarak roman, Türk edebiyatında ilgiyle karşılanmış, iyi bir okur kitlesi yakalamış hatta çoğu zaman tefrika 
edildiği gazetenin baskı sayısını da etkilemiştir. Okurun merakı bazen eseri yazarının düşündüğünden daha uzun 
bir kurguyu sağlamaya zorlamıştır. Özellikle kadın okurların ilgisi roman türünü, kuramsal tartışmaların çok 
uzağında sosyal hayata tesiri üzerine bazı tartışmaların odağına koymuştur. Bir müddet “roman muzırdır” fikri 
etrafında birbirinden farklı görüşler ifade edilmiştir. Tanzimat Fermanı’nın ilanından sonra değişen ekonomik, 
siyasi ve sosyal hayatın kadın davranışlarına tesiri, romanlar aracılığıyla görülmeye başlanan yeni hayatlarla 
ilişkilendirilmiştir. Mizancı Murat, Turfanda mı Turfa mı? romanının girişinde millî romanın nasıl olması 
gerektiği konusuna dikkat çekerek görüşlerini; 

“Bizde ‘roman’ adı pek kolay veriliyor. Beş on seneden beri, ele alınması bile doğru olmayan birtakım 
aşk maceraları ‘millî roman’ adı altında rağbet bulup okunmaktadır. 

Bir bakıma millî zevkimizin derecesini de yabancılara karşı gösterecek olan bu gibi eserlerin, zararlarını 
göstermek istedik” (1308/ 1892: iç kapak) cümleleriyle ifade eder. Tevfik Fikret “Romanların Te’siri” 
başlıklı yazısında düşüncelerini 

“Asâr-ı kalemiyyenin hayatta büyük nüfuzu var; hususiyle romanların. Romanlar öyle mikroplardır 
ki hayat üzerinde, velev mevzii ve şahsi olsun, bir te’sir-i ahlakileri daima görülür. Sanat mes’uliyyet-i 
ahlâkiyye kabul etmesin pek güzel, bu adem-i kabul ile o mesuliyetin fıkdânı lazım gelmez ki; o yine 
mevcuddur. Vakıa bu mikropların da icra-yı tesir için bir istidad-ı mahsusa ihtiyaçları müsellemdir; bunlar 
da kemirecekleri bünye-i ahlakiyyenin zaafından istifade ederler; bu tohumlarda yaşamak, neşv-ü nema 
bulmak için müsaid zemin ararlar; bunların da bidâyeten sereyânı umûmi değildir. Mamafih bu sereyânın 
vücudu inkâr edilemez” (1993: 135) şeklinde açıklar. Yakup Kadri ise bir dönemin bitişini, sosyal 

çöküntüyü kaleme aldığı romanı Kiralık Konak’ın Seniha’sının alaycı, kendi değerleriyle çatışan 
kimliğinin mimarı olarak romanları gösterir. Bunu “En ziyade zevk aldığı kitaplar Gyp’in romanları, yeni tiyatro 
piyesleri ve Paris’in mizahî gazeteleriydi. Gyp, ona bir ikinci ana, bir ikinci mürebbiye olmuştu” (Karaosmanoğlu 
1966: 12) cümleleriyle dile getirir. Mithat Cemal ise Üç İstanbul romanında Macide’nin hırçınlıklarını “Erkeksiz 
kaldığı zaman çok okurdu. Zaten o, Sofular Mahallesi’nde Manakyan tiyatrosuna giden ve roman okuyan 
kadındır” cümleleriyle anlatır. Ahmet Hamdi Tanpınar, Yahya Kemal’in büyük bir heyecanla dinlemeye 
başladığı Mevlevi’nin “Ve ümitle yaklaştım. Adam koyu Üsküp ağzıyla konuşuyordu. İlk işittiğim cümle, 
‘Roman okuyorlar, sakın okumayınız. Dininizden olursunuz…’” (Tanpınar 1995: 33) cümleleri üzerine yaşadığı 
hayal kırıklığını anlatır. Bu örneklerin sayısını artırmak mümkündür. Türk kültürel hayatına yeni giren bu tür için 
okur olarak mücadele vermek gerekirken kadınların yazar olarak daha büyük mücadeleleri göğüslemeleri 
gerekmiştir. Önce eğitim alabilmek için mücadele verenler, daha sonra bu eğitimleri kullanacakları sosyal hayat 
için bir gayret göstermek zorunda kalmış, sonra kendi isimleriyle eser yayımlamanın zorluklarını yaşamışlardır. 
İşte bu hayatlar, bugünün edebiyat dünyasının araştırma konuları, edebî eserlerinin ilham kaynağı olmuşlardır. 
1950 sonrası artan biyografik roman örneklerinin birçoğunun konusunu da kadınların mücadelesi oluşturur. 

2. Biyografik Romanlar ve Kadın Biyografileri 

Biyografik roman, kurmacanın gerçekle olan sıkı ilişkisi nedeniyle genellikle temkinli yaklaşılan 
türlerdendir. Bu türde roman yazarının nesnelliği öne çıkarılan özelliklerdendir. Bir ömrün tamamının kaleme 
alınması mümkün olmadığına göre roman yazarı yaşanmışlıkları seçerken neleri ön plana alacaktır? Biyografik 
esere kaynaklık edecek; eser, mektup, fotoğraf, kahramanın ya da etrafındaki kişilerin anılarına ulaşabilme 
imkânı eserin çerçevesini etkileyecek hususlardandır. Hayatı kaleme alınan kişiye ait belgenin noksanlığı eseri 
içerik 
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yönünden etkilerken yazarını da gerçekle örtüşememe ya da hakikatten uzaklaşma olarak değerlendirilebilecek 
bir sorunla karşılaştırır. Bütün bu biyografik malzemeye ulaşabilen yazar da kahramanının bilincini göz ardı 
etmemelidir. 

“Birçok şair için biyografik malzeme bollaşmıştır. Çünkü şairler kendilerinin bilincine varmışlar 
gelecek nesillerin kendilerini merak edeceklerini düşünerek birçok otobiyografik ifadeler bırakmışlardır. 
Bunun yanı sıra yaşadıkları çağda birçok kişinin de dikkatini çekmişlerdir. Biyografik yaklaşım şimdi artık 
kolaydır; çünkü şairin hayatını ve eserini birbiriyle kıyaslayarak kontrol etmek mümkündür” (Wellek 1993: 
59). 

Roman karakterinin yaşamış olduğu sosyal şartlara roman yazarının ne kadar hâkim olduğu da dile 
getirilen problemlerdendir. Charles Plisnıer endişesini “Ne kadar isterse istesin, bir kişinin yaşamını anlatmaya 
kalkışan tarihçi, neredeyse dönemindeki bütün olayları kendisine indirgemek zorundadır” (2003: 100) şeklinde 
ifade eder. Plisnıer, tarihî karakterlerin biyografileri için yaptığı değerlendirmede “Romanlaştırılmış yaşamlar bir 
şey öğretti. Fakat bu bir şey, gerçeklerden daha fazla yanlışlar içeriyordu. Ve genel olarak söylersek, sadece 
üstünkörü okuyan çok sayıda kadın okuyucunun tarihsel görüşleri yanıltılmış oldu” (2003: 102). çıkarımında 
bulunur. Bu ifadelerden anlaşılacağı üzere öne çıkan bir başka özellik de okurun bilgi birikimidir. Özellikle kadın 
okurların öne çıkarılmış olması roman ve kadın değerlendirmesi için başka bir dikkat çekici husustur. 

Biyografik roman örneklerinin Türk edebiyatında görülmesi Avrupa edebiyatlarına göre sonradandır. 
Türk edebiyatında ilk örneklerinin kaleme alınmasından sonra özellikle kadın biyografilerine olan merak oldukça 
fazlalaşır. Bu ilginin arkasında roman kurgusunu etkileyici kılan anlatılan zamana dair sosyolojik bilgiler, sıra 
dışı aşklar ve biyografisi yazılan kişinin yaşantısı, bunların da ötesinde verdiği mücadele vardır. Bu eserlerin 
kaleme alınmasında eserin konusunu oluşturan hayatla birlikte yazarın maksadı da önemlidir. Hikâyesi kaleme 
alınan kişilerin büyük çoğunluğunun 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başında yaşamış olmaları dikkate değerdir. 
Bu süreç, Türk ve dünya tarihinde siyasi ve sosyal değişimlerin derin bir şekilde yaşandığı savaş süreçlerini 
kapsar. İmparatorlukların parçalanması, yüzyıllara dayalı geleneksel yaşantı içinde aristokrat hayatın içinden 
gelen isimler, yaşanılan ekonomik zorluklar nedeniyle zaman zaman cinnet noktasına gelen yaşantılara zaman 
zaman da her şeye rağmen onurlu dik duruşlara sebep olur. Bu varlık mücadelesi neredeyse yüzyıl sonra edebî 
eserlere kaynaklık eder. 

Biyografik eserlerin kaleme alınışında üç genel yaklaşımdan söz edilebilir. Bunlardan birincisi, Türk 
edebiyatında “Bir Deha’nın Romanı, Bir Fikir Adamının Romanı, İslamcı Bir Yazarın Romanı, Bir Bilim 
Adamının Romanı, Ülkücü Bir Yazarın Romanı”nda olduğu gibi topluma mâl olmuş hayatların biyografilerini 
kayıt altına alma ve gelecek kuşaklara taşıma duygusudur. “Roman” ifadesinin geçtiği fakat okunduğunda daha 
çok bir biyografi olan eserlerdeki bu adlandırmanın daha çok roman kelimesinin çağrışımlarıyla ilgili olduğu 
söylenebilir. Roman ve olağanüstülük zaman zaman yan yana düşünülmüştür. Roman gibi hayatlar yaklaşımı bu 
eserlerin bir kısmında etkin olmuştur. 

İkincisi kendi ailesinden birinin hayatını romanlaştırmak isteyen yazarın bu yaşanmışlığı zamanın 
elinden, unutulmaktan kurtarma isteğidir. Hıfzı Topuz gibi, dağılan hanedan ve onların etrafında yaşayan 
insanların yaşantılarını, değişen hayata rağmen kendi geleneklerini sürdürme arzularını belki de asıl 
kaynaklarından gören ve işiten son nesil olarak kayıt altına alma gayretini içeren yaklaşımlardır. Hıfzı Topuz’un 
Meyyale ve Nevbahar, Nermin Bezmen’in Kurt Seyt Murka ve Kurt Seyt Shura romanları bu grupta 
değerlendirilebilir. Üçüncüsü ise dünyada ve Türk toplumunda hızla gelişen kadın hareketinin ilk 
mücadelecilerinin hayatlarını anlatan romanlardır. Fatma Karabıyık Barbarosoğlu’nun Fatma Aliye Hanım’ın 
hayatını kaleme aldığı Uzak Ülke, Murat Koç’un Şair 
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Nigar Hanım, Fatma Aliye Hanım, Emine Semiye Hanım ve dönemin önemli kadın karakterlerinin 
hayatlarını aynı kurguda birleştirdiği Kırık Kalemli Kadınlar romanı, Osman Balcıgil’in İpek Sabahlık, Ela Gözlü 
Pars Celile, Demet Atınyeleklioğlu’nun İhsan Raif Hanım’ın biyografisini ele aldığı Nihavend Hıçkırık, Şükûfe 
Nihal Başar’ın hayatını kurgulayan Sustum Anne romanı bunlardan bazılarıdır. 

3. Türk Edebiyatında Kadın ve Kadınlık İçin Mücadele Veren Bir İsim: Şükûfe Nihal 

Türk edebiyatının okur ve yazar olarak mücadele vermiş sembol isimlerinden Şükûfe Nihal Başar 
kaynaklarda 1896 İstanbul doğumlu olarak gösterilir. Fakat yapılan yeni bir araştırmada “Şükûfe Nihal, Emekli 
Sandığı Arşivinde bulunan ‘Devleti Aliye-i Osmaniye Nüfus Tezkeresi Sureti’ndeki bilgilere göre Rumi 1309 
(miladi 1893/1894) yılında Hanya’da” (Dizdar 2014: 32) doğduğu belirtilir. Ailesi ile uzun yıllar yaşayan 
sanatçının verdiği mülakatlarda doğum yerini İstanbul olarak belirtmiş olması emekli sandığında düzenlenen 
belgede bir yanlışlık olduğu ihtimalini düşündürür. Babasının görevi nedeniyle çocukluğu Şam, Beyrut, Manastır, 
Selanik’te geçer. Ailesinin eğitimini desteklemesi, doğup büyüdüğü evin sosyal yaşantısı onun kişiliğini etkiler. 
Evde aldığı özel derslerle eğitimini sürdüren sanatçı, daha sonra İstanbul İnas Darülfünununa kayıt yaptırır. 
Dönemin şartları gereği kuruma kayıtlı öğrencilere farklı mezuniyet hakları verilirken 

“yalnız Şükufe Nihal bir istisna gerçekleştirmiştir. Edebiyat Şubesinden Coğrafya Şubesine geçtiği halde, 
aynı sene içinde Darülfünun’daki erkek talebenin tabi olduğu kurallara uygun olarak yapılan sınavlarda 
başarılı olan Şükufe Nihal, böylece İnas Darülfünunu’ndan değil de Darülfünun’dan mezun olan ilk kadın 
olma unvanını da kazanmıştır” (Baskın 2008: 95). 

Farklı liselerde edebiyat, tarih ve coğrafya öğretmenliği yaparak 1954’te emekli olur. Türk kadınının 
elde edebildiği siyasi ve sosyal haklar için Şükûfe Nihal aktif olarak çalışmış, Türk Kadınlar Birliğinin faaliyetleri 
içinde bulunmuştur. Babasının isteği ile küçük yaşta Mithat Sadullah’la yaptığı evliliğinden bir oğlu, daha sonra 
evlendiği Ahmet Hamdi Başar’dan da kızı Günay doğmuştur. 24 Eylül 1973’te vefat etmiştir. 

“Cumhuriyet, Çığır, Çınaraltı, Dergâh, İfham, Kadın Gazetesi, Kadın Yolu, Süs, Şair, Şair Nedim, 
Tan, Türk Kadını, Ülkü, Yeni İstanbul, Yeni Mecmua, Yeni Türk, Yücel” (Argunşah 2011: 83-85) gibi 
gazete ve dergilerde eserlerini yayımlayan Şükûfe Nihal’in sekiz şiir, altı roman, iki gezi, bir hikâye 
kitabı yayımlanmıştır. Eserleri ve otobiyografisi arasındaki benzerlikler kolaylıkla tespit edilebilir. 
Kahramanlarının duygu dünyası ile kendi mizacı arasında uyum görülür. Yaşadığı dönemin hassasiyetlerini, 
toplumsal olaylarını, sosyolojik değişimlerini bireyin hikâyesi etrafında kurgulayan eserler kaleme almıştır. 

4. Yazma Savaşında Roman Yazarlığından Roman Kahramanlığına Bir Biyografik Roman 
Örneği: Sustum Anne 

Türk edebiyatında biyografik roman örneklerinin ortak özelliklerini Mustafa Apaydın “Biyografik 
Romanlar ve Türk Edebiyatında Biyografik Romanın Gelişimi Üzerine Bazı Gözlemler” adlı çalışmasında “Roman 
kelimesinin eser adına yansıtılması, bilimsel biyografilerin aksine biyografik romanlarda yazar ve kahraman 
arasında bir yakınlık olması, eserlerin ölmüş kişiler üzerine yazılması, esere fotoğraf albümü eklenmesi, birkaç 
istisna dışında roman formunda değişikliğe gidilmemesi ve kronolojinin kırılarak esere roman karakteri 
kazandırma gayretinde olunması” (Apaydın 2001: 165-176) şeklinde özetlenebilecek maddeler tespit eder. 
Biyografik roman yazarlarının sayısındaki artış, türe olan ilginin birbirinden farklı biyografilerin kaleme 
alınmasını sağlaması, belirtilen özelliklere zamanla yenilerinin eklendiğini ya da özelliklerin değiştiğini 
göstermektedir. Edebî eserlerde klasikleşmiş, kendi geleneğini oluşturmuş türlerde dahi yeniyi deneme, başka bir 
söyleyişi yakalama gayretiyle karşılaşılabilir. Roman türü için Jale Parla “Yazın türleri asla durağan kalıplar 
değildir. Sürekli değişim
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içindedirler. Bu yüzden de analitik yaklaşımlarımızda tür dinamizmine duyarlı yöntemler geliştirmemiz gerekir. 
Bir romancı, daha romanına başladığı anda roman türünü değiştiriyor demektir” (2000: 26-27) değerlendirmesini 
yapar. Sanatın doğası gereği olan bu durum, hemen her tür için gözlemlenebilir. 

Demet Altın Yeleklioğlu, “kadına” ithafıyla başlattığı romanına Şükûfe Nihal’in; 

“Sustum anne, sustum, müebbeden sustum. 

Her taraf sis boğuldu bak ruhum.” mısralarından mülhem “Sustum Anne” adını verir. Burada geleneğin 
kız çocuklarına, kadınlara konuşabileceği konular, konuşma hakkına koyduğu sınırlama ve Şükûfe Nihal’in 
hayatında annesinin geleneğin uygulayıcısı olarak üstlendiği rol imgelenir. “Açmayan Tomurcuğun Romanı” alt 
başlığı ile “Çiçek” anlamına gelen Şükûfe ve “Taze ve yeni sürgü, yeni çıkan fidan” (Parlatır 2012: 1297) 
anlamına gelen “Nihal” adlarının verilmesiyle, mücadeleyle geçen bir ömrün ismiyle müsemma olduğu 
vurgulanır. 

İç sayfada “Sophokles”ten bir alıntı, sonraki sayfaya Şükûfe Nihal’in Domaniç Dağlarının Yolcusu 
kitabından alınan “Tüller, ipekler, altınlar pırlantalar, boyalar, gezmeler, eğlenceler, oyunlar, köşkler, rahat 
uykular, rahat ölümler… Bunlar, hangi hakkın karşılığı? Hangi didinmenin, hangi fedakârlığın ödülü? Yurda bir şey 
vermeyenlerin yurttan bir şey almaya ne hakları var? Bu bahçenin dalları, yolunmaktan artık tükendi” cümleleriyle 
devam edilir. Vatan için kendi tek evladını gözünü kırpmadan vuran bir annenin hikâyesini araştırmak üzere yapılan 
yolculuğun işlendiği eserden alınan bu satırlar okuru, roman kahramanının dünyasına hazırlar niteliktedir. 
“Yazarın Notu” bölümünde ise “Tüm romanlarımda olduğu gibi bu romanda da dönemin ve kahramanların 
gerçekleri esastır. “Nerelerde kurgu olduğunu siz okurlarıma bırakıyorum. Hayatın kendisi kurgu değil mi zaten?” 
ifadelerini kullanır. Bu biyografik roman türünün yaşanılmış gerçekle olan ilgisini yazarın esere başlamadan 
belirtmesidir. Eserde yine kurguya başlamadan önce geçen gerçek karakterlerin isim listesi verilir. Bu da edebî 
muhitlerle, şair ve yazar biyografileriyle yeni tanışan okur için bilgilendirici bir özellik arz eder. Bu bölümlerle 
başka eserlerde de kısmen karşılaşılsa da hepsinin bir arada oluşu roman türü için başka bir yaklaşım olarak 
değerlendirilebilir. 

Sustum Anne romanında biyografik romanlarda olan genel bir yaklaşımla geriye dönme tekniği 
kullanılır. Altmış beş bölümden oluşan eserde ilk bölümde zaman “Güz 1972” olarak belirtilir. Bu tarih, yazarın 
ölümünden yaklaşık bir yıl öncesini gösterir. Kahramanın odası, ruh hali, dış dünyayla temasına dair bilgiler 
verildikten sonra mülakat için gelen Şeref Demirel’e Şükûfe, hayatını anlatmaya başlar. Burada zaman 1903’tür. 
Hatırlanabilen ilk çocukluk günlerini Şam, Beyrut, Manastır ve Selanik hatıraları izler. Buralar genellikle 
çocukluğun dış çevreyle uyumsuzluğu, imparatorluğun son zamanlarının imkânsızlık ve huzursuzlukları üzerine 
kurgulanır. Eserde mülakatın hangi zaman aralığında yapıldığını belirten ifadelere rastlanmaz. Altmış ikinci 
bölümde zaman “on yedi Kasım” olarak belirtilir. Otuz dokuz bölüm huzurevi odasında diyalogla ilerler. On altı 
bölüm anlatma esasına dayalı ve huzurevi dışında “Şam, Beyrut, Manastır, Selanik, Yeniköy, Cihangir, Şişli, 
Gümüşsuyu, Sarayburnu, Heybeliada, Kabataş” olmak üzere İstanbul’un semtlerinde geçer. Beş bölüm ise oda ve 
farklı yerlerde ilerler. Son bölümlerin odada yaşanması kahramanın gerçekle hayali ayırt edemediği buhranın 
derinleştiği zamanların anlatımını güçlendirir. Sustum Anne romanı, yazarın daha çok gençlik hatıraları üzerine 
kurgulanır. Şükûfe Nihal, 1896 ile 1973 tarihleri arasında yaşamış, 77 yıllık ömrün yaklaşık elli iki yılını Ahmet 
Hamdi Başar’la evli geçirmiştir. 1919 yılında evlendikleri 1971’de de ayrıldıkları düşünüldüğünde elli iki yıllık 
evliliğin başlama ve bitiş nedeninden söz edilir. Öğretmen Şükûfe Nihal anlatılmaz. Bu da biyografik roman 
yazarının zamanı kullanma yönündeki serbestliğini ve tercihlerini gösterir. 

Huzurevi penceresinden sokağı izleyen Şükûfe, her gün otobüs durağına gelen delikanlı ile genç kızı takip 
eder. Kendince Umut ve Hicran adlarını verdiği gençlerin gelip gitmeleri, geç kalmaları, uzak ya da yakın 
duruşları etrafında kurduğu hikâye huzurevinde yalnız, amaçsız ve saatsiz yaşayan kahraman için günün dönüm 
noktası 
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olur. Kurgu yazarı içinse bu hikâye, kahramanının hayata, aşka, insana dair düşüncelerini kolayca açıklama 
imkânını sağlar. Gençlere verilen adlar isim sembolizmi açısından değer taşır. Yaşlılık nedeniyle kahramanın 
an ve mazi, hayal ve gerçek arasında gidip gelen hafızası yazara kahramanının geçmişi hakkında bilgi verme 
fırsatı verir. Böylelikle Miralay Ahmed Abdullah Bey’in kızının karakterindeki etkileyici rolü, evlerinde yapılan 
siyasi ve edebî toplantılar hakkında bilgi verilir. Sustum Anne romanı bir mülakat etrafında kurgulanır. Sohbet 
tarzında ilerlediği için cevaplar kahraman tarafından ben anlatıcı ile verilir. Bu durum yazara eserlerinden tanıdığı 
kahramanının duygularını yaşanmışlıklarını okuruna hem bir kurgu içinde verebilmek hem de eser ve otobiyografi 
arasında ilişki kurmaya yarayacak, günlük, mektup, mülakat gibi malzemeleri rahatlıkla kullanma imkânı sağlar. 
Romanda kahraman mutsuz, çevreyle iletişimi olmayan hırçın bir ruh hâliyle çizilir. Şükûfe Nihal’le huzurevi 
günlerinden önce de yapılmış yayımlanmış mülakatlar bulunmaktadır. Fakat huzurevinde verdiği mülakatlardan 
rahatsız olduğunu Halide Nusret’e yazdığı mektupta 

“Maddi rahatım mükemmel, hiç şikâyetim yok. Ama ben yalnız maddeden ibaret değilim ki! Bir de 
gazetecilerin terbiyesizliği çok canımı sıktı. Benim Vekâletten yardım isteyişim falan! Tekzib ettim, 
yazmadılar. Ne yapayım bilmem. Bir daha kimseyi odama almayacağım gazeteci, fotoğrafçı olan…” (Nar 
2022: 63) şeklinde belirtir. Romanda ise gazeteci Şeref Demirel’le yaptığı görüşmelerde bazen samimi ve 
içtenken çoğu zaman eleştirel ve güvensiz bir tavır sergiler. 

Huzurevi, mekân ve insan ilişkileri konusunda Şükûfe Nihal’in kolay uyum sağlayabildiği bir yer 
değildir. Bu durumu en yakın dostu Halide Nusret’e başka bir mektupta “Ben kışı fena geçirdim, sancılar içinde. 
Burası bakımsız, kapısız… Evin havasına alışmışım manen maddeten. Bu havaya alışmama imkân yok” (Nar 
2022: 63) cümleleriyle anlatırken huzurevi sakinleri hakkında da “Burası iyi hoş. Müşteri seviyesi çok düşük. 
Bir yığın bunak, bir yığın mecnun ve sinirli!” (Nar 2022: 63) der. Şükûfe Nihal eserleri ve otobiyografisi arasında 
kolaylıkla ilişki kurulabilen yazarlardandır. O, okuyabilmek, meslek sahibi, kalem sahibi olabilmek için verdiği 
mücadeleyi kadın derneklerindeki faaliyetleriyle bütün toplum için de yapar. Fakat halk için verdiği mücadeleye 
rağmen halkla iç içeyken kolay uyum sağlayamaz, bunu gezi yazılarıyla da romanlarıyla da örneklendirmek 
mümkündür. Domaniç Dağlarının Yolcusu’nda köylü kadınların kendisi için düzenlediği eğlenceye tahammül 
edemez, Yalnız Dönüyorum’da Yıldız, eşinin amcası ve ailesi olarak tanıdığı insanların yaşam şekillerini yargılar. 
Bu karşılıklı mesafe “Beni beğenmediler. Beni sevmediler. Bana bir türlü inanmadılar. Hasan’a ve Anadolu’ya 
bağlı olduğum için daha görmeden içimde sevgisi yaşayan bu evin, bu insanların kalbi bana karşı buz gibiydi” 
(Şükûfe Nihal 2005: 119) cümleleriyle belirtilir. “Şükûfe Nihal’in kaderi Türk aydınının kaçınılmaz kaderidir 
biraz da. Birbirine uzaktan bakan, bir araya geldiğinde ortak bir yaşam alanı kuramayan platonik âşıklar gibidir 
aydın ve halk” (Erciyes 2022: 41). Gücünü, sağlığını, itibarını ve maddi olanaklarını kaybeden Şükûfe Nihal’in 
uyumsuzluğu, romanda bakıcı ve gazeteciler dışında kimseyle iletişim kurmayışıyla derinleştirilir. 

Şükûfe Nihal’in karakterinin öne çıkan en önemli özelliklerinden biri “kadın”a dair meselelere gösterdiği 
hassasiyettir. Kadının gündelik hayattaki konumu, hukuki hakları özellikle eğitimi meselesidir. Daha on üç 
yaşında iken kaleme aldığı ilk yazısına “Mektep yok biz nerede okuyacağız” adını veren yazar, kadınlığa dair 
görüşlerini 

“Türk kadınının çocukluğumdan beri ev hayatıyla beraber çalışma hayatına da girmesini iktisadi 
hürriyete sahip olmasını isterdim. Kadın erkeğin esiri olmayıp sadece müstehlik değil müstahsil de olmalıdır. 
Memleketin sosyal, milli ve vatani durumlarıyla ilgilenmelidir. Bebek- kukla kadından hiç hoşlanmam. 
Kadının erkekleşmesine de taraftar değilim. Kadının dış âleminde olduğu bugün her sahada kıymetli Türk 
kadınları yetiştiğini görüyor ve iftihar ediyoruz. Kadın ev hayatı ile dışarı hayatını intizama koyabilmelidir. 
Memleketin bu hususta kadını desteklemesi gerekir. Annesi dışarda çalışıyor diye çocuk sefil olmamalıdır” 
(Başar 1999: 28) cümleleri ile özetler. Sustum Anne romanında sanatçının bu duyarlılığı farklı zamanların 
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anlatımında ayrıntıyla işlenmiştir. Kadınlığa dair ilk olarak kız çocuklarının merakına koyulan sınırlama 
anne Nazire Hanım’ın uyarmaları üzerinden verilir. “Annem hayatı boyunca, sus dedi bana. Sus Şükûfe 
sus kızım. Kızlar çok konuşmaz” (Altınyeleklioğlu 2019: 42). Romanda gelenek içinde kadın hayatının 
kısıtlanmasına “Bu düpedüz esaretti. İkinci sınıf olmaktı. Yeri erkekten belki bilmem nelerden sonra gelen 
yaratıktı kadın” (Altınyeleklioğlu 2019: 182) gibi cümlelerle eleştiri yapılır. Kadınların çocuklarına kendi 
adlarını verememesi de oğlu Necdet’in doğumu anlatılırken ele alınır. 

Şükûfe Nihal, Malkoçoğlu’na verdiği mülakatta “Ne yapayım ki beni çok erken evlendirdiler. Buna mani 
olmak için intihara bile teşebbüs ettim” der. Malkoçoğlu, Şükûfe Nihal’in kesik izi olan bileğini gördüğünü 
belirtir. Fakat kurgunun dünyasında yazar değişikliğe gitmeyi tercih ederek babasının bıçağı Şükûfe Nihal’den 
aldığını, Miralay Abdullah Bey’in elinin kesildiğini anlatır. Mithat Sadullah’la babasının ısrarıyla yapılan evliliğe 
dair duygular, Feminist bir söylemle anlatılır. 

“Dünyanın neresinde yaşıyorlarsa, hangi millete, dine mensup olurlarsa olsunlar, erkek karşısında 
düşürüldüğü küçültücü aşağılayıcı durumun kaderi olduğuna inanan kanan, iman eden ne kadar kadın 
varsa hepsine. 

Öylesine öfke doluydum ki, ‘Bu kaderi kabul etmiyorum.’ diye homurdanıp, iç çekmek ağlamak 
yetmiyordu bana. Taşmalıydım. Haykırmalıydım. Beni yiyip bitiren irini kusmalıydım. Elimden gelen her 
şeyi yaptım. Yazdım. İsyanımı kaleme aldım” (Altınyeleklioğlu 2019: 183). 

Bu kararlı kadın tavrı Şükûfe Nihal’in hayatında kaleme aldığı yazılarda ve kendi roman kahramanlarında da 
görülür. Yakut Kayalar’da bu isyan; 

“Bir genç kız nasıl yetiştirilir? Onunla nasıl meşgul olunur? Yaşadığı muhitle, onun kafasını, kalbini 
yapan şeylerle atılacağı muhit, karşılaşacağı cereyanlar arasında nasıl bir münasebet aramak lazımdır? 

Bunu yapamadılar. 

Bir genç kızı, bütün bu şuursuzlukların kurbanı ettikten sonra kocaman bir tehditle karşısına çıktılar: 

‘Babanın yüreğine inmesin’” (Şükûfe Nihal 1931: 63) cümleleriyle dile getirilir. 

Şükûfe Nihal’in küçük yaştan itibaren babasının desteğiyle eğitim almaya başlaması onun ufkunun 
açılması, nasıl bir hayat yaşamak istediğini anlaması ve karakterinin belirmesinde önemli bir etkendir. Okumayı 
ve sanat muhitlerinde olmayı her şeyden kıymetli gören Şükûfe Nihal’in babasının ısrarıyla evlendiği Mithat 
Sadullah’tan İnas Darülfünununa kayıt yaptırmadan önce boşandığı, evliliği nedeniyle kayıt yaptıramadığı 
(Argunşah 2011: 40-41) bilgileri mevcut olsa da Altınyeleklioğlu, eserinde İnas mektebine kaydolmayı 
evliliğinin şartı olarak, kurguya dâhil eder. Böylelikle kocasının karşısında daha güçlü bir kadın portresi çizmeyi 
başarır. Kahramanının kendiyle olan çatışmasını; 

“Ram olduysan oldun aldırma, sayma kendini köle 

Allahtan başkasına kul değildir kadın, böyle belle” (Altınyeleklioğlu 2019: 187) mısralarıyla destekler. 
1918’de oğluyla Mithat Sadullah’ı terk ettiğini söyler. Bu süreçte Nezihe Muhiddin’le tanışmalarını Nezihe 
Muhiddin’in ona koruyuculuk yaptığını, ileride birlikte Cumhuriyet’in ilk siyasi partisini kurduklarını anlatır. 
Şükûfe Nihal, “1924’lerde İstanbul’da “Nezihe Muhittin, Latife Bekir, Azize Kıbrıslı, Naile Vahap adlı hanımlar 
tarafında açılan “Türk Kadın Birliği” (Bilgehan 2015: 208) üyeleri arasında anılır. 

İzmir’in işgali üzerine düzenlenen Sultanahmet mitingleri, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 
imzalanması, o günkü sosyal psikoloji esere yansıtılır. Şükûfe Nihal’in Millî Mücadeleyi desteklemek üzere 
Ankara’ya geçmemiş olması, mülakatta suçluluk psikolojisi ile verilirken, Atatürk’le Halaskâr Gazi 
Caddesi’ndeki sonradan müzeye 
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dönüştürülen evdeki görüşmeleri gururla anlatılır. Olaylar, Şükûfe Nihal’in cevapları aracılığıyla aktarılırken, yer 
yer de onun iç sesi ile anlatılan an’a ya da geçmişe dair değerlendirmeler yapılır. Halide Edip’le Şükûfe Nihal 
arasında bir soğukluk olduğu, Sultanahmet Mitingleri’nde Şükûfe Nihal’in de konuşma yaptığı gururla dile 
getirilir. 

İşgal günlerinde, çocukluk günlerinden itibaren onlara ablalık yapan Ferhunde’nin düğünü, iki ay sonra 
kocası Sabri’nin işgalciler tarafından öldürülüşü esnasında Halide Nusret’le tanışma sürükleyici bir dille aktarılır. 
Nâzım Hikmet’le tanışma ve sonrası heyecanlı bir anlatımla beş bölümde tamamlanır. Nâzım Hikmet’in 
İstanbul’a gelişi, ailesi, şiir anlayışı ve ideolojisine dair verilen bilgiler, Şükûfe Nihal’le yakınlaşması anlatılırken 
Nâzım Hikmet’in rahat davranışlarının arkasındaki idealist kimlik “O bambaşka bir şeye sevdalıydı… Bir rüyaya, 
bir ütopyaya, bir romantizme” (Altınyeleklioğlu 2019: 404) cümleleriyle belirtilir. Nâzım Hikmet’in işlendiği 
beş bölümden üçünde mekân ve zaman “İstanbul/ Bakırköy- Huzurevi – Güz 1972” olarak belirtilirken ikisinde 
“İstanbul/Erenköy/ Yaz 1924” olarak belirtilir. Kurguda belirtilen zaman ile Nâzım Hikmet’in biyografisi arasında 
zaman bakımından uyumsuzluk görülür. Nâzım Hikmet’in biyografisinde ve yakınlarının kaleme aldığı eserlerde 
“1924 yılı aralığında Nâzım Hikmet Türkiye’ye döndü” (Babayev 1997: 95) bilgisiyle karşılaşılır. Romanda 
Nâzım’la geçirilen zaman yaz mevsimindedir. Nâzım Hikmet’le ayrılışta şairin “Bir Ayrılış Hikâyesi” şiirinin; 

“… ‘kadın sustu 

SARILDILAR 

Bir kitap düştü yere 

Kapandı bir pencere 

AYRILDILAR” (Altınyeleklioğlu 2019: 416) mısraları okunur. “Ayrılık” kelimesinin çağrışımıyla vaka, 
bir sonraki bölümde “Kış 1920”ye döner. İki bölümde ise Osman Fahri’nin Şükûfe Nihal’e olan ilgisi ayrılıkları 
ve ölümü ele alınır. Osman Fahri’nin intiharını hatırlamak, odasında yalnız kalan kahramana Ahmet Kutsi 
Tecer’le Ankara’da Gazi Eğitim Enstitüsünde tanışmalarını hatırlatır. Bu bölümde Ahmet Kutsi’nin en tanınan 
şiiri “Nerdesin”in meçhul maşukunun Şükûfe Nihal olduğu anlatılır. Hatıralar Ankara’ya kayınca kadın hakları, 
toplumun bütün olarak eğitimi meselesi ele alınır. Kadının eğitim haklarının yeterli görülmesi, Şükûfe Nihal’in 
bakış açısıyla irdelenir. Türk Kadınlar Fırkasının kuruluşunda o gün için kadının siyasi hak talebi erken bulunur 
ve fırka, Türk Kadınlar Birliği adıyla faaliyetlerine devam eder. Şükûfe Nihal de bu faaliyetlerin içindedir. Ahmet 
Kutsi’nin yoğun Ankara mesaisi, görüşememeleri anlatılırken iki şair arasındaki ilişki iki şairin birbirlerine ilgi 
duyması olarak tamamlanır. Yalnızlık, yeniden Nâzım Hikmet hatıralarına götürür. Halide Nusret’ten Nâzım’ın 
evli olduğu haberini alışı, aslında Nâzım’ın bunu bir sır olarak söylemiş olduğu, Piraye-Nâzım ilişkisi hatırlananlar 
arasındadır. 

İstanbul, Gümüşsuyu’ndaki evde hatırlananlar, Şükûfe Nihal ve eserleri arasındaki ilişkiyi yine 
kahramanın dilinden verir. Üzgün, yalnız ve mutsuz Şükûfe “Ama ıstırap, yalnızlık, elem yüreğimin ortasında 
büklüm büklüm saltanat sürerken nasıl mutluluktan fistan biçerdim sevdazede kadınlarıma” (Altınyeleklioğlu 
2019: 469) cümleleriyle eser ve yazar arasındaki ilişki başka bir kurgunun parçası olur. 

Bir sonraki çağrışım Faruk Nafiz Çamlıbel’in sözlerini yazdığı şarkının radyoda çalınmasıyla başlar. 
Faruk Nafiz’le anılar canlanır. Cahit Sıtkı Tarancı’nın; 

“Hâlâ o penceredeyim, lakin sular ölgün 

Sen yoksun ki vefasız, sularda ay görünsün” mısralarını Şükûfe Nihal’e ithafen yazdığı kurguda Faruk 
Nafiz’i kıskandırmak için kullanılsa da okura başka bir biyografik bilgi ulaştırılmış olur. Şükûfe, Şeref 
Demirel’in 
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sesiyle hatıralardan silkinir. Faruk Nafiz’le tanışma, ondan mısralar daha öncekiler gibi Faruk Nafiz’i de 
irdeleyen cümleler, gazeteci Şeref Demirel ile aralarında soğukluğa neden olur. Bu durumla huzurevi odasında 
Şükûfe Nihal’in yalnızlığı derinleştirilir. Kendini anlattığı tek kişi gazeteci, içinde zamanı ve heyecanı yaşatan 
şey de durağa gelen gençlerdir. Gençlerin durakta görünmemesi, gazetecinin kendi fikrini belli eden tavrı onu 
sinirlendirir. Bu satırlar kurguyu eserin sonuna hazırlar. Yalnızken Faruk Nafiz’i hatırlamalar ayrıntıyla verilirken 
şiirlerden de alıntılar yapılır. Biyografik roman yazarının burayı daha derin ve daha fazla bilgiyle yazabilmesinin 
arkasında iki şaire dair bilgi ve belgeye ulaşabilmenin verdiği kolaylık ve popüler bir yaklaşımla okurun merakını 
uyandırma gayreti vardır. Şükûfe Nihal ve Faruk Nafiz arasındaki aşka engel olarak oğlu Necdet’in bu durumu 
nasıl karşılayacağından duyulan endişe gösterilir. Şükûfe Nihal’in iç sesiyle edebiyat dünyasının başka bir 
dedikodusu Yahya Kemal, Celile Hanım ilişkisi, Nâzım Hikmet’in bu ilişkiyi onaylamadığına dair yazdığı not 
hatırlatılır. Faruk Nafiz ve Şükûfe Nihal’in şiirlerinden seçilen mısralarla bu karşılıklı aşk, lirik bir derinlikle 
işlenmiş olur. Faruk Nafiz’in Şükûfe Nihal’den habersiz Ankara’ya gidişinin yarattığı hayal kırıklığı 

“Adını ellerimle çizdim altın kumlara 

Küçülen gözlerimde kurudu son damla yaş 

Kumsal, deniz, sal, rüzgâr senden son hatıra 

Solan ruhumdan sana bembeyaz bir soğuk taş” mısraları etrafında kurgulanır. Haberi alan Şükûfe Nihal, 
sahile koşar kumlara sevgilinin adını yazar. Adın silinmemesi için dalgaları tekmelese de baş edemez. Faruk 
Nafiz’in evlenmiş olmasının verdiği hayal kırıklığı Osman Fahri’nin sadık aşkı karşısında duyulan üzüntü 
kahramana ruhsal bir gerginlik yaşatır. Bütün bunlar eserin ve biyografinin sonu olacak cinneti hazırlayan 
unsurlar olarak kullanılır. Şükûfe Nihal’in Ahmet Hamdi Başar’la yaptığı evlilik Faruk Nafiz’e nispet olarak 
işlenir. Şükûfe Nihal’in hayatını etkileyen trafik kazasından söz edilir. 

Altmış beş bölümden oluşan romanın son bölümüne gerilim ve cinnet anı yansıtılır. Huzurevi 
penceresinden görerek aralarında aşk kurguladığı iki genci gazeteci Şeref Demirel’e göstermek ister. Durakta 
kimsenin olmadığını duyunca ona sinirlenir, sesleri duyan hastane çalışanları müdahale etmek istese de onlara da 
bağırır. Huzurevi yöneticisi Hasene geldiğinde ona da her şeyi anlatır. Fakat Hasene durağa kimsenin 
gelmediğini, gazetecinin sadece bir gün geldiğini, kızı Günay’ın öldüğünü söyler. Bütün bu gerçekler karşısında 
yıkılan Şükûfe, yine annesinin hayalini görür. Annesi ona yine “sus” der. 

“Sustum anne, sustum, müebbeden sustum. 

Her taraf sis boğuldu bak ruhum.” Mısralarının tekrarı ve 

“Nihayet ben ağlarken toprağın yüzü güldü 

Sokaklardan caddeye sesler döküldü” mısralarıyla eser tamamlanır. 

Sonuç 

Okur, yazar ve şair Şükûfe Nihal’in roman kahramanı olarak hayatının kurgulandığı eserde yazar, sanatçının 
ilk çocukluk günlerinden huzurevi odasında yalnızlığının derinleşip bir cinnete dönüştüğü ölümünden önceki 
zamanı ele alır. Bir mülakat etrafında hatırlama ve anlatma esasına bağlı bir kurgu oluşturulurken Şükûfe Nihal’in 
sanata, eğitime duyarlı mücadeleci kimliği güçlü bir şekilde çizilir. İki eşinden de kendi isteğiyle ayrılan, yaşadığı 
ilişkileri sonuçsuz bırakan, olduğu yerden kendisi giden sanatçının bu özelliği bir “tahta bavulla”21 imgeleştirilir. 
Tahta bavul, yazdıkları, okudukları biriktirdiği anılarla Şükûfe Nihal’in bireyselliğini imgelerken Türk ve dünya 

 
21     “Cengiz Yarbağ, sanatçının huzur evinde kaldığı oda ve eşyalarından söz ederken son dört buçuk yılın kalem tecrübelerini topladığı bir 

tahta 
bavuldan söz eder.” bk. Argunşah, s. 87. 
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edebiyatında Orhan Pamuk, Amin Maalouf gibi birçok ismin eserlerinde görülen aile geçmişi, bireysel geçmiş 
ve bavul anlatısını çağrıştırır. Şükûfe Nihal’in yaşadıklarıyla birlikte zaman zaman hırçınlaşabilen mizacı da esere 
yansıtılır. 

Roman yazarı, bir biyografinin üzerinden ele aldığı yetmiş yıllık siyasi sürece dair kendi görüşlerini de anlatıcı 
üzerinden verir. Devrimci bir karakter olan gazeteci Şeref Demirel’e dair yapılan yorumlarda bu durum açıklıkla 
görülür. İsmet Kür’le yapılan görüşmede Pınar Kür’ün geçirmiş olduğu soruşturmaya dair yorumlarda düşünce 
hürriyetinin olmamasına, darbelere dair yorumlar eklenir. Şükûfe Nihal, mülakatta Nâzım Hikmet, Şükûfe Nihal 
ilişkisine sıra gelince Nâzım Hikmet’in yurda dönemeyişi yaşadıkları üzerine değerlendirme yapılır. Yanlış 
Batılılaşma ve kendi geçmiş değerlerinden uzak kuşakların yetişmesi de esere taşınır. 

Yazarın bazı kelime tercihleri, okurda anlatma zamanı ve vaka zamanı arasında bir uyumsuzluk olduğu hissini 
uyandırır. Olayların “film şeridi gibi” gözden geçmesi film sektörünün yaygınlaşması ve kavramın deyim olarak 
kullanılmaya başlanması bir taramayı gerektirir. “Saçmalamak” kelimesi, “Neden bu kadar koymuştu o şiir bana” 
cümlesindeki “koymak” ifadesi de yine Sustum Anne’nin vaka zamanından çok yazma zamanına dair bir kullanım 
gibi görünmektedir. “Ankara- Angara”, “Alamancı- Almancı” kelimelerinin telaffuz şekilleri de okuru dil 
kullanımı noktasında sorgulamalara sevk eder. 

Türk kadınının siyasi, sosyal ve hukuki birçok hakka sahip olmasında mücadeleci bir kimlik sergileyen Şükûfe 
Nihal, eğitim hayatıyla da düşündüklerini yaşayabilen örnek cumhuriyet kadınlarından olmuştur. Bu mücadeleci 
ve özgün hayatın bir roman kurgusuna taşınmış olması onu tanıma imkânı verir. Bugünün okurunu da Şükûfe 
Nihal’in çevresindeki isimlerin biyografilerine, dönemin sosyal ve siyasi hayatına dair yeni okumalara sevk eder. 
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MEDENİYET ÖZNESİNİN MEDENİYET NESNESİNE EVİRİLİŞİ: 
İNTİBAH’IN KADINLARI 

 
Erdoğan ERBAY* 

Fatma Aliye Hanımefendi Hazretlerine 

Sevgili kızım! Altı yedi senedir seninle manevi peder ve duhteriz. 
Sana henüz hiçbir hediye takdim etmemişimdir. Zihî saygısızlık! 
Değil mi? Fakat sana layık ne hediye bulup takdim edebilirdim! 
Düşündüm taşındım sana hediye olarak yine senden başkasını 
bulamadım. İşte bu kitap sensin kızım! Seni sana takdim ediyorum. 
Kabul etmemezlik edemezsin ya?1 

Ahmet Mithat 

ÖZET 

On dokuzuncu yüzyılın sosyal ve tarihî kaosunun önce değişime zorladığı, ardından dönüşüme uğrattığı 
kurumların başında aile gelir. Aile kurumunun başka bir konuma taşınabilmesi adına, bu yapıyı ayakta tutan 
ve temel direğini teşkil eden kadının, öncelikli olarak farklı bir alana itilmesi gerekiyordu. Zira kadının birey 
olarak yerinden edilmesi, ona biçilecek rolün ve giydirilecek karakterin önünün açılması manasına gelecektir. Bu 
arzu ve isteğin gerçekleştirilebilmesi, her şeyden önce kadına bir rol tayininin yola koyulması, ardından, bu rolü 
oynayacak bir figürün meydana çıkarılması hedeflenmiştir. Fikrî, sosyolojik ve tarihî herhangi bir sebep ileri 
sürülmeden kadına yüklenen bu rol, insan varlığının temel ilkelerine de uymayan bir sonuca kapı aralamıştır. 
İyilik ve kötülük yarımlarından bir tama ulaşan insan/kadın, Tanzimat döneminde dışarıdan birilerinin istediği 
konuma mahkûm edilmiştir. Söz konusu uygulama, Namık Kemal’in İntibah romanındaki Mehpeyker karakteri 
etrafında değerlendirmeye alınacaktır. 

Kıta Avrupası ile birebir ve ilk ilişkilerimiz siyasî ve askerî karakterlidir. Ancak, zamanla ilişkilerin sınırları 
ve çerçevesi genişlemiş, hayatın her alanına sirayet etmiştir. Üstünlüğü peşinen kabule mazhar olmuş Avrupa 
karşısında varlık iddia etmek yerine, üstünün ürettiklerini sorgulamadan taklit ve aktarmayı ilke hâline getiren on 
dokuzuncu yüzyıl mantığı, teknikle beraber sosyal ve kültürel alanlara müdahalenin önünü de açmıştır. 

Batı aklının icadı teknik gelişmelerin taklidi ve taşınması ne kadar doğru bir adım ise, dinin ve geleneğin 
yoğurduğu hayat tarzının meşru olmadığına hükmedip inkâr edilmeye kalkışılması, o ölçüde yanlış bir hareket 
olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Namık Kemal, Mehpeyker, İntibah, Kadın, Medeniyet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, e-posta: eerbay@atauni.edu.tr 
1 Ahmet Mithat Efendi, Fatma Aliye Hanım Yahut Bir Muharrire-i Osmaniyenin Neşeti Hakkında, İstanbul 1893. 
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THE EVOLUTION OF THE CIVILIZATION SUBJECT TO THE OBJECT 
OF CIVILIZATION: WOMEN OF İNTİBAH 

 
ABSTRACT 

The family is at the forefront of the institutions that the social and historical chaos of the nineteenth century 
first forced to change and then transformed. In order for the family institution to be moved to another position, 
the woman, who kept this structure alive and constituted its main pillar, had to be pushed to a different area 
first. Because, the displacement of woman as an individual will mean opening the way for the role that will be 
assigned to her and the character to be dressed. It is aimed to realize this desire and desire, first of all, to assign 
a role to women, and then to reveal a figure who will play this role. The role attributed to women without any 
intellectual, sociological and historical reasons has opened the door to a result that does not comply with the basic 
principles of human existence. The human/woman, who has reached a whole from the halves of good and evil, 
was condemned to the position desired by outsiders during the Tanzimat period. The application in question will 
be evaluated around the character of Mehpeyker in Namık Kemal’s novel İntibah. 

Our one-to-one and first relations with Continental Europe are of a political and military character. 
However, over time, the boundaries and framework of relations have expanded and spread to all areas of life. The 
nineteenth century logic, which made it a principle to imitate and convey what its superior produced without 
questioning, instead of claiming existence against Europe, which was accepted in advance, paved the way for 
intervention in social and cultural fields together with technique. 

To the extent that the invention of the Western mind is a correct step to imitate and carry over technical 
developments, it has been a wrong move to try to deny the life style kneaded by religion and tradition as illegal. 

Keywords: Namık Kemal, Mehpeyker, İntibah, Woman, Civilization 

Giriş: Kadının Varlık Alanı 

Kadın, öznedir. Kadının bu vasfı izafi de değildir. Zira insanın hem varlığı hem devamlılığı, kadının 
varlığına bağlıdır. Varlık borcuna kadirşinas ve alicenap bir tavırla karşılık vermesi lazım gelenler, kadın sayesinde 
vücuda erenlerdir. O hâlde, öncelikle kadının kendi şahsiyetinin, ardından kültürün ve dinin inşasına zemin 
hazırladığı, kadının hususi sahasının muhafazası, kadının vücuda taşıdığı diğerlere bir sorumluluktur. Bu 
yüzdendir ki, zaman zaman birtakım aksaklıklara rastlansa da, Türk milleti için kadın, en derin hürmeti hak eden 
kutsal varlıktır. En küçük sosyal birimin kurucusu olduğu gibi, birimlerin birleşmesi sonucunda teşekkül eden 
toplumun da temel direğidir. İnsan terbiyecisi, coğrafya mimarı ve tarih yapıcı vasıflarıyla kadın, dünyanın 
düzenleyici mekanizmasıdır. İnsanlığın ve bütün varlığın bugün geldiği noktanın tüm basamaklarında, kadının 
ruhundan kopup gelen zarafet vardır. 

Aynı zamanda kadın, günlük hayatın içinde bütün gerçekliğiyle yerini alır. Sevincin ve mutluluğun, 
acının ve kederin, vuslatın ve hasretin en kolay döndüğü dil, kadındır. Saadet nidalarının başlangıcı kadın, feryat 
çığlıklarının nihayeti de kadındır. 
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1. On Dokuzuncu Yüzyıl, Roman ve Kadın 

On dokuzuncu yüzyıl marksizmi ve ürettiği değerler, Batı toplumlarının tarihî mirasları ve sosyolojik yapıları 
bakımından kabullenebilecekleri sonuçlar doğurmuştur. Eskinin yıkılıp yeninin kurulması sürecini yaşayan 
toplumlar için, iniş çıkışlar arasında, eski araçlar yerine yenilerinin icadı bir mecburiyettir. İşte, romanın varlık 
bulduğu alan, tam da burasıdır. 

Türk-İslam medeniyetinin şekillendirdiği ruh ve erdem medeniyetinden, akıl medeniyetine geçişte şartlar 
değiştiği gibi, değer ve kıymet ölçülerinin farklı belirleyicileri de ortaya çıkmıştır. Somut göstergelerle istatistiki 
verilere malzeme teminine katkısı mahrem kalan kadın, on dokuzuncu yüzyıl Türk romanında, öteki kalem/ler 
tarafından mesire yerlerinin eğlenceliği rolüne liyakatle eş değer görülmüştür. Batı edebiyatından tercüme ve 
adaptelerle başlayan roman türü, telife geçerken on dokuzuncu yüzyılın kadınını da romana taşır. Zira bu yüz 
yılda kadın, meta üretim sürecine doğrudan doğruya katılmıştır. Öyle ki, kadın olmak bakımından sahip olduğu 
değerlerin ayaklar altına alınması, onu, erkeğe karşı şüpheli hatta erkeksiz bir hayatın yol ayırımına sürüklemiştir. 

2. İntibah’ın Kadınları 

Namık Kemal’in İntibah’ı ‘Sergüzeşt-i Ali Bey’ vurgusuyla Ali Bey’in romanı olarak tanımlansa da, aykırı 
bir görüşle eserin, Mehpeyker’in romanı gibi de okunabilir. Çünkü romanın zaman, mekân ve şahıs kadrosu gibi 
materyal unsurlarının neredeyse tamamını, Mehpeyker’in eylemleri yönlendirir. Henüz romanın başında, metnin 
daha sonraki sayfalarında bütün kötü özellikleriyle karşımıza çıkacak olan Mehpeyker’i daha belirgin hâle 
getirmek maksadına matufen Ali Bey’in annesi tanıtılır. Özne olamayan bir kadındır, anne. İnsanlığın hafızası, 
kültürel mirasın sonraki nesillere taşınmasında tartışmasız bir köprü vazifesi gören kadın, İntibah romanında, zeki 
ancak kültürsüz –kastedilen Batı değerleri ve pozitif bilimlerdeki gelişmeler olsa gerek- yeryüzünde özgül ağırlık 
açısından varlık ifade etmeyen, pasif nesne konumuna indirgenerek anlatılır. İroni veya tenkit sırasına ikameye 
imkân veren ‘kültürlü bir erkekle yirmi beş yıl kadar hayat arkadaşlığı, kocasının eğitiminden faydalanmış’ olma 
çıkarımları bile, medeniyetin temel direğinin, erkeğin varlığına yamanmış eylemsiz nesne olarak görüldüğüne 
işaret eder. Ali Bey’in annesi dış dünyadan habersiz, bir eylem olarak okuma yazması bulunmayan ancak, görmek 
ve işitmek vasıflarını haiz, yaşananların arkasındaki gerçekleri öğrenebilen bir kadındır. 

“Annesi, kocasının ölümünden duyduğu acıları bir yana bırakmış, oğlunun bu hallerinden endişelenmeye 
başlamıştı. Her ne kadar fazla kültürlü değilse de çok zeki bir kadındı. Kültürlü bir erkekle yirmi beş yıl kadar 
hayat arkadaşlığı yapmış, kocasının eğitiminden faydalanmış, gördüğü, işittiği olaylardan pek çok gerçekler 
çıkarmasını öğrenmişti.”2 

Geleneksel hayatın her alanında gerçek ve özne olarak bulunan kadın, on dokuzuncu yüzyılda, erkek varlığına 
yaslanmadan ayakta duramayan bir nesneye dönüştürülür. Varlığını inşa eden tüm özellikler yok sayıldığı gibi, 
şahsı için değer ifade edebilecek hususlar da doğrudan doğruya başkasının varlığına bağlanır. Eş ve oğul sıfatlarıyla 
iki erkek arasında kalan anne, başka hiçbir varlık hâliyle görünemediği gibi, insanî ve tabii olan tavrını da ortaya 
koyamaz. Kocasının ölümü karşısında ağlamayı, oğlunun içinde bulunduğu duruma ilişkin kederlenmeyi, 
şahsiyeti adına zaaf kabul eden Fatma Hanım, öğretilmiş bir yanlışın sürekliliğinin sağlanması noktasında, araç 
olarak kullanılır. Değer verdiklerini yitirmiş bir insanın, üzülüp ağlaması kadar tabiidavranış olamaz. Özellikle, 
merhamet ve şefkati temsili bakımından düşünüldüğünde, kadının üzülüp ağlaması yadırganamaz. Ancak, insan 
zihninde kodlanmış sembolik vehimler, boynu uçurmaya hazır giyotinler gibi durmaktadır. 

“Kocasının ölümü ve arkasından oğlunun bu kederli durumu karşısında o da kendini salıp koyuverecek olursa, 
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sevgili eşinden uzak düştüğü gibi, şimdi de yavrusunu kaybedeceğini biliyordu. Bundan dolayı bütün 

acılarını içine boşaltıyor; kocasının yokluğuna ağlamayı bile, sanki bir suçmuş gibi, gizlemek zorunda kalıyor; 
içi kan ağlarken yüzü gülümsemeye çalışıyordu.”3 

3. Çamlıca, Eğlence ve Kadın 

İntibah romanında işlenen olay örgüsü bağlamında düşünüldüğünde, kadın varlığının olumsuzla ilk 
karşımıza çıktığı mekân, Çamlıca’dır. Çamlıca, hem eğlence hem de Batılılaşma serüvenimizin başladığı ilk yerin 
adıdır. Bu tepe, aynı zamanda Tanzimat sonrası hikâye ve romanımızın vazgeçilemez, malzeme toplama alanı 
hâline gelir. İmparatorluğun, Batı karşısındaki geri kalmışlığının sebeplerini çözmek için yola çıkan Tanzimat 
aydını, Batılılaşma macerasının nihai hedefe ulaşmasını engelleyen kurumların başına, kadını dolayısıyla aileyi 
yerleştirir. Romanın ilk sayfalarında Ali Bey ve arkadaşlarının kadına bakış açıları mukayeseli olarak ortaya 
konulur. Zira Ali Bey, tabiatı ve eğitimi gereği, kadın varlığının eğlence aracına dönüştürülmesine rıza göstermez: 
“Arkadaşları gelip geçen hanımlara lâf atmaya başladı. O güne kadar kim bilir kaç yüz kadına söyledikleri soğuk 
yalanları tekrarlayıp durdular.”4 Arkadaşlarının kadınlara laf atmaları, eğlencenin (!) malzemesini de belirlemiş 
olur. Medeniyet, insan eliyle düzenlenmiş bir mekânda, kadının oyuncak kılındığı olgunun adıdır. 

Romanın kahramanı Ali Bey’in, ‘Çamlıca yosması’na dair ilk düşünceleri, endişe içerir. Ancak endişeleri 
sosyal, ekonomik veya psikolojik herhangi bir sebebe dayandırılmaz. Ali ‘bey’ sıfatıyla, adı bile bilinmeyen bir 
‘yosma’nın peşine düşer. Romancının, kadına karşı geliştirdiği bu tavır, okuru kendi safında tutup yönlendirmeye 
ilişkindir. Ali Bey’in acemilik ve tecrübesizliğini sezdiren bir davranış biçimine yapılan bu gönderme, romandan 
beklenen sonucun elde edilmesi için hazırlanmış senaryonun uygulandığını doğrulamaktadır. Duygularına yenik 
düşen iradesiz kahramanın iç dünyasını, anlatıcı aracılığıyla öğrenmiş oluruz: “Nihayet bu türlü endişelerde 
yapıldığı gibi ‘Adaam sen de… Ne olursa olsun…’ düşüncesine kapılarak uçuruma yuvarlanmaktan kendini 
kurtaramadı. Çamlıca yosmasının hayalini tasvir ile uğraşmaktansa oraya gidip kendisini aramayı daha uygun 
buldu.”5 Başkalarına yapılan ‘işareti’ şahsına gösterilen bir iltifat telakkisiyle tanımadığı kadının cazibesine 
kapılan Ali Bey, tasavvurdansa aramaya koyulmayı tercih eder. Aslında bu durum, beklenen felaketin zaman ve 
şartların değiştirme gücüne uğramadan vuku bulmasına yönelik acelenin resmidir. 

Zira adını henüz bilmediğimiz bir varlık, devrin giyim kuşamı içerisinde anlatılırken, geçmişle anın 
karşılaştırılması yapılır. Geçmişten şimdiye geçilirken kullanılan eşyanın mahiyeti de değişime uğrar. Geçmişte 
örtünün üstlendiği mana bir tarafa, şimdideki dönüşümü birden bire gerçekleşir. Saklayan veya örten vasfı 
ortadan kaldırılan ‘yaşmak’, kadına dair olumsuzların göstergeleri hâline gelir: “Herkes bilir ki, bu tip kadınların 
yüzlerindeki yaşmak, mesire yerlerinde süs için kullanılır ve âdeta kabarmış düzgün demektir. Vazifesi yüzü 
örtmekten ziyade süslemek, başlıca özelliği de, hercayî gönül, kıt akıl ve yalancı nezaket gibi, saklanmak istenen 
şeyleri ortaya koymaktan ibarettir.”6 Geçmişte, dinî veya örfî uygulamalar çerçevesinde, fizikî veya somut 
varlığın gizlenmesine araçlık eden örtü, şimdi, meçhul bir kadının görünmeyen iç dünyasının olumsuz renklerine 
işaret eder. Dün, ortak bilinç ve hayat tarzının yansıması olarak uygulama alanı bulan giyim kuşam, bugünden 
itibaren, değişimin göstergesi hâline gelir: “Boyu posu düzgün, siyahımsı samur saçlı, incerek düz kaşlı, noktalı 
yeşil gözlü, siyah uzun kirpikli, hafif sarı üzerine, dalgalı koyu al yanaklı, irice çekme burunlu, ufacık ağızlı, 
şehvet ifade eden kor dudaklı bir âfet karşısında durmuyor mu?”7 

Romanda, Mehpeyker ismiyle ilk karşılaştığımızda çizilen kadın tasviri, söz konusu karakterle ilgili 
okuyucunun zihninde nasıl bir intibaın uyandırılmak istendiğini gösterir. Aynı zamanda, birbirinden çok farklı zıt 

3  Namık Kemal, İntibah, (haz: F. Yenisey), İnkılâp ve Aka Kit., İstanbul 1980, s. 17 
4  Namık Kemal, İntibah, (haz: F. Yenisey), İnkılâp ve Aka Kit., İstanbul 1980, s. 20 
5  Namık Kemal, İntibah, (haz: F. Yenisey), İnkılâp ve Aka Kit., İstanbul 1980, s. 22 
6  Namık Kemal, İntibah, (haz: F. Yenisey), İnkılâp ve Aka Kit., İstanbul 1980, s. 31-32 
7 Namık Kemal, İntibah, (haz: F. Yenisey), İnkılâp ve Aka Kit., İstanbul 1980, s. 32 
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iki karakterin varlık alanları işaret edilirken, terbiye öne çıkarılır: “Kadının adı Mehpeyker’di. Terbiye 
ve ahlâk bakımından Ali Bey’in tamamen zıddıydı. Alçak ve namussuz bir aileden yetişmiş; daha on dört on beş 
yaşına gelmeden rezaletin her çeşidini öğrenmiş; kendini bu yolda yetiştirenleri fersah fersah geride bırakmıştı. 
On beşini bitirdiği zaman artık profesyonel bir aşifteydi. Biraz okuyup yazma öğrendiği ve hemen bütün 
vakitlerini İstanbul’un tanınmış aşifteleriyle geçirdiği için şeytanî zekâsı çok gelişmişti. Periler kadar güzel, 
Haccâc kadar dirayetli bir şeytan yaratılmış olsaydı, istediği adamı elde edip ona keyfinin istediği şekilde 
tahakküm etmekte ancak bu yosma kadar maharet gösterebilir veya belki de gösteremezdi.”8 Çocuk yaştaki 
Mehpeyker, bütün bir devrin, bütün bir ailenin ve bütün bir medeniyetin zaaflarını üstlenebilme cesaretini gösteren 
ahlak yoksunu kadın olarak okuyucu ve seyircinin dikkatine sunulur. 

Dilâşûb, Batılılaşma sürecinin başından itibaren Namık Kemal’in itirazda bulunduğu, ortadan kaldırılması 
hatta izlerinin dahi yok edilmesine gayret sarf ettiği klasik şiirin hayali karakterini geride bırakacak bir tasvirle 
karşımıza çıkarılır. Mehpeyker’in iyi bir sıfatı bulunmadığı gibi, iyiye göz kırpan bir vasfı bile yoktur. Dilâşûb’un 
ise, olumsuz bir özelliğine rastlamak mümkün olmaz. Mehpeyker’in oynadığı rolü kurgulayan yazar, Dilâşûb’un 
var oluş biçimini de olumlu ancak, kusursuz bir mükemmeliyetle tasvir eder: “Dilâşûb’un saçları sırma gibi parlak 
sarı; alnı, vicdan saflığının aynası denilecek surette duru beyaz; kavisli ve kalınca kaşları, saçlarına nispetle biraz 
kumral; tatlı mavi gözleri en duygusuz kalplerde bile sevda uyandıracak derecede mahmurdu.”9 

 
 

Sonuç 

Romanın bir tür olarak ortaya çıkışı büyük ölçüde Batı’da bireyin, topluma karşı kendi varlık iddiasını 
ortaya koyma teşebbüsü olarak kabul edilir. Böyle bir sonucun doğması, Batı medeniyetinin kendi sosyo-kültürel 
yapılanması çerçevesinde makul bir zemine de oturtulabilir. Her türlü maddî imkâna sahiplik ediyor olmaları 
gerçeği ortada iken, Emma benzeri tiplerin, sosyal sınıf imtiyazına kavuşabilmek ve aristokrat görünebilmek için 
attıkları adımlar, içine doğdukları sosyolojinin dayattığı özentinin nihai hedefidir. Romanın toparladığı bu durum, 
anlattığı hadiseler, ele aldığı tipler, dil ve üslup, özelde Fransız, genelde Avrupaî hayat tarzının resmidir. 

O hâlde, bizim ilk romancılarımız, romanı taklide başladığında, kendi tarih ve medeniyetinin ürettiği ilk 
metinlerden yola çıkarak kadın meselesini bir zemine oturtmayı denememiştir? 

Flaubert’in Emma’sının bir kadın kimliği ile izlediği yol, doğru ve ahlakî unsurlar taşımasa da, iradî bir 
tercih ortaya koyup aktif bir tavır sergileyerek aristokrasiye isyan eder. Maddî sahiplik adına ihtiyacı bulunmayan 
bireyin, doğuştan üstünlük imtiyazını elinde tutan sosyal sınıfa itirazının sembolüdür. 

Namık Kemal’in kadın karakterleri tamamen pasif, iradesiz insanlardan müteşekkil bir kümeden ibarettir. 
Kadınlardan Mehpeyker, bahis mevzuu pasiflik ve iradesizlik rolünün dışına çıksa da, bu aktif görünürlük, 
bütünüyle ‘şehvet’ine bağlıdır. Ali Bey’in annesi ile Dilaşup, her halükârda iradeleri ellerinden alınmış, pasiflik 
ve iradesizliğin kurbanı, ötekiler tarafından yönetilen tiplerdir. Hatta romanın başında, geleneğin pasif ve iradesiz 
kıldığı Ali Bey’in annesinin taşıdığı karakter, romanın sonuna doğru bir döngü çerçevesinde Dilaşup’la yenilenir. 

Kaynakça 

Ahmet Mithat Efendi, Fatma Aliye Hanım Yahut Bir Muharrire-i Osmaniyenin Neşeti Hakkında, İstanbul 
1893. 

Namık Kemal, İntibah, (haz: F. Yenisey), İnkılâp ve Aka Kit., İstanbul 1980. 
 
 
 
8 Namık Kemal, İntibah, (haz: F. Yenisey), İnkılâp ve Aka Kit., İstanbul 1980, s. 33 
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GILLES DELEUZE’DE KADIN-OLUŞ 
 

Gül TURANLI* 
 
 

ÖZET 

Felsefede üslup kavramın hareketidir diyen Deleuze, belki de bu hareketi en iyi gerçekleştirenlerden biridir. 
Dildeki varyasyonları, modülasyonları dilin dışarıya doğru geriliminde canlandırması yetmezmiş gibi felsefeyi 
romanla, resimle, yontuyla, şiirle bağdaştıracak kadar kategorize edilmemiş, kodlanmamış bir yaşamın içinden 
kavramlar üretir. Dıştan içe doğru ilerleyen lineer düzlemden yaşamı kurtarmak adına kaçış çizgileri yaratırken 
heterojen dengesizliklerden faydalanır. Felsefe ve edebiyat tarihinden seçtiği isimler üzerinden gerçekleştirdiği 
okuma edimleriyle başı ya da sonu olmayan ancak gezgin bir aradalık durumu ile kodlanmamış kendiliklerin 
potansiyel farklarını açığa çıkarır. Yaşamın varlık adına özdeşlikler kuran, homojenleştiren düşünme biçimlerine 
karşılık oluşa bir aidiyet yükler. Kimi zaman bu aidiyet kendini hayvan oluşta kimi zaman kadın oluşta açımlar. 
Dümdüz bir yol değildir Deleuze’ün seçtiği yol; daha çok zikzaklarla, gölgede kalan yerlerle ilgilidir. Düşüncenin 
doğrudan doğruya toprakla ilişkisidir aslında söz konusu olan. Bir sıralamaya tabi olmadan ayırt edilemezlik 
bölgesinin ortaya çıktığı bir yersiz yurtsuzlaşma ya da yeniden yerli yurtlulaşma dinamiğidir. 

Anahtar Kelimeler: Deleuze, Kadın, Varlık 
 
 

BE-FEMALE IN GILLES DELEUZE 
 

ABSTRACT 

Deleuze, who says that style in philosophy is the movement of the concept, is perhaps one of the best 
performers of this movement. As if it were not enough to animate the variations and modulations in the language 
in the outward tension of the language, it produces concepts from a life that is not categorized and codified enough 
to associate philosophy with novel, painting, sculpture and poetry. It takes advantage of heterogeneous 
imbalances while creating lines of escape in order to save life from the linear plane moving from the outside to the 
inside. He reveals the potential differences of the wandering coexistence and uncoded selves, which have no 
beginning or end, but have no beginning or end, with the readings he performs through the names he chooses from 
the history of philosophy and literature. In response to the forms of thinking that establishes identity and 
homogenises life in the name of existence, it gives a sense of belonging to being. Sometimes this belonging 
reveals itself as an animal or sometimes as a woman. It is not a straight path, the path chosen by Deleuze; it’s 
more about zigzags and shadows. In fact, it is the direct relationship of thought with the soil that is in question. 
It is a dynamic of deterritorialization or reterritorialization, in which a zone of indistinguishability emerges 
without being subject to a sequence. 

 
 

Keywords: Deleuze, Woman, Being 
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GILLES DELEUZE’DE KADIN-OLUŞ 
 

Gregor Samsa bir sabah bunaltıcı düşlerden uyandığında, kendini yatağında dev bir böceğe 
dönüşmüş olarak buldu. Zırh gibi sertleşmiş sırtının üstünde yatmaktaydı ve başını biraz kaldırdığında 
bir kubbe gibi şişmiş, kahverengi, sertleşen kısımların oluşturduğu yay biçimi çizgilerle parsellere 
ayrılmış karnını görüyordu. 

Franz Kafka1

1 

Yukarıda alıntılanan Franz Kafka’nın Dönüşüm adlı eserinin başlangıç cümleleri, esasen felsefenin 
edebiyatla ilişkisi bağlamında, değişimin-dönüşümün gücünün yaşama içkinliğini göstermesi açısından 
önemlidir. Bu değişim-dönüşüm asla tamamlanmayan, daima meydana gelmekte olan bir oluş meselesini ima 
eder. Felsefe ve edebiyat bağlamında oluşun olanıklılığına veya neler yapabileceğine, diğer bir deyişle, 
yaşanabilir ile yaşanmışı kateden sürecine odaklanmak yaşamdan yana taraf olmaktır. Bu tarafgirliği en iyi şekilde 
yansıtan filozoflardan biri Gilles Deleuze’dür. Deleuze felsefede yeni bir güzergâh geliştirerek felsefe ve edebiyatla 
bağlantı kurmamıza olanak tanıyan, düşünmeyi harekete geçirme projesiyle bu eğilim doğrultusunda yaşamı farklı 
düşünme tarzlarına açma fikrini bağdaştırır. 

1991’de psikanalist Félix Guattari ile birlikte yazmış oldukları Felsefe Nedir?’de sanatın, bilimin ve 
felsefenin, bilme istencine bağlı olarak giriştikleri düşünce harbindeki farklılıkları, koşutlukları ve kesişmeleri 
formülleştirerek felsefenin neliğini farklı bir bakış açısıyla yeniden gündeme taşır. Belki de bu soruyu sorarken 
felsefenin özgüllüğüne ve farklılığına vurgu yapan, yaşamla ölüm arasındaki çizgiyi, sanki makinemsi bir yapının 
tüm parçalarının tarih sahnesindeki yerini imleyen, geleceğe göndermede bulunan bir şimdiyi anımsatan 
düşünmeyi teşvik eder. Yaşamla ölüm arasındaki o kırılgan çizgi, yalnızca düşünen ya da Aristoteles’in deyimiyle 
sosyal bir varlık olan insanla sınırlı kalmayıp her türlü yaşamı içine alan bir güç döngüsüdür. Aynı zamanda bu 
güç, rastgelişleri, olasılıkları, koşulları, kişilikleri içine alan sorunlar geliştirme gücünün sağduyuya veya uzlaşıma 
dayalı kabul görmüş düşünme biçimlerine karşı bir duruştur. Deleuze bu kabul görmüş düşünme biçimlerine karşı 
yaşamı farklı düşünme biçimlerine açmak ister. Yaşamın varlık adına özdeşlikler kuran, homojenleştiren 
düşünme biçimlerine karşılık oluşa bir aidiyet yükler. Kimi zaman bu aidiyet kendini hayvan oluşta kimi zaman 
kadın oluşta açımlar. Deleuze’ün bu geniş araştırma alanına yayılan felsefi projesi, sorunların bilinmeyenlerinin 
belirlenebilmesi için tüm organizmaların, ses titreşimlerinin, hücre yapılanmalarının, makinelerin karmaşıklığında 
yaşamın sorunsallaştırıcı gücüne verilen karşılıkların her türlüsüne yer verir (Colebrook 2009: 9). Böylece yaşamı 
boydan boya katederek varlık adına oluşu yok sayan biçimlendirilmiş kimliklere, tamamlanmış ortak deneyimlere 
biçimsizlikten ya da tamamlanmamışlıktan yana karşı durur. Düşünceyi ortaya çıkarmanın ya da sarsmanın farklı 
yollarını felsefe tarihi okumalarına ve edebiyat incelemelerine dayandırır. Güncel felsefenin temel ilgilerinden 
bazılarını belirleyen “felsefe nedir?” sorusunu, felsefe tarihinin kendi referans noktaları üzerinden yeniden okuma 
stratejileriyle birlikte sorunsallaştırarak felsefe ve edebiyatı yaşamın güçleri olarak birbiriyle ilişkilendirir. 
Deleuze Felsefe Nedir?’de felsefe ve edebiyat arasındaki ilişkiyi kavramsal bir ilişki ekseninde ve sanatla olan 
bağlantısallığında ele alırken, edebi tarzda bir üslupla felsefesini dillendirir. Her ne kadar eserin adı ilk etapta tek 
bir alana dair sorulmuş bir sorunun cevabını arar gibi bir izlenim bıraksa da esasında felsefenin ne tür bir 
düşünce formu olduğunu söylediği ölçüde, öteki düşünce formlarından kendini ayırarak onların açıklanmasına 
da yer verir. Felsefe nedir? sorusunun yanında “edebiyat nedir?”, “sanat nedir?”, “bilim nedir?” sorularını da 
cevaplandırarak düşünce formları arasındaki eklemlenmeleri, ayrılıkları, bağlantıları açığa çıkarır. 

1 Franz Kafka, Dönüşüm, (Çev. Ahmet Cemal), Can Yayınları, İstanbul, 2008, s. 13. 
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Felsefe kavramlar üretir, edebiyat duygulam ve algılam üretir, sanat duyumlarla resim, yontu, beste 
üretir, bilim de fonksiyonlarıyla işlevler üretir. Eserde, kavram yaratma önceliği felsefeye aittir ve bu öncelik 
felsefeye işlev sağlar. Ancak bu durum felsefeye hiçbir üstünlük ve ayrıcalık vermez (Deleuze ve Guattari 2006: 
17). Felsefe pek çok düşünce formu karşısında tümellerin içine sığınmak üzere kavramlar yaratma yeteneğinden 
giderek uzaklaştığı içindir ki, kollektif temsiliyetler, metafizik düşünme karşısında değişim ve dönüşüm 
geçirmiştir. Deleuze dogmatik düşünüm imgesini karşısına alarak düşünceyi hapseden düşünce yaratılarını 
felsefe, sanat ve bilime yaptığı göndermelerle reddeder. Farklı yaşam imkânları yaratmak adına düşüncenin 
dogmatik imgesinin temel tezlerini tartışmaya açar. 

Nietzsche ve Felsefe’de düşüncenin dogmatik imgesinin “düşünürün düşünür olarak doğruyu sevmesi ve 
düşüncenin düşünce olarak doğruya sahip olması”, “beden, arzu gibi, düşüncenin dışındaki kuvvetler tarafından 
hakikatin saptırıldığı”, “gerçekten düşünmek için bir yöntemin yeterli olduğu” temel tezlerinden hareketle 
hakikatin soyut bir gerçeklik olarak kavranma biçimine karşı durur. Düşünceyi oluşturan gerçek kuvvetlere 
gönderme yaparak felsefi kavramları, soyutlama veya genelleme ya da yargısal yetiler aracılığıyla açıklama 
çabalarını reddeder. Ona göre “kavram verilmiş değildir, yaratılmıştır, yaratılacaktır; oluşturulmamıştır, o kendi 
kendisini kendinde ortaya koyar, kendiliğinden-konum’dur” (Deleuze ve Guattari 2006: 19). Bu yüzden 
Guattari’yle Felsefe Nedir?’de düşüncenin oluşumunu zaman dizinsel bir sıralamada ele almadan felsefe, sanat 
ve bilim arasında bölümlendirmeler yapar. 

Deleuze gizil şeylerin durumlarına ve öteki güncelliklerine doğru inen bir yol takip ederek dizgesel 
düşüncenin değişmez, zamansız, kristalleşmiş, hareketsiz yapısını dışarıdanlık ilkesinde beliren dış güç 
noktalarıyla hareketlendirir. Bir dizge felsefi, sanatsal ya da bilimsel kavramları, dış ilişkileri ve bağlantılarıyla 
tanımlamalıdır. Çünkü gizil güçler olarak değişime açık olan felsefe, sanat ve bilim, kaotik gizillikten, onu 
güncelleştiren şeylerin durumlarına inen çeşitliliklerdir. Bu aynı zamanda şeylerin durumu içinde güncelleşen 
gizilliğe doğru gidildiğinde, bir noktadan ötekine, bir andan öteki ana geçme zorunluluğu olmayan yeni bir 
gerçeklik ortaya çıkarır. Bulunduğu yer konusunda kaygı taşımayan ve ne kadar zamandan beri varolduğu 
sorusunu sormayan bir gerçeklik yaratır. İki an arasında bulunan artık zaman değildir, asıl olay bir ara-zamanda 
bulunmaktır. Deleuze’ün Bergson okumasının uzantısı olan ara-zaman, sonsuzdan ya da zamandan gelmez. Ara-
zaman, hâline gelmeye aittir. Deleuze ara-zamanı, anın ya da rastgelişin zamanı olarak birçok ayrık bileştiriciyi 
içinde barındıran, ayırdedilemezlik, karar verilemezlik bölgeleri yaratan bir zaman olarak ifade eder. Felsefe, 
edebiyat, sanat ve bilim bu ayırdedilemezlik bölgeleri aracılığıyla, birbirleriyle iletişime geçtikleri ara-zamanın 
içindedirler. “Bunlar değişimlerdir, dalgalanmalardır, ‘intermezzi’lerdir, sonsuz bir yeni düzenin tekillikleridir” 
(Deleuze ve Guattari 2006: 135-136). Tekillikler bu anların arasında geçen zamanda güncelleşir ve kendilerini 
gerçekleştirirler. 

Deleuze sonsuz bir yeni düzenin tekilliklerinde kavramların devinimsel değişimlerini, dizgenin 
değişmezliğine karşı bağlantılar ve dış güç noktalarıyla ifade ettiği yerde metinsel gönderimler yapar. Böylelikle 
somut sorunlara yönelerek sözcükleri evrenin bir ucundan diğerine sürükleyen bir süreç olarak icat edilen 
sabuklamaları renklerini ve şarkılarını yitirmiş klinik bir durum olarak değerlendirir. Bu yüzden Deleuze için 
“edebiyat sağlıktır” (Deleuze 2007: 8). Deleuze bu noktada edebiyatın ayrıcalıklı konumundan, dil içindeki 
kavramların yer değişmelerinin sözdizim-dışı sınırına uzanan sanatın siyasal boyutuna varır. Deleuze ve Guattari, 
tekil ifadenin örnek niteliğini kullanarak görünüşte en kişisel ifadenin bile, potansiyel bir kolektifi kuşatması 
bakımından doğrudan siyasi olabileceğini iddia eder. (Massumi 2005:XXVİİ) Dizgelerin zaman dizinsel 
soyutluğundan, kavramsal değişkenlerin bağlantısallığına, dinamikliğine ve yaratıcı güç olma durumuna geçiş 
yapar. 
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En başından itibaren Deleuze, felsefenin bizatihi görevinin kavramlar üretmek, keşfetmek ve oluşturmak 
olduğunu ifade ettiğinde felsefeyi bir güç olarak ele alır. Felsefeyi tamamlanmamış, biçimsiz ancak oluştan 
ayrılmamış diğer bir güç olarak edebiyatla ilişkilendirirken bireysel ve toplumsal bağlamlarında sorunların 
dinamiğine geçer ve kavramları, rizomatik mantığına uyarlar. Bu yüzden gerek felsefi gerek edebi incelemelerinin 
referans noktası çoğul diziler, köksapsal bağlantılar üretmektir. Felsefe ve edebiyat ortak bir dünya görüşünün 
özcü, tektipleştirici, özdeşlikler üreten sabit kimliklerini sarsarak bir fark ontolojisi yaratabilir. Esasında bu ifade 
Deleuze’ün felsefe tarihinin varlık ve oluşla ilişkili sorununa, farklı yollardan oluşun lehine tavır takınarak, 
alternatif çizgiler çizme girişimine gönderme yapar. Bu girişimleri, felsefe tarihi ve edebiyat tarihinden seçtiği 
isimler üzerinden gerçekleştirdiği okumalar aracılığıyla daha da geliştirir. Deleuze’ün amacı her türlü felsefelerin 
tarihini okumak değildir, anarşist bir göçebe edasıyla tarih içindeki “haline-geliş”leri ya da “oluş”ları anlamaktır. 
Bu amaç doğrultusunda düşüncenin kodlanmasından kurtulmak için (Küçükalp ve Çevirici 2019: 45) yaşamı bir 
bütün olarak düşünme gücüne en iyi karşılık gelen “farklılık” kavramında açıklar. Sorun geliştirme ve kavram 
üretme etkinliği çerçevesinde özdeşlikler, özcü yaklaşımlar Deleuze’ün felsefesinde karşıtlıklara ve dizilere 
dönüşür. 

Felsefece faaliyetlerinden her biri aykırı olanın içinde gerçekleşir. Deleuze felsefenin portresini 
çizmek için genel olarak sanattan özel olarak edebiyattan yararlanır. Ancak Deleuze’ün felsefeyi, sanatı ve 
edebiyatı ortaya koyma biçimini açığa çıkarmak demek, kavramların ortaya çıkışlarının ve bir anda 
kayboluşlarının haritasını yapmak demektir. Felsefe, sanat ve edebiyat arasındaki ilişki Deleuze’ün yayınlarının 
kronolojik seçkisinde hep vardır. Felsefe, sanat ve edebiyatı esinlendiren kategorileri açıklarken felsefe ve 
edebiyat tarihi incelemelerine fazlasıyla yer ayırır. Kafka’nın düş dünyasının dinamiğini açığa çıkartacak bir 
yapıtını incelemesi, Francis Bacon’ın ressamlığı üzerine Duyumsamanın Mantığı’nı yazması, Beckett’in 
parçalanmış ve kaybolan karakterlerinin yer aldığı üç oyununu yorumlaması, bizi Deleuze’ün deneysel 
işlevleriyle birlikte felsefeyi ve edebiyatı nasıl konumlandırdığını gözlemlemeye sevk eder. 

Deleuze yayınladıklarının büyük bir kısmını eser incelemelerine ayırır ve bu eserlerde sanata ve 
edebiyata olan ilgisini felsefi bir perspektifle ortaya koyar. Metinlerden yararlanma tarzı aynı zamanda felsefi 
kavramlarını anlamamıza olanak tanır. Kimi zaman sanatı ve edebiyatı doğrudan konu alan kimi zaman bunların 
dışında olan incelemeleri de dâhil olmak üzere, deneyim ve gerçeklik alanına bağlantılı bir tarzda sanatı ve 
edebiyatı felsefi bir perspektifle bütün eserlerinde görmek mümkündür. Deneyim ve gerçeklik alanına ait 
eserlerinde “yazıya özgü bir resim ve müzik vardır, tıpkı sözcüklerden daha yüksekte beliren renk ve ses etkileri 
gibi. Bunları sözcüklerin içinden sözcüklerin arasından görür ve duyarız.” Deleuze, Beckett’ten alıntıladığı 
şekliyle yazma meselesini kronolojik dizisinin birçok yerinde görmek ve duymakla ilintilendirirken, her yazar 
için şunu söyler: yazar, bir görendir, bir duyandır, mal vu mal dit tir. O bir renk ustasıdır, bir müzisyendir (Deleuze 
2007: 7). Buradan anlaşılacağı üzere Deleuze’ün estetik incelemeleri aşan ve eserlerinin tümüne yayılmış bir 
sanat kullanımı söz konusudur. 

Deleuze felsefe ve edebiyat sorununu sınıflandırırken, seçtiği metinler üzerinden sözcükleri 
sürükleyen ve onları icat eden sabuklamaları, yine sözcüklerin sürüklendiği tarih ve coğrafyanın yapıtaşlarının 
üzerine, geofelsefesiyle dizgenin sinematiğinin kurulmasını sağlar. Bu amaç doğrultusunda kaçınılmaz olarak iki 
paradoks kümesiyle karşımıza çıkar. Bunlardan birincisi Hume, Bergson, Nietzsche, Kant, Spinoza, Leibniz ve 
Foucault’yu yorumladığı felsefe tarihi eserlerini içermektedir. Bir diğeri ise Deleuze’ün kendi felsefesine dair asıl 
eserleri olan Différence et Repetition (Fark ve Tekrar) ve Logique du sens’in (Anlamın Mantığı) yanı sıra Guattari 
ile birlikte yayımladıkları eserleri kapsamaktadır (Goodchild 2005: 14). Eserlerin içeriklerine bakıldığında 
Deleuze’ün bir önceki düşünceleri, stratejileri ya da hegemonik söylemleri bir kenara atma gibi bir niyeti söz 
konusu değildir. 
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Aksine oluşturulmuş olan yapılara alternatifler, sapmalar ve kaçış çizgileri ekler. Bu sayede yaşama özcü 
düşünme ve yazma tarzının perspektifinden değil de oluşun, değişimin perspektifinden bakan filozofları ve 
edebiyatçıları açığa çıkarır ve böyle bir perspektifin içerdiği imkânları gösterir (Çörekçioğlu 2017: 11). 
Deleuze’ün zaman dizinine tabi olmayan eserlerinin temellerinin ve sanata dair değişim ve dönüşümlerinin fark 
edilmesini sağlayan akıcılık buradan kaynaklanır. Felsefe Nedir?’in ilk satırlarında makinenin tüm parçalarının 
çağları kateden çizgiyi geleceğe göndermek üzere bir araya geldiği durumlardan söz ederken, Turner’ın resminin 
ıssız ve geri dönüşü olmayan bir yola sürme hakkını elde etmesini ya da Chateaubriand’ın modern edebiyatın 
başlangıcını imlemesini (Deleuze ve Guattari 2006: 11) sanata dair biçim değişimlerinin dökümantasyonu olarak 
değerlendirir. Zaman dizinine tabi olmadan şimdi üzerinden metinlere odaklanarak geleneksel felsefeye ve 
edebiyata karşı merkezileşmemiş, bir kökene dayanmayan düşüncelerini, felsefe tarihçiliğiyle filozofluğu arasına sınır 
koymadan sunar. Felsefe tarihi üzerine olan kitapları özgün felsefe yapıtlarına eşlik ederken, yine felsefe tarihi 
üzerinden seçtiği Spinoza, Hume, Nietzsche ve Bergson gibi isimler üzerinden metafiziğin bitişini imleyen olay 
kavramını kendi felsefe tarihi okumalarına eklemler. Olumsuz bir işaretle imlenmiş devinimin kendisi, olumlu 
işaretler taşıyan devinimlere dönüşürken, felsefenin tanımı olan kavram yaratma, üretme ve oluşturma sanatı, 
felsefe tarihiyle birbirine eklemlenir. Yeniden okuma stratejisiyle oluşturulan pasajlarda ortaya konan sorunlar 
felsefe tarihiyle iç içedir. Tıpkı Felsefe Nedir?’de klasik düşünce imgesinin başlıca belirticilerinden olduğunu 
düşündüğü “hata” kavramını Descartes’tan yola çıkarak izah ederken bir anda Platon’un Phaidros’una gitmesi gibi. 
Üretilen her kavram, yaşamın sorun geliştirme gücünün uzantısıymışçasına kimi zaman bir filozofun, kimi zaman 
bir edebiyatçının yorumlarında belirginleşir. Farklılık, oluş, yersizyurtsuzluk, göçebe gibi kavramlar üzerindeki 
ısrarı, Batı düşüncesinin bilgi için temel bulma arayışının ontolojik ve epistemolojik dayanakları üzerinde 
temellenen tarihini, felsefe ve edebiyat tarihinden seçtiği kişilikler üzerinden eleştirir. Deleuze’ün metinlerinde, 
Descartes’a karşı Spinoza’nın bir kaçış çizgisi, Kant’a karşı Nietzsche’nin farkı olumlayan etkin kuvvetinin 
varlığı, Sade’a karşı Sacher-Masoch’un silüeti belirir. Karşıtlıklarda beliren bu okumalar, farklı dizileri yaratmış 
ve bu dizilere eklemlenip çıkarılabilen özellikler atfetmiştir. Öyle ki Deleuze, bir filozofu eleştirdiği yerde, başka 
bir an karşısında olduğu filozofun safında yer alır. Bu yüzden şimdinin bir ucu geçmişe, diğer ucu ise geleceğe 
aittir. Şimdi geçmişi hep içinde taşır. Zaman ve süre kendi bağlamsallıkları içinde karşıtlıklara ve dizilere her 
duruma uyabilen bir ergonomiklik kazandırır. Descartes’tan Spinoza’ya, Kant’tan Nietzsche’ye uzanan 
filozofların yanı sıra Lawrence, Melville, Carroll gibi yazarların eserlerini edebiyatı kuramsallaştırmak için 
yeniden keşfeder. Zira Deleuze’ün düşüncesi başkalarının görüşlerinin incelenmesine içkin bir biçimde 
çözülmektedir. Deleuze’ün yöntemi okuma stratejilerine bağlı olarak, okuma pratiğinin kazdığı örtük yanları 
ortaya çıkartan ve bu sırada kavramsal üst tabaka yaratan bir yöntemdir (Jones ve Roffe 2012: 15). 

Deleuze metinlerin içindeki kavramların bileşenleri vasıtasıyla düşüncenin oluşumuna karşı bilgilerin 
nesnelleştirilmesi nosyonunu yaratıcılıkla saf dışı bırakır. Bu nedenle Deleuze’ün felsefe ve edebiyat tarihindeki 
okumaları kuramsal normları bir kenara atmadan “Nedir?” şeklindeki metafizik soru yerine “Hangisi?” şeklindeki 
soykütüksel soruyu sormamız gerektiğini vurgular. “Hangi eser?”, “hangi yazar”, “hangi sorunlar” tarzındaki 
farklı bağlamlandırma hatlarını farklı düzlemlerde tanımlar. Genellikle bir dizgeyi içsel görünümüyle hareket 
ettirmek yerine dış özelliklerine kavuşturmaya çalışır. Geleneksel düzene yerleşen sözlü veya edebî söylemleri 
yeniden üreten ilişki devrelerini (yapısal önermeleri) gerçeklik düzeyinde kendi oluşum kurallarına göre 
değerlendirir. Bu sayede hangi yazarın hangi eserde hangi soruna hangi çözümleri getirdiğini farklı düzlemlerin 
bağlamsallığında ele alır. 

Dağıtılan, tek tipleştirilmiş, içselleştirilmiş düşüncedeki dizgeler yerine yeni felsefi ifade yolları yani 
farklı düzlemler açan Deleuze, söylenilenin özgün yeniliği içinde yüksek bir ilke bulmaya giden süreci, 
(Deleuze 
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2017: 63) kavramların ve işlem alanlarının bireyselleşmesinin tarihsel ve coğrafi düzeniyle iç içe geçirir. 
Öze dayandırma argümanını, anti-Platoncu bir yaklaşımla edimsellikler ve virtüel akışlarla tersine çevirerek, 
sanatın burkucu ikiliğine yakalanan felsefeyi, imgenin göstergebilimi ve sanatsal yaratıyı benimsemesini olanaklı 
kılan çokluklar mantığına açar. Simulakra alanında felsefe, bir yanda olası bir deneyim biçimi olarak bir duyarlık 
kuramını belirtir; öte yanda gerçek deneyimin yansısı olarak sanat kuramına işaret eder. Bu iki farklı dizinin 
birbirine bağlanması için, genel deneyimin koşulları gerçek deneyimin koşullarına, sanat eserinin yapıları ise 
deney tekniklerine dönüşmelidir. Bu farklı dizilerin, toplayıcı bir fikrin dolayımlamasıyla değil, gerçek bir 
yaratım olayında kullanılarak birbirlerine bağlanmaları ve birbirlerini etkilemeleri yalnızca etkin yaratım eserinde 
mümkündür. Bu temel diziler arasında bir tür içsel rezonans üretilir ve bu rezonans, zorunlu bir hareketi içerir 
(Deleuze 2015: 260-261). 

Bu iç içe geçmiş düşünce dizgeleri, “bilgenin ölümünü onayan ve onun yerine filozofların” (Deleuze ve 
Guattari 2006: 12) geçtiği kamusal söylemden ayrıksı bir yapının dışa vurumudur. Aslına bakılırsa Deleuze 
açısından, sanata, edebiyata, ekonomiye, psikolojiye, matematiğe, fiziğe, estetiğe, biyolojiye girmek için hep aynı 
statükonun söylemsel kapısından girmek gerekmemektedir. Bazen giriş ve çıkış bulmak sorunu değildir söz 
konusu olan. Herhangi bir yerden başlayabilmektir önemli olan. “Başlangıçlar” ve “sonlar”ı bulmak adına öze 
tekabül eden kavramlar üretmek yerine, felsefe tarihini olduğu kadar felsefeyi de ilgilendiren saf kavramlar 
üretmek gereklidir. 

Deleuze üretilen kavram ve sorunları, felsefe tarihi içinde yine felsefeyi kendi alanı dışına çıkaracak olan 
kaçış çizgileri üzerinden ele alır. Felsefe, zamansallık bakımından şimdinin, ebedi dönüşle tekrar eden geçmişin 
ve beklenen geleceğin zamansallığıdır (Deleuze 1989: 141). Deleuze’ün Ebedi Dönüş İçin Sonuçlar’da (Deleuze 
2016: 45) ifade ettiği üzere felsefe, hem zamanın bütünü hem de bütüne eşit olan bir oyuncu gibi, kavramların 
yeniden yersiz yurtsuzlaştırılmasından ibarettir. Böylesi bir konumun felsefeyle beşeri bilimler arasında ne türlü 
ilişkiler ağına sebebiyet verdiği önemini koruyan bir sorundur. Felsefe bütünün, tümel olanın, rasyonel aklın 
buyurgan otoritesinin söylemleri doğrultusunda diğer bilimlere nazaran kültür üretim tarzı olarak kodlanmıştır. 
Felsefenin hegemonik söylem tarafından bastırılmış alanın dışına çıkabilmesi için kavram oluşturma, üretme 
ve keşfetme sanatı olarak yalnızca evrensellik iddiası olan hegemonik söylem için soru toparlaması değil, aynı 
zamanda tüm fırsatları, rastgelişleri, olasılıkları, kişilikleri, koşulları ve sorunun bilinmeyenlerini de belirlemesi 
gerekir. Utku’nun ifade ettiği üzere, otoriteleri sorgulamak ya da otoritelerin bastırdığı, sildiği göstergeleri 
yeniden diriltmek için felsefenin yaptığı, Deleuzevari söyleyecek olursak, “benzerini yapmak” yani filozofun 
dediğini yinelemek değil, ama aynı anda çattığı içkinlik düzlemini ve yarattığı yeni kavramları çekip çıkartarak 
benzerliği üretmektir (Utku 2003: 241). 

Sonuç 

Sonuç olarak metin incelemelerine odaklanan yayınlar dizisinde Deleuze, Guattari’yle birlikte yazdıkları 
kitaplarda, yazarı ortadan kaldırarak yarattığı ayırt edilemezlik bölgesinde, söylemsel olandan söylemsel olmayana 
doğru, yersiz yurtsuzlaşmış filozoftan sanatçılara doğru yayılır, genişler. Artık göçebe kampının ziyaretçisi değil, 
göçebilim ile doğrudan bağlantılı bir gezgindir. Edebiyatla canlandırdığı düşünce düzleminde Deleuze, hem 
felsefenin hem de edebiyatın alternatif anlayışlarını ortaya koyarak felsefe ve edebiyatı yaşamla etkileşime sokar. 
Anti-Oedip’ten (Anti-Ödipus) Mille Plateaux’ya (Bin Yayla) Deleuze, dilsel anlatıma indirgenemeyen bir ifadenin 
gerçekliği içindeki göstergeleri dikkate alan bir göstergebilimi hazırlar (Sauvagnargues 2010: 13). Ancak Deleuze, 
göstergebilimsel yöntemlerin dilin doğasına ve nesnesine ilişkin sorgulamalarını, bizzat gerçekliğin dilde 
üretildiği düşüncesine karşıt olarak duyum mantığıyla ortaya koyar. 
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KADIN EĞİTİMİNDE RADYO 
 
 

Hande Zeynep ŞENGÜL* 

ÖZET 

Eğitim kavramı yönlendirme ve bilgilendirme anlamı taşır. İçinde bulundukları toplumun 
bireylerinin eğitimine katkıda bulunmak yayıncı kuruluşların görevleri arasındadır. TRT kuruluş amacı 
bakımından toplumun eğitimine katkı sağlamakla yükümlüdür. Radyonun ve yayıncılığın işlevleri 
arasında yaşam boyu öğrenme ve eğitim bir arada yer alır. Radyo ve televizyon insanların hayatlarına 
dâhil olduğundan beri insanlar için büyük önem taşır. Programların içerikleri oluşturulurken çoğunlukla 
aileye, kadına ve çocuklara yönelik bir dil kullanılır. Özenle seçilen konular kadının eğitimine katkı 
sağlamayı da hedefler. Kadınlara yönelik programlar pek çok konuyu kapsamaktadır ancak kadının 
toplum içerisindeki yeri, hukuki hakları, eğitime, ekonomiye katkısı radyo programcılarının 
değerlendirdiği başlıca konular arasındadır. Ailenin öneminin yeterince kavranmasının faydasını 
vurgulayan radyo hem psikoloji hem de sosyoloji açısından kadının toplum içerisindeki yerine de değinir. 
Radyo toplumsal yapının bir parçası olmuştur çünkü o toplumsal yapıdan ayrışmak yerine toplumsal 
yapıyı muhafaza etmiştir. Bundan dolayı teknoloji gelişse de kitle iletişim araçlarından biri olan radyo 
yerini hâlâ muhafaza etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kadın, Eğitim, Toplum, Radyo 
  

RADIO IN WOMEN’S EDUCATION 
 

ABSTACT 

The concept of education has the meaning of guidance and informing. Adding value to the education 
of all the individuals is among the duties of publishers. TRT (Turkish Radio and Television Corporation) is 
responsible for adding value to the education of the society in terms of its founding purpose. Among the 
functions of radio and broadcasting, life-long learning and education coexist together. Since radio and 
television is included on the lives of people, it has a huge importance for the society. While constructing 
the content of the radio and television programs, a language is used special for women and children. 
Carefully chosen topics aim at contributing to the education of women as well. Although there is a wide 
array of topics on radio programs that are delivered special for women; women’s place on the society, 
jura, contributions to education and economics are among the major topics which are evaluated by the 
radio programmers. The radio, which emphasizes the benefit of understanding the importance of family 
concept, touches on topic of the women’s place in the society both by psychological and sociological 
aspects. Radio became a part of social structure because instead of separating itself from the social 
structure, the radio has conserved the social structure. Hereby although technology is developed, radio 
has been preserving its place as a mass medium. 

Keywords: Women, education, society, radio 
 

 
* TRT Erzurum Radyosu – Sunucu 
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Giriş 

Radyo kelimesi Radius kelimesinden gelir. Bu kelime Latince’de, “ışın” manasını taşır. İlk kez 
Amerikalı araştırmacı Lee De Forest’in 1907 tarihli bir makalesinde geçen “Radyo” kelimesi 1912 
yılında Amerika Birleşik Devletleri deniz kuvvetleri tarafından da benimsenerek diğer telsiz iletişim 
araçlarından bağımsız bir terim olarak kullanılmıştır. Radyonun tarihi 1841’de Samuel Morse’un telgrafı 
icat etmesine kadar uzanır. 1893 yılında yüksek frekanslı elektriği ve vakum tüpünü icat eden Nikola 
Tesla, 1888’de radyo dalgalarını keşfeden Heinrich Rudolf Hertz, 1893’te radyo antenini icat eden 
Alexandre Popov, radyo tarihinin önemli isimlerindendir. (TRT Radyoları Tarihi 50. Yıl) Radyo Birinci 
Dünya Savaşı devam ederken bir propaganda aracı olarak kullanılmıştır. Radyonun toplumları etkileme 
gücü keşfedilince ticari bir araç hâline de gelmiştir. İkinci Dünya Savaşı sırasındaysa milyarlarca insana 
yayınların ulaştırılabildiği bir vasıta hâline gelmiştir. Türkiye’de radyo yayıncılığının gelişimiyle birlikte 
özellikle kırsal kesimde yaşayan insanlar için eğitici ve bilgilendirici programlar hazırlanmaya başlandı. 
TRT ise kamu yayıncılığı sorumluluğuyla 1927’den beri ülkemizde radyo yayınlarını sürdürmektedir. 
TRT Erzurum Radyosu Erzurum’da 15 Aralık 1960 tarihinde saat 12.30’da Cumhurbaşkanı Cemal 
Gürsel’in bant kaydı konuşmasıyla yayın hayatına başladı. O günden bu yana Doğu Anadolu Bölgesi’nin 
sesi olarak yayın yapmaktadır. TRT’yi yalnızca kurumsal bir yayın kuruluşu olarak tanımlamak doğru 
olmayacaktır. TRT bu topraklarda yaşayan herkesin hafızasıdır. Yayınlarına ilk başladığı günden bu yana 
ilkeli yayınlarıyla yaşadığımız coğrafyanın belleği olmaya devam etmektedir. TRT kurulduğu günden 
beri ülkeye dair ne varsa o konuların aktarıcısı da oldu. Tarım, sağlık, din ve ahlak gibi toplumun 
bilgilenmesini sağlayacak programlar TRT’de yayımlanıyordu. Sesini geniş kitlelere ulaştırabildiği için 
toplumun eğitim seviyesi ya da okuryazar olup olmaması bir Radyo için bir engel değildi. Toplumun 
eğitim seviyesi ya da okuryazar olup olmaması önemli bir unsur değildi. Herkes tarafından dinlenebiliyor 
bu sayede bilgi ve eğitim verme misyonunu başarıyla yerine getiriyordu. Kadınlara, çocuklara, ailelere 
yönelik hazırlanan programlar ilgiyle dinleniyordu. 

“Aydın saylavlar! Kültür kınavımızı, yeni ve modern esaslara göre, teşkilâtlandırmaya durmadan 
devam ediyoruz. Türk tarih ve dil çalışmaları, büyük inanla beklenilen ışıklı verimlerini şimdiden 
göstermektedir. Ulusal musikimizi, modern teknik içinde yükseltme çalışmalarına, bu yıl daha çok emek 
verilecektir. Ulusal kültür için pek lüzumlu olduğu gibi, arsıulusal ilgiler bakımından da yüksek değeri 
belli olan radyo işine önem vermeniz çok yerinde olur.” (15 TBMM Zabıt Ceridesi, İ: 1, C: I, 1.11.1935.- 
Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi Yıl 8 Sayı 15) 

Atatürk’ün 1935’de meclis konuşmasında söylediği bu sözler radyonun toplumun kültür hayatına 
olan katkısını vurgulamaktadır. Radyo sınırsız yayın alanıyla her kesime her kitleye ulaşabilir. Tek 
yönlüdür, yalnızca sesle çok şey anlatır. Radyo dinlemek bilgiye ulaşmanın kolay yollarından biridir. İlk 
kurulduğu yıllardan beri ülkenin değişimini, dönüşümünü dinleyiciye yansıtmak, sürekliliği, 
sürdürülebilirliği sağlamak radyonun görevleri arasındadır. Toplumsal sorumluluk bugün hâlâ kamu 
yayıncılığının temel prensibidir. Gelenek ve görenekleri yaşatmak; milli ve manevi değerleri korumak; 
toplumun beden ve ruh sağlığına zarar veremeyecek konulara ele almak; karamsarlık, umutsuzluk, 
kargaşa, dehşet, saldırganlık gibi olumsuz duygular uyandırmak ve telkin etmek amacına yönelik 
yayınlardan uzak durmak; kişilerin özel hayatlarına, şeref ve haysiyetlerine saygılı olmak ve dürüstlük 
anlayışına bağlı kalmak. TRT her zaman belirtilen bu prensipler doğrultusunda yayınlarını 
sürdürmektedir. Özellikle eğitim konusunda Türk milli eğitiminin temel görüş, amaç ve ilkelerine 
uymak; kolayca anlaşılabilir, doğru, temiz ve güzel bir Türkçe kullanmak, haberlerin toplanması, 
seçilmesi ve yayınlanmasında tarafsızlık, doğruluk
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ve çabukluk ilkeleri ile çağdaş habercilik teknik ve metotlarına bağlı olmak (2954 sayılı Türkiye 
Radyo Televizyon Kanununun 5. maddesine göre Türkiye Radyo Televizyon Kurumu yayın esasları) 
TRT’nin yayın esaslarını oluşturur. Sanat, kültür, haber, sosyal yaşama dair konular, toplumun görgü ve 
bilgisini artıracak nitelikte programlar radyonun eğitime olan katkısını ortaya koymaktadır. 

1. Kadın ve Radyo 

Bilgiyi dinleyiciye sunmak, o bilgiyi sunarken anlaşılır bir dil kullanmak, herkese eşit düzeyde 
yaklaşmak, üslubun doğru seçimiyle mümkündür. Radyo toplumun değişimine, dönüşümüne, gelişimine 
uyum sağlar ondan bağımsız bir yapısı yoktur. Eğitim bireyleri ve elbette toplumun bütününü, geleceğini, 
insanların birbirleriyle olan ilişkilerini etkiler. TRT’nin de bir kamu kurumu olarak yayın politikaları 
açısından toplumun, ailenin ve bireylerin eğitimine katkı sunması gerekmektedir. Devletin sosyal yönü 
açısından topluma eğitimi rahat bir şekilde ulaştırması esastır. 

TRT bilgilendirici yayınlarıyla yıllardır bu görevi üstlenmiştir. Eğitimli ve işin uzmanı ekipleriyle 
bulunduğu bölgedeki pek çok kurumun da desteğini alarak bilgiyi radyo aracılığıyla dinleyicisine 
ulaştırır. Radyoda çalışan ve yayıncılık üzerine eğitim almış herkes niteliklidir ve ufku geniştir. 
Öğrenmeye açık, doğru bilginin kaynağını bilen ve bunu dinleyicisiyle paylaşan yayın çalışanlarıdır. 
TRT’de kuruluşundan bu yana kadınlar ve erkekler omuz omuza çalışır. İnsanlık tarihi açısından 
kadın hep çalışma hayatının içinde olmuştur. Kadınlar çalışma hayatına başlarken pek çok mücadele 
vermiştir. Bugün artık kadınların eğitim düzeyi yüksektir ve daha bilinçlilerdir, ayrıca hukuki açıdan 
yapılan düzenlemeler sayesinde çalışma hayatının içinde daha da etkin bir rol oynamaktadırlar. Kadınlar 
ve erkekler fiziki özellikleri bakımından farklı olsalar dahi toplum içerisinde çoğu görevi birlikte 
üstlenmektedirler. Geçmişten günümüze kadar kadınların çalıştığı alanlar artmıştır. Kadınlar, toplum 
tarafından erkek işi olarak nitelendirilen görevleri de başarıyla sürdürmektedirler. Kültür ve toplumsal 
yapı bir bütündür. Toplumun yaşam biçimini belirleyen faktörlerdendir. İnsan ilişkileri, insanın toplum 
içindeki rolü de kültürün bir parçasıdır. Kadına toplum içinde biçilen roller onun fiziki özelliklerinden 
ziyade kültürel kodlarla karşımıza çıkıyor. Şimdi vereceğimiz örnekler TRT’deki çalışma kültürü ve 
kadın çalışanlara bakış açısıyla ilgili önemli ipuçları taşımaktadır. TRT’nin ilk kadın radyo spikeri Emel 
Gazimihal’dir. 1937 yılında Ankara Radyosu’nda göreve başlamıştır ve BBC Türkçe’nin ilk kadın 
sunucularındandır. Devlet TRT’den iki mühendis ve dört teknisyeni staj için Londra’ya gönderecektir. 
O dönemin Bakanı Ali Çetinkaya, radyonun şartnamesini Atatürk’e götürür. Atatürk ise “spikerini neden 
göndermiyorsun” der Ali Çetinkaya’ya. Emel Gazimihal, bu vesileyle Eylül 1937’de BBC’ye gider. 
O yıllarda BBC’ye gelen konuk gazeteciler tarafından Londra’ya bir Türk kadınının gitmesi hayretle 
karşılanır. BBC’de o yıllarda kadın spiker yoktur. (TRT Arşiv) İstanbul Radyosunun 1930’lu yıllarda 
neşriyatında Türk Müziği programları yer alır. Safiye Ayla, Müzeyyen Senar gibi herkesin yakından 
tanıdığı kadın sanatçılar Türk musikisi icra eder. Kadınların sanata ve programlara katkısı çok büyüktür. 
TRT bu yönüyle her zaman örnek bir kurum olmuştur. Bu dönemdeki neşriyatın içerisinde Ev Kadını 
Saati, Sağlık Konuşması, Doktorun Saati gibi kadınlara yönelik programlar da yer verilmiştir. 1940’lı 
yıllara gelindiğinde ise radyolarda kurulan korolarda pek çok kadın ses sanatçısı bulunur. Onların 
arasında Vecihe Daryal, Fahire Fersan, Radife Erten, Perihan Altındağ, Hacer Buluş gibi isimleri 
sayabiliriz. Sizin de pek çoğunu yakından tanıdığınız bu sanatçılar, Türk toplumunun kültür hayatına 
çok ciddi katkı sağlamışlardır. Olanakların sınırlılığına rağmen, dinleyicilerin beğendikleri programlara 
katılmış, Türk Halk Müziğinin, Türk Sanat Müziğinin geniş kitlelere ulaşmasına vesile olmuşlardır. 
Kültürü doğru ve en yalın hâliyle dinleyiciye aktarmışlardır. Tabii burada kadın yapımcılar da 
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unutulmamalıdır. Programların hazırlanması hususunda emekleri yadsınamaz. “Sayın seyirciler 
burası 

3. bant 5. kanaldan deneme yayınları yapan Ankara Televizyonu. Bugün 31 Ocak 1968. Bu 
akşamki deneme yayınına başlıyoruz.” Bu anons TRT’nin ilk televizyon yayını anonsudur. O yayında 
kamera karşısında Türkiye’nin ilk kadın spikerlerinden Nuran Devres geçmiştir. Türkçenin doğru 
kullanımı, hatasız telaffuz ve güzel bir ses tonu vardır. İzleyici ve dinleyiciler her dönemde TRT 
mikrofonundan dilimizi en güzel hâliyle duymuştur. Bu elbette kadın erkek herkesin görevidir. Kurum 
içerisindeki çalışma kültürü varlığını gelişerek sürdürdü. Gelinen noktada kadın çalışanların sayısı arttı. 
Yayıncılık mesleğini bir yaşam biçimi olarak görmek doğru olacaktır. 

Yayınların sürekliliği ve mesai kavramının olmayışı çalışanların hayatını etkiler. Çalışma 
hayatında değişen koşullara ayak uydurmak önemli bir gerekliliktir. Bu dönemde kadın çalışanlar bir 
yandan ailelerine karşı sorumluluklarını yerine getirirken bir yandan da kurumdaki vazifelerini 
aksatmamıştır. Türlü fedakârlıklara rağmen çalışmalarına devam etmişlerdir. Yine kadını ne yazık ki, 
fedakârlıkla andığımız bir yere geldik. Burada ifade edilmeye çalışılan yayıncılığın kolay bir iş 
olmamasıdır. Radyonun kadın dinleyici sayısını da azımsamamak gerekir. Ailenin yapı taşlarından 
biridir kadın. Çocukların eğitimi, gelişimi sağlıklı sınırlar içerisinde bireyselliklerinin oluşturulması aile 
içi dinamiklere bağlıdır. Kadının toplum sağlığına katkısı, hukuki hakları, şiddeti doğuran unsurları 
bertaraf etmesi, sosyal ve hukuki hakları konusundaki bilinci onun önemini bir kere daha ortaya koyar. 
Çocuk bakımından, kadın sağlığına, psikolojik destekten kadının özgürlüğüne kadar her şey radyo 
programlarının konusudur. Bir yapımcı hangi kaynaktan bilgi alacağını bilir, doğru bilgiyi en yalın 
hâliyle kitlesine ulaştırır. Bireyin kişiliğini, yaşadığı toplum, içinde bulunduğu kültür, aile ve aile 
ilişkileri oluşturur. Evlilik kurumu bireylerin sağlıklı ve güvenli bağlar kurabilmesini sağlar. Kadının 
aile içindeki rolü düşünülürse bilinçli bir kadın toplumdaki dengeleri kurabilir. Radyo yayıncılığı kadını 
destekleyen, bilgilendiren yönüyle onun hayatına dokunur. Burada kadının hayatına katkı sağlamak, 
kendi olmasına destek vermek, toplumsal sorunların üstesinden gelmesine yardımcı olmak yine radyo 
yayınlarının görevlerindendir. 

Ülkemizin çeşitli problemlerinin kaynağında kadının yaşadıklarını görebiliriz. Çocuk yaşta 
evlilik, sağlıklı bir evliliğin sürdürülmesi için psikolojik sağlamlık ve destek, kadının ekonomiye olan 
katkısının sınırlandırılması, ekonomik bağımsızlığına kavuşamamak gibi meseleleri sayabiliriz. Aileyi 
oluşturan değerleri ve inanç sistemlerini göz ardı etmeyen bir anlayışla yayınlarını sürdüren TRT 
özellikle radyo yayınlarında kadınlara yönelik programlarını sürdürmektedir. Bölgesel yayın yapan 
bölge radyoları o yörede yaşayan insanların taleplerine ve ihtiyaçlarına yönelik programlar üretmekle 
beraber kadının bilinçlendirilmesi için de çaba göstermektedir. Kırsal kesimde ve kentlerde yaşayan 
bireylerin ihtiyaçları birbirinden farklıdır. Bölgeler arasında ve kadın erkek arasındaki farklılıkları 
da program hazırlarken düşünmek gerekir. Program yapımcısı sağduyulu ve tarafsızdır, Türkçeyi iyi 
kullanır. Dilbilgisi kurallarını bilir. Bir uzmandan yardım alması gereken konularda uzmana danışır. 
Kadına ve aileye yönelik programlar hazırlanırken konuları titizlikle seçer. Bir konuyu öğretmekten çok 
sohbet eder gibi anlatır çünkü dinleyici öğrenci değildir ve öyle düşünülemez. Bilgilendirici yayınlarda 
dinleyici kitlesinin özelliklerini gözetir. Programı destekleyeceği kaynakları çok iyi seçer. Tabii bu 
programların amacına ulaşıp ulaşmadığı konusu da yapımcı için önemlidir. Yapım aşamasında 
dinleyiciye doğru bilgi vermek kadar o bilginin nasıl aktarıldığı da ehemmiyetli bir konudur. Kitlenin 
dikkatini çekmek, doğru yöntemin kullanılmasıyla mümkündür. Eğitimin kalıcılığını artırır. Dinleyici 
istediği her yerde radyoyu dinleyebilir. Radyonun yayın konusunda sınırsızlığı bu etkenlerle bir araya 
gelerek eğitim konusunda kitlelere ulaşmayı kolaylaştırır. Toplumun gelenek göreneklerine, evrensel 
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ahlak kurallarına uygun programlar hazırlamak TRT’nin yayın ilkeleri arasında yer alır. Toplumda 
annenin bilinçlenmesi ve eğitimi çocuğun eğitimine de katkı sağlayacaktır. Aile yapısının korunması ve 
çocukların ve gençlerin fiziksel, zihinsel, ruhsal ve ahlaki gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek 
yayınların yapılmaması TRT Kanunu’nda yer alır. (Türkiye Radyo Televizyon Kanunu) Aile yapısını 
koruyan faktörler, psikolojik, sosyolojik etkenler radyo programları içerisinde geniş çaplı olarak işlenen 
konulardır. Mesela genel dinleyici kitlesine hitap eden Radyo 1, söz ağırlıklı yayın yapan bir kanaldır. 
Dinleyicinin nabzını tutan güncel konuların yanı sıra ekonomiden çevreye, hukuktan sağlığa, spordan 
politikaya kadar hayatın her alanından pek çok konu ele alınmakta, gelişmeler her yönüyle irdelenerek 
dinleyiciye aktarılmaktadır (TRT Faaliyet Raporları 2014-2018). Bahsi geçen programların önemli bir 
kısmı Radyo 1’de yayımlanmaktadır. Bugün yayımlanan eğitim programları ortalama olarak yüzde yirmi 
yedi gibi bir orana sahiptir diğer konular arasındadır. Çocuk Saati isimli program içeriği bakımından 
eğiticidir ve yıllardır çocuk dinleyiciler için hazırlanır. Çocukların bilgi edinmesini sağlamaktadır. 

Toplumun beklentilerini karşılayan yayınlar arasında sosyal yardımlaşma, kadın girişimcilerin 
teşvik edilmesi, anne- çocuk sağlığı, kadın sağlığı, aile ilişkilerinin düzenlenmesi, kadın ve çocuk hakları 
gibi program içerikleri sayılabilmektedir. Özellikle ev kadınlarının radyo dinleme konusundaki 
hassasiyetleri büyük önem taşır. Mesela, işinin uzmanı bir doktorun yayında verdiği kısa ve faydalı 
bilgiler kadın dinleyicileri o doktora yönlendirir. Radyo anında iletilen doğru bilgiler sayesinde herkes 
için bir yol haritası oluşturabilir. Atatürk kadınlarla erkeklerin eşit statüye gelmesi gerektiğini ifade 
etmiş ve bu düşüncesini bir lütuf mantığıyla değil Türk kadının bu eşitliği zaten hak etmiş olduğu 
mantığına dayandırmaktadır. Yapılan yenilikler ve değişimler kadına verilecek olan haklar, hak etmiş 
oldukları haklardır (Kaymaz, 2010: 345). TRT Radyoları her zaman bahse konu kadın erkek eşitliği 
ilkesiyle hareket ederek kadınlara destek vermiştir. Kadınların toplum içerisinde yaşamasını 
kolaylaştıracak bilgiler, yaşadıkları problemler dolayısıyla başvurabilecekleri kurumlar, yasal hakları 
gibi konular hakkında radyolarda aydınlatıcı bilgiler verilmektedir. Kadınlar beklentilerini radyo 
çalışanlarıyla paylaştıklarında da onların ihtiyaçları ve isteklerine uygun programlar hazırlanıp, 
sunulmaktadır. 

Dinleyiciyle radyonun ilişkisi her zaman interaktiftir. Öyle ki; Türk aile yapısının değişimiyle 
birlikte geniş aile kavramı yerini çekirdek aileye bırakmıştır. Köyden kente göç, sanayinin gelişimi, 
teknolojik gelişmeler insanların bilgiye erişimini kolaylaştırmıştır. Böylece aile yapısı değişmiş, çok eşli 
evlilik, eş seçimi, çocuk yaşta evlilik ve akraba evliliği gibi aileyi derinden etkileyen konular azalmıştır. 
Bu meselelerle ilgili de dinleyicileriyle interaktif bir ilişki içerisinde olan TRT radyolarının 
bilinçlendirici ve bilgilendirici yayınları devam etmektedir. 

Sonuç 

Dünyada toplumsal cinsiyet tartışmaları devam ederken, toplumların cinsiyet algısına 
bakıldığında özellikle geçmiş yıllarda daha yoğun olmak üzere kadını ikinci plana iten bir anlayışın 
mevcut olduğu gözlemlenmektedir. Türk toplumlarının tarihi incelendiğinde kadının siyasi ve sosyal 
alanda çok etkin olduğunu görülebilmektedir. Bizim geçmişimizden getirdiğimiz bu kültür oldukça 
önemlidir. Günümüzde kadınların da hak arayışlarını artırmasıyla birlikte siyasi, ekonomik, sosyal ve 
teknolojik gelişmelerin paralelinde bu algı büyük oranda değişmiştir. Kadınların toplum içindeki 
konumu ve onlara bakış açısı eski dönemlere göre artık daha olumludur. Kadının iş gücüne katılımı 
artarken, toplum içerisindeki yeri giderek değişmektedir. “Her insanın hak ehliyeti vardır. Buna göre 
bütün insanlar hukuk düzeninin 
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sınırları içinde haklara ve borçlara ehil olmada eşittirler” (Medeni Kanun – Türk Borçlar Kanunu, Yayına 
Hazırlayan: Remzi Özmen, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2013.). Bir ülkede yaşayan herkesin hakları 
kanunlarla güvence altına alınmıştır. Toplumun her ferdi kendine verilen hakları kullanmakta özgür 
ve eşittir. Kadınlar bu haklardan mahrum bırakılmadıkları sürece hayatın her alanındaki başarılarını 
sürdüreceklerdir. Bir ailenin kuruluşu, devamı ve o ailedeki sağlıklı bireyler yaşadıkları ülkeyi de ayakta 
tutacaktır. Bir çocuğun doğumundan, yaşamını devam ettirmesine kadar her türlü sorumluluk özellikle 
bizim gibi geleneksel toplumlarda daha çok kadına verilmiştir. Bu konuyla ilgili tartışmalar devam 
ederken anneliğin önemi hepimizin malumudur. Kadının toplum yapısını inşası çocuğunu nasıl 
yetiştirdiğiyle çok ilgilidir. Ailenin kurulması, aile fertlerinin sevgiyle, saygıyla bir arada yaşayabilmesi 
toplumu bir arada tutan unsurlardandır. Ülkemizde kadın bu yapıyı oluşturan en önemli değerdir. Radyo 
hayatımıza girdiğinden beri gelişimini sürdürmüş ve işlevselliğini kaybetmemiştir. Eğitici, bilgilendirici 
yönüyle çoğu insanın hayatına katkı sağlamıştır. TRT her zaman olduğu gibi bugün de ailenin korunması, 
toplumsal yaşamın sürdürülmesi gibi konulara hassas yaklaşımını sürdürmektedir. Bir kadın bulunduğu 
ortamda yalnızca radyo dinleyerek bilgisini ve kültürünü artırabilir. TRT ilkeli ve özgün yayınlarıyla 
radyo geleneğini devam ettirmektedir. Toplumun sosyolojik yapısı, gelenekleri görenekleri, inançları, 
değerleri bir yapımcının dikkat ettiği konulardır. Kadına, aileye ve çocuğa yönelik yapılan yayınların 
hassasiyetle araştırılması ve sunulması gerekmektedir. TRT bulunduğu bölgenin hassasiyetlerini göz 
ardı etmeden yıllardır yayınlarını bu prensiplerle sürdürmektedir. Radyonun etkinliği düşünüldüğünde 
yaşanılan topraklara dair her şeyi mikrofonlar aracılığıyla duyabilirsiniz. Örneğin, bir çocuğun kendi 
kültürünün izlerini taşıyan türküleri radyodan dinlemesi bu kültürün devamlılığını da sağlayacaktır. 
Geçmişin izleri, ülkenin siyasi tarihi, kültür ve sanat araştırmaları TRT’nin hafızasında yerini korumakta, 
bütün dinleyicilere titizlikle sunulmaktadır. Kadının eğitimi toplumu etkiler. Ayakları üzerinde durabilen 
bir kadın geleceği de inşa edecek, toplumdaki pek çok ön yargıyı değiştirebilecektir. Radyo her zaman 
cesaret verici, destekleyici yayınlarıyla kadının, çocukların ve ailenin yanındadır. 
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ŞİİRLERDE KADIN 
Hüseyin YURTTAŞ* 

 
 

“Bir kadını en güzel bir şiir anlatır” derler. Bundandır belki de asırlar boyunca kadının şiirin başlığı 
olması, şairi dile getirmesi. Kadın, hayatın rengi, şiirin kendisidir. Bazen cephede savaşan bir kahraman olmuştur 
kadın, bazen de aşkın öznesi. Destansı şiirler ona yazılmıştır, ulaşılmaz sevgi de. Ama en çok da aşkın ismi 
olmuştur kadın. Bu en güçlü duygu, bu en güçlü varlıkla ifade bulmuştur. 

Dünya bir yolsa, erkekler olarak şunu iyi biliyoruz ki kadınlar yol arkadaşımızdır. Annelerimiz, 
eşlerimiz, kızlarımız, kardeşlerimiz, kısacası her şeyimiz. Yolculuk ikimizle birlikte güzel, biri birinin önünde 
olmadan öteki arkada kalmadan, yan yana. Kadın çok güçlü bir varlık, bu yüzden onu anlatmaya düz yazının 
yetmeyeceği aşikâr. Onu ancak şiirle anlatabilirsiniz. Aslında onu anlatmak için bu kadar söze de gerek yok. 
Kadınları, şairlerin şiirleriyle ifade etmek en iyi yol olsa gerek. 

Zamanın kadınla kıyaslanması, ikisinin de göreceli bir kavram olduklarındandır. Tam anlaşılamadıkları, 
ancak her şeyin içinde bulundukları ve her şeyi kavradıkları bilinmelidir. Ulaşılamaz bir varlık olarak 
tanımlayabileceğimiz kadının karşısında söylenen sözlerin bir anlam ifade etmeyeceği Louis ARAGON’ un 
“Zaman Sensin” şiirinde şöyle dile getirilmiştir. 

Bir büyük sır söyleyeceğim sana. 
Dudağımdaki her söz, dilenen bir yoksulluktur. 
Bir yoksulluktur ellerin içinden, bakışında kararan bir şeydir. 

Bundandır sana, sık sık seni seviyorum demem. 
Boynuna takacağın bir tümcenin saydam kristalinden yoksunum 

Şu sıradan sözlerimi hor görme 

 
Onlar sade bir sudur ateşte, o sevimsiz gürültüleri yapan. 

Bir büyük sır söyleyeceğim sana, zaman sensin. 

Beceremem sana benzer zamandan söz etmeyi. 
Senden söz etmeyi beceremem. 
İnsanlar vardır hani istasyonlarda, 

El sallayan tren kalktıktan sonra. 

 
Yeni ağırlığıyla gözyaşlarının, 
Kolları yana düşer. Onlara benzerim ben. 

Bir büyük sır söyleyeceğim sana, korkuyorum senden. 
Korkuyorum ikindilerde seni pencereye götüren şeyden, 
Davranışından söylenmedik sözcüklerden, 

Hızlı ve usul geçen zamandan. Korkuyorum senden. 
Bir büyük sır söyleyeceğim sana, kapıları ört. 

* Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, e-posta: hyurttas@atauni.edu.tr 
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Ölmek sevmekten daha kolaydır. 
Bundandır yaşamanın sancılarına yönelmem sevgilim bundandır. 

LOUİS ARAGON (Çev. Sait Maden) 

Ali İhsan KOLCU, “Bir Aşka Gecikmek” adlı şiirinde içinde sakladığı sevgisini, düşüncelerini, 
isteklerini sevdiği varlık için artık dışarı vurmak istemektedir. Derinlerde hapsettiği bu sevgi onu rahatsız 
etmekte, bütün benliğiyle her türlü eziyete ve isteğe katlanarak duygularını aktarmanın çabasını gütmektedir. 

Sesimi sakladığım dehlizlerden çıkarsam 
Çekilse gözlerimin sisleri, kurtlar çekilse 
Dallarında bir sonbahar, rüzgârında yaprak kokusu 
Bir nilüfer sudaki yalnızlığına bakıp 
Kapıları aralayıp bir fikrin ortasında. 

Sesimi sakladığım dehlizlerden çıkarsam 
Çocuk olsam 

 

Ve yine dönsem yaralı bir asker gibi sılama 
Çantamda eskimiz bir yar mendili 
Bir tutam siyah kehribar 
Yavuklum, yağmurum, yenilgim, nakışım 
Camlarda asılı bıraktığım efkârlı bakışım, 
Orada olmayacaklar şimdi. 

 

Sesimi sakladığım dehlizlerden çıkarsam 
Aşka ve acılara götüren patikalardan 
Gecikmiş gençliğimde saklı heyecanlara 
Ulaşsam kendi tenhalığımda kendi krallığıma 

Sesimi sakladığım dehlizlerden çıkarsam 
O mahcup, o tedirgin mektepli olsam 

 

Ve şimdi her şeyimi bir denizin kıyısına terk ettim. 
Acıları yüklendim yorgun bir albatros gibi. 
Hatıralar dindirir mi fırtınaları, 

Bu rüzgâr yetişir mi bir sevda limanına 
Menzilim uzaklar şimdi. 

 

Sesimi sakladığım dehlizlerden çıkarsam 
Hayatın ortasında gönlümü pazar kılsam 
Kaçmasam, ağlamasam bir suçlu gibi 
Kendimi ihbar etmesem yine kendime 
Cevabı sen olan sırrımı soracaklar şimdi 
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Sesimi sakladığım dehlizlerden çıkarsam 
Işıktan bir yağmur gibi ağabilsem gökyüzüne 
Bir yıldızlık aşkım olsa, tek ben karanlık olsam 
Başka biri olmadan kendi olamaz insan 
Sesimi sakladığım dehlizlerden çıkarsam 
Âşık olsam, sen olsam. 

 

Sesimi sakladığım dehlizlerden çıkarsam 
Hayata bir çığlık gibi efkârımı haykırsam 
Bir çift ela göze baksam, uyusam uyanmasam 
Ne olur Tanrım ne olur bir gün kendim olmasam 
Sözlerimi tutmasam 
Gözlerimi kaçırmasam, o olsam onun olsam. 

 
Sesimi sakladığım dehlizlerden çıkarsam 
İçime hapsettiğim insan olsam 
Can olsam 
O eski heyecan olsam. 

Ali İhsan KOLCU 

“Veda” şiirinin yazarı Ahmet BAHÇEVAN hasret kaldığı sevgilisinin konuşmasını istemektedir. 
Yüzüne bakmadan onun sıcaklığını hissetmesi, kalbinin sesini duyması bile kendine nasıl bir mutluluk 
yaşatacağının çabası içindedir. Ancak ortak sevgilerinin sembolü olan “sarı güllerin” koparılarak eline bırakılması, 
terkedildiğini ifade etmektedir. Bu duygu içerisinde yazılmış bir şiirdir. 

 

Konuş, konuş sevdiğim... 
Yüreğinin şarkısını söyle bana 

Gece karanlık, yıldızlar bulutların arasında yitip gitmiş, 
Rüzgâr iç çekiyor yaprakların arasında. 
Bırak çözeyim saçlarını, 

Başımı göğsüne bastırayım ve orda tatlı yalnızlıkta, 

Gözlerimi kapatıp, kalbinin sesini dinleyeyim. 
Yüzüne hiç bakmadan. 

Söylediklerin bitince sessiz oturalım hiç kıpırdamadan 
Yalnız ağaçlar fısıldaşsın karanlıkta ve bitsin öylece gece. 
Birbirimizin gözlerine bakalım, ayrı ayrı yollara gidelim. 

Konuş, konuş sevdiğim 
Yüreğinin şarkısını söyle bana. 
Güller duruyordu gecenin içinde sarı güller. 

Ne olur koparma dedim, o kadar güzel duruyorlar ki orada… 
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Ah dedim. Bizle birlikte güzeldi ve koparıp gülleri bıraktın elime. 

Ahmet BAHÇEVAN 

“Sofice Vehimler içerisinde bir kadın yaratmak” adlı şiirinde Nizar KABBANİ, sevdiği kadının, 
hayalinde oluşturmak istediği o ulaşılamaz kadın imgesi kadar güzel olduğunu belirtmektedir. Sevdiğinin varlığı 
olmadan yaşamanın bir anlam taşımadığını ifade eder. 

 
 

Eğer sen hayatımda olmasaydın 
Senin gibi bir kadın icat ederdim 
Boyu uzun kılıç gibi 
Gözleri berrak... 
Tıpkı yaz göğü gibi, 

 
 

Yüzünü yapraklara resmederdim. 
Sesini yapraklara kazırdım, 
Göğsünü Şam güvercinlerine benzetirdim. 
Ve denize uzanmış bir balkona, 
Suya dokunan ve batmaktan korkmayan 
Saçlarını gül bahçesi yapardım. 

 

Olmasaydın kaderin sayfalarında 
Var ederdim ey sevgilim 
Şekillerden bir şekilde 
Bir parça Ay’dan ödünç alırdım. 
Bir avuç deniz sedefinden 
Günün ilk ışıklarından 
Denizi, yolcuları, yolculuğu ödünç alırdım. 
Senin gözlerin için 
Yağdırırdım yağmuru... 
Sen hayatımda olmasaydın 
Yeryüzünde hava, su, ağaç olmazdı 
Yeryüzünde ben olmazdım... 

Sen olmasaydın sevgilim 
Gerçekte Aylarca uğraşırdım 
Bu geniş alın üzerinde 
Ve aylarca ve aylarca 
Bu ince ağız ve parmaklar üzerine... 

 
 

Yine de senin gibi bir kadın düşünürdüm 
Elleri şeffaf… 
Kirpiklerinin üzerine 
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İki yıldız fırlatırdım 
Yatağının üzerinde 
İki mum yakardım 
Fakat var mı senin bir benzerin sevgilim 
Nerede bulunur? 
Nerede? 

Nizar KABBANİ (Çev. Kemal Yüksel) 

Edgar Allan POE dünyaca meşhur “Annabel Lee” adlı şiirinde çok sevdiği kadının varlık hikâyesini 
anlatmış, sonra sevgilisi ölünce nasıl bir yalnızlık içinde kaldığını ifade etmiştir. Bu şiir hüznün, sevginin, 
ölmeyen aşkın, en güzel ifadesi olarak tanımlanabilir. 

Seneler, seneler evveldi; 
Bir deniz ülkesinde 

Yaşayan bir kız vardı, bileceksiniz 
İsmi Annabel Lee; 
Hiçbir şey düşünmezdi sevilmekten 

Sevmekten başka beni. 

 
O çocuk ben çocuk, memleketimiz 
O deniz ülkesiydi, 

 
Sevdalı değil karasevdalıydık 
Ben ve Annabel Lee; 

Göklerde uçan melekler bile 
Kıskanırdı bizi. 

 
Bir gün işte bu yüzden göze geldi, 
O deniz ülkesinde, 
Üşüdü rüzgârından bir bulutun 

Güzelim Annabel Lee; 
Götürdüler el üstünde 

Koyup gittiler beni, 
Mezarı ordadır şimdi, 

O deniz ülkesinde. 

 
Biz daha bahtiyardık meleklerden 
Onlar kıskandı bizi,_ 
Evet! Bu yüzden şahidimdir herkes 

Ve o deniz ülkesi 
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Bir gece bulutun rüzgârından 

Üşüdü gitti Annabel Lee. 

 
Sevdadan yana, kim olursa olsun, 

Yaşça başça ileri 
Geçemezlerdi bizi; 

Ne yedi kat gökteki melekler, 
Ne deniz dibi cinleri, 
Hiçbiri ayıramaz beni senden 

Güzelim Annabel Lee. 

 
Ay gelip ışır, hayalin erişir 

Güzelim Annabel Lee; 
Bu yıldızlar gözlerin gibi parlar 
Güzelim Annabel Lee; 

Orda gecelerim, uzanır beklerim. 
Sevgilim, sevgilim, hayatım, gelinim 

O azgın sahildeki, 
Yattığın yerde seni. 

Edgar Allan POE (Çev. Melih Cevdet Anday) 
 
 

Yine Nizar KABBANİ “En Tatlı Haber” adlı şiirinde sevgisini, sevgilinin görebileceği her yere 
yazdığını, bu yazdığı yerlerin sadece maddi varlıklar olmayıp, hayalde oluşan, insan hafızasının bile 
düşünemeyeceği aya, güneşe dahi nakşettiğini ifade eder. Şair sevgisinin ne kadar yüce olduğunu belirtmekte, 
ancak sevgilinin onu fark etmediğini, yazdıklarını okumadığını anlayarak büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını 
belirtmektedir. 

 

Ayın duvarına yazdım. “Seni Seviyorum” 

Seni çok seviyorum 
Bir gün bile seni 

Bir insanın sevemeyeceği kadar. 
Onu okumadın mı? 

 
El yazımla 
Ayın suruna 

Bahçe sandalyelerine 
Ağaçların gövdelerine 
Başakların 
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Pınarların 

Meyvelerin üstüne. 
Üzerinden yolculuk tozunu silen 

Yıldızların üstüne yazdım. 

 
“Seni Seviyorumu” seherin akik rengine 
Semanın hudutlarına 

Kaderin üstüne kazıdım 
Onu görmedin mi? 

 
Çiçekleri yapraklarına 

Köprünün, nehrin ve yamacı üstüne, 
Denizlerin sedeflerine 

Yağmur damlalarına 
Onu fark etmedin mi? 

 
Güneşin defterine yazdım 

En tatlı haberi 
“Seni çok seviyorumu” 

Keşke okumuş olsaydın keşke. 
 
 

Nizar KABBANİ (Çev. Çeviren; Rıza Halilov, Aysel Ergül) 
 
 

Şairler çok hassas ve duygusal insanlardır. Hemencecik sever, âşık olur, hemencecik de kırılır, dertlenir 
ve yaşadıkları acıları mısralara dökerler. İşte yukarıda okuduğunuz şiirler bu duygular içerisinde yazılmış, belki 
de bir daha yazılamayacak eserler olarak kalacaktır. 
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SES, NEFES ve MASAL 
 

Mehmet Tahir İKİLER*	
	
	

ÖZET 

İnsanın yaratılan varlıklar arasında öne çıkan en büyük özelliği, vicdan sahibi olması ve duygularını kontrol 
edebilme gücüne sahip olmasıdır. Merhamet, şefkat, cömertlik, vicdan, adalet, sabır, sevgi vb. insan olmanın onur 
kaynağı olan özelliklerdir. İnsan bu sebeple eşref-i mahlukat makamına erişmiştir. Çağlar boyunca duygularını 
gerek özel gerekse toplumsal hayatta geliştirdiği ve yansıttığı için diğer varlıklarla arasındaki farklılıkları 
artar. Duyguları ifade etme biçiminde cinsiyet kimliğini dikkate alarak kadınla erkek arasında ayırım yapmak 
yanlıştır. Lakin kadınlar duygusal bakımdan erkeğe göre doğuştan şanslı oldukları için sesleriyle, nefesleriyle ve 
masallarıyla medeniyetlerin inşasında çok önemli katkılarda bulunmuşlardır. Kadın eli değmeden medeniyet inşa 
edebilmek imkânsızdır. 

Anahtar Kelimeler: Medeniyet, Kadın, Duygusal, İnsan, Yaratılış 
 
 

SOUND, BREATH, AND THE TALE 
 

ABSTRACT 

The most prominent feature of human beings, among all living things, is that they have a conscience and 
have the power to control their emotions. Compassion, generosity, conscience, justice, patience, love, etc. are some 
of the qualities that create the dignity needed to be a human being. For this reason, humans are superior to all living 
creatures. As they develop and reflect their emotions in both private and social life over the ages, their differences 
among other living creatures increase. It is wrong to discriminate between men and women by considering gender 
identity as a way of expressing emotions. However, women have made very important contributions to the 
construction of civilizations with their voices, and tales because they are lucky from birth compared to men when 
it comes to emotions. It is impossible to build a civilization without the touch of a woman. 

Keywords: Cvilization, Woman, Emotional, Human, Creation 

Giriş 

İnsanlık tarihi açısından duyusal ve duygusal farklılıkları kazanım hamlesi; ateşin, tarımın ve yazının 
keşfedilmesiyle başlamıştır. Ateş demek, tarih öncesi insan için ısınmak ve en önemlisi çiğ etleri pişirmekti ve 
bu da sağlık açısından daha besleyici yemek demekti. Ateşin keşfedilmesiyle insan beyninin gelişimi hızlanmış, 
duyularının ve duygularının ortaya çıkmasına öncülük etmiştir. İnsan ırkının gelişim aşamasında çevresiyle ses 
ve vücut hareketleriyle iletişim kuruyorken ateşin keşfiyle sosyal alanı genişlemiş, daha basit ve az karmaşık 
dillerde çevresiyle konuşup anlaşmaya başlamıştır. Bahriye Güray Gülyüz, Anadolu topraklarındaki sosyal 
genişlemeyi şöyle ifade etmiştir: 

“Çok eski zamanlardan itibaren ateşi kullanan Türkler, ona kutsal ve büyüsel anlamlar yüklemiştir. Ancak 
 

* Tiyatro Sanatçısı, AKMB Bilim Kurulu Üyesi, Muradiye Eğitim Kurumları, muradiyesanatakademisi@gmail.com 
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kadim Türk inançlarına göre ateş bir tanrı değil, Tanrı’nın izni, bilgisi ve kudretiyle yaratılmış, insana öğretilmiş, 
çoğaltılmış, devam ettirilmiş, kişilik ve ruh sahibi canlı bir varlıktır. İlk ateş, göklerde yaşayan Tanrı’nın 
çakmağıyla çakılmış ve ailenin simgesi hâline gelen ocağa yerleştirilmek üzere Ata’ya öğretilmiştir. Orta Asya 
Türk inancındaki ateş kültünün temelinde, Ata’nın yaktığı ateş ve annenin kurduğu ocak anlayışının yattığı 
görülmektedir.” (https1) 

Yaratılış bakımından kadınlara göre daha güçlü olan erkekler, kadının kurduğu ocağın yemek ihtiyacına 
avcılık yetenekleri sayesinde destek olmuştur. Yakın çevresinde avlanacak hayvan kalmadığı zamanlarda ise 
ailesini, kabilesini mağarada bırakıp çok uzaklara giderek avcılık yapmak zorunda kalmıştır. Günlerce belki 
haftalarca geri dönmedikleri zaman, avcılıkta hünerli olmayan toplayıcılar, kadınlar, önsezilerinin yardımıyla 
yırtıcılardan korunarak mağara çevresindeki otları toplayıp erkeklerin avdan geleceği süreye kadar olan açlıklarını 
gidermişlerdir. Kadınlar, bu sayede, çevrelerinde yetişen bitkiler arasında yenebilecek olanları keşfetmiş, pişirme 
ya da kaynatma marifetiyle faydalı ve sağlıklı otları gelecek nesillere aktarmışlardır (https2). 

İnsan beyninin gelişiminin önünü açan bitkisel ürünlerle sağlıklı beslenme düşüncesinin ilk adımı o 
tarihlerde atılmıştır. Hayatta kalma mücadelesi veren kadınlar otları, bitkileri toplarken insan sağlığına zararlı veya 
faydalı olanları deneyimleri sayesinde ortaya çıkarmış ve hekimlik makamına oturan ilk insan olarak şifacı 
kadınlar efsanesini başlatmışlardır. 

“Tarih boyunca çeşitli toplumlarda kadının farklı statülerde bulunduğu, anaerkil aile yapısının geçerli 
olduğu bazı ilkel topluluklarda kutsallaştırıldığı, bazılarında ise erkeklerle eşit statü ve haklara sahip bulunduğu, 
ataerkil topluluklarda çoğunlukla erkeğe göre ikinci derecede bir statü taşıdığı ve hatta bazı kültürlerde hemen 
hemen hiçbir hak ve değere sahip olmadığı genel bir tespit olarak söylenebilir. Başlangıçta ana soyunun hâkim 
olduğu anaerkil aile tipinin mevcudiyetini savunanlara göre, insan hayatının kaynağı olması, doğurganlığı ve 
verimliliği sebebiyle kadın ilâhlaştırılmış, tabiatla olan benzerliği sebebiyle tabiatın sembolü sayılarak verimlilik 
ilâhesi olarak tasvir edilmiş, böylece bereket tanrıçası veya ana tanrıça kültü oluşmuş; neticede Kybele, Artemis, 
Demeter, Astarte, Isis, Afrodit veya Venüs adlarıyla kişileştirilerek tapınma konusu olmuştur.” (https3) 

Yapılan birçok araştırma, avcılık döneminden miras kalan et tüketimindeki pişirme yöntemlerinin bizleri 
“insan” yapan unsurlar olduğunu belgelemektedir. Kadınların yani toplayıcıların keşfettiği bitki bazlı gıdalar 
bilişsel düşüşün yavaşlamasına yardımcı olmuş ve insan ırkının başlangıcındaki küçük beyinlerini, geride 
bıraktığımız birkaç milyon yılda, büyüterek bugünkü gelişmiş olan halini almasına öncülük etmiştir. 

Beynin sağlıklı beslenip büyümesine vesile olan kadınların bu becerilere sahip olmasını Araştırmacı 
Verna şöyle açıklıyor: “Verna’nın beyin sinir haritasına göre, kadınlar konuşurken sağ ve sol beyin 
yarımkürelerinin ikisini aynı anda kullanıyorlar ve erkekler genelde tek yarımküreyi daha baskın kullanma 
eğilimi gösterdikleri için mantık dizgisi içinde ayrıntılara boğulmadan konuşuyorlar. Bu araştırmaya göre 
anlaşılıyor ki; kadınların önsezileri kuvvetli olduğu için konuşma yetenekleri erkeklere göre daha çabuk 
gelişmiştir.” 

Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz’un açıklamasına göre, “Kadınlarda her iki beyin yarımküresini 
birbirine bağlayan korpus kallosum, daha iyi gelişmiştir. Bu nedenle kadınlar her iki beyin yarımkürelerini, ikisini 
birden daha iyi kullanırlar. Erkekler ise daha çok sol beyin ağırlıklıdır. Sol ya da sağ beyinden birinin çok daha 
baskın olarak ön plana çıkması, erkeklerde daha çok rastlanan bir durumdur.” https4). 

Bu araştırmaya göre, kadınlar bir durum hakkında konuşurken genellikle sezgilerinden beslenir ve 
duygularını katarak konuşurlar. Örnek vermek gerekirse mesaisine geç kalan bir erkek kısa yoldan, “Kaza yaptım 
o yüzden geciktim.” diyebiliyor. Lakin kadınların cevabı genelde ayrıntılar ve sezilerle doludur ve “Oğlumu okula 
bırakırken 
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arkamızdan gelen kırmızı renkte bir araç, korkunç bir sesle yanımızdan hızla geçti ve önümüzdeki araca arkadan 
hızla çarptı. Aracın içindeki adamın hali çok kötüydü. Ambulans gelene kadar yaşlı adam arabanın içinde etrafa 
boş boş bakıyordu, sanırım şuuru kaybolmuştu. İnsanlar, film seyreder gibi toplandılar. Sonra aralarından birileri, 
yaşlı adamı arabadan çıkarıp yere yatırdı. Adam, o sırada kendine gelmiş ve elindeki telefonla -sanırım- karısını 
aramaya çalışıyordu. Durumu hiç iyi değildi. Ambulans gelene kadar yol kapandı. Adamın hâline nasıl üzüldüm, 
bir bilseniz, hâlâ kendime gelebilmiş değilim, trafik de çok kötüydü. O nedenle geciktim. Çok üzgünüm.” gibi 
ifadeler kullanabilirler. 

Kadınlar, erkeklere göre konuşmaya daha erken başlar ve akıcı konuşurlar. Ayrıca kendi kızımda şahit 
oldum, kız çocuklar okuma yazmayı erkek çocuklara göre daha erken söküyorlar. Ayrıca eğitim verdiğim bir 
kurumda, kız öğrencilerimin kompozisyon, anlatıma dayalı dersler ve yabancı dil öğrenmeye karşı daha ilgili 
olduklarına şahit oldum. Kadınların öğretmenlik, halkla ilişkiler, eğitmenlik, iletişim gibi konuşma yeteneğine 
dayalı sosyal alanlara duydukları ilgi, erkeklerden daha fazladır. Kekemelik, kadınlara oranla erkeklerde daha sık 
görülen bir durumdur. Erkek öğrencilerin ise üç boyutlu düşünme, uzaysal algılama ve yön bulmaya daha yatkın 
olmalarının yanı sıra beden eğitimi dersi de favori derslerinin başındadır. Mühendislik, mimarlık, kaptanlık, 
rehberlik, dağcılık, pilotluk, profesyonel sporculuk gibi alanlara, kızlara oranla daha çok ilgi duyarlar. 

“Önsezi, düşünmeden düşünmektir. İnsanların ‘içgüdü’ dediği de budur.” Önseziyle beslenen duygusal 
zekânın kadın veya erkekte hangi düzeyde olduğu tartışılabilir ama kadınların duygusal zekâlarını daha iyi 
kullandıklarının doğru bir saptama olduğu, araştırmalarda ortaya çıkmıştır. Bu sonuca göre erkeklerin duygusal 
zekâdan tamamen yoksun oldukları da yanlış bir ifade olur. Kadınların annelik yapabilmelerini ve insan ırkının 
sağlıklı gelişmesini kadınların duygularının yoğunluğu sağlamıştır diyebiliriz. Neşet Ertaş’ın çok bilinen 
“Kadınlar insandır, biz insanoğlu.” sözü bu düşünceyi doğrular niteliktedir. Kadın, ayrıntılarda boğulma pahasına 
yaşayarak, hissederek anlatır her şeyi. Hele ki kendisini dinlemek isteyen bir çift kulak gördü mü anlatır da anlatır. 
Bu anlatımlar masal tadı verdiği için en iyi dinleyicileri çocukları olmuştur. 

Annenin Sesi Oksitosin Salgılatabilir: Bir annenin sesi, çocuğu stresli durumlarda sakinleştirebilir, stres 
hormonu olan kortizolün miktarını azaltabilir. Sosyal bağlılıkta büyük rol oynayan oksitosin gibi hormonların 
seviyesini yükseltebilir. Bilim insanları, annenin sesinin bebek beyni üzerinde ne kadar büyük bir etkisi olduğunu 
araştırdılar. Elde edilen sonuçlara göre annenin sesi, bebeğin beyninde prefrontal korteks ve sol posterior 
temporal bölgeyi yabancı birinin sesinden çok daha fazla uyarıyor. Bu yüksek faaliyetin sebebinin de bebeğin 
konuşma ve dinleme mekanizmalarının yaşama hazırlanması olduğu düşünülüyor. Annenin Sesi Bebeğin Ödül 
Mekanizmasını Uyarıyor: Çocuklar annelerinin sesini duyduğunda beyinlerinde tam olarak ne oluyor? Ekip, 
annelerinin seslerini duyduklarında çocukların beyinlerindeki ses algılama ve konuşma merkezlerinin başka 
insanların seslerine kıyasla daha fazla uyarılacağını düşündü. Ancak bilim insanları çok daha dikkat çekici bir 
şey keşfettiler: Annenin sesi amigdala, akkumbens çekirdeği, prefrontal korteks gibi ödül mekanizmasına dâhil 
çok sayıda beyin bölgesini ve yüz şekillerini işleyen fusiform yüz alanını da faaliyete geçiriyor. Bu çeşit bir beyin 
uyarımı, tıpkı bir parmak izi gibi değerlendirilebilir. Sadece annelerinin sesi bebeğin beyninde özel bir uyarıma 
sahip olabilir (https5). 

Nefes alıp verişimiz marifetiyle sesin oluşabilmesi için titreşim hareketi gereklidir. Nefes verirken 
akciğerlerden gelen hava gırtlağımızda yer alan ses tellerini titreştirerek ham sesi oluşturur. Ses telleri saniyede; 
erkeklerde 100-150, kadınlarda 200-250, bebeklerde 400 kere titreşir. Bu ham ses boğaz, burun ve ağız 
boşluklarında şekillenerek her insana özgü olan ses tonunu oluşturur. Kadınların ve bebeklerin titreşim sayısının 
yüksek çıkmasını Akciğerlere girip çıkan hava ile akciğer hacim ve kapasiteleri kolaylıkla belirlenir. Lakin 
erkeklerin 
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akciğerinde hava keseciği 400-440 milyon civarıyken Kadınlarda bu oran 320 ila 380 MİLYON 
civarındadır. Akciğer hacim ve kapasiteleri kadınlarda erkeklerden %20-25 daha azdır. Bu önemli farka rağmen 
kadınlar seslerini erkeklere göre daha güçlü ve daha güzel çıkarabiliyor. Kadınların güçlü ve daha ince bir yapıya 
sahip olmasının nedeni ses tellerinin yapısı ile bağlantılıdır. Kadınlara ait ses tellerinin uzun olması, onların 
sesinin daha ince ve güçlü çıkmasına neden olmaktadır. Erkeklerin ses tellerinin kısa olması ise kalın bir ses 
yapısına sahip olmalarına neden olur. 

Ses tellerinin kadın ve erkek arasındaki bu fark erkek çocukların buluğ çağına gelmesiyle ses kimlikleri 
belirginleşir ve olması gereken ses kimlikleri ortaya çıkmaktadır. Her insanın ses kimliği tıpkı parmak izi gibi 
farklıdır. Güzel ve ince ses kimliklerini ömrünün sonuna kadar kullanan kadınlar yaratılış itibariyle çok şanslıdır. 

Ses güzelliğini müzik piyasasında kazanç kapısı hâline getiren Avrupa zihniyeti bu konuda çok zalimce 
bir uygulama yapmaktadır. İfade etmekte zorlandığım ve bir zamanlar oldukça sert tartışmalara yol açan ve 
insanlığın nabzını zorlayan bir terim var karşımızda, CASTRATO. İçinde ahlak ve etik felsefesinden tutun 
müziksel zevke kadar konuşabileceğimiz birçok konu bulunan bu insanlık dışı uygulamanın tarihi Eski Sümer 
zamanına kadar dayansa da on altıncı yüzyılın ortalarında Katolik kilisesinde Castrato kullanımı oldukça 
yoğundu. İtalyancada Castrato kelimesinin çevirisine baktığımızda “hadım edilmiş” ifadesiyle karşılaşıyoruz. 
Evrimleşmiş hâliyle ise klasik müzikte Kontrtenor ses türüne ait sanatçılar için kullanılıyor “castrato” terimi. 
Buraya kadar tam olarak aklınızda oturmadıysa taşlar bu uygulamanın nasıl işlediğini şimdi daha iyi 
kavrayacaksınız. 

On altıncı ve on sekizinci yüzyıllar arasına, gerekçe bakımından müzikal yetenekleri bağlamında erkek 
çocuklarına yapılan kastrasyona odaklanılmış; bu bağlamda dönemin ünlü ses sanatçısı “kastrato” Farinelli’nin 
yaşamı özetlenerek kendisine uygulanan kastrasyon işleminin etik boyutu irdelenmiştir. On altıncı ve on sekizinci 
yüzyıllar arasında, özellikle İtalya’da, ses sanatçısı olarak çalışması yasak olan kadınların seslendirmesine uygun 
şekilde bestelenmiş parçaları okumak üzere müzikal nitelikleri uygun ergenlik öncesi erkek çocuklara kastrasyon 
yapılarak seslerini muhafaza etmeleri sağlanmıştır. Çocuğun üreme yeteneğini yok eden ve cinsel yaşamı 
sınırlayan, buna karşılık ona yüksek kazanç getiren ve ünlü olma olanağı sağlayan bu uygulamanın konu olarak 
seçilme nedeni; bedene yönelik olumsuz bir işlemin önemli ikincil kazançlara yol açması olgusunun ilginç bir 
örneğini, dönemine özgü sosyokültürel çerçevede irdelemektir.’’(https18) 

Proceedings of The Royal Society B. adlı dergide yayımlanan bir araştırmaya göre; Annelerin sesi bile 
gergin çocukları sakinleştirmeye yetiyor. Araştırmacılar, sevilen biri ile ses etkileşiminin insanları nasıl etkilediği 
üzerine yaptıkları araştırmada, oksitosin hormonunun ergenlik çağı öncesinde ve gergin durumda bulunan 
kızlar üzerinde sakinleştirme düzeylerini test etti. Yaşları 7 ila 12 arasında değişen 61 kız, yabancıların önüne 
çıkarılarak bir performans sergilemeleri istendi ve daha sonra 3 gruba ayrıldı. Bir grup, anneleri tarafından fiziksel 
temas ile sakinleştirildi. İkinci grup anneleri ile telefonda görüştürülürken, üçüncü grup anneleri ile herhangi bir 
etkileşimde bulunmadı. Bu süreçte çocukların stres hormonu gözlendi ve anneleri tarafından fiziksel ya da ses 
yoluyla sakinleştirilen çocukların oksitosin hormon düzeyi benzerlikler gösterdi. Araştırmacılar, ‘’Elde ettiğimiz 
sonuçlar, bizim türümüzde sosyal bağ kurmada, sinir sistemi ve iç salgı bezleriyle ilgili nöroendokrin sistemi için 
sesin dokunma kadar önemli olabileceğini gösterdi. Ailelerinden ve arkadaşlarından sosyal destek alamayan 
bireylerin, daha iyi ilişki kuran akranlarına göre sağlık sorunları daha çok oluyor. Ses belki dokunma dahil, 
doğrudan kişiler arası etkileşim gibi aynı rahatlamayı sağlıyor’’ dedi. 

Annenin sesinden etkilenen beyin dalgaları zaman içinde nasıl bir değişim gösterir, yetişkinlikte ne kadar 
farklı olabilir? Şu an için bu sorulara yanıt almak zor. Anne sesinin çocuğun beyninde bir iz bıraktığı bilimsel 
olarak kanıtlandı. Bazen yatmadan önce masal dinlerken, akşam yemeğinde, kahvaltıda, gün içinde sürekli 
annemizin 
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sesini duyuyoruz. Bu sesin beyni daha başka nasıl etkilediğini ileride yapılacak araştırmalar ile öğreneceğimizi 
umuyoruz (https6). 

“Görsel hikâye anlatımı, mağara insanının duvarlara çizmeye başladığı günden bu yana hep hayatımızdaydı” 
(Darabont, 2018). 

Anne sesinden aktarılan masallar, ruhu tedavi eden ilaç gibidir. 1970’li yıllarda İstanbul’da elektrik 
kesintileri çok olurdu. Akşamları karanlık korkumu yenebilmem için annemin anlatmış olduğu güneş masalının 
o büyülü atmosferini unutmam mümkün değildir. 

Bir varmış, bir yokmuş; evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellal iken, pireler berber 
iken; kaf dağının ardında karanlık bir ülke varmış. Hiç güneşin doğmadığı bu ülke, bir cadının büyüsü ile karanlığa 
bürünmüş. Cadıların çoğunlukta olduğu, kötülük kokan bu ülkede, hiç kimse mutlu değilmiş; hiç kimse gülmez, 
hiçbir çocuk kahkahası olmaz, hiçbir çocuk oyun oynamazmış. Mutsuzluk dolu bu ülkeye, bir gün ışık perisi 
yanlışlıkla gelmiş. Işık perisi, bu ülkenin neden karanlık olduğunu ve insanların neden bu kadar mutsuz olduğunu 
anlayamamış. Sarı saçlı, mavi gözlü bu güzel ışık saçan ışık perisi; durumu merak edince birisine sormaya karar 
vermiş. Kararı verdiği sırada, bir de bakmış ki yanı başında bir çocuk ağlıyor. Hem de hıçkıra hıçkıra... Işık perisi, 
bembeyaz bir tavşan kılığına bürünmüş ve zıplaya zıplaya çocuğa doğru yönelmiş. Ve neden ağladığını, onu 
korkutmadan, usulca sormuş. O bembeyaz tavşanın güzelliğini gören çocuk nasıl korkabilir ki? Hem de beyaz 
tüylerinin arasından ışık saçıyormuş ışık perisi. Çocuk ilk kez aydınlığı görmüş. Çok şaşırmış, büyülenmiş. 

Işık perisi tavşan, neden ağladığını tekrar sormuş. Çocuk bu ülkede hiç kimsenin mutlu olmadığını bu 
nedenle de canının çok sıkıldığını anlatmış. Işık perisi, çok şaşırmış ve nasıl bir kişi bile mutlu olmaz diye sormuş. 
Çocuk bunun bir cadının yaptığı büyü ile olduğunu, ülkeye karanlık ve mutsuzluk büyüsü yaptığını anlatmış. 
Bunu duyan ışık perisi mutlu olmuş. Çünkü onun görevi ışık ve mutluluk yaymakmış. Bu ülkenin derdine derman 
olabilirmiş. 

Çocuğa fısıldayarak, “Evine git ve yat. Yarın güneş doğacak, herkes mutlu kalkacak.” demiş. Çocuk, pek 
inanmasa da, perinin sözünü dinlemiş ve evine gitmiş. Sabah kalktığında, ilk kez sabah olduğunu anlamış. Çünkü 
güneş doğmuş. Çocuk, camdan bakmış ve beyaz tavşana gülümseyerek “Sözünü tuttun.” demiş. Işık perisi tavşan, 
gökyüzünden el sallayarak “Elbet tuttum sözümü, bak, güneş arkama saklanıyor. Hadi sen de dışarı çıkıp ona 
selam ver ve diğer tüm insanlar gibi mutlu ol.” demiş. 

Korkularıma ev sahipliği yapan o karanlık gecenin sabahı, tavşanların yani bulutların arkasında saklanan 
güneşin bana tebessüm ettiğini fark etmiştim. Annem, masal anlatırken beyaz tülbendini çıkarıp parmaklarına 
dolayarak tavşan hâline getirirdi. Ne zaman canım sıkılsa beyaz tülbendi ona götürür, masal anlatmasını 
beklerdim. Başörtüsüne saklanan o minik tavşanın her gece ortaya çıkıp yüreğime dokunmasını beklerdim. 
Annemin sesindeki yumuşaklık, nefesindeki ruhani sıcaklık yol göstericim olmuştu. Gök gürültüsünden korkup 
yorgana saklandığım gece, yanıma gelip minik avuçlarıma sıcak nefesiyle dua okuyup üfledikten sonra avuçlarımı 
kapatmış ve bak sana bir emanet veriyorum; ne zaman korkarsan, ne zaman başın derde düşerse avuçlarını açıp 
gökyüzüne âmin diyerek emanetimi savur demişti. Annemin okuduğu ve nefesini emanet ettiği o dualı elleri 
başım ne zaman derde düşse açıp emanetini gökyüzüne savururdum. Anne duası dinimizde çok önemli bir yere 
sahiptir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, anne duası ile ilgili olarak “Eğer anneler dua ettikleri zaman 
evlatlarının nasıl korunduklarını görselerdi, dua etmeyi hiç bırakmazlardı.” diye buyurmuştur. 

Çocuk yüreğiyle taşıyamadığımız birçok sorun karşısında annelerimizin şifalı sesiyle okuduğu dualar, 
anlattığı masallar imdadımıza çoğu zaman Hızır gibi yetişmiştir. Masallarda anlatılan olaylar, gerçek hayatın 
fiziksel 
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ve toplumsal kurallarından bağımsız birer oluş ve işleyişe sahiptir. Fiziksel dünyanın engelleri ile toplumsal 
engelleri hayal ile aşan anne yüreğinin ve zihninin zengin hayal bahçesinin meyveleridir bir bakıma masallar. 
İnsan soyunun doğayı dönüştürme faaliyeti, doğal insanî ihtiyaçların ötesine geçip nicedir bir yağma ve talan 
faaliyeti hâline dönüştüğünden beri, kadınların yani annelerin zengin hayal bahçesi çok eski bir geçmişte kalmıştır 
(https7). 

“Nefes alışın şartı nefes vermektir… Ve nefes vermenin şartı da nefes almaktır… Yani bir sıkışmanın 
şartı açılmaktır… Göze karanlık sunulur sunulamaz aydınlığı ister… Karşısına aydınlık çıkarılınca karanlığı 
arar… Hayatın ölümsüz formülü burada kendini gösterir…” Goethe 

Artık ne insan doğayla baş etmeye çalışırken dayanışma içindeki ilkel topluluğun eşit bir parçası ne kadın 
toplumun saygın üretkeni, bereketin timsali, doğayı taçlandıran ana tanrıça ne de erkek onunla eşit ve özgür 
partneri olan bir varlıktır. Kadınlar, toplumun yarısını oluşturan cinsiyet olarak, insan soyunun doğayla baş etmek 
için yürüttüğü ilkel faaliyetlerin birçok yerinde perde arkasının gizli kahramanı olarak kalmış ve çoğu zaman 
doğurganlığının kurbanı hâline gelmiştir (https7). İnsanın doğayı yok etmesinden ateşin keşfi sorumlu olduğu 
kadar, tarım devrimi ile de eşitlik kadının aleyhine bozulmuştur. Zamanın katmanları içinde bu güçten düşürülüşü 
evrensel bir şekilde onaylanarak potansiyeli, gücü ve yetenekleri görünmezliğe terk edilmiş ve toplumsal 
zincirlerle baskılanıp köreltilerek bugünkü hâline ulaşmıştır. 

“İnsan hayatına fayda sağlama, insan hayatını kolaylaştırma. Bu hususla ilgili birçok âyette gökler, yer, 
denizler, ırmaklar, nehirler, denizlerdeki gemiler, gece ve gündüz, ay ve güneş, yağmur, bitkiler, hayvanlar gibi 
yerde ve göklerde bulunanların hepsinin insanın emrine verildiği (musahhar kılındığı) bildirilir. Bunların yaratılış 
amaçlarından biri, insanlık âleminin Allah’ın tayin ettiği son vakit (ecel-i müsemmâ) gelinceye kadar kendisini 
kuşatan yaratılmışlardan istifade etmesidir.” (M. F. Abdülbâkî, el-Muʿcem, “caʿl”, “sḫr” md.leri) Muhammed 
Fuâd Abdülbâkī 

‘Masal anaları-masal nineleri’nin genellikle yaşlı, hayat boyu yaşadığı tecrübeleri masallar ve hikâyeler 
aracılığıyla bulunduğu çevreye aktaran, toplumda sözü geçen, saygı gören, zeki, şifacı, laf ebesi gibi özellikler 
taşıdığı bilinmektedir. Anlattığı masal ya da hikâyeye olan hâkimiyetiyle kendisiyle birlikte seyircisinin de farklı 
âlemlere gitmesine yardımcı olan bu kadınlar, kozmik yolculuk yapabilen şaman kadınlar gibi görülebilir. Masal 
analarının döneme ve dönemin getirilerine göre anlattıkları masallarda, masalların sağaltıcı özelliklerini 
kullanarak seyirciye rahatlama yaşattığı da bilinmektedir. Bu özellikleriyle günümüz hikâye-masal anlatıcısı 
kadınlar ilkçağlardan günümüze anlatan, bilge kadının günümüz temsilcileri olarak değerlendirilebilir. Günümüz 
hikâye-masal anlatıcısı kadın, masalların içinde barındırdığı kadim bilgilerin, öğretilerin aktarıcısı olarak 
sembollerin dilini bilen, toplumun ve modern yaşamın karmaşasından kendini soyutlamış, sezgilerine güvenen, 
davranışlarıyla örnek olan, güçlü, dingin, oyuncu, ilham veren ve toplumun üstüne giydirdiği kalıplardan arınarak 

-Estes’in ifadesindeki gibi- içindeki vahşi kadını ortaya çıkarmayı başaran kişi-kişiler olarak 
düşünülebilir. Türkiye’de, bunun en iyi uygulayıcılarından biri olarak Yaşayan İnsan hazinesi ödülü kazanan 
Fatma Önkol ve masal anlatıcısı Judith Malika Liberman örnek gösterilebilir (https16). 

İnsanın yaratıldığı an itibariyle ona sunulan imkânlar ölçüsünde yaşadığı her dönem ve koşulda mitler 
üretip ritüeller geliştirdiği, bildiklerini bir sonraki kuşağa bu mitler ve ritüeller aracılığıyla aktardığı 
bilinmektedir. Kadınların az çok bilinen toplumsal tarihine, başka bir boyuttan, kadınların içgüdüsel ve ruhsal örtük 
belleklerinin tarihsel arka planını deşerek bakmak ve bu belleğin ortak bir kaynak olduğunu görmek, normalde 
bildiğimiz, bize ait bir şeyleri, bir başkasının işaret etmesiyle fark etmek gibi bir duygu oluşturuyor aslında. Masal 
ve öykülerin analizi aracılığıyla eskiye ait ve işe yaramaz bir bilgi yığını yerine toplumsal tarihimizin bireysel 
izdüşümlerini 
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oluşturan davranışlarımızın kaynaklarıyla bağ kurmamızı öneriyor (https7). 

Yedi asır evvel Hz. Mevlana: “Hani çocuklar masal söylerler ya... Fakat masallarda nice sırlar, nice 
öğütler vardır. Görünüşte saçma şeyler söylerler, ama sen onları masal sanma sakın. Bütün viranelerde define 
aramaya koyul!..” demiştir. 

Masal yazarı Özcan Yüksek’in kadın ve masal hakkındaki düşünceleri ise şöyledir: 

“Bize, geçmiş insanlığın biriktirdiği, deneyimlediği bilgileri aktaran kadının adının Şehrazad olması iki 
temel şeyi anlatır: Birincisi, masalların, yalnızca kırsal kültürün değil, asıl olarak şehrin, kentin kültürü olduğunu; 
ikincisi de anlatıcının azat, yani özgür olduğunu. Masal bizi özgürlüğe çağırır, çünkü öyküleri şehrin özgür kadını 
bize anlatır. Dikkatten kaçmasın diye söylüyorum, masalları bize bir kadın anlatmaktadır: özgür kadın. Nerede? 
Semerkant’ta. Bugün dahi özgürlük mücadelesi veren kadın, Bin bir Gece Masalları’nın bilge anlatıcısıdır. Zaten, 
bu masalları ilk keşfeden Avrupalıları en çok şaşırtan şey, Şehrazad olmuştur.” (https8) 

Öykü, her dönem, hayatın akışı, anlamı ve ritmi üzerine çok önemli dokunuşlara imza atar. Dünyanın 
neresinde olursa olsun o coğrafyanın dili, gerçekliği ve koşulları içerisinde değişmez duyguları, o çağın, o 
anlayışın verileriyle bitmek bilmeyen özveri ile yeniden, yeniden üretir (https9). Masallar aracılığı ile insanlar, 
gelecek nesillere deneyimlerini aktarmayı ve onların hayatı, gerçekliği sorgulamalarını önceler. Masal, insanlığın 
varoluşsal macerasındaki dönüm noktalarını, kırılma anlarını kayda geçirmek ve bu anlara ilişkin doğru sorular 
sormak, karanlık yönlerine ışık olmak ister. Anne, bir çocuğun yaşamında karşılaştığı ilk öğretmendir, vazgeçilmez 
değerde ilk ve temel bilgilerini edindiği en sağlıklı okuldur. 

Annenin kalbi ve koşulsuz sevgisi her çocuğun okuludur ve bu okulda masal anlatma eylemi çocukların 
gelişimi açısından oldukça önemlidir. Öyle ki anne ruhu, dinlendiren sesiyle anlatım şekli ve evladının beyin 
etkinliklerini birbirleriyle eşler. Princeton Üniversitesi’nde Psikoloji ve Sinirbilim Profesörü Uri Hasson, 
“Hikâyemi dinlerken sizin beyin tepkileriniz ile benim beyin tepkilerim bağlanmaya ve beyin tepkileriniz yavaş 
yavaş beyin tepkilerime benzemeye başlıyor.” diyor. Bir çalışmada, Hasson’un ekibi fMRI kullanarak bir hikâye 
anlatıcısının beyin etkinliği ile bir dinleyicinin beyin etkinliğini karşılaştırdı. Dinleyicinin beyin etkinliği, sadece 
birkaç saniyelik gecikmeden sonra hikâye anlatıcısınınkiyle aynı olmaya başladı. Eşlenen beyin etkinliği sadece 
temel dil işleme alanlarında da değil aynı zamanda anlamı kavramak ile ilgili üst düzey ağlarda da görüldü 
(https10). 

“Her insanın kalbini ısıtan bir ses tonu vardır.” 

Araştırmalar, çocuğun eğitiminin daha anne karnındayken başlayabileceğini göstermektedir. Anne 
karnındaki çocuğun son iki ayında işitme ve tat alma duyularının gelişmiş olması, bu düşüncenin oluşmasına 
neden olmuştur. Erken çağlardan itibaren alınan mükemmel bir eğitim, çocuğun mükemmel yetişmesini ve 
böylece iyi bir yurttaş, ulusuna bağlı bireyler olmasını sağlamış olur. Anne karnındaki bebek özellikle tiz (ince) 
sesleri duyar. Kalın sesleri de duyar fakat kalın sesleri çok iyi algılayamayabilir. Kalın sesleri duyamamasının 
sebebi, hem bebeğin kulağının tam gelişmemiş olması hem de rahim duvarının sesleri az geçirgen olmasıdır. 
Rahim duvarı, bebeği dış seslere ve gürültüye karşı korur. Bebek doğduktan sonra da çok kalın sesleri duyamaz. 
Annenin sesi ince olduğundan bebek annesini duyabilir. Babalar da bilinçaltlarında olduğu için farkında olmadan 
onlar da bebekleriyle seslerini incelterek konuşurlar (https12). 

2014 yılında, zamanından önce doğan bebekler üzerinde yapılan bir araştırmada, annenin sesini içeren 
bir kayıt dinlemenin emzik ile beslenen bebeğin beslenme becerilerini artırdığı ve hastanede kalınan süreyi 
kısalttığı ortaya çıkmıştır (https13). Bir annenin karnında taşıdığı bebeğiyle önce kalp sesiyle sonra o şefkatli ses 
tonuyla 
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iletişim kurması nedeniyle zihinlerimize annenin sesinin ne kadar güçlü olduğu gerçeği kazınıyor. Amerika’da, 
anne sesi tonunu duman detektörlerinde ve yangın alarmlarında kullanmanın etkisini araştırmak için yapılan 
çalışmada ‘anne sesli alarmlar’ın genel ‘tonlu alarmlar’dan çok daha iyi bir performans gösterdiği saptanmıştır. 
Bu ve buna benzer birçok araştırmada ortaya çıkan sonuç, “Anne sesi tonunun, erken doğmuş bebeklerde ağrıyı 
azalttığını göstermiştir.” (https14) 

Clarissa Pinkola Estes, Kurtlarla Koşan Kadınlar kitabında o sesin önemini, şöyle anlatıyor; 

“O bize ses yoluyla da ulaşır; göğüs kemiğimizi titreştiren, kalbi heyecanlandıran müzik yoluyla; davul, 
ıslık, bağırma-çağırma yoluyla ulaşır; yazılı ya da sözlü ifadeler yoluyla gelir. Kimi zaman bir sözcük, bir cümle 
ya da bir şiir, bir öykü o kadar derinlikli ve berrak, o kadar yerli yerindedir ki, en azından bir an için, gerçekte 
özümüzün ne olduğunu ve gerçek evimizin neresi olduğunu anımsamamızı sağlar.” 

Şefkatli sesiyle söylediği küçük bir ninni dahi bebeği sakinleştirmenin ve uykuya dalmasını sağlamanın en 
güzel yollarından biridir. Ninnileri annelerimizden miras olarak alırız ve sonra onları çocuklarımıza aktarırız. 
Geçmişten izler taşıyan ninnilerin yumuşak ezgilerine eşlik eden sözler, her zaman aynı yumuşaklıkta olmayabilir. 
Öte yandan mevcut bulgular, bebeklerin 6-9 aydan itibaren sözcükleri anlamaya, kavramları anlamlandırmaya 
başladığını gösterir (https8). Dünyaya gelmeden âşık olduğumuz ses olan anne sesi, medeniyet kavramını 
yüreklerimize kazıyan çok güçlü bir kalemdir. Medeniyet anne yüreğinde filizlendikten sonra evladının yüreğinde 
sesiyle filizlenir, nefesiyle bedeninde şekillenir. Dünyanın birçok yerinde kurulan farklı medeniyet ve farklı 
kültürler vardır ama anneliğin yüklendiği mana her yerde aynıdır: Hoşgörü, sevgi ve şefkatin tükenmez kaynağıdır 
anne. Anadolu topraklarında yeşeren medeniyet anlayışımızda annelerimiz daha ayrıcalıklı, annelik makamı 
makamların en yücesidir. Anne yüreği evladının yüreğinde inşa edilmeden toplumun ihtiyacı olan medeniyet inşa 
edilemez. Anadolu topraklarında, eş ile eşitin aynı kökten geldiği bir dile sahibiz. Kadın erkeğin nasıl eşi ise 
erkek de kadının eşidir. Kadın erkeğin nasıl eşiti ise erkek de kadının eşitidir. Dünyanın hiçbir ülkesinde Türkçede 
olduğu gibi böyle bir incelik yoktur. 

“Kur’an-ı Kerim’in açık ifadesiyle ilk insan Hz. Âdem’dir. Cenab-ı Hak onu yaratırken toprak unsurunu 
tercih etmiş, ondan yaratmış, daha sonra da ruh vermiştir. İlahi hikmet, hem Hz. Âdem’e bir can yoldaşı olması 
hem de insan nevinin üreyip çoğalması için Havva validemizi yaratmıştır. 

Nisa Sûresi’nin 1. ayet-i kerimesinde bu yaratılış, “O insandan eşini vücuda getirdi.” mealindeki cümlesiyle 
ifade edilir.” (https15) 

Kadın, insanoğlunun gelişiminde olduğu kadar toplumun inşasında da büyük pay sahibidir. Günümüz 
toplumunda kadınlar anne olarak, öğretmen, doktor, mühendis, gazeteci, yazar-çizer, bilim insanı olarak, fabrikada 
işçi, tarlada köylü, pazarda esnaf, ticaret erbabı, iş kadını, yönetici olarak, toplumun her alanında çalışan, üreten, 
iradesini kimsenin etkisinde kalmadan, her türlü baskının dışında, özgür ve özgün şekilde ortaya koyan ve daha 
güzel bir yarını şekillendirecek en önemli unsurdur. 

Sonuç 

Kadınların medeniyet kavramındaki yeri ve önemi, yaşadığı toplumun medeniyeti ölçüsünde gizlidir. 
Sipariş usulü medeniyetler, yaşadığımız toplumun genleriyle oynamaya ve kültürü yozlaştırmaya devam ediyor. 
Geçmişin tozlu raflarında geleceğimizi inşa ederken hoş bir seda bırakan sesleriyle mimikleriyle ve yüreklerinin 
sıcaklığıyla içimizi ısıtan ‘masalcı ninelerimiz’ vardı. Bana bir masal anlatır mısın demeden başlardı tekerlemeye: 
“Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, deve tellâl iken, pire berber iken, ben babamın beşiğini tıngır mıngır 
sallar iken, babam düştü beşikten, ben fırladım eşikten, babam kaptı küreği, annem aldı maşayı, gösterdiler 
kapının 
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ardındaki köşeyi...” Anlatacağı masalın mevzusuna uymayan bu cümleler, çocukların hayal dünyasına açılan 
renkli bir kapı gibiydi. Ninelerimiz, soğuk kış gecelerinde, çıtır çıtır yanan sobanın başında, sesiyle, nefesiyle 
masallarımızı gönüllerimize kazırdı. Sonra ne olduysa televizyon ekranlarında ‘Bana Bir Masal Anlat Baba’ 
ismiyle sipariş bir dizi peyda oldu, belleklerimizdeki masalcı nine kavramını yerle yeksan etti. Kadınların şefkatli, 
duygusal, nahif seslerine bas sesleriyle masal anlatan babalar rakip oldu. Babalar masal anlatamaz iddiasında 
olmak masal anlatımının doğasına aykırı bir düşüncedir elbette, anne baba olarak her ebeveyn çocuklarına masal 
anlatmalıdır. Ama medeniyetimizin taçsız kraliçeleri kadınlarımız, onlara bahşedilen nahif sesleriyle gerek bir 
anne olarak gerek bir öğretmen olarak inancını, tarihini, kültürünü, medeniyetinin değerini bilen çocuklarımıza 
masal anlatmaktan vazgeçmesinler. Günümüz çocukları dijital dünyanın masaldan yoksun ortamında büyüyorlar. 
Geriye dönüp baktığımızda masal anlatan insanlar kalmadı artık. Masallar hayatımızdan bir bir çıkıp gidiyor, 
tıpkı masalcı ninelerimiz gibi. Hayal kurmanın keyfini unutan unutturulan bir nesil geleceğimiz için çok büyük 
bir yıkım olur. Çocuklarımızı iyi yetiştirmek zorundayız. Onlar çağı kucaklayabilecek bir donanımla Nasrettin 
Hoca, Dede Korkut gibi bilgelerin zenginleştirdiği millî kültürümüzün bilinciyle yetişmelidir. Çocuklarımızı 
maddi kalıplar ölçüsünde büyütmek yetmez, onların ruhi gelişimlerini de düşünmek zorundayız. Her anne 
baba çocuklarına masal anlatmalı ama bilhassa kadınlarımızın ince, nahif dokunuşlarıyla anlatacakları masallar 
çok büyük bir ihtiyaç. Kadın annedir, kadın eştir, kadın yuvadır, kadın insandır, ailenin temel direğidir. Kadın; 
toplumun aynası, geleceğimizin ümit ateşidir. Prof. Dr. Gerald Hüther’in 2005 sonbaharında Bad Karlshafen’da 
yapılan Masal Kongresi’ndeki şu konuşması, ümit ateşimizin, kadınların, annelerin gönül rehberi olacaktır: 

“Elinizde çocuklarınızın sakince oturup dinlemelerini sağlayacak, aynı zamanda hayal gücünü 
geliştirecek, kelime dağarcığını arttıracak ve tüm bunların da ötesinde, empati kurma becerilerini geliştirip öz 
güvenini arttırarak geleceğe daha güvenli ve korkusuzca bakmasını sağlayacak büyülü bir değnek olduğunu hayal 
edin. Çocuk beyni için oldukça faydalı olan ve hiçbir ücret ödemeden edinebileceğiniz bu değnek aslında zaten 
mevcut. Bu büyülü değneği kullandığınızda kazanacağınız çok şey olacaktır. Bunlar arasında yakınlık, güven 
ve çocuklarınızın gözlerindeki ışıltıyı sayabiliriz. Bedelini hiçbir şeyle ödeyemeyeceğimiz bu büyülü değnek, 
çocuklarımıza anlattığımız veya okuduğumuz masallardır.” (http17) 

BİLDİRİLER KİTABI

 99 |



 

 

 
 

Kaynakça 

Talianova, M. (2015), Türk ve Rus Halk Masallarında Kadın Arketipinin Karşılaştırılması, Yüksek Lisans 
Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili Ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Türk Halk Edebiyatı 
Bilim Dalı. 

Mustafa Özkan, Hatice Tören, Osman Esin, Yüksek Öğretimde Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Filiz 
Kitabevi Yay., İstanbul 2006, 2. baskı, s. III. 

H. Mustafa, Açıkgöz, İletişim Felsefesine Giriş, Birey Yay., İstanbul 2003, 2. baskı, s. 21. 

Sekmen, M. (2015), Yaratıcı Drama ve Oyunculuk Etkinliği Olarak Hikâye Anlatımı (1. Baskı), 
Ankara: Pegem Yayınları. 

Kurtlarla Koşan Kadınlar-Vahşi Kadın Arketipine Dair Mit ve Öyküler, Clarissa P. Estes, Ayrıntı 
Yayınları, Mayıs 2016, 16. basım. 

Campbell, D. (2002), Mozart Etkisi. (Çev. Feryal Çubukçu), İstanbul: Kuraldışı Yayınları, (Orijinal 
kitabın yayın yılı: 1997). 

Carson, Anne, Glass, Irony and God: Gender of Sound, s. 130. 

Remziye Yılmaz, Duygusal Zeka ve Din Öğretimi, Doktora Tezi, Ank., 2003, 

s. 22. Daniel Goleman, Duygusal Zeka, 25. baskı, Varlık/Bilim Yayınevi, İst., 2004. 

Uçman Karaçalı, P. (2012), “Profesyonel Ses Sanatçılarının Ses Üretiminde Karşılaştıkları Teknik 
Sorunlara Yönelik Yeni Öneriler, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü. 

Otacıoğlu, S. (2012), “Ses Türlerini Belirlemedeki Kriterler”, Sanatta Yeterlik Tezi, İstanbul 
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı. 

Okumuş, E. (2020), Fârâbî’de Toplum, Ankara: Eskiyeni Yayınları. 

Şentürk, R. (2006), Medeniyetler Sosyolojisi: Neden Çok Medeniyetli Bir Dünya Düzeni İçin Yeniden 
İbn Haldûn, İslâm Araştırmaları Dergisi, 16, 89-121. 

Yavuzer, Haluk-Demir, İlkay, Yeni Kuşak Anne-Babalar ve Çocukları, Remzi Kitabevi, İstanbul 2006. 

ULUSAL KADIN VE MEDENİYET SEMPOZYUMU

| 100



 

 

 
 

İnternet Kaynakları 

1. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/158363 

https://dergipark.org.tr/tr/pub/trkede/issue/42806/517405 (Son Erişim Tarihi: 

10.03.2022) 

2. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/503438 (Son Erişim Tarihi: 10.03.2022) 

3. https://islamansiklopedisi.org.tr/kadin (Son Erişim Tarihi: 10.03.2022) 

4. https://eminedemirelaksoy.com/blog/kekemelik-nedir/ (Son Erişim Tarihi: 13.03.2022) 

5. https://www.cigdemkaras.com.tr/gebelik-ve-dogum/hafta-hafta-gebelik.html (Son Erişim
 Tarihi: 13.03.2022) 

6. https://sinirbilim.org/annenin-sesi/ (Son Erişim Tarihi: 13.03.2022) 

7. https://ekmekvegul.net/kultur-sanat/kurtlarla-kosan-kadinlar-masallarda-kadinlarin-ortak-hafizasini- 
aramak (Son Erişim Tarihi: 17.03.2022) 

8. https://www.artfulliving.com.tr/edebiyat/gercegi-yalnizca-masallar-anlatir-i-12571 (Son Erişim 
Tarihi: 19.03.2022) 

9. https://www.tyb.org.tr/mustafa-kutludan-modern-oyku-kurami-4535h.htm (Son Erişim Tarihi: 
17.03.2022) 

10. https://gelecekbilimde.net/beyin-hikayeleri-neden-sever/ (Son Erişim Tarihi: 17.03.2022) 

11. www.academia.edu/43800969 (Son Erişim Tarihi: 19.03.2022) 

12. www.happycenter.com.tr/happylife/anne-ve-bebek (Son Erişim Tarihi: 16.03.2022) 

13. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1083019 (Son Erişim Tarihi: 14.03.2022) 

14. https://www.dw.com/tr/ak%C4%B1ll%C4%B1-asistanlarda-neden-kad%C4%B1n-sesi-
kullan%C4%B1l%C4%B1yor/a-47534491 (Son Erişim Tarihi: 18.03.2022) 

15. https://islamansiklopedisi.org.tr/yaratma (Son Erişim Tarihi: 18.03.2022) 

16. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/682294 (Son Erişim Tarihi: 19.03.2022) 

17. http://nazlicevik.blogspot.com/2014/05/masal.html (Son Erişim Tarihi: 19.03.2022) 

18. http://porteakademik.itu.edu.tr/docs/librariesprovider181/Yay%C4%B1n-Ar%C5%9Fivi/1.-
say%C4%B1/ porte-akademik-1-3.pdf (Son Erişim Tarihi: 19.03.2022) 

BİLDİRİLER KİTABI

 101 |



 

 

 

TÜRKÜLERDE KADIN ALGISI 
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ÖZET 

Türk toplumlarında kadının, tarihin eski çağlarından beri çok seçkin bir duruma sahip olduğu hem tarihî hem 
de geleneksel halk söylenceleri yanında türkülerden elde edilen verilerin ortaya koyduğu sonuçlardan 
anlaşılmaktadır. Türk halk müziği eserleri içerisinde de doğrudan kadına veya kadın yaşantısına dokunmayan 
türkü yok gibidir. Ailenin temel direği olan kadınla ilgili türkü sayısı ve konu çeşitliliği o kadar yoğundur ki, 
bunları bir çalışma içerisinde değerlendirmek mümkün değildir. Bu çalışmada doğrudan kadın hayatına dokunan 
konuları işleyen türkülerden birtakım örnekler seçerek kadının türkülerde nasıl yer aldığını dile getirmeye 
çalıştık. Kadının aile içerisinde ne denli önemli bir değere sahip olduğu, kadının çektiği acılar, törelere kurban 
edilişi, küçük yaşta gelin edilişi ve yokluğunun insanlarda meydana getirdiği manevi sıkıntılar dile getirilmeye 
çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Türkü, Kadın, Aşk, Eş, Yâr, Toplum, Gurbet 
 
 

WOMEN’S PERCEPTION IN TURKUS 
ABSTRACT 

It is understood from the results of the data obtained from folk songs as well as both historical and traditional 
folk legends that women in Turkish societies have had a very distinguished status since ancient times of history. 
Among the works of Turkish folk music, it seems that there is no folk song that does not directly touch women 
or women’s life. The number of folk songs and diversity of subjects related to women; the main pillar of the 
family, is so intense that it is not possible to evaluate them in a single study. In this study we attempt to express 
how women take part in folk songs by selecting some examples of folk songs that deal directly with issues that 
affect women’s lives with an emphasis on how important a woman is for her family, the suffering women have 
to endure, their falling victim to traditions, the problem of underaged brides and the moral difficulties caused by 
the absence of women. 

Keywords: Folk Song, Woman, Love, Partner, Darling, Society, Expartriate 
 
 

Giriş 

Tarihin çok eski çağlarından beri Türk topluluklarında kadının, eski deyişle “hatun”un yeri daima erkeğinin yanı 
olmuştur. Türk hakanları toylarında, toplantılarında hatununu eşit düzeyde, sağ yanında oturturlardı. Hatunun da 
yönetim aşamasında eşit söz söyleme hakkı vardı (Kafesoğlu 1996: 257-258). Hatun, hakan öldüğü zaman veya 
benzeri durumlarda yeri geldiğinde devleti yöneten kişidir (Yıldırım 2022: 26-27). Türklerde kadın “büyük bir 
ihtiram mevkiine maliktir. Avlara, ziyafetlere, kurultaylara, iktisadi işlere iştirak eder” (Yörükan 2009: 48). Türk 
tarihinin en eski dönemlerinde ilk kamların (şamanların) kadınlardan olduğu bilinmektedir. Eski kadın şamanlara 
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çeşitli isimler yanında “Bibi” de denilmekteydi. Bibi terimi, bugün bile halk dilinde hala yerine, Orta Anadolu 
olmak üzere bazı bölgelerde hâlâ kullanılmaya devam etmektedir. Bu hatun kamlar, toplumun en güvenilir ve 
büyük itibar sahibi üyeleriydi (İnan 1995: 85). Toplumda bu denli önemli bir yer tutan kadın, yeri gelir bir anadır, 
yeri gelir bir bacıdır, bir kız çocuğudur, yeri gelir uğruna asırlardır türküler söylenen bir sevgili yârdır. Kadının 
Türk toplumunda ne denli seçkin bir yere sahip olduğunu arkeolojik veriler, Türk mitolojisinin anlatıları, masalları, 
halk hikâyeleri ve türkülerinde görmek mümkündür. 

Türk topluluklarında türküleri yakanların ekseriyetini kadınlar oluşturmaktadır. (Kemal 1993: 20). 
Kadınlar böylece geleneksel kültürün de çok mühim aktarıcıları ve taşıyıcıları olmuşlardır. Ancak sevda türküleri 
söz konusu olunca uğruna kurban olurcasına türküler düzülen ana unsur olur kadın. Türk halk geleneğinde kadın 
olmadan bir aile birliğinin olamayacağı, kadınını kaybetmiş bir ailenin kanatları kırılmış bir kuş misali ana 
işlevini yerine getiremeyeceği düşüncesi âdeta geleneksel bir miras olarak nesilden nesile aktarılır. Bu sebepledir 
ki, ailenin hâkimi, kara vericisi erkekmiş gibi görünür ama ailenin görünmeyen yöneticisi, hâkim bireyi kadındır. 
Kadın böylesi sorumluluğu yanında ailede en büyük yükü de üzerine alır. Onun içindir ki hatun kişi uğruna kurban 
olunacak türküleri yakılmayı hak eden sevgilidir. Hemen her türküde kadının tesiri bulunur. Bir kahramanlık 
türküsünde bile yiğitleri ardı sıra ağlayan kadınlar vardır. Cenk meydanlarında şehit olanların ağıtlarını da 
çoğunlukla kadınlar yakar. Meşhur Sarıkamış Ağıdı’nı yakan “Zala” adlı bir Avşar kadınıdır (Eroğlu 2017). 

Kadın algısının Türk topluluklarında bugünkü gibi değişime uğraması, Türk boylarının Fars ve Arap 
medeniyeti ile etkileşimiyle başlamış olmalı. Bu etkileşimin ilk zamanlarında bile Türklerdeki kadın imajı çok 
olumlu bir yerde dururken zamanla bu iki etkili medeniyetin tesiri ile kadınların toplumdaki algıları da kadına 
yönelik değer yargıları da olumsuz yönde değişime uğramıştır (Yıldırım 2022: 26-28). 

Kadın Algısının Türkülerdeki Yansımaları 

A) Değerli Kadın Algısı 

1. Türkülerde Hatun Kişi Anlayışı 

Çermiğin bahçaları. Hatun yârim, suna yârim, kadan alim. 

Meşelidir dağları. Hatun yârim, le le kadan alim. 

Yârim burdan gideli, Hatun yârim, suna yârim; 

Baykuş doldu bağları. Hatun yârim, le le kadan alim. 

Haste düştüm ağıram. Hatun yârim, suna yârim, kadan alim. 

Yüce hakkı çağıram. Hatun yârim, le le kadan alim. 

Yârimi bağışlarsa, Hatun yârim, suna yârim; 

Kırk kapı dilenirem. Hatun yârim, le le kadan alim. (TRT Repertuvarı. Altınmeşe, Kaset Kaydı). 

Bu türkünün ifade ettiği kadın sembolü, Türkülerde hatun kişinin bir Türk erkeğinin duygu dünyasında 
nasıl müstesna bir yer tutuğunu göstermektedir. O yârin, o sevgilinin kadası, belası, derdi, bedduası, nazı, dil bağı 
(Derleme Sözlüğü 2019) gibi ne kadar olumsuzluğu varsa hepsini ben alayım, diyen bir erkeğin elbetteki şahı, 
sultanı, kadını olacaktır. Erkek, hatunu olacak kişiye “Aman sana hiçbir dert, bela ve kötülük gelmesin. Sana 
gelecek olanların hepsi bana gelsin” diyerek onu gönül köşkünün kraliçesi, sevda göllerinin sunası yapmak 
istediğini bu dizelerle anlatmaya çalışmaktadır. Suna, göl ördeği, güzel, boylu poslu anlamlarını içermektedir 
(Türkçe Sözlük 2005). Suna, türkülerde yârin, sevgilinin sembolik tanımıdır. Türk toplum algısında her hatun kişi 
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eşinin sunasıdır; onun can kuşudur, yaşama sevincidir, hayat bağıdır âdeta. 

“Yârim burdan gideli. Baykuş doldu bağları.” Bu söyleyişte, bir sevgilinin yurdundan gidişini o 
memleketin, dağlarının ve bağlarının viraneye dönmesine, o diyarın yıkılışına benzeten bir düşünce dünyasında, 
kadın baş tacı değil midir? Baykuş viraneleri sever. Bir yere baykuşlar dolmuş ise orası terkedilmiş; viran olmuş 
demektir. Bu yıkılıp virane oluşa sebep bir hatun kişinin gidişidir. Kadının bir aile için ne denli önemli olduğunu 
“Evin barkın, bağın bahçenin viran olması” tabirleriyle türkülerde ifade edilir. Buna ek olarak eğer o sevgili yârimi 
yüce yaratan bana bağışlarsa ben kırk kapıya değnek vurup kapı kapı dilenmeye razıyım. Yeter ki sevgili yâr, 
hatun kişi benim yanımda olsun; dilenmekten bile yerinmem, diyen bir toplumda hatunun yeri elbette ki çok 
kıymetli bir makam olmalı. 

2. Yokluğuna Türküler Yakılan Kadın 

Gelin oldun Karabekir eline Yedi 
bayram kına yakmam elime 

Kurban olam çiğdem gibi geline 

Yayladan gel suna gelin yayladan/Yayladan gel kömür gözlüm yayladan (TRT Repertuvarı). 

Yâd ellere gitmeden önce, yayladan gelişine kurbanlar olduğum güzel. Ben senin o yayla yollarında 
salınıp gelişine hasretim. Seni yaban ellere gelin ettiler. Bu dert beni deli eder. Bu ayrılıktan sonra benim en az 
yedi yıl ne bayramım ne de seyranım olur. Suna boylu nazlım, yoluna kurban olduğum. Seni benim yakınlarımdan 
alıp el diyarına gelin ettiler. Bundan sonra ben iflah olmam, diyebilen bir sevdalı yüreğin hasretliğidir kadın. 

Hangi dağın ardındasın sevdiğim 
O yanıya dönem dönem ağlıyam 
Bir nağme gönder ki kurban olduğum 

Yüzlerime sürem sürem ağlıyam. 

Yurdundan göç etmiş, yâd ellere gitmiş bir kadının ardı sıra söylenen en içli sözleri ancak böyle türkü 
yakanlar söyler. Bir hatun sevgilinin göçüp gitmesine yanmak yanında onun hangi diyarlarda olduğunu 
bilememenin de verdiği acıyı anacak böyle ifade edebilmiştir. Sadece bulunduğu diyarın yönünü bilmek bile 
âşığa bir teselli verecektir. Sevdalı kişi, hatun kişinin, sevgilinin göç ettiği memleketin yönüne dönüp ağlamayı 
bile bir teselli unsuru olarak görmektedir. Hatta bir de mektup gönderirse o mektubu yüzüne sürerek, gözyaşlarını 
o mektupla silerek daha büyük bir teselli bulacaktır. 

Deryada bir sal gibiyim 

Dilim dönmez lal gibiyim 
Eşe dosta el gibiyim 

Benim benden haberim yok. 
Harmanımı yeller almış 

Bostanımı seller almış. 

Sevdiği bir kadının başkalarıyla evlenmiş olmasıyla birlikte âşığın dünyasının âdeta yıkılmış olduğu 
anlaşılmaktadır. Âşık kendisinden öylesine geçmiş ki, öylesine bir yalnızlık ve ruhsal boşluk içine düşmüş ki, 
denizde dalgaların savurduğu bir sal gibi olduğunu; hayatın kendisi için yelde savrulan yaprak gibi olduğunu 
anlatmakta. Lal sözcüğü dilin tutulması, konuşamama, dilsiz anlamındadır (Türkçe Sözlük 2005). Derdini 
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söyleyemeyen, dünyada olup biteni duyup anlayamayan, bağı bostanı talan, hanı hamamı harap olmuş biri hâline 
gelmiştir o artık. Sevilen bir hatuna kavuşamamayı böylesine perişan olmuşlukla dile getirmektedir bu türkü. 

3. Ölümü Üzerine Ağlanan Kadın 
Aşkın ne derin yaralar açtı ciğerimde 

Bir makbere döndü koca dünya nazarımda 
Yaş kalmadı şahittir Huda didelerimde 

Topraklara seni gömmek varmış şu zavallı kaderimde. (TRT Repertuvarı. Güven 2009:180). 

Yokluğunun arkasında bıraktığı kişilerde derin yaralar açan kadın, ,işte bu vazgeçilmez kadındır. İster 
bir sevgili olsun isterse ailenin herhangi bir üyesi olsun, kadının yokluğu herkes üzerinde tamiri güç arızalar 
meydana getirmektedir. Bu türküde de kızının ölümünden sonra feryat eden bir babanın acıları dökülmektedir 
mısralara. Türkü yakanın yüreğindeki o acı bir çığlık olup yayılır dilden dile. Hele toprağa verilen bu hatun kişi 
bir de genç bir kız ise sevenlerine bıraktığı acının büyüklüğünü tarif etmek çok zordur. 

Akmaz iken kanlı sular harladı 
Gelin Ümmü başın kimler bağladı 

Gökte melek, yerde insan ağladı 

Katil Göller nere koydun Ümmü’mü. (Subakan 1982: 23). 

Çok meşhur türkülerden birisidir “Gelin Ümmü”nün türküsü. Gencecik Ümmü’nün gelin giderken suya 
düşüp ölmesi, herkesi derin acılara gark etmiştir. Ona sevdalanan delikanlının yürek yangınıdır türküde dile 
getirilen. Ümmü’nün çaya düşüp can vermesi düğün alayını, köylüleri, hısım akrabayı, anayı babayı, sevdalısını 
acılara belemekle yetmedi, diyor türkü yakıcı. Ümmü’nün ardı sıra gökte melekler bile ağladı, diyerek bir genç 
kızın yokluğu, ölümü üzerine türküsünü böyle dillendirmektedir. Ümmü’ye sevdalı delikanlı, ona olan sedasını 
tarif ederken, onun yokluğunun ıstırabını anlatmaya çalışırken dağları, gölleri, çayları suçlar; onları katil ilan 
eder. Yanan yürek ne söylemez ki? Hele bu acıyı veren güzel bir genç kız ise türkü yakıcının yüreği belki bu 
sözlerle soğur… 

Giresun’un içinde 
İki sokak arası 

Vurdular Feride’yi 

Yere düştü bohçası (Eroğlu, Kaset Kaydı). Feride adlı bir kadının sokak arasında bıçaklanarak 
öldürülmesi üzerine bu türkü yakılmıştır. Türkü yakıcı, bu türküyle sevdiği kızın ölümü sonrası acılarla kıvranan 
yavuklusunun ıstırabını bu dizelerle dile getirmektedir. Feride’nin sevdiğine gelin olmasını hazmedemeyen 
birileri tarafından öldürülmesi, Feride’nin sevdalısının yüreğine kor koymuştur. 

Kara çadır eğmeyinen 
Üstü sedef düğmeyinen 
Adam kendin sele m’atar 

Kayınbaba döğmeyinen 

Genç yaşında kayın babasının sitemine dayanamayıp selde boğulan Ayşe’nin üstüne yakılan bu ağıt da 
bir hayli yürek yakıcıdır. Nasıl gururlu, naif bir genç gelin ki, kayın babanın bir sitemi veya bir fiske vurmasına 
dayanamayıp kendisini sele vermiştir. Yakın zamanlara kadar, Anadolu’da kadın evin âdeta bir malı gibi görüldüğü 
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için onu yer geldiğinde kocası dövebilir, kayınbabası dövebilir, hatta kayınları bile dövebilirdi; dövme 
hakkına sahipti âdeta. Toplumda yaygınlaşan bu durum, Türklerin daha sonra etkileşime girdiği medeniyetlerin 
tesiri sonucu olmalıdır. Türküde genç bir gelinin ölümü ve ailedeki eksikliği, erkeğini dertlere düşürmüş ve ardı 
sıra bu türküler yakılmasına vesile olmuştur. 

4. Baş Tacı Edilen Kadın 

Sensiz lokmaları yiyemez oldum (yutamaz oldum) 

Sensiz odalara giremez oldum (yatamaz oldum) . (Türk Halk Müziğinden Seçmeler-1.137). 

Sevgili hatunun, yokluğu üzerine erkeğinin yemeden içmeden kesildiği dile getirilmektedir bu türküde. 
Türkü “Ey sevgili sen olmayınca, senin girdiğin evlere, odalara girmez oldum. Çünkü yaşadığım mekânda 
her neye baksam seni hatırlatmaktadır bana” diye özlemini dile getirmektedir. Hatun kişi, erkeği için bu denli 
değerlidir. 

Yengi bir yâr sevmişem 

Dili bal ağzı hurma. (Türk Halk Müziğinden Seçmeler-1 1998: 138). 

Yenile sevdaya düşen bir delikanlının sevdiği hatun kişi için söylediği güzel sözler sıralanır bu türküde. 
Sevdiği kızın dilinin baldan tatlı, ağzının hurmaya benzetilmesi bir türküyle ancak bu kadar hoş ifade edilir. İnsan 
sevdiğini kuru sözlerle anlatamaz ama türkülerin onu özgürleştirmesiyle birlikte içindeki bütün güzel sözleri 
sevdiği kadına söylemekten çekinmez. Bir türkü ile sohbet ortamında söyleyemeyeceklerini söyler. Hatununu 
ancak türküyle yüceltir. 

Elinde ayvası koynunda narı 

Canımın cananı yâr safa geldin. (Güven 2009: 483). 

Sevdiği kadına kavuşan bir erkeğin kadını için söylediği övücü sözlerdir bunlar. Canımın cananı, 
diye sembolleştirilen hatun kişi, bu türküyü yakan erkeğin en kıymetlisidir, en değerlisidir hatta can ilacıdır âdeta. 

4. Eğitimli ve Memur Olan Kadın 
Bodrumlular erken biçer ekini 

Feleğe kurban mı gittin bodrum hâkimi 
Nasıl astın Mefaret Hanım kendi kendini 

Altın makas gümüş bıçak ile doğradılar tenini. (TRT Repertuvarı. Güven 2009: 209). 

Toplumda çok az sayıda kadının yüksek eğitim gördüğü bilinmektedir. Halkın eğitimli kadınını baş tacı ettiğine 
bu türküde şahit olmaktayız. Okuyup hâkimlik makamına gelmiş bir hatunun ölümü ardı sıra türküler yakacak 
kadar kadına değer verir bu halk. Bu kadir kıymet biliş, böylesi türkülerde yaşamaktadır. Kadın okuyup da ne 
olacak, gibi olumsuz bir yargıyı halk, türkünün verdiği özgürleştirme gücüyle yok etmeye çalışmaktadır. 

5. Sevdası Uğruna Her Şeyin Feda Edildiği Kadın 

Saç bağ olum, dal gerdanan as 

Ahçik Kalloç olim topuklaran bas 

Ahçik 

Ben ölende kim tutacak yas Ahçik. (Güven 2012: 276). 

Türküler soy sop, dil, din, ırk ve millet ayırmaz. Türküler her yaşanmışlık hakkında çok şeyler söyler. 
Ahçik 
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türküsü de bu türkülerden birisidir. Bu türkü Hrıstiyan bir Ermeni kızına âşık olan Müslüman bir Türk gencinin 
gönül dilinden dökülenleri ifade etmektedir. Saç bağı olup hatun kişinin gerdanında salınmaya, galoç (Türkçe 
Sözlük 2005) olup, bir pabuç gibi ayaklarının altında ezilmeye razı olan bir erkeğin duygularını dile getirmektedir 
bu türkü. 

Dağlar seni delik delik delerim 

Kalbur alıp toprağını elerim 

O yâr koyun olsa ben de kuzusu 

Ardı sıra meler meler giderim. (Güven 2009: 245) 

Bir yârin ardı sıra yayla yayla dolaşmayı, kuzu gibi arkasında melemeyi göze alan bir âşık var bu türküde. 
Ardı sıra meler meler giderim. Yeter ki o nazlı yâr ile kavuşalım. Başka bir dileğim, muradım yok, dedirten 
sevgilidir kadın. Uğrunda, Ferhat gibi dağların delinebileceği, ardı sıra yalvarıp yakarılan can ilacı bir eştir kadın. 

Vah bana vahlar bana 

Yoldaş oldu ahlar bana 

Bir sevdanın kuluyum ben 

Sökmez padişahlar bana. 

“Ben dertlere belenmiş bir sevdalıyım. Ah ile vah ile geçer ömrüm. Beni hayata bağlayan bir tek unsur 
var. O da benim sevdamdır. Ben bir güzel hatunun sevdalısıyım. Benim ne işim olur şahla, sultanla. Ne şahlık 
isterim ne de padişahlık. Hepsi vız gelir bana. Çünkü ben bir sevdanın kulu kölesi olmuşum. Bundan ötesi 
umurumda değil,” diyen bir âşığın çığlığı duyulur bu türküde. 

Nedir benim melül mahzun gezdiğim 

Ağlayıp yandığım dost senin için 

Ciğerimi delik delik deldiğim 

Ağlayıp yandığım hep senin için. (Türk Halk Müziğinden Seçmeler-1.138). 

“Benim divaneler gibi gezdiğim, kan yaş ağladığım, bağrımı ezip ciğerimi delik delik deldiğim, gece 
gündüz hayaline yanıp yanıp ağladığım” hep senin içindir ey sevgili hatunum diye, bir erkeğin bir kadına olan 
hasretliği ve muhtaçlığı anlatılmaktadır bu türküde. 

Mezarımı kazın dört yol üstüne 

Yâr gelip geçtikçe bana can gelir. 

Bir hatun kişiye duyulan nasıl bir sevdadır ki, âşığa “Ben ölüyorum. Mezarımı tam da dört yol kavşağına 
kazın. Nasıl olsa sevdiğim bu yollardan birisinden geçecektir. İşte o geçerken ölmüş de olsam bana can gelir.” 
dedirtmektedir. Ölü canlanmaz ama türkülerde sembolik de olsa bir hatuna olan âşkın yüceliği böyle dile 
getirilmektedir. 

Hep senin içindir boyun eğdiğim 

Yoksa zapt edemez buralar beni. Böyle söyleyen bir âşık, “Başım alıp bilinmedik diyarlara gideceğim 
ama gidemiyorum. Ey güzel yâr, sevgili kadın, beni buralarda eğleyen hatta beni ele muhtaç eyleyen, boyun 
eğdiren senin sevdandır” diyerek sevdiğine sitemini iletmektedir. 
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Eğirdim kelep ettim 

Şam yolun Halep ettim 

Bir vefasız yâr için 

Ömrümü selef ettim. Bir ömrün uğruna selef edildiği, yani boşa harcandığı (Derleme Sözlüğü 2019: 
3577) güzeldir kadın. Bazen uğrunda zamanın iplik iplik eğrildiği, uzun yolların tüketildiği bazen vefasızlıkla 
suçlanan bir yârdır kadın. 

Sen efendi ben de köle 

Ol deseydin olmaz mıydım? Bu nasıl bir sevdadır ki, kapısında bir yiğidi kul, köle etmeye kadirdir? “Sen 
ağam ol, paşam ol, efendim ol. Ben kapında köle olmaya razıyım. Yeter ki benim yârim ol. Ben her şeye razıyım” 
dedirten vazgeçilmez bir sevgi odağıdır kadın. 

B) Üzülen Kadın Algısı 

1. Gelin Olan Kadın 

Kınayı getir aney 

Parmağın batır aney 

Bu gece misafiram 

Koynunda yatır aney (TRT Repertuvarı. Güven 2009: 373). 

Bir genç kız, zamanı gelince gelin olur. Gelinlik çağına gelinceye kadar özellikle de annesi tarafından her 
türlü gelenek, görenek ve aile bilgileriyle donatılır. Kız çocuğu babasına daha çok bağlıdır, derler ama genel 
bilgilerin yine de çoğunu anne verir. Hatta Anadolu’da bir gelenek gibi gelin olacak kız, baba evindeki son geceyi 
annesiyle birlikte geçirir. Sabaha kadar oturup konuşur, dertleşirler. Anne de kızına son tembihlerini yapar o gece 
(Güven 2009: 373-374). Baba evinden ayrılık günü yaşanılanları türküler kınalar yakmayı, anne ile dertleşip 
ağlaşmayı böyle dile getirmektedir. 

Elimin gınasın çamur ettiler 

Gözümün sürmesin kömür ettiler 

Çayda balıklara gelin ettiler (TRT Repertuvarı). 

Gelin olacak bir kızcağızın dilinden dökülen sözlerde ellerine kınalar yakıldığı, gözlerine siyah sürmeler 
çekildiği dile getirilmektedir. Çayda balıklara gelin ettiler sözünde ise sitem sezilmektedir. Sanki beni balıklara 
yem ettiler, derken “Beni bilmediğim, tanımadığım ve dengim olmayan kişiye gelin ettiler” sitemi sezilmektedir. 
Gelin olmasına olunur ama istenmeyen, bilinmeyen, tanınmayan ırak diyarlara gelin gönderilmesinin bir genç 
kızın yüreğinde açtığı yaranın derinliğini anlatılmaktadır bu türküde. 

2. Uzaklara Gelin Olan Kadın 

Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar 

Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler 

Annesinin bir tanesini hor görmesinler. 

Uçan da kuşlara malum olsun ben annemi özledim 

Hem annemi hem babamı bem köyümü özledim. 
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Babamın bir atı olsa binse de gelse 

Annemin yelkeni olsa açsa da gelse 

Kardeşlerim yollarımı bilse de gelse. . (TRT Repertuvarı. Güven 2009: 498). 

Gurbet ele gelin gitmeyi en güzel anlatan türkülerimizden birisidir bu türkü. O devirde kolay gidilip 
gelinemeyecek diyarlara gelin giden kadınların ruhunda sıla özlemi büyük yaralar açmıştır. İşte böylesi bir acının 
türküde dile gelişidir bu ifadeler. Genç gelin nazik ve naif bir ifadeyle “N’olur beni hor görmeyin; bana bunu çok 
görmeyin.” şeklinde annesini, babasını, köyünü, bağını bostanını çok özlediğini içli bir türküyle dile 
getirmektedir. 

Bu türkü, aynı zamanda bir genç kızın uzak diyarlara âdeta sıradan bir eşya parçasıymış gibi, ruhu 
körelmiş, ağlamayan gülmeyen bir canlı mal gönderir gibi gelin edilişi anlatmaktadır. Bu sebepledir ki uzaklara 
gelin olmuş genç kızların acıları, bu gibi birçok türküde ifadesini bulmaktadır. Uzak yerlere gelin olup da sılasına 
kolay dönemeyen kadınlar yanında aynı köy içinde gelin gittiği evden baba evine rahatça gelemeyen kadınların acıları 
da vardır. Bu anlayış biçimi, özellikle Anadolu kadınlarının ruh dünyalarında onulmaz yaralar açmıştır. 
Anadolu’nun uzak köşelerinde, kadını gelin etmek yerine bir diğer aileye mal gibi satma eyleminin kalıntılarına 
bugün bile rastlamak mümkündür. Gelin etme değil “satma” tabiri kadını asırlardır değersizleştirmiştir. 
Çocukluğumda Orta Anadolu’da bu tabirin tam da bir genç kızın nişanlanması veya gelin edilmesi sürecinde sıkça 
kullanıldığına bizzat şahit olmuşumdur. Bu tutum da Türk toplumuna Fars ve Arap medeniyetinin önemli 
etkilerinden birisidir. 

Aileye yeni gelin olmuş bir kadın, günler, haftalar, aylar hatta yıllar geçse de baba ocağına kaynanası, 
kayınbabası ve eşi izin vermedikçe gidip gelemez. Aynı köyde, aynı mahallede de olsa gidemez. Anasının, 
babasının küçük bir işi olsa onlara yardıma gidemez. Çünkü artık o gelin geldiği evin âdeta parayla satın alınmış 
malı gibidir. 

3. Küçük Yaşta Gelin Olan Kadın 

Ağ elime mor kınalar yakdılar 

Gaderim yok gurbet ele saddılar 

On iki yaşımda gelin ettiler 

Ağlar ağlar gözyaşımı silerim of of. (TRT Repertuvarı). 

Bu türküde küçük yaşta gelin olan bir genç kızın feryadı dile gelir. “Ellerime kınalar yaktılar, allayıp 
pullayıp küçücük yaşımda gelin ettiler. Hatta çok uzak diyarlara, gurbet ellere gelin ettiler. Kolay gidilip 
gelinemeyen diyarlara gelin ettiler beni,” diyen küçük bir kızın ağlaya ağlaya gelin gittiği zaman yaşadığı acı 
dolu duygular dile getirilmektedir. Türkü dağarcığımızda küçük yaşta gelin olan kişilerle ilgili buna benzer çok 
sayıda türkü bulunmaktadır. 

4. Çocukla Evlendirilen Kadın 

Ocağa koyduğum dünkü suyudu 

Çocuk geldi kucağımda uyudu 

Baba bana yapacağın bu muydu 

Yayladan gel kömür gözlüm yayladan. (TRT Repertuvarı. Güven 2009: 305). 

Kendi istediği bir delikanlıyla değil de çocuk yaştaki bir erkekle evlendirilen genç kızın sitemleri, bu 
türküde çok açık bir şekilde ifade edilmiştir. Evliliğin ilk günlerinde çocuk yaştaki damadın genç gelinin 

BİLDİRİLER KİTABI

 109 |



 

 

kucağında uykuya daldığı anlatılırken genç kızın babasına sitemleri sıralanmaktadır. Kıza evlilik konusunda 
fikrinin sorulmadığı, evlilik kararını genellikle de babaların verdiği geçen zamanlarda bu tür nisbetsiz evliliklere 
sıkça rastlanmaktaydı. Türkülere yansıyan bu tür evlilikler bazen mal bölünmesin, bazen güzel kız başkalarına 
gitmesin gibi diğer farklı farklı sebeplere bağlı olarak meydana gelmekteydi. Türkülere yansıyan kısmı ise daha 
çok da çocuğun oyun çağında olduğunun anlatılmasıyla ifadesini bulmaktadır. 

Ceviz oynamaya gelmiş odama 

Nişanlın da bu mu derler adama 

Dayanamam senin kara sevdana. (Güven 2009: 215). 

Çocuk yaşta bir erkekle evlendirilen genç kızların ıstıraplarını türkülerde sıkça buluruz. Bu türkü de 
çocuk yaşta birisiyle evlendirilen güzel bir genç kızın şikâyetini dile getirmektedir. Bu tür evliliklerde gelinle, 
“Nişanlısı çocuk olan kız” diye alay edildiği bilinmektedir. Fakat bu türkü biraz ilginç bir durumu anlatmaktadır. 
Genç kız, bu evliliğin ilerleyen süreci içinde küçük yaştaki eşine iyice sevdalanmıştır. Çocuk gelişip askere 
gidince de “Dayanamam senin sevdana” diye ardı sıra türküler söyler. Ancak her nispetsiz evlilik böyle hoş bir 
gelişmeyle sonuçlanmaz. 

5. Geleneğe Kurban Edilen Kadın 
Fark eder mi ha yengemmiş ha bacım 
Yatağında nasıl yatam gardaşın 
Ben kimin bi behdi kara var mıdır 

Töre imiş yengemi alacakmışım. (Güven 2009: 414) 

Evlilik konusunda genellikle kadınlar ihmal edilir, mağdur olurlar. Erkek üzerindeki baskı ise daha azdır. 
Evlilik sürecinde meydana gelen bir ölüm vakası soncunda kadın, ölen kocası yerine töre gereği kayını ile 
evlenmek zorunda kalabilmektedir. Tabi ki bu durumda erkek de bu töre sebebiyle zarar gören taraf olmaktadır. 
Fakat erkeğin itirazları kısmende olsa sonuç verebilmekte ya da erkek itiraz edebilme cesaretini göstermektedir. 
Ancak aynı itirazı kadın yapamamakta, yapsa da itirazı kabul edilmemektedir. 

Bu türkü bir erkeğin ağzından, törenin nasıl yanlış ve acı veren bir evliliğe zemin hazırladığını dile 
getirmektedir. Böyle bir geleneğe şahit olan türkü yakıcı da bu tür bir geleneğin mahzurlarını türkünün verdiği 
özgürlük ortamında gündeme getirmektedir. 

6. Sevdiğine Kavuşamayan Kadın 
Arda boylarına ben kendim gittim 
Dalgalar vurdukça can teslim ettim 
Ah annecim vah annecim yaktın ya beni 

Bu     genç     yaşta     denizlere      attın      ya      beni      (TRT     Repertuvarı.      Güven      2009:      
167). İki binli yıllara gelinceye kadar Anadolu halkının geleneğinde kızlara kiminle evleneceği hususu pek 
sorulmazdı. 

Genç kızların evlilik konusunda söz hakları yoktu. Ataerkil bir toplum yapısı içerisinde kızlar, ana babanın 
karar verdiği birisiyle evlenmek zorunda kalırdı (Güven 2009: 167). Gönlünün düştüğü birisiyle evlenemeyen 
genç kızlar, bir ömür boyu görücü usulüyle evlendirildiği kişiyle yaşamak zorunda kalırdı. Bu türküde dile 
getirildiği gibi, bu durumu kabullenemeyen bazı genç kızların canlarına kıydığı da olmuştur. Arda Boyları 
türküsü, böylesi 
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evlilikleri en güzel ifadelerle ortaya koymaktadır. 

7. Yalnız Kalan, Özlem Çeken Kadın 

Ağam sen gideli yedi yıl oldu 

Diktiğin fidanlar meyvaya döndü 

Seninle gidenler sılacı oldu 

Gayrı dayanacak özüm kalmadı 

Mektuba yazacak sözüm kalmadı (TRT Repertuvarı). 

Kadınların bitip tükenmeyen detlerinin başında gurbetlik gelir. Geçim derdi sebebiyle gurbet ellere 
gönderdikleri eşlerinin, yavuklularının uzun yıllar gurbetlerde kalması zor gelir onlara. Hatta bir de gurbete gidenin, 
o diyarlarda bir başka yâr sevmesi ise ölümden beter gelir gurbet yolları bekleyen kadına. İşte bu türkü böylesi 
çilekeş bir kadının acılarını, sitemlerini ve feryatlarını dile getirmektedir. Gurbet ellerinde başka güzellere 
meyletmiştir hayırsız ve vefasız yâr, hayatı zindan etmiştir kadınına. Onunla gurbete gidenler gelmiş ama o 
gelmemiştir. Yolarını bekleyen hatun kişi gözyaşlarıyla mektuplar yazmış ama o yine dönmemiştir. Bugün yarın 
diyerek türlü bahanelerle sılaya dönmeyi geciktirmiştir. Âşık Reyhani’nin söylediği türküde olduğu gibi “Karı kışı 
bahaneden muhannet. İğde çiçeğini açtı gelmedin” diye özlemini türkülere dökmek, hatun kişiye kalmıştır. 

Pınardan gelirken ayağı kayar 

Irkılıp düşünce kaderden sayar 

İplik düğleyerek günlerim sayar 

Direklere çivi çakanım aha ah (Düzgün 1997: 116). 

Gurbet yolu bekleyen bir ümmi kadının özlemi böyle dile gelir türkülerde. Düğümler atarak sayı sayması, 
direğe çivi çakarak zaman belirlemesi kadının okuryazar olmayışıyla birlikte onun saflığını, sabrını, bağlılığını 
ve özlemini dile gelir türküde. 

Mektubunu gözyaşıyla yazarmış 

Gücü yetse şu kaderi bozarmış 

Küçük oğlu babasına benzermiş 

Geceler yüzüne bakar o gelin 

Reyhani gel sen bu gelini kına 

On yıldır görmemiş elleri kına 

Sofrada Mehmet’i düşer aklına 

Çorbayı yemeden döker o gelin. (Düzgün 1997: 206) 

Gurbete gidip de dönmeyenlerin, arkasında bıraktığı hatununa ve çocuklarına neler çektirdiklerini dile 
getiren bu türküler, hayatın en realist tablolarını resmeder âdeta. Nasıl sevdalı ve sadık bir kadın ki, yıllarca haber 
bile göndermeyen eşini her hatırlayışta aştan ekmekten kesilmekte. Yavrusunun yüzüne her bakışta yârinin hatırası 
tazelemektedir. Onun acılarını, özlemlerini türkü yakıcı böyle dile getirmektedir. 
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8. Kardeş, Evlat, Ana Baba ve Eş İçin Ağıt Yakan Kadın 

Öle öle bacın öle, bacın sensiz ne gün göre. 

Kardeşi ölen bir hatun kişinin, acısını türkülere işlediği mısralardır bunlar. Sen ölmeyeydin de yerine ben 
öleydim kardeşim, diye yüreğindeki kardeş acısını böylesi bir ağıt ile dile getirmektedir hatun kişi. 

Bizde derler babasızlar büyümez, 

Dağlar bana geri verin gardaşım. (Akkiraz, Kaset Kaydı). 

Erkek kardeşi dağda can veren bir kız kardeşin feryadı ise işte bu dizelerle ifade bulur. Dağlara sitem ederek 
erkek kardeşi için ağıt yakan bir hatun kişinin nasıl bir merhametli, sevgi dolu bir yürek taşıdığını bu türküler 
anlatır. 

Sonuç 

Türk toplumunda kadının yerini tespit ederken müracaat ettiğimiz önemli folklor unsurlarından birisi de 
türküler olmuştur. Türkülerimizin ekseriyeti ya doğrudan kadınla ilgili ya da dolaylı olarak kadın yaşanmışlığıyla 
bağlantılıdır. Türkülerden bazı örnekler seçerek kadın imajını anlatmaya çalıştığımız bu çalışmada kadının ne 
denli büyük öneme sahip olduğu, aile yaşantısının nasıl bir vazgeçilmezi olduğu tespit edilebilmektedir. 

Eski çağlardaki Türk toplum geleneğinde çok kıymetli bir yere sahip olan kadının, zamanla hayatlarının 
zora sokulduğunu türküler dile getirmektedir. Kadınlar aleyhine gelişen bu tür olumsuz verilerin farklı 
medeniyetlerin tesirinden kaynaklandığını da anlatmaktadır türküler. İnsan hayatında en önemli dönüm noktası 
olan evlilik hususunda küçük yaşta evlendirilmelerin, uzak diyarlara isteksiz gelin gönderilmelerin kadının 
hayatında nasıl onulmaz yaralar açtığını ortaya koymaktadır türküler. 

Sevdiği ile değil de zorla, aile büyüklerinin karar verdiği bir başkasıyla evlendirilen kadınların acılarını dile 
getirmektedir türküler. Hatta sevdiği yerine başkasıyla evliliğe zorlanan kadının ruhsal parçalanmaları ve sonunda 
intihara sürüklenmelerini de açıkça, çok reel bir tutumla anlatmaktadır türküler. 

Töre diyerek, nispetsiz evlilikler sonucu çileler çeken kadınların feryatları yanında kardeşinin, anasının 
babasının ardı sıra ağıtlar yakmak gibi merhametli yanı ifade bulur türkülerde. Gurbete gidip gelmeyen eşlerin 
ardı sıra gözyaşları döken kadınların dertleri ve ıstırapları dile gelir türkülerde. Türklüler âdeta bir ayna gibi 
toplum yaşantısından birçok unsuru bütün gerçekliğiyle ortaya kayarken kadınların toplum içerisinde gördüğü 
değeri ve diğer her türlü acılarını da en açık şekliyle gün yüzüne çıkarır. 
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ÖZET 

Bilim tarihi insanlığın ortak mirasıdır. Kümülatif olarak ilerlemiştir. Her kültürün, inancın ve milletin bilim 
tarihine katkıları olmuştur. Müslüman bilim insanlarının katkıları ise dikkat çekici düzeydedir. Bu bağlamda, 
bugünkü anlamda üniversite modelinin dünyadaki ilk üniversitesi kabul edilen Karaviyyîn’i kuran Müslüman 
bilim insanı Fatıma el-Fihri’dir. Söz konusu üniversite hem Endülüs biliminin temellerini atmış hem de tüm 
Avrupa aydınlanmasının sağlam temeller edinmesinin zeminini oluşturmuştur. Bu üniversite, İslam biliminin 
parlak zamanlarını, bilim öncülerini yetiştiren kurumlardan olmuştur. Akabinde Müslüman coğrafyalarda 
insanlığın yüz akı önemli üniversiteler ortaya çıkmış ve modern bilim insanlarının yetişmesine de öncülük eden 
önemli bilim insanları yetişmiştir. Aradan yüzyıllar geçmiş olmasına rağmen, ne yazık ki İslam medeniyeti hem 
siyasi hem ilmi olarak ciddi anlamda kan kaybetmiş, sahip olduğu hazineye sahip çıkamamıştır. Dahası ve en 
acısı İslam dünyasının ilim insanları, kendi hazinelerine Batı bilim dünyası üzerinden erişmek zorunda kalmıştır. 
Bu tebliğde bilim tarihine adı altın harflerle yazılmış öncü bilim insanlarının dikkat çekenlerinden bazıları ele 
alınacaktır. Ayrıca konu ömrünü İslam Bilim Tarihine adayan Fuat Sezgin’in bu husustaki değerlendirmeleriyle 
işlenecektir. 

Anahtar Kelimeler: İslam, Bilim, Medeniyet, Kadın 
 
 

AN EVALUATION BY PIONEERING ISLAMIC SCIENTISTS IN THE 
HISTORY OF SCIENCE AND FUAT SEZGIN 

 
ABSTRACT 

The history of science is the common heritage of humanity. It has progressed cumulatively. Every culture, 
belief and nation has contributed to the history of science. The contributions of Muslim scientists are at a 
remarkable level. In this context, Muslim scientist Fatima al-Fihri founded Karaviyyîn, which is accepted as the 
first university of the university model in the world today. The university in question both laid the foundations of 
Andalusian science and laid the groundwork for the entire European enlightenment to acquire solid foundations. 
This university has been one of the institutions that trained the bright times and science pioneers of Islamic 
science. Subsequently, important universities that are proud of humanity emerged in Muslim geographies and 
important scientists who pioneered the training of modern scientists were trained. Although centuries have passed, 
unfortunately the Islamic civilization has lost a great deal of blood both politically and scientifically, and has not 
been able to claim its treasure. Moreover, and most painfully, the scholars of the Islamic world had to access their 
treasures through the Western scientific world. In this paper, some of the prominent scientists whose names are 
written in golden letters in the history of science will be discussed. In addition, the subject will be covered with 

 

* Bu çalışma, daha önce, Fuat Sezgin Yılı dolayısıyla farklı faaliyetlerde sunulan çalışmalardan yararlanılarak hazırlanmıştır. 
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the evaluations of Fuat Sezgin, who devoted his life to the History of Islamic Science. 

Keywors: Islam, Science, Civilization, Woman 
 
 

Giriş 

İnsanlığın bilim geleneği ilk insana kadar geri gitmektedir. Oysa sistemli bilim çalışmaları ferdi düzeyde 
başlayıp akabinde kurumsal hâle gelmiştir. Hint, Çin, Mezopotamya, Filistin, İskenderiye, Doğu Akdeniz, Batı 
Akdeniz, Ege’nin Doğu ve Batı kısımları bilimsel çalışmaların kurumsallaştığı bölgelerdir. Batı Anadolu yani 
Ege’nin Anadolu kısmında kurulan felsefe ve bilim okulları olan Elea, Milet ve İyonya insanlığın kurumsal 
bilinen ve dikkat çeken ilk örneklerindendir. Platon’un Akademisi ve Aristoteles’in Lise’si daha sistematize 
edilmiş okullar olarak dikkati çekmektedir. 

Tüm bu insanlık bilim mirasları İslam düşünce ve bilim anlayışına Beytül Hikme aracılığıyla tevarüs ederek 
İslam inancıyla yeni bir formda yorumlanarak şekillenmiştir. Kindi, Farabi, İbs Sina, İbn Rüşd gibi filozoflar 
ve bilim insanları ile insanlığın bilim aracılığıyla aydınlık çağı zirveye ulaşmıştır. Artık İslam düşünce ve bilim 
anlayışı ile teşekkül eden okullar ve üniversiteler (Nizamiye medreseleri gibi) ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu 
üniversiteler, İslam biliminin parlak zamanlarını, bilim öncülerini yetiştiren kurumlardan olmuştur. 

İnsanlığın ‘kayıp aydınlanması’ durumundaki İslam Bilim Tarihindeki gelişmeler ne yazık ki bugünkü 
bilimsel çalışmalarda göz ardı edilmektedir. Kendinden önceki bilimsel mirası hiçbir kompleks gütmeksizin alıp 
yeni çalışma, yorum ve özgünlük ile insanlığa takdim eden öncü İslam bilim insanları ne yazık ki 
hatırlanmamaktadır. Birçoğu modern bilim disiplininin ve zihniyetinin teşekkülünce öncü olan bu isimler yakın 
zamanda kaybettiğimiz Fuat Sezgin tarafından yeniden bilim tarihinin gündemine kanıtları ve gerekçeleri ile 
konmuştur. Kadın ve erkeğin ilim öğrenmesi tavsiye ve teşvik edilen ve zaman içerisinde de çok değerli ve önemli 
bilim kadını yetiştiren İslam düşünce geleneği zaman zaman yanlış yorumlar neticesinde bu motivasyonunu 
kaybetmiştir. 

Zaman içerisinde bilim geleneğinden kopuşlar, komplekslerden, tembellikten, cehaletten, yanlış kader ve 
tevekkül anlayışlarından kaynaklı olarak yanlış bir zihniyete, tutum ve ‘geleneğe’ dönüşmüştür. 

Aradan yüzyıllar geçmiş olmasına rağmen İslam medeniyeti hem siyasi hem ilmi olarak ciddi anlamda kan 
kaybetmiş, sahip olduğu hazineye sahip çıkamamıştır. 

Dahası ve en acısı İslam dünyasının ilim insanları, kendi hazinelerine Batı bilim dünyası üzerinden erişmek 
zorunda kaldı. Çoğu zaman da bilim üretememenin kompleksini yenmekle uğraştı. Kimi zaman da bizatihi kendi 
bilim insanını yetiştirmek için kurulan üniversiteler - Prof. Dr. Fuat Sezgin -gibi- kendi parlak evlatlarını tasfiye 
etmiştir. 

Kendi doğduğu-büyüdüğü topraklarda yer ve zemin bulamayan hatta ‘kovulan’ Fuat Sezgin, kendisine 
yapılanları ve yapanlara kızmayıp kendine Kartaca Kralı’nın dediği gibi ‘Ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız’ 
felsefesiyle Almanya’ya giderek kendine yeni bir yol bulmuş ve yeni bir yol yapmıştır. Nitekim yirmi sekiz Şubat 
sürecinde katsayı, başörtüsü vb. sebeplerle ilim yolculuğu engellenen ilim yolcularımız olmuştur. Bir kısmı yurt 
dışına giderek ilim yolculuğunu sürdürmüştür. 

Fuat Sezgin, Bilim Tarihinin öncü Müslüman bilim insanlarını çalışarak bir anlamda ‘kayıp hazineyi’ 
keşfetmek için günlük 17-18 saat çalışarak ‘İslam Biliminin’ ne olduğunu ortaya koymaya ve bu bilimin öncülerini 
insanlığın dikkatine sunmaya çalışmıştır. 
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Bir anlamda yaptığı, İslam Bilim Dünyası’nı uyandırmak İslam bilim insanları üzerindeki kompleksi 
atmaktı. Günlük 17-18 saat çalışarak ve kendi gibi 20’li (27 veya 24) dil bilerek ancak gerçek anlamda bilim 
insanı olunacağını ve bilim yapılabileceğini göstermeye çalışmıştır. Ayrıca o, İslam Bilim Tarihi çalışmaları ile 
tarihi kökleri yeniden keşfettirmeye çabalıyor ve geleceğin Müslüman bilim insanlarına yol gösteriyordu. Kendi 
insanımıza kendi yaptıkları ile öz güven aşılıyor; kaybettiğimiz hafızanın araştırma, çok çalışma ve sistemli 
çalışma/gayret olduğunu ifade ediyordu. 

Biz de bu vesile ile dünya bilim tarihine yön vermiş öncü Türk-İslam Bilim insanlarından bir kaçını 
kısaca dikkate sunmak ve kısa bir değerlendirme yapmak istiyoruz. 

1. Cabir Bin Hayyan (721-805/815) 

Dünya bilim tarihinin ve İslam bilim geleneğinin en büyük ismidir. Atom bombası fikrinin ilk mucidi ve 
kimya ilminin mimarı olarak telakki edilen büyük bir dâhidir. Kimya ilminin Hipokrat’ı olarak tanımlanmaktadır. 

Fahrettin Razi ve İbn Sina’nın ona ‘Üstadlar Üstadı’ dediği rivayet edilir. Fransız Şarkiyatçı Cardonne 
(1733- 1804) ise Cabir Bin Hayyan’ı dünyanın gelmiş geçmiş 12 dâhisi arasındaki en önemli isim olarak sayar. 

Bir söyleşide Sezgin şöyle der: ‘Bana İslam dünyasının en büyük âlimi kimdir? diye sorarsanız beni 
çok zor durumda bırakırsınız, ama en büyük âlimlerden bazılarını anlatın’ derseniz biraz rahatlarım diyor. Büyük 
âlimlerden biri 8. yüzyılda yaşamış olan Cabir Bin Hayyan’dır. O, esas olarak kimya bilimiyle başladı, ondan 
sonra da genişleterek tabiat olaylarıyla ilgilendi. 

Cabir Bin Hayyan’ı büyük kılan ise bilim felsefesi ve bilim anlayışıdır. Onun bilim anlayışına göre ‘Allah 
insana kâinatın bütün sır perdelerini yırtacak kabiliyeti vermiştir’.Fuat Sezgin bundan şunu anlar: Beşer bu 
kâinatta her sırrın çözümüne ulaşabilir. Ona göre Aristoteles ise tam tersini söylüyor: ‘Biz bunu yapamayız’ diyor. 
Hayyan ise ‘kâinat, matematiksel ölçüler esasına göre yaratılmıştır’ diyor. Yani Hayyan’a göre ‘hisleri bile 
ölçebiliriz. Ölçemediğimiz herhangi bir şey bilimin konusu olamaz.’Sezgin’e göre; söz gelişi Galen ‘Hastalıkları 
ölçmede birinci derecede hastalık, ikinci derecede hastalık diye sınıflandırıyor.’ Böyle bir şey ona göre olmaz. 
Oysaki Cabir Bin Hayyan ‘Biz bunu matematikle ifade etmeliyiz’ diyor. Bir kat, yüz kat, bin kat gibi… 

Hayyan’ın ‘tevlid’ prensibi var. Ona göre: ‘Allah beşere yeni şeyler üretme kabiliyeti vermiştir.’ Bunu 
da bir Müslüman olarak ve Müslüman olduğunu inkâr etmeden söylüyor: ‘Allah bize bu kabiliyeti vermiş’ diyor. 
‘Halkullah, halkun lena’ yani ‘Allah’ın yaratması ve bizim yaratmamız’ diyor. 17. yüzyılın önemli Hollandalı 
filozofu Spinoza da bunu ‘Natura Naturans/ Natura Naturata’ (Tabiat-ı Fâtıra/ Tabiat-ı Meftûre: Yaratıcı Tabiat/ 
Yaratılmış Tabiat) olarak dile getiriyordur. Spinoza’nın bu konudaki düşünceleri hakkında Mehmed Bayrakdar 
ve M. Kazım Arıcan’ın çalışmalarına (makale) bakılabilir. 

Sezgin’e göre Hayyan, bilim anlayışının ve felsefesinin temellerini teşkil eden görüşlerini 8. asırda 
söyleyebiliyordu. Hayyan tüm bunları söylerken, bunları dinden uzaklaşma olarak da görmüyordu. 

Cabir Bin Hayyan bilim anlayışını ve felsefesini şu düşünceleriyle çok daha net olarak ortaya 
koymaktadır: 

-‘Biz taş teşekkül ettirebilir miyiz?’ sorusuna ‘Evet’ diyordu. 

-‘Biz cansız bir varlık oluşturabilir miyiz?’ sorusuna da ‘Evet’ diyordu. 

-‘Nebat (ot) teşekkül ettirebilir misiniz?’ ‘Evet’ diyordu. 

-‘Hayvan teşekkül ettirebilir miyiz?’ ‘Evet’ diyordu. (Belki de yapay zekâya ima olarak 
değerlendirebiliriz onun bu yaklaşımını. Yine bugünlerde inovatif (yenilikçi) bakış denilen şey bu olsa gerektir). 
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Sezgin’e göre Hayyan’ın kendine o kadar inancı var ki ‘Allah’ın insana o kadar büyük kudret verdiğine 
inancı var. 700 harflik bir alfabe yapıyor. Neden yapıyor bunu? Bütün hayvanların seslerini ifade edebilmek için. 
Böyle müthiş bir insan Hayyan.’ 

Hayyan, İslam bilim dünyasının bir insanı olarak 18.yy’a kadar bütün kimya ilminin kaderini tayin eden 
kişi olarak görülmektedir. 

Sezgin, Müslüman bilim insanlarının ilk olarak bilimi nerden aldıklarını, bilimin nereden geldiğini, 
tevarüs ettiğini kendi referanslarını zikrediyorlar. Bunda da hadis ilminin büyük tesiri vardır. Yine hiçbir 
kompleks göstermeksizin Aristoteles için (Farabi) ‘Muallim-i Evvel/Büyük Alim’; Galen için ‘Faziletli’ 
demektedirler. 

Batı bilim dünyası (Avrupa) kimi zaman Müslüman bilim insanlarımızın eserlerini kendi kültürünün 
bilim insanları zannetti. Sözgelişi Galen’e ait zannedilen ‘Göze Dair’ bir kitap 1928 senesine kadar böyle bilindi. 
Julius Hirschberg adlı Yahudi kökenli bir Alman bilgin bu eserin Huneyn bin İshak’ın kitabının tercümesi 
olduğunu keşfetmiştir. Hirschberg İslam dünyasında göz tıbbının 10. yüzyılda Avrupa’daki 18.yy. düzeyinde 
olduğunu göstermiştir. 

Keza, İbn Sina’nın Taşa dair kitabı 20.yya kadar Aristoteles adı altında tedavülde idi. Sezgin’e göre, 
bunu da bir başka bilgin keşfediyor. Sezgin çok zaman ‘Aristoteles’le Cabir İbn-i Hayyan’ı mukayese etmek 
istedim ama ‘bırak’ ‘bunun altından kalkamam dedim’ kendime demektedir. Tabii buradan Cabir Bin Hayyan’ın 
daha ileri düzeyde olduğunu imasını çıkarabiliriz. 

2. Ali b. el. Huseyn el-Mes’udî (896-956) 

Bilim tarihine önemli katkılar sunan önemli öncü Müslüman bilim insanlarından birisi de el-Mes’udî’dir. 
O, bilim tarihinin en kıymetli Coğrafyacısı ve Kültür Tarihçisi olan bir seyyah ve ansiklopedistidir. 

Mes’udî ortaya koyduğu eseri ile geçmişte ve kendi bulunduğu dönemde bilinen bütün kültürleri ve 
medeniyetleri tanıtma girişiminde bulunmaktadır. 

3. İbnü’n Nedim (935-990) 

İbnü’n Nedim, ‘Bilimler Tarihinin Kurucusu’ olarak kabul edilen Müslüman bilim insanlarındandır. 9. 
yüzyılda tam anlamıyla bir bilim tarihi kitabı ilk kez İbnü’n Nedim tarafında el-Fihrist adıyla kaleme alınan 
eserdir. 

İbn’ün Nedim, eserinde, öyle bir bilim disiplini (ahlakı) ile sadece Müslümanlardan değil, Araplardan, 
Yunanlılardan, Babillilerden, Hintlilerden hatta Çinlilerden ve tüm milletlerin bilim tarihine katkılarından 
bahsetmektedir. Tüm bunları bugünkü anlamıyla tam bir bilimsel objektiflik ile anlatmaktadır. Bu nedenle onun 
bu eseri Bilim Tarihinde yazılmış ilk temel eserlerden kabul edilebilir. 

Mütevazı başlığı altında İbnü’n Nedim’in bu eseri, çağına kadar bilinen kültür bölgelerinin bilimsel 
literatürünü kapsamayı hedeflemektedir. Kullandığı malzemeyi geniş bir temelde ele alabilme gücüyle ve yabancı 
kültürleri objektif bir şekilde tanıtma gayretiyle bizi şaşkınlığa düşüren bu bilim tarihi çalışmasının meydana 
gelmesi, böylesi bir çalışmanın doğmasını mümkün kılan daha eski bir geleneğin varlığı olmaksızın anlaşılamaz. 

4. El-Biruni (973-1051) 

Bilim tarihinin ve İslam bilim tarihinin müstesna isimlerinden birisi de Biruni’dir. Çok yönlü bir bilim 
insanıdır. Multidisipliner denebilecek çalışmalar yapmıştır. Yaptığı bilimsel çalışmalar kendisinden sonra önemli 
bilimsel gelenekler oluşturmuştur. Biruni büyük coğrafyacı, tarihçi ve medeniyet tarihçisidir. Ayrıca Biruni 
küresel trigonometriyi hocalarının buluşlarına dayanarak bir bilim dalı olarak kurmayı başarmış öncü bir bilim 
insanıdır. 
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Fuat Sezgin, Biruni’yle Avrupalı âlimlerden kimi mukayese edebilirim? Kendimi çok zorladım ama hiç 
kimseyi bulamadım demektedir. Ona göre Avrupa’da büyük âlimler var ama Müslüman âlimlerin çalışma tarzları 
başka, onların çalışma tarzları başkadır. Zira Biruni çok tedbirli ve çok derin çalışan bir bilim insanı. (Sezgin’in 
ifadesiyle Avrupalı bilim insanlarında atılganlık ve biraz da şarlatanlık vardır). 

İbn Sina’yla Biruni’yi mukayese eden Sezgin şöyle der; İbn Sina çok akıllı, çok daha süratli hükümler 
veren adam. Biruni daha çok olaylara derinlemesine bakan bir insan. İkisi de dahi ama ayrı ayrı tipler. 

Biruni boylam derecesini ölçen bilim insanlarındandır. Boylam derecesini o günkü imkân ve teknoloji 
ile ölçmek çok zor bir şey olmakla birlikte bunu başarabilmiştir. Yunanlılar sadece ay tutulmasına göre bu ölçümü 
yapıyorlardı ve ölçümleri 10 dereceye kadar hatalı sonuçlar veriyordu. Sonra 10. ve 11. yy itibaren Biruni gibi 
Müslümanlar buna yeni metotlar getirmişleridir. Bu metotlardan bir tanesini getiren de Biruni’dir. Ne yapmıştır 
Biruni? Gazne’den başlayarak ilkin 2,5 m çapında yarım bir yer küresi yaparak bulduğu neticeleri bunun üzerine 
kaydediyordu. 

Biruni, önce Gazne’nin enlem ve boylam derecelerini ölçüyor, o küreyi ve bütün malzemelerini develere 
yükleyerek öbür şehre gidiyordu. Giderken yolu arşın arşın ölçüyordu. Gittiği şehrin de enlem derecelerini 
ölçüyor ve arada bir küresel üçgen oluşturuyordu. Böylece neredeyse 5 bin km’lik yolu katırlarla ve belki de 
deveyle giderek ölçüm ve gözlem yapmaktaydı. İki yıl içinde 60 yerin boylamını ölçmüştür. Bilimler tarihinde 
böylesine meşakkatli bir çalışma görülmemektedir. 

Öte yandan, El-Bîrûnî’nin ‘Hind Kültürü’ adlı şaheser kitabı örnek alınabilecek bir hakikat sevgisine, 
eleştirel bir düşünceye, keskin bir gözleme, dünya kültürlerine karşı şaşırtıcı bir açıklığa ve yazarın nesnelliğine 
tanıklık etmektedir. O, Hint kültürünü, Hindistan’daki dinleri ve bilimleri bizzat kendisi uzun yıllar orada yaşadığı 
sıralarda yaptığı araştırmalar ve gözlemler temelinde ele almakta ve işlemektedir. 

Eserin girişinde El-Bîrûnî şöyle demektedir: Bu kitap polemik değildir, sadece gerçeklerin 
kaydedilmesidir. Burada ben, Hintlilerin teorilerini olduğu gibi aktaracağım ve bunlarla ilişkili olarak Yunanların 
benzer teorilerini, aralarındaki yakınlığı göstermek için anacağım. 

5. İbnü’l Heysem (965-1038/1040) 

Bilimler tarihin en özgün isimlerinden bir tanesi de İbnü’l Heysem’dir. O, çok hassas, incelikli ve derin 
çalışan bir bilim insanıdır. Bilimsel düşünce ve anlayış için kaçınılmaz olan tekâmül duygusu ve tekâmül kanunu 
fikri çok üst düzeydedir. 

Sezgin der ki; Kepler’le İbnü’l Heysem’i mukayese etmek istesem… Biruni, yeni fikir ortaya atabilen 
birisi. Kepler daha aceleci daha çok gösterişçi. Hem Kepler hem İbnü’l Heysem saygıya layık tabii ki. İbnü’l 
Heysem’e göre âlem bütün değişmelerine rağmen bir düzen ve bütün ayrıntılarına rağmen bir ahenk içindedir. 

İbnü’l Heysem’in bilimsel yönteminden çıkan sonuç ve bilim insanlarına önerdiği bilim anlayışı şudur; 
herhangi bir kişi eğer gerçeği öğrenmek istiyorsa, bu, onun kendini geçen kuşakların kitaplarına sarılıp, onlara 
karşı duyduğu iyimserliğe kaptırmakla sağlanmaz, o böyle bir davranışı yasak sayarak, tam anlayıp anlamadığı 
yönünde titizlik gösterir, ispat ve delile dayanır, noksanlık ve yanlışlıklara mahkûm bir beşer olan yazarın sözüne 
değil. Bilim kitaplarına karşı, araştırmacı maksadı gerçeği bilmek ise okuduğu her şeye karşı kendini bir 
düşman durumuna sokmalıdır, metni ve kenar notlarını delik deşik edip, her yönden hücum halinde görmeli, ama 
o bu düşmanlık tavrında ne insafı unutmalı, ne de müsamahakâr davranmalıdır. Eğer o ancak böyle hareket ederse, 
gerçek ona kucağını açacak ve ona öncellerinin ifadelerindeki noksan ve kuşkulu taraflar gözükmeye 
başlayacaktır. 
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6. İbn Rüşd (1126-1198) 

İbn Rüşd, 19. yüzyıla kadar Batı üşünce ve bilim dünyasını etkilemiş bir isimdir. Aristoteles’in eserlerine 
yaptığı şerhler dolayısıyla ‘Şarih’ olarak şöhret bulmuştur. Averroizm (İbn Rüşdcülük) olarak adlandırılan bir 
akım da oluşmuştur Batı bilim ve düşünce hayatında. Batıda eserleriyle aydınlanmanın ve Rönesans’ın başlatıcısı 
olarak kabul edilmektedir. Bir süre eserleri de Kilise tarafından yasaklanmıştır. 

İbn Rüşd de ‘tekâmül kanunu’nu veciz şekilde dile getirenlerdendir. İbn Rüşd’e göre biz bugün birçok 
şeyi bilemiyoruz. Ama bu demek değildir ki böyle kalacak. Gelecekte yani imkânlar ortaya çıkacak ve bizim 
çözemediğimiz problemler çözüme kavuşacaktır. Bu nedenle Sezgin’e göre ‘İslam’da Tekâmül Kanunu’ diye bir 
kitap neşredilmelidir. 

İbn Rüşd’ün de savunduğu bilimsel yöntemin ve anlayışın temelini oluşturan tekâmül fikrine göre bizler 
henüz aydınlatılmasını istediğimiz birçok sorunda gerçeği bulmak imkânına sahip değiliz. Bununla beraber biz, 
bugün ulaşabildiğimizi ortaya koymaktan kaçınamayız. Ama şu da gözden kaçırılmamalıdır ki, gelecekte ortaya 
çıkacak yeni şartlar bugün bize nasip olmayan çözümlere ulaşmayı sağlayabilir. 

Sonuç 

Bilim, insanlığın ortak bir eseridir. Tüm insanlığın katkısı ile gelişmiştir. Müslüman bilim insanları ile bilim 
sistemli bir hâle gelmiş ve bugünkü disiplinlerin birçoğunun temelleri oluşturulmuştur. Bu bağlamda modern 
anlamdaki üniversiteler, İslam bilim anlayışının bir mahsulüdür. Bunun da öncüsü Müslüman bilim insanı bir 
kadın olan Fatıma el-Fihri’dir. 

Bilim tarihine kıymetli katkılar sunan öncü Müslüman bilim insanlarının en büyük özelliğinin tekâmül 
fikrine sahip olmalarıdır. Bugün bu, yaratıcılık, ilerleme, gelişme ve yenilikçilik olarak ifade edilebilir. 

Sezgin’e göre bugün bizler, bilimsel yaratıcılığımızı kaybediyoruz ve sonra bu yeteneğimizi geliştirmek 
yerine, mütemadiyen başkalarından körü körüne bir şeyler almakla yetiniyoruz. Fakat hareket noktası yanlış 
olunca insan yanlış yerlere gidiyor. Biz evvela insan düşüncesindeki; insan medeniyetindeki yerimizi bilmiyoruz. 
Bazen hayranlık duyuyoruz, bazen üzüntüye düşüyoruz, aşağılık duygusuna kapılıyoruz, başkalarını taklit 
ediyoruz. Ve böyle yol alıyoruz. Nurettin Topçu’nun da vurguladığı üzere taklit etmiyoruz dediğimizde de taklit 
ediyoruz. 

Bugün Fuat Sezgin’in perspektifinden yola çıkarak söylemek gerekir ki, öncü Müslüman Bilim insanları 
gibi ciddi, sistematik, disiplinli ve geleceğe matuf çalışamaz isek, Dünya Bilim trendinden kopuşumuz 
hızlanacaktır. Bu ara hiçbir zaman kapanamayacağı gibi daha da açılacaktır. Müslümanlar, Dünyadaki bilimsel 
gelişmeleri takip edememeleri ve yaklaşık 400 yıldır da bu gelişmeleri yakalayamadığı için hala bu yarışa ortak 
olamamışlardır. 

Sezgin’in gün yüzüne çıkarmaya çalıştığı, potansiyeline, gücüne ve etkisine işaret etmeye çalıştığı İslam 
Bilim anlayışı söz konusu yeni bilim paradigmasını taşıyabilecek ve yeniden öncü rolü üstlenebilecek ve yeni 
İslam Bilim İnsanlarını yetiştirebilecek kapasitededir. 

Sezgin’in İslam Bilim Tarihine İlişkin olarak dikkat çekici bir şekilde ortaya koyduğu şeyi Müslüman Bilim 
insanlarının, Cabir İbn Hayyan örneğinde olduğu gibi, sadece değerli bilim insanları olmaları değil, içinde 
yaşadıkları çağları aşarak kendilerinden yüzyıllar sonrasına dair bilimsel öngörülerde bulunabilmiş olmalarıdır. 

Kanaatimce, Sezgin’in dile getirdiği üzere öncü Müslüman bilim insanlarının çoğu bilime, bugünkü ifade 
ile söyleyecek olursak temel bilimler olan kimya, fizik, matematik, tarih, coğrafya, felsefe ile başlamışlardır. 
Bugün kendi coğrafyamızda yeniden öncü bilim insanları yetiştirmek için, medeniyet köklerimize ve 
değerlerimize 
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dayanan bir bilim felsefesi ve bilimsel yöntem ile temel bilimlere yeniden ‘yaratıcı fikirler’ ile güçlü bir şekilde 
eğilmemiz gerekmektedir. 
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TÜRK EDEBİYATINDA BELLEĞİN AKTARICISI OLARAK 
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ÖZET 

Geçmiş zamana ait duygu, düşünce, eylem ve durumların insan zihninde iz bırakmasıyla varlık gösteren 
bellek; kişiden kişiye, toplumdan topluma aktarılarak kişiliğin ve kimliğin oluşmasında başat bir rol üstlenir. 
İnsanın kişisel tecrübeleri sonucu edindiği belleğin yanı sıra kendi beni dışında var olan kişilerle kurduğu iletişim 
de bilincini yapılandırmaya ve sonrasında uyandırmaya yönelik bir çabayı sağlar. Bu noktada bendeki biz, bizdeki 
ben gibi kendilik değerlerinin ve farkındalık bilincinin açığa çıkmasına katkı sunan belleğin ilk inşa edildiği yer 
olarak aile kurumu görülür. Geleneksel aile yapısında, kültürel ve toplumsal değerleri yeni nesle aktarmada 
belleğin kurucu kişisi olarak anne ve babadan daha çok büyükanneler öne çıkar. Geçmiş zamana ait anlattıkları 
hikâyeler ve masallarla birlikte toplumun gelenek ve görenekleri gibi değer yargılarından söz etmekle belleği 
şekillendirirler. Bu çalışmada, Türk edebiyatındaki öykü ve roman türünde seçilen örneklerden hareketle, kültürel 
ve toplumsal belleğin taşıyıcısı konumunda bulunan, geçmişe ait olaylar ile durumları hatırlatan, mevcut normların 
da pekişmesini sağlayan büyükannelerin işlevine değinilecektir. Seçilen örneklerde büyükannelerin, torunların 
belleğini oluşturmada yapıcı ve olumlu rollerinin olduğuna dikkat çekileceği gibi toplumun katı ve sert 
normlarının sürekliliği konusunda ısrarcı tavırları ile yıkıcı ve olumsuz roller de sergiledikleri göz önüne 
serilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Bellek, Kişilik, Bilinç, Aile, Büyükanne, Edebiyat 
 
 

THE CHILDREN OF ŞEHRAZAT AS THE TRANSMITTER OF 
MEMORY IN TURKISH LITERATURE: GRANDMOTHER 

 
ABSTRACT 

Memory, which comes into being with the feelings, thoughts, actions and situations of the past tense in the 
human mind; It assumes a dominant role in the formation of personality and identity by being transferred from 
person to person, from society to society. In addition to the memory that a person acquires as a result of his 
personal experiences, the communication he establishes with people other than himself also provides an effort to 
structure his consciousness and awaken it afterwards. At this point, the family institution is seen as the first place 
where the memory is built, which contributes to the revealing of self-values and awareness consciousness like 
us in me and me in us. In the traditional family structure, grandmothers come to the fore more than mothers and 
fathers as the founders of memory in transferring cultural and social values to the new generation. They shape 
memory by talking about value judgments such as the customs and traditions of the society, along with the stories 
and tales they tell from the past. In this study, the function of grandmothers, who are the carriers of cultural 
and social memory, reminding the events and situations of the past, and reinforcing the current norms, will be 
discussed based on the examples selected in the genre of story and novel in Turkish literature. In the selected 
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examples, it will be pointed out that grandmothers have constructive and positive roles in forming the memory of 
their grandchildren, as well as exhibiting destructive and negative roles with their insistence on the continuity of 
the strict and rigid norms of the society. 
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Giriş 

Geçmişe ait durum, olay ve eylemleri zihinde saklama ve sonrasında hatırlama biçimi olan bellek; birey ve 
toplumların varlığının devamlılığı açısından işlevsel bir konuma sahiptir. Görülen, işitilen, tadılan, koklanılan 
ve dokunulan şeylerin zihinde bir iz bırakmasıyla oluşan bellek; geçmişi şimdiye taşıyarak bilincin inşasına 
katkıda bulunduğu gibi tarihsel bir ilerlemeyi de sağlar. İnsan bilinci, bellek aracılığıyla “ben”ine ve topluma ait 
değerler dizgesini edinip farkındalık düzeyine işaret eden kişiliğin ve kimliğin kurgulanmasını başlatır. Kişilik 
ve kimliğin birey ve toplumlarda farklılık arz etmesi bellekteki bilgi, anı, hatırlama ve unutma ile ilişkilidir. 
Değişken ve esnek bir özelliğe sahip olmasıyla Platon’un bal mumuna, zihinde birçok şeyin izine rastlanmasıyla 
da Aristo’nun mühre benzettiği bellek; unutmak ve hatırlamak gibi diyalektik bir önermeden ibarettir. Bilince 
taşınan, tekrarlanan ve canlandırılan durum ve olaylar, şimdinin içinde hatırlanarak ve geleceğe de yön vererek 
ölümlü insanın varoluşunu sürdürme çabasını açığa çıkarır (İlhan, 2018: 37). Bilinçte bir dikkati gerektirmeyen, 
çağrışım oluşturmayan, söze, imgeye ve ritüele dökülmeyen durum ve olaylar da unutulmakla karşı karşıya gelir. 
Bununla birlikte, gerek bireysel gerekse toplumsal yaşamda kasıtlı olarak hatırlanmak istenmeyen, bastırılan, 
susturulan kişi, durum ve olaylar ise unutulmak istenerek bilinçten bilinçdışına taşınır. 

Sosyal bir varlık olan insanın, bilincini inşa etmede ve belleğini yapılandırmada gözlerini dünyaya açtığı 
andan itibaren gördüğü “sen”in yahut aile bireylerinin de etkisi söz konusudur. Lacan’ın “babanın adı”, Freud’un 
“süperego” ve Jung’un ise “arketip” olarak tanımladığı semboller, toplumun en küçük yapı birimi olan ailenin 
belleği ve bilinci etkilediğini gösteren kalıplardır. Bellek üzerine felsefik çalışmalar yapan ve belleğin şuuru/ 
bilinci oluşturduğunu, geçmişin şimdinin içinde bir nehir gibi aktığını ileri süren Bergson’un bireysel anlayışına 
karşılık, öğrencisi Halbwacsh’a göre bir insanın duyularla elde ettiği bireysel belleğinin yanı sıra aile ve birtakım 
gruplarla iletişim içerisinde oldukça toplumsal belleğinden söz edilebilir. İnsan, belli bir zaman ve mekânda 
çevresiyle iletişim kurdukça durum ve olaylar karşısında “tanıklarını” çoğaltarak belleğini kurgular. Ailedeki her 
bir birey, ortak anıların ve kolektif bir belleğin meydana gelmesini sağlayarak unutmak değil hatırlamayı öne 
çıkarır. Halbwachs, belleğin işlenmesinde nesil ve grup ilişkisine dikkat çekmesinin ardından ortak paylaşımların 
anıya dönüşüp sonrasında süreklilik ve devamlılık sağlayacağının, geleceğe taşınacağının altını çizerek “kolektif 
bellek” kavramına işaret eder. Halbwachs için bellekte yer edinen anıları çağırma biçimi olan hatırlama edimi, 
“ben”den ziyade “biz” ile yapılır. Bu noktada Halbwachs; belleğin oluşmasında, geleneğin aktarımında, kimliğin 
kurgulanmasında, hatırlama ediminin bizle yapılmasında geleneksel aile yapısında bulunan ve nesiller arasında 
canlı bağ kuran büyükannelerin/büyükbabaların öncü rol üstlendiğini belirtir: “Çocuk aynı zamanda büyükanne 
ve büyükbabaları ile iletişim içindedir ve onlar aracılığıyla çok daha eski bir geçmişe uzanabilir. Büyükanne ve 
büyükbabaların çocuklarla yakınlaşmasının sebebi, onların ve çocukların, farklı nedenlerden ötürü olsa dahi, 
ebeveynlerin dikkatini çeken güncel olaylarla ilgilenmemeleri olabilir” (Halbwachs, 2018: 78). Büyükanneler, 
anlattıkları masallar ve hikâyelerin yanı sıra, bireysel ve toplumsal yaşanmışlığa işaret eden anıları aktarmakla 
da çocuğu/torunu bulunduğu zamandan alıp geçmişe götürmesi yahut geçmişi şimdiye taşıması ile belleğin ve 
kimliğin şekillenmesini sağlarlar. 

ULUSAL KADIN VE MEDENİYET SEMPOZYUMU

| 122



 

 

 
 

Geleneksel aile yapısında büyükanneler, dış dünyaya henüz açılmayan çocukla kurdukları bağ 
sayesinde onun bireysel, kolektif ve kültürel belleğini inşa ederler. Çocuğun, annesiyle giderdiği biyolojik 
ihtiyaçların ardından sosyal bir ihtiyaca karşılık gelen anlatmak ve dinlemek edimlerini birlikte gerçekleştirirler. 
Anlattıkları masallar ve hikâyeler ile ana dil eğitimini geliştirdikleri gibi çocuğun zihinsel gelişimine de katkıda 
bulunurlar. Büyükannelerin evde sürekli bulunması çocukla arasındaki iletişimi güçlendirir ve kültürel aktarım 
akışının yolunu açar. Bu anlamda “öykülere eski Yunanlıların geroia (yaşlı), Cicero’nun fabulae aniles (kocakarı 
masalı) demesi ve Perrault’nun Contes (Masallar) kitabındaki resimlerde çevresinde çember oluşturmuş çocuklara 
öykü anlatan yaşlı bir kadının yer alması, ninenin grubu anlatı etkinliğini ne ölçüde üstlendiğini göstermektedir” 
(Connerton, 1992: 64). Masallar ve hikâyeler anlatarak geçmişi bugüne taşıyan, aynı zamanda diğer benlikleri de 
kurgulayan büyükannelerin bu çabası, kaybolanı bugüne çağırmak, onlara tekrar bir “ruh üfleyip” rasyonel bir 
dünya ile mitik bir dünyayı buluşturmak şeklinde yorumlanabilir. Clarissa P. Estés’in vahşi kadın, kurt kadın, yaşlı 
kadın, La Loba (bilen kadın) olarak işaret ettiği büyükanneler, “geçmişi ve kadim tarihimizi bilen ve onu öyküler 
şeklinde bizim için kaydedip saklayan mitsel bir sestir” (2019: 48-49). Geçici ve uçucu olan yaşam pratiklerinin 
yerine, alt kaltmanlarda bulunan ancak yüzeye çıkmayı bekleyen geleneksel söz ve davranış kalıplarının 
temsilciliğini yürütürler. 

Büyükannelerin/ninelerin torunuyla kurduğu bağdaki kültürel aktarım, belleği ve bilinci şekillendirme 
işlevi, Jung’un animus (maskülen-erkeksi) ve yüce birey arketipine de karşılık gelir. Bir anne olarak 
büyükannenin gerek kendi çocuklarını gerekse de torunlarını korumadaki koşulsuz fedakârlığının yanı sıra 
deneyimlerini aktarırken sert tavırları ve yol göstericilik bağlamında yaptığı rehberlik arketipsel bir nitelik taşır. 
Geleneksel aile yapısında yaşlandıkça sözüne ve deneyimine önem verilen, etrafındakileri yönlendirmesiyle 
otorite figürü haline gelen büyükanneler, merkezî bir konuma sahip olurken kimi kez yapıcı kimi kez de yıkıcı 
eylemlerde bulunurlar: “Büyükanne arketipinin etkisinde olan kişi kendisinde sınırsız bir sevgi, anlayış, yardım 
ve koruma kapasitesi olduğuna inanır ve kendisini başkalarının hizmetinde tüketir. Bu kadın aynı zamanda kendi 
etki alanına gelen herkesin kendi çocukları olduğu konusunda ısrar eder. Böylece onların zavallı ve belirli ölçülerde 
kendisine bağımlı olduklarını ortaya koyarak çok zararlı olabilir. Bu zekice zalimlik, aşırı dereceye vardığında 
diğerlerini içgücü yitimine uğratır ve kişiliklerine zarar verir” (Fordham, 2011: 78). Büyükanne, aile bireylerinin 
belleğini balmumu gibi şekillendirirken kolektif ve kültürel belleği taşıma işlemini de gerçekleştirir. 

Bu çalışmanın konusunu ise Türk edebiyatında Halide Nusret Zorlutuna’nın Büyükanne, Cahit Uçuk’un 
Küçük Çoban Alim Kız 1, Sema Kaygusuz’un Yüzünde Bir Yer, Yaşar Kemal’in Yılanı Öldürseler, Gülten 
Dayıoğlu’nun Ben Büyüyünce romanları ile Ömer Seyfettin’in Bahar ve Kelebekler adlı öyküsünden hareketle 
belleğin aktarımında büyükannelerin rolü oluşturur. Çalışmada, büyükannelerin söz konusu rolünü yerine 
getirirken yapıcı ve yıkıcı özelliklerine yönelik olarak iki başlık çerçevesinde inceleme yapılacaktır. 

1. Belleği Olumlu Şekillendiren Şehrazat’ın Sağaltıcı Çocukları: Büyükanneler 

Binbir Gece Masalları; bir hükümdar olan Şehriyar’a eşi Şehrazat’ın anlattığı masallardan oluşur. Yıllar 
öncesinde ilk evlendiği kadının kendisini aldattığı haberini alan Şehriyar, eşini öldürür ve kadınlara olan güvenini 
kaybeder. Birçok kez evlenen ve evlendikten sonra kadınları öldüren Şehriyar’ın karşısına son olarak Şehrazat 
çıkar. Şehrazat, ölmemek için anlattığı masallarla kendilik değerleri zedelenen eşi Şehriyar’ın belleğini ve 
kişiliğini yeniden yapılandırır. Geceler boyunca anlattığı masallarla, bir toplumun gündelik hayat pratikleri içinde 
yer alan iyilik ve kötülük gibi olguları temsil eden ülkü değerler ile karşıt değerlerin çatışmasını söze dökerek 
iyiliğin ve güzelliğin sağaltıcı gücüne, bir hükümdarın halkı ile olan ilişkisine dikkati çekmeyi başarır. Şehriyar’ın 
içsel  yolculuğuna ve erginlenmesine katkı sunup bu yeniden doğuş  sürecindeki rehberliği ile 
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arketipsel bir işleve sahip olur: “Bin ikinci geceye varıldığında Şehriyar, Şehrazat’ın olmasını istediği kişi; dünya 
ise onun yaşayabileceği bir yerdi artık” (Ertuğrul, 2020: 119). İyi ve güzele dair ne varsa hatırlatan Şehrazat, 
anlatma ve nakletme edimiyle kendisinden sonra gelen kadınlar üzerinde tesir bırakır. Geleneksel aile yapısında 
Şehrazat’ın bu yapıcı edimini ise büyükannelerin üstlendiğini belirtmek gerekir. Toplumsal kaygılarla hareket 
eden ve “geleneğin icadını” sahiplenen edebiyat da büyükannelere; bireysel, kolektif ve kültürel belleğin oluşum 
sürecinde rol yüklemiştir. 

Halide Nusret Zorlutuna’nın çocuklar için yazdığı ve otobiyografik özelliklerin öne çıktığı Büyükanne 
(1971) adlı romanı, bir büyükannenin torunları ve evlatlıklarının belleğini inşa etme sürecini anlatır. Uzun yıllar 
Anadolu’da öğretmenlik yapan, dinî ve millî hassasiyetlere sahip olan, çocukları ve torunları ile birlikte olmaktan 
mutluluk duyan Halide Nusret Zorlutuna, ismini vermediği ancak büyükannelik rolüyle kurguladığı karakteri 
üzerinde bu nitelikleri gösterir. Romanın çocuklar için yazılması, değerler aktarımı olarak nitelenen kolektif 
ve kültürel belleği şekillendirme edimine ağırlık verilmesini sağlamıştır. Çatışmanın olmadığı, idealize bir 
yaşamın sunulduğu romanda, rehberlik görevini yerine getiren büyükannenin karşısına, yaşları küçük torunları 
ve evlatlıkları çıkarılarak gösterme-anlatma yoluyla, didaktik bilgilerin diyalogla verilmesiyle bellek aktarımı 
gerçekleşir. Jan Assmann’ın kültürel belleğin taşıyıcı olarak belirlediği “şamanlar, bard olarak adlandırılan Kelt 
ozanları, griotlar, rahipler, öğretmenler, yazarlar, filozoflar, mandarinler ve adları ne olursa olsun kendilerine 
bilgiyi taşıma yetkisi tanınmış olanların tümü dâhildir” (Assmann, 2018: 62) sözlerinde dile getirdiği gibi 
büyükanne de hem emekli bir öğretmen olması hem de yaşlanmanın getirdiği deneyim aracılığıyla belleği kurma 
işlevini üstlenir. 

Roman, 1967 Mayıs’ında Beyaz Köşk’te eşi emekli asker İzzettin Ergene Paşa ve emektar Nuriye Hala 
ile yaşayan Büyükanne’nin iki yıldır görmediği torunu Havva’yı bekleyişi ile başlar. Üç çocuğu ve yedi 
torunundan ayrı kalan ancak onların gelişiyle birlikte mutluluk duyan Büyükanne’nin en büyük özelliği; çocuklara 
olan düşkünlüğü, etrafındaki insanlara koşulsuz yardım etmesi ve hiç durmadan çalışmasıdır. Eşiyle köyde 
yirmi yıl önce kurduğu çiftliğinde ürettiği süt ürünlerinden büyük bir gelir elde eder ve gelirini de köylünün 
ihtiyacı olan okul, kütüphane, yol ve çeşme gibi kamusal hizmetleri yaptırmak için kullanır. Karamsar, hırçın, 
yaramaz, öfkeli çocukları eğittiği gibi ardından evlatlık olarak çiftliğine kabul eder. Yoksul çocukların eğitim 
masraflarını karşılayarak üniversiteyi kazanmalarını ve meslek sahibi olmalarını da sağlar. Dolayısıyla 
Büyükanne, çocuklara toplumsal ve kültürel değerleri aktarmadan önce evliliğiyle, anneliğiyle, öğretmenliğiyle, 
komşuluğuyla kısacası onlara yaptığı olumlu eylemlerle örnek teşkil eder. Rol model olarak kendini topluma 
kabul ettirdikten sonra tabula rasa görünümünde olan çocuk bilincini şekillendirmek ve millî bir uyanışı 
gerçekleştirmek için belleği kullanır: “Özne, deneyimlere sahip olmakla kalmıyor, bu deneyimleri başkalarına 
iletebiliyor, anlamını inşa ediyor ve böylece özne olarak kendini doğruluyor. Bellek ve bellek anlatıları 
yabancılaşmaya, şeyleşmeye karşı bir sağaltma olarak görülüyor” (Sarlo, 2012: 34). Çocukları çok sevmesi 
onlarla olan bağını güçlendirmiş ve onların çiftliğe sürekli gelmeleri ile karşılığını bulmuştur. Çocukları Eser, 
Ertuğrul, Elif; torunları Mehmet Selim, Havva, Mustafa Kemal, Ali Orhan, Nazlı, Fatoş ve Emine, Büyükanneyi 
ve çiftlik yaşantısını çok severler. Büyükanne ise bir araya geldiklerinde aile tarihini oluşturduklarını göstermek 
ve ileride anı olarak hatırlanmasını sağlamak için kendisini ve eşini 1. nesil, çocuklarını-gelini-damatlarını 2. nesil 
ve torunlarını da 3. nesil olarak nitelendirir. 

Büyükanne, torunlarının din hakkında sorduğu soruları cevaplandırır, uyumadan önce hangi duaları 
okumaları gerektiğini öğretir, konuya uygun fabllar okur ve uzun kış gecelerinde İstiklâl Savaşı’nda bulunduğu 
Ankara’da mücadeleyle geçen gençlik hatıralarını anlatarak belleği inşa eder: “Geçmiş, anlatılan hikâyelerde canlı 
hâle gelir, kökenlerine dair bir bilinç oluşturur torunlarda, yalnızca ailevi değil tarihsel bir bilinç. Büyükannelerle 
büyükbabalar ailenin küçük tarihini, geride kalmış zamanların en azından kısmet bizzat yaşamış oldukları 
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büyük tarihine iliklerler” (Schmid, 2018: 59). Büyükanne; denize, mavi güllere, havuza, kanat çırpan kuşlara, 
baharın gelişine, İstanbul’un güzelliğine baktığı ve ezanı dinlediği zaman bir şaire ait ilgili bir dize aklına gelir 
ki bu da nesnelerin ve seslerin belleğini harekete geçirdiğini gösterir. Çocuk romanları da okumaktan keyif alan 
Büyükanne için bu romanlar, çocuk psikolojisini anlamanın yanı sıra onlara romanları hediye ederek okuma 
alışkanlığı kazandırmanın da basamağıdır. Yalan söylememelerini, doğadaki tüm canlıları sevmelerini, dilin 
doğru kullanımına özen göstermelerini, sofraya hep birlikte oturmalarını öğütler. Nitekim kurdurduğu gösterişli 
yemek masalarının ileride hatırlanacağını torunu Havva’nın içinden geçenler ortaya koyar: “Havva, bütün bu 
renkleri, sesleri, kokuları ve insanları hep birden içine doldurmak istiyormuş gibi derin derin nefes aldı” 
(Zorlutuna, 1971: 41). Torunlarına da çocuklarında olduğu gibi dinî ve millî bilinci içine alan kendilik değerlerini 
vermek için çaba gösterir. Aileyi toplumun en küçük parçası olarak gören Büyükanne, burada gerek sözle gerekse 
eylemle kültürel değerleri sürekli kılarak çocukların belleğini ve kimliğini inşa etme peşine düşer. Çocukları 
ve torunlarının kültürel bir sapma göstermediğini, ödünç bir bellek alarak yeni bir kimlik kurmadıklarını “[t] 
orunlarım da çocuklarım gibi, diyordu. Avrupa, Amerika onları tehlikeli bir hayranlığa düşürüp şaşırtmıyor. Yurt 
sevgisi, aile sevgisi, kutsal duygular, millî heyecanlar onların yüreklerine iyice kök salmış” (Zorlutuna, 1971: 41) 
cümleleriyle dile getirir. Büyükanne’nin çocukların belleğini işleme eylemine bu kadar hassasiyet göstermesi, 
örnek aldığı Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet’i yeni nesillere emanet etmesinden ve onları yetiştirecek 
kişiler olarak da öğretmenlere işaret etmesinden kaynaklanır. Köşkün salonunda bulundurduğu Atatürk tablosu 
ona layık bir vatandaş olmanın bilincini hatırlatan bellek nesnesi olarak yerini alır. Büyükanne için bilinçli bir 
vatandaş olmanın yolu, bireysel değil ancak millî şuura sahip bir bellekten geçer. Dolayısıyla onun için de kolektif 
bir belleği inşa etmenin yolu; grupların bir araya gelmesi, toplumsal ve kültürel değerlerin bu gruba aktarılıp bir 
anıya dönüşmesi ile gerçekleşir. 

Büyükanne’nin çocukların belleğine yerleştirmek istediği geleneklerden birini de dinî ve millî bayramları 
kutlama bilinci oluşturur. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda köyün yetim çocuklarını giydirir, 
19 Mayıs Spor ve Gençlik Bayramı’nda izcilerin kıyafetlerini temin eder, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda köşke 
bayraklar astırır, ramazanda özel reçeller hazırlattığı gibi yoksullara da yiyecek yardımında bulunur, köşkü baştan 
aşağıya temizlettirir, bayram geldiğinde ise ihtiyaç sahiplerini giydirir, misafirlerini kurduğu görkemli sofralar 
eşliğinde ağırlar. Tüm bu ritüelleri aynı süreklilik ve devamlılık hissiyle her yıl yaparak köylülerin ve torunlarının 
belleğine kazımaya çalışır. Nitekim 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda yapılan etkinlikler, kültürel belleği bugüne 
taşıdığı gibi kolektif bir belleğin inşasına da katkıda bulunurken Halbwachs’ın düşüncelerinin pratiğe dökülmüş 
hâlini yansıtır: “Köyün meydanındaki Atatürk heykelinin önünde, çiçekler ve kumaşlarla süslenmiş koltuğa, 
İstiklâl Savaşı’nın bir bacağı kesik malûl gazisi Mehmet Ağa oturtulurdu. Onun ve Atatürk’ün etrafında davullar 
ve zurnalarla türlü şenlikler yapılır, Paşababa’nın gözyaşları içinde anlattığı İstiklâl Savaşı hatıraları, her seferinde 
daha coşkunca alkışlanırdı. Eğlenceler geceden sabaha kadar fener alayları ile devam ederdi” (Zorlutuna, 1971: 
105). 

Çocukların belleğini kolektif ve kültürel değerleri aktarmakla işleyen Büyükanne, yaz tatilinin gelmesi 
ile birlikte torunlarına İstanbul ve Ankara’nın “hafıza mekânları”nı gezdirerek millî bilinci mekân üzerinden 
pekiştirme yoluna da gider. Pierre Nora’nın hafızanın mayalandığı ve özel erginleme yerleri olarak tanımladığı 
hafıza mekânları; zamanı durdurmak, unutma işini engellemek ve ölümü ölümsüzleştirmek gibi işleve sahiptirler 
(Nora, 2006: 32). İstanbul’u gezdikçe şehrin tarihinin yanı sıra kendi gençlik hatıralarını anlatarak bireysel 
belleğini kolektif olanla tamamlar. Ankara’da ise Anıtkabir’i ve Atatürk Müzesini onlara gezdirirken gerekli 
bilgileri verir, özellikle nesnelerin belleklerinde yer etmesi için çabalar: “Her biri o büyük insandan bir iz, bir 
hatıra taşıyan bu eşyalara bakarken çocuklar; Ata sevgisinin, Ata hasretinin damarlarında kan gibi dolaştığını 
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duyuyorlardı” (Zorlutuna, 1971: 158). Büyükanne, Ankara’da dinî mekânların başında gelen Hacı Bayram 
Veli Türbesi’ni, ardından da tarihî nitelikleri olan Roma Hamamı’nı ve Ankara Arkeoloji Müzesini torunları 
ile ziyaret ederek mekânla ilgili bilgiler vemeyi de ihmal etmez. Böylece şehrin binlerce yıllık geçmişine hafıza 
mekânları aracılığıyla gidilerek kolektif bellek meydana getirilir. 

Büyükanne ile eşi Paşababa’nın evliliklerinin 50.yılının çocukları ve torunlarıyla kutlanmasında da grup 
belleğinin inşa edilme çabası görülür. Birçok ritüeli içine alan kutlamada, evlilikteki süreklilik ve devam fikrine, 
elli yıllık bir aile geleneğinin oluştuğuna vurgu yapılır. Paşababa, bu yıldönümünde Büyükanne’ye sürpriz 
yapmak için on beş yıldır yetiştirdiği altın karanfil isimli çiçekleri, Büyükanne ise eşinin çocukluğuna ait çok 
sevdiği ata yadigârı ancak kaybettiği kesesinin aynısını beş yıllık süren bir işlemenin ardından ona hediye eder. 
Çocukların, torunların ve köy halkının verdiği el işlemeli vazo, el örgüsü atkı, iğne işi seccade ve halk oyunları 
gösterisi gibi hediyelerin de kültürel değerleri ağır basar. 

Çocuk eğitiminin millî bir duyarlılıkla verilmesi gerektiği üzerinde duran romanda, kolektif ve kültürel 
bellek ögeleri yoğun bir şekilde yer alır. Belleğin aktarıcısı olarak Büyükanne’nin çocuklar ile herhangi bir 
çatışma yaşamadığı, onların bilinci ve belleğini biçimlendirirken olumlu sonuçlar aldığı görülür. Gerek kendi 
çocuklarının gerekse torunları ve evlatlıklarının belleği, ait oldukları toplumun değerleri ile şekillenerek gelecekte 
“hatırlama” edimine yardımcı olması noktasında kolektif bir nitelik taşır. 

Büyükanne romanında olduğu gibi Cahit Uçuk’un çocuklar için kaleme aldığı Küçük Çoban Alim 
Kız 1 (1992) başlıklı romanda da Torosların Karlıcadağ yaylasındaki bir yörük köyünde torunu Alim ile yaşayan 
Gümüş Nine adlı yaşlı bir kadının torununun belleğini yapılandırması ve ona rol model oluşturması anlatılır. 
Gümüş Nine, kömür zehirlenmesinde ölen oğlu Ali ve gelininden yadigar kalan Aliye isimli ancak ona Alim 
dediği torunu ile doğal güzelliklerin olduğu bir orman köyünde yalnız yaşar. Torununa karşı koşulsuz bir sevgi ve 
fedakârlıkta bulunur. Bu da Alim’in ninesini örnek alması, söyledikleri ve eylemlerini yakından takip etmesi ile 
sonuçlanarak önce belleğinin ardından da kişiliğinin yapılanmasına katkıda bulunur. Okuma ve yazma bilmeyen 
Gümüş Nine’nin de belleğini “atalarım” dediği ninelerinden öğrendikleri biçimlendirir. Nakışlı çoraplar örmesi, 
evde bakır kaplar bulundurması, duvara eski halı ve heybeler asması, keçi kılından örme çullar ve kilimleri yere 
sermesi atalarından ona kalan nesneler belleğini temsil eder: “İnsan, yaşamının anlamlılığını nesne ilişkilerinde 
bulur ve yaşamımız yalnızca bu bakımdan bir anlam kazanır; çünkü nesne ilişkileri olmaksızın ben gelişemez” 
(Guntrip, 2013: 14). Söz konusu nesnelerle geçmişi bugüne taşıyan Gümüş Nine, geceleri de çok uzun yıllar önce 
atalarının başından geçen öyküleri masal tadında Alim’e anlatarak aile yahut ait oldukları Karakoyunlu aşiretinin 
belleği hakkında bilgi verir. Anlatılanları sadece dinlemekle kalmayan Alim ise onları zihninde canlandırarak 
hatırlama edimini güçlü kılmak ister. Alim, ninesinden yüzyıllar önce atalarının göç ederken fırtınaya 
yakalandığını, aşiret reisinin de sahip olduğu hazinenin yerini söylemeden öldüğünü, herkesin yıllarca bu 
hazinenin yerini bulmak için uğraştığını ve arama işinin de artık bir töreye dönüştüğünü çok kez dinlemiştir. 
Ninesi aracılığıyla aşiretin geçmişine büyük ilgi duyan Alim de “ata yadigari” olarak nitelendirdiği hazineyi 
bulmak işini aklına koyar. Hazine, onun için zengin bir yaşama sahip olmayı değil “bin gelenek, bin bir anı sanki 
köklerine kavuşmak” (Uçuk, 1992: 16) düşüncesini temsil etmekle geçmişi bugüne getirecektir. Alim, ninesinden 
hiçbir şeyin yok olmadığını, her şeyin bir süreklilik hâlinde devam ettiğini doğaya bakarak çıkardığı gibi insanın 
da geçmişiyle bugünün içinde var olduğunu anlamaya çalışır. Halbwachs’ın anılar ve tanıklarla belleğin inşa 
edildiğine dair düşüncelerinin Alim’in de hazineyi anı ve tanık olarak görmesi ile özdeşleşlik kurduğu dikkate 
sunulur: “Anılarımız kolektiftir; tek başımıza katıldığımız olaylar ve gördüğümüz şeyler hakkında olsalar dahi 
başkaları tarafından bize hatırlatılır. Çünkü aslında yalnız değilizdir. Diğerlerinin bedenen orada bulunmaları 
gerekmez; daima bizimle beraber, bizim içimizde farklı bir grup insan taşırız” (Halbwachs, 2018: 30). Alim’in 
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belleğine ataları, kendisinin karşlaşmadığı ancak ninesinin anlattığı masallar ve gösterdiği nesneler sayesinde 
taşınır. Belleği, aynı mekânda ve aynı tanıkla yaşamanın getirdiği devamlılığın sonucu olarak unutmayla karşı 
karşıya gelmez. 

Alim için hazineyi bulmak aynı zamanda her işten anlayan ve mücadeleci bir ruha sahip olan Gümüş 
Ninesi’ni kendine örnek aldığını ve onun anlattıkları ile belleğini ve kişiliğini oluşturduğunu da kanıtlamaktır. 
Diğer avcıların yaptığı gibi doğayı tahrip ederek hazineyi aramak yerine, ninesi gibi doğadaki tüm canlılara saygı 
duyarak hazinenin aranması gerektiğinin bilincine erişir. Alim, otlattığı hayvanlarla birlikte çok yaşlı bir ağacın 
kovuğuna sığındığı bir anda hazinenin orada olduğunu görür ve eve gelip ninesine hazineyi gösterir. Gümüş Nine, 
bu hazinede aşiretin diğer üyelerinin de hakkı olduğunu söyleyerek adaletli bir şekilde dağıtılmasının doğru 
olacağını belirtip Alim’e adalet ve dürüstlük gibi değerleri aktarmakla bilincini şekillendirir. Bu değerlerin yanı 
sıra ölüm ve doğum konusunda düşüncelerini ortaya koyması ve Yunus Emre’nin “Yanarım göğ iken biçilen 
ekine” dizesini de aktarması ile torununun toplumsal ve kültürel belleğini örmeye devam eder. Jan Assmann, söz 
ve ritüel tekrarının sürekliliği sağlayarak kültürel belleğin ve ardından kimliğin inşa sürecine katkıda bulunduğunu 
“kültürel bellek tekniğinin işlevi, sürekliliğin ve kimliğin devamının sağlanmasıdır. Kimlik, kolayca anlaşılacağı 
üzere bir bellek ve hatırlama sorunudur” (Assmann, 2018: 98) cümlelerinde dile getirir. 

Çatışmanın değil de idealize olanın hâkim olduğu romanda Gümüş Nine, anne ve babasını kaybeden, 
arkadaşı olmayan ve dış tesirlere de kapalı bir çevrede yaşayan torununa doğrudan yaklaşarak onu istediği gibi 
yetiştirme, terbiye etme ve büyütme edimini atalarının değerleri ile biçimlendirdiği belleği ile gerçekleştirir. 
Atalarından aldığı değerler dizgesine göre kişiliğini oluşturan Gümüş Nine, aynı davranış tarzını da torununa 
bırakmakla yapıcı bir tavır sergiler. Romanda Alim’in hazineyi bulması da belleğin değerlerle örülme sürecinde 
nine ile torununun ödüllendirildiğine kanıt olarak gösterilebilir. 

Otobiyografik özellikler taşıyan Sema Kaygusuz’un Yüzünde Bir Yer (2009) adlı romanı, çocukluğunda 
babaannesinin/büyükannesinin anlattığı masal ve hikâyelere göre belleğini oluşturan genç bir kadının, aynı 
zamanda büyükannesinin unutmaya çalıştığı travmatik geçmişini sorgulayarak kendi olma sürecini dile getirir. 
Baba tarafı Tunceli kökenli olan Sema Kaygusuz, sözlü edebiyatla tanışmasında ve edebiyatçı kimliğini 
seçmesinde küçükken babaannesinden dinlediği masalların ve mitolojik hikâyelerin etkisinden söz ederek 
belleğinin şekillenmesine vurgu yapar. Bununla birlikte babaannesinin 1938 Dersim Olayları’nda2 sağ kalan 
yetim bir çocuk olduğu bilgisini uzun yıllar sonra öğrendiğini, hatırlanmak istenmeyen bu olayı araştırdığını 
da belirtir (Örer, 18.10.2009). Bu bağlamda romanın çatısını, karakterin çocukluk döneminde babaannesinin 
anlattığı sözlü kültür ürünleri ile örülen belleğinin kişiliğine yansıması, babaannesinin de çocukluğunda yaşadığı 
travmatik olayları hatırlamak yerine bilinçdışına atarak utanmaya ve susmaya yol açması oluşturur. Anlatıcı 
olarak II. tekil şahıs olan “sen” zamiri seçilir ki bu da bilinçdışını bilince çıkarmanın çabası şeklinde karşılık 
bulur. Sen anlatıcı ile “ben”e dışardan bakan, “ben”i uzaklaştıran ama bir o kadar da “ben”in yanında olan, onu 
anlamaya çalışan bir bakış açısı yakalanmak istenir. Romanın ana karakteri olarak kurgulanan isimsiz fotoğrafçı 
genç kadının belleği; Bese (babaanne/büyükanne), Hızır ve incir üçlüsü etrafında şekillenir. Karakterin mevcut 
kişiliğini belirleyen söz konusu unsurlar; geçmişten bugüne, bugünden geçmişe gidilmesi ve zamanlar arası bir 
yolculuğa da çıkılması ile Bergson’un bellek anlayışını (2010: 84) anımsatır. 

Acı ve haykırışı ifade eden “tüh” ve “ah” gibi ünlemlerin kullanımıyla iki bölüme ayrılan roman, 
fotoğrafçı genç bir kadının bilinçdışında yer alan utancın yabancılaşmaya neden olması ile başlar. Fotoğrafçı 
genç kadının belleğinde, babaannesinin ona çocukluğunda anlattığı sözlü kültür ürünleri ve babaannesinin 
acılı geçmişi, 

 
2  Romanda, olayların geçtiği bölge, Dersim olarak adlandırılır. 
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kendisine ondan miras kalan “kurban bilinci”nin yol açtığı örselenme yer alır. Dolayısıyla bu bellekte, hatırlanan 
ve unutulmak istenen olaylar birbirinin içine geçerek kümelenir. Her iki olay ve durumların çatışması, karakterin 
bilincinin bölünmesi, aidiyet sorunu yaşaması, köken arayışı ile sonuçlanır. Buna karşılık belleğini yeniden 
kurgulamak üzere başvurduğu hafıza mekânları ve tanıklar karşısında yaşadığı yabancılaşma hissi, onun kendine 
yeniden dönmesini sağlayarak kişiliğini ve kimliğini sorgulatır. Karakterin iç monolog ve iç diyalog tekniği 
ile bilinçdışından bilincine taşınarak belleğinin kurucu kişisi olarak babaannesi Bese yer alır. 1938 Dersim 
Olayları’nda henüz çok küçük olan ve kardeşi de gözünün önünde öldürülen Bese, bölgeden kaçmaya çalışırken 
mağaranın önünde bekleyen kırk kişilik sürgün grubun içine sığınır. Gerek Bese’de gerekse ait olduğu grupta çok 
güçlü bir Hızır inancının bulunması belleğin kolektifliğine işaret eder. Hiç konuşmayan Bese’nin, atlı gördüğü bir 
kişiyi Hızır sanıp peşinden gitmesi ve birkaç günün sonunda değişmiş olarak gelmesi herkesi şaşırtır. Grubun önce 
Çarşamba Ovası’na ve burada inançlarından dolayı dışlanarak Samsun’a gitmesiyle birlikte Bese’nin yaşamında 
da yeni gelişmeler meydana gelir. Bese’nin hamile olmasının ardından evlendirilmesi, ilk çocuğunun kaybolması 
ve çocuğunun Hızır olup dünyayı gezdiğini düşünmesi onun hayat öyküsünü oluşturur. 

Bese, yıllar önce torununa tüm bildiği masalları, efsaneleri, mitolojik öyküleri ve dinî kıssaları anlatarak 
bellek aktarıcılığı rolünü üstlenir: “Babaannenin ağzından dökülen her sözcük, senin yüzünde kendine bir mekân 
kuruyordu. Anlatının zamanında, başka bir uzamda yaşıyordun. Bir yandan masalı deneyimliyor, bir yandan çok 
eskiden yaşadığın bir şeyi anımsıyordun” (Kaygusuz, 2009: 61). “Diyeceğim, babaannen anlattıkça bir taşa 
yaklaşıyordun sen. İnsanı insanla ölçen çakıllara, akiklere, kuvarslara, altın filizli boztaşlara dokunuyordun. 
Derken babaannen geniş, uçsuz bir bozkırdan söz etmeye başladı” (Kaygusuz, 2009: 63). Bese, sadece sözlü 
kültür ürünlerini anlatmakla kalmaz, yaşama büyülü gerçekçi bir anlayışla baktığını ve anlattıklarını pratiğe 
döktüğünü de gösterir. İnanç dünyasında en önemli karakteri ise ölümsüzlüğüne inandığı, yoksula ve ihtiyaç 
sahiplerine yardım ettiğini düşündüğü, kimi kez Tanrı kimi kez peygamber kimi kez de veli olarak gördüğü Hızır 
oluşturur: “Babaannen sana saatlerce Hızır’ı anlatıyor, ama bütün bunların dışında başka bir şey söyleyemiyordu. 
Hep aynı cümleleri yeni bir şeymiş gibi tekrarlamaktan usanmıyordu da” (Kaygusuz, 2009: 50). Hızır inancına 
sığınması; yaşadığı travmanın üstesinden gelmenin, varoluşunu anlamlandırmanın, “kendi özgün ve özerk 
gerçekliğini” (Örer, 18.10.2009) kurmanın yansımasıdır. Hızır’ın evine geldiğini düşünerek onun için “Hızır 
ambarı” adını verdiği yiyecek dolu kiler yapması, kültürel bellek ögesinin gündelik yaşam pratiği içinde yer 
aldığının göstergesidir. Bese; memleketinden sürgün edilmenin, ana dilini unutmanın, hafıza mekânlarını ve 
tanıklarını kaybetmenin acısını, belleğinin simgesi olan sözlü kültür ürünleri ve ritüelleri sürekli tekrar ederek 
hafifletmeye çalışır. Torununa Hızır’dan, İlyas’tan, Zülkarneyn’den, Eliha’dan, Salem Kralı Melkisedek’ten, Hz. 
İbrahim’den, Hz. Eyüp’ten ve Pepuk kuşundan bahseden Bese’nin yaşadığı travma karşısında susması ise sağ 
kalanların utancını içinde taşıyan “kurban bilincine” işaret eder: “Travmatik deneyim, belleğin sessiz kör 
kuyularında gömülü kalabilir, beklenmeyen anlarda çözülebilir, kurbanı travmatik belleği devam ettiren kaçınmaya 
zorlarken ve yine travmanın ilerlemesine yardım eden bozunum ve yer değişim deneyimini yaşatabilir” (Molino/ 
aktaran Avcu, 2019: 13). 

Babaanne Bese’nin torununa efsaneler aracılığıyla anlattığı ve onun da kişiliğini biçimlendiren diğer bir 
kültürel bellek nesnesi ise incir ağacıdır. Fotoğrafçı genç kadın, İstanbul’da ev ararken incir ağacının çevrede 
dikili olmasını kendine şart koşar. Onun için incir ağacı, yurdundan sürülen, ana dili unutturulan, belleği yerle 
bir edilen babaannenin torunu olarak köklerini aramayı, çocukluğuyla tekrar bir bağ kurarak “saptırılmış bir 
hafızadan” kurtulmayı temsil eder. Nitekim babaannesinden kendisi doğduğu zaman, bahçeye incir ağacı diktiğini 
ve ağacı da kardeşi olarak ilan ettiğinin hikâyesini de dinlemiştir. İncir ağacına aidiyet, kök ve bellek amaçlı 
yaklaşır; bahçesinde incir ağacı olan bir evi bulduktan sonra ilk yaptığı iş, Alevi bir saz şairine ait Zerkavi ismini 
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ona vermek olur. Babaannesinin anlattığı masalları da “varoluşsal ıstırabından” dolayı bugüne taşıyan fotoğrafçı 
genç kadın, bu anlatılarla kendi hikâyesi arasında benzerlik kurar. Eliha’nın sürgün edilişi, incir ağacına olan 
tutkusunu ve erkek çocuğunun evden ayrılıp bir daha dönmemesini babaannesininkine benzetir. Bu noktada 
Rogov’un bellek üzerinden ortaya koyduğu benzerlik teorisindeki (Doyuran, 2018: 25), benzer yahut yakınlık 
kurulan durum ve olayların uzun süre unutulamayacağına yönelik görüşleri ile özdeşlik kurar. 

Fotoğrafçı genç kadının babaannesine dair hafıza mekânlarını ve tanıkları görmesi ise Dersim’de 
kendisine miras olarak kalan cevizlik tapusunu almak için gitmesiyle gerçekleşir. Babaannesinin çocukluğunun 
geçtiği, belleğini şekillendirdiği, kendilik değerlerinin temelini oluşturduğu ve masalsı şekilde anlattığı Dersim 
ile karşılaşamaz. Kendine ait anıların olmadığı ve “yolunu şaşırmış bir turist gibi” geldiği Dersim’i, dünyadan 
kopuk ve unutulmuş bir yer olarak görür. Masalsı Dersim’in yerini, üzerinden çok yıllar geçmesine rağmen 
jandarmaların kimlik kontrolü yaptığı, dilini anlamadığı ve korkak-şüpheci tavır sergileyen insanların doldurduğu 
ortam almıştır. Fotoğrafçı genç kadın, burada birkaç gün kalmaya başladıkça kültürel belleğin çok yoğun olarak 
yaşandığına tanık olup içindeki yabancılaşma hissinden yavaş yavaş uzaklaşır. Hızır ayı içinde kendini bulan genç 
kadının burada gördükleri onu, yaşamın hâlâ büyülü gerçekçi bir anlayışla anlamlandırıldığı, kültürel belleğin 
yoğun bir şekilde yer aldığı düşüncesine götürür: “Orada, havada asılı kalan ruhların, masalların ve yaşanmış 
hikâyelerin arasında kaybolmuştun” (Kaygusuz, 2009: 76). Köyde gördüğü her bir insan ve onların anlattıkları 
hikâyeler; fotoğrafçı genç kadının kişiliğine ve kimliğine dair sorular sormasına neden olur. Oğlu askerî bir 
darbede öldürülen Alevi Dedesi Frik ile karşılaşması, travma yaşayan bir insanın suskunluğunu ve onun doğa 
ile olan sessiz iletişimini görmesi ile sonuçlanır. Fotoğrafçı genç kadın, kendisi gibi üçüncü nesilden olan ancak 
köyünü hiç terk etmeyen Zülfü ile Dersim olaylarının geçtiği mağaraya giderek onun olayları sanki yaşamış 
gibi anlattıklarını dinlerken travma sessizliğinin ve utancının yeni nesillerde yerini anlatmaya ve hatırlamaya 
bıraktığını gözlemler. Bu mekândaki anı arayışı, Paul Ricoeur’un deyişiyle, hatırlama ediminin en önemli 
amaçlarından birine işaret eder (2012: 49). Fotoğrafçı genç kadın için bastırılanın, unutulanın ve konuşulmayanın 
geri dönüşü, Zülfü’nün canlandırmalı anlatımında karşılık bulmuştur. 

Genç kadına babaannesinden miras kalan ve kişiliğini oluşturan diğer bir özellik ise etrafına dikkatli 
şekilde bakmanın getirdiği fotoğraf çekmek alışkanlığıdır. Babaannesinin kendisini severken “gözüm” 
sözcüğünü dış dünyanın fotoğrafını çekmek şeklinde algılayan genç kadın, şimdi onun gözünü ve bakışını alıp 
almadığını sorgulamaya başlar. Görüntüleri kaydeden, şimdiyi donduran ve zaman geçtikçe de bellek aracına 
dönüşen fotoğrafın duyguları, acıları, kokuları, renkleri ve sesleri vermediğini anlar. Alacakaranlık sanatı olarak 
gördüğü fotoğraf, onun için artık dikizlemeden öteye gitmeyen anların toplandığı bir nesnedir. Belleğinde kökeni 
ve kim olduğuna dair yer alan bölük pörçük bilgiler de bir fotoğraf karesi gibi donuk ve ruhsuzdur. Bu sebeple 
gerek babaannesinin gerekse de Dersim halkının yaşamında çok önemli bir dinî figürü oluşturan Hızır’ı bulmak 
için Ahırkapı’daki Hıdrellez şenliklerine gittiğinde fotoğrafla Hızır’ın aranmayacağını aklından geçirir. 
Kendisine Dersimde görünmeyen Hızır’ın uzun yıllar yaşadığı İstanbul’da görüneceğini umut ederek insanlara 
yaklaşır. Deri ceketli dans eden bir adamın Hızır olabileceğini düşünerek onunla sohbet eder. Ancak Hızır’ı 
aramak için babaannesinden ve Dersim halkından aldığı “ödünç bellek” ile bu işi pek de başaramaz: “Kendi 
yarattığın Hızırlarınla duvarlarını doldurdukça Hızır’dan mahrum bir öznesin hâlâ. Bese’nin maneviyatını 
cisimleştirmeye uğraşan ve uğraştıkça kendi dışına taşan, taştıkça bir ötekine yarılan, sonra o ötekiye 
yabancılaşan, o yabancının sesini eziyet içinde dinlemeye mecbur, durmaksızın gözlenen birisine dönüşüyorsun” 
(Kaygusuz, 2009: 146). Bilincindeki yarılmayı bu şekilde dile getiren fotoğrafçı genç kadının, yeni kişilik edinme 
ve belleğini yeniden kurgulama aşamasında yaşadığı yabancılaşma, onu kendine ötekileştirir. Hızır’ın varlığını, 
tarihçesini ve yaptığı eylemleri düşündükçe zihninde bambaşka bir Hızır imgesi belirir. Onun için artık Hızır, 
insanların vicdana, iyiliğe 
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ve güzelliğe dair içinde var olan duyguları dışarıda somut bir varlığa yansıtmasından başka bir şey değildir. 
Babaannesinin tüm canlılara karşı beslediği şefkat ve merhamet hissi, Hızır olarak dışarıda vücut bulmuştur. 
Dolayısıyla genç kadının bilincini yeniden yapılandırma aşamasında da babaannesinin bellek ve yaşamından 
uzaklaşamadığı, baktığı her nesneye, gezdiği her şehre, karşılaştığı her insana bu belleğin bilincinde bıraktığı 
tortu ile yaklaştığı anlaşılır. 

II. Meşrutiyet yıllarında kaleme aldığı öykülerinde, yaşadığı toplumun belleğini tarih ve dil bilinciyle 
oluşturmaya çalışan, kurucu kimlik figürü olarak tanımlanan Ömer Seyfettin’in Yeni Lisan’la yazdığını belirttiği 
Bahar ve Kelebekler (1911) isimli öyküde, büyüknine ile torununun torunu arasındaki sosyal ve kültürel yaşam 
farkının, büyükninenin kültürel belleğini sohbet ederken aktarması ile ortaya çıktığı ele alınır. Osmanlıyı temsil 
eden büyüknine ile modern yaşamı yansıtan torunun kimliği metaforik bir düzlemde işlenir. Her iki neslin 
de yaşadığı çağın zevk ve anlayışını benimseyerek belleğini ve kimliğini şekillendirip mevcut olan zamanda 
aralarındaki kolektif belleğin kopukluğu dikkate sunulur. Bu noktada öykülerini yok olmaya karşı direnen bir 
bilincin sesi olarak uyandırmak ve millî/kolektif belleği harekete geçirmek amacıyla yazan Ömer Seyfettin’in 
ismi geçen öyküye günlüğünde Ararken ismini vermeyi düşünmesi (Durmuş, 2018: 900) iki neslin belleğinin 
nasıl uzlaştırılması gerektiği sorununu tartışmaya açtığını gösterir. 

Öykü, kalın ve ağır perdeli bir pencereden sızan güneş ışığının doldurduğu bir salonda, doksan yedi 
yaşındaki büyüknine ile torunun bir araya gelmesiyle başlar. Dışarıda “parlak bir suluboya levhasını” andıran 
baharın getirdiği güzelliğe karşılık büyüknine önünü duvardaki gölgelere, torunu ise maroken kaplı bir Fransızca 
kitaba çevirir. İkisinin de saatlerce konuşmayıp susması ile aralarında bir iletişimden söz etmek mümkün 
görünmez. Ancak bu sessizlik; büyükninenin konuşmak istediğini, torunun ise kitap okuduğunu söylemesiyle 
kısmen bozulur. Büyükninenin konuşmak istemesi geleneksel toplumun sohbet anlayışını, torunun da bir köşeye 
çekilerek yalnızlık edimini gerektiren kitap okuması modern yaşamın yeni davranış kalıbını yansıtır. Kolektif bir 
ruhun oluşturduğu bellek ile yaşamsal deneyimleri kitap aracılığıyla elde etmeye çalışan bireysel bir bellek karşı 
karşıya gelmiştir. Büyükninenin, torununa kitabın konusunun ne olduğunu sorması üzerine “Sevinç ve Saadetten 
Mahrum Kadınlar: Türk Kadını” cevabını alması, onun Türk kadınının kolektif belleğini ve kimliğini ne şekilde 
kurduğuna dair açıklama ve savunmasını gerekli kılar: “Sevinç ve saadetten mahrum kadınlar, Türk kadınları mı? 
dedi, hayır, hayır, hayır. Türk kadınları asla sevinç ve saadetten mahrum değildiler. Sevinç ve saadetten mahrum 
değildiler. Sevinç ve saadetten mahrum olanlar sizlersiniz. Şimdiki kadınlar. Siz bozuldunuz. Siz 
büyükannelerinize benzemediniz. Ah biz. Gençken ne kadar mesuttuk. Bütün meşguliyetimiz eğlence ve neşeydi. 
Bahar, şu arkamdaki bahar bizi sevinçten deli ederdi. Şimdi siz bunları görmüyorsunuz, siz bu zehirleyici kitaplar 
üzerine düşünüyor, kararıyor, soluyor, hırçın, berbat, tahammül olunmaz bir mahlûk oluyorsunuz” (Ömer 
Seyfettin, 2020: 150). Büyüknine, bu sözleri ile eğlence ve neşenin eski yaşamı biçimlendirdiğine, büyükanneleri 
ile aralarında bir kopuşun olmadığına dikkat çekerek “biz” ve “öteki”nin belleği inşa etmedeki farkını dile getirir. 
Kültürel yaşam kodlarını imleyen geleneğin dinamik bir toplumun içinde aktarıldığını ancak şimdi ise bu geleneğin 
Fransızca kitaplar, mürebbiyeler ve moda eliyle yeni nesil tarafından unutulmakla süreksizliğini vurgular. Yüz 
yıllık bir Türk kadını olarak yazılan ve söylenilenin doğru olmadığını, aksine sönük, neşesiz kişiliklerin Batı 
kültürüyle oluştuğunu geçmiş zamanın canlı bir tanığı olarak ortaya koyar. Kendi özüne bakmanın o toplumun 
içinde yaşayan bireylerin bilinci ile değil kökü dışarıda olan kitapların dayattığı teorik bilgilerdeki “ödünç bellek” 
ile elde edilmeye çalıştığının altını çizer. 

Büyükninenin geçmiş yaşam pratiğine ait hatıralarını içeren kolektif belleği, iç dünyasına döndüğü 
zaman tekrar canlanır. Bu bellek, gençlik yıllarında ailesi ve çevresiyle yapılan etkinliklerle inşa edilmesinden 
ve sürekliliğe dayanmasından dolayı unutulmakla karşı karşıya gelmemiştir. Büyüknine; ritüelleri bozan, 
değiştiren, 
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yok sayan, “devam zincirini” kıran bir nesil yerine gazel-mesnevi-mani okuyan, annelerin giysilerini giyen, 
büyükninelerin mücevherlerini takan, evde ve kamusal mekânlarda hep birlikte eğlenen bir nesli temsil eder: “İyi 
nesneler öncelikle ruhsal olarak içselleştirilir ve yalnızca bellekteki anılar olarak saklanır” (Guntrip, 2013: 16). 
Bu neslin mekân ve nesnelerle kurduğu ilişki biçimi, benlik ve belleğinin oluşumuna katkı sunarak kolektif bir 
anlayışı beraberinde getirir. Doğanın yakından gözlemlenmesi, mevsimlerin eğlence ve ritüelleri beraberinde 
getirmesi ve bunun oluşturduğu neşe o dönem neslinin kişiliğini belirlemiştir. Belleğin grupların sağladığı 
anılarla şekillendiğini dile getiren Halbwachs’ın “o tanıdığın ve kendimizin parçası olduğumuz   grubun bir üyesi 
olarak düşünme ve hatırlama-yani o grubun bakış açısını benimseme ve tüm üyelerinin ortak kullandığı 
kavramları kullanma- alışkanlık ve becerisini kaybetmemiş olmamız gerekir” (2018: 33) sözleri büyükninenin 
kolektif belleğini açığa çıkarır. Buna karşılık modern zamanı gözlemleyen büyükninenin “eşyamızı, giysilerimizi, 
evlerimizi değiştirirken ruhlarımız da değişti” (Ömer Seyfettin, 2020: 152) sözünü içinden geçirmesi ile 
toplumdaki devamlılığın yerine uçuculuğun almasının, bunun da millî bir anlayışa işaret eden kolektif bir belleği 
biçimlendirmeyeceğinin altı çizilir. 

Büyükninenin kültürel belleğini aktarırken gelenekle bağ kuramayan ve unutma ile karşı karşıya gelen 
torunu üzerinde etkili olduğu söylenemez. Şehrazat’ın bilinç örselenmesi yaşayarak değerler dizgesini unutan 
Şehriyar’a hatırlatma edimini kazandırması ile elde ettiği başarı büyükninede görülmez. Çünkü büyükninenin 
gelenekle örülen belleği ile modern yaşama göre benliğini inşa eden torununun “yaralı bilinç”i arasında büyük bir 
kopukluk meydana gelmiştir. Büyüknine, zamanını tamamlayan ancak birikimini şimdiki nesle aktaramayan 
Osmanlı’yı, torunu ise köklerinden uzaklaşarak ait olduğu topluma yabancılaşan, benliğini ödünç aldığı 
kaynaklarla kurmaya çalışan modern ancak bedbin bir bilinci yansıtır. Jung’un farkındalık düzeyine işaret ettiği 
ve var olmanın önkoşulu olarak tanımladığı bilincin (2011: 60), torunda kendi değerlerine nüfuz etmeyen yapay 
bir bellekle bunun gerçekleşmeyeceğine işaret edilir. Büyükninenin belleğini kurmasına yardımcı olan aile 
büyüklerinden ve çevreden aldığı birikimler, bu çağda deneyim ve “sözün düşüşü” ile ortadan kalkar. Bu da 
belleğin kolektif olarak örülme sürecini ortadan kaldırmaya, ulusları bir araya getiren tarih, dil ve ülkü birliği gibi 
değerlerin unutulmasına neden olur. Yüz yaşına birkaç sene kalan büyüknine ile on sekiz yaşındaki torunun aynı 
evde birbirinin ruhuna dokunmadan yaşaması, toplumda birbirinden farklı kimliklerin bir aradalığına ancak 
birbiri ile kültürel bir alışverişin olmayışına işaret eder. Büyüknine, bugünün gençliğine ait olan davranış 
kalıplarını, “her şeyden nefret eden, her şeyi fena gören, her şeyi karanlık gören, berbat, hasta, tedavisi imkân 
haricinde bir nesil. Şimdiki hastalıklı ve veremli muhit” (Ömer Seyfettin, 2020: 152) sözleriyle yorumlayarak 
olumsuz bir eğilim sergilerken torunun da büyükninenin anlattıkları “tarih-i mukaddes hikâyeleri gibi garip 
kuruntular içinde masumane yalanlar, mantıksız ve soyut inançlar içinde uzayan sözler” (Ömer Seyfettin, 2020: 
155) şeklinde karşılık bulur. Evde, ayrı ayrı duran bu vücutların ruhları birbirine temas etmeden “gölge” gibi 
yaşarlar. Belleğin işlendiği en temel mekânların başında gelen ev, büyüknine için gençliğinde özel bir tapınak gibi 
sessiz ve bilinmez bir yer, torununda ise “sonsuz ve yıkılmaz bir hapishane” olarak görülür. Öykü anlatıcısının 
araya girerek kolektif belleği inşa ederken ne çok uzaklara gidilemeyeceğini ne de mevcut durumdan yola 
çıkılamayacağını duyumsatması “arayış” içinde olduğuna işaret eder. 

2. Belleği Olumsuz Şekilendiren Şehrazat’ın Yıkıcı/Öldürücü Çocukları: Büyükanneler 

Şehrazat’ın kadınlara dair tüm güvenini yitiren ve onları öldürmekle varlığını sürdürmeye çalışan eşi 
Şehriyar’a masallar anlatarak değerler aktarımında bulunmasına karşılık Şehrazat gibi anlatıcı konumunda bulunan 
ve belleği şekillendiren kimi kadınların ise yıkıcı bir rol üstlendiği söylenebilir. Bu noktada ataerkil toplumlarda 
yaşlandıkça evde otorite konumuna gelen büyükanneler, geleneğin sert bir devamlılığına işaret eden töre gibi 
“sözlü hukuka” (Oğuz, 2012: 104) dayalı toplumsal normları nesillere aktarmakla bilinci ve belleği oluşturma 
işlevini yürütürler. 
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Aynı gelenek ve göreneğe sahip olmanın bir çatı altında nesilleri bir araya getirdiğine inanan büyükanneler, 
söz konusu normlara uymayan, farklı davranış kalıplarında bulunan aile bireylerine karşı da sert tutumları ile 
görünürler. Geleneğin, göreneğin ve törenin biçimlendirdiği yaşam pratiklerini ve ideal kişilik özelliklerini 
sürekli olarak tekrarlamakla, ileride ortaya çıkacak farklı kişiliklerin önüne geçmeye çalışırlar. Baskıcı, zorlayıcı 
ve sert yaptırımlara, boyun eğdirici kurallara neden olan törenin istediği insan tipini yetiştirmek için çocuklarının 
ve torunlarının belleğini toplumsal cinsiyetçi bir bağlamda işlerler. Bu yetiştirme biçiminin, çocuğunun ve 
torununun toplumda tanınma, onaylanma, itibar kazanma edimini gerçekleştireceği amacını güderler. 

Namus/töre cinayeti üzerine kurgulanan Yaşar Kemal’in Yılanı Öldürseler (1976) romanında, ataerkil 
bir toplumda yaşayan bir çocuğun büyükannesinin, bilincini ve belleğini inşa etmesine karşı koyamayarak 
annesini öldürmesi işlenir. Annesinin sevgisi ve merhameti ile büyükannesi ve toplumun töresi arasında kalan, 
var olma savaşı veren çocuğun bu bilinç çatışmasına dayanamayıp kendisinden beklenen “erkekliğin ispatını” 
anneyi öldürmekle ortaya koyar. Cinayetten sonra büyüdüğüne ve erginlendiğine onay verilip yaşadığı toplumda 
kabul görür ve birkaç sene hapis yattıktan sonra babadan kalma mal-mülk kendisine verilir, evlenip yuva kurmak ve 
çocuk sahibi olmakla kolektif belleğin önüne koyduğu yaşam biçimine uygun davranış tarzında bulunur. 
Göçebelikten yerleşik hayata geçen ve köylülerin birbiriyle akraba olduğu bu toplumda, ailede büyükannenin 
üstlendiği bilinç ve bellek şekillendirmesi aynı şekilde alınarak ortaya çıkan kolektif bellek ile grup üyeleri 
birbirinin benzeri “nesneler” hâline gelirler. Pınar Ecevitoğlu’nun kandaş grup olarak belirttiği akraba ve nesle 
dayalı bu topluluk “varlığını ortak bir ataya dayandıran ve üyelerini bu ortak ataya yakınlıkları çerçevesinde 
kolektif belleğine kaydederek ortak bir tarih bilinci oluşturan, yaşayan üyelerinin belirli bir mekânı paylaştıkları 
ve yaş, cinsiyet v.b ölçütlere bağlı geliştirdikleri işbölümüne bağlı olarak az çok kararlı bir üretim birimi 
oluşturdukları ve tüm bunlara bağlı olarak kendilerini diğer soylar ya da soy grupları karşısında ‘biricik’ ve 
‘farklı’ bir grup olarak tanımlayan bir kolektivitedir” (Ecevitoğlu, 2009: 218). 

Roman, Hasan adlı küçük bir çocuğun henüz 6-7 yaşlarındayken babası Halil’in öldürüldüğü bilgisiyle 
başlar. Hasan’ın annesi Esme’ye gençliğinde âşık olan Abbas, Halil’i öldürdükten sonra kendisi de Halil’in 
kardeşleri tarafından öldürülür. Oğlunu kaybeden büyükana ise tüm bu olanlardan gelini Esme’yi sorumlu tutarak 
toplumda bu anlayışın yerleşmesine neden olur. Öncelikle oğullarını başına toplayıp oğlu Halil’in intikamının 
Esme’den almalarını ister. Söz büyücüsü olarak tanımlanan büyükananın ağzından çıkan sözler ve kışkırtma 
eylemleri, ailesi ve akrabalarından oluşan köyde karşılık bulur. Büyükananın burada bir otorite olarak kabul 
görmesinin nedeni, onun hem gençliğinde hem de sonraki yıllarda yaşadığı toplumun davranış kurallarına uygun 
hareket etmesi, dört erkek çocuk ve çokça torun sahibi olması gösterilebilir. Büyükana toplumda bu şekilde yerini 
pekiştirirken oğlu Halil’in güzelliğinden etkilenerek kaçırdığı, bedenine zorla sahip olduğu ve ardından da nikâh 
kıyıp evlendiği “dünya güzeli Esme’yi” bir türlü benimsemeyerek oğlunun da öldürülme sebebini ona 
bağlamakla nefrete dayalı bir ilişki biçimi geliştirir. Oğlu Halil hayattayken onu sevmeyen ve evden kaçan 
Esme’nin bu davranışı karşında “Bu orospu sana hayretmez Halil, dedi. Bırak onu da evine gitsin, başına bir iş 
açacaksın bu sürtük yüzünden” (Yaşar Kemal, 2013: 29) diyerek onun oğluna eş olmayacağını dillendirir. 
Büyükana için Esme, ait olduğu toplumda gördüğü uysal ve itaatkâr kadın tipine uymamaktadır. Bu sebeple 
Esme’nin gösterdiği davranış kalıpları bilincinde düşmanlığa dönüşerek oğlunun öldürülmesiyle gün yüzüne 
çıkar. Oğlu öldürüldükten sonra karalar giyen, ağıt yakan ve beddua eden büyükana, bu hüzünlü hâliyle bir iki ay 
sonra torunu Hasan’ın karşısına çıkarak onun bilinci ve belleği üzerinde tahakküm kurmanın yolunu başlatır. 
Hasan’a “kadersizim, kimsesizim, kadersiz oğlumun muratsız oğlu” (Yaşar Kemal, 2013: 22) diyerek onu 
sahiplenmeye ve ardından hem kendisi hem diğer oğullarının aldığı ayakkabı, giysi ve sonrasında tüfek, tabanca 
ve tay gibi hediyeleri Hasan’a verip etkilemeye çalışır. Tüm bunların onun zihninde karşılık bulup bulmadığını 
öğrenmek için Hasan’a babasının 
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katilinin annesi Esme olduğunu ve Esme’nin de yakında evleneceğini söyleyip onun tepkisini ölçmek ister. 
Büyükana, bundan sonraki karşılaşmalarında sürekli olarak Esme ile ilgili aynı şeyleri tekrar etmenin yanı sıra 
ölen oğlu Halil’in yiğitliğinden ve cesaretinden bahsederek Hasan’ın babası gibi “erkekçe tavır” sergilemesinin 
kendinden beklendiğini ima edip annesi ile kurduğu ilişki biçiminin yaralanmasına yol açar. Büyükananın 
konuşmalarından etkilenen Hasan, kendisine büyük bir sevgiyle bağlanan, kendisini bırakmayan, isteyeni olduğu 
hâlde evlenmeyen annesinin bu tavırları ile büyükanası gibi babasının yasını tutmayışını, bağ-bahçe-tarla gibi 
gündelik işlerini yapması gibi eylemleri arasında bocalar. 

Annesinin masum olduğunu Mustafa amcasından duyduktan sonra Hasan, birkaç kez kez annesi ile 
kaçma girişiminde bulunup yakalanmalarının ardından gerek kendisine gerekse annesine yönelik ağır bir 
psikolojik ve fiziksel şiddetle karşılaşır. Annesine, amcalarının ve köylünün şiddet uyguladığını gördükçe onu 
savunur, kendisi de etrafa saldırmaya başlar. Hasan’ın annesinden kopamayışını ve onu öldüremeyişini 
gözlemleyen büyükana, zaman geçtikçe Hasan’ın bilincinde iz bırakacak ve onu annesinden soğutacak hatta 
annesine düşman edecek sözleri ve eylemleri köylülerle de paylaşarak kolektif bir belleğin oluşmasına neden 
olur. Tüm bu olanların ortasında kalan, erkekliği annesini öldürmekle belirlenecek olan Hasan’ın bilinci, cinsel 
ahlâk kodlarına göre kurgulanan töreye odaklı işlemeye başlar. Hakkında çıkan dedikodular ya da kendisi ile 
annesini yok sayan susmalar ve sessizlikler bilincini ele geçirir: “Yalnız Hasan’ın başı beladaydı, nereye gitse, 
ne yapsa, nereye baksa hep büyükanası karşısındaydı. Hep bir ağıtla, bir sevgiyle, bir bedduayla karşılıyordu onu. 
Sonra köylüler, çocuklar, yaşlılar, gençler her yerde, kulağının duyabileceği her durumda ondan, babasından, 
babasının kanlısı anasından, yanıp yakılan büyükanadan konuşuyorlardı” (Yaşar Kemal, 2013: 40). Büyükana, 
sürekli yaktığı ağıtları ve ettiği beddualarıyla oğlu Halil’in öldürülme olayının unutulmasına izin vermeyip 
bireysel olan acısını köyün de meselesi hâline getirmekle kolektif belleği canlı tutar. Hasan’ın anne sevgisinden 
vaz geçmeyişini ve erkekliğini ortaya koymamasını başarısızlık olarak değerlendirip bunun üstesinden gelmek 
için ölünün hortladığı yalanını söyleyerek kolektif bellek figüründen faydalanır: “Büyükana, ölümü ardından 
bırakmayandır ve Esme’nin toprağı işlediğinde torunu Hasan’ı işlemeye başlar” (Aytemiz, 2021: 60). 
Büyükananın önce hortlama, sonrasında Halil’in çeşitli hayvan donunda köye geldiği yalanı tüm köye yayılırken 
Hasan’da da çok büyük korkuya neden olur. Babasının hortladığına, mezarından iniltiler geldiğine ve yılan, 
kertenkele, böcek, solucan ve köpek gibi hayvanlara dönüştüğüne inanması kolektif belleğe kendini teslim ettiğini 
gösterir. Bilinci sürekli bu söylenenlerle meşgul olan Hasan’ın rüyasında babasının yılan olduğunu görmesi ve 
doğadaki kırmızı yılanların babası olduğu sanrısına kapılması bilinçdışında da bu olayların yer ettiğine işaret 
eder. 

Gerçeklik algısını yitirmeye başlayan Hasan, bilincini ve belleğini ele geçiren babasının öcünün 
kendinden beklendiğinin yarattığı ağırlığı doğadaki canlıları öldürerek dışarı vurur. Hasan’daki korkunun ve 
gerçeklik algısının değiştiğini fark eden büyükana, son vuruşunu Esme’nin eve erkek aldığı yalanını ve kirlenen 
namusu temizlemesi gerektiğini söyleyerek yapar. O ana kadar büyükananın ve tüm köylünün çıkardıkları 
dedikodularla annesinin kendisini sevmesi ve bağlılığıyla baş eden Hasan için annesini başka erkeklerle hayal 
etmek ağır bir darbe olur: “Hasan’ın başını şöyle uzaklaştırıp baktı. Hasan’ın yüzü ölü yüzü gibi olmuştur. 
Büyükana sevindi, turnayı gözünden vurmuştu” (Yaşar Kemal, 2013: 94). Büyükananın Esme’nin bedeni 
üzerinden yaptığı yaralama, köylünün koro şeklinde bunu sürekli olarak söylemesinin ardından Hasan’ı iyice 
tedirgin eder. Köylünün büyükananın “korkunç tutkusundan” bağımsız haraket edemediğini, o ne söylerse “birin 
üzerine bin katıp” dillendirdiğini gözlemler. Annesinin bedeni üzerinden yapılan konuşmaların kesintisiz şekilde 
devam etmesi ve sonrasında suskunluğa bırakmasının oluşturduğu boşluk ile babasına ait olan tabancayı alır ve 
annesini öldürüp kolektif belleğin erkekliğini onayladığı biri olur. 
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Hasan’ın “lekeli bir bedeni” yok ederek namusunu temizlediğine dair ödüllendirilmesi onun bilincine ve 
belleğine doğrudan etki eden büyükananın varlığı ile gerçekleşir. Büyükana, baştan beri kişiliğini sevmediği 
gelininin öldürülmesine neden olmakla törenin kanunlarını yürürlüğe sokar. Ölüm karşısında verdiği tepki olan 
ağıt yakmak, beddua etmek ve karalar giymek gibi davranış kalıplarıyla da ait olduğu toplumun kültürel belleğini 
yansıtır. Bu şekilde büyükana, yerleşik kalıpları çocuklarına ve torunlarına göstererek bireysel olan bir acının 
kolektif belleğe dönüşmesini sağlar. Hurafelerden de yoğun şekilde beslenen büyükananın toplumun desteğini 
alıp çocukluk döneminde Hasan’ın bilincini ve sonrasında belleğini olumsuz ve yıkıcı şekilde inşa ettiği görülür. 

Çocuk edebiyatının önde gelen isimlerinden Gülten Dayıoğlu, Ben Büyüyünce (1979) adlı romanında, 
kan davasında bir oğlunu yitiren büyükannenin, oğlunun intikamını alması için aile üyelerine baskı yapması ve 
sonrasında bundan pişman olarak torununun bilincini olumlu değerler ile inşa etmeye çalışırken kimliği belirsiz 
kişiler tarafından torunun öldürülmesini anlatır. Köyde yaşayan ve eşinin sınıkçılık yapması ile Sınıkçılar olarak 
bilinen büyükanne, varoluşunu ölen oğlunun intikamının alınması üzerine, kolektif ve kültürel belleğin gündelik 
yaşam pratikleri içinde devamlılık göstermesine göre kurar. Kolektif ve kültürel belleğe sımsıkı bağlı olan 
büyükanne, çocuklarını ve henüz kundakta olan torununu da törenin bilinciyle yetiştirmek ister. Buna karşılık 
eşinin ve çocuklarının onun beklentisine cevap vermemesinin ardından yeni doğan torununu ailenin intikamını 
alacak şekilde görmesi ve ona göre yetiştirmek istemesi, bilinç ve bellek üzerinde yapacağı yıkıcı etkiye işaret 
eder. Büyükannenin aile içinde sürekli olarak intikam, öç ve töreden bahsetmesinin oluşturduğu süreklilik, zaman 
geçtikçe küçük oğlunun kişiliğini etkilemeye başlar. Büyükanne, küçük oğlunun kıskançlıkla birleşen öç alma 
duygusunun iki kişinin ölümüne neden olmasından sonra eşi ve torunu ile büyük şehre göç ederek yepyeni bir 
yaşam, kişilik ve bellek ile karşı karşıya gelir. 

Romanın başlarında Sultan Kadın’ın (nine) yeni doğan erkek torununun müjdesini eşi Nalbant Nuri ve 
oğlu Mehmet’e verirken yaşadığı mutluluk görülür. Sultan Kadın için erkek çocuk, soyu sürdürecek ve ölen oğlu 
Kerim’in intikamını alacak kişiyi temsil eder. Bu bağlamda onun yetiştirilme ve ait olduğu toplumun geleneği/ 
göreneği/töresini aktarma işlemini sahiplenir. Eşi Nalbant Nuri’nin Erek ismini verdiği çocuğun büyütülme 
sürecinde kültürel ve kolektif bellek unsurlarının uygulanması için büyük çaba gösterir. Gelini Şerife’ye al 
basmasından bahsederek dikkatli olması gerektiğini söylediği gibi lohusa şerbeti kaynatır, beşiği ve lohusa 
yatağını da özenli bir şekilde süsler. Çocuk için diş buğdayı, nazara karşı köstek kesme olayı, sütten kesmek için 
kirpi görünümlü ritüelin yapılma işlemlerini sağlayarak ve çocuğun hastalanmasına karşı atalarından öğrendiği 
halk hekimliğini de anlatarak kültürel ve kolektif belleği evde canlı tutar. Ninenin evde sürekli olarak tekrar ettiği 
geleneğin diğer bir unsurunu ise sert ve katı yaptırımları içine alan törenin uygulanması gerektiği oluşturur. Eşi 
Nalbant Nuri, oğlu Mehmet ve gelini Şerife’yi ikna edemediğini görünce küçük oğlu İsmail’e ağabeyinin 
intikamını Ayıngacılar adı verilen düşman sülaleden almasını dile getirirken kundakta olan Erek’e de söylediği 
ninni ve ağıtların içinde umudunun onda olduğunu, el içine çıkmak için intikamın alınması gerektiğini belirtir: 
“Tezden büyü. Kurşunları kuşan. Var git, evcek kuşunla Ayıngacıları. Soyları silinip süpürülsün köy içinden. Tez 
büyü, tez büyü de çocuğum hem emminin hem de kavaklarımızın öcünü al” (Dayıoğlu, 2020: 26). Ninenin, Erek’e 
söylediği ninni ve ağıtlarla aslında eşi Nalbant Nuri, ortanca oğlu Mehmet ve küçük oğlu İsmail’in bilincini 
şekillendirmek ve unutmaya çalıştıkları törenin sesine kulak vermelerini istemek hedeflenir. O vakte kadar bu 
çağrısına cevap alamayan ninenin umudu, Ayıngacıların kendilerine ait olan 3-5 kavağı kesmesinin ve oğulları 
İdris’in de kavak parası ile motosiklet almasının neden olduğu “kıskançlık tohumunu” oğlu İsmail’e ekmesi ile 
ortaya çıkar. Evde sürekli olarak tekrar ettiği oğlunun intikamının alınmasını isteyen nine, İsmail’in motosiklet 
alan düşmanı İdris’i kıskanmasının sonucu olarak aileden yanlışlıkla iki kişiyi öldürmesi ile amacına ulaşır. Nine, 
kendilerinden de iki kişinin ileride öldürüleceğini köylünün söylemesi üzerine paniğe kapılır. 
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İsmail hapishaneye girerken Mehmet de kan davasından kaçmak için eşi Şerife ile Almanya’ya gider. 
Köyde yapayalnız ve çaresiz kalan nine, gerek eşi Nalbant Nuri’nin gerekse köylülerin kendisini suçlamasından 
dolayı yaptıklarından büyük bir pişmanlık duyar. Anne ve babasının oturum izni alana kadar yanlarında kalacak 
olan torunu Erek’in başına kötü bir şey gelmesinden korkarak bağ, bahçe ve tarlalarını satıp hiç kimsenin 
kendilerini bulamayacağı İstanbul’a eşi ile birlikte göç eder. Köyde kolektif ve kültürel belleğe göre, aile bireylerinin 
kişiliğini biçimlendirmeye çalışan ninenin bu eğilimini kısmen azalttığı görülür. Erek’i; kan davası, ölüm, intikam 
ve öç gibi kavramlarla yetiştirmek yerine insanları sevmesini, parasını idareli harcamasını, paralı çocuk 
oyunlarını oynamamasını öğütler. Burada Erek’in bilinci ve belleğini, ninesinin verdiği değerler aktarımı 
şekillendirirken arkadaş ortamı, televizyonda gördüğü reklam ve filmlerin etkisinden de söz edilebilir. Şiddet 
içerikli filmler izlediği zaman insanların birbirlerini öldürmelerine anlam veremez. Erek’in şiddete bakışı, kan 
davasına karşı olduğu tutumu; kim olduğunu bilmediği Ayıngacılar’ın torunu Ertuğ’la aynı sınıfta okumaları 
sırasında kurduğu arkadaşlıkta da görülür. Erek’in konuşmalarından düşman çocuğu olduğunu anlayan Ertuğ’un 
doktor babası, çocuğun sevgi ile büyütüldüğünü anlamakta gecikmez. Diğer taraftan ninesi, Erek okula giderken 
arkasından dua ettiği gibi nazara karşı da bir tutam çörek otunu çocuğun cebine koyarak kültürel belleğin 
aktarımında bulunur. Erek, arkadaş ortamında ninesinden parayla oynanan oyunların kumar olduğu bilgisini 
onlara söylerken kişiliği üzerindeki etkisini de ortaya koyar: “Erek, Ninem duyarsa, kemiklerimi kırar. Küçükken 
bir kez paralı bilye oynamıştım da gelip yakama yapışmıştı” (Dayıoğlu, 2020: 88). Tatil zamanı, aile ekonomisine 
katkıda bulunmak için yük taşıyan Erek, kısa sürede kendini sevdirir. Ancak yük taşıdığı bir anda kimliği belirsiz 
kişiler tarafından açılan silahlı saldırıda öldürülür. Bu saldırının Erek’e mi yoksa yanındaki adama mı yapıldığının 
bilgisi verilmez. Bu cinayetle ninenin, haksız yere iki kişinin ölüme neden olmasının bedeli yahut yazgıdan 
kaçamayışı Erek’in öldürülmesiyle verilir. Dolayısıyla kin, nefret ve intikam ile yetiştirilen, belleği söz konusu 
kavramlarla doldurulan insanların salt köyde olmadığı şehirde de birbirlerinin canlarına kıydığı duyumsatılır. 

Ninenin romanın başında çocukları ve torunu ile olan ilişkisinde törenin başat rol oynamasına karşılık 
oğlu İsmail’in iki kişiyi öldürmesinden sonra büyük bir pişmanlık yaşaması ve şehre göç ederek torununun 
belleğini yapıcı şekilde inşa etmek istemesi çocuk edebiyatı bağlamında düşünülebilir. Ninenin yaptığı hatadan 
dolayı desteklenmemesi ve kendisinin de hatada ısrar etmemesi değişimine büyük katkıda bulunur. Buna karşılık 
yaşadığı toplumun kültürel ve kolektif belleğini özümseyen nine, söz konusu bellekleri çocuklarının ve torununun 
yetişme ve büyütme sürecinde de kullanarak kimi kez olumsuz kimi kez de olumlu bir çerçeve çizmiştir. 

Sonuç 

Görülen, işitilen, tadılan ve dokunulan şeylerin zihinde iz bırakmasıyla oluşan bellek, insanın gözünü 
dünyaya açtığı andan itibaren çevresinde bulunan “sen” ile yahut aile bireyleri ile varlığını göstermeye başlar. 
Toplumsal bellek çalışmaları ile isminden söz ettiren Halbwachs’ın kolektif belleğin çekirdeği olarak tanımladığı 
aile ortamı; zaman, mekân ve tanıklar aracılığıyla anıların oluşmasına katkıda bulunduğu gibi ileride de 
hatırlanmasını sağlayarak kişilik ve kimliği şekillendirir. Geleneksel aile yapısında ise belleğin inşasında, geleneğin 
aktarımında, kimliğin kurgulanmasında, hatırlama ediminin “biz”le yapılmasında ve nesiller arasında canlı bağın 
kurulmasında büyükannelerin öncü rol üstlendiği görülür. Büyükanneler de Binbir Gece Masalları’nın anlatıcısı 
Şehrazat’ta olduğu gibi kendi belleklerinde yer edinen masal ve hikâyeleri, var olan toplumsal normları yeni nesle 
aktarmakla onların bilinci ve belleğini etkilerler. Türk edebiyatında öykü ve romanlarda, büyükannelerin söz 
konusu işlevinin olduğu dikkati çekmiştir. Geleneğin ve sözlü kültürün temsilcisi olarak konumlanan 
büyükannelerin bu işlevi kimi kez yapıcı kimi kez de yıkıcı bir nitelik göstermiştir. Halide Nusret 
Zorlutuna’nın Büyükanne ve Cahit 
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Uçuk’un Alim Kız 1 adlı romanlarında büyükanneler, çatışmanın olmadığı bir ortamda nesneler, anılar, 
masallar- hikâyeler ve hafıza mekânları üzerinden torunlarının kolektif ve kültürel belleğini inşa edererek yapıcı 
bir tutum sergilemişlerdir. Torunları için rol model olarak kabul edilmiş, olumlu değerlerin aktarımında başarılı 
sonuçlar almışlardır. Sema Kaygusuz’un Yüzünde Bir Yer romanında, büyükannenin sözlü edebiyat ürünleri ile 
torununun bilincini ve belleğini işlerken çocukluğunda yaşadığı travmatik bir olayı unutmak için sessizliğe 
gömülmesi ile belleğini unutmak ve hatırlamak arasında oluşturduğu ikilem göz önüne serilir. Yaralı bir bilince 
sahip torun ise yaşadığı kişilik ve kimlik sorununda büyükannesinin aksine unutmak yerine hatırlamayı, 
kabullenmek yerine sorgulamayı tercih eder; belleğini kolektif ve kültürel değerlerin ışığında yeniden kurmaya 
çalışırken büyükannesinin anlattığı masal ve efsanelerden hareket eder. Ömer Seyfettin’in Bahar ve Kelebekler 
öyküsünde, aynı çatı altında yaşayan büyükannenin, yabancı kültür ve değerler ile kişiliği biçimlenen torununa 
kolektif ve kültürel belleğin aktarımı bağlamında olumlu sonuç alamadığı görülür. Ait olduğu toplumun değerleri 
ile yetişen ve geçmişi de anılar ve tanıklar yoluyla hatırlayarak güçlü bir kolektif ve kültürel belleğe sahip 
büyükanneye karşılık ödünç bellek ile kimliğini kurmaya çalışan, kendilik değerlerinden uzaklaşan torun karşı 
karşıya gelir. 

Büyükannelerin torunlarının bilincini ve belleğini inşa ederken olumsuz etkileri olan töre gibi bir geleneğe 
sımsıkı bağlanmaları, toplumsal normların sürekliliği bağlamında ısrarcı bir tutum sergilemeleri ile yıkıcı 
ve olumsuz bir özelliklere sahip oldukları da tespit edilmiştir. Yaşar Kemal’in Yılanı Öldürseler romanında 
büyükanne, ataerkil bir düzene sahip köyde kolektif ve kültürel belleğin güçlü bir temsilcisi olarak konumlanıp 
çocuk yaşta olan torununun bilincine ve belleğine nüfuz ederek annesini öldürmesine neden olur. Büyükanne, 
toplumsalcı cinsiyet kodlarına göre kişiliğin kurgulandığı köyde, torununun erkekliğini ispat ettiği hükmünü 
vererek kişiliğini olumsuz etkiler. Gülten Dayıoğlu’nun Ben Büyüyünce romanında ise geleneğin ve törenin 
sürekliliğini sağlamak için aile bireylerine ölen oğlunun intikamını almaları için baskı yapan ve olumsuz bir tavır 
sergileyen büyükanne, oğlunun hapse girmesinden sonra, torununa kolektif ve kültürel belleğin yapıcı değerlerini 
aktarmakla olumlu bir niteliğe sahip olduğunu dikkate sunar. 
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CENGİZ HAN DÖNEMİ MOĞOLLARIN EVLİLİK SİYASETİ ve 
TÜRKLER 

 
 

Ömer SUBAŞI* 

ÖZET 

Cengiz Han, devletini meydana getirirken özellikle kuruluş aşamasında siyaseten kabileleri veya boyları 
kendine bağlamayı ihmal etmemiş ve bu yöntemle güç kazanmanın en kolay yolunun kabilelerle kız alıp verme 
ve evlilik müessesesini işler hâle getirmekten geçtiğine kanat getirmiştir. Bunun için Cengiz, hanlık mücadelesi 
sırasında, Naymanlar, Kerayitler, Merkitler, Bekrinler hatta Kitanlar ve Tangutlar gibi farklı coğrafyalarda 
hayatını sürdüren çeşitli topluluklarla evlilik yoluyla ilişki kurmuş ayrıca Dürlükinler olarak bilinen Konguratlar, 
Oyratlar ve Salduzlar gibi Moğol kabileleriyle de dünür olup kız alıp verme yoluyla pek çok kez onlarla akrabalık 
tesis etmiştir. Evlilik kurumunun gücüne inanan Cengiz çevresinde bulunan önemli Moğol kabilelerini ve ilk 
dönemlerde kendisine yarar sağladığına inandığı Karluklar, Uygurlar ve Öngütler gibi Türk boylarını gerek kız 
alarak gerekse onlara kızlarından birisini gelin olarak vererek merkeze bağlamasını bilmiştir. 

Cengiz Han’ın her daim yanında görmek istediği Türk boylarının başında Karluklar gelmektedir. Bundan 
dolayı 1211 yılında Karluk başbuğu Arslan Han kendiliğinden Moğollara tabi olunca Cengiz Han ona kızı 
Alaha/Alaka Beki’yi eş olarak vermiştir. Diğer bir Karluk yöneticisi olan Sıknak Tekin’i ise Cuci’nin kızlarından 
birisiyle nişanlayarak Karlukların müttefikliğini perçinlemiştir. Bölgede her daim etkin bir siyaset izleyen diğer 
önemli bir Türk boyu da Uygurlardır. Cengiz Han, Uygurların gücüne inandığından dolayı onları da tıpkı 
Karluklar gibi kendisine tabi kılmak amacıyla harekete geçmiş ve Uygur İdikut’una kızı Al Altun Beki’ye vererek 
onu taltif etmiştir. Cengiz Han ile akrabalık yoluyla ilişki kuran diğer Türk boyu ise Öngütlerdir. Cengiz Han 
döneminde Öngütlerin yöneticisi Ala Kuş Tegin ile Han’ın kızı Alakay Beki (A-li hei)’nin evliliği ile başlayan 
ilişkiler zamanla gelişerek devam etmişti. 

Bu çalışmada bizzat Cengiz Han tarafından uygulanan ve uzun bir süre Moğol devletlerinin dış politikasının 
vazgeçilmez bir parçası hâline dönüşen evlilik müessesesinin gücü, Karluklar, Uygurlar ve Öngütler gibi önemli 
Türk boylarının Moğollar ile yaptıkları evlilikler ve bu evliliklerin Moğol ve Türk tarihi açısından önemi ele 
alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Moğollar, Cengiz Han, Uygurlar, Karluklar, Öngütler 
 
 

THE MARRİAGE POLİTİCS OF THE MONGOLS DURİNG THE 
GENGHİS KHAN ERA AND THE TURKS 

 
When creating his state, Genghis Khan did not neglect to connect band or tribes to himself politically, 

especially during the establishment stage, and he believed that the easiest way to gain power by this method was to 
make the institution of buying and selling girls and marriage with band work. For this reason, Genghis established 
relations with various communities living in different geographies such as Naymans, Kerayites, Merkites, Bekrins, 
Kitans and Tanguts during the Khanate struggle through marriage, and also established relations with Mongolian 
bands 
* Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü. e-posta: omer.subasi@atauni.edu.tr 
ORCID: 0000-0003-1698-9346 
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such as Congurats, Oyrats and Salduzs, known as Druze, many times through the intermarry of girls. 
Cengiz, who believed in the power of the institution of marriage, knew how to tie important Mongolian tribes 
around him and Turkish tribes such as Karluks, Uyghurs and Öngüts, which he believed to have benefited him in 
the early periods, to the center by either taking a girl or giving them one of their daughters as a bride. 

Karluks are at the forefront of the Turkish tribes that Genghis Khan always wanted to see with him. 
Therefore, in 1211, when Karluk chief Arslan Khan was subject to the Mongols by himself, Genghis Khan gave 
him his daughter Alaha/Alaka Beki as his wife. Another Karluk ruler, Siknak Tekin, was engaged to one of Cuci’s 
daughters, thus cementing the alliance of the Karluks. Another important Turkish tribe that always follows an 
active policy in the region is the Uyghurs. Since Genghis Khan believed in the power of the Uyghurs, he acted to 
subordinate them to him just like the Karluks, and rewarded the Uyghur Idikut by giving his daughter Al Altun 
Beki. The other Turkish tribe that established a relationship with Genghis Khan through kinship is the Öngüts. 
The relations that started with the marriage of Ala Kuş Tegin, the ruler of the Onguts, and Alakay Beki (A-li hei), 
the Han’s daughter during the reign of Genghis Khan, continued to develop over time. 

In this study, the power of the institution of marriage, which was implemented by Genghis Khan himself 
and became an indispensable part of the foreign policy of the Mongolian states for a long time, the marriages of 
important Turkish tribes such as Karluks, Uyghurs and Öngüts with the Mongols and the importance of these 
marriages in terms of Mongolian and Turkish history will be discussed. 

Keywords: Mongols, Genghis Khan, Uighurs, Karluks, Onguds. 
 
 

Giriş 

Cengiz Han, devletini meydana getirirken özellikle kuruluş aşamasında siyaseten kabileleri veya boyları 
kendine bağlamayı da ihmal etmemiştir. Bu yöntemle güç kazanmanın en kolay yolu, kabilelerle kız alıp verme 
veya evlilik müessesesini işler hâle getirmekle mümkündür. Cengiz, evlilik müessesesinin gücüne inandığından, 
çevresindeki Konguratlar, Oyratlar ve Salduzlar gibi Moğol kabilelerini, ayrıca Uygurlar, Öngütler ve Karluklar 
gibi Türk boylarını gerek kız alarak gerekse onlara kızlarından birisini gelin olarak vererek kendine bağlamasını 
bilmiştir. Cengiz, evlilik yoluyla kendisine eş alma yöntemini benimsemiş olsa da kadınları elde etme anlamında 
farklı birçok yöntemi kullanmaktan da geri durmamıştı. Bundan dolayı hepsi farklı kabileden yaklaşık beş yüz 
eşi ve cariyesi olan Cengiz, eşlerinin bazılarını Moğol evlilik âdetlerine göre isteyip almıştı.1 Kendisine ve 
oğullarına eş alırken daha çok ilk etapta savaşıp yenilgiye uğrattığı boyların kızlarını tercih ederek eş konusunda 
zaman zaman seçicilikten uzaklaşarak günün siyasî şartlarına göre hamleler yapmış, merkeze, evlilik akdiyle 
bağlayabileceği boyları seçmiş, kızlarını evlendirirken özellikle dikkat ederek ince eleyip sık dokumuştur. Bunda 
Cengiz’in kızlarını sevdiği, onlara layık birer eş bulmaya gayret ettiği akla gelse de esasında gerçek öyle değildir. 
Çünkü Cengiz anlık hissi duygularla hareket edecek kadar dar görüşlü bir lider hiçbir zaman olmadı. Daha 
da ötesi günün şartlarında kendisine yararı dokunacak müttefikler bulma konusunda çok maharetliydi ve bunu da 
bir nebzeye kadar kızlarının evlilikleri üzerinden gerçekleştiriyordu. Cengiz, Karluk, Uygur ve Öngüt gibi Türk 
boylarının liderleri kendisine dostluk gösteren müttefiklerini onurlandırmak için kızlarını gelin olarak verip 
onlardan oğullarına ve hatta bakiyelerine eşler aldığını bilsek te yine de bu davranışın altında da keskin bir siyasî 

 
 

1 Reşîdüddîn Fazlullâh-i Hemedânî, Câmi‘ü’t-tevârîh: 718/1318, C. I., yay. haz. Behmen Kerîmî, İntişarat-ı İkbal, Tahran 
1362/1983, s. 222, 227; Reşideddin Fazlullah, Câmi’ü’t Tevârîh C. I., terc. W. M. Thackston, Harvard Üniversitesi 1998, s. 
146, 149; Hamdullah Müstevfî-yi Kazvinî, Târih-i Güzide, çev. Mürsel Öztürk, TTK. Yay., Ankara 2018, s. 476. 

BİLDİRİLER KİTABI

 139 |



 

 

 
zekâ yatmaktaydı.2 Çünkü Moğol geleneğine göre hanedan üyesi kadınlar temelde erkeklerle eşit siyasî haklara 
sahipti ve imparatorluğun damadı da Moğol hanedan ailesinin üyeleri olarak görülüyordu. Bu nedenle bir Moğol 
prensesi farklı bir devlet veya kabilenin üyesiyle evlendiğinde, bu devletin/kabilenin Moğollarla ilişkisi temelden 
değişirdi. Moğollar artık onlara yani gelinin ait olduğu boya/kabileye düşman olarak davranmaz aksine onların 
Moğol İmparatorluğu’ndaki statüsü önemli ölçüde artardı.3 

1. Karluklar 

Cengiz Han Moğolları ile Karluklar arasında gerek Cengiz gerekse onun ardılları sırasında birçok evlilik 
hadisesi gerçekleşmiştir. Aslında Karluklarla Moğollar arasındaki ilişkiler Cengiz’in ilk dönemlerinde istenildiği 
şekilde barış içerisinde şekillenmemiş olsa da iki gücün savaşın eşiğine gelmesi gidişatı tam anlamıyla 
değiştirmiştir. Cengiz Han, 1211 yılının ilkbaharında Karluklara karşı ordu gönderdiği sırada Karluk hükümdarı 
Arslan Han kendi arzusu ile geldi ve Cengiz’e teslim oldu. Kerulen Nehri yakınında Cengiz’in huzuruna çıkan 
Arslan Han ona hediyeler sundu.4 Arslan Han savaşmadan Moğollara tabii olduğu için Cengiz onu övdü. “Arslan 
Han’a kızımı vereyim,” diyerek yarlıg buyurdu. Karluk yöneticisi Arslan Han’a Alaha/Alaka Beki’yi eş olarak 
verdi.5 Arslan Han’ın itaatine karşılık onun oğlu Asan Buga’ya ise T’o-lieh (Töre-Tola) isimli kızlarından birini eş 
olarak verip Kayalıg’a gönderdi.6 Moğollarla evlilik müessesesi üzerinden dünürlük ilişkisi kuran diğer bir 
Karluk ileri geleni ise Almalık yöneticisi Ozer (Ozar/Özer-Uzer) idi.7 Ozer korkusuz bir adam olmasına rağmen 
bazı dönemler kanunsuz işlere meyletmişti. Çok sayıda adamı etrafında toplayarak güçlendi ve bölgenin en 
önemli şehri Almalık’ı ele geçirdi. Karahıtay yöneticisi Güçlüg ile yaptığı savaşlarda elde ettiği başarıları Cengiz 
Han’a bildirmek için birçok hediyeyle birlikte elçisini gönderdi. Kadım düşmanı Güçlüg’ün yenilgi haberlerini 
alan Cengiz, yaptıklarından dolayı Ozer’e kıymetli hediyeler yollayıp onu Cuci’nin kızıyla nişanlayacağını 
söyledi. Elçinin dönüp bütün bu olanları Ozer’e anlatması üzerine Ozer bizzat kalkıp Cengiz’in yanına gitti. 
Cengiz ona çok iyi davrandı. Ozer ayrılırken Cengiz ona avdan uzak durmasını öğütledi; ava giderken avlanma, 
dedi. Fakat Ozer, Almalık’a dönünce Cengiz’in dediklerini unuttu. Tekrar eskisi gibi avlanmaya başladı. Bir gün 
av sırasında Güçlüg’ün adamları onu gafil avladılar. Sıkıca bağlayıp Almalık kapısının önüne getirdiler. Halk 
kapıları Güçlüg ve adamlarının yüzüne kapatıp onlarla savaşa tutuştu. Bu sırada Moğol askerlerinin geldiğini haber 
alan Güçlüg, adamlarıyla birlikte Almalık’ı terk etti. Giderlerken Ozer’i de öldürdüler. Cengiz, Ozer’in yerine 
onun oğlu Sıknak (Suktay) Tekin’i tayin etti. Hediye ve hilat vererek onu Cuci’nin kızlarından biriyle nişanladı.8 
Damatları olan Karluklar bu iki yönetici, askerleriyle Cengiz’in ordusuna büyük yararlılıklar gösterdiler.9 

 
 
 
 
 

2   Jack Weatherford, Cengiz Han’ın Kızları, çev. Mehmet Bilgen, Tarih & Kuram Yay., İstanbul 2016, s. 64. 
3 George Qingzhi Zhao,, Marriage as Political Strategy and Cultural Expression: Mongolian Royal Marriages from World 
Empire to Yuan Dynasty, Yuan shi, Volume 114, Biographies of Empresses and Imperial Concubines, New York 
2008. s. 192, 193. 
4  Reşîdüddîn Fazlullâh/Kerîmî, C. I., s. 427; Reşideddin Fazlullah/Thackston, C. I., s. 290; F. E. A. Krause, Cingiz Han, Die 
Geschichte seines Lebens nach den chinesischen Reichsannalen: Yüan Shih, Heidelberg 1922 s. 30. 
5 Moğolların Gizli Tarihçesi, terc. & not., Mehmet Levent Kaya, Kronik Yay., İstanbul 2018, s. 188; Moğolların Gizli Ta- 
rihi, terc. Ahmet Temir, TTK. Yay., Ankara 2010, s. 159; Reşîdüddîn Fazlullâh/Kerîmî, C. I., s. 110; Reşideddin Fazlullah/ 
Thackston, C. I., s. 78, 213. 
6  Bahaeddin Ögel, Çingiz Han’ın Türk Müşavirleri, Kültür Sanat Yay., İstanbul 2002, s. 220. 
7  Alaaddin Ata Melik Cüveynî, Tarih-i Cihan Güşa, çev. Mürsel Öztürk, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1999, s. 107, 108. 
8  Cüveynî, Tarih-i Cihan Güşa, s. 115, 116. 
9   Cüveynî, Tarih-i Cihan Güşa, s. 120; Reşîdüddîn Fazlullâh/Kerîmî, C. I., s. 353; Reşideddin Fazlullah/Thackston, C. II., 
s. 241. 
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2. Uygurlar 

Cengiz Han’ın akrabalık bağları kurduğu diğer bir önemli Türk boyu ise Uygurlardır. Uygurlar Barçuk Tigin 
zamanında Karahıtaylara tâbiydiler. 1209 yılında Cengiz Han kuzey bölgelerinde kuvvetlenmeye ve yükselmeye 
başlayınca Uygurlar, Karahıtayların naibini ve adamlarını öldürdüler. Ardından memurlarını Cengiz’e gönderip 
ona tâbi olmak istediler. Onlar daha yola çıkmadan Cengiz’in elçisi Uygurlara geldi. Elçiler gelince Uygur İdikut 
Barçuk çok sevindi. Derhâl bir elçilik heyeti göndererek Cengiz’e, “Bendeniz Cengiz Han’ın şecaat ve faziletini 
işittim. Önce Karahıtaylarla bir dostluk kurmuştum. Size sadakatimi arz edeceğimi düşünmemiştim. Göğün yani 
Cengiz Han’ın elçileri benim naçiz memleketime vasıl oldu. Bu sebeple şimdi ve gelecekte tâbiniz olup ordum ve 
halkım ile sizi takip edeceğim.” dedi. Bu sırada Cengiz, Merkitlerden Tokta Beki ve Naymanlardan Tayang ile 
mücadele hâlindeydi. Cengiz’in önünden kaçanlar Uygur İdikut’a sığınmak isteyince iki grup arasında Chan Nehri 
kenarında büyük bir savaş meydana geldi. Uygur İdikut, başvekiliyle birlikte durumu Cengiz Han’a bildirmesi 
için Adhirag ve Darabay adlı elçilerini Cengiz’e göndererek “Bulutlar çekilip aydınlık güneş belirmiş gibi, 
buz eriyip duru ırmak akmış gibi. Cengiz Han uygun görürse, altın kuşağınızın çayından tutup, arı yalmanızın 
talaşından bulup, beşinci oğlunuz olup gücümü vereyim.” dedi. Bu sözü işitince Cengiz yeni bir elçi göndererek; 
“Kızımı vereyim, beşinci oğul olasın. İdikut, altın gümüş ile büyük küçük inciler ile diba, sedef işlemeli damasko 
kumaşlarıyla ve ipekli kumaşlarla buraya gelsin.” cevabını yolladı. Cengiz, İdikut’a kızını vererek onu beşinci 
oğlu yapmak istediğini açıkça belirtti. İdikut buna çok sevindi ve yukarıda ifade edilen hediyeleri yanına alarak 
1211 senesinde Cengiz’i Kerulen Nehri yakınlarında ziyaret etti. Ona hediyeler sunarak hürmetle şunları söyledi: 
“Eğer beni bir tebaanız olarak kabul ederseniz dört oğlunuzun arkasından daima sizleri takip edeceğim.” 
İdikut’un bu konuşması Cengiz’in hoşuna gitti ardından onu himayesine alarak övüp Al Altun (Yeh-li An-tun) 
isimli kızıyla evlendirmeye karar verdi. Ayrıca onu kendi oğulları arasına koydu.10 

Süreç tam anlamıyla iki taraf için de olumlu bir havada ilerledi ve İdikut Barçuk’un samimi hizmetleri günden 
güne Cengiz Han’ın gözünde büyümesine sebep oldu. Sonunda Cengiz kızlarından Al Altun Beki’yi onunla 
nişanladı.11 Ancak Cengiz’in ölümü üzerine evlilik gerçekleşmedi. İdikut, Beş Balıg’a geri döndü. Öğeday Kağan tahta 
oturunca babasının vasiyetine uyarak, Al Altun Beki’yi dostluk ve sevginin nişanesi olarak İdikut’a verdi. Ancak 
İdikut gelmeden önce Al Altun Beki hayatını kaybetti. Kağan bir süre sonra da İdikut’a Alacin Beki’yi nişanladı. 
Bu defa da kız oraya varmadan İdikut öldü. Onun Kesmes (1235-1245) adındaki oğlu, Han’ın huzuruna çıkarak 
İdikut oldu. Alacin Beki ile evlendi. Kısa süre sonra Kesmes de hayata veda edince Salindi adlı kardeşi, Töregene 
Hatun’un fermanıyla onun yerine İdikut sıfatını aldı.12 Cengiz Han döneminde başlayan Uygurlarla Moğollar 
arasında evlilik ilişkileri Cengiz’in bakiyeleri döneminde de gelişerek devam etti ve özellikle Kubilay Han ve 
sonrasında Moğollarla Uygular arasında önemli evlilikler gerçekleştirilmişti. 

3. Öngütler 

Cengiz Han Moğolları ile evlilik müessesi üzerinden ilişki kuran diğer bir Türk boyu ise Öngütlerdir. İlk dönem 
Öngüt yöneticisi Ala Kuş Teğin zamanında Nayman Hükümdarı Tayang bir elçi göndererek gücünü kıskandığı 
Cengiz Han’a karşı dostluk kurmak istedi ve Cengiz’e saldırmak amacıyla kuzey bölgelerinde bir ittifak teklif 
etti.13 Ordu ve halk içerisinde bu teklifi kabul etmek isteyenler vardı. Fakat Ala Kuş Tegin onlarla aynı fikirde 

 

10  Krause, Cingis Han: Yüan Shih, s. 30; Moğolların Gizli Tarihi, s. 159, 160; Reşideddin Fazlullah/Thackston, C. I., s. 213, 
C. II., s. 290; Ögel, Çingiz Han’ın Türk Müşavirleri, s. 12-14. 
11  Moğolların Gizli Tarihçesi, s. 189. 
12  Cüveynî, Tarih-i Cihan Güşa, s. 98; Reşîdüddîn Fazlullâh/Kerîmî, C. I., s. 107, 108; Reşideddin Fazlullah/Thackston, C. 
I., s. 76. 
13  Krause, Cingis Han: Yüan Shih, s. 25; Reşîdüddîn Fazlullâh/Kerîmî, C. I., s. 96, 97; Reşideddin Fazlullah/Thackston, C. 
I., s. 68, 69. 
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değildi. Nayman elçisini yakaladı ve onu, beraberinde getirdiği altı şişe şarapla beraber Tayang’ın saldırı planlarını 
Cengiz’e bildirdi. Cengiz, Öngüt elçisini beş yüz at ve bin koyun hediye vererek geri yolladı. Nihayetinde bu 
kurulan ittifak sonrası taraflar Tayang’a saldırma konusunda anlaştılar. Naymanlar mağlup edildikten sonra 
Ala Kuş Tegin, Cengiz ile beraber Chung-yüan şehrine gitti. Cengiz, Tayang’la mücadelesi sırasında kendisine 
bağlılığını ispatlayan Öngüt yöneticisi Ala Kuş Tegin’e kızını vermeyi yani ittifak ve evlilik ilişkisi kurmak 
istemişti. Fakat Ala Kuş Tegin yaşlılığını öne sürerek bu evliliğin Çin’de esir olan yeğeni Şigu ile yapılmasının 
daha uygun olacağını söyledi. Sonraki süreçte isminin sonuna güregen (damat) unvanının eklenmesinden de 
anlaşıldığına göre Ala Kuş Tegin ile Cengiz’in kızı arasındaki evlilik akdi bilinmeyen bir tarihte yapılmıştı.14 
Öngütlerle yapılan bu evlilikten sonra Cengiz’in aile üyelerinin Öngütler ile evlenmeleri alışılmış bir hâl aldı. 
Cengiz’in soyundan gelen büyük hanlar, kızlarını ve akrabaları olan kadınları her zaman için bu bölgede hüküm 
süren Öngüt yöneticilerin soyundan gelen idarecilere verdiler.15 

Cengiz Han, Ala Kuş Tegin’e memleketini koruması için geri dönmesine müsaade etti. Fakat tebaası 
önceden Ala Kuş Tegin ile fikir ayrılıkları yaşadıklarından, onu öldürdüler. Cengiz Han’ın kızı ve aynı zamanda 
Ala Kuş Tegin’in karısı Alakay Beki (A-li hei), üvey oğlu Po-yao-ho (Bo yao-Boyaohe-Wu-i) ve kayınbiraderinin 
oğlu Şigu (Chen-kuo/Şigu-Zhenguo) ile geceleyin kaçıp Çin sınırına vardı. Nöbetçilere haber verildi. Bir iple 
şehrin duvarına çıkıp Yün-chung’a sığındılar. Cengiz, Ala Kuş Tegin’in öldürüldüğünü işitince fevkalâde 
üzüldü.16 Harp işlerinden dolayı henüz memleket meselelerini tam olarak düzene koyamamıştı. Cengiz, Yün-
chung’u zapettikten sonra onları arayıp buldu. Alakay Beki önceden Kao-t’ang-wang unvanına sahip Ala Kuş 
Tegin ile evliydi. Onun oğlu Po-yao-ho henüz daha genç olduğundan, önce onun yeğeni Şigu’ya Pei-p’ing-wang 
unvanı verildi ve altın mührü kullanmasına müsaade edildi ardından Ala Kuş Tegin’den sonra dul kalan Alakay 
Beki, Öngüt Prensi Şigu ile evlendirildi.17 Po-yao-ho çok gençti. Cengiz 1219 yılında Po-yao-ho’yu beraberine 
alarak batı memleketlerindeki seferine götürdü. 1225 yılında seferden döndüklerine Po-yao-ho 17 yaşında idi. 
Şigu ölmüştü. Ala Kuş Tegin’in en küçük oğlu Po-yao-ho henüz çok genç iken batı memleketlerindeki sefere 
iştirak etmiş ve büyük yararlılıklar göstermişti. Geri dönünce ona Pei-p’ing-wang unvanı verildi ve Prenses Alakay 
Beki ile evlendirildi.18 Kısa zaman önce ölen Şigu’nun Alakay Beki’den Nieh-ku-t’ai (Öngüday) adında bir oğlu 
vardı. Öngüday, Toluy Han’ın Mengü’den küçük ve Hülagü’den büyük kızı Tumukan ile evlendirildi.19 

Alakay Beki, ilk önce Kin hanedanlığından iltica eden Bai Sibu adlı bir memurla evlenmiş fakat sonra 
dul kalmıştı. Sonrasında sırasıyla Ala Kuş Tegin ile sonra onun yeğeni Şigu ile ardından da Tegin’in oğlu Po-yao-ho 
ile evlenen Cengiz Han’ın kızı Alakay Beki, Öngütleri yani Ak Tatarları uzun süre idare etti.20 Daha da ötesi hayatta 
olduğu süre içinde Öngütlerin reisi oldu. Her gün kitap okumakla meşgul olurdu, hizmetinde birkaç bin kadın 
çalışmaktaydı. Savaş ilan etmek ve muharebeye katılmak gibi askerî işleri ve kararları da bizzat kendisi alırdı. 
Prenses çok akıllı biriydi. Hükümdar orduyu bizzat alıp dört tarafa savaşa çıktığında Alakay Beki memlekette 
kalır, askerî ve sivil işleri vekâleten yönetirdi. Hatta geçici bir süre Moğol devletinin işlerini de yürüttü. Prenses 

 

14   Zhao, Marriage, s.149, 150, 152; B. Y. Vladimirtsov, Moğolların İçtimaî Teşkilâtı: Moğol Göçebe Feodalizmi, çev. Ab- 
dülkadir İnan, TTK Yay., Ankara 1995, s. 95. 
15 Reşîdüddîn Fazlullâh/Kerîmî, C. I., s. 101; Reşideddin Fazlullah/Thackston, C. I., s. 71; Marco Polo, Dünyanın Hikâye 
Edilişi: Harikalar Kitabı, terc. Işık Ergüden & Z. Zühre İlkgelen, Ötüken Yay., İstanbul 2003, s. 158, 159. 
16   Reşîdüddîn Fazlullâh/Kerîmî, C. I., s. 101; Reşideddin Fazlullah/Thackston, C. I., s. 71. 
17  Moğolların Gizli Tarihi, s. 160; Moğolların Gizli Tarihçesi, s. 190; Reşîdüddîn Fazlullâh/Kerîmî, C. I., s. 225; Reşideddin 
Fazlullah/Thackston, C. I., s. 147; Zhao, Marriage, s. 149, 150. 
18   Cengiz İmparatorluğu Hakkında İlk Tarih Kayıtları: Meng Ta pei lu & Hei Ta shi lu, çev. Ankhbayar Danuu, yay. haz. 
Mustafa Uyar, Ötüken Yay., İstanbul 2012, s. 42. 
19  Reşîdüddîn Fazlullâh/Kerîmî, C. I., s. 101; Reşideddin Fazlullah/Thackston, C. I., s. 71; Ögel, Çingiz Han’ın Türk 
Müşavirleri, s. 307, 308, 311, 312; Meng Ta pei lu/Danuu-Uyar, s. 58. 
20  Zhao, Marriage, s. 149. 
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plan yapmayı bilir, orduyu bizzat idare eder, dört tarafa sefer bile düzenlerdi. Ordu ve memleketin büyük işlerini 
kontrol ederken hürdü.21 

Ala Kuş Tegin ile Alakay Beki arasındaki evlilikle başlayan dünürlük münasebetleri merkezî Moğolistan 
ve çevresiyle sınırlı kalmadı. Özellikle Kubilay Hanlığında birçok yönetici Uygurlu kızlarıyla evlenirken İran 
Moğollarında da yöneticiler Öngütlerden kendisine eş alarak ilişkilerin gelişerek büyümesine yardımcı olmuştur.22 

 
 

Sonuç 

XIII. yüzyıl dünya siyasetini temelinden sarsan, Çin’den Avrupa içlerine kadar bütün coğrafyanın kaderini 
yeniden yazacak olan ve bu sırada bozkırda yaşam mücadelesi veren genç bir Moğol olarak Cengiz ittifaklar ve 
evliliklerle ayakta kalabileceğinin farkındaydı. O dönem başarının sırrının kalabalık bir nüfustan geçtiğini iyi 
bilen Cengiz Han siyaseten evliliklerin yararlı olduğunu görmüş, amacına hızlıca ulaşmak için farklı adımlar 
atması gerektiğine kanaat getirmişti. Cengiz, eşi Börte sayesinde Konguratlarla akrabalık kurmuş, başka bir 
deyişle bozkırın belki de en kalabalık boyu ile geliştirdiği ilişkiler sayesinde gücüne güç katmıştı. Bu evliliğin 
kendisine çok fayda sağladığını gören Cengiz’in siyasî manevraları bununla sınır kalmamış, evlilik müessesesinin 
sağladığı gücün farkına varınca hiç çekinmeden kendisine ve aile fertlerine Moğol, Türk veya farklı ırklara tâbi 
kabileler/devletlerden eşler almak yolunu tercih etmişti. Ayakları yere basan, gerçekçi ve öngörüsü yüksek bir 
lider olan Cengiz devletini inşa ettiği dönemde önceki Moğol ileri gelenlerinden farklı bir dış siyaset izleyerek 
çevresinde kendinden daha kalabalık ordulara hükmeden yöneticileri dize getirmenin yollarını aramıştı. Cengiz 
bu emellerini yerine getirmek için harekete geçerken bir yandan da kadim düşmanlarına karşı, önceden beri 
iyi ilişkiler içerisinde olduğu boyları yanına çekmek için birtakım girişimlerde bulunmuştu. Çok ilginçtir ki 
Cengiz kendisine müttefik veya düşmanlarına karşı yanında savaşacak boylar ararken oğullarından çok kızlarına 
güvenmişti. Bundan dolayı oğullarına değil de kızlarına eş seçerken bozkırın boy/kabileleri arasında ki dengeyi 
gözeten Cengiz, kendisine faydalı olacağına kanaat getirdiği ve ileride muhakkak sıkı bir müttefiklik ilişkisi 
kurmak isteyeceği Uygurlar, Öngütler ve Karluklar gibi Türk boylarını yanına çekmek istemiş ve bunda da 
başarılı olmuştur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21  Meng Ta pei lu/Danuu-Uyar, s. 39, 41, 42, 58. 
22 Reşîdüddîn Fazlullâh/Kerîmî, C. I., s. 101; Reşideddin Fazlullah/Thackston, C. I., s. 71; Reşîdüddin Fazlullah/Aka, s. 76. 
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KADİM MEDENİYETİMİZDE KADIN 
 
 

Zekiye Demir* 

ÖZET 

Kadın ve aile konusu çoğu kez iç içe geçmiştir. Bu konu turnusol kâğıdı gibidir. Toplumların birbirinden 
farklılığı konusunda ışık tutar. Bu ışık bazen o toplumun karanlık ya da aydınlık yüzünü ortaya çıkarabilir. 
Özellikle feminist söylemin yani kadının değersizleştirilmesine itiraz edilmesinin ve hak ettiği değerin elde 
edilmesi mücadelesinin kısaca kadınların da erkekler gibi doğuştan haklarının olduğu vurgusunun yüksek sesle 
yapılmasından bu yana birçok toplumun kadınla ilgili geçmişi araştırılır ve görünür hâle geldi. 

Kadının olumsuz konumu ile ilgili konuşulduğunda genelde gözler Doğu toplumlarına çevrilir. Oysa 
objektif bakıldığında medeniyetin beşiği olarak görülen Batı toplumlarının, kadın konusunda sicillerinin pek de 
temiz olmadığı görülür. 

Herhangi bir toplumda kadının konumunun nasıl olduğunu tespit etmek için birkaç noktaya bakmak 
yeterlidir: Mitolojilerindeki kadın tasavvuru, kadının yaratılışı hakkındaki düşünceleri, kız çocukları doğduğunda 
gösterdikleri tavır, kadının iyiliği mi kötülüğü mü ya da neyi temsil ettiği ve kadının toplumsal hayattaki konumu. 

Bu çalışmada kadim medeniyetimizdeki kadın konusu, yukarıdaki noktalar açısından ele alınacaktır. Bunu 
yapmadan önce farklı kadim medeniyetlerde kadın ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapılıp ardından kendi 
medeniyetimizde kadının yeri üzerine yoğunlaşılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kadın, Eski Medeniyetlerde Kadın, Türk Medeniyetinde Kadın, Kadının Yeri, 
Topumda Kadın 

WOMEN IN OUR ANCIENT CIVILIZATION 
 

ABSTRACT 

The issue of women and family are often intertwined. This subject is like litmus paper. It sheds light on the 
differences between societies. This light can sometimes reveal the dark or bright side of that society. Especially 
since the feminist discourse, that is, the objection to the devaluation of women and the struggle to get the value 
they deserve, briefly emphasized that women have birthrights like men, the history of many societies about 
women has become researched and visible. 

When talking about the negative position of women, eyes are generally turned to Eastern societies. 
However, when viewed objectively, it is seen that Western societies, which are seen as the cradle of civilization, do 
not have a clean record on women. 

In order to determine how the position of women in any society is, it is enough to look at the social attitude 
at a few points: the woman’s imagination in their mythology, the thought about the creation of women, the attitude 
they show when girls are born, what the woman represents good or bad, and the position of women in social life. 

In this study, the subject of women in our Ancient Civilization will be discussed in terms of the above points. 
Before doing this, a brief information about women in different ancient civilizations will be given and then the 
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BİLDİRİLER KİTABI

 145 |



 

 

 
 

place of women in our own civilization will be focused on. 

Keywords: Woman, Woman in Ancient Civilizations, Woman in Turkish Civilization, Place of Woman, 
Woman in Society 

 
 

Giriş: Genel Bir Bakış 

Kadim toplumumuzda kadının konumu hakkında ancak farklı toplumlarla karşılaştırarak daha isabetli bir 
değerlendirme yapmak mümkün olur. Bu nedenle eski toplumlarda kadınların durumu ile ilgili bazı örnekler 
sunulması yerinde olacaktır. Bunların başında da Antik Yunan toplumu gelmektedir. 

Mitolojiler (halk öyküsü) önemlidir. Mitolojik anlatının yaygın ve güçlü olduğu toplumlarda insanların 
bunlardan etkilenmesi ve zihinsel kodlarının bu anlatılarla oluşması olası bir durumdur. Yunan mitolojisinde 
yaratılan ilk kadının imgesi bu toplumda kadına bakış ve kadınların konumu ile ilgili ciddi ipuçları sunar. Yunan 
mitolojisinde yaratılan ilk kadın Pandora’dır. Pandora ise yalan, hile, riya, hastalık, keder, ıstırap gibi birçok kötü 
şeyin sebebidir. Hatta bir Yunanlı filozof Hesiodos’a göre, fahişenin ve hırsızın doğal yapısına sahiptir 
(Karaaslan, 2014: 163; Kocabaş Atılgan, 2013:21). 

Annelik her toplumda kutsal bir olgudur. Bu kutsallığı kadına layık görmeyen Yunan mitolojisi, çocuğu da 
erkeğe doğurtur. Anne karnından doğmayan çocuk, erkeğin karnından doğamayınca bu kez baldırından doğar. 
Baldır önce şişer sonra da oradan çocuk çıkar (Karaaslan, 2014: 163). 

İstenmeyen kız çocuklarının imhası söz konusu olduğunda akıllara ilk olarak İslamiyet’ten önce kız 
çocuklarını diri diri toprağa gömdüğü söylenen Arap toplumu gelir. Oysa Arap toplumundan çok daha önce 
anneye rağmen, kız çocuklarının anne kucağından alınıp, kuyuya atılarak öldürülmesi eski Yunan toplumunda 
görülür. Ayrıca yine bu toplumda istenmeyen çocukların terk edildiği dönemde sıklıkla kız çocukları terk 
edilmektedir (Karaaslan, 2014: 164; Kocabaş Atılgan, 2013: 16). 

İçinde yaşanılan sosyo-kültürel atmosfer toplumun her bireyini etkiler. Toplumun aydınları da bundan 
payını alır. Sosyal bilimlerle ilgili çalışma yapan hemen herkesin yolunun uğradığı iki önemli Yunan düşünür 
Platon ve Aristoteles de mitolojilerle yoğrulmuş Yunan toplumunun kadınlarla ilgili olumsuz görüşünden paylarını 
almıştır. 

Aristoteles’te kadınlara yönelik olumlu bir yaklaşıma pek rastlanmazken Platon’da çelişkili bir yaklaşım 
görülür. Hem feministler hem de karşıtları Platon’un eserlerine bakarak onu kendi saflarında gösterebilir. Zira 
Platon, kadınlar konusunda paradoksal bir tutum sergiler; bir taraftan çağdaşların yapmadığını yaparak kadınlara 
önemli haklar ve eşitlikler verilmesi gerektiğinden bahseder, diğer taraftan kadınları bir sınıf olarak aşağılar. 
Onun bu tutumunun felsefesindeki diyalektik yöntemden kaynaklandığı söylenir (Arıtürk, 2017: 33-34). Neticede 
Platon, kadınların eğitilebilecek varlıklar olduğunu söylese bile hem Platon’a hem de Aristoteles’e göre de 
kadınlar, erkeklerle kıyaslandığında daha aşağı konumdadır. Hatta Aristoteles’e göre kadınlar doğanın bir 
garabetidir, evcilleştirilmemiş bir hayvandan biraz daha iyi durumda yaratılmıştır. Platon’un eserlerinde de 
kadınların varlık hiyerarşisinde yeri olarak köle ile hayvan arasında olduğu ifadelerine rastlanır (Karaaslan, 2014: 
167). 

Antik Yunanda eşcinselliğin yaygın olmasının altında yatan neden olarak, kadının aşağılanması erkeğin 
yüceltilmesi; iyi bir vatandaş olmak için genç erkeklerin, yetişkin erkeklerle tarafından eğitilmesi ve onlarla 
zaman geçirmesi gerektiği düşüncesinin olduğu söylenmektedir (Kocabaş Atılgan, 2013: 17). 

Kadınla ilgili negatif veya pozitif düşüncelere sahip olduğu fark etmeden bütün filozoflara göre kadınların yeri 
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evidir. Hatta bazılarına göre evin en elverişsiz, ışıksız, güneş almayan, havadar olmayan bölümüdür. 
Görevi ise ev işleri yapmak ve çocuk doğurmaktır. Kız çocuklarının ergenliğe girer girmez evlenmesi gerektiği 
düşünülür. Erkekler için uygun evlilik yaşı ise 30’ un üzerindedir (Arıtürk, 2017: 37; Kocabaş Atılgan, 2013: 16). 
Mesela Aristoteles evlendiğinde 37, eşi ise 17 yaşındadır. Aristoteles’e göre bu yaşlar, kadın erkek evlilik yaşı 
için en uygun yaşlardır. 

Vatandaşlık bugün de önemli bir pozisyondur. Bir devletin imkânından en çok o devletin vatandaşları 
yararlanır. Eski Yunan toplumunda da vatandaşlık oldukça önemli ve ayrıcalıklı bir statüdür ve Aristoteles, 
kölelerle birlikte kadınları da vatandaş olarak kabul etmez (Kıran, 2019: 350; Kavak, 2018: 198). Onun, kadınları 
vatandaş olarak kabul etmeyişinin ardında, erkeğin doğası gereği kadından üstün oluşu ve kadının ise aşağı oluşu 
vardır. Ona göre erkek yöneten, kadın yönetilen nitelikte olarak yaratılmıştır. Bu nedenle kadın, vatandaş olamaz 
(Arıtürk, 2017: 37). Genel olarak eski Yunan toplumunda halk meclisine üye yani vatandaş olmak için aranan 
şartlar: köle olmamak, yabancılardan olmamak ve kadın olmamaktır (Bilgin, 2004: 22). 

Bugün kadın haklarının en gelişmiş ve medeniyetin beşiği olarak görülen Avrupa ülkelerinde geçmişte 
kadının konumu ile ilgili birkaç örnek vermek konuyu zenginleştirecektir. Her şeyden önce Ortaçağ Avrupa’sında 
bir kadının hayatı boyunca üç defa dışarıya çıkması uygun görülmektedir; doğduğunda vaftiz edilmek için 
kiliseye, evlendiğinde koca evine ve öldüğünde ise mezara. Ayrıca kadın, evde kalması, evi hiç terk etmemesi 
gereken üç şeyden birisidir. Diğerleri ise kedi ve bacadır (Schipper, 2010: 349; Gılman, 1986: 36. Aktaran Tekin 
Önür ve Güneş, 2008: 3). 

Kadın hareketlerinin çıkışı Batı özellikle de Fransa kaynaklıdır. Aydınlanmanın ve modern toplumun 
öncülerinden sayılan Fransa’da kadının tarihteki konumuna bakıldığında bu hareketin niye bu ülkelerde çıktığının 
haklı sebepleri vardır. Ortaçağ’da Fransızlar, kadının insan olup olmadığını tartışmış ve bu tartışmaları sonunda 
kadının insan olduğuna, ancak erkeğin hizmeti için yaratıldığına karar vermişlerdir (Sercan, 1986: 9-21. Aktaran 
Tekin Önür ve Güneş, 2008: 3). Onların bu tavrı Fransız İhtilali’nde de görülmüştür. İhtilalin düşünsel alt yapısını 
oluşturan ve İnsan Hakları Beyannamesinin hazırlanmasını sağlayan Rousseau gibi düşünürlerin beyannamede 
talep edilen hakların erkekler için olduğu, insan hakkı denilince kadınları hesaba katmadıkları görülmüştür. 
Kısaca tüm insanlar için talep edildiği söylenen İnsan Hakları Beyannamesinde kadınların yeri yoktur. Devrim 
düşünürleri eşitlik deyince erkekler arası eşitliği, hak deyince de erkler için hakları düşünmüşlerdir. Bu duruma 
bazı erkekler ve devrimi var güçleri ile destekleyen hatta devrimi gerçekleştirmek için erkeklerden önde saraya 
yürüyen kadınlar itiraz etmiştir. 

1791’de Olympe de Gouges İnsan Hakları Beyannamesinden esinlenerek ‘Kadın Hakları Beyannamesi’ 
okumuş ve “Kadına darağacına çıkma hakkı tanınıyor; öyleyse kürsüye çıkma hakkı da olmalıdır. Kadınlar 
uyanınız” demiştir. Onun bu mücadelesi 1793’te giyotinle idam edilmesi ile sonuçlanır. Yine Fransa’da devrim 
yanlısı ve devrimin teorisyenlerinden olan Marki de Condorcet devrimci düşünür arkadaşlarının ve yöneticilerin 
kadınlar ile ilgili tutumuna ve milletin yarısının kanunlarda hiçbir hakkının olmayışına karşı çıkmış, onun da 
1794’te kadınların tam yurttaşlığa kabulü için verdiği mücadele, ölümü ile sonuçlanmıştır (Kurnaz, 1990: 5; 
Wikipedia 2022a; Wikipedia 2022b). 

O yıllarda İngiltere’de de kadınların durumu pek farklı değildir. 18. yüzyıla kadar kadın erkekle aynı 
sofraya oturamaz, soru sorulmazsa konuşamazdı (Sercan, 1986: 9-21. Aktaran Tekin Önür ve Güneş, 2008: 3). 

Geçmişte Avrupa’da kadının zayıf karakterli olduğu, bu nedenle de şeytana kolay kandığı inancı 
yaygındı. Şeytanın kontrolüne giren, insan olmaktan çıkan ve insanlara kötülük yaptığına inanılan ve cadı denen 
yaratıkların hemen hepsi de kadındı. Çoğu yakılarak öldürülen 40 bin ila 60 bin arası cadıdan bahsedilir 
(Wikipedia 2022c). 
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Batı toplumundan Doğu toplumuna döndüğümüzde kadınların en çok değer sorunu yaşadığı toplumların 
başında Hindular gösterilir. Hindu inancında kadınlar doğuştan kötü özelliklere sahip, kendi başına iş yapamayan 
ve yapmaması gereken bir varlık olarak görülür. Yaratılış sebepleri ise erkeği memnun etmektir. Kız çocuğu 
tanrının bir cezası olarak görülür ve istenmez. Bu düşüncede kız çocuklarının maddi bir yük olarak görülmesi de 
rol oynar. Hindularda Drahoma geleneği vardır, kız tarafı evlenirken erkek tarafına çeyiz parası verir. Dolayısıyla 
kız maddi bir yük olarak görülür ve kadınların kötü özelliklere sahip olduğu düşüncesiyle birleşince kız çocukları 
istenmeyen evlat olur (Güven, 2018). 

Hindu toplumunda kız çocuklarının istenmeyen evlat olması günümüzde de devam etmektedir. Bunu 
teknoloji yardımıyla imha edilen kız çocuklarında görebiliriz. 2019 yılında yapılan bir haberde Hindistan’ın 
Uttarkand eyaletine bulunan 132 köyde 3 ayda gerçekleşen doğumların hepsinde erkek bebeğin olduğu hiç kız 
bebeğin doğmadığı rapor edilmiş. Raporda, nisan ve haziran ayları arasında 132 köyde 216 erkek bebeğin 
doğduğu bunların tamamının erkek olduğu ve hiç kız bebek doğmadığı bilgisi bulunmaktadır (Haberler, 2019). 

Hinduizm’e göre kötü özelliklere sahip ve yetersiz görülen kadın, kendi başına iş yapamayan ve 
yapmaması gereken bir varlık olarak görülür. Doğumundan itibaren asla bağımsız olamaz, doğduğunda baba, 
evlendiğinde koca, kocanın yokluğunda ise oğulun gözetimi, denetimi ve kontrolünde olması gereken bir 
varlıktır. Asla bağımsız olmamalıdır. Sınıflı bir toplumsal yapıya sahip olan Hidularda en alt sınıfta Sundralar 
(köle-işçi) bulunur. Kadınlardan bahsedildiğinde Sundralarla birlikte bahsedilir. Bunun nedeninin eğitim, 
mülkiyet ve özgürlük gibi temel haklar konusunda sınırlandırılmış olmalarından kaynaklandığı düşünülmektedir 
(Tezokur, 2006: 104) Hayatının her aşaması bir başkasının kontrolünde olan, temel haklardan yoksun kalan 
kadının doğal olarak sosyal ve siyasal hayatta yerinden söz edilemez. 

Hindu inancına göre kadın, erkeğin her türlü ihtiyacını gidermek ve onu mutlu etmek için yaratıldığından 
evlenecek kız değil onu talep eden erkek önemlidir. Erkek kızdan birkaç kat daha büyük olabilir bu hiçbir şeklide 
sorun olarak görülmez. Kadın her hâlükârda kocasına itaat etmelidir. Kocası istemediği, sevmediği, ahlaki zaafları olan, 
erdemsiz, niteliksiz biri olsa bile iyi bir kadının kocasına itaat etmesi hatta bir tanrı gibi sürekli tapınılması 
gerektiği söylenmektedir (Güven, 2018; Tezokur, 2006: 100). 

Bir kadın için eşinin ölmesi kendisinin ya ölmesi ya da yaşayan ölüye dönüşmesi anlamına gelmekteydi. 
Eşi ölen kadının mutlu görünmesi ayıplanırdı. Saçlarını uzatamaz, her zaman kesilmiş olması gerekirdi ve günde 
bir kez hayatta kalacak kadar yiyebilirdi. Böyle bir yaşam bile ona çok görülürdü. Asıl olması gereken kocası ölen 
kadının Sati geleneğine teslim olmasıydı. Sati geleneği, kocası ölen bir kadının kendini kocasının cenaze ateşine 
atarak hayatına son vermesidir. Hindu inancına göre kadının kendini kocasının cenaze ateşine atarak yakması, 
kocasına olan bir görev ve erdemli bir kadın davranışıydı (Kayalı, 2017: 365-367). 

1. Kadim Medeniyetimizde Kadın 

Önceki bölümde de zikredildiği üzere medeniyetler için mitolojiler, destanlar, efsaneler önemlidir. Zira 
o toplumun varlık âlemine karşı tutumlarını, davranış ve yaklaşımlarını gösterir. Medeniyetlerin kadına yönelik 
yaklaşımları hakkında; kadının yaratılışı ile ilgili tasavvurları, mitolojilerinde, destanlarında kadını ele alış 
tarzları, çocuk sahibi olmaları durumunda kız çocuklarına gösterdikleri tavır ve kadına atfettikleri toplumsal 
konum hakkında açıkça ipucu verir. Biz de bu ipuçlarından hareketle ilk büyük Türk devletlerine giderek kadim 
medeniyetimizin kadın konusundaki yaklaşımı hakkında bilgi edinme imkânına sahibiz. 
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2. Yaratılış ve Mitoloji 

Kadının yaratılışı ile ilgili Türk destanlarında kadının erkeğin bedeninden değil tamamen müstakil olarak 
yaratıldığı belirtilmektedir. Sadece öncelikli olarak erkek yaratılmıştır ancak ikisinin de özü aynıdır ve o öz 
topraktır (Özmenli, 2018: 350). Türk mitolojisine bakıldığında kadının yaratılması ile ilgili kadını küçük düşüren, 
hakir gösterecek bilgiye rastlanmaz. Ayrıca destanlarda kadın, aydınlık, nur, ışık olarak simgelenmiştir. Yaratılış 
Destanı’na göre Tanrı Ülgen’e evreni yaratması konusunda ilham veren Ak Ana, ışıktan bir kadındır. Uygur 
Destanı’nda Böğü Han semavi bir ışıktan doğmuştur. Oğuz Kağan Destanı’nda Oğuz Kağan’ın eşi karanlığı 
yararak gökten inen mavi bir ışıktan doğmuştur. Kadınların metafizik bir varlık olarak simgelenmesi onların 
üstün bir varlık olarak değerlendirildiğini gösterir (İnan, 1998: 274,257; Sevinç, 1987: 12; Gündüz, 2012: 132; 

Tellioğlu, 2016: 213). 

Eski Türklerin kadınlara yönelik tutumuna dair en önemli bilgi Türk mitolojisini oluşturan destanlarda 
ve hikâyelerde bulunur. Ayrıca kitabelerden de o dönemin toplumu hakkında bilgi edinilebilir. Bu kaynaklara 
baktığımızda kadına yönelik pozitif bir algının olduğu cinsiyetinden dolayı yerilmediği görülür. 

Göktürklere ait Bilge Kağan Kitabesi’nde Türk milletinin yok olmaması için Tanrı’nın Bilge Kağan’ın 
babası İlteriş Kağan ile annesi İl Bilge Hatun’u tepelerinden tutup göğe yükselttiği yazar (Acar, 2019: 396). Bu 
ifadeden bir toplumun varlığını sürdürebilmesi için erkek ve kadına aynı derecede önem atfedildiği anlaşılır. Yine 
aynı kitabede Bilge Kağan kadınlara “Sizler anam hatun, büyük annelerim, ablalarım, hala ve teyzelerim, 
prenseslerim...” diyerek söze başlamasından (Kafesoğlu, 1998: 126; Gündüz, 2012: 132-133) onlara verdiği 
değer görülmektedir. 

Gökalp’e göre (1976: 213) eski Türk Mitolojisinde Hakan ile Hatun gök ile yerin evlatlarıdır. Güneş 
annenin, ay ise babanın gökyüzündeki temsilcileridir. Hakanı temsil eden Ay Ata göğün 6. Hatunu temsil eden 
Güneş Ana ise 7. katındadırlar. Hatunun temsilinin hakanın temsilinden daha üst katta olması kadının 
muhteremliğinin delaleti olarak belirtilir. Özmenli (2018: 351) 7 kat göğün üstüne çıkarılan kadının horlanıp 
tahkir edilmesi mümkün değildir der. 

Türk kadının güzelliği onu erkeğe sunulmuş bir obje hâline dönüştürmez. Bu durum Türk mitolojisinde 
güzellik tanrıçası Ayzıt’ta görülür. Güzelliği dillere destan bu kadın aynı zamanda ahlakın, namusun, erdemin ve 
faziletin temsilcisidir (Tellioğlu, 2016: 213). Ayrıca Dede Korkut Destanlarında hem kadının erkekte hem de 
erkeğin kadında aradığı temel özellik kahramanlıktır (Kaplan, 1951:100). Bu da kadında cinsellikten öte aranan 
nitelikler olduğunu gösterir. 

Türk mitolojisi destanlar ve hikâyelerde kahraman veya lider kadın tipleri önemli bir yer tutmaktadır. Bu 
kadınlar genellikle güçlüklerle başa çıkan, erkeklerle birlikte topraklarını, sevdiklerini korumak için mücadele 
veren, bazen de tek başına bir grubu yönetebilen kadın tipleri olarak görülür. Umay Ana miti de bunlardan 
birisidir (Çolak, 2016: 59, 61). 

Bars (2014: 136-138) eski Türklere yönelik destanların, efsane ve hikâyelerin bilgisi ışığında Türk 
kadını ile ilgili beş tipleme yapar: 1. Mücadeleci, korkusuz ve vatansever Alp (aktör, kahraman) kadın tipi, 2. 
Erdem, hüner, hikmet, bilgi, zekâ, beceri sembolü Bilge (sembol) kadın tipi, 3. Sevgi, iffet, sadakat, saygınlık 
sembolü Eş (sevgili) ve Anne kadın tipi, 4. Yiyecek ve barınak sağlayan Yardımcı (haberci) kadın tipi, 5. Büyü 
ve falla uğraşan Düşman kadın tipi (Bars, 2014: 136-138). Muhammet Hacı’nın da (2001:714-717) yine aynı 
kaynaklara dayanarak yaptığı kadın tiplemesi üçtür: 1. Kadın ilâh ve tanrıça tipi, 2. Kahraman kadın tipi, 3. Zeki, 
güzel, vefakâr kadın tipleri. Yapılan bu tiplemelere bakıldığında Türk mitolojisinde kadın nadir olarak kötü bir 
vasıfla 
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anılmıştır. Çoğunlukla kadın, anıldığı her yerde, her olayda olumlu ve değerli bir imajla anılmıştır. Koç’a göre 
Tür kadını (2011:179) “iyi yürekli bir ana, yardım sever, şefkatli, munis, bilge bir kişiliğe sahipken, vatan, millet, 
bayrak, namus, iffet söz konusu olunca, âdeta yırtıcı bir pars”dır. 

3. Kız Çocukları 

Bir toplumun kadına verdiği önem doğan çoğun cinsiyetine gösterilen tutumdan belli olur. Bazı 
toplumlara bakıldığında kız çocukları istenmeyen evlat statüsündedir. Oysa Türk kültüründe evlat isterken 
cinsiyet ayrımı yoktur. Tarihimizin önemli edebi eserlerinden olan ve insana her iki dünyada saadete ermek için 
takip edilecek yolu göstermek amacıyla kaleme alınmış Kutadgu Bilig (mesut olma bilgisi) bir hayat felsefesi 
sunar. Burada evlatlar arasında ayrım yoktur, oğul-kız her ikisi de gören gözün nuru olarak nitelendirilir. Yine 
Çora Batur destanında şu ifadeler geçer: “Deveden buğra, yılkıdan aygır, sığırdan öküz, koyundan koç keserek, 
Tanrıdan bir evlat isteyelim”. Çocuğu olmayan ve çocuk isteyen birisi Tanrı’ya kurbanlar kesiyor ve kız - erkek 
fark etmez, evlat istiyor. Bu kaynaklara baktığımızda kültürümüzde çocuk isterken cinsiyet ayrımı 
yapılmamakta, kız çocuğunun istenmeyen bir çocuk olarak görülmemektedir (Sevinç, 1987: 27). Yine Dede 
Korkut’ta Bay Bican Bey, Oğuz beylerinden kendine kız evlat vermesi için dua edilmesini istemiş, Oğuz beyleri 
de dua etmiştir (Cengiz, 2020: 58). 

4. Toplumsal ve Siyasal Konum 

Eski Türklerde kadının toplumsal hayattaki konumu hakkında bilgi sahibi olmak için özellikle aile 
içindeki yeri ve değerine, eğlence ve şölene dönüşen spor aktivitelerine katılım durumuna, savaş ve siyaset gibi 
toplumun geleceğini doğrudan etkileyen konulardaki pozisyonlarına bakmak yeterli olur. 

Aile toplumun mikro yapısıdır. Toplumu yansıtır. Aile bireylerinin aile kurumu içindeki yeri ve değeri 
aslında toplumdaki yerini ve değerini de yansıtır. Türklerde evlenmek, aile kurmak önemlidir. Evlenen kişi için 
‘ev-bark sahibi oldu’ ifadesi kullanılır. Buradaki ‘bark’ kelimesi kurulan yuvaya özel bir anlam yükler. Bark 
kelimesinin ev, barınak, konut, türbe, anıtkabir gibi anlamları vardır. Tekin’in Orhun Kitabeleri ile ilgili 
çalışmasında “bark”ın kutsal yer anlamında kullanıldığının örnekleri bulunmaktadır (Tekin 2017). Bu ifade 
önemlidir zira evlenen birisi için evi artık onun için kutsal bir mekândır. Kutsal mekânda haksızlık yapılmamalı, 
şiddet uygulanmamalı, huzursuzluk oluşturulmamalıdır. Aksine bu yerde huzur, barış, mutluluk olmalıdır. Bunu 
temin için de kutsal mekânda yani ailede kadının ve erkeğin aynı düzeyde değer görmesi, eşlerin bu değerle 
birbirine muamele etmesi gereklidir. 

Ailenin kurucu unsuru olan kadın ve erkeğin evlilikte rızası önemliydi. Kız, babadan istenir ancak 
annenin de bu evliliği onaylaması ve kızın bu evliliğe rıza göstermesi önemli bir şarttı (Sevinç, 1987: 68). Kadının 
ve erkeğin eş seçimi için temel kriterlerin başında kahramanlık gelirdi (Kaplan, 1951:100). Bu da aile kurulurken 
hem özgür iradenin varlığının hem de niteliğe verilen önemin göstergesidir. 

Eski Türklerde tek evlilik esastır. Çok evlilik yok denecek kadar azdır ve bu da daha çok yöneticilerin 
evliliğidir. Bu evlilikler siyasi nedenlerle gerçekleştiriliyordu. Türk töresi çok eşliliği kabul etmediğinden 
Hakanların dahi ikinci eşine Hatun dememişler Konçuy, Kuma gibi farklı isim kullanmışlardır (Gökalp, 1976: 
213). Kaynaklara bakıldığında tarihin hiçbir döneminde Türkler arasında çok evlilik yoğun olmamıştır. Yaygın 
gibi düşünülen Osmanlı Türklerinde bile evliliklerin %92’si tek eşlidir. Diğer %8’in tamamına yakını ise iki 
eşlidir (Özmenli, 2018: 253). 

Türk aile yapısında anne, baba kadar önemlidir. “Anne hakkı, Tanrı hakkı” ifadesi annenin önemini, 
anneye gösterilmesi gereken saygıyı, annenin yüceliğini ifade eder. Hatta Göktürk yazıtlarında ‘ana’ sözcüğü 
‘baba’ 
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sözcüğünden önce yazılmıştır. Yine Türk destanlarında ‘ana ata’ ifadeleri geçer (Gündüz, 2012: 130). Kaynaklara 
göre bir insanın geçmişi sorulurken kullanılan “soyun sopun nedir” cümlesindeki soy baba tarafı, sop ise anne 
tarafı için kullanılmaktadır (Özmenli, 2018:353). Bu soruş şekli kişinin baba tarafı ile anne tarafının aynı derecede 
önemli olduğunu, baba kadar annenin de önemini gösterir. 

Kadın aile içinde kendisini, çocuklarını ve evini ilgilendiren konularda söz hakkına, evlenme kadar 
boşanma, mal-mülk sahibi olma, miras alma, miras bırakma haklarına da sahiptir (Açıl, 2016: 70). Ayrıca kadınlar 
sadece ev işleri yapmaz ayrı zamanda tarım, hayvancılık, sürü sahipliği yapar, ata biner, ok atar, kılıç kullanır, 
savaşa katılır, yarışma yapar, top oynar, toylara katılır, kurultaylara giderlerdi (Bars, 2014: 122; Talibi, 2018; 
Onay, 2012: 351). Kadınları sorunları çözüme kavuşturan ve barışı sağlayan bir hâkim, devleti yöneten bir 
yönetici, ülkesi için savaşan bir asker ya da orduya komuta eden bir komutan olarak görmek şaşılacak bir şey 
değildi. Kısaca sosyal hayatın hemen her safhasında bulunurlardı. 

Kadim tarihimizde kadın günlük hayattan soyutlanmamış, baskı altına alınmamıştır. Horlanıp, 
aşağılanmamış bilakis yüceltilmiştir. Altay dağlarının en yüksek tepesine ‘Kadınbaşı’ denmesi kadına gösterilen 
saygının bir ifadesi olması açısından önemlidir (İnan, 2020:275; Sevinç, 1987: 45). 

Eski Türk toplumunda kadının toplumsal konumundaki değere bir örnek olarak Şamanların tutum ve 
davranışları da gösterilebilir. Şamanlar kadınların hem doğurgan hem de ince ruhlu ve sezgisi kuvvetli olmasından 
etkilemiştir. Kehanet ve ruhsal/psikolojik tedavi işi yapan Kamlar/Şamanlar (Gökalp, 1976: 40), yapacakları 
sihrin, tedavinin ve kehanetin kuvvetli olması için kendilerini kadına benzetmek için kadın giysisi giyip, saçlarını 
uzatıp, sakallarını kesmektedir (Onay, 2012: 352). 

Hayatı kadın erkek birlikte göğüsleyen eski Türklerde siyasette de kadının etkisinin olması doğal bir 
durumdur. Kadının siyasette etkisini en açık bir şekilde yansıtan örnekleri tarihi kaynaklardan bulmak 
mümkündür. Bu örneklerden bir kaçını paylaşmak konuya açıklık getirecektir. 

Hem Göktürklerde hem de Uygurlarda yöneticilere Kağan, Kağanların eşine de Hatun unvanı verilirdi. 
Devlet yönetiminde, her ne kadar yönetim önceliği Kağanda olsa da, Hatun da kocası ile birlikte yönetim işlerinde 
söz sahibi olmakta, hatta zaman zaman yönetimi bizzat eline almaktaydı. 

Hakan devletin başına geçeceği zaman Hatun ile birlikte ve törenle tahta oturdu. Tahtta eşi ile birlikte 
oturan Hatun, hem iç işlerinin hem de dış işlerinin yönetiminde yetkiliydi. Buyruklar yani toplum adına alınmış 
kararlar, yapılması veya yapılmaması konusunda kesinliği olan sözler, emirler “Hakan ve Hatun buyuruyor ki” 
ifadesi ile ilan edilirdi. Hatta buyrukta hatunun ismi zikredilmeyince kabul görmüyordu. Hatunlar hem iç 
işlerinde hem de dış işlerinde etkiliydi. Yabancı elçilerin kabulünde hatun hakanla birlikte olurdu, görüşmelere 
katılır, düşüncelerini ve kanaatlerini söylerdi. Elçi için verilen yemekte de Hakan’ın yanına otururdu. Hun 
imparatoru Atilla’nın eşi Arıkan’ın ayrı bir sarayı ve geliri olduğu kayıtlarda yer alır. Arıkan Hatun hem eşi 
ile birlikte hem de kendi sarayında elçileri kabul ederdi. Yine dış ilişkilerde etkili bir Hatun olarak Mete’nin eşi 
örnek olarak gösterilir. O, Büyük Hun İmparatorluğu adına, zamanın en büyük ve kuvvetli rakibi olan Çin ile ilk 
barış anlaşmasını imzalamıştır (Ziya Gökalp, 1976: 258; Sevinç, 1987: 31; Gündüz, 2012: 131). 

Hakan’ın savaş, av gibi farklı nedenlerle otağından ayrıldığında hatun, hakanın vekili olarak yönetim 
yetkisine sahip olurdu. Bazen de hakanın vefatından sonra yönetime geçer ve ülke siyasetine yön verirdi: Sabirlerin 
hakanı Balak Han ölünce yerine eşi Boğarık Hatun geçmiştir. Boğarık Hatun yüz bin kişilik Sabir ordusunu 
yönetmiş ve Bizans imparatoru I. Jüstinianus’i yenmiştir. Boğarık Hatun’un savaşçılığı, idareciliği Bizans 
kayıtlarına girmiştir (Wikipedia 2022d; Gündüz, 2012: 132). Yine eşi öldükten sonra yönetime geçen Eski Türk 
kadınlarından birisi 
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de Hun İmparatoru Bleda’nın eşidir. Bleda’ın Hatunu eşi öldükten sonra yaşadığı bölgenin sahibi ve idarecisi 
olmuştur (Peker, 2017: 160). 

Hatunlar savaş toplantılarına katıldıkları gibi zaman zaman savaşa da eşleri ile birlikte giderlerdi. Kocası ile 
birlikte savaşa katılan ve Alp Er Tunga’nın torunu olarak bilinen Tomris, eşi ölünce ordunun başına geçen bir 
başka Türk Hatunudur. Tomris Hatun başarılı bir şeklide ülkesini savunmuştur. Tomris Hatun Pers kralı Kirus’u 
mağlup edip öldüren ve Tomris Han unvanı alan ilk kadın hükümdar olarak da tarihteki yerini almıştır (Özmenli, 
2018: 350; Onay, 2012: 352; Sevinç,1987: 33; Çolak, 2016: 60). 

Hatunlar gibi Hakanların annelerinin de yönetimde etkisi olabilmektedir. Hakan Alp İlteber’in annesi Uluğ Hatun 
hâkim gibi yargı yetkisi kullanmış ve ülke içinde anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmuş, kanunlara karşı gelenleri 
cezalandırmıştır (Sevinç, 1987: 32). Bibi Terken Hatun da oğlunun vekili olarak ülkesini yönetmiştir (Peker, 
2017: 161). 

Ziya Gökalp’in “Eski toplumlar arasında hiçbir toplum Türkler kadar kadın cinsiyetine hak vermemişler ve saygı 
göstermemişler” ifadesi, 10. yüzyılda yaşamış gezgin İbn-i Fadlan’ın tespitinin tekrarı gibidir. Fadlan, Türk kadının 
hem siyasal hem de toplumsal etkisinden bahsederken gezdiği hiçbir toplumda Türk toplumundaki kadar kadına 
önem verilmediğini bildirmektedir (Öztürk, 2008; Onay, 2012: 351; Gündüz, 2012: 130). Kısaca kadim Türk 
medeniyetinde kadınların ülkenin iç işleri ve dış işlerinde siyasi ve idari faaliyetlerde bulunması yaşanılan ve 
normal görülen bir durumdu. 

 
 

Sonuç 

Medeniyetin kurucu unsuru insan, kadın ve erkek cinsinin genel adıdır. Medeniyetler incelendiğinde iki 
cinsin medeniyeti oluştururken, yaşatırken aynı etkiye ve değere sahip olmadığını görülür. Geçmiş toplumlarda 
bunun izi destanlar, hikâyeler gibi mitolojilerde/ halk öykülerinde, kitabelerde sürülebilir. 

Mitoloji hassaten önemlidir zira toplumun bir şey karşında tutum ve davranışlarını yansıttığı gibi bellek 
oluşturmada da etkilidir. Ne yapılması ya da yapılmaması gerektiği söylemleri ile büyüyen kişilerin oluşturduğu 
toplumun tutumunda benzerlik oluşturur. Eski toplumlarda Yunan ve Türk mitolojilerine baktığımızda kadın 
konusundaki mitolojik birikim ile toplumsal davranış uyumu bunu gösterir. Şöyle ki Yunan mitolojisi kadın ile 
ilgili negatif söylemlerden oluşur buna karşın Türk mitolojisi ise pozitif söylemden oluşur. Her iki kadim toplum 
kendi mitolojik söylemlerini toplumsal davranışlarında sergilerler. 

Kadın ve kadının toplumdaki yeri konusu feminist söylemin yaygınlaşması ile birçok alanda ilgi merkezi 
olmuştur. Bu çerçevede yapılan çalışmalarda kadim toplumlarda kadınların durumu da ele alınmıştır. Hangi 
toplum olursa olsun kadının konumunu tespit etmek için görülmesi gereken birkaç mihenk taşı vardır. Bunlar; 
mitolojilerinde kadının nasıl imgelendiği, nasıl yaratıldığı, kız çocuğu doğunca gösterilen tutum, kadının 
toplumsal ve siyasal alandaki yeridir. Tek tek tüm bunlar incelendiğinde eski Türk toplumu için genel olarak 
kadın konusunda şöyle bir çıkarımda bulunulabilir; kadın, mitolojik olarak pozitif imgeye sahip, erkekle aynı 
özden yaratılmış, çocukluğunda istenmeyen evlat durumunda olmamış, toplumsal ve siyasal yaşamın önemli ve 
etkili bir unsuru olarak karışımıza çıkmaktadır. Bunları söylerken şu gerçeği de eklemek yerinde olacaktır, bu bir 
genellemedir; kadim Türk toplumlarında düzey farklılığı olabilir, hatta genel itibarıyla kadının her anlamda 
değerli olduğu bir toplumda bu değeri göremeyen kadınlar da bulunabilir. Ancak çoğunluk olarak bir çıkarsamada 
bulunulduğunda İbn-i Fadlan ve Ziya Gökalp’in söylemleri tekrarlanabilir: Çağdaşları ile kıyaslandığında, hiçbir 
toplumda görülmediği kadar eski Türk toplumunda kadın değerlidir ve toplumun önemli bir kurucu unsurudur. 
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