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ÖNSÖZ 

Türk Basınında Aile ve Kadın (1860 - 1876 ) adlı tez 
çalışmamda, toplumun en küçük parçası olarak kabul edilen 
"Aile" kavramı ele alınmıŞtır. 

Ulusların temelini oluşturan aile; uygar gelişmelere açık, 
gelenek ve göreneklerine bağlı, bireylerin eğitim ve öğretimine 
gerekli özen göstermesi ile varlığını etkin bir şekilde 

sürdürmüştür. 

Çağdaş gelişmeler, ancak eğitilmiş bireyler ile izlenmekte, 
ve bireylere temel eğitimin verilmesi aile tarafından mümkün 
olabilmektedir. Böyle bir eğitim; ancak sağlıklı bir aile tarafından 
verilmekte, gelişmeye yönelik ulusların, çağdaş uygarlığı 
benimseyen birey yaratabilmelerinin, sağlıklı ve güçlü aile yapısı 
ile gerçekleşebilmektedir. 

Bu çalışmam esnasında; yardımları ve ilgileri dolayısıyla 
Sayın Hocam Prof. Dr. ·Tayfun Akgün.er ile Prof. Dr. Nüket 
Güz'e; aynca tezin yönetimi ve tamamlanmasında gösterdiği özen 
ve değerli yardımları için Sayın Hocam Doç. Dr. Durali 
Yılmaz'a teşekkürlerimi borç bilirim. 

Nebahat AKGÜN 
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GiRiŞ 

Tezimizin konusunu teşkil eden "Türk Basınında Aile ve Kadın ( 1860 -

1876) adlı çalışma, iki bölümden oluşmuştur. 

Birinci Bölüm; "Türk Toplumunda Aile ve Kadın" başlığı altında olup, 

ailenin tanımı, çeşitleri ile Türklerde aile dönemleri ele alınmıştır. 

Türk Aile yapısında meydana gelen değişimler incelenmiş, din 

kurallarının egemen olmasıyla ortaya çıkan yaşam tarzının özellikleri 

açıklanmıştır. 

İslclm dininin kabulü ile kadınların statüsü değişmiş, özellikle sosyal 

yaşamda faaliyetleri kısıtlanmış ve pasif bir konuma itilmiştir. Bu bölümde yine 

Tanzimat öncesi ve Tanzim.atı hazırlayan nedenler üzerinde durulmuştur. 

Devlete yeniden bir canlılık kazandırmak için Batıhlaşma ihtiyacının 

kaçınılmaz olduğu benimsenmiş ve 1839 yılından itibaren "Yenileşme" ve 

"Değişme" hareketi olarak bilinen Tanzimat dönemine geçilmiştir. 

Tanzimat dönemi, Türk aile yapısında köklü değişiklikler meydana 

getirmiş, kadınlara eğitim ve öğretim haklarının verilmesini, kızlar için liseler 

ve öğretmen okullarının açılmasını, kadınların erkeklerle eşit bir statü 

kazanmalarını ve kadınların meslek sahibi olmalarını sağlamıştır. 

Avrupa Medeniyetinin etkilerinin kendisini hissettirmeye başlaması ile 

düşünce, ilim, fen ve sanat yaşamında Türk kadınına yeni bir yol açmış ve Türk 

kadım, sadece eğitim ile yetinmeyip düşüncelerini sosyal çevreye de iletmek 

istemişlerdir. 

Bu düşünceden hareketle Türk kadını, yeni yayın organlarının 

açılmasına ihtiyaç duymuştur. Böylelikle, erkekler tarafından çıkarılan, kadın 

gazete ve dergilerini daha sonralan kadınlar da çıkarmaya başlamışlardır. Bu 



gazete ve dergilerde her çeşit düşünce ve öneriler belirtilmiş; Avrupa ve 

Amerika'daki kadının konumu ve fikirleri Türk kadınında da şekillenmeye 

başlamış ve bu düşünceler, gazete ve dergilerde yayınlanarak 

yaygınlaştırılmıştır. 

Bu yaygınlaşma ile ilgili olarak, Hanımlara Mahsus Gazetesi 'nin ilk 

sayısında yer alan "Tahdis-i Nimet Tayin-1 Meslek" adlı yazıda; 

" Memalik-i Osmaniyye'nin her cihetinde mek.tebler 

açılmış hiç bir ferdin tahsilden naslbslz kalmaması 

esbabına tevessül olunmuşdur. Nev' nev' kitaplar, 

risaleler, gazeteler şeklinde meş'alelerle pertev-i 

irfc\n bütün esh.tnnı tenvir edip zulmet-i cehalet 

büsbütün ortadan kalkmıştır. Yalnız erkeklerin değil 

Osmanlı kadınlarının da tahsil ve terbiyeden mahrum 

kalmamaları için pekbüyük himmetler, lUtuflar 

masnlf olmuştur. Erkek yahud ki kadın şu nimet-i 

celilenin kadrini takdir etmeyecek bir Osmanlı 

tasavvur edllmez. Vesile-i cemile bu oldukça 

teşekkürat-ı ib id-anesini , hi s siyat-ı 

minnetdarinesinl arz ve izhar etmeyecek bir ferd 

bulunmaz.• ( 1 ) • 

(Osmanlı Devleti'nin her yerinde okullar açılmış, 

bütün bireylerin eğitim ve öğretimden 

yararlanabilmesi istenilmiştir. Çeşit çeşit kitaplar, 

dergiler, gazeteler bütün çevresini aydınlatan bir 

meşale gibi bilgisizlik ortadan kalkmıştır. Yalnız 

erkeklerin değil, Osmanlı kadınlarının da eğitim ve 

terbiyeden yararlanabilmeleri sağlanmıştır. Erkek 

veya kadın kendilerine sunulan ve yapılması 

( ı.) Hanımlara Mahsus Gazete, İstanbul, 1895, Sy.l (Tahdis-i Nimet Tayin-i 
Meslek). 



lstenllen bu bilytık nimete karşı duyarsız ve 

minnettarsız kalması mümkün değildir.) 

görüşüne yer verilmiş olup; aynı gazetenin bahse konu sayısında; 

"Kadınların tahsil ve terbiyesine bir mülkün 

terakkisi emrinde eşedd-l lhtlyic vardır. Bir kavim 

ailelerin birleşmesi ile hbıldır. Ailede bir cüz'(i 

yani erkek m6ktesebat-ı llmlyye ile tezyin edip 

kadın mahrlim kalırsa o tile ve bunların ter.ldb ettiği 

hey'et-i içtlm4ide pek Uer gitmez. Tekmil ecz4nın bir 

arada terakkisi ıa.zımdır. Fiklrllve muktedir zatlar 

bir kavmin terakkisini ölçüp biçmek için 

kadınlarının derece-i mükteseba.t ve malUmatını 

mikyas tutuyorlar. Yanlış yapmış olmuyorlar. Kadın 

ne derece malilmatlı olursa onun ağuş-ı terbiyetinde 

büyüyecek çocuk o kadar ili terbiye görür. İleride 

mensub olduğu kavmin terakkisine saadetine 

çalışacak bu çocukdur. Bir kavimde kadınların 

terbiyesi, fazileti, hüsn-i ahlakı, maldmitı ne kadar 

güzel ve metin olursa umumen efdd o derece güzel ve 

sağlam bir terbiye ve lllm esası üzerine büyümüş 

olur. 

Kadınlar ma.der-1 insiniyettirler. Bunların terbiye 

ve tahsili itide bir kavmin saadet halini temin eder •• 

Da'rü'l-muallimit ve Kız Sanayi Mektebi gibi büyük 

darü't-Tedrisler ına.sa mahsfts rüşdiyeler v e 

ibtidilyeler gibi mektebler Osmanlı kadınlarının 

terbiye ve tahsili için küşid edilmiş ve saye-l 

şahanede miktarı çoğalmıştır." \ 2 : .. 

ı · , . Hanımlara Mahsus Gazete, a. g. y., Sy. 1. 



(Kadınların terbiye ve eğitiminde bir ulusun 

ilerlemesi için büyük gereksinim vardır. Bir u 1 us 

ailelerin birleşmesi ile mümkündür. Bir ailede 

sadece erkekler eğitim görüp, bundan kadınlar 

yararlanamazsa, o ailenin ve o ulusun gelişmesi 

mümkün değildir. 

Geniş düşfincelere sahip kişiler, bir ulusun 

gelişmesini kadınların bulundukları mevki ve 

eğitimlerine ilişkin değer veriyorlar. Bu düşünce de 

yanlış değildir. Kadınlar ne kadar eğitimli olurlarsa, 

onun , terbiyesi altında büyüyecek çocuk da o derece 

iyi terbiye ve eğitim görecektir. Bir ulusun devamını 

ve gelişmesini sağlayacak olan bu çocuktur. Bir 

ulusun kadınlarının terbiyeleri, eğitimleri ve 

kültürleri ne kadar gdzel ve kuvvetli olursa, çevresi 

de o derece güzel eğitimli, kültürlü yetişmiş 

olacaktır. 

Kadınlar annelerdir. Bunların terbiye ve eğitimi 

bir ulusun mutluluğunu hazırlamaktadır. Kız 

Öğretmen Okulu ve Kız Sanat Okulu gibi büyük 

okullar, kızlar için ilkokullar ve orta okulların 

Osmanlı kadınlarının terbiye ve eğitimi için açılmış 

ve sayılan çoğaltılmıştır.) 

şeklinde ifade edilen bu yazıda ailenin önemi ve kadının konumu hakkında 

konumu h~da yorum yapılmıştır. 

Çalışmanın ikinci bölümünde; Türk Basınının 1860 - 1876 tarihleri 

arasındaki genel bir değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu değerlendirmede; Türk 

aile ve kadınının basın hayatına girişi, çeşitli düşünceleri (eğitim, evlilik, 

çocuk eğitimi, sanat, dil sorunu, moda, gelenek ve görenek, sağlık, eğlence 

gibi) hakkında yorumlarda bulunmaları, bu yorumlan ile kamuoyunu 

yönlendirmeleri incelenmiştir. Bu incelemede ele alınan yazılardan 

bazılarının öztürkçeleri ile karşılıkları verilmeye çalışılmıştır. 



Kadınların basın hayatına girmeleriyle; özellikle, aile yaşamında sosyo -

kültürel, sosyo-ekonomik, bilimsel, sanat, sağlık alanındaki etkileri ve rolleri 

incelenmiş olup, bu konularda çeşitli yorumlar yapılmıştır. 



BİRİNCi BÖLÜM 

TÜRK TOPLUM HAYATINDA AİLE VE KADIN 

Türklerin İslam dinini kabul etmeden önce ailenin ; pederi, kan 

akrabalığına dayalı, özel mülkiyetin olduğu, kadın erkek eşitliğinin hukuken 

sağlandığı ve evlenmenin sözleşme ile kurulduğu bir yapıda olduğu 

görülmektedir. 

Türklerin, İslam dinini kabul edip yeni bir uygarlığa girmeleri ile 

zamanla tutucu çevreler ve kişiler tarafından büyük şehirlerde kadınlara ait 

kısıtlamalar getirilmiştir. Bu kısıtlamalar, Osmanlılar'da daha artarak kadınlara 

yönelik yasaklayıcı boyutlara ulaşmıştır. 

Tanzimat döneminde, aile yapısı değişme ve yenileşme göstermiştir. Aile 

yapısının değişmesi en çok ailenin önemli unsuru olan kadını etkilemiştir. 

Tanzimat'tan II.Meşrutiyet'e kadar kadının toplumsal statüsünde gelişmelerin 

olduğu görülmektedir. 1856'da çıkarılan "Arazi Kanunu" ile kadınlar da veraset 

hakkına sahip olmuşlarıdır. 1870'de İstanbul' da, "Darülmuallimat", (kız 

öğretmen okulu) açılmıştır. Aynca, bu dönemin meşhur yazarları çıkardıkları 

gazete ve dergilerde kadına ve kadın haklarına daha çok yer verilmiştir. 

Böylece özgür tartışma ortamı yaratılmış, feminist düşüncelerin ortaya 

çıkmasına neden olmuş ve bu nedenle birçok kadın dernekleri de kurulmuştur. 

Birinci Dünya Savaşı 'nın başlaması ile birlikte kadın da sosyal ve 

ekonomik yaşamın içinde yer almıştır. 

Cumhuriyet ile Türk Kadını siyasal, kültürel, ekonomik, toplumsal 

yasaklayıcı unsurlardan arındırılmıştır. Bugünlere gelinirken Türk gelenek ve 

görenekleri yitirilmeden, yaşam şartlarına göre yeniden biçim verilerek 

toplumumuzun çekirdiğini teşkil eden aile yapısı korunmuştur .. Ailenin temel 

taşı olan kadın da sahip olduğu saygınlığını ve üstünlüğünü sürdürmüştür. 
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1. AİLENiN GENEL TANIMI, ÇF.ŞİTLERİ 

A. GENEL TANIMIAMAI.AR 

Ailenin tanımı; bugünün deyimiyle ana, baba ve çocukların 

oluşturduğu ortak bir nitelikteki üretim ve tüketim ünitesidir. İnsanlığın ilk 

çağlarına doğru gidildiğinde karşımıza değişik aile yapılan çıkmaktadır. 

Aile kavramı tarih boyunca toplumdan topluma değişiklikler 

göstermektedir. Çünkü aile, toplumun temelidir. Toplumlar her dönemde 

ailelerden meydana gelir. Aile toplumu, toplum da aileyi yaratmış, yaşatmış ve 

değiştirmiştir. Bu nedenle ailenin tam bir tanımını yapmak kolay değildir, 

Çeşitli yazımlarda, "Aile"nin değişik şekillerde tanımlandığım görürüz : 

"En yalın aile biçimi, kan-koca ve çocuklardan oluşan ailedir"(~. 

11 Aile, kandaşlık bağı ile birbirine bağlı uzuvların vücuda getirdiği bir 

topluluktur " (2) • 

. "Anayasa sözlüğünde ise, "Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, 

ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder"( 3) • 
şeklinde tanım verilmektedir. 

"Aile, biyolojik ilişkiler sonucu insan türünün devamını sağlayan, 

toplumsallaşma sürecinin ilk ortaya çıktığı, karşılıklı ilişkilerin belirli 

kurallara bağlandığı o güne dek toplumda oluşturulmuş özdeksel ve tinsel 

zenginlikleri kuşaktan kuşağa aktaran biyolojik, psikolojik, ekonomik, 

toplumsal, hukukşal vb. yönleri bulunan toplumsal bir birimdir" ( 4) • 

( ı) Serim Timur, Türkiye'de Aile Yapısı, Hacettepe Üniv. Yay. No. D. ıs, Ankara, 
1972, s.3 

( ı) Z. F. Fındıkoğlu, İçtimaiyat, No. 319, İstanbul, 1947, s.320. 

( 3.. Hasan Eren - Hamza Zülfikar, Anayasa Sözlüğü, T. D. K. Yayınlan, Ankara 
1986, s. s. 

( 4. ) ônal Sayın, Aile Sosyolojisi, İzmir, 1990, s. 2. 
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"Aile, toplumların gelişme aşamalarına göre farklı özellikler gösteren bir 

kurumdur"( s) . 

"Aile", topluluğun en üst kademesinin başında bulunan "devlet" in küçük 

bir modelidir"( 6) • 

"Aile tabiri geniş manada olmak üzere evlilik ve hısımlık rabıtaları ile 

birbirlerine bağlı olan şahısların heyeti umumiyesini ifade eder'{ 7) • 

Bir başka tanımda ise, "Aile, içinde insan türünün belli bir biçimde 

üretildiği, topluma hazırlanma sürecinin belli bir ölçüde ilk ve etkili biçimde 

cereyan ettiği, cinsel ilişkilerin belli biçimde düzenlendiği... " bir yer olarak 

belirtilir ve şöyle devam edilir: " ... eşler ve ana-babalarla çocuklar (ailenin 

biçimine göre başka yakınlar) arasında belli bir ölçüde içten, sıcak, güven 

verici ilişkilerin kurulduğu, yine içinde bulunulan toplumsal düzene göre 

ekonomik etkinliklerin az ya da çok, bir ölçüde yer aldığı bir toplumsal 

kurumdu r" şeklinde olup , "Bir sosyal mekanı, t ü m sosyo-ekonomik 

fonksiyonlarıyla paylaşan ve onu yeniden üreten en küçük birime aile denir '( 8) • 

Aile hakkında yapılan tanımlamalardan çıkarılabilecek sonuçta aynı 

noktaya varılmaktadır. Aile denildiği zaman, toplumların gelişme süreçlerine 

göre değişik özellikler gösteren , sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik 

fonksiyonlarıyla bir mekanı paylaşan anne-baba ve çocuklardan oluşan küçük 

bir birimdir. 

1. Klan Ailesi : Uk toplumlara baktığımızda ilkel bir hayat tarzı 

görülür. Bu dönemdeki insanlar sürüler halinde yaşarlar. Sosyologlar en ilkel 

toplum şekli ve bu toplumların sosyal kuruluşları hakkında kesin bir yargı 

( S) Emre Kongar, İzmir'de Kentsel Aile, Ankara 1972, s.22. 

( 6.) Abdülkadir Donuk, "Çeşitli Topluluklarda ve Eski Türklerde Aile", Tarih 
Dergisi, İstanbul 1982, s. 147. 

( 7.) A.Samim Gönensoy, Medeni Hukuk, İstanbul, 1937, Üçüncü Bab (Evlenme), 
s. s. 

( 8.) özer Ozankaya, Tfiilumbilim, Ankara, 1986, s. 281; Arif F.sin, Küçük Gruplar 
S~olojisi, (Bası armş Ders Notları), Mimar Sinan Üniversitesi, lstanbul, 
199 . 
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birliğine varamamışlardır. Ünlü Fransız sosyologlarından E. Durkheim, en ilkel 

toplum şeklini klan (boy) olarak belirtir( 9). Klan, bir topluluk olarak ele 

alınmalıdır. Klan'ın bilinç kaynağını totem oluşturur. Totem, Klan'ın ve Klan 

fertlerinin ortak adıdır. Aynca totem ortak dinsel bir unsurdur. Totem sihirli 

bir güce sahiptir. Bu güce "mana•{ ıo)adı verilir. Klan'ın totemi hayvan veya 

bitki olabildiği gibi mistik gücüne inanılan bir nesne de olabilir. Totem olan bu 

varlıklar klan fertleri tarafından kutsal sayıldığından onları öldürmek veya 

yemek tabudur. Totem inancı veya totemizm sistemi ilkel toplumun sosyal 

yaşayışını düzenleyen en önemli etkendir. Klan'ı oluşturan fertler, Klan'ın 

adını taşıdıklarından kendilerini kandaş kabul edilmektedir. Klan fertleri 

arasındaki kandaşlık bağı aile olarak kabul edilir. Bu nedenle klan bireyleri 

birbirleri ile akraba olduğundan kendi içlerinde evlenmezler. Çünkü, 

birbirleri ile evlenmeleri tabudur. Bu topluma göre klan üyeleri aynı kanı 

taşımaktadır. Klan bireyleri dışarıdan evlenirler. Bu da "ekzogami" (dışarıdan 

evlenme) 'yi meydana getirmektedir ( 11). Böylece evlenmeler klanlar arasında 
olmaktadır. Toplu ve aynı şuur içinde yaşayan insanlara totem ailesi 

denilmektedir. 

2. Anaerkil Aile : Klan 'ın totem inançlarına bakılırsa, akrabalığın 

temeli ana soyu olarak kabul edilir. Çünkü, doğan çocukların yalnız 

annelerinin bilinebildiği durumda kadın önemli bir rol oynamaktadır. Kadın 

"ata" olarak kabul edilmektedir. Klan' ın erkekleri dışarıda avcılıkla ve 

toplayıcılıkla uğraşırken, kadın da çocuklara bakmak, korumak, toprağı 

işlemek, bitkileri yetiştirmek, hayvanları evcilleştirmek ve çanak çömlek 

yapmak görevini yüklenmiştir ( 12 ).Kadın evde bu görevleri yüklenirken 

Amazon kadınlan da daha çok erkek gibi dışarıda avcılık ve toplayıcılıkla 

( 9.) Mehmet Eröz, Türk Ailesi, Eğitimde Temel Kavramlar Serisi, İstanbul, 1977, 
s.3'den naklen. 

( 1 O) Mehmet Eröz, a g. e., s.3. 

( 11) Mehmet Eröz, a. g. e., s. 4. 

( 12\,. Reed Evelyn, Kadının Evrimi, (Çev. Şemsa Yeğin) Payel Yayınlan, İstanbul 
1983, s. 154-155. 
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uğraşmıştır. Hatta Amazon 'lar çok iyi silah kullanabilmek için kız çocuklarının 

küçüklüklerinde sağ memelerlru dağlaınalan sözkonusudur ( 13). 

Böylece totemik toplumların kadınları, erkeğe göre daha fazla 

sorumluluk ve görevler yüklenmişlerdir. Ayrıca, "boy"larının toprağa 

yerleşmesine adım attıran faktör olarak görülebilmektedirler. Toplumların 

toprağa yerleşmesi, insan evriminin göçebelikten toprağa yerleşmesi ile sosyal 

yapıda da önemli değişikliklerin olmasını sağlamıştır. Sosyal yapının değişmesi 

ile birlikte aile yapısı da değişir. Totem akrabalığında gördüğümüz "totemdaşlık" 

yerini "gerçek kandaşlığın" aldığı akrabalık ilişkileri oluşturur. Meydana 

gelen anaerkil aile yapısında ana soyu akrabalığın temelini oluşturmuştur. Ana 

soyu gerçek kandaş kabul edildiği için beraber yaşamaya başlamışlardır. Bu 

dönemde kadına yüksek bir itibar ve toplumsal değer verilmiştir. 

3. Ataerkil Aile : Toplumların yavaş yavaş toprağa yerleşmeye 

başlaması toplumsal evrimi yaratmış ve sosyal yapılar değişmiş olup, aile şekli 

de değişikliğe uğramıştır. Sosyal değişikliklerin sonucunda klanlardan sonra 

yerleşik bir nevi köy hayatı yaşayan yeni bir toplum şekli ortaya çıkmış, totem 

inançları silinmeye, ata dini, kültürü yerini almaya başlamıştır( 14). 

Toplumda toprak kültürünün gelişmesi, teknolojik değişmeler erkeğin 

rolünü etkilemiştir. Erkeğin tarım işlerinde çalışmaya başlaması, madenleri 

işlemesi ve kullanması, savaşlara katılması, servetini arttırması, toplum 

içindeki itibarını ve prestijini korumuştur. Böylece, babanın sınırsız 

egemenliğine dayanan ataerkil aile tipi oluşmuş ve baba, kendi soyundan 

olanlarla birlikte yaşamaya ve varlığını onlara devretmeye başlamıştır. Baba 

tarafından gerçek kandaş olanların bulunduğu yeni bir aile çeşidi ortaya 

çıkmıştır. 

Balkanlarda görülen "Zadruga" ailesi bölünmez, baba tarafından gerçek 

kandaş olan insanların birlikte yaşadığı aile şekli de ataerkil'e benzemektedir. 

Zadruga ailesi veya Bölünmez Asabe ailesinde, babanın "sınırsız egemenlik" ve 

'~ )} 

( 13) Mesut Önen, özel Dosyadan Bilgi, Osman Çüner'den naklen, 1992. 

( 14.) özer Ozankaya, a. g. e., s. 284 - 285. 



otoritesi bulunmamakta olup, aileyi yönetir, sadece kansı kendisine destek ve 

yardımcı olurdu( 15). 

Ataerkil ailede babanın otoritesi sonsuzdu. Bu sonsuzluk veya sınırsızlık 

babaya her türlü yetkiyi tanıyordu. İnsanların soyu artık anneleriyle 

belirlenmiyor, baba soyuyla belirleniyordu. Soyun erkek çocukla belirlenmeye 

başlamasından dolayı itibarı yükseldi. Bu durumda, babanın erkek çocuğu 

olmadığı zamanlarda başka kadınlarla evlenmesi normal bir durum olarak 

kabul edilirdi. "Çok eşlilik" (polijini) meydana geldi. Böylece bu durum 

yaygınlaşmaya başladı. Frkek ekonomik durumuna göre istediği sayıda kadın 

alabiliyordu. Bu durumu "Toplumbilim" adlı kitapta, "Ne din, ne hukuk, ne de 

töre bunu yasaklamış değildi"( 16) diye belirtir. Başlangıçta, erkek evlat ile 

devam ettirilen baba soyu, bu soyun devam ettirilmesi amacıyla gittikçe 

yaygınlaşu. Amaç ve gereksinmeler değişik boyutlar almaya başladı. 

4. Geleneksel Geniş Aile : Geleneksel geniş aile yapısını sosyal 

evrimde kentsel yaşamdan farklı kırsal bölgelerde yaygın olduğu 

görülmektedir. Bu aile şeklinde babanın salt egemenliği sözkonusudur. 

Aile içinde ana-baba, çocuklar ve onların eşleri, çocukları, babanın 

annesi ile babası, erkek kardeş, onların oğulları, gibi akrabalık sistemi 

sınırsızdır. Yani geniş aile şeklidir. Bu geniş aile şekli kırsal kesimde toprakla 

uğraşan insanlar arasında görüldüğü için ailenin erkekleri baba mesleğini 

devam ettirmekte; bu da ailenin toplumsal ve yerleşim yönünden kalıtsal 

kılmaktadır( 1 7) • 

Aile; bireylerini ekonomik, dinsel, mesleki, sosyal ilişkiler, eş seçimi ve 

yerleşim, maddi ve manevi yardım veya koruma, eğitim gibi yönlerden 

desteklemektedir ( ıs).Bu tür ailede bireylerin baba mesleğini devam ettirmeleri 

( 15) Mehmet Eröz, a. g. e., s. 5. 

( 16.) özer Ozankaya, a. g. e., s. 285. 
, \ 

( 17 J Serim Timur, "Türkiye'de Aile Yapısının Belirleyicileri", Türk Toplumunda 
Kadın, Türk Sosyal Bilimler Derneği, Ankara, 1982, s.99. 

,. 18 ) \ Emre Kongar, a. g. e., s. 12. 
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ve evlendikten sonra da aynı evde oturmaları, dışa açılmamaları, paranın evin 

en büyüğünde veya babada toplanması, toplumsal gelişmeyi ve sanayileşmeyi 

engellemektedir. Bunun yanında geleneksel geniş ailelerde yüksek iş 

bölümünün olması, belirli .bir birikimin, mal ortaklığının ve endüstrileşme 

yolunda bir gelişmenin olmasına neden olmuştur( 19) • 

S. Çekirdek Aile : Çekirdek aile bugün modern toplum yapısında 

gördüğümüz anne, baba ve evlenmemiş çocuklardan oluşan küçük bir birimdir. 

Bu küçük birim, geleneksel geniş aile şeklinden çekirdek aile şekline doğru 

değişme eğilimi göstermiş, bu eğilimi, bir nevi sosyal evrim çizgisi izlemiştir. 

Zamanla çeşitli sosyal sebeplerle ailede baba otoritesi zayıfladı. Ekonomik ve 

sosyal hayattaki değişmeler ve gelişmeler, aile içinde kadın ve çocuklara da bir 

hak ve değer kazandırmıştır. 

Çekirdek aile yapısında bireyler; eş, meslek, yerleşim, faaliyet, ailevi 

kar arlar gibi seçimlerini istek ve olanakları doğrultusunda gerçekleştirmeye 

başladılar. Geleneksel aile şeklinde görülen gelirin, tek bir kişide toplanması 

özelliği çekirdek ailede de ailenin ortak ihtiyaç ve giderleri olarak 

gösterilmiştir. Bu aile şeklinde tüm bireyler arasında diyaloğun sınırsız olması 

demokrasinin çağdaş şekilde yerleşmesi ve uygulanmasının bir görüntüsüdür 
( 20). 

Kırsal bölgelerde gördüğümüz geleneksel geniş aile şeklinin kentlerde 

anne, baba ve evlenmemiş çocuklardan oluşan bir küçük birime yerini 

bırakmıştır. Bu çekirdek aile, toplumların değişme ve geçiş dönemi olgusunun 

getirdiği dönemeçler, temel tür olmaya ve etkisinin sürekliliğini 

sağlamlaştırmaya devam etmiştir. 

Çekirdek aile yapısı, toplumsal ve sosyal gelişmeyi sağlamış; ayrıca 

"bireysel özgürlüğün" en iyi şekilde işlerliliğinin görüldüğü bir birim şekline 

girmiştir. 

( 19) önal Sayın, a. g. e., s. 8 - 9. 

( 20 ) Önal Sayın, a. g. e., s. 11. 
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il. TÜRKLERDE AİLE DÖNEMLERi 

A. ISIAM ÖNCESİNDE TÜRK AİLESİ 

Eski Türklerin ilk ailelerine yazılı kaynaklar esas alınarak bakılırsa, 

ilk Türkler Göktürkler'dir. Yedinci asırdan itibaren yazılı metinler Göktürk 

kitabeleri olarak kendilerini gösterirler. Bu Göktür k kitabelerinde akrabalık 

bağlarını ifade eden cümle: "Bir kişi yangılsar, oguşı budını bişükinge tegi 

kıdmaz11( 21 ) şeklindedir. Bu sözler bizlere "Oğuş" kelimesinin "oymak, hısım, 
akraba, kabile, soy, sop, kavim, kardeş, aile, nesil"! 22) manalanna geldiğini, 
"bişük" kelimesinin ise, 11nesil, akraba, soy, sop, kavim, kardeş, akrabalık'{ 23) 

anlamlarını verdiğini, "bod", kelimesinin de "boy, kabile'( 24)gibi manaları 
içerdiğini göstermektedir. Böylece Eski Türklerde soy, boy ve millet 

kelimelerinin varoluşu o dönemdeki sosyal gerçeği ve düzeni yansıtmaktadır. 

Eski Türklerde ilk toplumsal kurum olarak gördüğümüz aile; Ôgel, Türk 

tarihinin kökü ve dinamik çekirdeğini Türk aile düzeninde bulmaktadır( 2 5). 
Aileyi biçim yönünden incelersek, "geniş aile" şeklinde olmayıp, "küçük aile" 

( 26 )yapısında ve pederi bir şekildedir. Bu aile, pederi (babalık) aile yapısını 
içermekte, pederşahi bir yapı göstermemektedir. Pederi ailede baba mutlak 

otorite değil, kurucu, yar~mcı ve destekleyicidir. Aile bireyleri, tamamen 

bağımsız ve eşittirler. Pederi yani babalık aile biçimi Eski Türklerde ve 

( ıı.) Muharrem Ergin, Orhun Abidelerit 1000 Temel Eser, İstanbul, 1983. (Bilge 
Kağan Abidesi, Kuzey Cephesi, 4. s. 88), (bk. "Kül Tigin ağıtıp Tongre bir 
oğuş alpagu on erig Tonga Tigin yağında egirip ölürtümüz" (Kuzey Cephesi, 
7, Kül Tigin Abidesi, s. 7 4. 

( ıı) Muharrem Ergin, a. g. e., s. 124. 

( 23 ) Muharrem Fxgin, a. g. e., s. 108. 

( 24 ) Muharrem Fxgin, a. g. e., s. 109. 

( ıs ) Bahaeddin Ôgel, Türk Kültürünün Gelişme Çağlan, il. 1000 Temel Eser, 
İstanbul, 1971, s. ıö9. 

( 26 ) Abdülkadir Donuk, a. g. e., s:163; Sevda Fxgenekon, Sosyolojik Açıdan 
İsl~iyetten önce Türklerde ve ilk Devir İsi~ Cemiyetinde Kadının Sosyal 
ve İktisadi Rolü, İstanbul, 1988, s. 14. 
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Cermenler'de görülmektedir. Bu ailelerde soy geniş kapsamlı olarak 

düşünülürse, içinde babalık aile biçimlerini almış şekilleri görülmekte olup, 

aile tipinde kadın ve erkek eşit durumdadır. Çünkü babalık aile yapısı iki 

taraflıdır. Baba ve anne tarafından akrabalar aile ocağında eşit olarak kabul 

edilmektedir. 

Pederi ailede dinde "Ç>zgür bir seçenek" sunup, aile ocağında mabut tek 

değildir. Ananın mabudesi (Od Ana), babanın mabudu (Od Ata) mevcuttur. 

Böylece ibadet mabut ve mabudeye karşı yapılırdı. Eski Türklerde görülen 

pederi aile yapısına karşılık babanın ve ailenin en büyük erkeğinin mutlak 

otoritesi ve kadına hiçbir biçimde hürriyet , din ve eşit haklar tanımayan 

pederşahi (Pater Famillas) aile yapısı, Eski Yunan (Genose), Roma (Gens), lslav 

(Zadruga), Moğol, Hint ve Çin gibi aile şek.illerinde görülmektedir( 27 ).Bu aile 

atalar dini üzerine kurulmuştur. Aile ocağında sadece atarun mabudu geçerli 

olup, yalnız bir aile mabuduna adaklar adanır, kurbanlar kesilir, atarun ruhu 

ile beslenilmektedir. Atanın ruhu ile beslenen ve vekilliği Od Ata'nın 

şahsiyetinde korunur ve aile bireylerinin de en önemli ve birinci derecede 

görevleri arasındadır. 

Eski Türklerde ailenin oluşumunda kan akrabalığı hakimdir ve dışarıdan 

evlenme ( exogamie) esastır. Dışarıdan evlenme şeklini Göktürk efsanelerine 

dayanarak belirtilmek istenirse On Soy'un meydana gelmesi, on erkek çocuktan 

her biri dışarıdan evlenerek kendi ailelerini meydana getirmişler ve 

bunlardan da kendi soyları oluşmuştur( ıs).Totomik toplumlarda görülen aile 

dışından evlenme yani "ekzogami" kuralı burada da görülür. Ayrıca Eski 

Türklerde tek eşlilik (monogamie~ 29) ve "leviratus11
( 30) şekli görülür. Eski 

( 27 ) Orhan Türkdoğan, Türk Tarihinin Sosyolojisi, Ankara, 1979, s. 152; F.ngin 
Kansav, Dede Korkutta Kadın (Tarihi ve İçti.mai Cephesi ile), İstanbul, s. 1 -
2; Sevda Ergenekon, a. g. e., s. 14; Abdülkadir Donuk, a. g. e., s.162 - 163; 
Z.F.Fındıkoğlu, "Aile Sosyolojisi Meseleleri", İş ve Düşünce Dergisi, sayı 272, 
C. XXXV, Aralık, 1970, s.21. 

( 28 ) Orhan Türkdoğan, a. g. e., s. 154; Abdülkadir Donuk, a. g. e., s. 146 - 168. 

( 29 ; Bahaeddin ôgel, a. g. e., s. 30; Orhan Türkdoğan, a. g. e., s. 155. 

( 30 ) Bahaeddin ôgel, a. g. e., s. 25; Abdülkadir Donuk, a. g. e., s. 163; Z.F. 
Fındıkoğlu, a. g. e., s. 266; Mehmet Eröz, a. g. e., s.15. 
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Türklerde leviratus'un amacı dul ve sahipsiz kalan kadınların mallarını ve 

kendilerinin korunması ve aile ocağından kopmalarının önlenmesidir. Bu şekli 

bugün bile birçok Doğu yörelerinde yer yer görmek mümkündür. 

&ki Türk ailesinde ev "eb, (ev, merkez) 11(3ı)ve bark "(bark, ev, mezar, 

türbe)" ( 32) sahibi olmak bir başka deyişle, evlenmek önemli ve kutsal 

görevlerdendir. Evlenen çocuklar aile ocağından ayrılır ve kendilerine ait yeni 

bir ev kurarlardı. Evlenen e~kek, ailenin büyük ve ortanca çocuğu ise hakkına 

düşen payını alır, ayrılır, kendi yuvasını ve ocağını kurardı. Evin en küçük 

oğlu ise aile ocağında kalır ve ocağın sönmemesini ve devamını sağlardı. 

&ki Türk toplumunda gelenek ve görenekler içinde yer alan kalın, 

Göktürk Yazıtlarında'{ 33) mal, servet, çeyiz", manalarında geçen bu kelimenin 

anlamı, evlenen kız için ödenen bir paradır. Kalın kelimesi G. Clauson'un 

Etimolojik Sözlüğünde( 34) Geline veya evlenen kıza verilen değer anlamında, 
Divan'ü Lügat'it-Türk't' 35)ise kıza verilen çeyiz, mal manasında kullanılmıştır. 

B. İSIAMİYETİN TESİRİ ALTINDAKİ TÜRK AİLF.Sİ 

Türkler İslam dinini kabul ettikten sonra bu kültürün etkinliklerini 

kendi bünye ve karakterlerine yerleştirmişlerdir. Bu kabul etme ve yerleştirme 

birdenbire olmamıştır. Çünkü Türk halkı eski kültürlerine son derece bağlıdır. 

Bu bağın kopması ile birlikte, İslam dininin getirdiği özellikler zamanla ve 

yavaş yavaş kabul edilmiştir. 

( 31 ) Muharrem Ergin, a. g. e., s. 111. 

( 32 ) Muharrem Ergin, a. g. e., s. 105. 

( 33 ) Muharrem Ergin, a. g. e., s. 116. 

( 34) G.Clauson, An E5mological Dictionary Of Pre-Thirteenth Century Turkish, 
London. 19 s. 2 a. 

( 35) D. L T., 111, (Çev. Besim Atalay), Ankara, 1986, C. 3, s. 371 vd. 
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Türklerin İslam kültür çerçevesi içine girmeleri ve bu kültürün 

etkisindeki değişmeler Türk aile yapı özelliklerini derinden sarsmamış, aile 

içindeki kadının konumunu ve prestijini etkileyici, haklarını sınırlandırıcı ve 

yasaklayıcı bir rol oynamıştır. 

İslam öncesi Arap ülkelerinde kadının mevki ve statüsü, Türk 

kadınlarının statüsünden çok farklıdır. Türk ailesi, babalık aile yapısı 

özelliklerini içeren hür ve demokrat bir nitelik taşımaktadır. Türk kadını 

erkeğin yanında eşit, hür ve, mevki sahibi idi. Halbuki diğer aile şekillerinden 

Arap ailesine bakıldığında; Arap ailesinin pederşahi olduğu görülüp, bu aile 

yapısında kadına değer verilmediği, erkeğe tanınan hak ve özgürlüklerden 

kadının yararlanamadığı görülmekteydi. Erkek istediği kadar kadınla 

evlenebilirken, kadının böyle bir hakkı ve seçeneği yoktu. Ayrıca, kız 

çocuklarına da değer verilmeyip, doğan kız çocukları canlı canlı gömülürdü. 
( 36 ). 

İslam dini; Arap ülkelerinde zuhur etmiş ve onların kültürlerine tesir 

etmiştir. Böyle bir toplumun, İslam dininin getirmiş olduğu ilkeleri kabul 

etmeye dinen razı olması ve kadına tam olmamakla beraber birtakım eşitlik ve 

hürriyetler sağlanmıştır. İslam dininin sunduğu en önemli özellik evlenmek 

tir. İslam dininin kutsal kitabında tek kadınla evlilik belirtilir ve Peygamber, 

aile kuru munda kadınla erkeğin ayrılmaz bir büt ün olduğunu ileri 

sürmektedir ( 31).Evlilik fonksiyonu ile erkeğin aldığı kadın sayısı sınırlanmış 
ve boşadığı kadına geçimini sağlayacak bir paranın ödenmesi durumunda 

birden fazla kadınla evlilik serbest bırakılmıştır. 

Eski Türklerde evlenmek, ev bark sahibi olmak çok önemlidir. Bu Türk 

toplumunda kadının saygın bir yeri vardır. Aynca kadının mevkii de çok 

yüksektir. Kadın, ev işlerinin haricinde ekonomiye de katkıda bulunur. 

Çiftçilik yapar, hayvan yetiştirir, avolık yapar, hatta çok iyi ata binen ve ok 

atan kadınlar da bulunmaktadır. Hukuki olarak ele alırsak kadın ve erkek eşit 

durumdadır .. Kadın da, şölenlere katılır, ziyafet verir, şölenin başında kadın 

( 36) Emel Doğramacı, Türkiye'de Kadın Hal<lan, Ankara, 1982, s. 4. 

( 37 ) Neda Armaner, Kadının Sosyal Hayatını İnceleme ve Araştırma Derne i 
Yayınlan, No. 12, 
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erkeğinin yanında otururdu. &ki Türk devlet protokolünde, emirlerde Hakan 

ve Hatun beraber karar verirler, imza ederlerdi. Konuk kabullerini yine 

beraber karşılarlardı. Bu da eski Türk kadınının bulunduğu mevki ve sosyal 

prestijini ve aile içindeki mühim yerini göstermektedir. Aynca eski Türk aile 

yapısında, kadın bir ilah gibi kutsal ve manevi değerlere sahip, saygın bir 

kişilik yapısı içerisinde bulunurdu. Bu nedenle, evli kadına tecavüz etmenin 

bedeli ölümle sonuçlandınlırdı. Bu; bir kız ise erkek ile evlenmek zorunda 
bırakılırdı{ 3 8) • 

İslam dini kabul edildikten uzun bir süre Türk töresi devam etmiştir. Türk 

kadını, sosyal, kültürel, ekonomik ve idari işlerde söz sahibi olmuştur. Büyük 

Selçuklu hükümdarlarından biri olan Melikşah'ın karısı Terken Hatun'un, 

Selçuklu devletinin yönetiminde ve siyasi hayatında önemli bir yeri vardı ( 3 9). 
Meşhur Arap seyyahlarından İbni Battüta, Seyahatname'sinde, Terken Hatun 

gibi kadınlardan söz etmektedir. Anılan eserde Devlet idaresinde Hatun ve 

Hakan'lann beraber karar aldıkları ve uyguladıkları; Orhan Bey'in hanımı 

Nilüfer Hatun'un huzuruna çıktığı ve beraber yemek yedikleri 

belirtilmektedir( 40). 

İlk Osmanlılar döneminde Türk töresi devam etmiştir. Türkler çok kadın 

almaya başlasalar da birinci kadının yeri mühim, diğerleri kuma sayıldığından 

"Hatun" Unvanını taşıyamazlar, çocukları da babalarından miras alamazlardı. 

Osmanlı İmparatorluğunun kuruluş dönemlerinde Osman Bey'in yerine bir 

Türk beyinin kızı olan Mal Hatun'un oğlu Orhan Bey geçmiştir. Aslında Şeyh 

Edebali'nin kızı olan Bala Hatun'un oğlu Alaeddin Bey, Orhan Bey'den büyüktür. 

Daha sonraki dönemlerde İslam dininin getirdiği esaslar içerisinde kadının 

konumu farklılaşır ve kısıtlanır. İslamiyetin yanlış yorumlanması kadının hak 

ve özgürlüklerini sınırlandırırken erkeğe sonsuz haklar tanımıştır. Osmanlı 

İmparatorluğu genişleyip büyürken, aile yapısı ve kadının konumunda da 

önemli değişiklikler olmaya başlar. ôıellikle, Osmanlı Devleti'nde Bizans ve 

( 38) M.Şakir Ülkütaşır, Hayat Tarih Mecmuası, 1967, cilt 1, Sy. 4, sayfa 46 - 47. 

( 39) İbrahim Kafesoğlu, Sultan Melikşah Devrinde Büyük Selçuklu 
lmparatorluğu, İstanbul, 1976, s. 419. 

( 40) M.Şakir Ülkütaşır, a. g. e., s. 48. 
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İran 'ın sosyal yaşamı olan Harem hayatı saraya ve konağa girmesi ile &ki Türk 

toplumunun töreleri silinmeye başlanmıştır( 41)."Poligami" sistemi yaygın bir 

hal almış ve cariye tutma geleneği yaygınlaşmıştır. Yabancı kadınlarla 

evlenme giderek çoğalmıştır. 

Osmanlı döneminde şehir hayatındaki konak ve saray içindeki harem 

yaşantısına karşılık Anadolu &ki Türk töresi varlığını devam ettirmiştir. 

Osmanlıların İslam medeni kanununu kabul etmeleri ve bu kanuna göre 

oluşan yeni aile yapısı, &ki Türk aile yapısından uzak pederşahi (Patriarchale) 

ailedir. Bu aile yapısına göre Baba soyundan gelen mutlak hakimiyet altında 

olup, kadın özgür olmadığı gibi, birçok haklardan da mahrumdur. Kadın ikinci 

konumda ve harem veya eve kapatılmış erkeğin otoritesi altındadır( 42) • 

., . ., . 

C. TANZiMAT DÖNEMiNDE TÜRK AİLESi: 

Osmanlı Devletinde Batılılaşma hareketleri genel olarak Tanzimat'tan 

yaklaşık yüzyıl evvel başlamıştır. Özellikle Batı tesirleri Lale devrinde Osmanlı 

İmparatorluğuna girmiş ve bu tesirler Islahat hareketleri niteliğinde 

bulunmakta ve Batılılaşma esasına dayanmaktadır. Bu tesirler, II.Mahmut 

döneminde yoğunlaşmıştır. Gelişmeler, padişahın hukuki statüsünde, 

yetkilerinde ve devlet yönetiminde ileriye dönük bir tesir yaratamamış, 

Tanzimat öncesi yalnızca askeri, sosyal ve kültürel sahalarda kendini 

gösterebilmiştir. Türk-Fransız geleneksel ilişkileri nedeniyle bahse konu 

Batılılaşma hareketlerinin en çok Fransız kaynaklı olduğu bilinmektedirl 43). 

3 Kasım 1839 tarihinde yayınlanan Tanzimat Fermanı ile Osmanlı 

Devleti'nde yeni bir devrin açılması gündeme gelmiştir. Bu belge ile padişah 

"tek taraflı" iradesi ile bazı hakların; cins, din ve mezhep farkı gözetmeksizin 

:·'" 

( 41 ) Emel Doğramacı, a. g. e., s. 6 - 7. 

( 42 ) Emel Doğramacı, a. g. e., s. 7; Engin Kansav, a. g. e., s. 2, 

( 43) Enver Ziya Karal, Tanzimat I, Yüzüncü Yıldönümü Münasebetiyle, İstanbul, 
1940, s. 29 ~ 30. 
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verilmesini kabul etmektedir. Herkese eşit haklar tanınmakta; hiç kimsenin 

canına, ırz ve namusuna dokunulmayacağı öngörülmektedir. 

Tanzimat Devri Osmanlı Devletinde; adli, mali ve idari sahalarda yeni 

düzenlemelerin sağlanmasına imkan vermiş, ilk defa kanunlaştırma 

(codification) hareketi bu dönemde başlamıştır. Ferman devletin esas yapısını 

düzenleyen bir hüküm getirmemiştir. Dini prensipler, Anayasa niteliğinde 

olmaya devam etmiş ve devlet düzeni "teokratik" yapısını korumuştur. 

Tanzimat döneminde Osmanlı Devleti "Batı Düşünce Sistemi" ile doğrudan ... 
kısıtlı bir ilişki içersine ginpiştir. Batı'nın bilim, teknik, edebiyat ve sanatta 

üstünlüğü kabul edilmiştir. Bu düşünceden hareket ederek; harp okulları ile tıp 

okullarının Avrupa standardında kurulması, bu okullarda yabancı 

öğretmenlerin görevlendirilmesi, eğitim ve öğretimde batı teknik ve 

metodunun uygulanması kabul edilmiştir. 

Tanzimat dönemine ilişkin bu gelişmeler, Osmanlı toplumunun sosyal 

yapısında önemli etkiler yaratmış, Türk aile yapısını sosyolojik olarak etkilemiş 

ve bu etkiler neticesinde Türk aile yapısı birçok değişikliklere uğramıştır. Bu 

sosyal yaşamın sarsılması nedeniyle İstanbul 'daki hayatın değişmesine yol 

açmıştır. Ünlü sosyolog Z.F. Fındıkoğlu, aileyapısındakisosyolojik değişikliğe 

ilişkin olarak; "Aile hayatını tanzim eden örf ve adetler , bütün Türkiye'de 

değilse bile bazı büyük şehirlerde içtimai (sosyal) hayat bakımından büyük 

farklar vardı, büyük şehirler de temelinden sarsıldı" ( 4.4 ) görüşünü 
savunmuştur. Batının özellikleri, kısa zamanda moda ve taklit yoluyla günlük 

yaşantımız içinde yer almaya başlamış, Beyoğlu eğlence ve moda merkezi 

haline gelmiştir. Ayrıca bu dönemin gazetelerinde çıkan ilanlarda özellikle, 

Batıdan gelen yeni modalar yer almıştır( 45) • 

Tanzimat döneminde aile müessesesinde köklü değişiklik konak aile 

yapısını gündeme getirmiştir. Konak ailesinin en önemli özelliği yarı 

( 44.) Z.F. Fındıkoğlu, Tanzim.atta İçtimai Hayat, Tanzimatın Yüzüncü Yıldönümü 
Münasebetiyle Neşredilen Kitaptan Alınmış Ayn Baskı, lstanbul, 1940, s. 
649. 

( 45 ) A.Hamdi Tanpınar, 19.Asır Türk F.debiyatı Tarihi, İstanbul, 1982, s. 131. 
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pederşahilik vasıflan taşımaktadır.( 461Evlenen evlatlarla, yakın akrabalar 

(teyze, hala, dayı, büyük anne ve büyük baba) konak reisinin otoritesi altında 

bulunmaktadır. Konak ailesinin oluşumu ve gelişmesi zamanın ekonomik 

şartlan ile gelir dağılımındaki dengesizlikten ortaya çıkardığı bir aile tipidir. 

Bu aile tipi varlıklı ailelerin yaşadığı meskenlerden oluşmaktadır. Konak 

ailesinin en belirgin özelliği; Batının yaşam tarzının benimsenmesidir. Bu 

kapsamda, Batılı mürebbiyelerin konaklarda bulunması, konağın hanımı veya 

kızının piyano çalması, yabancı dersler aldırılması ve çocuklara lala tutulması, 

konağın içindeki dekorlar (sandalyeler, sehpalar, sehpa üzerindeki dergiler ve 

kitaplar, yazı masası, tablolar) bulunmasıdır. Bu gibi karakteristik özelliklerin 

. yer alması dikkat çekicidiı:. Batı yaşam tarzının taklit ve uygulaması ile 

yenilikçi konak haremi eski saray hareminden farklılıklar göstermiştir. Konak 

ailelerinde Türk aile yapısının temel özellikleri olan sevgi, saygı, merhamet ve 

diğer değer yargılarını yitirilmeye başlanmıştır. Özellikle konaklarda bulunan 

mürebbiyeler, çocukları batı tarzında kendi ör f ve adetlerine göre 

yönlendirmişler ve yetiştirmişlerdir. Böylece mürebbiye bulunduran ailelerde 

Türk adet ve görenekleri yavaş yavaş kaybedilmeye başlanmıştır. Bunun 

yanında fakir Türk aileler ananevi değerlerine sıkı sıkıya bağlı kalmışlardır. 

Zamanla konak ailelerini oluşturan şartların ve ortamın kalkması ile bu aileler 

parçalanmış ve yok olmuşlardır. Türk adet ve göreneklerine bağlı olan 

çekirdek aileler orta ve alt tabakalarda devamlılığını sürdürmüşlerdir. 

1917'de yürütmenin tasarrufu olarak düzenlenen kararname gereğince 

evlenme işlemlerinin yapılması devletin kontrol ve denetimine bırakılmıştır. 

Bu kararname ile; devletin araya girmediği, resmi işlem görmeyen evliliklerin 

tanınmayacağı özellikle v~rgulanmıştır. Aynı kararnamede çok karılık ve 

boşanma ile ilgili hükümler yer almış olup, ikinci bir kadınla evlenebilmek 

için ilk eşin izni olması öngörülmüştür. 

1920 yılında yayınlanan aile hukuku kararnamesi ile; 1917'de 

yayınlanan kararnamede yer alan hükümlerin bazıları değiştirilmiştir. Bu 

değişiklik ile esasa dokunulmamış ancak, evlenme yaşı l 2'den l 7'ye 

çıkarılmıştır. 1920 kararnamesi nikah töreninin hakim ve tanıklar önünde 

yapılmasını ve bunun ilan edilmesini hükme bağlamıştır. Yasaları dine dayalı 

( 46) Z.F. Fındıkoğlu, a. g. e., s. 649. 
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devletler kısa bir zaman sonra yurdunve ulusun isteklerini 

karşılayamamışlardır. Çünkü dinler değişmez kuralları içermektedir. Toplum 

yaşamında ise gereksinimler hızla değiştiğinden din yasaları her ne sebeple 

olursa olsun ilerleyen yaşamın karşısında, biçimden ve ölü sözcüklerden ileri 

bir değer taşıyamazlar. Bu nedenle; dinlerin yalnız bir vicdan işi olarak kalması 

gerekmektedir. Çağdaş uygarlığın temelinde yatan en önemli nitelik de budur. 

Köklerini dinlerden alan yasalar toplumların ilerlemesini engelleyici bir 

nitelik gösterirler( 4 7). 

Çağdaş devleti; ilkel siyasal kuruluşlardan ayıran niteliklerden birisi de, 

toplum yaşamının devamında uygulanan kuralların yasalaştırılmış olmasıdır. 

Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti Devleti de gelişen uygarlık düzeyinin gereği 

olarak medeni hayata ilişkin hukuksal düzenlemelerini gelişen yaşamın 

koşullarına uygun olarak norm (kural) 'laştırılmalıdır. 

Medeni hukuk alanında adalet dağılımındaki düzensizliğin ortadan 

kaldırılması, ülkenin bir yerinde verilen karar ile başka bir yerinde verilen 

kararların özdeşliğini temin edilmesi, bu alandaki hukuk kurallarının gelişen 

ve değişen yaşam ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde düzenlenmesi ve 

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin çağdaş uygarlık ailesinde yer ini alabilmesi 

maksadıyla bir Yurttaşlar Yasasının yürürlüğe sokulması zorunluluğunu ortaya 

çıkarmıştır. 

Türk Ulusu gelişen uygarlık yetenekleri olan bir toplumdur. Çağın 

gerektirdiği yönde yapılan akla uygun ve doğru, akıl ve zeka ile bağdaşan 

yeniliklerden hiçbirisine karşı çıkmamıştır. Türk Ulusunun kararı, çağdaş 

uygarlığı, bağımsız ve koşulsuz olarak bütün ilkeleriyle kabul etmektir. Bu 

kararın en belirgin örnekleri Atatürk Inkilclpları doğrultusunda 

gerçekleştirilen devrimlerdir. Türk Ulusunun yetenek ve becerikliliği çağdaş 

uygarlıkla bağdaşmasına imkan sağlamaktadır. 

Mecelle kuralları, 191 7 ve 1920 kararnameleri çağdaş uygarlık düzeyi ile 

bağdaşmadığı için Türk Ulusunun yaşamına ters düşmüş ve çağdaş uygarlıkla 

( 47 ) 1876 yılında yürürlüğe giren Mecelle Yasası ile bu yasa gereğince 
hazırlanan 1917 ve 1920 kararnameleri din esasına dayalı bir şekilde 
Medeni Hukuk ilişkilerini düzenleyen hukuki düzenlemelerdir. 
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bağdaşan "YurttaşlarYasası"nın yürürlüğe sokulması gerekliliği toplum yaşamı 

için o dönemde önemli bir gereksinim olarak kendisini göstermiştir. 

İsviçre, Alman ve Fransız Yurttaşlar Yasası her yönüyle incelenmiş, 

İsviçre "Yurttaşlar Yasası"nın toplumsal yaşamda çağdaş gelişmelere daha açık 

olduğu, Türk toplumunun toplumsal yaşam karakteri ile bağdaştığı ve Türk 

toplumunun gelecekte de ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarına cevap verebileceği 

için bu yasanın iktibas edilerek Türk Yurttaşlar Yasası (Türk Medeni Kanunu) 

olarak yürürlüğe sokulması kabul edilmiştir. Bu yöndeki gelişme; Türk 

Ulusunun çağdaş uygarlığı kendisinde değil , kendisi çağdaş uygarlığın 

gereklerine uyma zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. 

Hazırlanan Türk Yurttaşlar Yasası Tasarısı 17 Şubat 1926 tarihinde 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiş, anılan Kanun, 4 Nisan 1926 

tarihinde 7 43 no.lu yasa numarası ile Resmi Gazete'de yayınlanmış ve 4 Ekim 

1926 tarihinden itibaren fiilen ve hukuken yürürlüğe girmiştir( 48) . 

Bu kanun tasarısının hazırlanmasından yürürlüğe girmesine kadar Ulu 

Önder Atatürk'ün büyük desteği ve katkıları olmuştur. Atatür k büyük nutkunda; 

"Bir cemiyette ilerlemenin ve kudretin esası aile hayatındadır. Hakikaten 

düşünülecek olursa ailedeki kanun bakımından hazırlıklar ve geçimsizlikler ve 

düzensizlikler toplum hayatını etkilediği gibi, ekonomik ve siyasi bozukluklara 

da sebep olur. Sosyal hayatta olduğu gibi, aile hayatındaki iş bölümünde de 

olduğu gibi kadın ve erkeğin emekleri milli bünyede verimli ve sağlam bir 

hayatı sağlamış olur"( 49 \eklinde görüş bildirmiştir. Bu görüşü ile hukuk ve 

siyasal alanda aile hayatının düzenlenmesine ilişkin yönlendirici bir nitelik 

taşımıştır. 

1926 yılında yürürlüğe giren Medeni Kanun en gerçekçi hukuk 

devrimini aile hukuku alanında yapmıştır. Bu suretle Medeni Kanunun kabulü 

ile Türk Kadını Temel Haklarına en ileri düzeyde ulaşma imkanına sahip 

( 48 ) Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Türk Kanunu Medenisi, C. I, Türk Dil Kurumu 
Yayınlan, Ankara, 1979, s. 3. 

. \ 

( 49 / Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Ankara, 1987, Türk inkılap Tarihi 
Enstitüsü Yayını, C. 1 - il. 
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olabilmiştir. Genel olarak kanunun özünde temel haklara ilişkin; erkek aile 

reisi olma bakımından birçok ödev ve sorumlulukları üzerine almış olmakla 

beraber, kadın da aile birliğini kurma ve yaşatmada başlıca unsur olarak yerini 

korumuştur. Kanunun ruhunda (özünde); medeni hakların kullanılmasında 

kadın ve erkek ayrımı yapılmamış( so)Türk yurttaşı olarak eşit sayılmışlardır. 
Miras ve mülkiyet haklan bakımından Türk kadını ikinci derecede olmaktan 

kurtulmuş tamamen kendi kişiliğine sahip olmuştur. Ancak bu eşitlik ilkesi evli 

kadın için aile yuvasının devamını sağlamak amacı ile bazı kayıtlaratabi 

tutulmuştur.( s 1).Ancak bu sınırlama evli eşin çalışmasına izin vermesi hükmü 

Türkiye Cumhuriyet Anayasa Mahkemesi tarafından 1992 yılında iptal edilmesi 

neticesinde büyük bir çoğunlukla ortadan kalkmıştır. Bahse konu iptal karan; 

Anayasanın çalışma özgürlüğüne ilişkin hükümlerine uyum sağlamakta, 

kadının serbest ve özgürce çalışabilmesine imkan tanımaktadır( sı) ( 53) • 

Türk Medeni Kanununun özünde en önemli hüküm tek kadınla evli olma 

ilkesinin yer almasıdır. Aynı zamanda evlenme akti belirli hukuki işlemlere 

bağlanmış ve evlenme aktinin resmi makamlar önünde yapılması hükmü altına 

alınmıştır( 54) • 

Aile hukuku sisteminde kadın erkek her iki taraf gözetilmiş, aile 

birliğinin devam ettirilebilmesi için koruyucu hükümler kanunda yer almıştır. 

Aile birliğinin temsil görevi erkeğe verilmiş olup, birlikte oturulacak konutun 

tayin edilmesi hakkı da kocada bulunmaktadır. Ancak kocaya verilen bu yetki 

kadının sağlığı, şöhreti ya da mesleğinin gelişmesi için ciddi bir tehlike teşkil 

( so) Sel3.hattin Sulhi Tekinay, Türk Aile Hukuku, İstanbul, 1982, s. 2. 

( s1) Türk Medeni Kanunun'nun Miras ve Mülkiyet haklarına ilişkin hükümleri. 

( sı) Anayasa Mahkemesi; evli kadının çalışmasına kocanın izin vermesine 
ilişkin Türk Medeni Kanunu'nun 159/ 1.maddesini 1992 yılında iptal 
etmiştir. 

( 53 ) S - 8 Aralık 1975 tarihinde Ankara'da yapılan Ulusal Kadın Kongresi'nde 
dilek ve öneri olarak, "kocanın karısının işe girme ya da mesleğini ifa 
etmesi konusunda sahip olduğu yasak etme yetkisinin kaldırılması" hususu 
vurgulanmıştır. 

( 54) A.Afet İnan, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi, Türk Tarih Kurumu 
Basımevi, Ankara, 1977, s. 168. 
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edecek şekilde kullanılmay~caktır( ss).Eşin çalışmasına kocanın izin vermesi 

hükmünün Anayasa Mahkemesi'nde iptal edilmesine rağmen, Türk Ticaret 

Kanunu kadının serbest meslek olarak ticaret yapmasını kocanın iznine 

bağlamıştır. Anayasa Mahkemesi'nin bu iptal kararı karşısında Türk Ticaret 

Kanunu'nun kadının serbest ticaret yapmasına ilişkin 17.maddesinln birlikte 

yeniden değerlendirilmesi ve bu maddenin de güncelleştirilmesi sorunu 

gündeme gelmektedir. 

Siyasi haklar bakımından Türk Medeni Kanunu dışında Türk kadınına 

Cumhuriyet döneminde diğer kanunlarla önemli haklar tanınmıştır. Bu 

hakların verilmesinde en önemli etken devletin demokratik rejim ilkesine 

dayanan yönetim şeklidir. Çünkü demokratik rejimin en önemli prensibi bütün 

milleti kadın ve erkeğin eşit olarak temsil etme yetkisidir. 

Kural olarak kadınlara siyasi hakların verilmesine ilişkin yasalar sırası 

ile; 3 Nisan 1930 tarihinde Belediye Başkan ve Meclis Üyeliğine seçilme hakkı 

verilmesi ve S Aralık 1933 'te köy kanununda muhtar ve ihtiyar heyeti 

üyeliğine seçilme hakkı verilmesi ve 5 Aralık 1934'te milletvekili seçimi kanun 

ile seçme ve seçilme haklarının verilmesidir. 

Bu siyasi hakların verilmesi o dönemde gelişmiş birçok Batı ülkelerinde 

dahi birtakım sınırlamalar dahilinde kadınlara tanınabilmekteydi. Bu hakların 

verilmesiyle ve gerekli kanunları yürürlüğe sokmak suretiyle Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti kadına verdiği önemi çağdaş anlamda göstermiş ve 

uygulama alanına sokabilmiştir. Aynı zamanda Atatürk de bu konuda; "Türk 

kadınına verilen siyasal ve sosyal alandaki hakların pekçok gelişmiş Batı 

ülkelerinde olmadığını ve bu hakların bu ülkelerdeki haklara oranla daha 

üstün olduğunu" vurgulamıştır( 56). 

Türkiye Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler "İnsan Hakları Evrensel 

Beyannemesinl" 1948 yılında, "Avrupa İnsan Hakları ve Ana Hürriyetini 

Koruma" sözleşmesini 1949 yılında, bu sözleşmenin 25.maddesi gereğince 

hazırlanan, "İşkencenin ve gayri insani ya da küçültücü ceza ve muamelelerin 

( ss) A.Afet inan, a. g. e., s.168. 

( 56) Necla Arat, Kadın Sorunu, İstanbul, 1980, s. 87. 
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önlenmesine dair Avrupa Sözleşmesini" 1987 yılında kabul etmiştir. Bu 

beyanname ve sözleşmeler çağdaş anlamda insan haklan ve ana hürriyetlerin 

korunmasını esas almakta, din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımını kabul 

etmemektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu beyanname ve sözleşmelere taraf 

olması nedeniyle kadın ve kadına özgü hakların da korunması konusunda 

Uluslararası düzeyde taahhüt altına girdiği de açık bir şekilde görülmektedir( 57). 

İnsan haklan ve temel özgürlüklerinin ihlru. edilmesi karşısında bu hak 

ve özgürlüklerin güvence altına alınabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Avrupa 

İnsan Haklan Komisyonu'na kişisel başvuru hakkını tanımış ve Avrupa İnsan 

Haklan Divanı'nın yetkisini de kabul etmiştir. Bu düzenleme ile kadın erkek 

ayrımı gözetmeksizin insan hak ve özgürlüklerinin korunması "kişisel 

başvuru" hakkının tanınması ve "Divan'ın" yetkisinin kabul edilmesi suretiyle 

Uluslararası bir güvenceye kavuşmuşturl 58). 

111. TÜRK AİLE HAYATINDA KADIN 

Aile, Türk toplumunun temelidir( 59).Aile, Türk toplumunda ahlaki bir 

çevre olarak önemini korumaktadır. Toplum yaşamının bir gereği olarak; 

eğitim, yardımlaşma ve şefkat kaynağı niteliğini sürdürmektedir. Bütün dünya 

devletlerinde olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda da ailenin refah 

ve huzurunun sağlanması ve güvence altına alınması hükme bağlanmıştır. 

Ailenin koruması yanında 1982 Anayasası aynı zamanda ananın ve çocuğun 

korunmasını da hükümle düzenlemiştir. Böylelikle ilk defa ananın korunması 

( 57 ) Avrupa Konseyi, Temel İnsan Haklan ve Özgürlükleri (Temel Metinler ve 
Açıklamalar) Dış Politika Enstitüsü Yayıntan, Ankara, Mart 1989, s. 3, 21, 
57. 

( \ . 
58_; 1961 Anayasasının 35.maddesinde, "Aile, Türk toplumunun temelidir. Devlet 

ve diğer kamu tüzel kişileri, ailenin, ananın ve çocuğun korunması için 
gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar", Burhan Kuzu, Türk Anayasa 
Metinleri ve tlgili Mevzuat, İstanbul, 1988, s. 59. 

( 59) 1982 Anayasası, Madde 41. 



zı. 

Anayasal bir güvence altına alınmıştır( 60).Aile kavramında en önemli faktör 

kadındır. Çünkü aile yapısında çıkan bir değişme ilk önce kadın aracılığı ile 

ortaya çıkmaktadır. 

A. IBKİ TÜRK TOPLUMUNDA KADIN 

Eski Türk Toplumunda kadına ait bulgulara destanlarda, anıtlarda, 

efsanelerde, mitolojide ve antropolojide rastlanmaktadır. 

Türkler, İslam kültür ve medeniyeti altına girmeden önceki 

dönemlerinde Türk kadını erkek ile eşit durumda ve aynı haklara sahipti. Erkek 

gibi ata binme, kılıç kullanma, ok atma özelliklerini taşır. Yine bu dönemde 

kadın savaş ve av törenlerine katılmıştırl 61 ) • 

Eski Türk toplumunda aile içinde kadının yeri yüksek bir seviyededir. 

Eski Türk Yazıtlarından olan Göktürk kitabelerinde kadına verilen değer saygın 

bir çizgidedir. Bu kitabelerden, Kül Tigin Abidesinde "Umay gibi annem hatun", 

( 62) denilmekte, kadın "Umay"a( 63)yani bir ilaheye benzetilmektedir. Göktürk 

kitabelerinde kadın, Anne "öğ", Hatun, "katun" ve prenses "işi, eşi'{ 64)abla, kız 
kardeş, hala "eke",( 65)olarak saygın bir değerle bahsedilmektedir. Kadının 
saygınlığı ve değeri Göktürkler için çok önemlidir. Kitabelerdeki satırlarda 

"kadının saygınlığının" korunması; Çinlilerin hakimiyet i altına girilmesi 

( 60) Burhan Kuzu, Türk Anayasa Metinleri ile İlgili Mevzuat, İstanbul, 1988, s. 
60. 

( 61 ) İ.Agah Çubukçu;' Törelerimizde Kadının Yeri': Atatürk Araştırma Merkezi 
Dergisi, C. il, Ankara, Mart 1986, s. S'den ayn basım, s.441. 

( 62 ) Muharrem Ergin, Orhun Abideleri, "Umay teg öğüm katun", (Kül Tigin 
Abidesi, Doğu Cephesi, 31, s. 72. 

( 63) A.Von Gabaın, &ki Türkçenin Grameri, (Çev. Mehmet Akalın), Ankara, 1988, 
s.304. 

( 64 ) Muharrem Ergin, a. g. e., "Ög", (anne, üvey anne), s.126; "katun", (hatun, 
kraliçe, kadın, hanım), s.118; Hüseyin Namık Orkun, &ki Türk Yazıtları, 
Ankara 1987, s.74. 

( 65 ) Reşid Rahmeti Arat, &ki Türk Şiiri, Ankara 1986, s.418; Muharrem Ergin, a. 
g. e., s. 111. Kaşgari, eke "büyük kız kardeş koca veya karının kendisinden 
büyük kız kardeşi", s.173. 

, 
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karşısında Hakan üzüntüsünü dile getirerek; "Bey olacak erkek kul oldu, 

prenses hanım olacak kız cariye oldu", ve "Annem Hatun, ve ablalarım, 

gelinlerim, prenseslerim hepsi cariye vera halayık olacaklardı" şeklinde dile 

getirilmiş ve saygınlık vurgulanmıştıd 66} . 

Yazıtlarda görüldüğü gibi kadının esareti karşısında duyulan derin 

üzüntü ve bu durumun yaratılmaması için yapılan savunma önemlidir. Çünkü 

kadın, Hatun, Anne, F.ş olarak saygıdeğer bir mevkidedir. Yine yazıtlarda; "Türk 

milleti yok olmasın diye Tanrı Anne Hatun ile Kağanı yanına götürmüştür" 

ifadesi yer almaktadır( 67).Böylece kadın; bir milletin sürekliliğinin devamını 
sağlamakta rol oynaması bakımından değerlidir. 

Türk mitolojisinde de kadın, Tanrı 'ya yaratma ilhamını veren bir Ak Ana 

olarak görülür. Tanrı (Ülgün Ata) yalnızlıktan bıkar ve ne yaratacağını 

düşünür. "Önünde ne varsa tut!" ilhamı doğdu. O vakit denizde "Akine" yani 

beyaz anne göründü: "İttim bitti", "yarattım oldu! del ded i kayboldu"( 68)Tann 

böylece kainat, Ak Ana (Akine) olan aldığı ilham ile yarattı. 

Eski Anadolu'da kadının durumuna bakılacak olursa M.ô. 2. binyılına 

doğru gidilmesi gerekir. F.ski Anadolu'da Asurlar zamanında kadın1ann durumu 

son derece önemlidir. Bu · dönem evliliklerinde kadın için başlık parası 

ödenmemektedir. Boşanma sonucunda her iki tara f eşit miktarla rda para 

ödemek zorundaydılar.( 69 ). Aynca boşanma sonucunda çocukların bakımını 
anne üstlenebiliyor ve bunun karşılığında erkekten nafaka talep edebiliyordu. 

( 70 lAnadolu'da kadın, erkeğin yanında, tam eşit olmasa da birtakım hak ve 

( ' 
\ .. 66 J Muharrem Ergin, a. g. e., Kül Tigin Abidesi, Doğu Cephesi, 7, s. 68; Kuzey 

Cephesi, 9, s. 75. 

( 67) Muharrem Ergin, a. g. e., "Türk b~dun yok bolmazun tiyin budun bolçun 
tiyin kangım Iltiriş Kaganig ögüm Ilbilge Katunug tengri töpüsinde tutup 
yügerü kötürmiş erinç", (Kül Tigin Abidesi, Doğu Cephesi, 11, s. 68 - 69; 
Bilge Kağan Abidesi, Doğu Cephesi, 10, s. 78 - 79). 

( 68) Abdülkadir inan, Makaleler ve incelemeler, C. I, İstanbul, 1986, s.274. 

( 69 ) Türker Alkan, Kadın - Erkek F.şitsizliği Sorunu, Ankara Üniv. 100. Doğum 
Yılında Atatürk'e Armağan Dizisi, 18, Ankara, 1981, s. 8. 

\ 70 ) A.Muhibbe Darga, F.ski Anadolu'da Kadın, İstanbul, 1984, s.15. 
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özgürlüğün sahibidir. Kadının sadece ev içinde değil, devlet protokolünde, 

eşinin yanında ve ticarette büyük rol oynadığı görülmektedir ( 71). Hitit'ler 

dönemine de bakılacak olursa, kadın halk ve soylu olarak ayrılabiliyordu. 

Sarayda da kraliçe kralın yanında yer alıp, devlet yönetimine katılmakta ve 

kendi adlarına düzenlenmiş mühürleri bulunmaktadır( 72 ). Saray kadınlarının 
bu üstünlüğüne karşın halk ~adınlannın sosyal statüsü ve yaşantıları farklıdır. 

Kadının evlenmesine ailenin karar verdiği ve bir mal gibi devredildiği 

görülmektedir. Boşanma neticesinde çocukların bakımı da babaya bırakılıyordu 
( 73). 

Zamanla Asurlularda görülen erkeğin yanındaki eşit, özgür, kadın izleri 

yavaş yavaşsilinmeye başladı. Anadolu 'ya gelmeye başlayan Selçuk 

Türklerinin kadınları daha özgür ve erkekle beraber aynı statüde yer alması 

uzun yıllar devam etti. Selçuklu kadını, İslam kültürünün etkisiyle beraber 

sosyal yaşantısında hiçbir ödün vermemiş ve bu durum Osmanlıların ilk 

dönemlerine kadar devam etmiştir. 

B. 1ÜRK - lSLAM TOPLUMUNDA KADIN 

Türklerin İslam dinini kabul etmeleri ve İslam kültürünün yerleşmesi 

birdenbire olmamıştır. Uk dönemdeki, &ki Türk toplumunda gördüğümüz 

kadının toplumsal işlevi bu dönemin başlangıcında da aynıdır. Çünkü 

İshlmiyetin etkileri zamanla toplumun kültürüyle kaynaşacak ve etkin rol 

oynayacaktır. İslamiyet uzun bir süre sonra kadının işlevsel görev ve statüsünü 

etkileyecek ve sınırlandıracaktır. 

İslam dünyasında, bu dinin esaslarını kabul eden Oğuzlara ait hikayeleri 

dile getiren Dede Korkut Kitabı 'nda Türk aile yapısını ve özellikle Türk 

kadınının özelliklerini ve konumunu görmekteyiz. Türk toplumunda kadın 

aileyi yapar, bütünleştirir, yaşatır ve sağlamlaştırır. Bu yüzden atalarımız 

( n) A.Muhibbe Darga, a. g. e., s. 16. 

( 72 ) A.Muhibbe Darga, a. g. e., s. 26. 

( 73) Alkan Türker, a. g. e., s. 8 - 9. 
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"Yuvayı yapan dişi kuştur' ve "Ana gibi yru- olmaz" demişler ve böylece anaya. 

kadına verilen değerin yüceliğini belirtmişlerdir. Bu yücelik kadını 

kutsallaştırır ve mukaddes bir varlık (melek, ilahe) haline getirir. Yaratılış 

Destanı'nda, Tann'ya yaratma ilhamını veren, ışıktan bir kadın olarak beliren 

Ak Ana, imajı Oğuz Kağan Destanı'nda görülür. Oğuz'un mitolojisinde; Oğuz 

Kağan'ın iki kansı da kutsaldır. Biri mavi bir ışıktan, diğeri ise mukaddes bir 

kadından doğmadır( 7 4) . 

Halk kültürümüzün ürünleri olan destanlarda kadın kutsal bir varlık 

olarak değerlendirilmektedir. Daha sonraları kadının işlevsel durumu 

farklılaşacak ve devirlere göre değişecektir. Mehmet Kaplan, Türk kadınını 

toplum hayatımızın devrelerine göre üç medeniyet çerçevesinde 

incelemektedir. Bu inceleme neticesinde aşağıdaki görüşleri savunmaktadır : 

- İslc\miyetten önce ve göçebelik devrinde o, bu devrin ideal erkek tipi 

olan Alp tipine yaklaşır. Erkek gibi o da ata biner, ok atar, kılıç kullanır ve 

icclbında düşmanla kahramanca çarpışır. 

- Yerleşik medeniyete ve İslami kültür çevresine dahil olduktan sonra 

kadın, erkek gibi ve erkekten daha fazla pasif bir karakter arz eder. Toprak ve 

din, insanları kendilerinden üstün tabiat veya tabiat üstü kuvvetlere bağlar. Bu 

devirde kadının kahramanca vasıflarını kaybederek bir haz ve aşk konusu 

olduğu görülür. 

- Batı önce edebiyatta, sonra hayatta beşeri haklan müdMaa edilir ve 

tamamiyle erkekle eşit bir seviyeye getirilir'( 7 S) • 

Dede Korkut'ta kadın; eş, anne, sevgili ve kahraman vasıflarıyla ele 

alınır. Dede Korkut Oğuz'un mitolojik anasının ünvanı Ay kağan 'dır. 

Hikayelerinde 8 kadın arasına rastlanmaktadır. Kitabın başında Dede Korkut 

( 74) Nihad Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, C. 1, İstanbul, 1971, s.17; 
Saadet Çağatay, "Türkçe'de Kadın için Kullanılan Sözler", Türk Dili 
Araştırmaları Yıllığı, Ankara, 1963, s. 16; I..aszla Rasonyı, "Türklükte Kadın 
Adlan", Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, Ankara. 1964, s. 68. 

( 75) Mehmet Kaplan, "Dede Korkut Kitabında Kadın", Türk Edebiyatı Üzerinde 
Araştırmalar, C. 1, İstanbul, 1976, s. 41 - 54. 
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kadınlan ev içindeki durumları ve misafirperverlik yönünden dört gruba 

ayırır: "Kanlar dört türlüdür. Birisi "Solduran soptur". Birisi "Dolduran toptur". 

Birisi "Evin dayağıdır". Birisi "Ne kadar dersen bayağıdır" ( 76 ). Dede Korkut, 

"evin dayağı" olan kadını en iyi kadın olarak belirtiyor. Bu kadın; Ayişe, Fc\tıma 

soyundan olan kadındır. "Yuvana bunun gibi kadın gelsin{ 77 ) diyerek önemini 

vurgulamaktadır. Böyle bir kadın kocası evde olmasa bile gelen konuğu yedirir 

içirir ve gönderir. İkinci kadın şekli olan solduran sopta, kadın sabahleyin 

kalkar kalkmaz elini yüzünü yıkamadan yemeğe başlıyor ve durumundan 

şikcl.yet ediyor. Dolduran topta ise gezmeyi seven, evine bakmayan bir tiptir. 

Dördüncü kadın tipinde ise eve misafir geldiği zaman eşi yiyecek birşeyler 

çıkarmasını istediğinde evde hiçbir şey olmadığını belirtir. Kocasına kızar ve 

bağırır. Dede Korkut böyle kadından "Allah saklasın, Ocağınıza bunun gibi 

kadın gelmesin"( 78 ) demiştir. Dede Korkut kitabının başında gördüğümüz 
kadınların dört gruba ayrılması yanında iki kadın tipi daha görülmektedir. 

Bunlar Boğazca Fatma ve Kısırca Yenge'dir. Bu kadınlar fazla itibar sahibi 

değillerdir ( 79).Kadınlann bu şekilde gruplanması o dönem için ilginç bir 

araştırmadır. Oysa Dede Korkut Hikc\yelerinde kadınlar da büyük şölenler verir, 

yemek dağıtır, ziyafetlere kadınlar nezaret ederlerdi. 

Sözlü Türk edebiyatının en canlı, en güzel eserlerinden biri olan Dede 

Korkut Hikayeleri'nde; Tü rk kadınının, Türk anasının aile bağlarını çok 

kuvvetli bir şekilde elinde tuttuğu erkek gibi yiğit ve gözüpek olduğunu 

özellikle belirtilmektedir. Dede Korkut Hikayeleri'nden biri olan Dirse Han Oğlu 

Boğaç Han'a; esas olaylar ~oğaç Han'ın büyüyüp tahta çıkması ve babasının 

kırk yiğidinin Boğaç Han 'ı kıskanması sonucu, şu iftirayı atarlar: "Boğaç Han 

anasına ve babasına saygısızlıkta bulundu{ 80) demişlerdir. Böylece Baba Dirse 

Han, oğlu aleyhinde söylenen bu sözlere inanarak tertiplenen bir av sırasında 

( 76) Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1969, 
s. s. 

\ 
., 77 J Muharrem Ergin, a g. e., s. S. · 

( 78.) Muharrem Ergin, a g. e., s. S - 6. 

I \ 
\ 79i Orhan Şaik Gökyay, Dedem Korkud'un Kitabı, İstanbul, 1973, s. 183. 

( 80) Muharrem Ergin, a g. e., s. 1 S - 16. 
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öldürmek amacıyla oğluna ok atar. Boğaç Han ölmez. Yaralanan Boğaç Han'ı 

anası kurtarır. Dirse Han oğlunun öldüğünü düşünür. Aslında Boğaç Han 

anasına ve babasına son derece saygılı ve bağlı bir çocuktur. Böylece 

Türklerde aile duygusunun çok kuvvetli olduğunu görmekteyiz. Çocuk her 

zaman ana ve babasına karşı saygılıdır. Ailede ahlak dışı davranışların cezası 

ağırdır. Dirse Han, oğlu bile olsa hatayı affetmez, cezayı kendisi verir. 

Bu hikftyede, Türk anasının da erkekler gibi yiğit olduğunu görmekteyiz. 

Oğlunun avdan dönmeyişini gören Burla Hatun, Dirse Han 'a yönelerek bir Türk 

anasının çocuk sevgisini ifade eden dizeleri yiğitliğini göstermektedir. Burla 

Hatun feryat ederek, acılarını şöyle dile getirir. 

"Karşı yatan Ala Dağ'dan bir oğul uçurdunsa söyle banl ) 
Taşkın akan koşan sudan bir oğul aluttınsa söyle bana"\ 8 1 

Demiş ve oğlunu aramaya çıkmıştır. Dağda oğlunu kanlar içinde bulur. 

Tekrar feryat eder ve şöyle söyler: 

"ÖZ gövdende canın var ise oğul haber bana 
Kara başım kurban olsun oğul sana{ 8 2) 

Bu şiir bir Türk anasının yiğitliğinin ve evlat sevgisinin en güzel 
ifadesidir. Bu hiUyelerde kadının en önemli özelliklerinden biri olan annelik 

duygusu ön plandadır. Annenin çocuğuna olan sevgisi karşılıksız ve sonsuzdur. 

Bunun karşısında çocuğun da annesine olan sevgisi derindir. Denilebilir ki, 

Ana hakkı Tanrı hakkı gibidir. Çocuğun anneye olan derin bağlılığı ve sonsuz 

sevgisi ölünceye dek devam eder. Hik~ye kahramanlarından Solur Kazan 

düşmandan ilk önce annesini ister( 83) ~ 

( 81) Muharrem F.rgin, 

( 82 ) Muharrem F.rgin, 

( 83) Muharrem F.rgin, 

" İhtiyarcık anamı getirmişsin 
Bre lifli' anamı ver bana• 

a. g. e., s. 19. 

a. g. e., s. 20. 

a. g. e., s. 46. 
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Dede Korkut Hikayeleri'nde kadının en önemli meziyeti olan annelik 

duygusu kadar kahramanlık da o derecede önemlidir. Kahramanlık unsuruna 

verilen değer sadece erkekte değil kadında da aranan bir vasıftır. Çünkü bozkır 

toplumlarında kadın da erkek gibi aktif rol oynar. Her an düşman saldırısı ile 

karşı karşıya kalınabileceği için kadınlar da kendilerini koruyabilmelidirler. 

Hikayelerin kadın kahramanlarından olan Seken Hatun kendisi gibi 

kahraman olan yiğit birisi ile evlenmeyi düşünür. Banı Çiçek ise nişanlısını 

kahramanlığı ve meziyetleri bakımından dener. Nişanlısına kendisini 

tanıtmadan onunla at koşturur, güreş yapar, ok atar. Beyrek ok atmada, ata 

binmede, güreş tutmada Banı Çiçek'i yener. Böylece Banı Çiçek kendisinden 

daha kuvvetli ve maharette usta ve üstün olan Beyrek'le evlenmeye karar 

vermiştir. 

Dede Korkut Hikayeleri'nde aile çok sağlam ve kutsal olduğu için kadın ve 

erkek (karı-koca) birbirlerine büyük ve derin bir sadakada bağlıdırlar. 

Hikayelerin kadın kahramanlarından olan Banı Çiçek nişanlısı Beğrek esir 

düştüğü zaman senelerce bekler ve soylamasında: 

" Şer haber getürenin başın kesem 

Erkek sineği üzerime kondurm.ayam, 

Kargı gibi kara saçımı yolduğum çok 

Güz elması gibi aJ yanajımı yırttıjım çok 

Vardı gelmez bey yiğidim her yiğidim Beyrek 

diye ağl~dıiım çok.... { 8 4) 

Banı Çiçek, eşi dönene kadar bekleyecek ve sadakat gösterecektir. Deli 

Dumrul öleceği zaman eşinin evlenmesini ister. Karısı bunu şiddetle reddeder 

ve 

• Senden sonra bir yiğidi, sevip varsam bile yatsam 

Ala yılan olup beni soksun J.. ss) demiştir. 

( 84) Muharrem Ergin, a. g. e., s. 89. 

( ss) Muharrem Frgin, a. g. e., s. 131. 



29 

Dede Korkut Hik~yeleri'nde çocuk, neslin devamını temin ettiği için 

önemli bir etkendir. Bu nedenle kadında aranan özelliklerden biri de doğurgan 

olmasıdır. Kız ve erkek çocuklara aym değer verilir. Yalnız erkek çocuk, 

ailenin devamını sağladığı için daha da önem taşır. Süla.Ienin devamı 

sağlanabilmesi için erkek çocuk daha çok makbüldür. Çocuk, Bozkır medeniyeti 

için bir vasıf ve kuvvettir. Çünkü ölenlerin yerine çocuklar geçer. Nesiller, 

soylar devam eder. Bu hikayelerde çocuksuz aileler makbul değildir. Dirse Han 

Oğlu Boğaç Han HikAyesi'nde, birgün Hanlar Hanı Bayındır Han büyük bir 

ziyafet verir, Oğuz beylerini misafir eder, Beyler'in çocuklarına göre 

oturtulması ve ağırlanması emredilir. Oğlu olan ak otağa, kızı olan kızıl otağa, 

oğlu kızı olmayan kara otağa oturtulur, altına kara keçe, önüne kara koyun 

yahnisi koyulur, yerse yesin yemezse kalksın gitsin. Oğlu kızı olmayanı " Allah 

Taata beddua etmiştir, biz de beddua ederiz, lanetleriz.'(s~demektedir. 

Dede Korkut Hikayeleri 'nde kadınların güzelliklerini anlatan ifa.deler de 

çok kullanılmıştır. Dirse Han, eşi Selcan Hatun 'a şu şekilde seslenir: 

"Evden çıkıp yürüyende selvi boylum 

Topuğunda sarmaşanda kara saçlum 

Kurulu yaya benzer çatma kaşlum 

Güz almasına benzer al yanaklum"( 8 7) 

Bu benzetmeler orijinaldir ve kadının ifade edilişi de mükemmeldir. 

Orta Asya'da Türk kadım İslamiyeti kabul etmeden önce özgür, erkekle 

eşit düzeyde ve aktif bir sta~de yer almaktaydı. Orta Asya'ya Türk kadınının; 

Anadolu'da yaşayan Türk kadınına oranla, özgürlüklerini koruduğu ve kadın

erkek eşitliğinin devam ettiği gözlenmekteydi. Aynı zamanda Orta Asya'da 

evlilikte tek eş statüsü devamlılığını sürdürmüş olup, yalnızca "kalın" 

adıverilen bir başlık parasının ödendiği belirlenmiştir. Ancak bu başlık 

parasının anlamı kadını bir mal gibi değerlendirme niteliğinde olmayıp, 

kadına gösterilen bir saygının simgesidir. 

( 86.) Muharrem Ergin, a. g. e., s. 8. 

( 87 ) Muharrem Ergin, a. g. e., s. 1 O. 
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İslam öncesi (Cahiliye devri) Arap uygarlığında erkeğin egemenliği 

vardı. Kadın erkekle eşit değil, hiçbir hak ve özgürlüğü de yoktu. Bunun 

gerekçesinde, yaşanılan çevrenin etkisi görülmektedir. Devamlı savaş 

içerisinde olan kabileler, doğan erkek çocuk için bir şenlik, doğan kız çocuk 

için utanç ve uğursuzluk addediyorlardı( 88.~İslamdan önceki Arap toplumunda 

kız çocukları diri diri toprağa gömülüyordu. Ailede iş bölümüne (erkek dışarda; 

kadın ev, çocuk ve hayvan bakımı) rağmen kadın mirastan pay alamıyordu. 

Erkekler istedikleri kadar evlenebiliyorlardı. Kadını bu durumdan kurtaran ve 

yeni haklar getiren kurallar İslam dininin kutsal kitabındaki ayetlerde de 

belirtilmiştir ::, 89 1 • İslam dini kadın hak ve özgürlüklerine saygılıdır. Arap 

( 88 ~ı Neda Armaner, "İslamiyetin Kadına Verdiği Haklara ve Getirdiği Değerlere 
Genel Bakış", 1976, Kadının Sos al Ha atını İnceleme ve Ara tırma Deme i 
Yayınlan, No. 12, ara 1975, s. 19. 

' . 
( 89) Kur'an-ı Kerim ve izahlı Meali (hz. A.Fikri Yavuz), İstanbul 1967, s. 1-28. 

Kur'an-ı Kerim'de Kadına Dair Ayetler şunlardır: 

"B-Bakara: 35-39, 49, 102, 178, 180, 187, 196, 197, 221-223, 225-237, 240-242, 
282 

Al-i İmran: 14, 35-40, 42-47, 61, 195. 

En-Nisa: 1, 3-4, 7, 11-25, 32-35, 43, 75, 92, 98-99, 117-118, 124, 127-130, 156, 
176. 

B-Mrude : 5-6, 17, 38, 75, 110, 116. 

Fn-En'fun: 9, 87, 98, 100-101, 137, 139-140, 143-144, ısı. 

B-A'nlf: 19-25, 27, 83, 127., 141, 150, 189. 

B-Tevbe: 24, 67-68, 71-72. 

Hud: 40, 45-46, 71-73, 78-79, 81. 

Yusuf: 21, 23-24, 50-51. 

Fr-Ra'd : 8, 23-24, 28. 

İbrahim: 6. 

B-Hicr: 59-60, 65, 71, 88. 

F.n-Nahl : 57-59, 72, 92, 97. 



El-İsra : 23-24, 31 , 40. 

Meryem: 8, 14, 16-36. 

Talın: 38-40, 94, 117, 123. 

El-Enbiya : 94, 90-91. 

El-Hace : 2, 5. 

El-Mu'minun: 57, 27, 50. 
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En-Nur: 2-20, 23-26, 30-33, 60-61. 

El-Furkan: 74. 

~-Suara : 165-166, 169-171. 

Fn-Neml : 7, 23-44, 55, 57. 

E-Kasas : 4, 9-13, 23-29. 

El-Ankebut : 29, 32-33. 

Er-Rum : 2 ı. 

Lukman: 14-15, 34. 

El-Ahzab : 4, 6, 28, 37, 50-55, 58, 59, 73. 

Yasin: 36. 

"&-saffat : 133-135, 149-153. 

Scld : 43-44. 

Ez-Zümer : 6. 

El-Mu'min: 8, 24-26, 40. 

F.ş-Şiıra: 11, 49-50. 

Ez. Zuhruf: 12, 16-19, 70-71. 

El Ahkaf : ıs. 

Muhammet : 22. 

El-Feth: 11-12, 25. 

El-Huevrat : 11, 13. 
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uygarlığının ilk devirlerinde kadın erkek tam bir eşitlik içerisindedirler. Daha 

sonra Emevi, Abbasi devirlerinde de durum aynıdır. İslam tarihinde kadın 

daima sultandır. Düşünüldüğü gibi İslam dini kadın haklarım tamamen ortadan 

kaldırmamaktadır. Bu hakların alınması tutuculuğun; sosyal çevrenin etkisiyle 

olmuştur. Oysa ki İslam dininin kitabı Kur'an-ı Kerim; kadın ve erkeğin eşit 

olarak yaratıldığını, kadınlara miras hakkının tanındığını, kadının korunma 

ve sevgiy e muhtaç olduğunu, yaşlı ve yetimlerin korunması ve 

desteklenmesini, boşanmalarda nafaka verilmesini, evlenmelerde insani ve 

ahlaki bir nitelik sağlanmasını kural olarak düzenlenmiştir. Böylece, Kur'an-ı 

Ez-Zfuiyat : 26-30, 49. 

Et-Tur: 25-27, 39. 

Fn-Necm: 21-22, 27-28, 32, 45-46. 

E-Had"ıd: 1-13. 

El-Mücadile : 1-4. 

El-Mümtehine: 3, 10-12. 

Et-Tegabun: 14. 

Et-Talak: 1-7. 

Et-Tahrim : 1-6, 10-12. 

El-Maanc: 11-12, 29-39. 

El-Cinn: 3. 

Abese : 34-37. 

Et-Tekvir : 8-9. 

El-Mutaffifin : 31. 

El-İnşikak : 9-13. 

El-Buruc : 1 O. 

El-1.oyl : 1-3. 

Tebbet : 4-5. 

El-Falak : 4. 
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Kerim ayetleri ve Hz. Muhammed 'in sözleri, yüksek ahlaki ve davranışları eski 

Arap kültürünün ortadan kalkmasına ve kadının durumunu da büyük ölçüde 

düzeltilmesine imkan vermiştir. 

İslam dininin kadına kazandırdığı haklar, tutucuçevrelerin esiri olmuş 

ve zamanla silinmeye başlamıştır. Bu durum Osmanlı İmparatorluğunun 

başlarında, Eski Türk toplumunda gördüğümüz ve Göktürk Yazıtları, Dede 

Korkut Hikayeleri ve ünlü sosyoloğumuz Ziya Gökalp'in de belirttiği gibi : "hür, 

demokrat ve feminist11 olduklarını ve 11kadına saygı atalarımızın en başta gelen 

faziletidir'( 90) ifadesini kullanmasına rağmen; imparatorluğun, kadına baştaki 
olan saygınlığının yitirildiği görülmektedir. İslam öncesi özelliklerin tekrar 

gündeme getirilmesi; İran ve Bizans adetlerinin tekrarlanması, kadının eve 

kapatılmasına, eğitiminin kısıtlanmasına, sosyal, kültürel ve hukuki 

statüsünün ortadan kaldırmasına neden olmuştur. Türk toplum hayatı, yerini 

İslam dünyasına ve Doğu uygarlığına bırakmıştır. Toplumsal kurumlar dinden 

kaynaklanmaya başlamış ve ve hayata haklın olmuştur( 91 ) . 

C. OSMANLI TOPLUMUNDA KADIN 

Osmanlı döneminin ilk çağlarında kadınların top lumsal ve sosyal 

statülerinin var olduğu, bunda da Selçuklu kadınının özgür realitesinin önemli 

rol oynadığı görülmektedir. Osmanlı devletinde, kuruluşuyla başlayan dinsel 

kuralların etkinliği hızla devam tmiş ve bu kurallar toplumun her kesiminde 

kendisini göstermiştir. Dinsel kuralların tutuculuğunu süratle devam ettirmesi, 

toplumsal yapının temeli olan aileyi, doğrudan etkilemiş ve bu etkileme, 

özellikle kadınlar üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu uygulama ile daha önce özgür 

bir yaşam süren kadının, bu özgür yaşantısına büyük bir oranda son verilmiş 

ve kadınlar evlerine kapanılır hale sokulmuşlardır. Özellikle zengin 

konaklarda kadının eve kapatılmasının yanında, kadınlar haremlere de 

( 90 ) Ülker Gürkan, "Cumhuriyet Döneminde Kadın ve Hukuk", 1976, Kadının 
Sosyal Hayatını İnceleme ve Araştınna Derneği Yayınlan, No. 12, Ankara, 
1975, s. 26 - 27.s. 

( 91 ) Agah Sım Levend, Türk Edebiyatı Tarihi, C.1., Ankara, 1988, s. 51. 
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kapatılmışlardır. Osmanlı Sarayında Harem içinde bulundurduğu cariyelerle 

özellikle dikkat çekicidir. Birbirinden güzel kızlar savaşlarda veya esir 

pazarlarından saraya kadar uzanmışlardır. İçlerinde çok güzel ve zeki olanlar, 

"Usta, Kadın Efendi, İkbal, Kalfa, Valide Sultan" gibi makamlara 

yükselebilmişlerdir. Harem, sadece Osmanlı Sarayı'na özgü olmayıp, şehrin 

zengin konaklarında da cariyeler satın alınır, terbiye edilir, evin beyi arzu 

ederse padişaha sunar veya kendi haremine alırdı. 

il. Mahmut döneminde saray kadınlarına getirilen yenilikler (Avrupalı 

kadınlar, prensesler gibi giynmek, yaşamak ve davranmak), kadınların 

yaşamlarını ve haremin hayatını farklılaştırdı. Bunun yanında, padişahlar da 

sosyal hayatı daha da değiştirdiler. Abdülmecid yaptırdığı Dolmabahçe sarayına 

taşındı. Abdülaziz, Beylerbeyi ve Çırağan saraylarının yaptırılmasını sağladı. 

Böylece kadınlar saraylarda Avrupalı prensesler gibi yaşamaya ve saltanat 

sürmeye başladılar ( 9 2). Diğer taraftan dinsel kuralların yoğunlaşması, 
kadınların sosyal yaşantılarına kısıtlama getirmiştir. Bu sosyal yaşam tarzı; 

yalnız komşularım ziyaret etmek, hamama gitmek ve nakış işlerini yapmak gibi 

faaliyetlerle kısıtlı kalmamıştır. Bunun yanında şehir yerleşim merkezleri 

dışında kalan kadınların ise; eşleriyle birlikte dışarıda çalıştıkları, ancak 

kıyafetlerinde olağanüstü bir kısıtlamanın olmadığı gözlenmektedir. 

Osmanlı padişahları, İstanbul kadınlarının sokak kıyafetlerine zaman 

zaman kısıtlamalar getirmişlerdir. İlk önce bu kısıtlamayı getiren Lale 

Devri 'nin padişahı III. Ahmet; kadınların sokağa çıkarken nasıl giyinmeleri 

gerektiğini belirten bir emir çıkarmıştır. III. Ahmet'in oğlu III. Mustafa da, 

kadınların açık renk ve büyük yakalı ferace giymelerini yasaklamış ve koyu 

renk küçük yakalı ferace giymeleri için emir çıkarmış; bu emir uygulanmadığı 

takdirde cezalandırılmalarını ve bunların terzilerinin de, dükkanlarının 

kapatılıp cezalandırılacağını bildirmiştir ( 93). Son devir padişahlarından 
II.Abdülhamit'in 1890 (1308)'da çarşafı yasaklamıştır. Bunun sebebi de; 

( 92 \ Fikret Ant, Osmanlı Sarayında Harem, İstanbul, 1971, s.18-19. 

( 93.\ Rukiye Bulut, "İstanbul Kadınlarının Kıyafetleri ve il. Abdülhamit'in 
Çarşafı Yasaklaması", Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, sayı 8, İstanbul, Mayıs 
1968, c. 2, s. 34. 
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kadınların siyah çarşaf giyerek hırsızlık yapmalarıdır.Bu nedenle kadınların 

çarşaf giymelerini yasaklamıştır( 94). 

Osmanlı devletinin devlet politikası , aile kurumu esasına 

dayandırılmıştır. Devletin; idari, askeri, sanat ve mali yapısı ve sistemi bu 

kurum üzerine oturtulmuştur. Devletin çatısının teokratik bir devlet anlayışına 

dayanması ve teokratik devlet yapısında lslam hukukunun yoğunluk 

kazanması, aile sistem.inde kadını erkeğe "çok bağımlı" bir duruma getirmiştir. 

Osmanlı Devleti'nde bu dönemde kadınların yaşam tarzını kısıtlayan 

birçok fermanlar hazırlanmış, bu fermanlar yürürlüğe sokulmuştur. 

Kadınların yaşamını en çok kısıtlayan fermanlar içinde, kadınlarla erkeklerin . 
birlikte sandala binmelerni,' kadınların kaymakçı dükkanlarına girmelerini, 

eğlence yerlerine gitmelerini ve ince kumaştan ferace giymelerini yasaklayan 

fermanlar dikkati çekmektedir( 9 S ) • 

Bu dönemde Sultan III. Osman 'ın kadınlara haftada dört gün izin verdiği, 

N. Mustafa'nın ise sokağa çıkmalarım tümüyle yasakladığı bilinmektedir. 

Sultan II. Abdülhamit 1901 yılında çıkardığı bir ferman ile Avrupalı 

mürebbiyelerin ve öğretmenlerin haremlere girmesini yasaklamıştı. Bu 

yasaklamanın en önemli nedeni Batı'da gelişen özgür lükçü ve eşitlikçi 

düşüncelerin kadınlara aşılanmasını önlemektir. Bu dönemde konaklardaki ve 

( 94 ) Rukiye Bulut, a. g. e., s. 35. 

( 95 ) Türker Alkan, a. g. e., s. 8 - 9. 

1603 tarihli kadınların erkeklerle birlikte sandala binmelerini yasaklayan 
ferman. 

161 O tarihli kadınların kaymakçı dükkanlarına girmelerini yasaklayan 
ferman. 

1750 tarihli ferace biçimlerinin değiştirilmesine ilişkin ferman. 

1787 tarihli kadınlan mesire yerlerine gitmelerini yasaklayan ferman. 

1828 tarihli kadınlannince kumaştan ferace giymelerini yasaklayan 
ferman. 
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saraydaki kızlar ve kadınlar özel eğitim görmüşlerdir. Özel eğitim gören bu 

kadınların, imparatorluğun son döneminde ortaya çıkan "kadın 

hareketlerinde" önemli ve etkin rol oynadıkları görülmektedir. Sarayda harem, 

kafes arkası politikasında önemli etkinliği olan bu kadınların çoğu Türk asıllı 

değillerdi. 

Aile hukuku açısından bakıldığında bu dönemde, kadınların alınıp 

satıldığı, kızların evlenmesine aile reisinin karar verdiği, kadınların 

boşanmasına kocalarının izin verdiği ve kadının kendi hayatına ilişkin hiçbir 

konuda karar veremediği gözlenmektedir( 96) . 

Geleneksel olarak Türk kadınlarının çarşaf ve harem gibi uygulamalar 

içerisinde bulunmaları Türk ve İslam düşüncesinin bir eseri değildir. Türk

İslam geleneği ile ilgili bir ilişkisi de bulunmamaktadır. Yapılan incelemenin 

neticesinde; ha r em düşüncesinin Bizans ve İran kökenli olduğu, çarşaf 

uygulamasının İslam 'dan çok daha önce uygulamaya sokulduğu ve Anadolu 

halkı arasında bu uygulamaya sokulduğu ve Anadolu halkı arasında bu 

uygulamanın olmadığı tesbit edilmiştir. 

D. TANZİMAT DÖNEMİ TOPLUMUNDA KADIN 

Tanzimat Fermanı incelenecek olusa, kadınların özgürlüklerine ait 

hükümlere fermanda rastlanmaz. Ama Tanzimat'ın getirdiği "yeni düşünce" ve 

"hükümler", kadına bir yol açılmasında öncülük etmiştir. 

Ahmet Hamdi Tanpınar, Tanzimat Fermanı'nı; "Cemiyet hayatında yeni 

bir devir başlar" ve "Onunla imparatorluk, asırlarca yaşadığı bir medeniyet 

dairesinden çıkarak, mücadele halinde bulunduğu başka bir medeniyetin 

dairesine girdiğini ilan ediyor, onun değerlerini açıkça kabul ediyordu'< 91 ) 

şeklinde ifade ederek, bu dönemde köklü değişmelerin olduğunu ve kadının 

sosyal statüsünün değiştiği belirtmektedir. 

f ' 

\ 96 ' Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, "Türk Hukukunda Kadının Yeri", Ülkü, C. S, Sy. 
28, İstanbul, 1935, s. 27 4. 

( 97 ) Ahmet Hamdi Tanpınar, a. g. e., s. 129. 



Tanzimat'tan önce 111. Selim 'in son devirlerinde Batı ile temaslar 

sonucunda, müsbet ilimlerin memleketimize de girmesi için 1834'de Harbiye, 

Mühendishane ve Mekteb-i Tıbbiyye açılmıştır. Avrupa'ya tahsil için gençler 

gönderilmiştir. 1856'da Arazi Kanunu ile, "kız evlatların, babalarından kalma 

topraklar üzerinde erkek kardeşler gibi veraset hakkına" sahip olmaları 

tanınmıştır. Bu kanun ile; kölelik ve cariyelik kaldırılmakta, sosyal yaşantıda 

göreli bir hoşgörü hakim olmaya başlamaktadır. 

Tanzimat'ın ilanından sonra eğitim ile daha çok uğraşılmıştır. Maclrif 

Nazın Safvet Paşa'nın, hazırladığı "Maarif Nizamnamesi" (1286-1869) ile Sıbyan 

Rüştiye ve İdadiye'leri bulundukları yerlere göre ayrılmıştır ( 98). Eğitim 
alanındaki yenilikler, erkek çocuklarının eğitilmesine yönelikti. 1858 senesine 

kadar kız çocuklarla ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştı. Kız çocuk.lan 

sadece sıbyan mekteblerinde okutuluyordu. İlk kız rüştiyesi açılmıştır. Bu kız 

rüştiyelerinde kadın öğretmen olmadığından, 1286 (1869) 'da kız öğretmen 

yetiştirilmek için (Dru-ülmuallimclt) açılmadan önce 1 98 maddelik bir Milli 

Eğitim Nizamnamesi (1869/1286) hazırlanmıştır. 12 Nisan 1870 (10 Muharrem 

1287) tarihli Milli Eğitim Yüksek Kurulu Yönetim Dairesi tarafından hazırlanan 

tutanakta: "Milli Eğitim Nizamnamesi gereğince kız ilk ve orta okullarına 

öğretmenler yetiştirmek için İstanbul'da bir kız öğretmen okulu kurulması"nın 

zorunluluk arzettiği ifade edilmiştir. Bunun için Ayasofya civarında Yerebatan 

semtinde ahşap bir konak kiralanmıştır. "Yüksek bakanlıkların göndermiş 

olduğu ve ilişikte sunulmuş olan cetvelde, gereken memur, öğretmen, öğrenci 

ve hademe sayısı gösterilmiştir ... " gibi okulun açılma gerekçesine dair bilgiler 

sunulmuştur ( 99 ). Darülmuallimat (1290/1873)'ın yetiştirdiği ilk kadın 
öğretmenler, "Nigar, Fatma, Zehra, Fahriye, Hatice" hanımlardır. Kız 

rüşdiyelerine ders vermek üzere yetiştirilen öğretmenlerdir. Çünkü ilk kız 

rüştiyelerinde nakış ve dikiş derslerinin haricindeki eğitim, erkek 

öğretmenler tarafından yapıhyordu. 

( 98 ) Mahal'le ve köylerde Sıbyan, kasabalarda Rüştiye, daha büyük kasabalarda 
(bin evli) İdcldiye, illerde Sultaniye. 

(Osman Ergin, Türk Maarif Tarihi, İstanbul, 1977, C. 1-11, s. 411.) 

( 99) Tevfik Temelkuran, "Türkiye'de Açılan İlk Kız Öğretmen Okulu", Belgelerle 
Türk Tarihi Dergisi, sayı 36, Ankara, Eylül 1970, s.61-62. 
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Aynca 1862'den itibaren kız öğrencilerin orta eğitim görmeleri için 

Üsküdar Kız Sanayi Okullarının açılması önemlidir. Bu dönemde kızlar için 

açılan okulların sayısı 1 O'a yaklaşmıştır ( 100 }Böylece kızlar için açılan rüştiye, 
sanat okulları ve öğretmen okulları, kadınların meslek dallarında 

etkinleşmesine neden olmuştur. Bu gelişmeler, kadının toplum içerisindeki 

rolünü de etkilemiş ve kadınların meslek kollarında görev almalarına imkan 

sağlamıştır. Kadın, Türk toplum hayatındaki önemli sosyal etkinliğine 

öğretmenlikle başlamıştır. Böylece Tanzimat döneminde kadınlar eğitim 

görmeye başlamışlar, bunun sonucunda kadın ve kadın hakları tartışılarak 

yeni düşünce yeşermeye ve kadının statüsü değer kazanmaya başlamıştır. 

Kadınların tahsil ve yetişmelerine dair yapılan yenilikler yanında o 

dönemde toplum hayatına yön veren gazete ve devrin meşhur yazarları etkin 

rol oynarlar. Şinasi, Agah Efendi adına ilk gazete olan Tercüman-ı Ahval ( 6 

Rebiülahir 1277 ("22 Teşrinisani 1860"~oı)yayınlamıştır. Daha sonra Şinasi, 
Namık KemaJ.'le birlikte 1862'de Tasvir-i Efkar'ı çıkarmışlardır{ ıoı}Bu gazeteler 

ile Batı'nın sosyal, kültürel ve toplumsal meselelerini Türk halkına ulaştırma 

çabası güdülmüş ve bunda da oldukça etkili olunmuştur. Gazete ve dergiler o 

dönemde toplum yapısında tesirini göstermeye başlamıştır. Batı'da ki kadın 

hakları ve kadın hareketleri düşüncesi yaygınlaşmıştır. Devrin gazete ve 

dergilerinde yayınlanan makaleler dışında diğer meşhur yazarlar da 

eserlerinde kadına ve aile kurumuna çok önem vermişler, eserlerinde bu 

konuyu çok yönlü işlemişlerdir. 

Ali Raşit ve Filip Efendi'nin birlikte çıkardıkları "Terakki" gazetesinin 

ek'i olan ve pazar günleri çıkan "Muhaderat" da kadınlan, Batı kadınları ile 

karşılaştırarak, Türk kadınının geri kalma sebeplerini belirten ve eleştirilen 

yazılar çıkarmışlardır ( 103). Bu devrin ünlü yazarlarından Şinasi, 1860'da 

( 100 )osman Ergin, A. g. e., c. 1 -2, s. 457-470 

( \ 

lOL Ömer Faruk Akün, Şinasi, lsı ... aın Ansiklopedisi, C. XI, s. 545 - 560. 

( 102) Ömer Faruk Akün, "Namık Kemal", İslam Ansiklopedisi, C. IX, s. 54 - 72. 

~. 103) Terakki Gazetesi, İstanbul, 7 Şaban 1285 / 9 Teşrin il I 21 Teşrin il 1868 - 7 
Receb 1287 I 21 Eylül I 3 Teşrin 1 1870, 1 - 441. 
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Tercümanı-ı Ahvat Gazetesi'nde( 104 )neşredilmiş ilk te'lif tiyatro eseri olan "Şair 
Evlenmesi"nde sosyal yaşamın çarpıklıklarını küçük bir komedi olarak dile 

getirmiştir. Tanpınar, 19.asır Türk Edebiyatı Tarihi'nde, Şinasi'nin önemle 

üzerinde durduğu fikir; "Şarkın akl-ı pirftnesi ile Garbın bikr-i fikrin" 

evlendirmek (Doğunun yaşlı aklı ile Batı'nın yeni fikirlerinin evlendirilmesi) 

(ı O s) 'tir. Bu eserinde; evlilik meselesini, kişilerin evlilik düşünce ve 

davranışlarının bozukluğunu açıklamaktadır. 

Tanzimat dönemi yazın hayatında (roman ve hikAye) aile ve aile içinde 

kadının konumu ele alınmış, birçok romana konu olmuştur. Namık Kemal, 

Ahmet Mithat, Şemsettin Sami, Emin Nihat, Nabizade Nazım, Abdullah Hamit ve 

Recaizade Mahmut Ekrem kadın sorunlarını ele alan romanlar yazmışlardır. 

Tanzimat'la, yazınımızda kadının farkına vanlması önce "düşmüş kadın" tipiyle 

girilmiştir. Kadının da insan olduğu ve er kekler tarafından kurtarılması 

gerektiği üzerinde durulmuştur ( 106).Türk edebiyatında düşmüş kadın tipini ilk 

olarak işleyen Namık Kemal'dir. Namık Kemal bu tipi şiddetle eleştirmiş, bu tip 

kadını nefretle ele almış ve hırpalamıştır. Ahmet Mithat da, "Henüz Onyedi 

Yaşında" adlı romanıyla bu tipi vermeye çalışmıştır. Mithat; düşmüş kadını, 

müslüman kadınına yakıştıramamış ve bu dur umu yoksulluğu sebep olarak 

göstermiştir. Yine bu durumdan kadını erkek kurtaracaktır. Bu devirde 

"Düşmüş Kadın" tipini işleyen romanlann sayısı bir hayli fazladır( 107) . 

( 104) Tercüman-ı Ahval Gazetesi, Sy. 13, İstanbul, 20, 27, Rebiülahır ve 
Cemaziyelevvel 1277 (Ekim ve Kasını 1860). 

( ıos ) A.Hamdi Tanpınar, a. g. e., s. 203. 

( 106) A.Nur Eranıl, Türk Tiyatrosunda Evlilik Problemi, (1277 - 1306) M. 1860 -
1889), İstanbul, 1964, (Mezuniyet Tezi), s. 3; Attilla ôzkınmlı, "Kadın", Türk 
Edebiyatı Ansiklopedisi, C. Ill, s. 704. 

, \ 
1\ 107 J Düşmüş kadın tipini işleyen romanlar; "İntibah" ve Cezmi" Namık Kemal; 

"Eflatun Bey ve Rakım Efendi" ve "Yeryüzünde Bir Melek", "Henüz Onyedi 
Yaşında", "Müşahedat", Ahmet Mithat Efendi; Zehra", Nabizade Nazım; 0Aşk-ı 
Memnu", "Kırık Hayatlarn, Halid Ziya; "Şık", "İffet", "Mürebbiye", "Metres", 
Tesadüf'', "Şıpsevdiıı, Hüseyin Rahmi Gürpınar. 



E. MF.ŞRUTIYET DÖNEMİNDE KADIN 

Birinci Meşrutiyet'in ilanından sonra Batı ile yakın temaslar kurulmuş 

ve her alanda gelişme görülmüştür. En büyük gelişme gazete ve dergi 

alanındadır. Aydınlar basın aracılığıyla halka ulaşmaya çalışmışlardır. Batı ile 

yakın ilişkiler kadın hareketlerinin yaygınlaşmasına ve benimsenmesine 

etken olmuştur. Bu hareketleri başlatan kadınlar, aydın aileler ile devlet 

protokolündekilerdir. Meşrutiyet'in toplumsal ve siyasal alandaki yarattığı 

değişmeler de kadınların geleneksel imajlarının farklılaşmasına ve 

etkileşmesine neden olmuştur. Bu dönemde bir hayli fazlalaşan kadın gazete ve 

dergileri dikkat çekicidir. Yine bu dönemde kadın derneklerinin kurulduğu d a 

görülür. Meşrutiyet'in ilanından sonra kadınlar için ilk süreli yayınlar 

çıkmaya başlamış ve bu süreli yayınlarda, kadın haklarının kesin olarak 

korunması, ailede kadının yeri, görevleri ve hakları, seçime girme ve seçilme 

hakkı, feminizm hareketleri, fikri terbiye ve ev idaresi gibi konular devrin 

tanınmış erkek ve kadın yazarları tarafından gündeme getirilmiştir. Böylece 

devrin medeniyet ve kültüı:ünü, toplumsal ve siyasal düşüncelerine kaynak 

olan ve bunları bize aksettiren gazete ve dergilerdir. Bu devirde çıkan önemli 

dergiler arasında edebi, mizah yayınları ile karikatür türünde olan, aynı 

zamanda resimli "Laklak, Püsküllü Bela, Davul, Edep Yahu, Boşboğaz Geveze, 

Keref, Gramafon, Karagöz, Pişekar, Kalem isimli yayınlar en belirgin 

olanlarıdır. "Musavver Muhit" adında çıkan dergi ise, felsefi bir özellik 

gösterir. Bu dönemde siyasi konuları ele alan "Kalender İmtiyaz" , kadın hakları 

ve sorunları ile ilgili Selanik ve çıkan "Kadın ve Muhasin"( 108) mecmuaları 
dikkate değer yayınlardır. Dönemin gençlerine yönelik olarak çıkan 

"Musavver Sebeb" gençlerin sorunlarını dile getirmiştir. Denizciliğe ait 

konulan içeren "Mellah", İslam felsefesini ihtiva eden "Sırat-ı Müstakim" adlı 

dergi, daha sonra " Sebilürreşad" adıyla çıkmaya başlamıştır. Ayrıca fen 

bilimleri, siyasi, edebi konuları içeren dergiler ise; "Şehbal, Servet-i Fünun, 

/ 1 

108/ Hasan Duman, Arap Harfli Süreli Yayınlar Toplu Kataloğu, 1828 - 1928, 
İstanbul, 1986, s. 196. Caporal, Bemard, Kemalizm'de veKemalizm 
Sonrasında Türk Kadını, Çev. Ercan Eyüboğlu, Ankara 1982, s. 77. 
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Musavver Edep, Musavver Muhit, Musavver Devr-i Cedid, Şahika, Resimli 

İstanbul, Resimli Kitap, Kehkeşar, Amid-i Sevda, Bahçe, Ceride" sayılabilir ( 109). 

Bu dönemin gazete ve dergilerinde en çok d ikkati çeken husus; 

Meşrutiyet'in ilan edilmesiyle, kadın haklarının yaygınlaşmaya başlaması ve 

bunun sonucunda kadınların seslerinin duyurulabilme ortamının 

gerçekleştirilebilmesidir. Avrupa kadınının, haklarını aramaya başlaması ve 

feminizm konusunun gündeme gelmesi karşısında; Osmanlı kadınının da neler 

yapabilecekelri ve kadınların birtakım haklar elde etmek için giriştikleri 

mücadelenin karşılaştırılması yapılmaktadır. Gazete ve dergilerde yine kadın 

kıyafetleri ve kadınlığa ait bilgiler yanında, kadınların kültürleri, tahsil ve 

terbiyeleri hakkında görüşler bildirilmektedir. Bu dönemde çıkarılan gazete ve 

dergilerin bir hayli fazla ve dikkat çekici olması, özellikle sözkonusu 

yayınların kadınlara yönelik olması ve kadınları içermesi bakımından 

önemlidir. Kadınlar için gazete ve dergiler kronolojik olarak şöyledir: 1861 -

1876 yılları arasında "Vakit, Yahud Mürebb-i Muhaderat (26 Eylül - S Kanun 

Evvel 1291 / 187S)'dır. Bu dergi Abdülaziz'in saltanatı devresinde (1861 - 1876) 

çıkarılmaya başlanılan ve gazete ilavesi niteliğindeki kadın dergisidir. Vakid 

Yahud Mürebb-i Muhadera t , kadınlara ilişkin haftalık bir dergidir . Bu 

dergiden sonra Şemseddin Sami'nin 11. Abd ülhamid'in hükümdarlığı ( 1876 / 

1909) zamanında 17 Cemaziyelahir 1297 - 2 Receb 1297 I 1880 tarihli üç sayı 

olarak çıkardığı aile dergisinde kadınlara bilgi verilmekte, kadın, ailenin 

temeli olarak vasıflandırılmaktadır. Aile dergisinde kadınlara yönelik sağlık, 

çocuk bakımı, yemek, ev ekonomisi gibi konular ele alınmıştır. Bu devirde 

çıkan kadın dergileri; kadın hareketlerine ve haklarına bir yön ve ivme 

kazandırmıştır. Bu devirde "feminizm" konusu da önem kazanmıştır. Bu 

dergilerde, Doğu ve Batı kadınlarının çizdiği yol ve durumları 

( 109) Cumhuriyet dönemine kadar çıkan kadın mecmuaları, Aile Mecmuası, 
İnsaniyet Mecmuası, Hanımlar Mecmuclsı, Hanımlara Mahsus Gazete, Demet 
Mecmuası, Mehasin Mecmuası, Kadın Mecmuası, Kadınlar Dünyası Gazetesi, 
Erkekler Dünyası Mecmuası, Seyyale Mecmuası, Hanımlar Alemi Mecmuası, 
Kadınlar Alemi I Osmanlı Kadınlar Alemi Mecmuası, Bilgi Yurdu Işığı, Bilgi 
Yurdu Işığı I Bilgi Yurdu ,Mecmuası, Türk Kadını Mecmuası, Genç Kadın 
Mecmuası, İnci Mecmuası, Diyane Mecmuası, Hanım Mecmuası, Süs 
Mecmuası, Ev Hocası Mecmuası, Firüze Mecmuası, Asar-ı Nisvan I Kadın 
Yazılan Mecmuası. 

(Emel Aşa, 1928'e Kadar Türk Kadın Mecmuaları, İstanbul, 1989.) 
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karşılaştırılmıştır. Yine bu dönem dergilerinde; kadının yeri, görevleri ve 

hakları belirtilmiştir. Bu dönemde çıkmaya başlayan ve Cumhuriyet dönemine 

kadar ( 110) devam eden kadın mecmuaları günümüzde de varlığını 
sürdürmektedirler. 

Tanzimat'la birlikte kadınlara bazı haklar verilmiştir. Kızlara ilişkin bir 

öğretmen okulunun 1875'de İstanbul'da kurulmuş bu okul ile birlikte, 

Amerikan Kız Koleji ve diğer okullar öğrenimlerine başlamışlardır. Avrupa'lı 

mürebbiyelerin elinde büyüyen konak kızlarının daha bilinçli yetiştirilmeye 

başlamaları da bu gelişmelerin en belirgin özelliğidir. Böylece kadın hakları 

konusunda yazılar yazmaya başlayan Celal Nuri, Ziya Gökalp, Abdullah Cevdet, 

Hüseyin Cahit ve dönemin aydın kadınları daha bilinçli yetişmeye başlayan 

kadınları yönlendirdiler. Kadın haklarının yeşermeye başlaması üzerine tutucu 

çevreler bu haklara karşı çıkmışlardır. Bu tutucu çevreler İslam dinini ve 

kadınların var olan haklarını sonradan almışlardır. Bu durumdan kadınların 

kurtulabilmesi için iyi bir eğitim almalarının sağlanmasını, gündeme 

getirmiştir. Kadın hak ve özgürlüklerine gereken saygının gösterilmesi 

koşulunun yerine getirilmesi de önem kazanmıştır. Bu dönemdeki ve sonraki 

kadın faaliyetlerine bakılacak olursa; Fatma Aliye Hanımı ilk kadın hareketinin 

başında ve ilk kadın derneğinin kurucusu olarak görülmüştür. Böylece 

İstanbul'da ve Selanik'te kadın dernekleri kurulmaya başlamıştır. Savaşta 

yaralılara yardım etmek ve giyecek sağlamak amacını güden bu dernekten 

sonra 1890 yılında "Cemiyeti İmdadiye" adında Rumeli sınırlarındak i 

askerlerimize yardım için bir demek kurulmuş ve faaliyete başlamıştır. Halide 

Edip Hanım'ın kurduğu "Tedii Nisvan" (Nisvan-ı Osmaniye) beş sene 

çalışmalarına devam etmiştir. Bu sırada, "Asri Kadın" , "Tefeyyüz", "Cemiyet-i 

Hayriye-i Nisvan" gibi cemiyetler de kurulmuş ve hemen ardından 

kapanmışlardır. 1913'de Müdafaai Hukuk-u Nisvan "Kadın Haklarını Koruma 

Derneği"; Nuriye Ulviye Meylan tarafından kurulmuştur. Nuriye Ulviye Meylan 

"Kadınlar Dünyası" adlı dergi çıkarılmıştır. Jön Türklerin kültürel kuruluşu 

olan "Türk Ocağı" kadınlara yönelik konferanslar vermişlerdir. Tanınmış 

kadınlar tarafından verilen konferanslar diğer kadınlar tarafından büyük 

rağbet görüyordu. 1912'de Besim Ömer Paşa'nın desteğiyle , kadının sağlık 

·. 110 )Niyazi Berkes, Türkiye'de Çağdaşlaşma, İstanbul, 1978, s. 437; Nezihe 
Muhittin, Türk Kadını, İstanbul, 1931, s. 82 - 91. 
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işlerinde çalışabileceğini göstermek için kendi evinde "Hilaliahmer Hanımlar 

Merkezi" kurmuştur. Yine l 913'de "Esirgeme Derneği" kurulmuş, bu derneğin 

de kurucusu Nezihe Muhiddin'dir. Nezihe Muhiddin Hanımı destekleyip çalışan 

kadınlar "Hamiyet Hulusi, Saniye Muhtar, Naciye Hurşit" gibi hanımlardır. 

Kimsesiz çocukları ve yaşlıları korumak için "Hilclliahmer Cemiyeti 

Darüssanaası" adında bir demek kurulmuş ve "Şehit Ailelerine Yardım Birliği" 

adı altında bir demek de faaliyete geçmiştir ( 111 ). Kadınlar Darülfünun 

konferans salonunda büyük bir miting yapılmıştır. Konferansın yapılmasını 

sağlayan Müdafa-i Hukuk Cemiyeti'dir. Bu mitingde; "Halide Edip, Fatma Aliye, 

Muallim Nakiye, Ihsan Raif Fehime Hanım" isimli hanımlar birer konuşma 

yapmışlardır ( 112) . Halide Edip, "Taalli Nisvan Kulübü.. adı ile bir cemiyet 

kurmuştur. Bu, kadın hareketlerinin de önemli bir adımını teşkil etmiştir. 

Balkan harbi sırasında, Hilaliahmer'e çalışan bayanlar ise; "Nezihe Veli, Sadiye, 

Leyla ve Selma Hanımefendiler" sayılabilmektedir. 

Neziha Muhittin anılarında, kadınların ilk ciddi faaliyetini; "Yarım asır 

içinde Türk kadınlığı arasında bu -Hanımlar teşekkülüne- ilk hayri faaliyet 

olarak kabul etmekte ve kaydedilebilir bir hareket olarak değerlendirmektedir. 

Fakat maalteessüf hanımlar ciddi, devamlı, muntazam bir tarzda çalışmanın 

imkmını bulamıyorlardı.'( 113)demekte ve istibdat kadınından söz etmektedir. 

Bu istibdat döneminde köy kadınında fazla bir değişiklik gözlenemez. Erkeği ile 

beraber çalışmış ve yaşarmıştır. Köy kadınının bu konumuna karşılık, şehir 

kadınlarının durumu çok kötü ve zordu. Şehir kadını eve kapatılmış olup, 

yüzünü göstermesi, gülmesi, eğlenmesi, gezmesi ve çarşıya çıkması 

yasaklanmıştır. Şehir kadını için; "Cennet kocasının ayağının altında" izlenimi 

yaratılmıştır. Bu durum kasabalarda daha da koyu bir tutuçuluk yaratmıştır. 

Buna rağmen bu devirde kadının öğretmen olmasına izin verilmiştir. 

Meşrutiyet'in ilfuı edilmesiyle Meşrutiyet Kadını ortaya çıkmıştır. Meşrutiyet'in 

ilk iki senesi kadınlar için bir hayli olumlu gelişmiş ve kadınlar artık kafes 

( ıı1 ) Nezihe Muhittin, Türk Kadını, İstanbul, 1931, s. 45. 

( 112 :N ih M h. . 13 , ez e u ıttın, a. g. e., s. . 
\ 

113/ Bekir Sıtkı Baykal, Milli Mücadele'de Anadolu Kadınları, Müdafaa-i Vatan 
Cemiyeti, Ankara, 1986, s. 1. 
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arkasından dışarıya; eğlence yerlerine ve 

başlamışlardır. 

tiyatrolara gidebilmeye 

Kurtuluş Savaşı'nın başlaması ile birlikte, Atatürk'ün önderliğinde 

yapılan bu mücadele esnasında Türk kadınının ülke bütünlüğünü sağlamak 

için üzerine düşen görevi eri iyi bir şekilde yapmıştır. Bu mücadele esnasında 

Türk kadını, savaş yükünün önemli bir kısmını büyük bir vatanperverlik ve 

feragat duygusu ile çekmiştir. Bu dönemde, özellikle Türk kadınının erkeğin 

boş bıraktığı bütün alanlarda özveri ile çalıştığını ve çalışma alanlarını 

doldurduğu belgelenmiştir. özellikle bu tarihlerde bazı zamanlarda Türk kadını 

lstanbul'da bir mitingde konuşma yaparken, hazan da cephede; kucağında 

çocuğu, sırtında mermi taşımışlardır. 

Kurtuluş Savaşı'nda ilk olarak örgütlenmiş kadın hareketini Sivas'ta 

olmuştur. Sivas'ta "Anadolu ve Kadınlar Müdafa-i Vatan Cemiyeti" kurulmuş ve 

bu cemiyetin kuruluşu 9 Aralık 1919 tarihinde Sivas valiliğince onaylanmıştır 

( 114 ). Bu cemiyet yayınladığı bütün bildirilerle; İstanbul Hükümeti 'nce Hilafet 

makamına aynca İtalya, İngiltere, Amerika ve Fransa Cumhurbaşkanı eşlerine 

Türkiye'nin işgalden kurtarılmasını, Türk Milleti'nin kadınlı ve erkekli olarak 

mücadeleden vazgeçmeyeceğini bildirmiştir. Bu cemiyetin kurulmasıyla Türk 

erkeğiyle Türk kadını aynı ·konularda çalışma imkanına kavuşmuşlardır. Bu 

dönemin sosyal yapısı ile olay birlikte değerlendirildiğinde; Türk kadınına çok 

değer verildiği ve Milli Mücadele sırasında önemli katkılarından dolayı Batı'lı 

anlamda bir statüye kavuştuğu ortaya çıkmaktadır. 

Milli mücadele döneminde, Sultanahmet meydanında yapılan büyük 

mitingde Türk kadını, erkeğine şöyle sesleniyordu; "Ey Erkekleri Türk'ün zulüm 

gören milliyetini, düşman ayakları ile kirlenen aziz topraklarını müdafaa 

ederken metin göğüslerinizdeki iman ile yalnız değilsinizi Sinesi yaşlı genç 

kızlardan, gözleri yaşlı şehit analarına kadar bütün Türk kadını sizinle 

beraberdir!"( ı 15 ) Bu dönemde Türk kadınının erkeği ile birlikte tam bir ulusal 

direniş göstermesi ve etkin mücadelede bulunması kendisini sembolleştirmiştir. 

(114JNezihe Muhittin, Türk Kadını, İstanbul, 1931, s. 58- 59. 

( ııs) Nezihe Muhittin, a. g. e., s. 58 - 59; 
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Böylelikle sembolleşen Türk Kadını, Türk aile ve toplumunun ortaçağın 

karanlık. düşüncelerinden kurtarılmasına imkan sağlamıştır. Milli Mücadelede 

sembolleşen Türk kadın kahramanlarından en önemlileri arasında 

sayabileceğimiz; "Nene Hatun, Halide Edip, Tarcan Banu, Satırlı Name, İsimsiz 

Kadın, Binbaşı Ayşe, Antepli Kadın, Muhsine Bacı, Genç Fatma (Fatma Çavuş), 

Balta Köylü Ayşe Nine, Emine Kız, Defterdarın Kansı, Tayyar Rahmiye, Nişanlı 

Emine, Su Taşıyan Emine Kız, Kara Adile, Acer Hanım, Hatice Hanım, Senemin 

Aysel, Gördesli Makbule Halil, Asker Saime, Fatma Lütfullah, Emir Ayşe, Kara 

Fatma, Çavuş Fatma Dönmez, Alaşehirli Hatice, Belkıs Abla, Gülizar Kadın, Şerife 

Kadın ve Yaman Hürmüz11(116) 1dür. 

Atatürk, Anadolu kadını için diyor ki; "Dünyanın hiçbir yerinde, hiç bir 

milletinde, Anadolu köylü kadınının fevkinde, kadın mesaisi zikretmek imkanı 

yoktur . Ve dünyada hiçbir milletin kadını, "Ben Anadolu kadınından daha fazla 

çalıştım, milletimi, halclsa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar himmet 

gösterdim" d iyemez!"( 111) der ve yine şu sözleriyle; "Çift süren, tarlayı eken, 

ormanda odunu keresteyi getiren, mahsulatı pazara götürerek paraya kalbeden, 

aile ocaklarının dumanını tüttüren , bütün bunlarla beraber, sırtıyle, 

kağnısıyle, kucağında.ki yavrusuyle, yağmur demeyip, sıcak demeyip cephenin 

mühimmatını taşıyan hep onlar, hep o ulvi, o fedakar, o ilahi Anadolu kadınlan 

olmuştur. Binaenaleyh h epimiz bu büyük ruhlu ve büyük duygulu 

kadınlarımızı şükran ve minnetle ebediyen ta'ziz ve takdis edelim" ( ı ıs) 
şeklindeki sözleri ile, Anadolu kadınının özelliklerini belirtmiştir. Yine 

Atatürk'ün Tarsus gezisi sırasında, Milli Mücadele döneminde cephede 

kahramanca savaşan Adile Hanım, Atatürk'ü görünce önünde diz çökerek 

ellerine sarılmıştır. Atatürk bu saygıdeğer Türk kadınına ve tüm kadınlarına 

( 116) Halil Güven, Kadın Kahramanlarımız, İstanbul, 1862, s. 2 - 3. 

( ın) 1975 Uluslararası Kadın Yılı ve Bozkır Güzellemesi, Kadın Yılı Kutlama 
Kurulu Yayınları l, s. 7. 

( 118) Kadın Dernekleri Federasyonu ve Gönüllü Kuruluşlar, Atatürk ve Kadın 
Hakları, Ankara, 1938, s. 10. 
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seslenerek; "Kahraman Türk Kadını , sen yerlerde sürünmeye değil, 

omuzlarımız üstünde göklere kadar yükselmeye layıksın'( 119)demiştir. 

Milli mücadele döneminde kadınlar sadece cephe ve cepheye silah 

malzeme taşımakla kalmamışlar, devlet dairelerinde de görev almışlardır. 

F.skiden, tutucu çevreler ve kızların tahsilini istemeyenler şöyle derdi: "Okuyup 

maliyede katip mi olacaklar?" Birinci Dünya Savaşı sırasında erkek memurların 

birçoğu silah altına alınmış, böylece devlet dairelerinde kadına ihtiyaç 

duyulmuştur. O güne kadar kadın okullarında, kadın öğretmenler ve müdürler 

mevcuttu. Ama devlet dairelerinde kadınlar hiç yoktu{ ııotBöylece Türk kadını 
bu büyük mücadelede erkeğin yanında derin özveriyle üzerine düşen görevi 

yerine getirmiş, milli bütünlüğün sağlanmasında etken rol oynamıştır. 

Cumhuriyet'ten önce kadın, kafes arkasına terkedilmiş b ir eşya 

görünümündeydi. Atatür k'ün yapmış olduğu yenilikler, kadını kafes 

arkasından kurtarmıştır( ıı 1).Cumhuriyet devri ve sonrası kadına aile ve toplum 

içinde hak ettiği yer verilmiştir ( 12 2). Şekfıfe Nihal, Cumhuriyet öncesi 

kadınının genel bir manzarasını çizmiş, ve kısaca; "Analarımız, büyük 

analarımız, kafese konulmuş kuşlar gibi belki debdebe, ihtişam içinde, belki 

ipekli çiçekler arasında, fakat umumiyetle esir yaşadılar. Bu altın kafeslerde 

bugün kendilerine tapınan erkek, yarın bir tek kelime ile onları oradan 

atabilir; yahut etrafına getirdiği ortaklarla manen öldürebilirdi. Kadın, bunları 

erkeğin tabii bir hakkı olarak kabul eder, kendini bağrına çeker, ziyan olur 

giderdi{ 12~ şeklinde ifade etlniştir. 

( ) 
" )ı 

119 Nafi İkizleroğlu, İlk Kadın Memurlar, Türk Tarih Mecmuası, C. 2, Sy. 23, 
İstanbul, Mayıs 1954, s. 12. 

( ) 
q » 

120 Nimet Günaydın; İlk Kadın Memurlar, Türk Tarih Mecmuası, C. 1, Sy. 4, 
İstanbul, Mayıs 1967, s. 66. 

( ııı ) şekufe Nihal, "Cumhuriyet'te Kadın", Karınca Dergisi, Yıl 14, Kasım -
Aralık 1947, Sy. 131 -132, s.23. 

1
, 122) Şekufe Nihal, a. g. e., s. 23. 
! \ 

\ 1231 Şekufe Nihal, a. g. e., s.23. 



Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk'ün en büyük amacı, 

yeni Türkiye'nin kuruluşundan ailelere verilecek olan önemle, yeni nesillerin 

anneler tarafından gerçekleşeceğine inandığı için, Türk kadınının toplum 

hayatında tüm haklara sahip olmasını ve erkeğin yanında yer almasını 

istemiştir. Bu isteğini, yaptığı gezilerle halka duyurmaya ve onları ikna edici 

sözleriyle dile getirdi: "Eğer toplumumuz bugünkü şartlar altında tek bir güce 

(erkeğe) dayanarak çalışırsa, emeklerimiz yarıya iner. Bu eksikliğimizi yok 

etmemiz, sosyal yaşantımızda kadına erkeğin yanında hak ettiği yeri vermemizi 

gerektirir. Türk kadını tıpkı erkekler gibi aynı eğitimi görmeli, erkeklerin 

seçtiği mesleklere girebilmeli" ve çalışmalıdır'( 124) demiş ve yine Kastamonu'da, 

27 Ağustos 1925 tarihinde yaptığı konuşmada artık kadınların ikinci planda 

kalmaması için; "Bu seyahatim sırasında sadece köylerde değil, kasabalarda ve 

hatta şehirlerde bile bizim kadınımızın yüzlerini ve gözlerini örttüklerini 

gördüm. Sevgili arkadaşlarım, bu, biz er keklerin küçük bir bencilliğidir. 

Kadın1arı da tıpkı bizim gibi, zekidirler ve insandırlar. Bırakalım onlar 

yüzlerini açsınlar. Dünyaya gözlerini göstersinler.Bundan korkmayalım"( ııs) 
( 126)şeklinde ifadede bulunmuştur. 

( 124) Nesrin Tunçbilek, Basında Atatürk ve Kadın Hakları, Haziran, 1981, s. 18 -
19; Sami N. Özerdim, Lfilk1ik ve Klyafet Oevrunı, İstanbul, 19 , s. 8. 

( ızs) Meliha Çalıkoğlu, "Atatürk ve Kadın Hakları", Kadının Sosyal Hayatını 
Tetkik Kurumu Yayınları, Sayı 7, Ankara, 1963, s. 13. 

( 126) Kadın hareketlerinden bazı örnekler: 

1775 - John Adams'ın eşi Abigail Adams Kongre'de (1776 4 Temmuz 
Bağımsızlık ilclnı. Bu hazırlık için kongre toplanacaktır) toplantıda 
bulunan kocasına yazdığı mektupta, "Hukuk hayattayken kadınların 
haklan konusunda da birşeyler yapacaklarından emin olduğum, ancak 
ecdatlarından daha cömert olacaklarından emin olduğumu yazın. 

1789 - Halk Meclisi (Etats Generaux) 'ne meslek korporasyonları sözcüsü 
olarak 2 kadın temsilci katılır. 

1790 - 1793 tarihleri arasında 6 kadın dergisi faaliyete geçer. 

1792 - Kadınlar rıza halinde boşanma hakkını elde ettiler. 

1792 - Mary Wollstonecroft, yayınladığı Kadın Haklarını Koruma 
(Vindication of the Rights of Woman) adlı kitabıyla feminizmin temelini 
attı. 
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Türk toplumunda yeni bir adım atılması l 926'da Yurttaşlar Yasası'nın 

(Türk Vatandaşlık Kanunu) benimsenmesidir. Böylece kanun ile kadına hakları 

aile hayatına eşit olarak verilmiştir. Çünkü l 926'lara gelene kadar şeriat 

yasaları hüküm sürüyordu. Cumhuriyetle birçok haklara kavuşan Türk kadını, 

Meşrutiyet döneminde görülen gazete ve dergilerdeki üstünlüğünü 

1793 - Olympe De Govge (ilk feminist) giyotine gider. 

1841 - Kadınların çalışma saatleri 12'ye indirilir. 

1848 - Kadınlar işçi komisyonlarına katılırlar; Jeanne Droin ilk kadın aday 
olarak Fransa'da seçimlere katılır. 15 ay alır. Arkadaşlarıyla birlikte seçim 
sonrası sürgüne gönderilir. Aynı tarihlerde Amerika'da kadın hareketleri 
başlar. 

1857 - 8 Mart "Kadınlar Günü" ilan edilir. 

186 7 - Kızlar için ilkokullar açılır. 

1867 - 1925 Suffragetler hareketi. 

1871 - Paris komününde kadınlar aktif olurlar, bu dönemde eşit haltlar elde 
ederler. 

1874 - Çalışma saati gençler için 10; yaşllar için 11 saate indirilir. 

187 4 - Kadınların yeraltında çalıştınlmalan yasaklanır. 

1880 - Kız liseleri ve öğretmen okulları açılır. 

1883 - İlk kadın doktorlar hastanelere kabul edilir. 

1891 - Fen Fakültesi'ne ilk kız öğrenci kabul edilir. 

1900 - İlk kadın, avukatlar bu mesleğe anlırlar. 

1918 - lngiltere'de kadınlar seçme ve seçilme ve diğer alanlarda en geniş 
haklara kavuşurlar. 1926 - Türk Vatandaşlık Kanunu kabul edilir. 

1928 - Almanya'da kadınlar seçme, seçilme, hukuki, sosyal haklara 
kavuşurlar. 

1934 - Türkiye'de kadınlara siyasal haklar tanınır. 

1944 - Fransa'da kadınlara siyasi, hukuki, sosyal haklar tanınır._ 
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sürdürememiştir. Sadece 1960'lardan sonra, Batı'da görülen kadın (feminizm) 

hareketleri (1925) bizde de hissedilmeye başlanır. 

Kadın haklan, Cumhuriyet döneminde ele alınmış ve gerçekleşme yoluna 

gidilmiştir. Gidilen bu yolda Türk kadını seçme, seçilme hakkı yanında eş ve 

meslek, mesken seçme haklarını da elde etmiştir ( 127 ).Bu da en başta Türk 

Medeni Kanunu'nun kabulü ile mümkün olabilmiştir. Bu kanunun en belirgin 

özelliği medeni haklardan kadın-erkek ayrımı gözetilmeksizin bütün Türk 

vatandaşlan "kanun önünde" eşit sayılmışlardır. Böylelikle Türk kadın, ikinci 

sınıf vatandaş statüsünden kurtulmuş ve erkeklerle eşit düzeyde bir konuma 

gelmiştir. Türk Medeni Kanunu 'nun kadın haklan bakımından getirdiği en 

önemli yenilikler; tek evlilik, boşanma ve eşitlik, velftyette eşitlik ve mirasta 

eşitliktir. 

Cumhuriyet döneminde Medeni Kanun ile ortaya çıkan medeni hakların 

yanında Türk kadınına çok önemli sosyal ve siyasi haklar d a verilmiştir. 

Böylelikle Türk kadını medeni, sosyal ve siyasal haklara kavuşmak suretiyle 

Batı 'nın birçok gelişmiş ü lkelerinden daha ileri düzeyde haklara sahip 

olabilmiştir. Siyasi haklardan özellikle 3 Nisan 1930'da verilen belediye 

seçimlerine katılabilme hakkıyle 5 Aralık 1934'de verilen milletvekili seçme ve 

seçilebilme hakkı ile ilk defa parlamentoya 18 kadın milletvekili girmiş ve bu 

temsil kudreti kadına verilen önemin bir göstergesi olmuştur. Bugünkü 

parlamento aritmetiğinde bile sayıları lO'u geçmeyen kadın milletvekilleri 

olduğu dikkate alınırsa, bu siyasal hakkın verildiği tarihteki kadına verilen 

önemi sergilemektedir. 

Türk kadınına siyasal· ve sosyal hakların verilmesiyle kadın, pasif bir 

konumdan aktif bir statüye geçmiştir. Atatürk devrimlerinin savunulması ile 

bizzat tatbik edilmesi açısından durum değerlendirildiğinde; Türk kadınının 

hakların verildiği tarihten günümüze kadar ileri düzeyde bir gelişme 

gösterdiği gözlenmektedir. Özellikle Türk kadınının siyasi ve sosyal hakların 

verilmesi suretiyle düşünce hayatına girdiği, Türk basınına önemli katkılan 

( 127) Mustafa E. Erkal, İktisadi Kalkınmanın Kültür Temelleri. Ankara, 1990, s. 
69. 
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olduğu( ııs)ve bu şekilde Türk kültürünün yaygınlaştırılmasında ve kültürel 

değerlerin korunmasında önemli çalışmalarda bulunduğu bilinmektedir. 

Harf inkılabının yapılması ile birlikte, Türk kadınının eğitim ve öğretim 

sektöründe yerini aldığı bilinen bir gerçektir. Bu şekilde Türk kadını ilk, orta 

ve yüksek öğrenim tahsilini yapabilme imkanını bulabilmiş, edebiyat alanında 

önemli ve ülke düzeyinde varlığını gösteren bilimsel çalışmalarıyla ünlü 

yazarların yetişmesine imkan sağlamış, fen ve teknik bilim dallarında üst düzey 

akademik araştırma yapan yetenekli kadın bilimcilerin yaratılmasına imkan 

vermiş ve tıp bilimi dalında ülke ve dünya çapında doktorların yetişmesine 

olanak sağlamıştır. Bütün bu gelişmelerin yanında, Türk kadınının güzel 

sanatlarda da varlığını gösterdiği özellikle resim, müzik, heykel branşlarında 

önemli eserler yarattıkları görülmektedir. 

Günümüz Türkiye'sinde Türk kadınlarına verilen önem gereği; olabilme 

vali ve kaymakam, hakim, savcı statüsüne girebilme, subay ve polis olabilme 

olanağı ile birlikte en önemlisi de büyük elçi sıfatını kazanmak suretiyle dış 

ülkelerde temsil edebilme hakkının verilmiş olması en dikkati çeken gelişmeler 

olarak değerlendirilebilecektir. 

Türk siyasi hayatında Bakanlar Kurulu 'nda kadın bakanların yer aldığı 

ve bu bakanların yasama organı önünde siyasi sorumluluğun bilincinde olduğu 

bilinmektedir. Aynı zamanda yargı organlarında kadın hakimlerin gittikçe 

sayısının arttığı ve önemli görevleri üstlendikleri görülmektedir. Halihazırda 

( ııs) Tanzimat ve Meşrutiyet döneminde kadın gazete ve dergileri çok sayıda 
çıkmakta idi. Tanzimat döneminden günümüze değinçıkan bazı kadın 
dergilerinin adları şöyledir; "Aile, Ak Kadın, Cumhuriyet Kadını, Demet, 
Demokrat Kadın (Ankara), Demokrat Kadın (Adana), Elele, Ev İş, Ev Kadını, 
Feminist, Genç Kadın, Genç Kız, Günün Kadını, Hafta, Hanım, Hanımlar, 
Hanımlar Alemi, Hanımlara Mahsus Gazete, Hanımeli, Hayat, İnci, Kadın, 
Kadın ve Aile, Kadın Dayanışması, Kadın Dünyası (İstanbul), Kadın Dünyası 
(Ankara) , Kadın Dünyası {İzmir), Kadın Ev, Kadın Gazetesi, Kadın Güzelliği, 
Kadın Sesi, Kadın Yazılan, Kadınca, Kadınca örgü, Kadınca Yemek, Kadınlar 
Alemi, Kadınlar Dünyası, Kadınlara Mahsus Gazete, Kadınlar Oyuncak 
Değildir, Kadınların Sesi, Kadınların Sesi Haber Ajansı, Kadınlık, Kadınlık 
Hayatı, Kaktüs, Kapris, Kelebek, Mehasin, Marie Claire, Moda Albümü, 
Model, Muhaderat, Oya, Pamuk Kadın, Rapsodi, Resimli Hayat, Sağlık ve 
Kadın Dergisi, Saklambaç, Samanyolu, Sevimli Ay, Seyyale, Sizin- İçin, Süs, 
Süküfezar, Tat, Türk KadınYolu, Türk Kadını, Yelpaze, Yeni İnci, Yeni Kitap, 
20.Asır, Yıldız). 
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yüksek mahkemelerden Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Yargıtay'da kadın 

üyelerin olduğu ve kadının bağımsız yargı organlarında adaleti sağlama 

düşüncesinden hareket ederek önemli bir fonksiyoner görev ifa. ettikleri 

kamuoyunca da takdir edilmektedir. 

Atatürk 'ün en büyük isteklerinden biri, Türk kadınının toplumsal olarak 

değişiklik göstermesidir. Bunun için de cinsler arasında tam bir eşitlik olması 

gerekiyordu. ( 129t Atatürk; "Bir memlekette yaşayan vatandaşların herbiri o 

memleketin idaresi ile yakından ilgilenmelidir." görüşünü savunarak erkek

kadın ayrımı gözetilmeksizin söz ve düşünce hakkının olduğunu belirtmektedir 

(130). Cunbur da; Türk kadınının bugün içinde bulunduğu toplumsal, sosyal ve 

fikirsel yerini yalnızca Atatürk'e borçlu olduğunu belirtmektedir( 13 ı) . 

Bu bölümde Türk kadınlarının Göktürk'lerden itibaren günümüze kadar 

olan değişiklikleri incelenmiştir. Bu inceleme neticesind e İslamiyet'e kadar 

Türk kadınının önemli haklara sahip olduğu, İslamiyet'in kabulü ile beraber bu 

haklardan birçoğunu kaybettiği, Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte Atatürk'ün, 

Türk Medeni Kanunu'nu yürürlüğe sokması ile haklann Batı düzeyinde 

geliştiği gözlenmektedir. 

Bu anlamda İsmet İnönü, Atatür k'ün İnkılaplarına ilişkin olarak; 

"İnkılaplarda benim kanaatimce en ileri iki tanesi vardır: Biri harf inkılabıdır, 

biri de kadınlann topluma girmesi, kadın hürriyetidir. Bu ikisini en ileride 

görürüm ben.'(13~ şeklinde açıklamada bulunmuştur. 

Bu açıklama ile İnönü, Atatürk'ün, en önemli inkılabının Türk kadınının 

topluma kazandınlması ile kadın hürriyetinin verilmesi olduğunu önemle 

( 129) Nermin Abadan Unat,
1
Türk Toplumunda Kadın~ Türk Sosyal Bilimler 

Derneği, Ankara 1982, s. 1. 

( 130) Perihan Arıburun, Cumhuriyetin 50. Yılında Türk Kadını, Belleten, C. 
XXXVII., Sayı 148, Ekim 1973 'den ayn basım, Ankara, 1973, s. 482. 

( 131) Müjgan Cunbur, "Atatürk'ün Türk Kadınını Değerlendirmesi", Kadının 
Sosyal Hayatını İnceleme ve Araştırma Derneği Yayınlan, Ankara, 1976, s. 
35. 

( 132) Abdi İpekçi, İnönü Atatürk'ü Anlatıyor, Cem Yay., İstanbul, 1981, s. 44. 
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vurgulamıştır. Ayrıca, Uluslararası Kadın Birliği İngiliz Delegesi Miss Picton 

Turbenweil, Türk kadın haklarına ilişkin olarak: 

"Türkiye'de kadınlara erkeklerle eşit haklar verildiği zaman, Avrupa'da 

Türkiye'yi iyi tanıyanlar, Türk kadınının henüz buna hazırlanmamış olduğunu 

söylediler. Fakat Atatürk, "Özgürlüğü denemek için önce özgürlüğü vermek 

gereklidir" demişti. Bu, bir büyük adam sözüdür. Bu söz bizde söylenmemişti.(133) 
demek suretiyle Türk kadınına verilen özgürlük değerlerinin Avrupa'dan daha 

ileri olduğunu belirtmiştir. 

Türkiye'de kadın haklarına ilişkin gelişmelerde, Atatürk inkılaplarının 

önemini vurgulayarak; 

"Bugün Türkiye gerçekten bütün dünyanın ilgisini çekmiş bulunuyor. 

Özellikle kadın hakları alanında birçok Avrupa uluslarını geri bırakan son 

hamleler bizi lstanbul'a getiren en büyük etkendir. 

Bütün dünya kadınları, Tür k kadınının bugünkü haklarına 

erişe bilirlerse, gerçekten kendilerini talihli sayacaklardır "( 134) • 

ifadelerini kullanmış ve kadın hakları konusund a Tür kiye'nin Avrupa 

uluslarını geride bıraktığını belirtmiştir. 

Atatürk'ün, inkılaplarında Kadın Hakları'na ilişkin olarak Ansiklopedi 

Britannica; 

" ... O, Türk kadınına hürriyet verdi, bütün yurttaşlar arasında eşitliği 

verdi, bütün yurttaşlar arasında eşitliği sağladı. Onları demokratik bir yönetime 

hazırlayarak ulusun eğiticisi oldu."( 135) • 

görüşüne yer vermiştir. 

( 133) Uluslararası Kadın Birliği İngiliz Delegesi Miss Picton Turbenweil, 
Cumhuriyet Gazetesi, 24 Nisan 1935. 

( 134) Uluslararası Kadın Birliği Avustralya Delegesi, Cordell Oliver, Cumhuriyet 
Gazetesi. 10 Nisan 1955. 

( 135) Encylopaedia Britannica, İstanbul, 1986, Ana Yayıncılık, Atatürk Maddesi. 
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Kadın haklarına ilişkin bu yorumlarda da değiniliği üzere, Türk 

kadınının toplum ve aile yaşamındaki layık olduğu yeri alabilmesi, Atatürk ilke 

ve inkılabları ile mümkün olabilmiştir. Atatürk'ün en önemli inkılablarından 

biri olan hukuk alanındaki inkılabı ile çağdaş anlamdaki Türk Medeni Kanunu 

yürürlüğe sokulmuş ve bu kanun sayesinde, kadına Türk sosyal yaşamında 

hukuksal bir statü kazandırılmıştır. 

Türk Medeni Kanunu ile aile ve miras konularında çağdaşlaşmanın en 

modern belirtisi olan erkek ve kadın arasındaki eşitlik sağlanarak erkeğin 

üstünlüğü yitirilmiştir. Hukuksal değişmenin yanında kadınların siyasal 

hayatın içine girmeleri de 1930 ve 1934 yıllan arasında gerçekleşmiştir{ 136). 

1934 yılında yürürlüğe giren ve Türk kadınına Milletvekili seçme ve 

seçilme hakkı tanıyan yasanın yürürlüğe girmesi ile kadın, gerçek anlamda 

siyasal haklarını elde etmiştir ( 13 7) • 

( 136.) Tayfun Akgüner, "Atatürkçülük İdeolojisi" , Atatürk ve Bugünün Türk 
Gençliği, Mustafa Kemal Derneği Yayınlan, İstanbul, 1986, s. 51. 

( 137) Aralık 1934'de kadınlara Meclis seçimlerinde oy vermek ve milletvekili 
seçilme hakkı tanındı. 193 5 seçimlerinde 1 7 kadın Milletvekili seçildi. 
(Bernard Lewis, Modern Türkiye'nin Doğuşu, s. 287) 1935 'te kadın kökenli 
Milletvekilleri'nin bir tanesi köylü Satı Kadın'dır. Afet lnan, Satı Kadın 
hakkında şöyle bilgi vermektedir, " ... Kızılcahamam yolundayız (Temmuz 
1934) ... Kazan köyüne yakın bir yerde durduk. Okul talebeleri 
öğretmenleriyle sıralanmışlar. Nahiye müdürü, köy muhtarı ve kadınlı
erkekli köylüler hep birarada idiler ... Fakat o topluluktan hemen cesaret 
edip yaklaşan olmamıştı. , Adeta emir bekliyorlar gibi bir durum vardı. 
Onların içinden birdenbire sırma işlemeli, en güzel köylü kıyafetlerini 
giymiş, yağız çehreli bir kadın otomobile yaklaştı. "Paşam hoşgeldiniz. 
Senin için yer hazırladık, ayran yaptık, insene" dedi. Atatürk, nezaketle 
yolumuzun uzun olduğunu ve heryerde durmanın mümkün olamıyacağını 

" anlattı. Fakat aynı zamanda da bana, "Bu kadın kimmiş, sorsana" dedi. Ben 
onunla konuşurken, diğer erkekler de cesaret alarak Atatürk'e yaklaşıp, 
O'nun çeşitli suallerine cevap veriyorlardı. Satı Kadın 'dan öğrendiğim şu 
idi: Kendisi Kazan köyünün muhtarı imiş ve seçimle köy idaresinin başına 
yeni geçmiş. Muhtar Satı Kadın, oraların hakimi edası ile ayranı otomobile 
getirtti. İçtik ve kendisinden köyü hkkında bilgi edinerek yolumuza devam 
ettik. 
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Türk kadınına özel hukuk alanında sağlanan haltlar ile siyasal haltlar 

Atatürk'ün ölümünü müteakip korunmaya devam etmiş, bu haklara iş ve sosyal 

güvenlik haklarına ilişkin yasaların yürürlüğe girmesi ile sosyal haklar ilave 

edilerek, sosyal hukuk devleti ilkesine uygunluk gerçekleştirilebilmiştir. 

Ancak 2000'li yıllarda kadının toplum içerisindeki sosyal yeri dikkate 

alındığında, sağlanan bu hakların yeterli olmadığı, kadına sağlanan hakların 

Atatürk; "İşte mebus olacak kadın" dedi.." (A.Afet İnan, Tarihten Bugüne, 
T.f.K. Ankara, 1970, s. 163 - 164.) 

Yasama dönemlerine göre Parlamento'da seçilen kadın Milletvekilleri: 

YILLAR SAYI 

1935 18 ' 

1939 ıs 

1946 9 

1950 3 

1954 4 

1957 8 

1961 3 

(Kurucu Meclis ) 

1962 s 
1964 6 (Cumhuriyet Senatosu dahil) 

1965 8 ( ti " " ) 

1969 5 , 

1973 6 

1977 4 

1983 12 

1987 6 
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sosyal hukuk devleti ilkesine yaraşır bir şekilde geliştirilmesi ve 

çağdaşlaştırılması kaçınılmaz hale gelmiştir. 

Bu noktadan hareketle; Türk toplumunun temel gereksinimini dikkate 

alarak, kadın haklarındaki sosyal ve siyasi boyuttaki hakların iyileştirilmesi, 

güncelleştirilmesi ve sosyal adalet ilkelerine uygun olarak yeniden 

düzenlenmesi, Türk ulusunun çıkarları doğrultusunda bir politika izlenmesi 

gerektiğini ortaya koymaktadır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

TÜRK BASININDA AİLE VE KADIN 

1. TÜRKİYE'DE 1860-1876 YillARI ARASI BASIN HAYATI 

A. 1860-1876 DÖNEMİ BASIN HAYATI 

Tanzimat öncesinde ilk yenilik hareketini gazete teşkil etmektedir. 

Çünkü; gazete, edebiyat ve düşünce hayatımızda bulunmayan yeni bir kurum 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Gazetecilik kurumu, Tanzimat'ın meydana getirmiş olduğu yeni bir 

kuruluş değil, ilanından sekiz sene önce 1831 yılında kendisini göstermiştir. 

Bu nedenle 1831 yılı Türk Gazeteciliği 'nin başlangıç noktasını 

oluşturması bakımından önemlidir. Böylece ilk Türkçe gazete 1831 'de Takvim-i 

Vekayi ile ortaya çıkmaktadır. Bu gazete 11. Mahmut'un desteğiyle 

yayınlanmıştır. Takvim-i Vekayi 1922 yılına kadar yayın hayatına devam 

etmiştir. 

Her yenilikçi gelişmelerin başlangıç dönemlerinde olduğu gibi 

gazetelerin de zaman içerisinde gelişerek içeriği değişikliklere uğramış ve 

çeşitli düşünceler gazetelerde yer almıştır. 

Takvim-i Vekayi, devlet gazetesi niteliğindedir. Saltanat hayatının 

düşüncelerini en güzel şekilde açıklamıştır. Devletin aldığı kararları 

Kamuoyu'na duyurmak amacını benimsemektedir. İlk yıllarda Takvim-i Vekayi 

devlet haberlerini yazan bir gazete durumundadır. Devletin bu dönemde çeşitli 

alanlarda çıkardığı kararnameler, tayinler, tebliğler gazetede de yer 

almaktadır. 

Takvim-i Vekayi'nin yönetimi bir Tarihçi'ye verilmiştir. Böylece 

gazetenin başına bir Vekayi'nüvis getirilmiştir( ı ) . 

( 1)
, 

Vekayi'nüvis, Devlet tarihçisidir. Müverrih tarih hadiselerini yazan 
demektir. Tarih yazan tarihçi anlamındadır. Vekayi'nüvis ise, devlet 
tarihçisidir. Devlet tarafından, devrinin hadiselerini yazmakla 
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Takvim-i Vekayi, bir devlet gazetesidir. Gazetenin başına getirilen 

Vekayi'nüvis; bu niteliğinden dolayı, gazeteye "tarihçilik" ve "resmi bir 

anlayış" getirmiştir. 

Takvim-i Vekayi, II. Mahmut'un zamanında çıkmaya başlamıştır. Takvim

i Vekayi'nin yayınlanmasından bir süre sonra, II. Mahmut gazeteye bir ferman 

vermiştir. il. Mahmut bu fermanla, gazeteye önerilerde bulunmuş ve gazeteyi 

yönlendirmiştir. 

11. Mahmut, sade, anlaşılır dilin kullanılması taraftarıdır. Hükumet 

beyannamelerini ve fermanlarını halka duyurabilmek için sade ve kısa, 

anlaşılır yazı tarzını tercih etmiştir. Bu nedenle, gazeteye bir fermanla öneride 

bulunmuş ve gazetenin dilinin daha sade ve anlaşılır olmasını istemiştir. 

Çünkü, gazete belirli bir okuyucu kitlesine hitap eden bir yayın vasıtası 

olmamalı, büyük ve geniş o~uyucu kitlesine ulaşabilmelidir. 

Bundan dolayı, ıı. Mahmut gazete dilin in daha anlaşılır olması 

taraftarıdır. 

Bu amaca başlangıçta Vekayi'nüvis'in üslubu yeterli olamamıştır. 

Gazetenin dilinin daha anlaşılır olması, kendisini göstermiş ve sade bir dile 

geçiş ihtiyacını hissettirmiştir. 

Bu dönemde Babıali 'de bulunan memuriyetlerde halkın anlayabileceği 

açık ve sade dil kullanılmaya başlanmıştır. 

Takvim-i Vekayi'nin ilk sayılarında anlaşılır bir dil ile karşılaşmak 

mümkün değildir. Daha sonraki sayılarda halkın ihtiyacı hissedilkidçe, 

gazetenin dilinde de sadelik görülmeye başlanmışur. 

Babıali'de 1832 yılında "Tercüme Odası" kurulmuş ve Tercüme Odası'nda 

çalışan ilk Türk memurları arasında; Fuad, Saffet ve Ali Efendi 'ler 

görevlendirilmiştir. Mesela; Padişah şuraya gitti veya geldi. Memleketimize 
Ingiltere'nin elçisi geldi gibi haberlerin yanında, memleket içindeki 
günlük ·olaylardan da bahseder. Asıl amacı, günlük olaylan yazmaktır. 
(Ö.Faruk Akün, Basılmamış Ders Notu.) 
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görülmektedir. Bu memurlarin hepsi de yabancı dil biliyorlardı( ı)Bu Tercüme 

Odası, bir okul fonksiyonunu taşımaktadır. Burada yetişenlerin yeni bir dünya 

görüşünün yanında, Batı düşüncesiyle,· siyasi atılım görüşüne sahip oldukları 

görülmektedir. 

Takvim-i Vekayi'den dokuz sene sonra ikinci Türk Gazetesi Ceride-i 

Havadis yayınhayatına girmiştir. İlk özel Türkçe gazete olan "Ceride-i Havadis", 

William Chrchill adlı bir İngiliz tarafından 1843 yılında yayınlanmaya 

başlamıştır ( 3 ) . Bu gazete, gerek diliyle gerek haberciliği ile Takvim-i 

Vekayi'nin paralelindedir. Ceride-i Havadis ile Türk gazeteciliğinin geliştiğine 

tanık olunmaktadır. Yarı resmi bir gazete niteliğindeki Ceride-i Havadis ile 

devlet gazetesinden, yarı resmi bir gazeteye geçilmiş oldu. Ceride-i Havadis'in 

imtiyaz sahibi Türkiye'de yaşayan bir İngiliz'dir. Bu gazeteye şahıs gazetesi 

denemez; çünkü, devletin maddi yardımı ve desteği görülmektedir. 

Takvim-i Vekayi'den e.dinilen tecrübeler ile Ceride-i Havadis'in dili daha 

sade oluşmuş ve içeriği değişmiştir. Gazete, devlet gazetesi olmadığından, devlet 

haberleri dışında çeşitli dünya ve memleket haberleri ile, edebiyat ve sanata 

ilişkin makaleler görülmektedir. 

Ceride-i Havadis' in 145. sayısında şu cümlelere yer verilmektedir: 

" İşte bu Ceride-l Havadis dahi, bu misillu her 

bir türlü yolcular ile dolmuş bir vapur sefineslne 

benziyor, yani herbir türlü havadis ve ahbar 

yazılmaktadır. Artık bu madde fena, bu güzel 

yazılmış demek td.b etmez .•• • ( 4 ) 

( 2 )) ı , Ahmet Hamdi Tanpınar, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, stanbul, 1982, s. 
110-111. 

( 3 ) Z. Filiz Balta Peltekoğlu, Cumhuriyet Döneminde Türk Basınında Kadın 
Gazeteciler (Yayınlanmamış Doktora Tezi), İstanbul, 1988, s. 39. 

( \ 

\, 4 ' Ceride-i Havadis, İstanbul, 15 Şaban 1259 I 29 Ağustos 1843, s. 145. 
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(C~rlde-l Havadis gazetesi, her türlü yolcular ile 

dolmuş bir vapura benziyor. Yani, her türlü haber 

yazılmaktadır.) 

Bu gazetede her türlü haber ve yazıya yer verilmekte o 1 d u ğ u 

belirtilmektedir. Çünkü, Ceride-i Havadis gazetesi bilim, ahlfil<. ve edebi konulara 

ilişkin makaleler yayınlamış; tiyatro hakkında da bilgiler vermeye başlamış ve 

1257 tarihli, 63. sayısında "Tiyatro" adlı makaleyi de yayınlamıştır( S ).Böylece 

tiyatro türü hakkında ilk yazı yazılmıştır. 

Ceride-i Havadis'in 23. sayısında vatan sevgisini içeren makalenin 

yayınlanması "Vatan" kavramını içermesi bakımından önemlidir. Aynca bu 

gazete Kırım Harbi ile ilgili yazılar da yayınlamıştır. Tercüme Odası 'nda 

yetişenler üslftblarını gazeteye aktarmışlardır. Bu gazeted e sade ve anlaşılır bir 

Türkçe'yi görmek mümkün olabilmiştir ( 6 ) . Gazete'de yazı dili gelişmiş ve 

sadeleşmeye gidilmiştir. Gazete, amacı itibariyle geniş okuyucu kitlesine 

yönelmiştir. 

1831 tarihinden itibaren yazılı basında, Türkçe yayınlanan gazetelerin 

yer alması, basın yaşamında bir devrim yaratmıştır. Yenilikçi akım ve 

görüşlerin halka ulaştırılması ve halkın bilgilendirilmesi açısından özel bir 

önem taşımaktadır. Türkçe'nin bu şekilde yazılı basında yer alması; bu 

dönemden sonraki yazılı basına öncülük etmiş ve Türkçe'nin basın hayatına 

girmesine yardımcı olmuştur. 

İlk bağımsız gazete olan Tercüman-ı Ahval( 7) 1860 yılında Şinasi ile Agah 

Efendi tarafından yayın hayatına sokulmuştur( 8 ).Türk yayın hayatında 1860 

senesinde, bu gazetenin yayınlanması ile yeni bir devir başlatılmıştır. İlk resmi 

\ S ) Çeride-i Havadis, 1257 / 1841, s. 63. 
\ 

.. 6 ) Tanpınar, a. g. e., s. 146 ... 147. 
' 7 \ 

. J Tercüman-ı Ahval, Sahibi : Agah Efendi, (Günlük) 21 x 31, İstanbul, 6 Rebi 
II, 1277 - 23 Şewal 1282, s. 1 - 792. 

( 8 ) Ömer Faruk Akün, "Şinasi" , İslam Ansiklopedisi. İstanbul, 1957, c. XI, s. 
545-560. 



nitelikteki gazete, 1831 'de yayınlanmış; 1860'da da özel ilk Türk gazetesi çıkmaya 

başlamıştır. Bu ilk özel gazete, diğer gazetelere, yayın konusunda öncülük 

etmiştir. 

Tercüman-ı Ahv~l gazetesinin 25. sayısından sonra Şinasi, gazeteden 

ayrılmıştır. Gazete, daha sonra 1866 tarihinde kapanmıştır. 

Tercüman-ı Ahval gazetesi, Türk basın hayatında ilk olarak siyasi baş 

makaleler yayınlayarak gazete haberciliğinin ve yorumculuğunun gerçek 

amacını yansıtmaya başlatmıştır. Tercüman-ı Ahval gazetesinin çıkmasında 

devletin yardımı olmamıştır. Bu gazetede yazarların ve şahsın görüşleri esas 

alınmış ve resmi görüşün dışına çıkılması bakımından bir aşama 

kaydedilmiştir. Dolayısıyla düşünce hürriyeti yönünden bir değişme ve gelişme 

oluşmuştur. 

Tercüman-ı Ahval ile Şinasi, ilk olarak devreye girmiştir. Şinasi, ilk defa 

halkın anlayacağı dili kullanmış, dil yönünden bir gelişme de kaydedilmiştir. 

Şinasi, halkın anlayacağı d~li gazetenin yayın prensipleri arasında görmüş, 

böylece gazete, haberler arenası değil, dil sonununun da arenası h aline 

gelmiştir. Gazeteler, içeriği ile, geniş okuyucu kitlelerine yönelinmiş ve 

böylece yazı dilimiz gelişmiş ve sadeleşmeye gidilmiştir. 

Gazeteler, okuyucu arasında bir ayrım yapmamalı ve fark 

gözetmemelidir. Kültürlü aydın ile okuma yazma bilen herkese hitap etmeli ve 

ulaşmaya çalışılmalıdır. Bu nedenle, gazete de bir dilin geniş okuyucu 

kitlelerine ulaşabilmesi için anlaşılır dil olmasını gerekmektedir. Geniş 

okuyucu kitlesine yönelebilen bir dilin mevcut olması gazete okuyucuları 

açısından önemlidir. 

Şinasi de, gazetedeki yazı dilimizin sadeleşmesine ihtiyaç duyulduğunun 

bilincindedir. 

Tanzimat'tan sonra gazeteler, sosyal değişme bakımından önemli rol 

oynarlar. Gazeteler, dilin gelişmesi yanında, edebiyatçılarımızın yetişmesinde 

de katkıda bulunurlar. Bu dönemlerde yetişenler, gazetede tecrübe kazanarak 

olgunlaşmakta olup, onların yetişmelerinde gazeteler önemli bir ölçüde etken 

olmuşlardır. 
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Bunlar; Şinasi, Namık Kemal, Münif Paşa, Ziya Paşa, Ali Suavi, Recaizade 

Ekrem, Ahmet Mithat, Mizancı Murad gibi yazarlardır. Bu dönemdeki yazarların 

büyük çoğunluğu gazetecidir. Gazete günlük hayatın olayları içindedir. Belirli 

bir kitleye hitap etmez. Yaşanılan bütün olaylan, hayatın her parçasını dikkate 

almak zorundadır. Bundan dolayı gazete olaylara gerçek açısını getirir. Böylece 

gazete ile gerçek habercilik düşüncesinin beraberinde getirilmesi olumlu tesir 

yaratmıştır. Aynca dilin sadeleşmesine, makale kavramının yerleşmesine ve 

gelişmesine, sosyal hayatın uyanmasına etken olmuştur. Çünkü gazetenin 

konusu toplum ve insan hayatıdır. 

Gazeteler, toplum hayatına ilişkin gelişmelere halkı hazırlarken, aynı 

zamanda politik düşüncelerin temellerini de atarlar. Gazetelerin ortaya çıkışı 

ile saraydan ayrı "aydınlar" ve "okuyucular" topluluğu yaratmıştır. Bu dönemde 

Türk yazarların büyük çoğunluğu gazetecidir. Bu devir Türk yazarları; bir 

yandan gazete çıkarırken, bir yandan politika ile uğraşmışlar, bir yandan da 

edebiyat ile ilgililenmişlerdir. 

Gazetelerin siyasette oynadığı rol önemlidir. Gazetelerde politika 

görülmektedir . Tercüman-ı Ahval ile politika arasındaki ilişki ortaya çıkmıştır. 

Politika, bir ulusun yönetimi hakkında serbestçe fikir ve düşüncelerini beyan 

etmek demektir. Bu da gazete aracılığı ile oluşmuştur. Böylece gazeteciler, 

devletin politik durumu hakkında şartların elverdiği müddetçe düşüncelerini 

duyurmaya çalışmışlardır. 

Bu dönemin gazetecilerinin politik yönlerinin de ağır bastığı 

gözlenmektedir. Agah Efendi ve Şinasi; "Yeni Osmanlılar", diğer bir adı ile "Jön 

Türk" denilen siyasi görüşe mensup faaliyet sahibi kişilerdi. Ziya Paşa da, 

Osmanlılar Cemiyeti'nin mensuplarındandır. Ebuz Ziya Tevfik de Jön Türk'tür. 

Namık Kemal, siyasi yönü kuvvetli bir kişidir. Ahmet Mithat Efendi, resmen bir 

toplumda bulunması bile, düşünceleri ile yöneliktir. Ali Suavi de Jön Türk'tür. 

A. Hamdi Tanpınar, Şinasi'ye göre gazeteyi şu şekilde tanımlar: "Şinasi'ye 

göre gazete, evvela bir amme hukuku meselesidir.'( 9) demekte ve bunu da, 

Tercüman-ı Ahva.I'in ilk sayısındaki önsözünde göstermektedir: 

' 9 ' " i Tanpınar, a. g. e., s. 21 1. 
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"Madem ki bir heyet-i içtimalyyede yaşayan halk 

bunca. vez.Uf-1 kanuniyye ile mükelleftir, elbette ki, 

kalen ve kalemen kendi vatanının menafi'ine dair 

beyin-ı efkir etmeği cümle-i h u k d k - ı 

muktesebesinden addeyler." ( 1 O) 

(Bir toplumda yaşayan insanlar görevlerini yapmaları 

karşısında bazı haklar elde etmektedirler. Bu 

haklardan bir tanesi de söz söyleme hakkı olup, 

insanlar isterlerse düşüncelerini söz halinde 

isterlerse yazı halinde açıklamaktadırlar.) 

Mukaddemenin bu cümlesinde; vatandaşın sosyal konulard a k i 

düşüncesini ifade etmesini, kazanılmış bir hak olarak ileri sürülmektedir . Bu 

da; Osmanlı toplumunun temel kavramı olan mutlak otoritenin sahibinin 

padişahta olduğunu göstermektedir. Tanzimat sonrasında bu cümlelerde 

belirtilen görüşler ile, padişahın mutlak otoritesine karşı eleştiri yöneltildiği 

dikkati çekmektedir. 

Toplum halinde yaşayan insanlar, bir takım kanuni vazifelerden 

sorumludur, buna göre sözlü veya yazılı , kendi vatanının çıkarlarına ilişkin 

düşünce ileri sürmeleri kazanılmış haklarındandır. 

Bu cümlede; siyasi ve sosyal olmak üzere iki önemli düşünce 

görülmektedir. Sosyal bakımdan insanlar, toplum içinde yaşıyorsa, birtakım 

sorumlulukları ve yerine getirmeleri gereken görevleri bulunmaktadır. Şinasi, 

fertlerin hakları olduğunu belirtmektedir. Devlet; kişinin, canını, malını 

koruyacak, hasta olunca tedavi ettirecek, fertlere ilim ve tahsil sağlayacaktır. 

Bunlar devlete karşı ferdin haklarıdır. Şinasi, bunları ferdin, toplum içinde 

yaşayabilmesini gerektiren kazanılmış haklan saymaktadır. 

I \ 

\ 10 .; Tercüman-ı Ahval, İstanbul, 9 Teşrin-i evvel 1277 / 22 Ekim 1860, s. 9. (M. 
Iercüman-ı Ahval, Mukaddeme). 



Şinasi, toplum içinde yaşayan halkın vatanının menfaatlerine ilişkin 

düşünce beyan etmesini istemektedir. Halk, düşüncelerini sözlü veya yazılı 

olarak istediği yerde konuşabilir, isterse yazı ile de ifade edebilir. Bir toplum 

içinde yaşayan halkın memleket sorunlarında, düşüncelerini sözlü veya yazılı 

olarak ifade etmesi, kazanılmış haklarındandır. 

"Eğer şu miiddeaya bir sened-i miisblt aranılacak 

olsa, mairlf kuvvetly zihni açılmış olan mllel-i 

miitemeddinenin yalnız politika 

göstermek kifa.yet edebilir." ( ı ı) 

gazetelerini 

(Eğer, bu soruna bir deliJ aramak gerekirse kültür ve 

tah sil ile d6şünceleri açılmış. uyga r ulusların 

politika gazetelerini göstermek yeterlidir. ) 

Eğer bu soruna bir delil aramak gerekirse, kültür ve eğitim ile gelişmeye 

yönelmiş , uygar milletle rin politika gazetelerini göstermek yeterli 

olabilmektedir. 

Şinasi, Avrupa'nın uygar milletlerinden ve politika gazetelerinden 

bahsetmektedir. Uygar milletler bilim ve eğitim ile gelişmeye başlamışlardır. 

Bir delil aranacak olursa, uygar milletlerin politika gazetelerini göstermek 

yeterli olmaktadır. 

Şinasi, gazeteleri ferdin politik düşüncelerini serbestçe söyleyebileceği 

bir yer olarak görmektedir. 

"Bu mebhas Devlet-i Allyye'ce dahi nev' ama 

müeyyeddir ki, Meclls-i Ali-i Tanzimat'ın teşekkülü 

sırasında kavanin ve nizamita mütealllk leviyihin 

tahriren arz olunması için umuma me'zuniyet-i 

( ıı) Tercüman-ı Ahvfil, Mukaddeme, s. 9. 



64 

resmiyye verilmişti. Hatta hükümet-i seniyye'nin 

müsaadesi ile, dahil-i memalik-i Osmaniye'de teb'a-i 

gayr-~ müslimenin kendi lisanları üzre hiht 

çıkardıkları jurnaller bile, belki hukuklarındandır 

ziyadece serbesttir; fakat asıl Osmanlı gazetelerinin 

bahsine gelince, gayr-i resmi bir varakanın devam 

üzre çıkarılmasında, her nasılsa şimdiye kadar 

mlllet-i hakimeden hiçbir kimse ihtiyar-ı zahmet 

etmemiştir." ( 1 2 ) 

(Tanzimat meclisinin oluşumu sırasında ortaya çıkan 

kanunların, bildirilerin yazılı ola bilmesi için r esmi 

gazetenin çıkarılmasına izin verilmiştir. 

Y~neticiler tarafından bu düşünce k a bu 1 

edilmi ş tir. Müslüm a nla r tarafından ga zete 

çıkarılmadığı halde müslüman olmayan azınlıkların 

gazete çıkarmalarına izin verilmiştir. Şimdiye kadar 

müsliiman Türk halkı kendi dilinde özel bir gazete 

çıkarma gereğini hissetmemiştir.) 

Osmanlı Devleti 'nde kanunları hazırlayan Meclis-i Ahkam-ı Adliye 

kurulmuştur. Bu meclisin oluşumu sırasında, tüzüklere ve kanunlara dair 

layihaların yazılı olarak verilmesi, yani halka kanunlar hakkındaki 

düşüncelerini serbestçe ifade etmeleri için izin verilmiştir. Meclis, kanunları 

demokratik şekilde hazırlamakta ve düşünce hürriyetini getirmektedir. 

\ ıı)rercüman-ı Ahval, Mukaddeme, s. 9. 
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Osmanlı Devleti'nde yaşayan müslüman ol.mayan halka kendi dilleri ile 

çıkardık.lan gazeteler kendilerine verilen haklardan daha serbesttirler. Fakat 

asıl Osmanlı gazetelerinin konusuna gelince, resmi bir basılı yazının 

çıkarılmasında Türkler'den hiç kimse gayret etmemiştir. Çok -şükürler osun ki, 

hükümdarın sayesinde eksik-..kalan noktayı giderebilmek mümkün olmuştur. 

Şinasi, gazetenin çıkmasına, devlet müsaade ettiği için hükümdara ve 

diğer devlet makamlarına teşekkür etmektedir. Son paragrafta: 

"İmdi, işbu gazete ahvfil-i dahillyye ve harlciyyeden 

müntehab bazı havadisi ve maarif-i mütenevvi'a ile 

sair mevadd-ı naftaya dair mebahisi neşr ü beyana 

vasıta olacağından naşi, Tercüman-ı Ahval unvanı ile 

tesmiye olunmak münasib görüldü." \ 13) 

(Gazete, içeriden ve dışarıdan seçilmiş bazı 

haberlerin, çeşitli bilgilerin ve yararlı maddelere 

ilişkin makalelerin yayınlanmasına ve bildirilmesine 

yardımcı olacağı için Tercüman-ı Ahval adı 

verilmesi uygun görülmüştür.) 

Şinasi, gazetenin rolünü ifade etmeye çalışmıştır. Bu gazete, memleket 

içinde ve dışındaki haberlerden seçilmiş bazı haberleri ve ilim, kültür, faydalı 

konulara ilişkin yazılar yayınlamıştır. Bu yazıları yayınlamaya vasıta 

olacağından; Gazete'ye, Tercüman-ı Ahval adı verilmiştir. İçte ve dışta meydana 

gelen çeşitli durumları ve faydalı olan makaleleri Tercüman-ı Ahval adı ile 

nitelendirilmiştir. Şinasi ve arkadaşlarının bu gazeteyi çıkarmalarındaki 

istekleri, halkın, bir amaç etrafında toplanmasını sağlamak ve halka de,·Ietin 

durumu hakkında fikirler vermek vermektir. 

\ 
ı._ 13JTercüman-ı Ahval. Mukaddeme, s. 9. 
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Makale, bir iddia ve ispat yazısıdır. Tercüman-ı Ahval mukaddemesi de bir 

makaledir. Bu düşünceyi ispat etmek ve okuyuculara fikir vermek amacı ile 

yazılmıştır. Mukaddeme'nin sonundaki beyit: 

"Değil mi Tann'nın ihshı akl ü kalb ü Usan 

Bu lutfu etmelidir ft.kr ü şü.kr ü zi.kr insan"( 1 4) 

(Dil, insanın düşünce ve dileğini anlatmayayönelik 

bir Allah vergisidir.) 

Dil, insanın amacını düşünce ve dileğini ifade eden bir Allah vergisidir. 

Kul işi değildir. İnsanın en güzel buluşu ise yazıdır. Yazı, fikirlerin kalemle 

sem bolleştirilmesidi r. 

Şinasi, Tercüman-ı Ahval Gazetesi'nden ayrıldıktan sonra, yalnız 1861 'de 

Tasvir-i Efkar Gazetesi 'n< 15) kurmuştur. Gazetenin 200.sayısından itibaren 

Namık Kemal bu gazetede yazmaya başlamıştır. Daha sonra Şinasi Avrupa'ya 

gitmiştir. Namık Kemal'e gazetenin yönetimini bırakmıştır. 

Tasvir-i Efkar Gazetesi değişik fikir makaleleri yayınlamıştır. Baş 

makalelerde milletin gereksinmelerine cevap veren gelişmeler gözlenmiştir. 

Tasvir-i Efkar'da görev alan Namık Kemal, Genç Osmanlılar topluluğunun 

en önde gelen isimlerindendir. Namık Kemal, hem edebiyatçı, hem de bir 

gazetecidir. Namık Kemal, yazılarında dil konusu üzerinde önemle durmuştur. 

Edebiyat, dil ile yapılmaktadır. Kemal'e göre dil, düşünce aşılayan en 

önemli kurumlardandır. Dil, bir ulusun iyi yetişmesine yardım etmektedir. Her 

yazarın amacı, halka ulaşarak yararlı olabilmektir. Bu nedenle Namık Kemal, 

düşüncelerin ancak dil olgunsa gelişebileceğine inanmaktadır. Eebiyatçıların, 

I \ 

\ 14.JTercüman-ı Ahval, Mukaddeme, s. 9. 

( 15 ' Tasvir-i Efkru-, Sahibi : Şinasi (Haftada beş defa çıkar), İstanbul, 30 
Zilhicce 1278 - 1287, s. 1 - 830. 
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gazetecilerin dile verdikleri titizlik önemlidir. Namık Kemal, dilin geliştirilmesi 

sorunu ile ilgilenmiştir. Bu konuda önerilerde bulunmuştur. 

"Evvela.. kavMd-1 lisanın mükemmel surette tedvin ve tem.hidl. 

Saniyen. kelimltın lstimM-1 umdm-i dtiresinde tahdidi. 
'. 

Salisen. imla ve ma.naca eczA-yı lisan beynindeki lrtibat-ı 

su verinin ittlhad-ı hakiki hail ne gelecek kadar 

tesyidi. 

Rablan. rabt-ı kelam ve lflde-i meram şivelerinin tabiat-ı 

JJsana tatbiken ta'dil ve tecdidi. 

Ham.isen. ifadenin hüsn-i tabi' isine ha.il olan külfetli 

sanatlardan tecrid i suretlerinden ibarettir."( 1 6 ) 

Namık Kemal.'e göre, temel kavramlar tabiilik ve gerçekçiliktir. 

1- Dil kurallarının tespiti. 

2. Kelimelerin genel kullanışa göre sınırlandırılması. 

3- Kelimelerin imlcl ve anlam bakımından tespiti. 

4- Güzel eserlerden bir antoloji yapılması. 

5- İfadenin tabi güzelliğine engel olan suni san'atların bırakılması. 

Namık Kemal, bu dil kurallarının yanında yazı dili ile konuşma dili 

arasındaki farklılıktan söz etmektedir. Kemal'e göre bu farklılık ortadan 

kaldırılmalıdır. Yazı dili ile konuşma dilinin aynı olması fıkrini savunmaktadır. 

Bu fikrini de "İbret Gazetesi"nde, "İmla" adlı makalesi ile belirtmektedir: 

( 16 ) Tasvir-i Efkar, İstanbul, 16 Rebiülclhir 1283 ı 29 Ağustos 1886, s. 416. 
{Llsan-ı Osmaninin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazatı Şamildir.) 
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" kelimelerin me'haz-ı intintakını kaybetmemek 

için Arabi ve Farisi veyahud eski Türkçe'de ne halde 

ise yine o halde ifa olunmuş. (menekşe) denilir, 

(benefşe) yazılır. (dağ) denilir, (tag) yazılır."( 1 7) 

(Kelimelerin esas anlamlarını yitirmemeleri i çin 

Arapça, Farsça ve eski Türkçe'de ne şekilde 

belirtilmişse, o şekilde ifade edilmektedir.) 

Namık Kemal, dilin sade olmasını ve külfetli söyleyişlerin ortadan 

kaldırılmasını istemektedir. O'na göre anlatılmak istenilen lüzumsuz ve boş 

kelimelerden arındırılmış olması gerekmektedir. 

Taşvir-i Efkar'ın 465. sayısında, Namık Kemal'in "Şark Meselesi" adlı 

makalesi tepkilere neden olmuştur; 

"iki asırdan beri yanardağlar gibi hiç umulmadığı bir 

zamanda ateşengiz- galeyan olarak zelzele 

sadematıyla ruy-i arzın şeklini tagyir etmesinden 

korku lan d ev ahi-yi siyasetin 

meselesidir." ( 1 8) 
b iri de şark 

(Dünyanın şeklini hiç beklenmedik bir anda 

değiştirmesinden korkulan felaketlerden birisi de 

Doğu sorunudur.) 

Bu makaleden sonra, Namık Kemal'in yazı yazması önlenmiştir. Bu durum 

karşısında Namık Kemal, 17 Mayıs 1867'de Avrupa'ya gitmiştir. 

( 17) İbret. İstanbul, 5 Zilkade 1289- 23 Kamin-ı evvel 1288 - 4 Ocak 1873, s. 86, 
(M. İmla) . 

' 18) Makalat-ı Siyasiyye ve Edebivve, İstanbul, 1327 I 1911, s. 1 - 9), (M. Şark 
Meselesi). 
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1866 yılında 11 Muhbir11
( 19 ) adlı gazetenin yayınlanmaya başladığı 

görülmektedir. Ali Suavi bu gazeteyi yönetmektedir. 

•Bir devlet ve milletin ihylsı gazetelerle olur. Çünkü 

herkes başkasına zarar vermeyecek re'yinl v e 

mllumitını gazeteye yazıp bastıracağından, uleminın 

m4lumitı ve bazı zev4tın yeniden muhteri'itı herkese 

bildirilir ..•...••.•.•.. Hemşehrileri Anlıyor musun uz, 

gazete ne güzel mekteptir! O mektepte ne güzel 

ilimler okunuyor! ve orada okuyanlar nasıl 

uyanıyor!"( 2 O) 

(Bir devletin ve ulusun gelişmesi, gazete aracılığı ile 

olmaktadır. Çünkü gazeteler herkesin düşüncelerine 

ve önerilerine olanak sağlayacaktır. Gazete, güzel bir 

okuldur. Bu okulda okuyanlar güzel ilimler 

öğrenmekte ve gelişmektedirler.) 

Ali Suavi, yukarıdaki makalede, gazetelerin önemi üzerinde durmaktadır. 

Ali Suavi, gazetenin 32. sayısından sonra aynlmışnr. Gazete 55. sayısından 

sonra kapatılmıştır. 

Ali Suavi, dil üzerinde de durmuştur. Türkçe'nin içinde Arap ve Fars 

gramerinin kullanılmasına karşı çıkan ilk şahsiyetlerden birisidir.( 2 ı) . 

"Türk. lisanı Arap ve Fars ve Çin lisanlarından çok 

kelimat almış ve diğer lisanlardan dahi bazı elfh ile 

karışmıştır" ( 2 2 ) 

( 19 ) Muhbir, Neşreden : Ali Suavi, İstanbul, 25 Şaban 1283 - 1866 - 31 Ağustos 
1868, C. 1 - il, S. 1 - 55. (Londra'da da yayın hayatına devam etmiştir.) 

\ ıo) Muhbir, İstanbul, 27 Şewal 1283 / 3 Mart 1867, s. 28, (M. Gazete). 
f \ 
\ 21 ı Tanpınar, a. g. e., s. 247. 

! 
22; Ulum, Ali Suavi, Paris, 15 Ramazan 1286 I 21Ramazan1287, Sy. 3, s. 69-78, 

(M. Usan ve hatt-ı Türki). 
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(Türk Dili, Arap, Fars ve Çin dillerinden çok 

kelimeler almıştır. Türk diline diğer dillerden de 

kelimeler girmiştir.) 

Ali Suavi, Osmanlıca kelimesi üzerinde de durmuştur; 

"Uldn Osmanlı lisanının manlsından bahs olunduğu 

yok. Vlkı'a bahse de hacet yok. Çünkü politika 
\ 

efka.nndan münba'ls bir unvandır. Politika unvanları 

ise ekeriya manasız olur. MaH.imdur ki, Türkçe lisan 

içine Arap ve Fars lugatlarından çok karışmıştır. 

Rumca ve İtalyancadan dahi hayli vardır. { 2 3) 

(Osmanlı dilinin 

görülmektedir. 

anlamından SÖZ 

Osmanlı kelimesi 

edild iği 

poli t i ka 

düşüncesinden ileri gelen bir isimdir. Bu isim de 

anlamsızdır. Türkçe dili içerisinde Arapça, Farsça ve 

Rumca gibi kelimeler bulunmaktadır.) 

Ali Suavi, sade ve kısa cümleler kullanılması taraftarıdır. Dilimizin çok 

güzel bir ahengi bulunduğundan bahsetmektedir. 

Muhbir Gazetesi'nde, 

seslenmektedir. 

"Gazete" makalesi ile gazete yazarlarına 

" •.•.....• Ey gazete muharrirleri! Pekila biliyorsunuz 

ve biz de biliyoruz ki, Osmanlılar umiir-ı bariciyye 

esrarına vakıf olmağa çalışıyorlar. Ve bunun için 

gazeteler mütalaasına heves ediyorlar ve para 

harcıyorlar. Tutulan eski yollar daha ne vakte dek 

terk olunmasın? Haydi ittifak edelim! Mesela. "şarap" 

diyecek yerde "ab-ı a.teş-reng" demlyellm. Düzce 

"şarap" diyelim vesselim. Muradımız mes'ele 

anlatmak iken, niçin halkı bir de iblre için 

( 23) Usan ve hatt-ı Türki, s. 120. 
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düşündürelim? Gazeteleri lstanbul'da 

olan Türkçe ile yazalım. 11
( 2 4) 

avam lisanı 

(Gazete yazarları, birleşmeliyiz. Gazeteleri anlaşılır 

bir Türkçe ile yazmaya çalışmalıyız. Örneğin şarap 

kelimesi yerine lb-ı lteşreng kelimesini 

kullanmamalıyız. Artık eski kullanışları terk 

etmeliyiz.) 

Ali Suavi, düşüncelerimizi kısa ve öz cümleler ile anlatmamızın doğru 

olabileceğini belirtmektedir. 

Yine bu dönemlerde Hürriyet, Diyojen, Terakki, Vakit, Hayal, Basiret ve 

İbret Gazeteleri'n(' ıs) de görmekteyiz. Terakki, yayın hayatında ilk defa olarak 

haftada bir kadınlara yönelik bir ek (Terakki Muhadarat)( 26)çıkartmaktadır. 

Namık Kemal ve arkadaşları, 17 Mayıs 1867'de Avrupa'ya kaçarlar ve 

burada da yayın hayatına çalışmışlardır. Böylelikle 1868'de Londra'da Hürriyet" 

( 24) Muhbir. İstanbul, 27 Şevval 1283 / 3 Mart 1867, S. 28, {M. Gazete). 
\ 

\ 25) Hürriyet. Yayımlayan : Yeni Osmanlılar Cemiyeti, Londra - Cenevre, 
Haziran 1285 / 1868 - 1287 I 1870, S. 1- 100, (Haftalık). 

Diyojen . Sahibi : Teodor Kasab (Haftada iki defa çıkıyor), İstanbul, 12 
Teşrin il 1286 - 29 Kanun 1 1288, Sy. 1- 183, C. 1- III. 

Terakki. Çıkaran: Ali R~id (Bu gazete Cuma ve Pazar günleri haricinde 
çıkar.), İstanbul, 7 Şaban 1285 I 9 Teşrin il I 21 Teşrin il 1868 - 7 Receb 
1287 I 21 Eylül I 3 Teşrin I 1870, Sy. 1 - 441, (Bu gazetenin ilavesi vardır). 

Vakit, Çıkaran: Fılib Efendi (Günlük Gazetedir), İstanbul, 14 Mayıs 1291 I 
1875 - 1296 I 1883, C. I- VIII, Sy. 1 - 2822. 

Hartı. Çıkaran : Teodor Kasab, İstanbul, 18 Teşrin I 1289 - Haziran 1293, 
Sy. 1 - 368. 

Basiret, Sahibi : Ali Bey, Baş yazan : Mehmd Ali Tevfik {Haftada beş gün 
çıkar, arada ilaveler verir), İstanbul, 10 Kanun II 1285 - 1324, Sy. 2448. 

( 26) Terakki Muhadarat, Çıkaran: Ali Raşid (Haftada bir defa pazar günleri 
çıkar), İstanbul, 17 Rebi 1 1286 I 15 Haziran 1285 - 23 Cuma'da I 1287 I 20 
Ağustos 1286, Sy. 1 - 48. 
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adlı gazeteyi çıkarmışlardır. Hürriyet Gazetesi 100 sayı olarak çıkmıştır. Na.mık 

Kema.I, gazetenin 61. sayısından itibaren ayrılmıştır. Gazetenin devamını Ziya 

Paşa, Cenevre'de sağlamaya çalışmıştır. 

Teodor Kasap, 1869 yılında mizah gazetesi olarak ele alınacak olan, 

"Diyojen"i önceleri Rumca ve Fransızca daha sonra ise Türkçe olarak çıkarmaya 

başlamıştır. 

İbret Gazetesi, Ebuzziya Tevfik'in yönetiminde çıkmaya başlamıştır. Daha 

sonralan, Na.mık Kema.I soru·mıuluğu ele almıştır. 

Devrin Sadrazamı, lbret Gazetesi'nin kendi aleyhine yayın yapması 

üzerine bahse konu gazetenin ünlü yazarlarını İstanbul dışına göndermiştir. 

Gelibolu'ya gönderilen, Nftmık Kemal ise lbret'e (B.M) imzasıyla başyazar olarak 

yazılar göndermeye devam etmiştir( 27). 

Mahmut Nedim Paşa'nın, sessiz kalması karşısında Gelibolu'ya gönderilen 

Namık Kemal tekrar İstanbul'a geri dönmüştür. Namık Kemal yayın hayatına 

İbret Gazetesi'nde 132 sayı daha çıkartarak faaliyetini sürdürmüştür. Bu 

dönemde Namık Kemal bunun neticesinde Magosa'ya sürülmüştür. 

Devrin önemli gazeteleri arasında yer alan "Sabah Gazetesi" 1875 yılında 

çıkmaya başlamıştır. Teodor Kasap'ın 1872'de çıkarmaya başladığı "Hayal 

Gazetesi" ve 1875 senesinde Filip Efendi'nin çıkarmaya başladığı "Vakit Gazetesi" 

de devir açısından önemli gazetelerdendir. 

Bu gibi gazetelerin, Türk yayın hayatına girmesi ile toplumda iletişimin 

kurulması, kamuoyunun haberler ve diğer düşünsel yorumlarla 

bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi sağlanabilmiştir. 

Tanzimat hareketi ile, kanun yapıcı bir kurum tesis edilmiştir. Meclis-i 

Ahkam-ı Adliye, Millet Meclisi'nin çekirdeğini teşkil etmektedir. Meclis, 

parlementer rejime doğru gidişin başlangıç noktasını belirlemektedir. 

Tanzimat fermanı tam olmasa bile Anayasa'nın ilk şeklini beraberinde 

getirmektedir. İlk Anayasa, 1876 yılında Kanun-i Esasi ile yürürlüğe girmiştir. 

( 27) İbret Gazetesi, İstanbul, 1Haziran1288- 1289, Sy. 1 - 132. 
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Bütün hukuki formaliteleri ile Anayasa (Kanun-i Esasi, il. Meşrutiyet'e (1908) 

kadar devam etmiştir. 

Bu Anayasa gereğince Meclis, Meclis-i Ayan ve Meclis-i Mebusan 'dan 

oluşmaktadır. Meclis-i Mebusan'ın kararları Meclis-i Ayan tarafından 

onaylanmakta, Meclis-i Ayan'ın kabul ettiği bir karar, Padişah'ın onayını 

müteakip yürürlüğe girmektedir. Padişah, bu şekli ile Yasamanın (Meclis-i 

Ayan ve Meclis-i Mebusan) kararlarını onaylayan bir makamdır. Kararlar, 

Padişah tarafından onaylanmadığı takdirde uygulama olanağını 

bulamamaktadır. Bu şekli ~le 1876 Anayasa'sı, Kuvvetler Ayrılığı ilkesine 

imkan tanımamaktadır. 1876 Anayasa'sının yürürlüğe girmesi ile kural koyma 

yetkisini Meclis-i Ayan ve Meclis-i Mebusan ile birlikte kullanmak zorunda 

kalan Padişah, ortaya çıkan bu özgürlük ortamı karşısında fazla dayanamamış 

ve bu Anayasa yürürlüğe girdikten iki yıl sonra Parlemento'nun feshedilmesi 

ile fiilen yürürlükten kaldırılmıştır. 

Osmanlı Devleti'nin ilk defa bir esas teşkilat yasasına (Anayasa'ya) 

kavuşması, hukuk rejimi açısından önemli gelişmedir. Bu gelişme, 

Egemenliğin Padişah ile birlikte Meclis-i Ayan ve Meclis-i Mebusan tarafından 

kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Böylelikle, egemenliğin tek kullanılması, 

Padişah'ın bu yetkileri Anayasa'nın yürürlüğe girmesi ile bir likte Meclis-i 

Ayan ve Meclis-i Mebusan' la paylaştırılmıştır. 

Parlemento'daki azınlık (Ermeni, Arap, Rum, Musevi gibi) gruplar kendi 

haklarını savunmaktadırlar. İmparatorluktan koparak fed eral bir devlet kurma 

düşüncesi içerisindedirler. Azınlık grupları, devletin içişlerinde serbest, dış 

işlerinde Osmanlı'ya bağlı bir sistemi öngörmektedirler. Bu sistem ile Meclis-i 

Mebusan'da serbest düşünce ve bu düşüncenin ifade edilmesine yasal bir olanak 

kazandırılmaktadır. 

Anayasa'nın yürürlüğe girmesinden iki sene sonra, il. Abdülhamit'in 

Parlemento'yu kapatmasıyla, ülkede koyu bir mutlak monarşi dönemi 

başlamıştır. 
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Bu dönemde çıkan önemli gazeteler arasında; "Tercüman-ı Hakikat", 

( 28) Mısır' da Mizancı Murat Bey tarafından çıkarılan "Mizan",( 29) Ahmet 

Cevdet'in çıkardığı "İkdam"{ 30) Şemseddin Sami'nin başyazarlığını üstlendiği 
"Sabah",( 31 )ve hanımlara yönelik üç sayı neşredebildiği "Aile"( 3 2) Mecmuası, 
Abdullah Cevdet'in çıkardığı "Osmanlı11(33 ) Gazetesi ve Mahmud .Cela.leddin'in 

başyazarlığını yaptığı "İnsaniyet" ( 34) Mecmuası, Menemenlizade Tahir' in 

çıkardığı "Asar",( 35 ) Mehmet Nuri'nin yayınını üstlendiği "Saadet",( 36 ) adlı 
gazete ve bunların yanında "Mürüvvet Mecmuası" , ( 37)Ahmet Vefik Paşa ve 

Maarif Nazırı Münif Paşa tarafından destek görmüş ve yayın fac\liyetine 

başlamışlardır. 

( 2( Tercüman-ı Hakikat (Bu gazetenin 1 - 14867 sayıları mevcuttu r. 1295 - 1922 
tarihleri arasında yayınlanmıştır). 

( 29 ~ Mizan, Sahibi ve Müdürü : Mehmet Murad Bey, İstanbul, 22 Muharrem 1304 
I 21 Ağutos 1886 (Günlük gazetedir). 

\ 30 ) İkdam, Sahibi: Ahmed Cevdet (Günlük Gazete), İstanbul, 23 Haziran 1310 / 
1894- 30 Teşrin II 1928, Sy. 1 - 5557. 

· 31) Sabah, Müdürü: M. Eınin, Başyazarı: Şemseddin Sami (Günlük Gazete), 
İstanbul, 25 Şubat 1293 / 1876 - 1294 / 1876, Sy. 1 - 308. 

( 32 ) ~ Sahibi : Mihran, Başyazarı : Şemseddin Sami, İstanbul, 2 Receb 1297 / 
10 Haziran 1880. 

.. \ 

\ 33 ,· Osmanlı, Çıkaran: Abdullah Cevdet (Günlük Gazete), İstanbul, 29 Temmuz 
1297 / 1880- 19 Temmuz 1302 I 1885, C. 1- V, Sy. 1 - 100, 1 -400 (Türkçe ve 
Fransızca olarak yayınlanmıştır) . 

( 34 ) lnsamyet, Sahibi : Mahmud Celaleddin, Başyazarı : Mahmud Celaleddin, 
lstanbul, 1299 Rebiyülahir 1300 I 1884, Şubat 1883. 

' \ 
( 35 J Asar, Sahibi : Sencerzade Mehmed Reşad, Başyazarı : Menemenlizade Tabir 

(Haftalık çıkmakta), İstanbul, 20 Şubat 1301 I 1885 - 21 Ağustos 1302 / 1886, 
C. 1, Sy. 1 - 20. 

\ 

;' 36 Saadet, Çıkaran: Mehmet Nuri (Günlük Gazete), İstanbul, 21 Rebi 1 1302 -
13107 1312, Sy. 1 - 3187. 

37 Mürüvvet Mecmuası, Mürüvvet gazetesinin hanımlara yönelik yayınıdır. 
Yayımlayan : Mürüvvet Gazetesi (Haftalık olarak çıkmaktadır), İstanbul, 
1303 I 1887, C. 1, Sy. 1 - 2. 
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Hanımlar Mecmuası da, Cclfer başyazarı ile çıkmaya başlamıştır. Yine 

hanımlar için "Hanımlara Mahsus Gazete'( 38) çıkmaya başlar ve baş yazarları 
arasında; "Nigar, bint Osman, Fatma Şadiye, Emine Semiye, Makbule Lem~ 

Hanımlar sayılabilmektedir. Hanımlara Mahsus Gazete, ilk kadın gazetesidir. 

II- 1860 TARİHİNDEN İTİBAREN 1876 TARİHİNE KADAR TÜRK 

BASININDA "AİLE VE KADIN" İUŞKİI.ERİ ÜZERİNE 

YAYIMLANAN ._ DÜŞÜNCE F.SERLERİ İLE BU 

F.SERLERIN İNCELENMffil VE YORUMIANMASI 

A. 1860 - 1876 DEVRİ GAZETECİUGİNİN İNCELENMF.SİNE NEDEN 

OIAN 1ITKİLER 

18. ve 19. yüzyıllarda Batı'da başgösteren Anayasalaşma hareketleri bir 

yandan Devlet iktidarının keyfi davranışlarının sınırlandırılmasına, diğer 

yandan bireylerin hak ve özgürlüklerinin güvenceye bağlanmasına yöneliktir. 

Batı'da pekçok ülkede insanların eşitliği, düşünce ve girişim özgürlüğü, ulusal 

egemenlik, bireysel rekabet ve mülkiyet fikirleri doğrultusunda filizlenen 

yenilikçi hareketler, Osmanlı lmparatorluğu'nda 18. yüzyıl sonlarında, merkezi 

otoritenin zayıflaması sonucunda, halk üzerinde yer yer egemen olan 

derebeyleri (Ayan), iktidarın (Padişah'ın yetkilerinin) sınırlandırılması 

yolunda çeşitli girişimlerde bulunmasına yol açmıştır( 39 ).Ayan'ın Padişah'a 
karşı bir denge kurma denemesi şeklinde oluşturulan "Sened-i İttifak" (1808), 

1 \ 

. 38 J Hanımlara Mahsus Gazete, Sahibi : Mehmet Tahir (Haftalık olarak 
çıkmaktadır), Istanbül, 19 Ağustos 1311 - 21Eylül1322 (1Ağustos1895 - 4 
Eylül 1906), Sy. 1 - 580. 

39 Hasret Çomak - Celal Erkut, Hukuk Dersleri. Deniz Harp Okulu Yayınlan, 
İstanbul, 1992, s. 47 - 48. 
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başarısız olduktan sonra; Tanzimat döneminde aynı sebeplerle önce "Gülhane 

Hatt-ı Hümılyunu (Tanzimat Fermanı)" (1839), ile daha sonra da "Islahat 

Fermanı" (1856) ilan edilmiştir. Tüm bu belgeler amaçlarına ulaşamamakla 

birlikte, içerikleri itibariyle, Anayasa hareketlerinin başlanmasına öncülük 

etmeleri sebebi ile Anayasa Hukuku açısından önem taşımaktadır. 

İlk yazılı Anayasa olan 1876 tarihli, "Kanun-i Fsasi" ise Genç Osmanlılar 

adıyla bilinen aydın kesimin baskısı sonucunda, II. Abdülhamit tarafından 

kabul ve ilan edilmiştir( 40) • 

İnsanların eşitliği, düşünce ve girişim özgürlüğü, ulusal egemenlik ve 

bireysel mülkiyet gibi yenilikçi hareketlerin yaygınlaştırılması konusunun da 

bu dönem gazeteciliğinde önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu dönem basını 

"Mutlak Monarşik" bir yapıdan "Dini ve Meşruti Monarşik" bir yapının 

tesisinde önemli bir görev üstlenmiş ve bu maksatla inceleme konusu olarak ele 

alınma gereği duyulmuştur. 

B. GAZITT'E VE DERGİLERDE AİLE VE KADINIARA İLİŞKİN 

YAYIMIANAN KONUIARIN KATEGORİSİ VE GENEL BİR 

. DEGERLENDİRİLMF.Sl 

1860- 1876 yıllan arasında Türk basın hayatında yayın faaliyetini 

sürdüren Gazete ve Dergilerde Aile ve Kadın konularına ilişkin pek çok makale, 

yorum, eleştiri, ferman, tiyatro, roman, şiir, anı, ilan, reklam, dialog ve diğer 

türlerde yazılar yazıldığı g·örülmüştür. Bu yazılarda özellikle kadının aile 

yaşamında; sosyal, ekonomik, siyasi, kültürel, sanat, sağlık ve basındaki rolleri 

ve etkileri incelenmiş ve kadının statüsü konusunda yorumlar yapılmıştır. 

( 40) Çomak- Erkut, a. g. e., s. 47 - 48. 
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1. AMERİKA VE AVRUPA KADINLARINA tılŞKİN TÜRK 

BASININDA YAYINIANAN HABERLER 

a. lngiltere'den Haber 

Terakki Muhadarat Gazetesi'nde, İngiltere'de kadınların da Millet 

Meclisi'ne üye olmaları hususunda yayımlanan yazıda şöyle denilmektedir: 

"Geçenlerde beyan olunduğu üzere ingiltere' de 

kadınların dahi Mlllet Meclisi'ne aza intibah 

etmeleri, erkeklerden bazıları tarafından arzu 

edilm'ekte ve bazıları tarafından r e ddedilmekte 

bulunduğundan, şu maddenin h\yıkıyla müzakere 

olunması zamanında b ir cemiyet teşkil etmişti. 

Cemiyet mezkurede geçen giin her iki taraf efkarını 

beyan ettiği sırada hiç o lmaz ise çoluk-çocuk sahibi 

olmuş kadınlar için aza intihabına h ak verilip 

müsaade olunması teklif edilerek b u hususa hazır 

bulunan kimseler tarafından hemen hemen mufakat 

olunmak üzere iken içlerinden biri kalkıp şu veçhile 

bir nutuk irad etmiştir.~41) 

(Geçen günlerde duyurulduğu üzere lnglltere'de 

kadınların da Millet Meclisi' ne ilye kabul edilmeleri 

istenllmiştlr. Bu konuyu bazı erkekler kabul 

etmişler, bazıları da etmemişlerdir. 

Bir toplantıda ise, sadece çocuk sahibi kadınların 

üye olunabileceği teklif edilmiştir. Bu öneriye 

ilişkin olarak erkek üyelerden biri kalkıp şu 

konuşmayı yapmıştır.) 

Bu nutuk şu şekilde dile getirilmiştir; 

( 41 ) Terakki Muhadarat Gazetesi, a. g. m., s. 1 - 2. 
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"Efendiler, kadınlarda aza intihabı hak verilmeli 

deni11yor. Siz ne derseniz deyin ben doğrusu karımın 

öyle intihab cemiyetlerinde dolaşıp gezmesine razı 

olamam."( 42) 

(Efendiler, kadınlara da Millet Meclisi'ne üye olma 

hakkı verilmeli denilmektedir. Siz ne derseniz deyin, 

ben doğrusu karımın Meclis'te gezinmesine izin 

veremem.) 

Demekte ve görüşlerini cemiyet üyelerine açıklamaya çalışmaktadır. 

"Niçin diye sual ederseniz şunun için ki ben bütün 

gün çalışıp çabalayıp akşam üstü evime gittiğimde 

besleme kapıyı açar açmaz elbette (Madam nerede7) 

diye soracağım o da cevap verecek (Madam bir saat 

kadar oluyor intihab cemiyetine gitti) onun üzerine 

(Kızlar nerede?) diyeceğim bu sualime de beslemeden 

(onlar da üç saat kadar vardır mahalle meclisine 

gittiler) cevabını alacağım ve bir parça istirahatten 

sonra yemek istediğim sırada dahi beslemeden (hazır 

yemek bu kadar kızlarınız ile gitmiş olduğundan bir 

şey aldıramadık madam da bu akşam aşçı dükkanında 

taam yiyivermenizi rica eyledi idi) sözlerini 

işiteceğim." ( 4 3) 

(Bana, kadınların meclise girmelerini niçin kabul 

etmiyorsunuz, şeklinde soru yöneltecek olursanız, 

ben bütün gün çalışıp akşam eve gittiğimde hizmetçi 

kapıyı açtığında eşimin ve kızlarımın nerede 

olduğunu soracağım. Hizmetçi de, onların Meclis'e 

( 42) Terakki Muhadarat Gazetesi, a. g. m., s. 1 - 2. 

( 43) Terakki Muhadarat Gazetesi, a. g. m., s. ı - 2. 
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gittiklerini belirtecektir. Daha sonra yemek 

lsteyece!lm ve bana hazır yemek bu kadar, eşiniz 

dışarıda yemenizi istediler diyecektir.) 

Bu sözler ile kadınların meclise girmelerinin getireceği zorluklar 

üzerinde durulmuş ve görüşlere devam edilmiştir. 

"... Demek ki kadınlara lntlhab hakkı vermek bizce 

daha bir takım zahmetler edecektir. Hele ben 

isterim ki karım evden çıkmayıp elbisemin yırtığına 

ve söküğüne baksın, setremln düğmesi düşmüş ise onu 

diksin akşama yiyeceğlmlzi hazırlatsın. • ( 4 4) 

(Kadınlara üyelik hakkı verilmesi, birtakım sorunlar 

getlre·cektlr. Ben isterim ki, eşim evden çıkmayıp, 

elbisemin yırtılan, sökülen ve düşen düğmelerini 

diksin, yemeğimizi de hazırlatsın.) 

Konuşmanın bitiminden sonra toplantıda bulunanlar bu düşüncelere 

katıldıklarını belirtirler: 

"Bunun üzerine cemiyette hazır olanlar kahkaha ile 

gülüp evvel adamı tasdik etmişler ve ekseriyetiyle 

kadınların evlerinin işine bakıp intihaba müntehaba 

karışmamalarına karar vermişlerdir.• ( 4 S ) 

(Bu sözlere Meclls'te bulunanlar kahkaha ile 

gülmüşler ve adamın görüşlerini onaylamışlardır. 

Kadınların evlerinin işlerine bakmalarını ve başka 

işlere karışmamalarını istemişlerdir.) 

Bu yazı ile anlaşılmaktadır ki kadınların Millet Meclisi'ne üye olmaları 

pek istenilmemektedir. Aynca bu konuya da olumlu bakılmamaktadır 

( 44 ) Terakki Muhadarat Gazetesi, a. g. m., s. 1 - 2. 

\ 45 ) Terakki Muhadarat Gazetesi, a. g. m., s. ı - 2. 



b. Almanya'dan Haber 

Diğer bir gazete yazısında ise, Almanya'nın Frankfurt şehrinde kurulan 

bir cemiyetten haberdir. Bu haber "Hanımlarımıza İbret" başlığı ile ele alınmış 

ve şöyledir. 

"Almanya'da Frankfurt şehrinde bir cemiyet teşkil 

ederek mezkur cemiyette aza bulunan kadınlar hotuz 

ve kuyruk ve ağır elbise giymeyecek ve lüzumundan 

ziyade esbab taşımayacaklardır. Şehrimize gerek en 

muğteber kadınlan bu cemiyette aza kayd olunmuş 

olduklarım Almanya gazeteleri yazıyor." ( 4 6) 

(Almanya'nın, Frankfurt şehrinde adıgeçen bir 

tophıJuğun üyesi bu lunan kadınlardan, kıyafetlerine 

özen göstermeleri istenilmiştir.) 

c. İspanya'dan Haber 

Terakki Muhadarat Gazetesi'nde, "Hanımlar Muharebe Var" başlıklı yazıda 

da İspanya Kraliçesinin istifası ve hakkını oğluna terk eylediğini ilan etmiş 

olduğu belirtildikten sonra, bu krallığa Prusya Kralı hanedanından istekli 

olunduğu, bu politikayı da Fransa'nın reddetmiş olduğunu belirtmektedir; 

"İşte o günden bu güne kadar çekilen telgraflar 

birbirine bayyen hayırlar verdiği, yani bugün Prusya 

Kralı Prens hazretlerini krallık teklifini kabul 

etmemiş tavsiye eyledi. Binaenaleyh 

olmayacaktır."( 4 7) 
harp 

(Prus;ra kralı, Prens hazretlerinin krallık teklifini 

kabul etmemiştir. Bundan dolayı savaş olmayacaktır.) 

( 46 ) Osmanlı Gazetesi, İstanbul, 1294 I 1878, Sy. 57, s. 3, (M. Hanımlarımıza 
İbret.) 

( 47. ·Terakki Muhadarat Gazetesi, İstanbul, 1286 I 1870, Sy. 46, s. l, (M. 
Hanımlar Muharebe Var.) 
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denilerek Avrupa basınından haber verilmekte ve sözlere devam edilmektedir: 

"... Ertesi günü Prusya Krallığı Fransa elçisini 

yanına kabul etmeyip, bu ise fena bir netice hasıl 

edecek, Paris'te de Prusya elçisinin pasaportunu 

eline verdiler iş fenalaşıyor ••. kavga olacak denirken 

nihiyet dün alınan haberler ilinı harp olunduğu ve 

biraz sonra da Fransa'nın Ren nehri kenarında 

Prusya'lılarla mübaşeret eylediklerini bildirdi." ( 4 8) 

(Prusya Krallığı. Fransa elçisini yanına k. a b u 1 

etmemiştir. Paris'te Prusya elçisinin pasaportunu 

eline vermiştir. Dün alınan haberlerde, Fransa'nın 

Ren nehri kenarında Prusya'lılarla savaşa 

başlamışlardır. ) 

Böylece Türk hanımlarına da Avrupa'dan haber verilmiş olmaktadır. 

d. Amerika' dan Haber 

Terakki Muha.darat Gazetesi'nde, "Amerika'dan Terbiye-i Nisvan" adlı 

yazıda, kızlar için yabancı dil derslerinin önemi üzerinde durulmaktadır; 

"Kızlara tedrislerinin dördüncü senesinde tercümeye 

iktidar hasıl olmak. için kızlara Antik Yunan ve Latin 

lisanları ve Almanca ile Fransızca talim 

olunmaktadır{ 49) 

(Kızlara, eğitimlerinin dördüncü yılında Latince, 

Yunanca dilleri yanında, Almanca ve Fransızca 

dilleri de oktulmaktadır.) 

( 48) Terakki Muhadarat Gazetesi, a. g. m., s. ı. 

\ 49. Terakki Muhadarat Gazetesi. İstanbul, 1286 I 1870, s. 2. (M. Aınerika'dan 
Terbiye-i Nisvan.) 
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Böylece kadınlara da 'dil eğitiminin zorunluluğu ve gerekliliği önemle 

vurgulanmıştır. 

e. Değerlendirme 

Bu dönemde Türk basınında Avrupa ve Amerika kadınlarına ilişkin 

haber, yorum ve düşüncelerin yayınlanması, Türk kadınının dikkatini çekmiş, 

Türk kadını dünyada kadınlara ilişkin gelişmelerden haberdar edilmiş ve 

kadınların yaşamı ile haklan konusunda çıkan bu bilgilerden dolayı Türk 

kadını basın sayesinde yönlendirilmiş ve motive edilmiştir. Yazılı basında ilk 

defa kadınlar konusunda haber yayınlanması, özellikle kadının sorunlarının 

giderilmesi konsunda Türk kamuoyunda bir hareket oluşmuş ve bunun basın 

tarafından ilk defa ele alınması ve gündeme getirilmesi, şimdiye kadar 

yapılması gerekip de yapılmamış olan bir yayın faaliyeti olarak dikkati 

çekmektedir. Bu şekilde Türk basını, kadına yönelik haberleri ile önemli bir 

görevi de yerine getirmiş bu,~unmaktadır. 

2 . DÜGÜN VE DİGER TÖRENLERE İUŞKİN HABERLER İLE BU 

TÖRENLERDE YAPIIAN HARCAMAIAR 

a. Kız isteme, Görücü Usulü Evlenme ve Sonuçları 

Bu dönemde, şehir yaşamında ve taşralarda görücü usulü evlenme 

şekli görülmektedir. Şinasi, "Şair Evlenmesi" adlı oyununda bu evlenme 

usulünü eleştirilmektedir. 

A. Hamdi Tanpınar, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi'nde, Şair 

Evlenmesi'ni şöyle değerlendirmektedir: "Bu küçük piyeste bugün bile alınacak 

dersler vardır.'( 50 ~ • 

Şinasi, Şair Evlenmesi adlı eserini, 1860 tarihinde Tercüman-ı Ahval 

Gazetesi'nde yayınlamıştır; Bu eseri yerli tiyatromuzun başlangıcı olarak 

sayabiliriz. Şinasi, eserinde ortaoyunu ve karagözden de yararlanarak görücü 

usulü ile evlenmenin yanlışlığını anlatmaya çalışmıştır. 

( 50 ) Tanpınar, a. g. e., s. 205. 
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Şinasi, Şair Evlenmesi 'ni; "bil-iltizam lisan-ı avAm üzere kaleme almış" 

olduğunu, halk dili ile yazmayı amaç edindiğini belirtmektedir. 

Şair Evlenmesi'nin konusu şöyledir: 

Birbirlerini tanıyıp seven Müştak Bey'le Kumru Hanım evlenmeye 

karar verirler. Kuınru'nun kendisinden büyük bir ablası vardır. Adı Sakine'dir. 

Sakine, çirkin ve yaşlıdır. Araya Ziba Dudu, Habbe Kadın gibi kılavuz ve yenge 

kadınlar koyarak istemeye gidilir. Eskiden gençler birbirlerini görmeden 

evlendiklerinden Sakine Hanım'ı Müştak Bey'le evlendirirler. Müştak Bey 

nihahtan sonra durumu fark eder. Müştak Bey bu evliliği kabul etmez. Avaz 

avaz bağırır ve bütün mahalle ayağa kalkar. 

"Müştak Bey - Anlamadım, efendim. Bunda bir yanlışlık var. Zir.i 
bana n1ldh ettiğiniz kız bu değildir, bunun 

küçüğüdür. Ben onu isterim. 

EbüllWaka - Hayır, sana ~iilh ettiğim büyük kızdır. 

Müştak Bey - Değildir.• 

Mahalleli, Müştak Bey'in gözünü korkutarak fikrinden caydırmak isterler. 

Müştak Bey'ln arkadaşı Hikmet Bey araya girer. Hikme t Bey nlU.hı kıyan 

imam Ebüllaklaka'yı, rüşvet vererek bu yanlışı düzelttlrir. Böylece 

sevgililer birbirlerine kavuşurlar( 5 1) 

Şinasi, Şair Evlenmesi'nde, sosyal hayatın gülünç taraflarını karikatürize 

ederken, eserinde halk geleneğinden yararlanılmış ve görücü usulü ile 

evlenmenin yanlışlığı belirtilmiştir. 

b. Kırsal Kesimlerde Düğün 

Terakki Muhadarat Gazetesi'nin, 33. sayısında İstanbul'un Üsküdar 

semtinden Sakine adında bir hanım tarafından gönderilen mektupta, 

düğünlerde yapılan lüzumsuz harcamalara işaret etmiştir. Gazete, "Üsküdar'dan 

Sakine Bir Hanım Tarafından Gelen Varakadır" başlığı ile yazıya başlar: 

: 51 1 Öz \ . Tanpınar, a. g. e., s. 206 - 207; Mustafa Nihat ön, Sair Evlenmesi, 
İstanbul, 1940. 
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"Epeyce vakitler taşralarda gezmiş ve bir lld seneden 

beri burada oturmakta bulunmuş olduğumdan gerek 

oral~da gerek burada •.. { 5 2) 

" bazı halln beyanı zamanında işbu varakayı 

tarafınıza verdim bizim için tab ve neşrine himmet 

buyrulan Muhidarat Gazetesl'ne dercini iltimas 

ederim. Şöyle ki; en ziyade bana hayret veren şey 

düğünlerde vukubulan isrU!t olup bunun manevi 

mazeret gayesi meydanda Jken ... '( 5 3) 

(Bizim için çıkarılan Muh!darat Gazetesi'ne, bir 

sorunu yansıtan yazımı gönderiyorum. Bu yazımda 

düğünlerde yapılan gerek.siz harcamalardan 

bahsedeceğim.) 

Buna bir anlam veremez ve; 

"Taşralarda düğün yapanlar birtakım muhaberecilere 

muhtaç olup bu borçlar •.. " ( S 4) 

Bu borçları vermek ile bitmediğini zavallı adamların; 

"... durgunluk gelerek per perlş!n olmalarına sebep 

olup gidiliyor. Bulduğun mevkilerde şu hallere vakıf 

oldukça adet yerini bulsun diye na.file yere sarf 

edilen akçalara Alim Allah kesemden veriyor g l b i 

acırdım." ( S S) 

( 52 ) Terakki Muhadarat Gazetesi, İstanbul, 1286 ı 1870, Sy. 33, s. l, (M. 
Üsküdar'dan Sakine Bir Hanım Tarafından Gelen Varakadır). 

( 53) Terakki Muhadarat Gazetesi, a. g. y., s. ı. 

( 54.· Terakki Muhadarat Gazetesi, a. g. y., s. 1. 

( 55 ) Terakki Muhadarat Gazetesi, a. g. y., s. ı. 
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(Kırsal kesimlerde düğün yapanlar gelenek ve 

görenekler yerini bulsun diye boş yere paralar 

harcamaktadırlar.) 

Sakine Hanım, düğünlerde yapılan gereksiz harcamaların karşısında 

olduğunu belirtmektedir. 

d. Şehir Yaşamında Düğün 

Terakki Muhadarat Gazetesi'ne bir yazı gönderen Sakine Hanım, 

Düğünlerde adet yerini bulsun diyerek boş ve gereksiz yere sarf edilen 

harcamalardan dolayı üzüldüğünü belirtir. Taşra düğünleri hakkında bilgi 

vermiştir. Taşra düğünleri ile şehir düğünleri arasında karşılaştırma yapmıştır. 

" ••. Bir de buraya gelip gördüğüm lstanbul'daki 

düğünleri taşra düğünlerinden daha fena bir halde ve 

akıllara hayret eder surettedir. lstanbul ise maarifin 

menbaı olsun herşeyin sahihi tefrik olunacağından 

buraya daha çok taaccup ettim. Taşralarda bir adam 

düğün yapmak murat ettiğinde vukua gelen israf 

yalnız kız ve oğlan evlerine ait olup, bunların 

mazereti pek de komşularına sirayet 

burada bu işe mübaderet olundukta 

cümlesi ayağa kalkıp güya hepsi 

olurcasına ••• " ( 5 6) 

etmediği halde 

o familyanın 

birden gelin 

(lstanbul, ilim ve kültürün merkezi olduğu halde, 

buradaki düğünler kırsal kesimdeki düğünlerden 

daha kötü bir durumdadır. Kırsal kesimlerdeki 

düğünlerde harcamalar yalnız kız ve erkek evlerine 

yönelik olup, lstanbul düğünlerinde ise harcamalar 

davetlilere kadar uzanabilmektedir.) 

Hazırlanmakta ve yeni elbiseler diktirmektedirler. Aynca kocalarına bu hafta 

şunun düğünü varmış diyerek; 

\ 

· 56 :, Terakki Muhadarat Gazetesi, a. g. y.. s. 1. 
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" kimseyi diişünmeyerek yedi mahalle ahalisini şu 

yola dökülmekte olduğundan biçare düğün eden zat 

duçar olduğu düğünün mazeretlerinden başka olan 

hanım efendilerin kocalarından evleninceye kadar 

kendisini idare edecek bir takım beddua olmaktadır. 

Yaptırılan esbablar birer kat olsa belki hazmi kabul 

edilecek ancak o bile de olmayıp •.. aciz olduğum 

veçhlle ikişer üçer kat masraflıklar edilmektedir. 

Çünkü müdavi olan hanımların düğünde perşembe 

günü giydikleri elbiseyi Cuma günü giymek ayıp 

imiş. Güya bu hanımın bir kattan başka giyeceği 

yokmuş veyahut diğerdüğünde giydiğini burada da 

giymiş dedirtmemek. .. " ( 5 7) 

(lstanbul'daki düğünlerde davetli bayanlar , her tür 

eğlence ve davette değişik renk ve stilde kıyafetler 

giymek istemektedirler . . ) 

için kadınlar elbiselerini iki. kat yaptırmalıdır. Çaresiz kocalar ise; görüşlerini 

ileri sürmüşler veya mazeret bildirmişlerdir. Parası olmadığından dolayı 

mazeret bildirirse, başına kıyametler kopacağı ve komşunun düğünü evde 

rahatsızlık meydana getireceği aşikardır. 

"Fe Subhanillatı hanımlar yazık değil mi şu yolda ve 

sairde anlar doluları israf eylediğiniz paraları 

erkeklerimizin ne meşakkatler lle kazandıkları acaba 

ne vak.it şu masraflıktan recat edeceğiniz Allih bilir. 

Şu halleri görüp işittikçe ve gazeteleri mütalaa 

ettikçe ... Çünkü biz bu çıkmaz yola gittikçe yc\ni 

münasebetsiz masraflar eyledikçe erkeklerimizin 

tahsil servet edebllmesi mümkün değildlr."(5 8 ) 

\ 57 ) Terakki Muhadarat Gazetesi, a. g. y., s. ı. 
\ 

58 ) Terakki Muhadarat Gazetesi, a. g. y., s. ı. 



(Bayanlar, düğiinlerde gereksiz harcadığınız paralan 

erkekleriniz ne zorluklarla kazanmaktadırlar.) 

Terakki MuhAdarat, bu cümleler ile Sakine Hanım 'ın görüşlerini dile 

getirmiştir. 

d. Kına Gecesi 

Ayine Gazetesi 'nin, birinci sayfasında düğün adetlerimizden biri olan 

"kapı kakmak" bugün "kına gecesi" adını verdiğimiz düğün töreninden 

gazeteye, "Bir Hanım Tarafından Varaka" adlı yazıda şu görüşlere yer 

verilmektedir: 

"Ayine gazetesinin on beşinci sayılı nüshasında 

kadınların düğünden avdetinde kapıları kakmak 

gibi yolsuz hallerinden edilen şikayet pek is.tbet 

olup hakikatte büyük bir zillet olduğunu aclzelerinde 

tasdikde bulurum" 

denilmekte ve sözlere devam edilmektedir. 

"... birtakım adetlerimiz vardır umum unu söylemek 

elvermediğinden pek cüz'isini söylemeye mecbur 

oldum. Şöyle ki o kapılann kakılması gecesi b l z l m 

kına gecemizdir o gece sabaha kadar düğün nerede ise 

oraya toplanınz. Gece yansına değin eğleniriz. Ondan 

sonra artık düğün sahibinin müteessir edilmesi vakti 

geldiğinden evin içinde kadeh, bardak, tabak, desti 

gibi hasılı kırılmaya şayan olan şeyleri yere 

çarpmağa deyi aşağıya atmaya mübaşeret ederiz. f S 9) 

(Ayine gazetesinin on beşinci sayısında kadınların 

düğünlerde kapı çalmak gibi geleneklerinden söz 

edilmektedir. Kapı çalmak geleneği kına geceleridir. 

( 59) Ayine Gazetesi, İstanbul, 1291 I 1875, Sy. 15, s. 1 (M. Bir Hanını Tarafından 
Varaka). 
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Bayanlar kına gecelerinde gece yarısına değin 

eğlenmektedirler.) 

O dönemdeki kına gecesi hakkında bilgi verilmektedir. 

e. Değerlendirme 

Basında düğün ve diğer törenlerdeki aşırı harcamaların önlenmesine 

ilişkin kadınların ileri sürdükleri tepkinin o dönem için çok yerinde akıllıca 

bir davranış örneğidir. Bu harcamaların önlenmesine ilişkin eleştirilerin 

kadınlardan gelmesi ve bunu basın yoluyla kamuoyuna duyurmak istemeleri 

gerçekten dikkat çekici bir özelliktir. 

Böylelikle Türk kadını her zaman olduğu gibi, daima ailede birleştirici ve 

yapıcı bir rol üstlenmiş, tasarrufa özen göstermiş ve genelde gereksiz 

harcamaların karşısında yer almıştır. 

3. ANNE VE BABANIN STATÜSÜ İLE ANNE VE BABAYA SAYGI 

VE SEVGİ GÖSTERİLMESİNE lLiŞKİN YAZIIAR 

a. Anneye Saygı. ve Sevgi 

Terakki Muhadarat Gazetesi'nin, 37. sayısında anneye saygı ve sevgi 

görüşüne yer verilmekte ve şu beyit ile konuya girilmektedir. 

"Nev-i Nisvana rliyet edelim hürmet ile 

Bilelim kadrini kim valdemlzdlr anıar{ 6 O) 

(Kadınlara saygı gösterelim ve değerlerini bilelim, 

onlar annelerimizdir.) 

Bu beyit ile anne hakkında bilgi verilmeye çalışılmaktadır. Kadına saygı 

gösterilmesi ve annelerimizin kıymetlerinin bilinmesi gerektiği 

vurgulanmaktadır. 

( 60) Terakki Muhadarat Gazetesi, İstanbul, 1286 ı 1870, Sy. 37, s. 2 - 3. 
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"Bir valde taife-i nlsadan bulunmakla beraber 

başkaca bir slyete haizdir . Halka sair nlsvan ile 

musavl ise de kadri tebdil etmişdir. Güzel bir kıza 

muhabbet eden ve o muhabbetle dünya gözüne pek 

küçük. göriinen bir adam ekseriya valdesinl terk 

edebllir. La.kin valdeslne olan muhabbeti o kıza olan 

muh.ibbetiyle nlsbet kabul edemez. Ve insan 

validesini sevdiği kadar dünyada hiçbir kimseyi 

sevemez. Validesinin vefatından sonra onun yerine ne 

zevce ve hemşire ve ne de sair tutamaz "( 6 1 ) 

(Bir kadının, kadınlık olgusundan daha çok, annelik 

olgusu önemlidir. insan annesini sevdiği kadar 

dünyada hiçbir kimseyi sevemez. Annesi nin 

ölümünden sonra da onun yerini hiç kimse alamaz.) 

denilmektedir. Böylece anneye karşı duyulan sevginin hiçbir sevgi ile 

paylaşılamayacağı belirtilmektedir. 

b. Babaya Saygı ve Sevgi 

Terakki Muhadarat Gazetesi'nin, 4. sayısında, "Ana Babaya İtaat" adlı bir 

yazıda bir zat; 

"Eğer bir kimse pe'derine asi olursa onun da çocuğu 

kendine asi olur.• ( 6 2) 

(Bir kimse babasına karşı saygısızlıkta bulunursa, 

onun da çocuğu kendisine saygısızlık duyabilir.) 

demektedir. Annesinin ve babasının sözünü dinlemeyip, onların rızalarına 

muhalif hareket edenler karşılığını görecekleri, onların da çocuklarının 

kendilerine itaat etmeyecekleri ve cezasını dünyada çekecekleri 

vurgulanmaktadır. 

( 61 ) Terakki Muhadanit. a. g. y., s. 2 - 3. 
\ 

62 .J Terakki Muhadarat, İstanbul, 1286 I 1870, Sy. 4, s. 2 (Ana Babaya İtaat). 



"Çünkü hoca hakkından sonra dünyada en büyük bak 

ana baba hakkıdır~ Niçin der iseniz ya bir çocuk 

büyüyüp meydana gelinceye dek çekilen zahmet 

tahammül olunur meşakkat değildir. Uğruna sarf 

edilen ve rahatı için ihtiyar olunan meşakkat şöyle 

dursun adam çocuğun emrine bile itaat etmeğe mecbur 

olunur ki bunu muhabbetten başka ana babaya kabul 

ettirecek çocukta hiçbir kuvvet ve kudret yoktur."( 6 3) 

(Dünyada öğretmenin hakkından sonra en büyük hak 

anne ve baba hakkıdır. Bir çocuğun 

ve eğitiminde çekilen eziyetler 

büyütülmesinde 

hiç kimsenin 

katlanamayacağı, sadece anne ve babanın hoşgörü ve 

sev gisiyle oluşmuştur.) 

c. Çocuk Sevgisi ve Şefkati 

Bir çocuk büyüyüp meydana gelinceye kadar verilen emekler, çekilen 

zahmetler, tahammül edilebilecek bir durum değildir. Bu, sadece anne ve 

babaya mahsus, sevgiden doğan bir kuvvettir. 

"Evla~a olan bu muhabbet ise bir emir tabii olup 

çocuğun güzellik ve çirkinliğinin bu babda mudahili 

olamaz. Hakikatte çirkin olsun güzel olsun, her çocuk 

ana ve babasına. .. "( 6 4) 

(Çocuğa gösterilen sevgi, çocuğun güzellik ve 

çirkinliği lle ilgili değildir. Gerçekte çirkin veya 

gilzel olsun, her çocuk anne ve babasına g il z et 

görünmektedir.) 

güzel ve iyi gelmektedir. Aynca gazetede bir de örnek verilmektedir; 

( 63 ) Terakki Muhcldarat, a. g. m., s. 2. 

( 64 ) Ierakki Muhadanlt, a. g. m., s. 2. 
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"Bedevi bir Arap Hatunu kucağında çocuğunu oynatır 

iken işbu nazmı söyler imiş, 

Çocuğumun ne güzeldir kokusu 

Her çocuk böyle güzel mi aceb 

Ben mi ya böyle doğurdum ancak 

İşte gerek kadın gerek erkek evlat."( 6 S) 

Çocuk sevgisi ile herkes müşterektir. Dünyada, hiçbir şey evlat gibi 

sevilemez. Bunların terbiye ve eğitimi için çekilen eziyet hiçbir aziz dostun 

hatırı veya sevgisi için çekilemez. Bir başka örnekte ise; 

"... Kerimelerden yedi sekiz yaşında bulunan kızının 

bir gece dişi ağrımağa başlayıp çocuk gözüne uyku 

girmeyerek ta sabaha ağlamış olduğundan dişin 

çıkarılmasına karar verilmiş ve çocuk dahi razı 

edilmiş iken bir de sabahleyin dişçinin geldiğini 

çocuk görünce sözünden dönüp (yo çıkart- mam) diye 

ağlamaya başlamış ve pederi tarafından elde 

edilmesine pekçok çalışılmış ise de bir türlü gönlü 

olmayıp nihayet (Baba evvela seninkini çıkarsın 

bakayım acımaz ise ben de çıkartırım) demiş ve artık 

bu sözünden döndürülmek mümkün olamamış 

olduğundan çocuk çektiği zahmetten kurtarılsın diye 

dişçiye (Gel bakalım ey oğul çıkar şu dişi) deyip 

ağzından bir dişi çıkartmıştır. Asıl tuhaf şurasıdır 

kJ efendi çektiği şu zahmetin bir faidesini de 

görememiştir. Çünkü her ne kadar acısına tahammül 

edip ses çıkarmamış ise de diş sağlam olduğu cihetle 

alınır iken çaresiz biraz yüzünü buruş durmuş 

olduğunda çocuk o hail görüp (vay acıyor yüzün 

buruşturdun) deyip yine dişini çıkartmamıştır. Su 

hususu etraflıca düşünülürse hakikatçe olunacak bir 

. 65) Terakki Muhadarat, a. g. m., s. 2. 
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şeydir. Salih Efendi çocuğun telaşı ile bir hayli akıl 

edemedi diyelim ancak dişçiye ne demeli ki bir 

ustalık kullanıp da gerçekten dişini çekmiştir."( 6 6) 

Çocuğa sevginin, bizzat anne ve baba olmadıkça, bunun ne tarifi kabul ve 

ne de anlaşılması mümkündür. Bu sevgi ve şefkat; sadece anne ve babaya 

ilişkin bir özelliktir. 

d. Değerlendirme 

Geleneksel Türk aite yapısında anne ve babaya saygı ve sevgi 

gösterilmesi en önemli davranış kurallarından birisidir. O dönemde de anne ve 

babaya olan saygının devamlılığı ile saygının gösterilmesinde bir kusur 

edilmemesi, özellikle kadınların basında yaptıkları yorum ve makalelerle 

gündeme getirilmiştir. 

Anne sevgisinin daima üstün tutulması vurgulanmış, sevgi ve saygının, 

Türk aile yaşamında en önemli bir ahlak kuralı olduğu belirtilmiştir. 

4. KADININ EGİTİM VE ÖGRETİM YAPMASINA İLİŞKİN 

HABERLERDE YER AIAN ÖNERİLER 

a. Okul ve Gazetenin önemi 

Terakki Gazetesi'nin, 161. sayısında "Bir Kaç Hanım İmzasıyla Gelen 

Varakadır" adlı yazıda; 

"Efendiler size tarife hacet olmadığı üzere tahsil 

maarifi teshil eden esbabın birincisi mektep, 

ikincisi gazetedir."( 6 7) 

( 66 ,' Terakki Muhadarat, a. g. m., s. 2. 
( \ 

' 67 .: Terakki Gazetesi, İstanbul, 1286 1 1870, Sy. 161, s. 1. 
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(Eğitimin en önemli unsurlarından biri okul, ikincisi 

gazetedir). 

denilmektedir. Çünkü 1858 yılına kadar sadece erkek çocuklarının yetiştirilmesi 

için mevcut bulunan okullar vardır. Kız çocuklarının yetiştirilmesi için okul 

mevcut değildi. Kız çocukları sadece Sıbyan mekteplerinde okuyabiliyorlardı. 3 

Rebiyülahir 1858 tarihinde Maarif Nezareti'nin Sadaret'e yazmış olduğu bir 

tezkere vasıtası ile hükümet "Kız Rüştiyeleri" açılması ve buralarda kız 

çocuklarının yetiştirilmesini ve bu açılacak okullara kızların gönderilmesini 

istemiştir. 

Kadınların tahsil ve terbiyeleri, okulun yanısıra, gazete ve dergilerdeki 

çeşitli fikirlerle de beslenmiştir. Kadının yükselebilmesi ve hakları gazete ve 

dergilerdeki fikir yazılan ile tesirini göstermeye başlamıştır. 

b. tık Kız Okulları 

Tanzimat'ın ilanından sonraki yıllarda açılan mektepler hep erkek 

çocuklarının okutulmasını amaçlıyordu. Oysa ki, kız çocuklarının okutulması ve 

yetiştirilmesi sözkonusu değildi. Kız çocuklarının tahsil dereceleri Sı byan 

Mektebi ile sınırlı kalıyordu. 

Maarif Nezareti'nin Sadaret'e yazdığı 3 Rebiyülahir 1858 tarihli 

tezkerede, ilk Kız Rüşdiyesi'nin açılması hakkında şu bilgi verilmektedir. 

" terbiye-i umumiyyenln esaslarından o 1 an 

mahallat mek.teblerlnde zükur ve inas bir yerde 

bulunduk.lanndan ve bunda ise bazı mertebe mahzftr 

mütaleasından başka matlub veçhile emr-1 terbiyeleri 

hasıl olmamasıyle kızlar için dahi ayrıca mahal 

tahsisiyle emin ve ehliyetli hocalar tayin olunması 

tasvlb olunmaktadır."( 6 8) 

( 68 ~: Maarif Nezareti'nin Sadaret'e yazdığı tezkere, İstanbul, 3 Rebilüyahir 1275 
(1858). 
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(Mahalle okullarında erkekler ve kızlar bir yerde 

bulunduklarından kızlar için dahi aynca bir yer 

ayrılarak bilgili ve kül tür Hl öğretmenler 

yetiştirilmesi gerektiği uygun görülmüştür.) 

Bu tezkere ile hükümet "Kız Rüştiyeleri" açılmasını ve buralarda kız 

çocuklanmn yetiştirilmesini ve bu açılacak. okullara kızların gönderilmesini 

istemiştir. 

Kız Rüştiyeleri'nde, kadın öğretmenler olmadığından, uzun müddet 

dersleri erkek öğretmenler okutmuştur. 1869'da Kız Rüştiyeleri'ne öğretmen 

yetiştirmek için Kız Öğretmen Okulları açılmıştır. 

c. Kadınların Kültürlü Yetiştirilmeleri 

Terakki Muhadarat'da kadınların hayata atılmaları ve çalışmaları 

gerektiği düşüncesi savunulmuş ve gerekli görülmüştür. Ayrıca kadınları 

kültürce yetiştirmek bir amaç olmalıdır düşüncesi savunulmuştur. Bir bayan; 

" ... bize mah su s bir gazete çıkarmağa hazır 

olduğunuzu bilmünasipte ima etmiş idiniz. Artık bu 

babda himmet etmenizi rica ederiz. Zan eyleriz ki 

zarar etmezsiniz. Hele sevap kazanacağınızda hiç 

şüphe yoktur •• "( 6 9) 

(Bize yönelik bir gazete yayı n 1 a m ay ı 

diişünüyorsunuz. Bu durumdan bir zararınız olamaz. 

SevaP, kazanacaksınız.) 

demekte ve gazete de bayan'a cevaben 

"... Baş üstüne hanım efendiler, hususuyla bu 

teklifinizden ki maarife hizmettir. Kaçınmak bir 

veçhile mesleğimize yakışmaz. Bundan böyle sizin 

( 69 ' Terakki Muhadarat, İstanbul, 1286 ı 1870, Sy. 161, s. ı. 
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'. 

için dahi münasibi veçhile bir gazete çıkaracağız 

inşallah yakında ••. " ( 7 O ) 

şeklinde ifadede bulunmak suretiyle, istediğiniz şekilde gazete çıkaracağız 

denilmektedir. 

d. Gelişmiş Ulusların Kadınları Karşısında Osmanlı Kadınının 

Durumu 

Terakki gazetesindeki bir yazıda; 

"Bütiin ileri milletlerin erkeği kadını fen ve 

sanatların en yüksek derecelerine çıkarmaktadırlar. 

Biz niçin Osmanlı kadınlarının için de bulundukları 

hal ve mevkiden bir ayak evvel ileri gitmelerine 

çalışmıyoruz7" ( 7 1 ) 

denilmekte ve Avrupa kadınlarının da seçim hakkından yararlanıp devlet 

memuriyetlerinden yararlanmak için uğraşı ve davaları okuyup yazmak 

sayesinde mümkün olmuştur. Bizim kadınlarımız da artık okuyup~yazmağa 

başlamışlardır ve Terakki Gazetesi1nin 5. sayısında "Faika" imzasıyla gönderilen 

bir mektupta, bu kadın okuyucu sorunlarını şu şekilde dile getirmektedir: 

"Bizim için iptidai mektep lhımdır, içinde irfanlı 

hocalar bulunsun. Aklımız genişlesin. Çok sefahete 

alıştık, bizi men eden bulunmuyor." ( 7 2 ) 

Yine Muhadarclt1ın 40:. sayısının 1. sayfasında, kızların küçükken okulda 

sosyal derslerin yanında fen derslerinin de verilmesinin gerekli olduğunu, 

bunu da; 

( 70) Terakki Muhadarat, a. g. m., s. ı. 
I 71 \ \ 1Terakki Muhadarat, a. g. m., s. ı. 

1
, 72 ) Terakki Gazetesi, İstanbul, 1286 ı 1870, Sy. S, s. 1 (Faika). 



" şu fenin tedris olunan sair dersler ile kızlara 

beraber t:Uim edilmesi pek münasiptir.•( 7 3) 

demekte ve bunun önemini belirtmektedir. Yine Muhadarat Gazetesi'nin, 37. 

sayısının 3. sayfasında "Ülker Hanım İmzasıyla Gelen Mektupta": 

"Evvela müsaadenizle hususu birkaç lakırdı söylemek 

isterim. Memleket halkının kadınlarını hesaba 

katmadıklarını pek çoğunun cahil olduğu ve hatta, 

peşin bu mektubun katibe ve sahibesi bir kadın 

olduğuna inanamayacaklarını pek iyi bilir isem de 

ben şu meramımı ifade ve okuduğumdan istifade 

eyley~cek kadar kitabeti tahsile müfik olduğundan 

varsın halk bu mektubu bana layık görmesin, bundan 

benim yazıp okumaklığıma bir zarar gelmeyeceğinden 

varsın şu kadar büyük marifet zan etmelerinden 

kendileri utansın mesela (Maldar bir sarrafa züğürde 

ve bi sermaye denmesiyle gerçekten olan zenginliğine 

asla sekte ve zarar gelmeyeceği malumdur) Taifemizde 

eski zaman erkeklerine efkarı semeresiyle Avrupa'da 

olduğu gibi okur yazar kadınlar zuhur etmemiş 

olmasından şu asırda bir kadının böyle ve hele 

meydana çıktığına inanmayanlar için normaldir . ..( 7 4) 

Böylece kadının okur yazarlığının önemli olduğu vurgulanmaktadır. 

Yine Terakki Muhadarat Gazetesi'nin 34. sayısının 1. sayfasında, "Bir Hanım 

İmzasıyla Gelen Mektup" adlı yazıda da; 

"Geçen pazar çıkardığınız gazetenizde Zehra Atik'den 

mektup ünvanıyla bir varaka neşretmiş idiniz. 

( 73 .; Terakki Muhadarat, İstanbul, 1286 I ı 870, Sy. 40, s. ı. 

:._ 74) Terakki Muhadarat, İstanbul, 1286 I 1870, Sy. 37, s. 3 (Ülker Hanım 
IIiizasıyla Gelen Mektup). 



Okuduk, bu mektubun muharriri olan zat marifetli 

hanımın mukaddime yazmış olduğu mektubu ..... (7 S) 

okuduğunu ve mektupta Rumeli kadınlarının beceriksizliği~den bahsedildiğini 

ve bu konuda aşırılığa gidildiğinden söz edilmektedir. Çünkü: 

"Kadınların tahsil lllm ve haz etmeleri aranılıyor mu 

idl1 Bunlar için Rum ilinde olsun, Anadolu'da olsun 

mahsus bir mektep varını idi. İstanbul'da bile kızlar 

kaç senede mektebe gönderiliyor ve n e kadar 

okutulabiliniyor idi. Hal bu merkezde olunca 

kadınlara yönelik bu sözler, kadınlara la.yık ve reva 

mıdır7 Anadolu ve Rumeli kadınlarının ellerinin 

işini ., gördükten başka çocuklanna yardım ettikleri 

yani vazifelerinden hariç olduğu halde çift sürüp, bağ 

bağladıkları bilinir . Şimdiye dek tahsil ilim ve haz 

etmeleri hatıra ve hayale b ile gelmemiş belki 

okutturulmaması tarifi iltizam edilmiş olan kadınlara 

söz atmak haksızlık değil midlr7"( 7 6) 

Avrupa'da olduğu gibi, Anadolu ve Rumeli kadınlarının da ekonomiye 

yardım ettikleri görülmektedir. Anadolu ve Rumeli kadınlarının ev işleri ve 

çocuk bakımının yanında, çift sürdükleri, bağ bağladıklarından söz 

edilmektedir. 

e. Değerlendirme 

1787 sonrasında Amerika ve lngiltere'de genç Cumhuriyetleri yönetecek 

ve yürütecek gençleri aydın ve eğitilmiş kadınların yetiştirebileceği görüşü 

ileri sürülmüş ve bu görüşte, ısrarlı bu tür kadınların, erkeğin yanında eğitim 

ve öğretim görmesi suretiyle kazandırılabileceği düşüncesi hakim olmuştur. Bu 

düşünceden hareket ederek, yaklaşık yilzyıl sonra Türk basını da bu yönde bir 

( 75 ) Terakki Muhadarat, İstanbul, 1286 I 1870, Sy. 34, s. 1 (Bir Hanım İmzasıyla 
Gelen Mektup). 

( 76 ) Terakki Muhadarat, a. g. m., s. ı. 
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eğilim içerisine girmiş, bu konu üzerinde birçok yazılar yazarak kamuoyunu 

bilinçlendirme fonksiyonunu üstlenmiştir. 

Toplumda bireylerin kültürlü ve bilgili yetiştirilmeleri, ancak annenin 

eğitimli olması halinde mümkün olabileceği gerçeği, bu dönemde benimsenmiş 

ve kabul edilmiştir. Bu görüşten hareket ederek, kadının eğitim ve öğretim 

sorunu ve önemi, basın aracılığı ile gündeme getirilmiş ve bu konuda kamuoyu 

oluşturulmasına çalışılmışır. Basının bu yöndeki girişimleri; kadınlara özgü 

eğitim ve öğretim kurumunun açılmasını gündeme getirmiş ve o dönemdeki 

yönetim organlarının harekete geçirilmesini sağlayabilmiştir. Böylelikle görüş 

ve yazılarda kadının içinde bulunduğu eğitimsizliğin olumsuz yönleri 

vurgulanmış, cehaletin önlenebilmesinin ancak eğitim ve öğretimle mümkün 

olabileceği ve bunun için de eğitim ve öğretim kurumlarının açılması gerektiği 

dikte edilmiştir. 

S. GAZETE VE DERGİLERDE ÇIKAN YAZIIARIN KADINI.AR 

TARAFINDAN ELEŞTİRİLMF.Sİ VE BU ErnŞTİRİLERE 

KENDİ GÖRÜŞLERİNİ KATARAK YORUMIARDA 

BULUNULMASI 

Terakki Muhcldarat Gazetesi'nin 34. sayısının 2. sayfasında, "Terakki" 

başlığı altında şu sözlere yer verilir: 

"Hanım efendi, sözünüz doğru değildir diyemeyiz, 

elcseriniz evlerinizin işini görüyor ve zevcelerinizln 

gerek namusunu ve gerek eşyasını koruyor ve bu na 

gayret edlyorsunuz .•. •(7 1) 

Kadınlardan birinci derecede istenilen hizmet bunlardır denilmektedir. 

Gazeteye şikayet ve eleştiride bulunan bayana cevaben yazılan yazıda şu sözlere 

yer verilmektedir: 

. \ 

( 77 }Terakki Muhadarat, İstanbul, 1286 1 1870, Sy. 34, s. 2 (Terakki). 
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"Binaenaleyh biz de sizin hakkınızı inldr etmek ve 

aleme karşılan söylemek istemeyiz. Ancak lllştiğlniz 

mektubu yazan zata da haksız değildiniz tasdik 

edemeyeceğiz. Çünkü o halde yani size ta b 1 at 

eylediğimiz surette tarafdarlık etmiş olacağız. Bu ise 

gazetelerin mesleğine yakışmaz pek ayıp bir şeydir. 

Mektubumuza geri yazan kadınlar çalışmıyor 

mazeretleri görülüyor menfaat göstermiyorlar 

dememiş idi. Siz niçin darılıp telaş ediyorsunuz evvel 

zat Rum ili kadınlarının okuyup yazmak 

bilmediklerini ve akran ve emsallerinden geri 

kaldıkların ı beyan etmiş, ettiği bu husus 

kalemlerinizin dehtletiyle sizce dahi öyle ise 

haksızdır nasıl diyebiliriz." ( 7 8 ) 

Bayanın gazeteye gönderdiği eleştirisine devam edilerek; 

"Dikkatle mütalaa olun ursa bu babda siz ziyadece 

mübalağa etmiş ve bazı mertebe tec üvüz eylemişsiniz. 

Kadınların şimdiye dek okuyup yazamadıklarının 

sebebi, erkekler olduğu gibi tahsil, ilim ve marifette 

çalışmakta ve kahvelerde ve belki daha fena yerlerde 

bulunduklarını ima etmişsiniz. {7 9) 

eleştiriye yanıt vermeye çalışılmaktadır. 

Bu dönem basınında kadınlar açısından çok önemli bir gelişme 

gözlenmektedir. Bu gelişme basın organlarında yalnızca kadının yazı ve makale 

yazması değil, diğerleri tarafından yazılan makale ve yazılar konusunda da 

eleştiriler yapabilmesi ve yorumlarda bulunabilmesi, dikkat çekici önemli bir 

gelişmedir. Bu sayede Türk kadını, eleştiri dalında da yerini almıştır 

( 78) Terakki Muhadarat, a. g. m., s. 2. 

( 79) Terakki Muhadarat, a. g. m., s.2. 
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6. ÇOCUGUN EGl11Ml VE ANNENİN BU EGITİM ÜZERİNDEKİ ROLÜ 

yazıda: 

a) Çocuk Eğitimi 

Ceride-i Havadis Gazetesi'nin 120. sayısında terbiye hakkında yazılan 

.. Hasılı, terbiye gibi adama lazımlı şey a ı em de 

ender- i nadir olup, hakkında dahi çoktan c;ok eser 

v4rid olmuş ve onu görmeyenler behlim gibi 

kalmıştır. Hele ilemde hüsn-i hal ile herkesle 

geçinmek isteyen adama terbiye pek lazım maddedir. 

Çiinkü, insan halini idare müşkll oluyor. 11
( 8 O) 

Ceride-i Havadis 'te terbiyeye ilişkin bu bilgiden sonra, "Çocuk Terbiyesi" 

hakkında şu bilgiler verilmektedir: 

" Çocukların zihni seri ve hafızaları kavi 

olduğundan her işittiklerini tez hıfz ederler. 

Kendilerine ol sermaye olup, iyi ve makbul sermaye 

kesb eden iflah olur. Etmeyeni cfilıil kalır, büyüdükte 

nadim olur ise de ffilde vermez. Ama, akıllı çocuk 

ana, ata ve satlh ve fazıl kimselerin nasihatını tutup, 

terbiye olur, gençlik vak.tini tahsil, hüner ve uHlmda 

ve san'at ve marifet iktisabında geçirip sonra pişman 

olmaz. ı{ 8 1) 

(Çocuklar öğretilen her yeni bilgiyi h e m e n 

kavrayabildikleri için çok şeyler 

öğrenebilmektedirler. Anne, baba ve çevresindeki 

bilgili kişilerin terbiye ve eğitiminden yararlanan, 

külUi,r ve sanat' la ilgilenen çocuklar başarılı 

olmaktadırlar.) 

( so.) Ceride-i Havadis, İstanbul, 1258 1 1842, Sy. 120. 

( 81 J Terbiyetü'l - Etfal Risalesi, s. 21. 
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Yine Mecmua-i Fünun dergisinin S. sayısında, "Ehemmiyet-i Terbiye-i 

Sıbyan" adlı yazıda Münif Efendi, çocuk terbiyesine ilişkin şu görüşlere yer 

vermektedir: 

"Avrupa'da terblye-1 etfAle ziyade ltlnA olunup, bu 

b.tbda herkes al.t kadrl'l-hal bezl-1 mechftd eylemeğl 

vecibe-! zlmmet-l iibüvvet bildljlnden, bir adamın 

çocuğu dünyaya geldikten, her şeyden evvel mas.trif-i 

ta'llmiyyeslnl düşünür." ( 8 2) 

(Avrupa'da çocuk terbiyesine özen gösterilmektedir. 

Herkes bu konuyu ele almış ve üzerinde olanca 

kuvveti ile ilgilenmeyi babalık veya görev 

bilmektedir. Çocuk dünyaya geldikten sonra ilk 

üzerinde durulan husus çocuğun terbiyesidir.) 

Münif Efendi, Avrupa'da çocuk terbiyesine daha çok özen gösterildiğini 

belirtmekte ve bir çocuğun dünyaya gelmesini müteakip, onun eğitiminin en 

önemli bir husus olduğunu vurgulamaktadır. 

b. Çocuğun Eğitiminde ve Terbiyesinde Annenin Rolü 

İbret Gazetesi'nin 19. sayısının 2. sayfasında hanımlara yönelik, 

"Söylesen söz uzanır, söylemesen sabır olmaz" başlığı altında şu sözlere 

değinilmektedir: 

"Mağlum olduğu üzere çocuklarımızın terbiyesi 

validelerin şefkatli ellerindedir. Bir ağacın yaşken 

eğildiği ve huylu huyundan dönmeyeceği da hl 

kadınların beyninde bile meşhur ve makbul bir 

mesele muteberdir.•( 8 3) 

Bu nedenle kız çocuklarının -_okutulması fikri savunulmaktadır: 

( 82.) Mecmua-i Fünun, İstanbul, Cemazıelahir 1279 I Kasım 1862, Sy. S, s. 176 -
177 (Münif Paşa: Ehemmiyet-i Terbiye-i Sıbyan). 

( 83) İbret Gazetesi, Sy. 19, s. 2 (Söylesen Söz Uzanır, Söylemesen Sabır Olmaz). 
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"Bazı mdrebb hanımlar kilçük yaşlarında daha 

mektebe yeni alışıp okumaktan... lezzet tutabileceği 

bir iki sene zarfında "Kadın kısmının çok okuması 

büyücü olur" kul cahilineleriyle mektepten çıkarılıp 

gergef ve dikiş başında zavallı kızcağızım pek sıkıldı 

azıcık da oynasın •.. •( 8 4 ) 

Sonunda da büyüyüp nihayet bir kocaya vanr. Vanr, ama; 

"Şimdi bu kadın ne yapabilir, ne okumak var ne iş güç 

bilir, ne evin içindekilere baş olup da emver 

beytiyenin idaresi elinden gelir, evin içinde canı 

sıkılır, vakti geçirecek şey arar, hele akşamları 

küçüklüğünde oynadığı kukla gibi kocasını oynatmaya 

kalkışır •.. Beyden, h ukuk zevceden bihaberı"( 8 5 ) 

Böylece kadının durumu gözler önüne serilir ve kadının terbiye edeceği 

çocuk ne olabilir? Ve buna kim sebep oldu? gibi sorular yöneltilir. Yine Terakki 

Muhadarat Gazetesi'nin, 18. sayısının 2.sayfasında "Terbiye-i Etfal" adlı yazıda; 

"Hanımlar size mahsus olan işbu gazetede her nevi 

levazım insaniye ve ali el husus hilsn muaşeret ve 

terbiyeye dalr ••• w( 8 6) 

Bu gazetede her türlü yazının yazılmakta olduğunu, bu sefer de çocuk 

terbiyesine ilişkin bir makalenin nakil ve tercümesi yapıldığı belirtilmektedir. 

Bu makalenin tercümesinde şu cümlelere yer verilir: 

"Çocuk kısmı validenin nezdinde, her ne tarafa meyi 

ettirilirse oraya maildir. Eğer hayra sevk edilip de 

talim ve terbiyesine bakılırsa ..• " ( 8 7 ) 

( 84 ) İbret Gazetesi, a. g.m., s .. 2. 

( 85) İbret Gazetesi, a. g. m., s. 2. 

( 86) Terakki Muhadarat, İstanbul, 1286 / 1870, Sy. 18, s. 2 (Terbiye-i Etfal). 

( 87) Terakki Muha<lanlt. a. g. m., s. 2. 
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Çocuğun dünyada ve ahirette mutlu olacağı belirtilmektedir. Bunun için 

de çocuk terbiyesine ilişkin yerilen bilgiler arasında şunlar yer almaktadır. 

"Bunun için, evvel çocuklara yemeği sağ eliyle yemek, 

besmele çekmek ve önünden yemek ve herkesden evvel 

yemeğe başlamamak ve yemeğe ve yemek yiyenlere 

gözünO dikmemek ve süratle yememek ve lokmayı 

güzel çiğnemek ve lok.malan biri biri ardınca 

ittirmemek ve elini, üstünü başını bulaştırmamak 

gibi adabı taamı öğretmelidir. { 8 8) 

"Terbiye-i Etfal" adlı yazıda, çocuğa yemek yeme terbiyesi üzerine bilgi 

verilmektedir. 

Sabah Gazetesi'nin, 56. sayısının, 3. sayfasında: 

"Çocuk, anasının babasının vesair ev halkının 

lisanıyla mütekellüm olduğu gibi, onların ahlakıyla 

dahi mütehalik olur. 

insanı terbiye eden muamele değil, belki anası, 

dadısı, lalasıdır. Terbiyeli kadın çocuğunu ya 

kendisi terbiye eder. Yahut terbiyeli bir adama 

teslim eder.11
( 8 9) 

Çocuğun eğtiminde ve terbiyesinde ailenin ve bilhassa annenin rolü çok 

önemlidir. Bu nedenle çocukları, evde anneleri, dışarıda ise okul, terbiye ve 

eğitimi pekiştirecektir. 

( 88) Terakki Muhadarnt, a. g. m., s. 2. 

( 89) Sabah Gazetesi, 1292 ı 1876, Sy. 56. 
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c. Çocuğun Eğitiminde Okulun Rolü 

İbret Gazetesi'nin, 16\ sayısında, "Maarif" adlı yazıda, çocukların okulda 

aldığı eğitimden söz edilmektedir: 

"Sıbyan mektebinde çocukların eline aldığı mektubu 

okumak ve isterse ufacık bir mektup yazabilmek ve 

daha sonra ise Rüştiye'ye devam eden çocuğun hizmeti 

gerek devlete ve gerek diğer yolda ve her ay iki üç 

kuruş kazanabildiği göriilse ••. { 9 O) 

Böylece okulların ne kadar önemli bir yer olduğu ortaya çkımaktadı_r. 

Namık Kemal'in, İbret Gazetesi'nde, "İbret" adlı makalesinde okulların 

ehemmiyeti üzerinde durur ve görüşlerini belirtmektedir: 

"Mesela. yüz kişi bir yere toplansa da her biri hayır 

için günde bir iki kuruş verse, yüz çocuk okutacak 

bir mektebin mülkümüzde idaresine kifayet edebilir. 

O çoçuklar ise hiçbir vakit bir günde hayır için bir 

kuruş veremeyecek bir halde bulunmaz. Belki bir 

takımı bir yere toplanırlar, fabrika, veya fabrika 

olmazsa ufacık bir tezgah peyda ederler." ( 9 O a) 

Münif Paşa da, Mecmua-i Fünun'da, "Ehemmiyet-i Terbiye-i Sıbyan" adlı 

yazısında çocuğun eğitiminde okulun önemi üzerinde durmaktadır: 

"Çocuk bir zaman peder ve vUidesinin bulunduğu 

mahalde mektebe devam ile mukaddemat-ı llmlyyeyi 

tahsil ettikten sonra, büyük Darülfününları bulunan 

mahall-1 baideye irsal ile orada tederrüs ve 

( 90 ) İbret Gazetesi, İstanbul, 4 Temmuz 1872, Sy. 16 (Maarif). 

( 9oa) İbret Gazetesi, İstanbul, 4 Temmuz 1872, Sy. 16 (İbret). 
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ta'ayyüşleri için lhım gelen masttrif-i külliyeyi 

vctlideyoi deruhte ederler.•( 9 1) 

(Bir çocuk önce anne ve babasının terbiye ve 

eğitimini almaktadır. Daha sonralan diğer okullarda 

ilim ve kültürünü arttırması gerelç.en eğitimi 

görmektedir.) 

şeklinde görüşlerini belirtmiştir. 

d. Çocuğun, Şiddet Kullanılmaksızın Eğitimi 

Terakki Gazetesi'nin 78. sayısının, 1 ve 2. sayfalarında yer alan yazıda, 

çocuğun eğitiminde şiddet kullanılmasına ilişkin şu görüşlere yer verilmiştir: 

• •.. ekseri valideler evlatlarına istemedikleri şeyi 

yapmaktan men için döğerler güya terbiye ederler. 

Halbuki bunların niyetleri, çocukların ahlakını en 

mühim esasdan olan namusu mahvettirmeğe sebep 

olur. , Daima dayağa me'luf olan çocuklar hem 

namussuz hem alçak kalırlar. Dayak terbiye değildir. 

Dayak vurmayanlar da evladlannı uhafe için dünyada 

vücudu olmayan gulyaban glbl türlü hazlyanlar 

söylerler. Bunlarda selimet alda ne kadar halli verir. 

Çocukların mizan ferasetleri bozulur. Böyle vücudu 

mümkün olmayan mübalağalı hurifitı nakil ile 

onların zihinleri doldurduğu halde artık hiçbir şeye 

muktedir olamazlar.•( 9 2) 

Bu görüşlerden sonra, Münif Paşa da çocuğun eğitiminde şiddete karşıdır 

ve bunu da şu şekilde belirtmektedir: 

( 91 )Mecmua-i Fünun, İstanbul, Cemazıelahir 1279 I Kasım 1862, Sy. 5, s. 176 -
180 (Münif Paşa, Ehenimiyet-i Terbiye-i Sıbyan) . 

( 92) Terakki Gazetesi, İstanbul, 1285 I 1869, Sy. 78, s. 1 - 2. 
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"Çocuk eğitiminde cezadan çok af yöntemi 

kullanılmalı"( 9 3) 

Münif Paşa, çocuk eğitiminde şiddete karşı çıkarak ve cezadan çok af 

yönteminin ele alınmasını belirterek, okullarda da eğitimin her aşamasında 

şiddet kullanılmasına taraftar olmadığını ifc\de etmektedir: 

"Bizim mekteblerde yolsuz bir şey daha vardır ki, ş u 

sırada onun dahi beyanından geri durulamaz. Bundan 

muradımız zavallı çocukların dayak ile t e • d t b 

olunması maddesidir. w( 9 4 ) 

Böylece çocuğun eğitiminde, şiddet kullanılmadığı takdirde, eğitimin 

daha çağdaş ve kaliteli olacağı değerlendirilmekte ve bu eğitim yönteminin 

"kişilik gelişimi" ile "mesleki gelişimi" de olumlu yönde etkileyeceği 

bilinmektedir. 

e. Çocuğun Çağdaş Anlamda (Ped agojik) Eğitimi 

Çocuğun Çağdaş Anlamda eğitimi konusunda Münif Paşa şu konulara 

değinmekte olup; 

"Bir şey i n fesadı bilinmed i kçe ı s 1 ahı 

düşünülemeyeceği gibi, bir insan cehaletini itiraf 

etmedikçe ilim tahsillne başlayamaz.~ 9 S) 

demekte ve kendilerini yetiştirmek istiyorlarsa önce kendi noksan ve 

kusurlarını bilmek zorundadırlar, bu nedenle: 

"İnsan, çocukluğundan itibaren doğruyu ve yanlışı 

ayırd edebilmek üzere yetiştirilmelidir. Çocuk 

eğitiminde .cezadan çok af yöntemi kullanılmalı; çocuk 

( 93 ; Mecmua-i Fünun, İstanbul, Cemazıela.hir 1279 I Kasını 1862, Sy. S, s. 176 -
180 (Münif Paşa, Ehemmiyet-i Terbiye-i Sıbyan). 

( 94) Mecmua-i Fünun, a. g. m., s. 179 - 180. 

( 95) Mecmua-i Fünun, a. g. m., s. 179 - 180. 
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eğilimleri dolrultusunda öğrenim görmelidir. Devlet 

olarak geri kalmamızın nedeni, ço cuklara hikmet-i 

tabiyye, ilm-i kimya, hendese, resim gibi ulumun 

anahatlarının (mevadd-ı esasiye) öğretilmesidir."( 9 6) 

Münif Paşa'nın bu makalesi, o dönemin pedagojik içerikli çocuk 

eğitimine yönelik olması bakımından bilimsel bir yazıdır. Bahse konu yazı 

çağdaş anlamda çocukların terbiye edilmesine yönelik önerileri ise önemlidir. 

f . Değerlendirme 

Bu dönem basınında çocuğun eğitimi üzerinde önemle durulmuş ve bu 

eğitimin küçük yaşlarda verilmesi, istenilen davranışların, küçük yaşlarda 

kazandırılması benimsenmiştir. Eğitim ve öğretim kurumlarında, çocuklara 

istenilen bu eğitimin verilebilmesi; eğitilmiş ve kültürlü annenin verdiği 

eğitimle mümkün olabileceği, anne eğitiminin eğitim ve öğretim 

kurumlarındaki verilen eğitime temel teşkil edeceği ve anne eğitiminin bu 

nedenle çok önemli olduğu kabul edilmiştir. 

7 . TÜRK ERKEKLERİNiN KADINIARA KARŞI TUTUMU 

a. Kadın-Erkek F.şitllği Sorunu 

Terakki Muhadarat Gazetesi'nin, 42. sayısının 3. sayfasında Ülker 

Hanım tarafından gönderilen mektupta, erkeklerin ekserisinin kadınlardan 

nefret etmekte bulunduğunu ve bu nedenle kadınlara terbiye ve edepçe 

noksanlarını söyleyip, bezginlik göstermekte olduğunu belirtmektedir. Ülker 

Hanım bu durumun diğer ülkelerden ziyade bizim Türk erkeklerinde 

görüldüğünü ileri sürmektedir. 

Ülker Hanım görüşlerine şöyle devam etmiştir: 

( 96 ) Mecmua-i Fünun, a. g. m., s. 179- 180. 
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"Bunu hiç hatıra gönüle bakılmayarak açıkça tağrif 

edeceğim, çünkü sizi gazeteci olmak heyetiyle pek 

insaflı ve bir taraf görüyorum. { 9 7) 

Bir hanım tarafından gönderilen yazıda; erkeklerin kadınları küçük 

düşürücü sözler söyledikleri, kadına değer verilmediği ve erkeğin daima üstün 

görüldüğü vurgulanmıştır. 

b. Erkeğin Evlilik Açısından Kadına Bakışı 

Ülker Hanım, Terakki Muhadarat Gazetesi'ne yazdığı yazıda Türk 

erkeklerinin evlilik açısından kadına bakışına ilişkin görüşlerinde, mesela 

evlenmeyi murat eden bir adam, bir kılavuz gelip de; 

"... falan ve falan yerlerde yirmi beşer bin liradan 

elU bin liraya kadar cihaza malik ve kimsesiz d u l 

olarak üç dört kız var ve falan yerde de sizin gibi 

orta halli ve fakat edep ve terbiyeleri kendileri gibi 

fevkalade güzel iki de bakire kız var."( 9 8 ) 

denildiği takdirde, Ülker Hanım sözlerine şu şekilde devam etmektedir: 

"... d~se şiiphe etmem ki, o adam terbiyeyi hayayı 

ahlakı ve namusu akçaya feda ve o iki terbiyeli 

kızları parasız olmalarından dolayı terk ederek bir 

yenileri almak hars ve hususuna mağlup olur.'( 9 9) 

Ülker Hanım da bu görüşten hareket ederek, erkeklerin kadına bakış 

açısını; kadının para ile satın alınabilecek bir mal olarak görülmesinin ne 

derece yanlış bir düşünce olduğunu göstermektedir. 

Böylece erkekler: 

( 97) Terakki Muhadarat Gazetesi, İstanbul, 1286 I 1870, Sy. 42, s. 3 . 
.' \ 
\. 98 ./ Terakki Muhadarat, a. g. m., s. 3. 

( 99) Terakki Muhadarat, a. g. m., s. 3. 
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" akça batın için edep ve terbiye ve namus hayayı 

gözetmek değil hatıra bile getirmeyerek hareket 

ederler." ( 1 O O ) 

c . Değerlendirme 

Bu dönemde çıkan bazı yazılar; Türk erkeklerinin kadınları küçük 

düşürücü ve kadını bir nevi ikinci şahıs olarak gördüklerini, kadın erkek 

eşitliğine dayalı bir düşünce yapısında olmadıklarını, erkeğin daima üstün 

görüldüğünü ve kadının namusunun daima para ile satın alınabileceğini ifade 

etmektedirler. 

Ancak, o dönem erkeklerinin kadınlar hakkındaki bu görüşleri 

günümüzde önemini tamamen kaybetmiş ve Türk kadınının sosyo-kültürel ve 

sosyo-ekonomik yapısı erkeklerle eş değer düzeyde oluşmuştur. Kadının sosyal 

ve ekonomik yaşamdaki rolünün gittikçe artması, toplum yaşamında yeni 

görevler üstlenmesi ve çalışma hayatında yeni sahalarda görev kabul etmesi, 

günümüz Türkiye'sinde yeni bir bakış açısı oluşturmuştur. Kadınların 

fonksiyoner olarak üstlendikleri bu konumları karşısında toplumdaki 

değerlendirmeler kendi lehlerine bir ortam yaratmıştır. 

8. ANNENİN ÇOCUK BAKIMI VE HASTAUKIARI ÜZERİNE 

EGiTiMI VE BU EGiTiME ILlşKIN ÖNERİLER 

a. Emzikli Kadınlara öneriler 

Terakki Muhadarat Gazetesi'nin 29. sayisında "Emzikli Kadınlara İhtar" 
başlıklı yazıda; annenin çocuk bakımı ve karşılaşabileceği durumlarda yapması 

gereken hususlar hakkında kısa bilgi verilmekte ve Allah'ın kimseyi olumsuz 

durumlar ile karşılaşmamasını ve kimseye muhtaç etmemesini dilemekte ve bu 

önerilerin hatırlarda kalması için söylemenin uygun olabileceği konusunu 

bahsetmektedir. 

( ıoo )Terakki Muhadara.t. a. g. m.. s. 3. 
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Bu sebeple, süt emziren annelerin tahin helvası yemeleri tavsiye 

edilmekte ve bu öneri şu şekilde belirtilmektedir: 

"Bir zat tarafından ifade kılınmıştır. Bu mukavele 

emzikli hatunların tahin helvası devam etmeleri 

tavsiye ve ihtar olunur. i 1 O 1) 

b. Fransız Doktorun Tavsiyeleri 

Terakki Muhadarat Gazetesi'nin, 29. sayısındaki yazıda; çocukların 

yakalanabileceği boğaz hastalıklarına ilişkin olarak aşağıdaki görüşe yer 

verilmiştir: 

" çocuklara anz olan boğaz hastalığı hakkında 

bundan evvel bir Fransız tabibi tarafından ilan 

olunan bir nevi ilacın s u reti hakkında Girit 

Gazetesinden birinde neşr eylemiştir.~ 1 O 2) 

c. Değerlendirme 

Çocukların sağlıklı yetiştirilmelerinin aile için çok önemli olduğu o 

dönem basınında ifade edilmiştir. Özellikle yeni doğmuş bebeklerde 

görülebilecek hastalıklara karşı alınması gereken önlemler vurgulanmış olup, 

bu konuda annenin eğitimli ve çocuk bakımı konusunda bilgili olması gerektiği 

üzerinde durulmuştur. Sağlıklı bir nesil yetiştirilmesi konusunda çocuk sağlığı 

ve bakımına özen gösterilmesine ilişkin bu yazılar özel bir önem taşımaktadır. 

Sağlıklı bir toplumun oluşabilmesi için çocukların sağlıklı ve bakımlı olması 

gerektiği bilinen bir prensiptir. Çocukların sağlıklı bir şekilde 

yetişebilmelerinin sağlanması, bu konuda gerçekçi politikaların izlenmesi ile 

mümkün olabilecektir. 

( ıoı)Terakki Muhadarat, İstanbul, 1286 I 1870, Sy. 29, s. 4 (Emzikli Kadınlara 
İhtar). 

( ıoı)Terakki Muhadarat, a. g. m., s. 4. 
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9. KADININ AHLAK VE TERBiYF.slNE lllŞKİN YAZILAR 

a. Kadında Aranılan En Önemli Nitelikler 

Terakki Muhadarat Gazetesi 'nin, 43. sayısında kadının edep ve 

terbiyesine ilişkin bir hanım tarafından gönderilen yazıda şu görüşlere yer 

verilmiştir; 

"Kadınlarda hüsnünden evvel aranılacak şey 

terbiyedir. Mağlum şey edep ve terbiyedir. 

olduğu üzere edep ve terbiye ve ahlakça 

edep ve 

Mağlum 

noksanı 

olmayan bir kadın ırz ve namusunu muhafaza eder. 

Bazı erkekler geçen mektubumda dahi söylediğim 

veçhlle zengin kadın olmak heves ve hırsıyla edep ve 

terbiyeyi asla aramıyorlar. Ben derim ki, güzelliğin. 

zenginliğin pek itina sebeplerle her vakit zavallı 

kabil şeylerden olup fakat ahlak ve terbiyece olan 

letafet ve mükemmeliyet hiçbir vakitte fena 

bulmaz. .. " ( 1 O 3 ) 

Bu görüşlere ilave olarak; 

"Terbiye bir hüsn cemaldir ki bunun için zeval 

muhaldir. Belki bu güzelin gittikçe terki bulup 

ihtiyarladıkça ber kemal olur. Letafet cemal baki 

olmadığı misali servet ve mal dahi arız ve na peydar 

bir şeydir. Edep ve terbiye ise tebdil fena bulmaz. 

Belki gittikçe kıymeti bulunur bir cevherdir • ..( 1 O 4) 

(Terbiye bir yüz güzelliğidir ki, bunun sona ermesi 

mümkün değildir. GOzellfk kalıcı değildir. Örneğin, 

servet te kalıcı değlldlr. Terbiye ise gittikçe 

kıymetlenen bir mücevherdir.) 

( 103)Terakki Muhadarat, İstanbul, 1286 ı 1870, Sy. 43, s. 2 - 4. 

( 104)Terakki Muha.darat, a. g. m., s. 2 - 4. 
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yonnuna yer vermektedir. Ayine-i Vatan Gazetesi'nin 56. sayısında terbiyenin 

çocuğa nasıl verileceği hususunda yorumda bulunulmuş ve bu yorum şu şekilde 

yayınlanmıştır: 

"Cenab-ı Hak evvela yetiştirmek üzere çocuğu kimin 

eline veriyor ve bir karının birinci işi bu değil 

midlr7 Bilakis ekseri pederlerin bir saat olsun 

çocuğuyla vakit geçirmeleri olamaz. Demek oldu ki b 1 r 

adam dünyaya ayak basar basmaz validesinin eline 

düştüğü gibi aklı dört beş sene onun elinde kalacak." 

( 105) ' 

b. Bir Ulusun Uygarlığı ile Kadınlarının Ahlil. ve Terbiyesi 

Arasındaki İlişki 

Ruzname-i Ayine-i Vatan Gazetesi'nin, 62. sayısının 4. sayfasında bir 

ulusun uygarlığı ile kadınlarının ahlak ve terbiyesi arasındaki ilişki önemli 

bir rol oynadığı belirtilmekte ve bu görüş: 

Hasılı kela m karılar terbiyesiz kaldıkça b izim 

medeniyetimize denilemez.~ 1 O 6) 

şeklinde ifade edilmektedir. 

Ayrıca bu görüşe ilişkin anılan gazetede bir açık.lama da getirilmektedir. 

Bu açıklamada özetle: 

• tahsil olunan terbiye nakıshğını ikmal etmek için 

kanlara talimi iktiza eden fenlerin çokluğu sakın göz 

korkutmasın. Bir şeyin başlangıcı bilinir. Gerçekten 

sonrası gözetillr ise, güçlüğe tesadüf olunmaz. Bize 

( ıos) Ayine-i Vatan Gazetesi. (Çıkaran: Mehmet Arif), İstanbul, 1284 I 1868, Sy. 
56, s. 4. 

( 106) Ruzname-i A;yine-i Yatan Gazetesi, İstanbul, 1284 / 1868, Sy. 62, s. 4. 
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şimdilik lhım olacak şey ise, kızların evvela güzelce 

okuyup yazması gerekir.• ( 1O7) 

Yine Ruzname-i Ayine-i Vatan Gazetesi'nin 60. sayısında konu şu şekilde 

ele alınmakta; 

•Medeniyetin başlıca hüsnü devamı ve kavramı için 

şartı azam olan familya muhabbeti ancak. karıların 

hüsnü terbiyesine bağlı bir şey değil mldlr7-( 1 o s) 

(Ulusların devamı ve gelişmesi için gerekli olan aile 

sevgisi ancak kadınların iyi ve güzel terbiye 

görmelerine bağlıdır.) 

denilmekle beraber, bu görüşe ilişkin; 

•birtakım gençlerin kanlara kendilerini beğendirmek 

için tahsil etmeleri lazım gelen şeylerin u m u m a 

pekçok tesiri olmaz mı. Avrupa'da bu yolda olanların 

faydası olduğunun görüldüğü çünkü orada bir kadının 

yalnız güzelliğinin kendisine şöhret vermediği, 

bunun yanında güzel ve nazik ve fesahat üzere 

lisanını söyler bu da alınan terbiyedir." ( 1O9) 

şeklinde yorum yapılmaktadır. 

Yine Terakki Muhadarat Gazetesi'nin 5. sayısında Hayriye Hanım 

imzasıyla gönderilen yazıda terbiye konusuna yer verilmekte ve terbiyeye 

ilişkin olarak; 

•Dünyada şimdiye kadar kimsenin vazife etmediği bir 

şey var ise o dahi bizim bir suretle terbiyemizdlr. 

Birinci derecede bizim terbiyemize dikkat edilmesini 

( 107) Ruzname-i Ayine-i Vatan Gazetesi. a. g. y., s.4. 

( ıos)Ruzname-i Ayine-i Vatan Gazetesi, İstanbul, 1284 I 1868, Sy. 60, s. 4. 

( 109) Ruzname-i Ayine-i Vatan, a. g. y., s. 4. 



114 

ve bunu da erkeklerin desteti ve yardımıyla olacağını 

belirtir."( 11 O) 

Hayriye Hanım görüşlerini belirttikten sonra gazeteye hitaben; 

"Zati aliyenize teşekkür ederiz ki bizim hal ve 

ihtiyacımızı cümleden evvel düşünerek bizim için 

böyle kıymetli gazete çıkarılması ••. " ( 111) 

şeklinde bir yazı yazarak kadınlara ilişkin olarak gazetenin yayınladığı yazılar 

için memnuniyetini ifade etmektedir. Terakki Muhadarat'ın 14. sayısında; 

"Osmanlı kadınlan haklarında pek çok mübalağalar 

ediliyor ise de bize kalırsa asıl mesele heyet millete 

aid bir keyfiyettir. Çünkü görülüyor ve işitiliyor ki 

Osmanlı Devleti tebasından bulunan Hıristlyan 

kadınlan terbiyece hemen hemen Avrupa kadınlarına 

yaklaşırlar. Doğrusu hep bir devlet tebasından 

bulunan Milli Osmaniye familyalarından 

Hıristiyanların tarik terbiye ve temdinde ilerleyip 

de Osmanlı kadınlamın bu yolda geri kalmaları te'sif 

olunacak şeydir."( 112) 

şeklinde yorum yapılmakta ve bu yoruma ilişkin olarak şu görüşlere yer 

verilmektedir; 

"Osmanlı kadınlarına Avrupa'da bazı madamelerin 

talep ve teldzu ettikleri hukuk tamama verilsin 

iddiasında değil isek te ilkin kadın kısmının bütün 

bütün evlerde kapanıp kalmalarını kabul etmeyiz. B u 

da hakkaniyete yakışır şey değildir. Şeriat 

( ııo)Terakki Muhadarat Gazetesi. İstanbul, 1286 I 1870, Sy. 5, s. 3. 

( 111 '.Terakki Muhadarat Gazetesi, a g. m.. s. 3. 

( ııı)Terakki Muhadarat Gazetesi, İstanbul, 1286 I 1870, Sy. 14, s. 1- 2 - 3. 
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lslimlyete dahi kadınların büsbütün mahbusa gibi 

olmaları farz değildir." ( 1 1 3) 

c. Değerlendirme 

Kadınlar ve erkeklerin ahlfild bakımdan eksiklikleri ve bu eksikliklerin 

aile içinde yaratacağı sorunlar o dönem basınında vurgulanmıştır. Aile içinde 

özellikle kadınların güzel ahlfil<lı (hüsn ahlfil<) olmaları, toplumun temel birimi 

olan ailenin geleceği açısından özel bir önem arzetmekte olup, ahlWı ve edepli 

bir ailenin oluşması da Türk toplumunu yüksek vasıflı bir ulus olarak 

kalmasına yardımcı olacaktır. 

10. KENT YAŞAMINDA VE HALKA AÇIK YERLERDE İNSANIARIN 

BİRBİRLERİ lLE OIAN İLETİŞİMLERİ VE BU İLETİŞİM 

DÜZEYLERİNiN DEGERLENDİRİLMIBI 

a. Kamuya Açık Yerlerde Kadın ve Erkek İlişkileri 

Terakki Muhadarat gazetesinin 23. sayısının 2 ve 3.sayfalarmda 

yeralan, Hasek.i'li Nuriye imzasıyla gelen mektupta şehir içindeki düzensiz bir 

hareketten şikayet olunmakta ve şu şekilde ifade edilmektedir: 

"Okuyup yazmak bilen kadınlar tarafından şimdiye 

kadar menfaat olduğundan bir kere bende mazereti 

cümlenin mağlumu olan bir şeyin ifadesini arz 

eyledi m. Gerek sokak aralarında ve gerek cadde, 

mahallelerde birtakım ipsiz sapsız kimseler ile 

alabildiğine at koşturmalarından ara sıra vukua gelen 

sakatlık inkar olunur şey değildir. Bu kabilden ne 

olacak beş yaşında bulunan oğlum Muhammet ile 

beraber geçen gün bir yağmurlu havada valldemden 

Hasekl'den gelirken, Fatlh'ten Sarıgüzel'e gidecek 

( 113) Terakki Muhadarat Gazetesi, a. g. y., s. ı - 2 - 3. 
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caddede iki sarhoş sürücü beygirine binerek 

doludizgin gelirler iken bir adama çarparak herifi 

düşürmüş olduklarına biç aldırmayıp hayvanları çala 

kamçı sürdüklerini görünce derhal oğlumu kucağıma 

alıp kenara düşmekte ike n gelip çattılar. Hele 

şükürler olsun vücutça bir darbe görmedik. l.Aldn iki 

at ayağından gelen çamurlar ile baştan ayağa kadar 

sanki çamurdan bir adam oldum." ( 114) 

Haseki'li Nuriye Hanım yayınlanan mektubu ile, memnuniyetsizliği 

belirtmektedir. Şehir içerisinde at koşturmanın uygun olmadığını, bunu da 

hükumetin yasaklaması gerektiğini belirtmektedir. 

b. Ulaşım Araçlarında Kadın ve Erkek İlişkileri 

Terakki Muhadarat Gazetesi'nin 104. sayısının 3 ve 4 . sayfalarında, 

vapurlarda kadınlara ait yerlerin olmaması hususunda, "Üç Hanım İmzasıyla 

Matbuamıza Varaka" adlı yazıda şehir hatları vapurları tesis olunduğundan 

boğaz içine gidip gelmek kolaylaştığından söz edilmektedir. Vapu r larda 

erkekler hem kamarada rahatlıkla yer bulup oturabilmekte ve 

gezinebilmektedirler. Oysa ki kadınlar. 

"... biçare kadınların haline gelince bir vapura 

altmış kadın girse mahal mahsusları mağlum 

olduğundan sığsın sığmasın cümlesi oraya doldurulur 

vakit · olur k1 oturacak yer bulunamaz. Kimi bir saat 

ayakta durur bunlar eğer bir iskeleye uğrar da çıkan 

bulunursa boş olan yerini kapar. Hanımlar, 

vapurlarda öyle düç.tr sefüet ve meşakkat olmamanız 

( 114) Terakki Muhadarat Gazetesi, İstanbul, 1285 I 1869, Sy. 23, s. 2 - 3 (Haseki'li 
Nuriye). 
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için vapurların idaresine bu duruma bir çözüm 

bulunabilmesi arzedilir." ( 11 S) 

Bu üç hanım imzasıyla gönderilen yazıdan başka aynı konu üzerinde, 

Diyojen'in 176. sayısının 3. sayfasında yer alan "Bir Hanım İmzasıyla Aldığımız 

Varakadır" adlı yazıda ise; 

"Aman Diyojen baba kendimi bildim bileli yani gazete 

okumağa başladım, başlayalı Türklerin de Frenkler 

gibi medeni olmağa başladıklarını ve yakın vakitlerde 

bizim de Frenkler gibi dört başı mamur bir hale 

geleceğimizi ve hatta bunu isbat etmek için kış 

mevsiminde çamurdan, yaz günlerinde tozdan topaktan 

geçilmeyen şose yollar yapılmakta olduğunu ve 

Şirket-i Hayriye vapurlarının çoğalmas ı ve 

demiryollan tramvaylar inşa başladığı Darülfün unlar 

yapıldığı Diyojen gazetesi çıktığını anasız bab asız 

kızların talim ve terbiyeler i için Dar ülmuallimat 

namıyla bir beyanın yayılmakta olduğunu görmekte ve 

okumaktayım." ( 1 1 6) 

ifadesine yer verilmektedir. 

Bu hanım kız öğretmen okullarının açılmasından çok ziyade memnun 

olduğunu, ancak aciz kadınların kurtulup insanca işlem görmeleri gerektiğini 

belirtmekte ve sözlerine devam etmektedir; 

"Zira işitiyorum ki ümidini kıranlar kadınlara p ek 

çok riayet ederler imiş. işte bunun için halkımızın 

tamamıyla medeni olmalarına dört göz ile intizar 

etmekte idim. Fakat geçen gün bir vakaya tesadüf 

( ııs~Terakki Muhadanlt Gazetesi, İstanbul, 1285 I 1869 Sy. 104, s. 3 - 4 (Üç 
Hanım İmzasıyla Matbuamıza Varaka). 

( 116) Diyoien. İstanbul, 1287 I 1871, Sy. 176, s. 3 (Bir Hanım lmzasıyla 
Aldığımız Varakadır). 
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ettim ki yukarıdaki intizar ettiğim şeyin yakın bir 

zamanda hasıl olduğudur ... ( 1 1 7) 

"Üskildar'a lkimet ettiğim cihetle Fındıklı'ya geçmeğe 

ve akşama yine avdet etmeğe mecbur olduğumdan ve 

nlşane-i medeniyet olan Şirk.et-i Hayriye'nln araba 

vapuru ise Osk.üdar'dan Kabataş'a işlemekte 

bulunduğundan o vasıta ile geçmeyi milnasip gördüm. 

Yanıma dadımı alarak oradan çıktım. iskeleye indim 

bura! Kıyamet kopuyor. Deniz dağlara çıkıyor. 

Buranın şiddetini deniz sertliğini size anlatabilmem 

lc;ln araba vapurunu üzerindeki tentenin kaldırılmış 

olduğunu beyan ede r im. Ne ise vap ura girdik, 

yukarıda durmanın lhtimall olmadığı gibi. aşağıda 

yani kenarlarda dahi erkekler oturduklarından biz 

oradan da mahrum olduğumuzdan yan kamaralardan 

birine girmeyi münasip gördük. Ve va purda tesadüf 

ettiğimiz üç kadın ile birlikte kamaralaran bi rine 

g itm ek is tediğimizde b iz d e orad a vapur 

hizmetlilerinden, "Hanımlar orası erkeklere 

mahsusdur siz yukarı çıkınız". Yine blzl çık.ardı. 

Kamara kapısına gelindi, biz biçareler hatayı 

işittiğimizde ne yapacağımızı şaşırdık. Olduğumuz 

yerde yani kamara kapısı önünde sebilhane bardağı 

gibi dizildik, kaldık. Biraz sonra memurlardan 

yanımızdan geçmekte olduğunu gördüğümüzden 

cerbezillce bir kadın heriften oturacak bir yer istedi. 

Hele güç hal ile herifi utandırarak o o burayı anlattı. 

Bizim için küçük bir kare açbrablldi. işte Diyojen 

Baba tesadüf ettiğimiz vaka bundan ibarettir. Şimdi 

sen hakim et ki yukarıdaki bahiste haksız mıyım? 

( 117 ) rnyojen, a. g. m., s. 3. 
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Şirket-i Hayriye vapurlarında kadınlara oturacak, 

duracak yer yok. Yoksa Diyojen Baba kadınlar ve o 

insanın haricinde mahluk mudur?"( 11 8) 

Diyojen Gazetesi'ne, Bir Hanım İmzasıyla gönderilen yazıda, kadınların 

araba vapurlarında oturacak bir yere bile sahip olmadıklarının ve bunun da 

erkekler tarafından ele alınıp değerlendirilmediğinden söz edilmektedir . 

Ayrıca gazetenin birinde uygarlık ve uygarlığı getirdiğimizden söz edilmekte 

ve yukarıda ifade edilen görüşler ile çelişkiye düşüldüğü belirtilmektedir. 

c. Genel Eğlence Yerlerinde Kadına Yönelik Davranışlar 

Terakki Muhadarat G~zetesi'nin 43. sayısının 2 ve 4. sayfalarında, "Bir 

Hanım İmzasıyla Gelen Varaka" adlı yazıda hanımların kendi aralarında 

toplanarak oyun seyretmeye gitmeleri dile getirilmektedir; 

"icra kılınan oyunlara gidenler son derece medh ve 

sena etmekte olduklarından ben de görmek arzusuyla 

geçen cuma günü erkenden komşulardan birkaç hanım 

ile beraber yola çıkmış idik. Aman şükürler olsun ki 

küçük çocuğu olmayıp evde kıza bırakmış idi. Yola 

çıkılır çıkılmaz bardaktan boşanırcasına yağmur 

başladığını şemsiye ile bir türlü kendilerini 

muhafaza edemedikleri çünkü (Şemsiyeler bahçe 

şemsiyesidir, yağmur için değildir.) şemsiyeler güneş 

şemsiyesi olduğundan bir hayli ıslandık. Tekrar 

dışarı çıktık hasılı yağmuru geçirdik ama biz de 

baştan ayala dek sucuk gibi ıslanıp bir kat esvabdan 

olduk. Bunun üzerine geri dönmek istemiş isek de 

hava açılmış ve etraftan kadınlar ve erkekler tekrar 

köprüye toplanıp vapurlara ve kayıklara blnmeğe 

başlamış olduklarından biz de heves 1 ener ek 

birbirimizin üzerini silip temizledikten sonra vapura 

( ) 118 . . \ Diyoıen, a. g. m., s. 3. 
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bindik ve saat altı sulan köprüden hareketle Kabataş 

önüne musallat eyledik. Vapurdan çıktığımız esnada 

yine yağmur serpiştirmeğe başladığı cihetle tekrar 

yağmura tutulacağımıza burada gördüğü mü z 

kalabalıktan gizlenecek evvelki köprü altı kadar dahi 

bir yer bulamayıp, çağımıza büküm etmiş isek de hele 

bulut geçip hava açıldıktan çamurlara bata çıka 

canbaz oynayan meydana musallat eyledik ve biraz 

sonra oynayan oyunları güzel güzel seyrettik."( 11 9) 

ifadesini kullandıktan sonra bu durumdan fevkalede memmnun olduklarını 

belirtmişler ve esas üzerinde durmak istediği konuya ilişkin görüşlerini şu 

şekilde yorumlamışlardır: 

"Ancak müşahede ettiğim bazı münasebetsiz halleri 

son derece tesifıml çelep etti. Şöyle ki; oyuna gidipte 

ne fark etmez kendini bilmez bazı erkekler gördüğü 

kadınlara ağzına gelen saçmaları aldıktan sonra bir 

de el uzatmağa fırsat aramakta olduklarından arasıra 

münazaralar zuhur edip tokat muhabbetlerine 

girilmektedir. Hatta ehli arz bir hanıma bir 

hizmetk~r; "iyi kadın olsan buraya gelmez idin" 

dediğini kulağımla işittim. Sübhanallah bu düğün 

erkeklere mi mahsusdur. Osmanlı kadınları her nevi 

eğlenceden mahrum mu kalmalıdır. Avrupa'da 

kadınlar erkeklerin gittiği yerlere gitmekte ve her 

neresini arzu ederler ise erkekleri ile beraber girip 

eğlene bilmekte değil midir7( 1 2 O) 

O dönem için bir bayanın bu gibi sorunları gündeme getirebilmesi son 

derece önemlidir. Yine erkeklerin kadınlara uygunsuz sözler söylemesi 

( 119 )Terakki Muh'1dar.1t Gazetesi, İstanbul, 1286 I 1870, Sy. 43, s. 2 - 4 (Bir 
Hammlmzasıyla Gelen Varaka). 

( ııo)rerakki Muhadar.lt Gazetesi. a. g. m., s. 2 - 4. 
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hususunda, Terakki Muhadarat Gazetesi'nin 38. sayısımn, 2 ve 3. sayfalarında, 

"Ülker Hanım Tarafından Mektup" adlı yazıda şu görüşlere yer verilmektedir: 

"Meseli (Umuma cemiyet beşeri farz eyleyecek olsam 

hanım filozof olmuş derler). Bir memleket halkı b l r 

hane halkı hükmünde olduğundan erkeklerle 

kadınların peder ve m.tder ve hemşire, birader 

demektir. 

Biraz daha açıkça tağrif edeyim. Bir erkek yolda 

gitmekte iken kendi hallnde geçmekte olan bir kadına 

kırk yıllık mahrumu gibi teklif ve pervasızca lakırdı 

söyleyebiliyor. Çünkü söyledikleri sözler valide ve 

hemşireye söylenebilecek raddelerde değil belki 

birkaç mekru ve şeytani sayesinde iffet ve nam us 

perdesini yırtıp ortaya çıkmış (fahişe) lara bile 

söylenemeyecek sözlerdir. Buna bir ehli iffet nasıl 

tahammül etsin.'{ 1 2 1) 

d. Değerlendirme 

Kent yaşamında erkeklerin kadınlara karşı davranışları ile toplumdaki 

bireylerin birbirleri ile olan davranışlarının bir sevgi ve saygı anlayışı 

içerisinde gerçekleşmediği vurgulanmakta; özellikle bayanlara söz ile 

sarkıntılık yapılması, gereksiz aleyhte konuşmalar, iyi giyinmi güzel hammlar 

konusunda yanlış yorumlar yapılması, halka açık yerlerde görgü kuralları 

gereğince kadınlara karşı gerekli özenin gösterilmemesi, bireyler arasındaki 

ilişkilerin disiplinsiz ve sorumsuz olması gibi davranışlar dikkati çekmektedir. 

( 121 )Terakki Muhadarat Gazetesi, a. g. m., s. 2 - 4. 
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11. KADINLARIN MESLEK SEÇİMİ VE BU SEÇİME İLİŞKİN 

ôNERILER 

Terakki Muhadarat Gazetesi'nin, 23. sayısının 2 ve 3. sayfalarında yer 

alan lngiltere'den bir haberde kadınların doktorluk mesleğine ilişkin bilgi 

vermekte ve şu görüşlere değinilmektedir: 

"İngiltere'de Darülfünun kadınların dahi fen ta b 

(Hekimlik) tahsiline müsaade eylemiştir. Darillfünun 

mecliste, bu mesele bahse konularak gerçi bazı aza 

tarafından muhalefet olunmuş ise de bilahare 

ekseriyet nisvanın fen tab tahsiline müsaade 

olunması tarafında bulunmuş ve binaenaleyh 

kadınların tababet icrasına dahi müsaade olunmuştur. 

İşbu karara kadınlar dahi erkekler gibi Edinburg 

Darülfünun'da fen tab derslerine hazır olarak, 

imtihan verip hekimlik şehadetna.mesl alacaklardır." 

( 122 ) 

Gazetedeki "Taife-i Nisanın Tababete lstigdadı", adlı yazı ile kadınların da 

doktorluk mesleğini seçebilecekleri belirtilmiştir. 

Kadınların fen ve sosyal bilimleri dalında eğitim ve öğretim 

yapabilecekleri basında yayımlanmış ve özellikle ilk defa basında duyurularak, 

Avrupa'da Tıp Biliminde kadınların da eğitim görebilecekleri vurgulanarak 

doktorluk diplomalarını alarak pozitif bilimlerde etkin rol alabilecekleri 

belirtilmiştir. 

( 122 "'Terakki Muhc\darat Gazetesi, İstanbul, 1285 I 1869, Sy. 23, s. 2 - 3 (Taife-i 
Nisanın Tababete lstigdadı). 
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12. KADINIARA YABANCI DİL EGITIMI VERİLMFSINE İLİŞKİN 

ÖNERİLER 

a. Yabancı Dil Eğitiminin Kadınlar için önemi 

Terakki Muhadarat Gazetesinin 20. sayısında "Amerika'dan 

Terbiye-i Nisvan" adlı yazıda yabancı dil derslerinin kızlar için ne kadar önemli 

olduğu vurgulanmaktadır. Çünkü o toplumun dışarıya açılmasının, o ülke 

insanlarının yabancılar ile iletişim kurabilmesini imkan sağlamaktadır. Aynı 

zamanda kadınların yabancı dili öğrenebildikleri takdirde bilimsel ve 

teknolojik alandaki bütün yabancı eserleri inceleyebilme ve araştırabilmeleri 

mümkün olabilecektir. 

b . Yabancı Ülkelerdeki Dil Eğitimi ile Bizdeki Dil 

Eğitiminin Karşılaştırılması 

Avrupa ve Amerika'da, yabancı d il derslerinin kızlar için ne kadar 

önemli olduğu Terakki Muhadarat Gazetesinin 20.sayısında, şu şekilde 

vurgulanmaktadır: 

"Kızlara tedrislerinin dördüncü senesind e t ercümeye 

iktidar hasıl olmak için kızlara Antik Yunan ve Latin 

lisanları ve Almanca ile Fransızca t a 1 i m 

olunmaktadır. Otuz kızdan ibaret olan bir sınıfın icra 

imtihanları sırasında Fransızca teke 11 il m 

edildiklerini müşahede eyledim. Bunların 

muallimleri bir Fransız olup, sırf kaidelerinden ya 

da Usan olan Fransızca'yı şivesi üzerine söylemek 

tanknı ediyor. ldare-i beytiyeye dair Fransa'da 

Rüşdiye mekteplerinde emir tedris henüz usul ittihaz 

olunmuş olan derslerin tedris olunmakta olduğunu 

kemal' memnuniyet ile gördüm."( 12 3) 

( 123)Terakki Muhadarat Gazetesi, İstanbul, 1285 I 1869, Sy. 20, s. 1 
(Amerika'dan Terbiye-i Nisvan). 



124 

New York'da kızlar için tesis olunmuş olan okullarda teorik bilgiler 

yanında ilave dersler de verilmeye başlanmışnr. 

c. Değerlendirme 

Uluslararası iletişimin artması karşısında kadınların dil eğitiminin 

zorunluluğu gündeme getirilmiş ve kadınların Batı dillerini doğru ve tam 

olarak öğrenmesi gerektiği vurgulanmış ve bu eğitimin yapılabilmesi için 

eğitim ve öğretim kurumlarında gerekli düzenlemelerin sağlanması gerektiği 

belirtilmiştir. 

13. KADININ KILIK VE KIYAFETİNE İLİŞKİN YAZIIAR 

a. Avrupai Kadın Kıyafeti ile Yerli Kadın Kıyafetinin 

Karşılaştırılması 

Hayal Mecmua'sının 5 Haziran 1291 / 1875 tarihli ve 157. sayısının 

4. sayfasında yolda karşılaşan biri çarşaflı, diğeri ise ferace ve şemsiyeli iki 

bayanın konuşmaları şöyledir: 

"- Kız bu nasıl kıyafet, utanmaz mısın? 

- Bu asır sen utan kıyafetinden."( 12 4) 

Yine Diyojen'in, 1287 I 1871 tarihli ve 153. sayısının, 4. sayfasında yer 

alan, "Hanımlar Meyanında Memnuniyet" , adlı yazıda da kadınların yerli 

kıyafet yerine Avrupai kadın kıyafetlerini tercih etmeleri ve bu konuda kendi 

aralarında yaptıkları sohbetler ile de vurgulamaktadırlar: 

"- içimizde üç ferace 6ç şemsiye hazırlayan kim var? 

En zarif bir hanım. 

- fnJallah siz beni görürsünüz. Hergün için b 1 r 

başka renk ferace 

( 124 :Hayal Mecmuası, İstanbul, 1291 1 1875, Sy. 157, s. 4. 
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giyeceğim. Şemsiyem dahi bir o renk." ( 1 2 5) 

b. Türk Kadınlarının Kıyafetlerini Eleştirmesi ve Eğitime 

Önem Vermesi 

Ayine Gazetesi'nin 16. sayısının 2. sayfasında "Bir Hanım Tarafından" adlı 

yazıda şu görüşlere yer verilmektedir: 

"Ayine Gazetesi'nin her hafta çıkan nüshalarını alıp 

layıkıyla okuyorum. Birtakım adetler bizleri hayli 

borçlara sokuyor. Yüzümüzü gösterme k için 

kullanılan yaşmaklar, Rum kanlarının yüzünü başka 

revnakta göstermek tarzıyla siyah tüle takılır. Bizler 

beyazı kolalıyor da çehremiz tatamiyle ortaya 

çıkıyor. Meşhur misald ir : "Gözünün kaşı kulağı 

satamaz" derler. Binaenaleyh bu yolda lakırda açmak 

asla icab etmez ise de varakalarını görmekte, hanımın 

bir parça olsun ifadesini tasdik için söylemeye 

mecbur oldum. 11
( 12 6 ) 

Bu görüşlerden sonra genç hanımların kıyafetlerinden ziyad e okumak ve 

yazmak için uğraşmaları gerektiği, eğitimsizlikten kurtulmalarının zorunlu 

olduğu belirtilmiştir: 

"Şükürler olsun içimizde bazı hanımlar okumak 

yazmak hevesne düştü çalışırlar. Pekala ediyorlar. 

Hep hanımlar ve bu husus gençlerde bu yola dökülse 

fena mı olur. Zira bazılarının okumağa heves ettikleri 

gibi birtakım genç ve mail hanımlarda dahi okumak 

yazmak gibi eğlenceleri ve başka işleri olmadığından 

bunlar nice birtakım erkeklere münasebetsiz ve ağza 

( ııs) rnyojen, İstanbul, 1287 I 1871, Sy. 153, s. 4 (Hanımlar Meyanında 
Memnuniyet). 

( 126)Ayine Gazetesi, İstanbul, 1291 / 1875, Sy. 16, S. 2 (Bir Hanım Tarafından). 
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alınamaz surette mağnaz lakaplar koyup bunlarla 

eğleniyorlar. 

Halbuki ortalık bunu duyup onlar la eğleniyor. Ve 

hem de ayıplıyor. işte bu haller hep cehalet neticesi 

olduiu görüşüne varılır." ( 12 7) 

Yine Latife Dergisi'nin 4 Haziran 1291 I 1875 tarihli ve 31. sayısının 122. 

sayfasında "Taife-i Nisa Parlamentosundan" adlı yazıda ise kadınların ferace 

giymelerinden söz etmektedir. 

c. Değerlendirme 

Kadınların giyim ve kuşamlanna ilişkin olarak Batı'daki kadınlarla 

birlikte Türk kadınlarının giysileri mukayese edilmiş, Türk kadınlan kendi 

aralarında bile kıyafetlerini eleştirdikleri görülmüş, kadınlar kıyafete gerekli 

özeni göstererek birden çok elbise yaptırmışlar, Batılı kadınl arl a 

karşılaştırmadan dolayı moda kavramı fiili olarak ortaya çıkmış ve ilk defa 

kadın giyim ve kuşamı çağdaş anlamda olabilmesi için eleştirilere uğramıştır. 

14. KADININ EL SANATLARI AIANINDAKi UGRAŞILARI 

a. Sanat'a Olan İlginin Değerlendirilmesi 

Ayine Gazetesi'nin 29. sayısında, "Bir Hanım Tarafından" gönderilen 

yazıda şöyle denilmektedir 

"Geçen hafta çıkan gazetenizde bir hanım tarafından 

gönderilen varakada hanımların okumak yazmak 

hususuna düştükleri zorluklar güçlü gösterilmiş 

hakikatte içimizde yeniden çok kimseler okuyup 

yazmağa başladılar. Evet yalnız yazmak okumak değil 

içimizde sanata da hevesnar olanlar bulunuyordur. 

Bize konsol örtüleri bir de döşeme kenarlarına vesair 

( 121.) Ayine Gazetesi, a. g. m., s. 2. 
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bu gibi münasip mahallerde kullanmak üzere dantele 

tabir olunur. iplikten envaı ve gayet zarif ve nefis 

şeyler yapılıyor. Hem de yapılan dantale ler öyle 

Frenkgm gibi az vakit zarfından mahv olmayıp bir 

çok vakitler dayanır ve kullanılır olduğundan şu 

münasebetle Frenkgarı olan danteleler bayağı 

nazardan sakat oldular.~ 12 8 ) 

Gazeteye bir hanım tarafından gönderilen bu yazıda, kadınların sadece 

okuma ve yazma öğrenmekle kalmayıp, bunun yanında el sanatları ile de 

ilgilenmeleri gerektiğini vurgulamıştır. 

b. Sanata Yönelik Olarak Yapılan Çalışmaların Niteliği 

Terakki Muhadarat Gazetesi'nin S. sayısında "Faika Hanım İmzasıyla Gelen 

Varakadır" adlı yazıda; 

" Islahhaneye gid ip kasnak, kan eve, nakış, dikiş 

öğrenelim, paramızı yabancılara vermeyelim." ( 1 2 9 ) 

denilmekte ve bu görüşlere katılan bir başka hanını ise, Ayine Gazetesi'nin 29. 

sayısında, el sanatları olan dikiş, nakış, kasnak, dantel gibi ör tülerin niteliği 

konusunda durmakta ve şu bilgileri vermektedir: 

"En çok işittiğimize 

şeyleri bizler gibi 

göre Frenk taifesi 

el ile işletmeyiz. 

bu gibi 

Maki na 

vasıtasıyla kolaylıkla vücuda getirdiklerinden 

fiyatça peh ehvan satılırlar. İşte şu sebeple yine 

onlardan almağa bizi mecbur kıldılar."( 13 O) 

( 128)Ayine Gazetesi, İstanbul, 1291 / 1875, Sy. 29, s. 1 (Bir Hanını Tarafından) 

( 129)fnerakki Muhadarat Gazetesi, İstanbul, 1285 / 1869, Sy. 5, s. 5 (Faika Hanım 
mzasıyia Gelen Varakadır). 

( 130)Ayine Gazetesi, İstanbul, 1291I1875, Sy. 29, s. 1. 
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c. Değerlendirme 

Bu dönem kadınları, eğitim ve öğretimin yanında el sanatları ile 

yakından ilgilenmişler ve· bu sanatlara özel bir önem vermişlerdir. El 

sanatlarına olan ilgilerinden dolayı ekonomiye az da olsa kendi çaplarında 

katkılarda bulunabilmişlerdir. Boş zamanlarını yararlı bir şekilde 

değerlendirebilme imkanına kavuşabilmişlerdir. 

15. KADINIAR TARAFINDAN GAZETE VE DERGİLERDE YAZI 

DİLİNİN SADELF.ŞTİRİLMffiİNE İLlŞKİN ÖNERİ VE 

ELE$l'İRİLER 

a. Gazete Dilinin Sadeleştirilmesinin Gerekçeleri 

Terakki Muhadarat Gazetesi'nin 5. sayısının, 5. sayfasında "Faika 

Hanım İmzasıyla Gelen Varakadır" adlı yazıda gazete dilinin sadeleştirilmesi 

hususunda şu görüşlere yer verilmiştir: 

"Bizim için çıkardığınız gazeteyi her defa okuyorum 

doğrusu şuna her kadın teşekkür etmelidir." ( 13 ı) 

Faika Hanım gazeteye bu teşekküründen sonra lisanını anlayabilmenin 

güç olduğunu belirterek, şu görüşleri ileri sürmüştür 

" lisanı çok lügat ezberlemiş kadın 1 ar 

anlayabilirler. o da nadirdir. Herkes Belkıs Hanım 

gibi değil, O hanım Arap lügatının birçoğunu biliyor. 

O'nun gibi lstanbul'da beş ona kadar bulunur, 

bulunmaz. Doğruyu söylemeli batta ink~r 

etmemelidir. Kadınlarda yüzde ellisi okur yazar diye 

yazmış ise de o kadar yoktur zannederim. Olsa olsa bu 

yüzde on bulunabilir. Hem de kadınların böylelikle 

okuyup yazmaları neye yarıyor faideli kitap 

, \ 
r, 131,·Terakki Muhadarat Gazetesi, İstanbul, 1285 ı 1869, Sy. 5, s. 5 (Faika Hanım 

İmzasıyla Gelen Varaka'dır) . 
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okumaksa vakit ister. Hoca ister. Yoksa böyle kalırsa 

Uerisi yoktur." ( 1 3 2) 

Faika Hanım gazete dilinin sadeleştirilmesi konusundaki bu 

açıklamalarına ilişkin görüşlerine devam ederek; 

"Politikadan devlet işinden laf etmenin bize ne 

faldesi vardır. O sonradan olacak lakırdılar bize 

lazım olan nasihatleri anlayacağımız yolda 

yazmalısınız. Faideli şeylerden başımız dolduktan 

sonra Frenk kadınları gibi her şeyi öğrendiğimiz 

vakitlerde politikadan da bahs ederiz." ( 13 2 a) 

şeklinde bir yorumda bulunmaktadır. 

Şimdilik yazabildiğim budur. Geresini siz bilirsizin diyerek sözlerini 

tamamlamakta ve konuya ilişkin yorumu okuyuculara bırakmaktadır. 

b. Gazete Dilinin Sadeleştirilmesine Yönelik Olarak 

Yapılan Çalışmalar 

Terakki Muhadarat Gazetesi'nin 3. sayısında "Belkıs Hanım 

İmzasıyla Gelen Varakadır" adlı yazıda şu görüşlere yer . verilmektedir: 

"Bizim için bir gazete çıkarmağa başladınız, iki 

nüshasını gördüm, aşın memnun oldum. 

Şöyle ki birinci defa neşr olunan gazetenizi alıp 

kemal dikkatle mütalaa eyledim. Ve mukaddime ve 

nisayı anladım ise de doğrusunu söylerim ki bazı 

tabir ve lügateni bir iyice anlayamadığımdan çaresiz 

pederime müracaatıma mecbur olup hal meşgul 

eyledim. Vakıa pederim ifadesine göre yazmış 

olduğunuz lügatlann belagatına diyecek söz yoksa da 

( 132) Terakki Muhadarat Gazetesi, a. g. m., s. 5. 

( 132a) T rakki M hAd A G · S , e u a arat azetesı, a. g. m., s. . 
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mağlumunuz olduğu vechile kadınlar ne kadar tahsil 

ilim etmiş olsalar bile gece gündüz çalışmaları 

gerekir." ( 13 3) 

Belkıs Hanım, kadınların gazete dilini çok iyi anlayabilmeleri için lügat 

kitaplarını da bilmeleri gerektiği düşüncesindedir ve yine sözlerine şu şekilde 

devam ederek konunun önemini vurgulamaktadır. 

"Onun için bize bir gazete lazımdır ki ifade 

men derecesi adeta tekellüm olunan derecede 

olmalıdır. Çünkü pek muğlak ibaret ve iU.deti 

etrafıyla anlayamayacağımızı ben kendi nefsimle 

tasdik ederim. Hatta işittiğime göre birinci 

gazetenizdeki bazı lügatleri erkeklerden ve on 

seneden ziyade kitabetle meşgul o lan beylerden 

bazıları b ile anlayamamışlar. Ve bazı erbab 

mağlumata müracaat etmişler." ( 134) 

Belkıs Hanım, gazete dilindeki anlaşılamayan kelimeler için bakılan 

lügatlarında sadece ilim sahibi kişilerin anlayabileceği hususunu 

vurgulamakta, ve şu şekilde ifade etmektedir: 

"Her ne ise erkeklerin bllip bilmemesi bize lazım 

gazetenin gayet nefis 

eder. Burasını 

değlldlr. Bize mahsus olan 

ibareleriyle olması iktiza 

namına rica eylerim." ( 1 3 5 ) 

umum 

c. Değerlendirme 

Gazete ve mecmualardaki yazı dilinin Arapça ve Farsça kelime ve 

terkiplerle yoğun olması, bu dilin anlaşılırlığını zorlaştırmaktadır. Bu güçlük 

( 133) Terakki Muhadarat Gazetesi, İstanbul, 1285 / 1869, Sy.3, s. 3, (Belkıs Hanını 
İmzasıyla Gelen Varaka'dır) . 

( 134) Terakki Muhad~t Gazetesi, a. g. m., s. 3. 

( 135)Terakki Muhadarat Gazetesi, a. g. m., s. 3. 
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karşısında yeterli düzeyde eğitim alamamış kadınlar gazete yazı dilini 

anlayamamakta, dünya ve yurt sorunları hakkında bilgilendirilmemekte ve 

bahse konu yazılar hakkında yorum yapamamaktadır. Bu nedenle, yazı dilinin 

yabancı kelimelerden arındırılmak suretiyle sadeleştirilmesi önerilmekte olup, 

bu sayede daha fazla okuyucu kitlesinin gazete yazılarından yararlanabileceği 

görüşü ileri sürülmektedir. 

16. KADINlARIN KENDİLERİNİ 2 - 3. YÜZYIL ÖNCEKİ YAŞAYAN 

KADINLARA GÖRE BULUNDUKLARI EGİTİM VE ôGRETlM 

DURUMUNA GÖRE KIYASIAMAIARI 

Terakki Muhadarat Gazetesi'nin 3. sayısının 3 ve 4. sayfalarında yer alan, 

"Adile Hanım İmzasıyla Gelen Varakadır" adlı yazıda, kendilerinden önceki 

kadınların durumunu gözden geçirerek şu görüşlere yer vermektedirler: 

"Mağlum olduğu üzere iptidai zuhur lslamiyetin ta üç 

dört yüz seneye gelinceye kadar kadınlar şimdiki 

bulunduğu hal, zillet ve cehalet de olmayıp erkekler 

gibi ilim ve maarif ile ilgilendikleri ve eskiden i 1 im 

ve mağrifet sahibesi olan İslam kadınlarının sonradan 

esir ve cehalete düştükleri görülür." ( 1 3 6) 

Bu görüşlerde de belirtildiği üzere gençlere yönelik okullar açılarak, 

gençlerin geleceğine ilişkin teminatlar verildiği görülmektedir. Ayrıca, 

konuya ilişkin bir gazete yayınlanarak olumlu yöndeki bu gelişme gündeme 

getirilmektedir. Bu yönde gazete yayını yapıldığı için aşağıdaki teşekkür 

ifadesine yer verilmiştir. 

"Sizi tebrik eder ve daha bunun gibi pek çok 

muvaffakiyetinizi arzu ve temenni eylerim." ( 1 3 7 ) 

( 136) Terakki Muhadarat Gazetesi, İstanbul, 1285 / 1869, Sy. 3, s. 3 - 4 (Adile 
Hanım İmzasıyla Gelen Varakadır). 

( 137) Terakki Muhadarat Gazetesi, a. g. m., s. 3 - 4. 
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Adile Hanım, kadınlar için çıkanılan gazeteden dolayı teşekkürlerinden 

sonra şu görüşlere yer vermektedir: 

" ... şurasını da ilave ederim ki ne vakitten beridir 

erkekler henüz gazeteler ile neşr efkar etmekten ve 

edindikleri mağlumat ve maarifi haberdar etmemekte 

olduklarından onları utandırmak ve hem de bizim 

kadınlarda dahi böyle neşr efkar etmek hevesli 

olanları teşvik ve birtakım dedikodu lakırdılar 

etmeyerek kendilerince lazım gelen ilim ve maarifin 

tahsiline çalışmak ve böylece cehaletten 

arındırılmak arzusundadırlar." ( 1 3 8 ) 

Bu dönemdeki gazeteler, kadınların; yaşam düzeyi, eğitim ve öğretim, 

kültür düzeyi itibari ile bulundukları statüleri ile kendilerinden daha önceki 

yüzyıllardaki yaşamış olan kadınlarla mukayese edildiği takdirde ne ölçüde 

gelişme gösterdiklerini ve refah düzeyinde ne kadar bir gelişme olduğu 

konusunda karşılaştırma imkanı sağlamaktadır. Bu karşılaştırma özellikle 

eğitim ve öğretim, kültür ve diğer sahalarda kadınların kendilerinden önce 

yaşayanlara göre ne derecede bir gelişme olup olmadığı konusunda yorum 

yapma fırsatını vermektedir. 

1 7. KADININ DÜŞüNCE KAVRAMINA İUŞKİN GÖRÜŞLERİ 

Terakki Muhadarat Gazetesi'nin 4. sayısının 5. sayfasında bir hanım 

tarafından gönderilen yazıda fikir konusu ele alınır. İlim için alınmış fikir ile 

terk edilmiş fikir arasında benzetme yapılarak şu yorum yapılmıştır: 

"İşlenmiş elmas ile traş olunmamış elmasa benzer. 

Mücevheratın herhangisi olursa olsun batta 

( 138 )Terakki Muhadarat Gazetesi. a. g. m., s. 3 - 4. 
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parlatılmadığında sanat kutuyla verilen revnak 

kıymeti haiz değildir." ( 13 9) 

İşte insanın fikri de bir cevhere berzetilerek ilim ve tahsille işlenmesi 

gerektiği vurgulanmaktadır. İşlenirse yerini bulur. işlenmezse madendeki 

cevher gibi kalır. 

Bu dönemde kadınlar fikri bir cevhere benzetmekte, cevher işlendiği 

takdirde ne ölçüde değer kazanırsa fikir de işlendiği takdirde o ölçüde değer 

kazanır görüşüne yer verilmektedir. 

Burada kadınlara, fikir kavramının işlenmesinin eğitim ve öğretimle 

mümkün olabileceği ileri sürülmüştür. 

18. KADIN VE ERKEGİN EVIlrlGE ILlŞKİN GÖRÜŞLERİ 

a. Erkeğin Evliliğe İlişkin Görüşleri 

Terakki Gazetesi'nin 10. sayısında şu sözlere yer verilmektedir: 

"Hanımlar, size mahsus olan işbu Terakki 

Muhadarat'gazetesi ( 140) birinci nüshasından şimdiye 
kadar neşr olunan nüshalarına dere ve tahrir 

ettiğimiz sözler düşünülse bütün size tahsil edep ve 

irfan etmeğe teşvikden ibarettir."( 141) 

Terakki Gazetesi'nin, hanımlara yönelik bu yorumlarından sonra esas 

üzerindeki değinilmek istenilen konuya ilişkin görüşleri şu şekilde 

belirtilmiştir: 

.. ve artık sizler hakkında bizim eski zaman 

erkeklerince karar alınmış olan nazar tahkir ile 

bakılmanın l~yık olmadığı tekrar tekrar beyan 

( 139 )Terakki Muhadarat Gazetesi. İstanbul, 1285 I 1869, Sy. 4, s. 5. 

( 140)Terakki Muhadarat Gazetesi, İstanbul, 1285 I 1869, Sy. 10, s. ı. 

( 141) Terakki Muhadarat Gazetesi, a. g. y., s. ı. 
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olunarak bu hususça erkeklere dahi bazı mertebe 

tenblhat olunur. Ve o sırada cemiyeti beşeriyenin 

beriki de kadınlar olduğundan, onlar hakkında her 

cihetle hürmet etmez ve kendilerini hoş tutmak ve 

incitmemek ve idarelerine güze lce bakmak, 

kendileriyle güzel geçinmek ve şeriatımızca bunların 

derdini bir yere götürmek caiz imiş diyerek... çifter 

çifter evlenmek bizce elvermeyip belki evli olan bir 

tane ,almak ve eğer kimse ile geçinmeyeceğini aklı 

keserse hiç evlenmemek lazım olduğudahi anlatılır 

idi."( 142) 

b . Batı 'nın İslam Ülkelerindeki Evliliklere İlişkin Görüşleri 

Terakki Muhadarat Gazetesi'nin 10. sayısında Avrupa'da bazı insanların 

müslüman ülkelerinde bir erkeğin dört kadın ile evlendiğini bunun da hukuka 

ve h ürriyete layık olmadığını belirtmekte ve anlatmaktadırlar. Bu konuda 

gazete şu görüşlere yer vermektedir: 

"Avrupa'd a bazı insanların bilir b ilmez ve anlar 

anlamaz sözler edip Türkistan'da bir adamın dört 

kadın aldığını ve erkeklerin kadınlan esir g l b i 

kullandıklarını, bu duru mun hukuk ve hürriyete 

yakışmaz bir husus olduğunu anlatmakta imişler." ( 143) 

Bu görüşlere ilişkin verilen karşılık ise şöyledir: 

"Oysa ki b•zlm şeriatte bir adamın birkaç kadın 

alması caiz değildir. İnsan zevcesi hakkında kemal 

adalet ve hakka niyet icra etmelidir. Dini lsl~mda bir 

adamın ev bark idaresine iktidarı olduğu halde 

( 142)Terakki Muhadan\t Gazetesi, a. g. y., s. 1. 

( 143)Terakki Muhadarat Gazetesi, a. g. y., s. ı. 
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evlenmeyip gece gündüz ibadetle meşgul olması 

dinimizce geçerli değildir. Çünkü lsl~m dininde 

evlenmek ibadetle meşgul olmaktan daha hayırlıdır." 

(ı44) 

Bu karış görüş ie, evlenmenin kutsal bir işlem olduğu belirtilmekte, 

evlenmenin ibadetle meşgul olmaktan daha hayırlı bir gelişme olarak 

değerlendirilmektedir. 

c. Değerlendirme 

Kadın ve erkeğin evlenmesinin lslclııı dininde ibadet etmek kadar değeri 

olduğu vurgulanmaktadır. Ancak evlenen erkeğin idare iktidarı olmalı ve güzel 

ahlak sahibi erkeklerin şeriat kanunu gereğince evlenmeleri mümkün 

olmadığı belirtilmektedir. Birden çok evlilik öngörüldüğü ve sayı olarak en 

fazla dörde kadar olabileceği ifade edilmiştir. Bu hükme rağmen birinci 

evliliğini yapan kişinin ikinci evliliği yapması halinde birinci evlilikteki eşini 

sevmediği yorumuna yer verilmiştir. Sonuç olarak birden çok evliliğin evlilik 

hakkının verilmesi fiili uygulamada olumsuz bir tesir yarattığı şeklinde 

yorumlanmaştır. 

19. TÜRK KADINIARININ DAHA ÖNCEKİ TOPLUMIARDAKİ 

KADINIARIN GELENEK VE GÖRENEKLERİNE BAKIŞI 

a F.ski Toplumlarda Kadının Durumu 

Terakki Muhadarat Gazetesi'nin 11. sayısının 1 ve 2. sayfalarında yer 

alan "Dikkat" adlı yazıda eski toplumlarda kadının durumu hakkında bilgi 

verilmektedir: 

"Ey Hanımlar, şurasını iyi bilmeniz lazımdır ki bize 

· yani kadın erkek şu cemiyetimize (ümmeti merfume) 

( 144) Terakki Muhadarat Gazetesi, a. g. m., s. ı. 
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denilmiştir ki bunun manası merhamet ve ihsan etmek 

demektir. 

Bu babda Cenab-ı Hakka himmet etmeliyiz. Zira eski 

zamanlarda insanlar balık gibi büyük küçüğünü 

yemeğe çalışıyor id i. Yani herkes gücü yettiği adamı 

istediği gibi kullanır ve her türlü eza ve cefa 

edebilirdi." ( 1 4 S ) 

Bu görüşlere ilişkin olarak eski toplumlardan bazılarında kadınlar 

erkeklerin elinde esir gibi idiler. Özellikle Arabistan'da kadınlar ve kız 

çocukları hakir görülür, değer verilmez idi. 

b . Hint ve Arap Yarımadasında KadınmYaşamTarzı 

Terakki Muhadarat Gazetesi'nin 11. sayısının 1 ve 2. sayfalarında yer alan 

yazıda Hint ve Arap Yarımadasında Kadının konumu hakkında bilgiler 

verilmektedir. Eski toplumlardaki kadının ayin ve adetlerdeki aldığı rol, yaşam 

tarzını etkilemektedir. Bu etkileme şu şekilde ifade edilmektedir: 

"Eski ümmetlerin gerek 

çektikler i meşakkat ve 

olmuşuzdur." ( 14 6 ) 

ay in gerek a detlerince 

müşkülattan bilki muaf 

Eski toplumlardaki kadınların ayin ve adet gereğince çektikler i şu şekilde 

belirtilmekte ve konumu gösterilmektedir: 

"Bu babda sizler bizden ziyade teşekkür etmelisiniz 

ki kadın kısmı zaten aclzedir. 

... bazı yerlerde kadınlar erkeklerin elinde esir 

gibi idiler. Bir vakitte aşın iht i ram 1 ardan 

kadınatapanlar da olmuştur. 

( 145 ) Terakki Muhadarat Gazetesi, İstanbul, 1285 I 1869, Sy. 11, s. 1 - 2 (Dikkat). 

( 146) Terakki Muhadarat Gazetesi, a. g. m., s. 1 - 2. 
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Fakat bir vakit de kocalarının vefatından sonra 

kadınlar kendilerini ateşe atarlar idi. Kocası 

öldükten sonra kansının yaşaması ayıp sayılır idi. 

(Bu hal Hlndistan'ın bazı clhetlerinde hala var imiş.) 

Fakat gizli oluyor imiş. Daha bu gibi fenalıklar pek 

çok idi ve bu fenalıklar yakınlara kadar devam etti." 

( 147) 

Bu konuda Arabistan'dan da örnek verilmektedir: 

"Cahi~iye devrinde kadınlar ve kız çocukları hakir 

görülür idi. Bir adamın kız çocuğu olacak olsun erkek 

gibi haydutluk ve yağmacılık edemez de başıma kalır 

diyerek derhal diri diri toprağa gömer idi. Ayrıca 

bir adam on kadın ile evlenir ve onları ağır işlerde 

kullanır ve vefat ettiği vakit oğlu veya kardeşi mehir 

mukabilinde başkasına satar veya kendisine nikah 

eder idi."( 14 8) 

c. Değerlendirme 

Kadınlar; gazete ve mecmualara yazdıkları yazılar ile diğer bayanların 

dikkatini çekmek için, kendilerinden önce yaşamış kadın ve erkeklerin 

yaşamdaki çektikleri zorlukları örnekleri dile getirmişlerdir. Burada ortaya 

koydukları sorunların en başında, Araplar'da kız çocuklarının öldürülmesi, 

Hindistan 'da kocası ölen bir kadının kendini yakarak öldürmesi gibi 

uygulamalardır. 

Bu şekilde Türk kadını, içinde bulunduğu yaşam tarzını kendinden önceki 

değişik toplumlarda yaşamış, kadınların yaşam tarzları ile mukayese etmek 

sureti ile kendi yaşam tarzının ne derecede gelişmiş olduğunu dile getirmiştir. 

{ 147 )Terakki Muhadarat Gazetesi, a. g. m., s. ı - 2. 

( 148 )Terakki Muhadarat Gazetesi, a. g. m., s. ı - 2. 
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20. TÜRK KADININA GAZETE OKUMA AUŞKANUCININ 

KAZANDIRILMASINA iLlŞKİN GÖRÜŞLER 

a. Kadın Gazete ve Dergileri 

Terakki Gazetesi'nin 85. sayısının 3. sayfasında "Terakki" adlı yazıda 

hanımların bir gazeteye ihtiyaçları olduğunu ve dünya işi ile meşgul olmak, 

dedikodu işitmemek için hanımlara gazete çıkarmak zorunluluğu hissedildiğini, 

bunu da; 

"İnşallah arzusunu veçhile bir gazete çıkarmağa 

matbu,amız muvaffak olur. 11( 14 9) 

Aynı gazetede "Bir Hanım Tarafından Aldığımız Varakanın Suretidir11 adlı 

yazıda şu sözlere yer verilmektedir: 

"Aferin Terakki, bizim hakkımızda yazdığınız şeyleri 

okudum. Pek memnun oldum. Sizin için mahsusa-i bir 

gazete çıkaracağım diyorsanız bu himmetinize 

teşekkür ederim. Evvela bunu ben alacağım. Bizde 

bari Avrupa madamları gibi gazete ile eğlenelim. 

Daima ışımız ile meşgul olalım. Dedi kod uy u 

bırakalım." ( 14 9 a) 

Kadınlara yönelik gazete ve dergilerin çıkarılmak istenmesi, kadınlar 

arasında memnuniyet ve teşvik yaratmıştır. 

Kadınlar için çıkarılan ve kadınlara ilişkin sorunlara özgü yayınlar 

yapan, kadınların . yazdığı mektup, makale, yorumlan ve görüşleri yayınlayan 

gazete ve dergiler şunlardır: Terakki Muhadarc\t, Vakit, Yahud Mürebb-i 

Mukadderat, Aile, İnsaniyet, Hanımlar, Mürüvvet, Hanımlara Mahsus Gazete, 

Demet, Mehasin, Kadın Alem-i Nisvan, Kadınlık. 

( 149 )Terakki Gazetesi, İstanbul, 1285 I 1869, Sy. 85, s. 3 (Terakki) 

( 149a) Terakki Gazetesi, İstanbul, 1285 / 1869, Sy. 85, s. S (Bir Hanım Tarafından 
Aldığımız Varaka'nın Suretidir). 
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b. Kadın Yazarlar 

Kadınlara ilişkin yayın yapan gazete ve dergilerin yayın hayatında 

varlık göstermeleri, kadın gazeteci, yorumcu, makale yazan, eleştirmenlerin 

yetişmesine ve basın hayatına girmesine yardımcı olmuştur. Hatta bu gazete ve 

dergilerde bazı kadın yazarların baş yazar hüviyetinde görev alanlar da 

görülmüştür. 

Kadınlara ilişkin yayın yapan gazete ve dergilerde basın hayatında 

kendini topluma kabul ettirmiş, aynı zamanda yazar ve yönetici niteliği olan 

kadın gazetecilerin en önemlileri arasında Ahmed Cevdet Paşa'nın kızlan Emine 

Semiye Hanım ve Fatma Aliye Hanım, Halide Salih (Halide Edip Adıvar), Nigar 

bint Osman (Nigar Hanım) gibi isimler sayılabilir ( ıso). 

c. Değerlendirme 

Kadının toplum hayatındaki yerini alması, onun toplumsal gelişmelere 

ayak uydurması ile mümkün olabilecektir. Özellikle, yurt ve dünyadaki 

gelişmelerden haberdar edilmesi gazete ve dergi okumak sureti ile 

sağlanabilecektir. Bu gerekçeden dolayı, kadınların gerçek haber kaynağı 

olmayan sözlü nitelikteki haberlerden uzak ve yazılı nitelikteki gerçek haber 

( ıso) Fatma Aliye Hanım, (Hanımlara Mahsus Gazete, Mehasin Mecmuası, Süs); 

Emine Semiye Hanım. (Hanımlara Mahsus Gazete, Mehasin Mecmuası, İnci 
Mecmuası, Hanım Mecmuası, Kadın Mecmuası); 

Nigar bint Osman (Nigar Hanım}, (Hanımlara Mahsus Gazete, Mehasin 
Mecmuası, Hanımlar Alemi Mecmuası, Kadınlık Duygusu Mecmuası, 
Mürüvvet Mecmuası); 

Halide Salih (Halide Edib Adıvarl. (Demet Mecmuası, Bilgi Yurdu Işığı I Bilgi 
Yurdu Mecmuası, Mehasin Mecmuası, Hanımlara Mahsus Gazete); 

Selma Servet Seyfi, (Seyyale Mecmuası, Hanımlara Mahsus Gazete). 

Aynca Ahmed Rasim, "Ahmed Rasime ve Leyla Feride", Celal Sahir' de Jülide 
Sahir, Jülide" , takma adlan ve imzası ile yazılar yazmışlardır. 

(Emel Aşa, 1928'e Kadar Türk Kadın Mecmuaları, İstanbul 1989, Basılmamış 
Yüksek Lisans Tezi) 
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veren gazete ve dergilere yönelmesi ve bu gazete ve dergilerin okuma 

alışkanlığının kazandırılması özel bir önem arzetmektedir. 

Bu alışkanlığın kazandırılması konusunda, kadınlar gazete ve dergilerde 

bu isteklerini dile getirmişler ve özellikle bu alışkanlığın kazandırılmasını çok 

yararlı olacağını, Batılı kadınlar gibi gazete ve dergileri izlemek sureti ile boş 

vakitleri çok iyi değerlendirebileceklerini belirtmişlerdir. 

21. BATILl KADIN YAZARIARIN, DOGU KADINLARININ TERBİYE 

VE E<';lTiMlNE 11.tşKIN GÖRÜŞLERİ 

a) Yabancı Kadın Yazarların Görüşleri 

Mecmua-i Maarif'in 52. sayısının 1 ve 2. sayfalarında yer alan 

yabancı bir bayan yazarın, Şark kadınlarının terbiyesine ilişkin yazdığı 

makalesinde kadının terbiyesi hakkında görüşlerini şu şekilde belirtmektedir: 

"Bir çocuğun te r b iyes i validesin in e 1 inde 

olduğundan, demek olur ki insanların istikbalinden 

mesul olan nisvandır. Bin a enaley h kızlar için 

mektepler tesisinin lüzumu hiçbir vakit lnkAr kabul 

edilmeyecek bir hususdur. Bir mlllette medeniyet, 

ancak nisvanının terbiyesiyle husule gelebilir." ( 1 S 1 ) 

Bir ulusa uygarlığın benimsetilmesi ve uygarlık düzeyinin geliştirilmesi 

kadının eğitimi ile mümkün olabileceği vurgulanmıştır. 

b. Değerlendirme 

Batılı bir kadın yazar gözü ile Doğu kadınlarının geri kalma sebeplerini 

incelemiştir. Bu inceleme neticesinde; geri kalma nedenlerinin en başında din 

ve mezhep unsurunun önem kazandığı ve kadının eğitiminin yeterli düzeyde 

olmadığı belirlenmiştir. Batılı kadın yazarlar bir ulus için uygarlığın ancak 

( ısı ) Mecmua-i Maarif, İstanbul, 1289 ı 1873, Sy. 52, s. ı - 2. 
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kadın eğitimi ile gelişebileceğini ve yaygınlaşabileceğini belirtmişler ve kadın 

eğitimine ağırlık verilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. 

22. GÖRGÜ KURAllARINA İLİŞKİN ÖNERİLER 

a) Ziyaretlerde Uygulanan Kurallar 

Siraç'ın, 13. sayısının 1 ve 2. sayfalarında "İbretle Görülen Rıideli Bir 

Makale" adlı yazıda, görgü kurallarına ilişkin konulara değinilmiştir. Bu görgü 

kurallarının özellikle bir başkasının evine zamansız ve müsaadesiz gidilmekle 

ihhll edildiği vurgulanarak şu görüşlere yer vermiştir: 

"... bir başkasının evine girecekleri zaman ulu orta 

ve selamsız girdikleri belirtilme kte, halbuki bu pek 

büyük saygısızlıktır. Çünkü insan kend i ha nesinde 

açık saçık bulunur. Hem insanın bir hali olur ki 

değil başkalanna kendine bile sakil görünür." ( 15 2) 

Bir kimse diğer bir kimsenin evine gireceği vakit evin sahibinden izin 

almalıdır. Eğer kabul ediliyorsa girmeli, kabul edilmiyorsa girmemelidir. Ahlak 

kurallarından olan izinsiz bir başkasının evine girmeme konusunda Kur'an'ın 

da kural düzenlediği belirtilerek şu şekilde açıklama getirilmiştir: 

"Kur'an-ı Kerim'in şu ayetlerine bakanz. Bak Kur'an 

ne diyor: (Sure-i Nur Ayet 27) "Ey ehli iman slkln 

olduğunuz hanelerinizden başka bir haneye girmeyin. 

Ta ehli beyte haber vermekle beraber ve onlardan izin 

almadıkça. Bu husus hakkınızda hayırlıdır." ( 1 5 3 ) 

Görüldüğü üzere izin verilmedikçe hiç kimsenin evine girilmemesi 

gerektiği konusunda halka yönlendirici nitelikte bir mesaj verilmektedir. 

( 152 ) siraç, İstanbul, 1290 I 1874, Sy. 13, s. 1 - 2. (İbret'le Görülen Faideli Bir 
Makale) 

( 153)siraç, İstanbul, 1290 ı 1874, Sy. 13, s. ı - 2. 
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b . Selamlaşma Kuralları 

Siraç'ın 13. sayısının 1 ve 2. sayfalarında yer alan görgü kurallarından 

bir diğeri olan el sıkışmak, toka yapmak, tokalaşmak anlamına gelen müsafaha 

hakkında bilgi verilir ve bu konuda bilgi veren pekçok Hadis-i Şerif 

olduğundan söz edilerek; 

" imam Nuri müsefeha (el sıkışmak) hakkında var 

olan eserler için aynca bir bab tahsis etmiştir." 1 S 4 

Cenab-ı Peygamber der ki: "Bir kimse müslim 

karındaşıyla müsafeha (el sıkışmak) edip de anın 

elini tehziz ederse günahtan dağılır" ( 1 S 4) 

şeklinde yorum yapılarak el sıkışmanın önemi üzerinde durmuştur. 

c. Değerlendirme 

Bu dönem gazete ve dergilerde görgü ve ahl~k kurallarına yer 

verilmiştir. Bu kurallardan başkasının evine gitmeden önce haber verilmesi ve 

izin alınması, istenilmediği veya kabul edilmediği takdirde ısrarla o eve 

gitmekte direnilmemesi, el sıkışmak yani tokalaşmak hakkında ise bunun bir 

sevgi ve saygı ibaresi olduğu gibi konulara ilişkin görüşler iler i sürülmüş.tür. 

Bu görüşler ile de okuyucuya bahse konu kuralların benimsenmesi ve 

uygulanması konusunda mesajlar verilmektedir. 

23. KIZ ôCRETMEN OKUUARI 

a. ilk Kız Rüştiyeleri ve mrül.muallim~t 

tık Kız Rüştiyeleri'nin açılmasına kadar kızlar, sıbyan mekteblerinde 

erkeklerle birlikte karışık bir eğitim sistemi içerisinde öğrenimlerini 

sürdürmekte idiler. 

( ıs4 'ı s· ı ı 1 ıraç, a. g. m., s. - . 
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İbret Gazetesi'nin 45. sayısında, Namık Kemal sıbyan mekteblerine 

ilişkin olarak şu görüşlere değinmektedir: 

"Sıbyan mekteblerine tesadüf olunur ki, ekser 

müdavimleri sinnen aleHimum yedi sekiz yaşından 

ziyade değilken, talim cetvellerinde bizim mekatib-i 

sıbyanlyyeye mahsus olan -elifba, yazı, .ımal-i 

erba'a, mebadi-1 itik.ad gibi- derslerin hiçbiri 

bulunmaz. Ve sebebi hocalardan sual edilirse "on beş 

veya on sekiz seneden beridir mektebe bu türlü 

muk.addemat-ı bilmez çocuk gelmediği için cetvelde 

derslerin vücudu abes görünerek lağv olundu" cevabı 

alınır~"( 1 S S) 

(İlkokul seviyesindeki okullara bakılırsa, devam eden 

çocuklar yedi sekiz yaşından büyük. değildir. Ders 

programlarına bakıldığında okuma, yazma, matematik 

ve din bilgisi gibi derslerin hiç birisi 

bulunmamaktadır. Bu gibi derslerin okutulmamasının 

sebebine ilişkin görüşleri öğretmenler şu şekilde 

belirtirler; on beş veya on sekiz yıldan beri okula bu 

gibi bilgileri bilen öğrenci gelmediği için dersler 

programdan k.aldınldı.) 

Sıbyan mekteblerinde alfabe, yazı gibi dersler bulunmaz. Sebebi çocuk 

Sıbyan mektebine gelirken her türlü kültürü alarak gelmektedir. 

1839 Tanzimat Fermanı'nın ilanından önce, Osmanlı Devleti'nde en saygın 

öğretim kurumu olarak Harpiye Mektebi, Mühendishane ve Mekteb-i Tıbbiye 

önemli bir yer tutmaktadır. Tanzimat'ın ilanı ile birlikte Batı eğitim ve öğretim 

tekniği girmeye başlamıştır. Buna müteakip eğitim kurumlarına yenileri ilave 

edilmiş ve bu kurumlar yeniden derecelenmeye tabi tutulmuştur. Bu 

derecelenme ile okullar Sıbyan, Rüştiye ve Darülfünun şeklinde 

kademelenmeye sokulmuşlardır. 

( ıss) İbret Gazetesi, İstanbul, 3 Ramazan 1289 IS Kasım 1872, Sy. 45 (Namık 
Kemal). 
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1254 / 1838 yılında gerçekleştirilen eğitim kurumlarındaki derecelenme 

sonucu ortaya çıkan okullarda kız öğrencilerin eğitimleri Sıbyan mektebleri 

seviyesinde kalmakta idi. Bu uygulama ile Rüşdiye ve Darülfünun'da eğitim 

yapmaları mümkün değildi. 

İlk Kız Rüştiyesi'nin 1275 I 1858 tarihinde kurulması, Maarif Nezareti'nin 

Sadarete yazmış olduğu tezkere ile kararlaşnnlm.ıştır(156)Bu t ezkerede İlk Kız 
Rüştiyesi'nin açılış amacı belirtilmiştir: 

"... mahallat mekteblerinde zükur ve inas bir yerde 

bulunduklarından ve bunda ise bazı mertebe mahz(ir 

miitaleasından başka matl6b veçhile emr-1 terbiyeleri 

hasıl olmamasıyle kızlar için dahi ayrıca mahal 

tahsis~yle emin ve ehliyetli hocalar tayin olunması 

tasvib olunmaktadır."( 1 5 7) 

(Mahalle okullarında erkekler ve kızlar bir yerde 

bulunduklarından, kızlar için dahi aynca bir yer 

ayrı larak bilg ili ve kü l t ürlü öğretmenler 

yetiştirilmesi gerektiği uygun görülmüştür.) 

İlk Kız Rüştiyeleri'nde d ers verecek kadın öğretmenler o lmaması 

nedeniyle dersleri erkek öğretmenler vermişlerdir. Açılan Kız Rüştiyeleri'ne 

memur alımı da yapılmıştır. Memurların alacak.lan maaşlar hakkında bilgi 

verilmiştir ( 158 . • Daha sonraları da kızlar için yapılan dersaneler bildirilmişdir 
( ı59) . , 

I 

: .. 156/ 3 Rebiyülfilıir 1275 / 1858, Maarif Nezareti'nin Sadaret'e azmı oldu u 
tezkere (İlk Kız Rüşdiyesi'nin açılış sebebleri ve yeri konusunda), stanbul. 

I 

( 157 .. 3 Rebiyülahir 1275 (1858) tarihli teskere. 

( 158 Kızlar Mekteb-i Rüştiyesi namıyle küşad olunan mekteb memurlarının 
tevsiye-i maaşlarına dair. (İrade Dahiliye 1275 (1858), Sıra No: 28665, 
Devlet Başbakanlık Arşivi). 

( 159~ Kadınlar için inşa olunacak dersaneye dair: (İrade Dahiliye, 1286, Sıra No: 
690, Devlet Başbakanlık Arşivi). 
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Okuyup yazmanın erkek ve kadınlar için önemi kendini gösterince, 
Osmanlı Hükumeti bu kararını kız çocuklarının okumasını temin etmek için 

yayın organlan ile halka duyurmuş, bu duyuruda okuma yazmanın erkek ve 

kadınlar için zorunlu olduğunu, bu eğitim ile kadınların din ve dünya 

görüşlerinin artacağı belirtilmiştir. 

Kız Rüştiyeleri'ne öğretmen yetiştirmek için 1286 / 1870 tarihinde 

Darülmuallimat açılmıştır. Darülmuallimat'ın açılması gereği, bir nizanname ile 

belirtilmiştir. Bu nizanname Öğretmen okullarını yüksek okullar sınıfına 

sokmaktadır. 

Dftrülmuallimlit'ın açılış amacı ve gerekçeleri nizannamede belirtilmekte 

ve açıklanmaktadır: 

"Maar if nizannamesi iktizasınca inas me kel ti b l 

Sıbyaniye ve Rüşdiyesine muallimeler yetiştirilmek 

üzere Dersaadet'te bir Darulmuallimat tesisi lazım 

gelmiş olmakla bunun için Ayasofya civarında 

Yerebatan'da bir ahşap konak isticar ve icap eden 

memurin ve muallimin ve talebe ve hademesi intihap 

kılınmıştır. işbu mektepte iktiza eden ulitm v e 

sanayii talim etmek üzere kadın hocalar taharri 

olunmuş ise de bulunamadığından şimdilik gösterilen 

mesagı nizamı veçbile Hocaların ekserisi mustn ve 

edip olmak üzere zükürdan tayin olunmuştur." ( 16 O) 

(Eğitim tüzüğünün gereklerine göre kız ilkokullarına 

ve orta okullarına öğretmen yetiştirmek ı ç l n 

lstanbul'da bir Kız Öğretmen Okulu açılması gerekli 

görülmüştür. Bunun için Ayasofya yakınında 

Yerebatan'da bir ahşap konak memurlar, öğretmenler 

öğrenciler ve yardımcılar için tesis edilmiştir. Tesis 

edilen bu okulda derslerin verilebilmesi için bayan 

( 160)Maanf Nizannamesi, İstanbul, 31Mart1286. 
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hocalar bulunamadığından şimdilik erkek öğretmenler 

tayin olunmuştur.) 

Aynca nizannaınede okulun ders programı yanında öğretmen ve idare 

personelin maaşları hakkında bilgi verilmektedir. 

"... işbu müdir mektebin mesalihi hariciyesini 

tesviyeye kifl ise de umurl dahlllyeslne nezaret 

etmek üzere mutlaka bir Müdlre'nln lüzumu derk1r 

olduğundan bu hizmet için dahi 650 kuruş maaş ile 

bir kadın tayini tensip kılınmıştır. Nlzannamede 

muallim ve ustaların maaşları şehri 7SO'şer kuruş 

olmak üzere tahdid olunmuş ise de kaidci tasarrufa 

riayeten miktarı mezkur tamamen verilmeyip ifa 

edeceJderi hizmete nisbetle bazılarına dörder ve 

bazılarına yedişer yüz kuruş tahsis olunup yalnız 

h izmetleri mühim ve suubetll olan bir muallim ile iki 

muallimeye sekizer yüz kuruş maaş tayin olunmuşur." 

( 161) 

(Bu okulun yönetimini sağlayacak bir bayan Müdürün 

gerekliliği düşünülmüştür. Görevlendirilecek olan 

yöneticiye ödenecek olan maaş belirtilmiştir. 

Tüzükte, aynca öğretmen ve diğer görevlilerin de 

maaşları yapacakları hizmetin derecelerine göre 

değişecektir.) 

Takvim-i Vekayi'nin, 1287 tarihli ve 1217 sayısında, Darülmuallimat'ın 

açılışı ve bu okul hakkında bilgiler verilmektedir: 

"Taifei nisa hasbehllka her türlü hürmet ve riayete 

seza olduğu gibi talim ve terbiyeleri dahi şayanı 

itinadır. Zira bir çocuk kadem nlhadei mehdi vücut 

olduğu günden mektebe duhulü gününe değin 

münhasıran validesinin tahtı terbiyesinde 

( 161 ~·: Maarif Nizannamesi, İstanbul, 31 Mart 12 86. 
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bulunduğundan ve o müddette ezhanı etfal her türlü 

gavailden halt bulunmasiyle işittikleri şeyler sahifei 

hatırlarında tekarrür eylediğinden bu cihetle 

valldelerin terbiyei etfalde dahli küllileri olduğu 

derkirdır....... MemaUld Devleti Aliye'de şimdiye 

kadar inas için derecei saniyede mektepler olmayıp 

kız çocuklar sekizer onar yaşlarına mekatibi 

Sıbyaniyeye devam ile harekeli yazı okumağa 

kasbiiktldar edecek dereceye kadar dururlar ve 

bazıları dahi hanelerinde eczayi şerife ve ilmühal 

okumaklığı öğrenip kendilerine bundan ilerisini 

talim ve tedris edecek vasıtalar olmamakla biçareler 

o halde kalırlardı... .. .. Sıbyan ve gerek Rüşdiye 

mekteplerine muallimler yetiştirilmek üzere bir 

Darulmuallimat teşkil ve tesisi hlzım g e 1 mi ş 

olmasiyle o dahi maarif nizan namesinin ahkamı 

münderecatı i.ktizasmdan olduğu üzere bugünkü gün 

teyemm üen küşadı resminde bulunduğumuz işte bu 

mekteptir." ( 16 2) 

(Kadınlarımız her türlü saygı ve sevgiye layık 

oldukları gibi, terbiye ve eğitimlerine ö z e n 

gösterilmesi gerekmektedir. Çünkü, bir çocuğun 

varlığı anne karnında hissedildiği andan eğitimine 

kadar annesinin terbiye ve eğitiminde olacağından, 

annenin çocuğa vereceği terbiye, bilinen bir 

gerçektir. Değerli Devletimizde şimdiye kadar kızlar 

için yüksek okullar bulunmayıp, sadece kız 

çocuklarının sekiz on yaşlarına kadar m aha 1 le 

okuluna devam ettikleri burada da okumayı öğrenecek 

kadar bllgl ile sınırlandıkları görülmektedir. 1 l k 

okullara ve orta okullara öğretmenler yetiştirmek 

( 162 )Takvim-i Vekayi, İstanbul, 25 Muharrem 1287 / 1871, Sy. 1217. 
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iizere; Kız Öğretmen Okulu'nun açılması gereği Eğitim 

tüzüğiinde belirtildiği gibi bugün açılışında 

bulunduğumuz bina bu okuldur.) 

Diyojen'in 176. sayısının 3. sayfasında "Bir Hanım İmzasıyla Aldığımız 

Varakadır11 adlı yazıda; 

"Darülfünunlar yapıldığı Diyojen gazetesi çıktığını 

anasız babasız kızların talim ve terbiyeleri için 

Dar(ilmuallimat namıyla bir binanın yapılmakta 

olduğunu görmekte ve okumaktayım." ( 1 6 3) 

(Üniversiteler yapıldığını, Diyojen gazetesinin 

çıktığını, annesiz ve babasız kızların eğitimleri için 

Kız Öğretmen Ok.ulu adında bir binanın yapılmakta 

olduğunu görmekte ve okumaktayım.) 

şeklinde Kız Öğretmen Okulu'nun açılışı hakkında yorum yapılmışnr. 

b. Avrupa ve Amerika'daki Kadın Hocaların Sayısı Hakkında 

Bir Değerlendirme 

Kız Öğretmen Okulları (Darulmuallimat) 'nın açılması ve bunun önemi 

gazetelerde belirtilmiştir. Bu okulların önemi, dünyada ilim ve ahlak 

düzeyindeki gelişmelere uygun olarak çocukların eğitiminde en etkili şahıslar 

olan anneleri ile ikinci derecede olan hocalan'nın en iyi düzeyde yetişmelerini 

sağlamaktır. İnsanın birinci okulu anne kucağıdır. Birinci dersi anne 

terbiyesidir. Bunun için kadınlardan öğretmen yetiştirmeye çalışılmalıdır ve 

yalnız öğretmen yetiştirmekle kalmayıp, mümkün olduğu kadar bunlardan 

öğretmenlik yapmaları için tayin edilmelidir. Çünkü Avrupa ve Amerika'da 

kadın hocaların sayısı bir hayfi fazladır. Bir istatistikte yalnız New York'da 

163\ Diyoien, İstanbul, 1286 I 1870, Sy. 176, s. 3 (Bir Hanım İmzasıyla Aldığımız 
· · Varakadır). 
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22794 kadın hocası varm.ış _~ 164J.Çünkü kadınların çocuğa şefkati ve onlarla 

uğraşmaktaki sabrı ve süktineti elbette erkeklerden daha fazla olduğu için 

kadın hocalarda eğitilen çocuklar, erkek hocaların okuttuklarından daha iyi 

tahsil yaptıkları görülmüştür. Aynca kadın hocaların ücrete itiraz etmedikleri 

de belirtilmektedir: 

" kanaat edebllecekleri cihetle bizde muhtaç 

olduğumuz hocaları kadınlardan çoğaltmağa gayret 

edersek Mairlf Umumiye tahsisatının azlığıyla 

beraber pek çok ftide edeceği şüphesizdir." ( 1 6 S) 

(Gerekli olan öğretmenleri bayanlardan çoğaltmaya 

çalışırsak eğitim sahasına yardımcı olabiliriz.) 

ifadesi kullanılmış ve sonra Druiilmuallimat öğrencilerine hitaben; 

"Hemşireler! Bu sen e mektebinlzde n dört beş hanımın 

muallimeUğe ictizet alındığını işittik. Dünyalar 

kadar memnun olduk. lnşalHlh gelecek seney e icazet 

alanlarınız daha çok. olur." ( 1 6 6) 

(Bayanlar! Bu sene okulunuzdan d ör t beş hanım 

öğretmenlik diploması aldığını duyduk ve dünyalar 

kadar sevindik. inşallah gelecek sene diploma 

alanlarınız daha çok olmasını dileriz.) 

şeklinde kadın hocaların atandınlmasına ilişkin memnuniyet dile getirilmiştir. 

1290 / 1873 tarihinde ilk Kız Öğretmen Okulu'ndan mezun olan ve Kız 

Rüşdiyeleri 'ne tayin edilen öğretmenler; Münire Hanım, Fatma Hanım, Fahriye 

Hanım, Zehra Hanım ve Hatice Hanım'dır. 

( 164 )Divojen Gazetesi, İstanbul, 1286 / 1870, Sy. 176, s. 3 (Bir Hanını lmzasıyla 
Aldığımız Varakadır) . 

( 165) Hadika Gazetesi, İstanbul, 1285 I 1869 (Tevfik: Da.rülmuallimat). 

( 166) Radika Gazetesi, (Tevfik lmzalı, Darülmuallimat). 
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Bu mezun olan yeni ve genç öğretmenlere ilişkin öneriler devam 

etmektedir. Önerilerde kısaca şu görüşler yer almaktadır: 

"Size lhım olan ilimleri güzelce öğrenmeğe himmet 

edin ki yetiştireceğiniz çocuklar bizim gibi miskin, 

bizim gibi aciz, bizim gibi mahrum saidet olmasın. 

Hemşireler zamanımız cahil ve noksan zamanı değil, 
I ' 

marifet ve kemal asndııt~ 6 7) Her yerin saidetlne 

kadınların terbiyesi herbirinin feliketine yine 

kadınların terbiyesizliği sebep olur. Demek ki 

vatanın hayır ve şerri sizin elinizdedir. Çalışın ki 

siz de hayra sebep olasınız.•( 1 6 8 .\ 

c. Değerlendirme 

Bilindiği üzere eğitim ve öğretim kadın lara güzel ah 1 akı 

kazandırmaktadır. Kültürel ve ahlaken kadınların yetiştirilmesi ise bunlara 

özgü eğitim ve kurumlarını kazandıracağı programlarla mümkün 

olabilmektedir. 

Bu gerekçeden dolayı üstün nitelikte kadınların yetiştirilmesi için kız 

öğretmen okullarının açılması ve bu okullarda disiplinli bir öğretim 

programının uygulanması, kadınların eğitim ve öğretim, kültür kalitesini 

arttıracak ve bu sayede toplumun temelini oluşturan ailenin daha üstün 

vasıflarla donatılmasını sağlamak sureti ile toplumun ileri düzeyde gelişmesine 

yardımcı olacaktır. 

Kız öğretmen okulları sayesinde yetişen kadınlar aynı zamanda bu 

kurumlarda öğretmen olarak görev alacaklar ve öğretim hizmetine daha çok 

~. 167. Hadika Gazetesi, (Tevfik İmzalı, Darülmuallimat). 
' \ 

, 168) Hadika Gazetesi, (Tevfik İmzalı, Darülmuallimat). 
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katkı sa~lamak sureti ile toplumun yeni nesillerini eğitmek görevini 

üstleneceklerdir. 

24. KADININ EVLİLiK DIŞI TUTUM VE DAVRANIŞLARI 

Diyojen'in 153. sayısının 4. sayfasında yer alan "Hanımlar Meyanında 

Memnuniyet" adlı yazıda, kadının evlilik dışı tutum ve davranışları, hanımlar 

arasında yapılan sohbet toplantılarındaki görüşleri ve sözleri şöyledir: 

" İçimizde üç ferace üç şemsiye hazırlayan kim var7 

(En zarif bir hanım) 

- İnşaJ.ltih siz beni görürsünüz. Her gün için bir başka renk ferace 

giyeceğim Şemsiyem dahi bir o renk. 

- (Bir meraklı) - Kız nasıl ettin. Efendiyi nasıl kandırdın. Ben 

benimkinin başının etini yedim, güç hal ile dört ferace tedarik 

edebildim. 

- (Zarife) - Çarşıda bizim Kirkör ile mukavele ettim. Bana her gün bir 

ferace, bir şemsiye gönderecek. Bir günlük kansı iki mecidiyeye kuzum. 

Bayrama kadar altmış mecidiye eder. "Bayram ertesi verirsin" diyor. 

- Sen kolayını bulmuşsun. 

- Azıcık dünyamı göreceğim. Buna Ramazan-ı Şerif derler, senede bir 

gelir. 

- (Akıllıca bir hanım) - Kız bu paracık.lan nasıl edersin. 

- (Zarife) - O da benim umurum mu7 Benim gençliğim var kızım."{ 16 9) 

( 169 )Diyojen, İstanbul, 1287 I 1871, Sy. 153, s. 4 (Hanımlar Meyanında 

Memnuniyet) 
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Bu dönem gazete ve dergilerinde kadına önem verildiğinden dolayı, 

kadının evlilik dışı gayri meşru eylem ve davranışları hakkındaki bilgiyi 

bayanlar arasındaki konuşmalardan intikal ettirilmektedir. 

25. KADININ VE ERKEGİN ÇOK EŞLlLiGI HAI<K.INDAKİ GÖRÜŞLER 

a. Kadının Birden çok Evliliğe Bakış Açısı 

Sabah Gazetesi 'nin 64. sayısının 3 ve 4. sayfalarında yer alan, 

"Şundan Bundan" adlı yazıda bir bayanın görüşleri dile getirilir: 

"Bir kadın, ikinci defa olarak evlenip bir adama vardı 

ki her akşam kendisine tabak auyordu. Kadın bir 

akşam oturmuş kocasının çok yaşaması için dua 

ediyordu. Kocası girip karısının duasını işitmekle 

nasın nasıl beni o kadar çok mu seviyorsun ki çok 

yaşamaklığıma dua ediyorsun? deyince, kansı hayır 

dem.iş, fakat birinci kocam beni takdir ediyordu. Sen 

dövüyorsun, bir üçüncüye varırsam hiç şüphe yok ki 

beni öldürecektir."( 1 7 o.~ 

Diyojen'in 83. sayısının 1 ve 2. sayfalarında bir bayanın görüşlerine 

ilişkin yazı şöyledir: 

" bırakın bir erkek bir kadını severek alır yahut 

alır sever o başka ama bir erkek iki kadına muhabbet 

etsin... Aman, insan düşündükçe çıldırmak blle 

değil." ( 1 7 1) 

( 170) Sabah Gazetesi, İstanbul, 1292 / 1876, Sy. 64, s. 3 - 4 (Şundan Bundan). 

( 171)Di,yoien, İstanbul, 1287 I 1871, Sy. 83, s. 4. 



153 

b . Erkeğin Birden Çok Kadın İle Evliliğe Bakış Açısı 

Diyojen'in 83. sayısının 1 ve 2. sayfalarında erkeğin birden çok kadınla 

evlenmesinin gerekçeleri belirtilmiştir. Bu gerekçelerde; 

" erkekler kendi zevceleri hayatta iken diğer birini 

daha seviyorlar. Allah cümleye gecinden versin 

zevcesi ölür ve küçük çocukları kalır ise onları güzel 

baktırmak bahanesiyle bir diğerini tedarik eder. (0 

kl ana hiç çocuklara kendi evladı gibi bakar mı7) 

La.kin bu dediğim herifler öylesi değil, hem zevcesi 

hayatta ve hem de aldığı vakit ondan başka hiç 

kimseye meyi ve muhabbet etmeyeceğine dair pek 

türlü yeminler falan da etmiş. Etmiş etmiş de sonra 

da gidip bir başka kan daha sevmiş! Halbuki ikinci 

sevdiği karıyı kağıda izdivaç edemeyip kalmıştır. Bu 

nevi erkeklerin iki üç kadın sevmeğe ve onlarla 

evlenmesi hususunda eleştirilerde bulunsam da beni 

haklı görürsünüz. Öyle değil mıı< 1 7 2 ) 

şeklinde görüşlere yer verilmiştir. 

c. Değerlendirme 

Bu dönem gazete ve dergilerinde kadın ve erkeğin birden çok erkek ve 

kadınla evlenmeleri çeşitli neden ve gerekçelerle ifade edilmektedir. Gerekçe 

olarak eşinin ölümü ihtimali karşısında çocukların bakım görevini yerine 

getirecek ikinci bir eş ile evlenmesi, başka bir kadını veya erkeği sevmek 

sureti ile ikinci bir evlilik yapılmasıdır. 

( ı;oaj Diyojen, İstanbul, 1287 / 1871, Sy. 83, s. 4. 
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26. EVLlıJK YAŞAMININ SÜRDÜRÜLMESİ HAKKINDA GÖRÜŞLER 

a. Erkeğin F.şinin Terbiyesine llişkin Görüşler 

Hayal'in 78. sayısinın 2 ve 3. sayfalarında yer alan "Kadın zevcini ne 

vakit ve nasıl terbiye etmek lazım geldiği beyanındandır" adlı yazıda şu 

görüşlere yer verilmektedir: 

"Şair meşhur Fitnat Hanım, ayı burnuna hızına 

takılmaklamunis olur. Erkek ise evliliğin 

boyunduruluğu altına girmekle medeniyet kesb eder.• 

( 173) 

Şair Fitnat Hanım 'ın bu görüşünden sonra Şair Leyla Hanım da görüşünü 

şu şekilde belirtir: 

" madem ki mıknatıs demiri çekip itmekle 

kuvvetine helal gelmiyor, kadın kocaya vardıktan 

sonra kuvve-i cazibesini gayb etmek. neden icab 

ediyor." ( 174) 

b. Terbiyenin Tek Taraflı Olmaması Hakkındaki Öneriler 

HayAI Gazetesi'nin 76. sayısının 2. sayfasında yayınlanmış olan "İnsan 

zevcesinin ne vakit ve nasıl terbiye etmek lazım geldiği" hakkında yazılmış 

makale hanımlar tarafından okunur ve gazeteye terbiyenin yalnız tek taraflı 

olmaması, iki tarafın da görevlerini ve saygılarını bilmenin ve anlayışlı 

olmaları gerektiği belirtilmektedir. 

Bu konuda bir hanımın, gazeteye yazmış olduğu yazıda, eşlerin 

birbirlerine ne zaman ve durumlarda ceza vermeleri gerektiğine ilişkin 

görüşleri şöyledir: 

( 173) Hayfil, İstanbul, 22 Haziran 1290 I 1874, Sy. 78, s. 2 - 3 (Kadın zevcini ne 
vakit ve nasıl terbiye etmek lazım geldiği beyanındandır) . 

( 174) Hayal, s. 2 - 3 (Kadın zevdiıi ne vakit ve nasil terbi;e e~~k-JAzım g~l~ği 
beyanındandır). 'ı 
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"Mesela bazı zevceler görüyoruz ki zevcinin cuma 

günü sokağa çıktığına darılıp bir buçuk saat lakırdı 

söylemiyor. Hakikat hali nazar bu ceza o sarhoş 

geldiği vakit icra olunmalıdır. Cuma günü sokağa 

çıkmanın cezası ise kendi de sokağa gitmektedir." ( 1 7 S) 

Bu görüşlerin yanında eşin terbiyesine ilişkin bazı bilgiler de 

verilmektedir. 

"Zevci muhteremin terbiyesi 

- Ya yüzünü asmak, yanına uğramamak. 

- Ya, yağ, pirinç bitti demek. 

- Ya, esbablık öteberi istemek. 

- Ya, komşunun zevcini medh etmek. 

- Ya, sık sık gezmeğe gitmek. 

- Ya, evden eşya satmak. 

- Ya, işret istediği vakit yoktur deyip vermemek. 

- Ya, yalandan hasta olmak. 

- Ya, yalandan bayılmak. 

- Ya, eti kedilere kapurmak. 

- Ya, yemek pişirmemek. 

- Ya, çamaşır yıkamamak. 

- Ya, kapıyı hızlı kapamak. 

f \ 

- Ya, ayn odada yatmak." \ 1 7 6 

( 175) HayM, lstan~ul, 1290 / 1874, . ~Y· 76, s. 2 (İnsan zevcesinin ne vakit ve 
nasıl terbiye etmek lAzım geldığı) 

( 176) HayM, a. g. y., s. 2. 
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Ceza yöntemleri belirtildikten sonra da yine eşin ters hareketleri 

görülürse yapılacak olan şeyler şunlardır: 

"... lakırdılarına ters cevap vermeli. Bununla yola 

gelmezse yiizünü asmalı 

uğramamalı. Eve ziyade 

gibi pirinç bitti diye 

o da Ur etmezse yanına 

misafir getirmeğe başladığı 

söylemeli. Eve düşünerek 

gelirse ay bilmem ld o gün parası çoktur hemen 

durmayıp ferace falan istemeli. Eli boş g e 1 irse 

komşunun kocasım medh etmeli. Bir gece eve gelmezse 

üç gün sonra öyle gezmeğe gitmeli. Para istediğin 

zaman vermezse evde fazla görünen şeyleri satmalı. 

Seni çlmdikleyecek olursa işret vermemeli. Eğer 

kamçı veya değnekle döğmeye kalkışacak olursa 

kendini kuyuya atacağını söylemeli, mektup 

okuduğunu görürsen kapıları hızlı hızlı kapamalı, 

şayed mektup yazdığını görecek olursan hemen yatağı 

ayırmalı." ( 1 7 7) 

c. Eşlerin Birbirlerine Karşı Davranışları 

Sabah Gazetesi'nin 209. sayısının 4. sayfasında "Şundan Bundan" adlı 

yazıda eşlerin birbirlerine karşı gösterecekleri davranışlar arasında evin 

bütçesine katkıda bulunmak, manevi destek vermek gerektiği belirtilerek şu 

yorum yapılmaktadır: 

" Kadının evin içinde kendi eliyle yaptığı beş kuruşluk bir iş kocasını 

yüz kuruş sarf etmekten kurtarır. 

- Az terbiye gören kadınlar evin ufak tefek işleriyle meşgul olmağa 

tenezzül etmezler. Ukin hakikatte terbiyeli olan kadınlar birinci 

vazifeleri bu olduğunu bilirler. 

- Çalışkan fakat cahil olan kadının kocası onda bir lezzet bulamayıp 

( 177 )Hayal, a. g. y., s. 2. 
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dışarıda vakit geçtrmeğe mecburdur. 

- Fakat iş göremez olan kadının kocası ise onda daima konuşacak ve 

sohbetten haz edecek bir arkadaş bulur. Uldn sırtında gömleği olmaz. 

Bir elinde iğne olan kadının kocası ne bahtiyar adamdır.( 1 7 8 ) 

d. Değerlendirme 

Bu dönem gazete ve dergilerinde kadınlar ve erkekler için evlilik 

yaşamının devamına ilişkin görüşler ve öneriler ileri sürülmüştür. Bu görüşler 

ile evlilik yaşamındaki olumlu ve olumsuz davranışlar ele alınmış ve 

yorumlanmıştır. 

2 7 . EVLİLİK YAŞAMINDA KISKANÇLIK 

a . Erkeğin ve Kadının Kıskançlığa İlişkin Görüşleri 

Diyojen'in 169. sayısının 2. sayfasında "Kıskançlık" adlı yazıda, 

erkeğin ve kadının kıskançlığa ilişkin görüş ve darvnaşları belirtilmektedir: 

"Zevcesini kıskanmayan koca hiç bulunmaz ama 

kocasını kıskanmayan zevce nadir bulunur imiş . 

Kocasını kıskanmayan kadınlar mutlaka kıskançlığını 

başka bir köşeye saklayanlar olduğunda şüphe 

etmemelidir. Zira bir kaide olarak kabul olunabilir k i 

karının kocasını kıskanması mutlaka ve hal kemal 

muhabbetinden ileri gelir."( 1 79) 

Bu konu bir hikaye ile anlatılmaktadır: 

;, 178)Sabah Gazetesi, İstanbul,• 1292 / 1876, Sy. 209, s. 4 (Şundan Bundan). 

( 179) Diyojen. İstanbul, 1286 I 18?0r Sy. 169, s. 2 (Kıskançlık). 
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"Birisi Tophane'de bir haneye gelir gider imiş. Nasıl 

gelir gider imiş artık orasını mahallenin imamıyla 

muhtarından sormalı. Her ne ise muhtann hanımı bu 

halden haber alarak. bir gün süpürge sapını kaptığı 

gibi gelir. Kaç kadın yakalayabilmiş ise basar sopayı. 

Bir aralık bunları önüne katarak sokağa çıkarır. 

Pazar, kurulmak. münasebetiyle pazar kalabalıklığı 

etraflannı elbette kadınlan kurtarıncaya biçarelerin 

kemiklerini kırar. 

işte gördünüz mü7 Bu vaka hanımın kocasına olan 

kıskançlığından ileri gelir." ( 1 8 O) 

Kıskançlık konusuna ilişkin görüşlere devam edilmektedir: 

"Ne hanımlar d a vardır ki Efendi mesela A ra p 

cariyeye ilişir. Bunu hanım dahi görür . (Köpeğe layık 

olan odur) diye ses çıkarmaz. 

Acaba hanımı böyle olan ağalar memnun olabilirler 

m17 Bana kalır ise olmamalıdır. Zira nasıl ki hanımı 

kendisinin ilişmesine ses çıkarmıyor ise o dahi bir 

beyaza ilişip dolaştığı zaman kocasının ses 

çıkarmamasını istemekte mazur olacaktır." ( l 8 l) 

Yazının sonunda Diyojen; 

"Hanım değil mi7 Kıskansa da bıktırır kıskanmasa da 

döverler." ( 1 8 2) 

( 180 ~ Oiyojen, a. g. y., s. 2. 

;' 181, Oiyoje~, a. g. y., s. 2. 

( ısı) n.ı • ı wyoıen, a. g. y., s. . 
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sözleri ile kıskançlık hakkındaki görüşlerini tamamlamaktadır. 

b. Değerlendirme 

Evlilik yaşamında kadın ve erkeğin birbirlerini kıskanmaları 

konusundaki görüşler belirtilmiştir. Kıskançlıkla ilgili davranışın her iki 

cinste de görülebileceği vurgulanmıştır. 

28. İKİ KADININ HALK DİLİYLE DİYALO<iU 

Çaylak Dergisi'nin 126. sayısının 2. sayfasında "İki Hanım" adlı yazıda, 

Nefise ve Zekiye adlarındaki iki kadının karşılıklı mahalle ağzı ile konuşmaları 

ele alınmaktadır: 

" Zekiye - Nefise, Ne o yine seni pek yorgun gördüm. 

Nefise - Sorma kız. Ay pek yoruldum. Ebu, ehu, ehu, bu baltacı mı7 Ne! .•• 

ne olacak artık tütünler de içilmez oldu. Boğulacağım. 

Zekiye - Canım sende ağzından çubuk düşmez ki ananın memesidir. Nedir7 

Nefise - Merak, ayol. Arada bir basar. Tütün de olmasa ne ile dağıtmalı 

bilmem. Sen de benim. gibi bu yaşa gel de görürsün. 

Zekiye - Canım Nefise nereye gittin. Hava güzel zannedersem Eyüb'e gitmiş 

olmalısın . 

Nefise - Zekiye'clğim, biç sorma yirmi yedi düğün dolaştım. Hiçbirini 

beğenmedim. A! kız eski askıcılar da kalmamış. 

Zekiye - AI A Hanım şimdi ortalık moda eskisi gibi y.\ 

Nefise - Odası da öyle sofası da. Eski gelen odaları böyle mi olunurdu. 

Gelinliğimde tdl biç unutamam bir portakal ağacı yaptırmışlardı kim 

gördQyse ağzı sulandı: 
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Zekiye - Şimdiki moda kamelya. Gördüklerin askılarda da öyleydi." ( 18 3) 

29. KADINLARIN ÇOCUK ALDIRMASINA İUŞKİN GÖRÜŞLER 

a. Çocuk Aldırma Hakkındaki Görüşler 

Radika Gazetesi'nin 15. sayısının 1. sayfasında "İskad-ı Cenin" adlı 

yazda, dünyada akıllara hayret verecek bir durum varsa, o da kadınlarımızın 

çocuk düşürmeleridir. Bu konuda gazetede yer alan görüşler şöyledir: 

"Üç gün yüzünü gördükten sonra galb ettiği bir 

çocuğu için senelerce gözlerinden kanlı yaş a.kıtan 

valideler ciğerinde beslediği ve daha bir kerecik 

olsun gonca-ı rubenl görmediği mah s ul ömrdnü bi 

perva kendi ile telef ediyor. 

Ne Allih'ından korkuyor ne d e Peygamber' inden 

haya ediyor."( 184) 

Bu makalede de açıklandığı gibi; çocuk düşürmenin ne derece günah 

olduğu vurgulanmaktadır. 

b. Çocuk Aldırmanın Diğer Suçlarla Karşılaştırılması 

Çocuk aldırma ve bu konunun içeriğine ilişkin görüşe Radika 

Gazetesi'nin 1. sayfasında yer alan "İskad-ı Cenin" adlı yazı ile yer verilmiştir: 

"Bir valideki rahatı için rahmindeki masumenin 

hayatına kast eder. Acaba niçin karnını doyurmak 

için kendi gibi doğurduğu çocukları yemez. Bir 

( 183)çaylak Dergisi, İstanbul, 1292 I 1876, Sy. 126, s. 2 (İki Hanım). 

( 184) Radika G~etest, IStaıibul, 27 Ram.azan 1289 I 1873, Sy. 15, s. 1 (İskad-ı 
Cenin). 
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masumu bir kaç ay rahimlerinde taşımamak için 

doğmadan mezara gönderiyorlar. Kurban kesilirken 

görmeye dayanamayan valldeler şurasını 

yakalayabilselerdl ki çocuk düşürmek dünyada 

katillerin en kötüsüdür." ( 1 8 5) 

Yine Dolap Dergisi'nin 9. sayısının 66 ve 67. sayfalarında yer alan "İskad

ı Cenin" adlı yazıda da, çocuk aldırmanın veya çocuk olmasın diye ilaç yapan ve 

kullanan da zalimden ne farkları görülebilir şeklinde soru yöneltilmektedir. 

Ayrıca çocuk aldırma hususunda bir annenin zalim cellattan, katilden asla 

farkları olmayıp belki onlardan daha aşağıdır denilebileceğini, zira karnında 

uyuyan bir cenini düşürmek kucağında gülen bir mağsumun hayatına son 

vermek aym şeylerdir görüşünü savunulmaktadır. 

"Katıl, adam öldürmek için satıra, çocuk 

düşürtenlerimiz de zehre müracaat eder. Burada hem 

kendi canJanna veya vücutlarına hem de cenine zarar 

verirler. Karnındaki çocuğuna merhameti 

olmayanların katilden kalır yeri olmayıp belki daha 

kötü olduğunu söylemek yerinde olacaktır." ( 1 8 6) 

c . Çocuk Aldırmanın Eğitimle İlişkisi 

İbret Gazetesi'nin 9. sayısındaki "Nüfus" adlı makalede Namık Kemru., 

çocuk düşürmek veya çocuk aldırmak konusunda görüşlerini şöyle 

belirtmektedir: 

"Çocuk düşürmek Memalk-1 Osmaniye'de en ziyade 

yürekler dayanmayacak facialardan biridir. Hani bir 

zamanlar bu vahşeti mel'uneyi icra için kanlı ebe 

namında mezun cellatlar var idi. Acaba bir insan iki 

dakikalık sefası için hi.sıl ettiği bir masumun daha 

( 185) Hadika Gazetesi, a. g. m., s. 1. 

( 186) oolap, İstanbul. 1290 I , s. 9, s. 66 - 67 (İskad-ı Ceni.,.,). 
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dünyasını görmeden, daha validesinin memesini 

emmeden hayanna nasıl yürekle kasdeder7" ( 1 8 7) 

Namık Kemfil'in bu görüşünden sonra, Hadika Gazetesi'ndeki bir yazıda da 

bu olayın bir eğitimsizlik ve cehaletin belirtisi olduğu vurgulanmıştır: 

" hayvan içinde en yırtıa olan aslanlar bir masume 

dokuıi.mağa kıyamasın da kurtlara kuşlara, kendi 

evladına muhabbetlerinin bir ifidesi olan bir şefkat 

sayılan anneler de dünyasını görmemiş bir ciğer 

paresini öldürebilsinler. Bu bir eğitimsizliğin ve 

cehaletin kaynağıdır." ( 1 8 8 ) 

c. Değerlendirme 

Bu dönem gazete ve dergilerinin en önemli konularından biri olan çocuk 

aldırmaya değinilmesi dikkat çekicidir. Burada kadınların bir cellattan veya 

katilden farksız olduklarını, hem kendi canlarına hem de cenine zarar 

verdikleri vurgulanmaktadır. Böylece, kadın ve çocuk sağlığına gereken özeni 

göstermedikleri de görülmektedir. Bu da; kadın eğitiminin yeterli ve istenilen 

düzeyde olmaması ve toplumsal gerek ve ihtiyaçların yokluğundan 

kaynaklanmaktadır. Gazetelerin, bu konuyu ele alması, toplumu bilinçlendirme 

yolunda atılan bir adımdır. 

c 

" \ 
~ 187 ) İbret Gazetesi, İstanbul, / 1872, S. 9, s. {Nüfus). 

( ıss) Hadika Gazetesi, İstanbul; 1289 I 1873, Sy. 15, s. ı (İskad-ı Cenin). 
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30. KIZ ÇOCUKLARININ lYt YETİŞTİRİLMELERİNE lLlŞKİN 

ÖNERİ VE ÖNLEMLER 

a. Kız Çocuklarının Eğitilmek Sureti ile Erek Çocuklar 

Gibi Hayata Hazırlanmalarına ttişkin Görüşler 

Mümeyyiz Gazetesi'nin 11. sayısının 5 ve 6. sayfalarında yer alan 

"Kız Çocuklarına Nasihat" adlı yazıda, kız çocuklarının terbiye ve eğitimlerine 

değinilmektedir. Öncelikle gazetenin çıkış amacı belirtilmekte ve aşağıdaki 

görüşlere yer verilmektedir.'. 

"Kiiçük hanımlar; Bu gazetenin vazifesi yalnız erkek 

çocu.klara hizmet değil, sizin de terbiyeniz için bazı 

şeyler yazmaktır. Onun için burada size biraz n asihat 

vereceğiz. Cenab-ı Allah er keklere ihsan buyurduğu 

akıl ve tik.iri kadınlara dahi vermiş olduğundan , 

kadınların dahi er kekler gib i ilim sahib esi ve 

terbiyeli olmaları ve mağrlfetli b u 1unma1 arı 

lazımdır." ( ı 8 9) 

b. Kız Çocuklarının Terbiyesi 

Kız çocuklarının terbiyesine ilişkin olarak, Mümeyyiz Gazetesi'nde, şu 

görüşler yer almaktadır: 

"Önceleri okumak yazmak öğrenirlerse fena yollara 

saparlar diye kız çocuklarına yalnız namaz sürelerini 

öğretirler ve daha fazla okutmayıp yazı dahi 

yazdırmazlar imiş. 

Siitii temiz olan ve namuslu baba ve anaların 

terbiyesini gören kız çocuk.lan okumak yazmak 

bilmekle büyüyünce öyle fena yollara sapmazlar. Ve 

bllki ırz ve namuslannı okumak yazmak bilmeyen ve 

( 189) Mümeryiz Gazetesi, İstanbul, 1285 I 1869, Sy. 11, s. 5 - 6 (Kız Çocuklara 
Nasihat). 
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terbiyeli olmayanlara adam nazarıyla bakılmaz. 

Doğrusu budur." ( 1 9 O) 

Gazetenin görüşleri kız çocuklarının okuması gerektiği düşüncesi 

üzerinedir: 

"Bir kere düşünelim; okumak yazmak bilen bir kadın 

din ve mezhebimiz üzerine yaz.ılmış olan kitapları 

okur. Okumak yazmak bilen kızları kendi akranından 

olup, okumak bilmeyen kızlar ve daha büyük hanımlar 

medh ederler. Rivayet ederler. Birbirlerine aman 

hanım falanın kızı kırk bir kere maşallah tül tül ••. 

bir okuyor bir yazıyor ki demektesin terbiyesi, ırz ve 

namusu ile gören maşallah diyorlar." ( 1 9 1 ) 

c. Kız Çocuklarının Boş Zamanlarını Değerlendirmesi 

Mümeyyiz Gazetesi'nde kız çocuklarının boş zamanlarını en iyi şekilde ve 

yararlı işler öğrenerek geçirilmesi taraftarıdır. Bunu da şu şekilde 

belirtmektedir: 

"... bir de gündüzleri ve geceleri birtakım kızlar baş 

başa verip çan çan etmek ve ötekini berikini 

çekiştirmekten lezzet almış olan kadınların içinde 

bulunup onların boş boğazlığını dinlemek çocukluk 

zamanı gibi her şeyi tahsil edecek bir fırsat vaktini 

zayi etmek demektir. Bu gibi sözleri dinlemektense, 

nakış işlemek, kaneviçe işlemek, giysi örmek vesair 

bunlar gibi ince el işleriyle vakit geçirmek iyidir. B u 

saydığımız şeyler kadın taifesinin zinetidir. Böyle 

şeyler elinden gelmeyen kadınlara değil insan bile 

denmez. Bunları bllenlere öteki beriki kadınlar 

( 190) Mümeyyiz Gazetesi, a. g. y., s. 5 - 6. 

I \ 

\ 191) Mümeyyiz Gazetesi, a. g. y., s. S - 6. 
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gözüm hanım bana şunu öğretsene diye yalvarır 

yakarırlar. Onların evlerine gidilir ise rivayet 

ederler baş üstünde taşırlar. Fakire olur ise bile bir 

şey yapıp satar kimseye muhtaç olmaksız güzel güzel 

geçinir ... ( 19 2) 

d. Batı'daki Kızların Yetiştirilmesi ile Bizdeki Kızların 

Yetiştirilmesinin Karşılaştırılması 

Mecmua-i Maclrif'in 60. sayısının 1. sayfasında "Şarkta Terbiye-i Nisvan", 

adlı yazıda, Osmanlı kızları için okulların açılması gerektiği, kadınların ne 

derece aziz ve önemli görevl~rl bulunduğunu ve bu nedenle de kızlara ne kadar 

terbiye verilirse bu terbiyeyi okullarında pekiştireceği öngörülmektedir. Bu 

konuya ilişkin görüşlere devam edilmektedir: 

.. Terbiyesiz büyümüş bir kız artık süs ve 

ziynetlerden başka bir şey bilmediğinden familya 

harabetine sebep olur. Bazıları Osmanlı nisvanın 

tahsili maarif olması caiz görmeyip , haremde 

durmaları için okuyup yazmaya da ihtiyaçları 

olmadığını ve kadınların gözü açılıyor ise artık 

erkeğe itaat etmeyeceklerini iddia ediyorlar ... 

Şark nisvanı ise, bunların hiçbirine mütalaa 

olmadığından okuyup yazmak öğrenirse gözü açılarak 

Avrupa nisvanının halini anlar ise artık kendi 

halinde olmayıp birden bire Avrupa madamlannı 

taklit' etmeye başlar. Ve hurdan bir büyük ahlik 

zuhur eder. Fakat zannederiz ld terbiye ve maarifin 

karşılığı görülür. Ahlikın bozulmasının sebebi 

cehalettir. Her kusur genellikle b i 1 mey l p 

( 192.)Mümeyyiz Gazetesi, a. g. y., s. 5 - 6. 
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anlamamaktan zuhur eder. Şöyle ki; "Ma.trif insanın 

edep ve ahlikını ıslih eder" denilir." ( 193) 

(Terbiyesiz ve eğitimsiz yetiştirilmiş bir kız, ailenin 

bozulmasına neden olabilmektedir. bazı kişiler 

Osmanlı kadınının eiitim görmesini istemediklerini 

haremde kalmaları için okuma ve y a z m a 

gereksinimleri olmadığını, gözlerinin açıldığını ve 

erkeklere saygı göstermeyecekleri düşüncesini 

savunmaktadırlar. 

Doğu kadınlan okuma yazma öğrenirlerse ufukları 

genişler, Avrupa kadınını tanırlar ve onları taklit 

etmeye başlarlar. Bu da terbiye ve eğitimin 

yerleşmeye başladığını göstermektedir. Ahlikın 

bozulmasının sebebi eğitimsizliktir. Eğitim, 

insanların terbiye ve ahlikını düzenleyen ve 

geliştiren bir unsurdur.) 

Yazının sonunda bu görüşlere ilişkin muradımız Osmanlı kızlarının dahi 

eğitimden yoksun kalmamalarının arzu edildiği belirtilmektedir. 

e. Değerlendirme 

Kız çocuklarının da erkek çocuklar gibi iyi yetiştirilmeleri konusunda o 

dönem gazete ve dergilerinde yazılar yayınlanmıştır. Özellikle bu yayınlarda 

çocuklara yönelik gazeteler çıkmış ve çıkan bu gazeteler aynı zamanda kız 

çocuklarına da mesajlar vererek onların hayata hazırlanması ve 

yönlendirilmesi, terbiye edilmesi konusunda önemli görevler üstlenmişlerdir. 

( 193) Mecmua-i Maarif. İstanbul, 1285 I 1869, Sy. 60, s. 1 (Şark'ta Terbiye-i 
Nisvan). 
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31. KADINLARA YÖNELiK. GAZETE İLANLARI 

Osmanlı Gazetesi'nin 27. sayısının 4. sayfasında yer alan ilanda; 

"Alemde nasıl lazım ise bir ev hanımı 
Her hanıma da işbu kitap öylece lhım. 

Bu kitap bir hanımın hanesine nasıl bakması 

çocuklarını ne yolda terbiye etmesi ve zevcine v e 

aşçıya, hizmetçiye ne kötü muamele 

olduğunu velhasıl hanenin idaresini 

geçinmesi için lhım olan kadınlar 

güzel bir eserdir." ( 1 9 4) 

şeklinde bir ifade yer almaktadır. 

eylemesi 1 azım 

kendisine güzel 

için yazılmış 

Kadının sosyal yaşamda durumunu güçlendirmek ve toplumda ona bir 

prestij sağlamak amacı ile gazete ve der gilerde kadına ilişkin ilanlar çıkmakta 

ve bu ilanlar reklam niteliği taşıdığı gibi kadının yaşam düzeyini geliştirmeye 

yönelik bulunmaktadır. 

32. KIZ VE ERKEK ÇOCUKLARININ OK.UMA - YAZMA VE 

GÜZEL SANA 11AR ÖGRENMELERİNE DAİR, 

OKUUARIN AÇILMASINA İtiŞK.İN GÖRÜŞLER 

a. Sanat Okullarının Açılması ve Kuruluş Amacı 

Mümeyyiz Gazetesi'nin 22. sayısının 1 ve 2. sayfalarında çocuklar 

için bir sanat okulu açmak ve burada eğitimin yanında güzel sanatlar 

öğrenmelerini sağlamak amacı ile Sultan Ahmet'te bir "Mekteb-i Sanayi" 

açılması için çalışılmıştır. Bu okulun çocuklar için faydası ve özellikleri 

aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir. 

"Sokaklarda gezen okumak yazmak bilmeyen bir sanat 

öğrenip de kendisine ve ana babasına bir faidesi 

( 194)osmanlı Gazetesi, İstanbul, 24Ağustos 1293 I 1877, Sy. 27, s. 4. 
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olacaktır. Çocuklar şimdi orada hem okumak, yazmak 

ve hem de güzel sanatlar öğrendiler ve bir taraftan da 

öğrenmektedirler." ( 19 S) 

Fakat bu okullar erkek çocuklar içindir. Kız çocuklar için de sanat 

okulları açılması hakkında bilgi verilmekte ve şu görüşler ileri sürülmektedir: 

"Kız çocuklarımızın dahi böyle bir nimetten mahrum 

kalması doğru olmadığından bu defa da kız 

çocuklarına alt bir "Mekteb-i Sanayi" kurulması i çin 

çalışılmış. Bu da; "Bu mektebe şimdiye kadar doksan 

beş kadar kız çocuğu aldılar. Bu çocuklar orada 

sabahlan bir ders alırlar ve öğle vakti bir de hesap 

o kurlar. Bundan başka terzilik, kunduracılık, 

seracılık, kakmacılık, kaneviçe, nakış, dik.iş 

sa nat larda öğreniyorlar. Ayrıca çocukları 

akşam okula getirip götürmek için iki kadın 

edilmiştir." ( 1 9 6 ) 

Yazının sonu şu sözlerle tamamlanmaktadır: 

gibi 

sabah 

tayin 

"Çocuklar işte bu himmetleri bu inayetler i h ep siz 

tahsil ve ilim ve kemallniz ve padişahımız efendimiz 

hazretlerinin sayelerinde öğreneceğiz. Sanatla ileride 

güzel vakit geçirmeniz içindir. Padişahımız 

Hazretlerine dua edin. Okuyup yazmak ve sanat 

öğrenmek, zira bu zaman tahsil ilim ve hız 

zamanıdır." ( 197 ) 

( 195) Mümeyyiz Gazetesi, İstanbul, 1285 / 1869, Sy. 22, s. 1- 2. 

( 196) Mümeyyiz Gazetesi, a. g. m., s. 1- 2. 

~ 197') M" · G · 1 2 : umeyyız azetesı, a. g. m., s. - . 
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b. Değerlendirme 

Yine bu dönemde gazete ve dergilerde çıkan yazılarda kız ve erkek 

çocukların okumak ve yazmak ve el sanatları öğrenmelerine dair okulların 

açılmasına ilişkin görüşler ve öneriler ileri sürülmüştür. Böylece toplumda 

daha iyi yetişmiş ve eğitilmiş bireyler kazandırılması mümkün olabilmiştir. 

33. AİLE KAVRAMI 

İbret Gazetesi'nin 56. sayısında, Namık Kemal'in "Aile" adlı makalesinde 

Osmanlı ailesinde kadının ezikliğine karşı çıkıldığı görülmektedir. Kemal'in 

yönetiminde çıkmakta olan İbret Gazetesi Tanzimat döneminde liberal 

düşünceleri en iyi şekilde yayan bir gazete olduğu, ulusun çeşitli toplumsal 

kesimlerinin çektiği sıkıntıları yansıtır. Bu sıkıntılar içerisinde kadının aşağı 

durumunun nedenlerini ve içinde tutulduğu cahilliği, daha önemlisi kadına 

reva görülen bu durumu, aUe sorunu ve kadının aile içindeki konumu kadın 

sorununa yaklaşımda bu kaygıyı benimseyenler arasındadır. Makale, aile 

kavramının ne olduğu ve bunun hakkında herkesin bir fikir sahibi olabileceği 

düşüncesi ile ele alınmaktadır: 

"Bizd e herkesin a ile muamelatından az çok bir 

fikirhasıl etmek için orta halli bir efendinin 

hanesine girilse, cari olan ahvale nazarı ibretle 

bakılsa ne görülür? Tabiatiyle pişi nazara en evvel 

ailenin pederi tesadüf eder; onun muamelatına 

layıkıyle dikkat olunursa görülür ki, vaktiyle çocuk 

imiş her türlü havayiç ve lezaizini hazırlayacak bir 

dadı veya bir beslemes varmış, her belasını o çeker 

imiş." ( 1 9 8) 

(Bizde bulunan aileler hakkında bilgi edinilmek 

istenfrse ve normal bir ailenin evine girilse ilk göze 

çarpan kişi baba olacakar. Bu kişiye dikkatle 

( 198) İbret Gazetesi, İstanbul, 19 Teşrinisani 1288 1 1872,SJJ. 56 (Namık Kemal; 
Aile}. 
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bakılırsa, önceden çocuk olduğu ve her tiirlü lezzetli 

şeylerini hazırlayan bir dadısı veya hizmetçisi 

bulu~duğu görülmektedir.) 

Bu çocuk büyür ve evlendirilir. Artık dadısı gitmiş yerine bacı gelmiş. Bu 

arada hanımı, efendinin her türlü istek ve arzularını yerine getirir, 

kaprislerini çekermiş. 

"Böyle bir ailenin hakimane nigah edenler için 

büyükleri hala çocuk, ve fakat irileşmiş; küçükleri 

ha.ti cenin ve fakat rahmi maderden sakıt olmuş gibi 

görünür."( 199) 

(Böyle bir ailenin büyükleri halel çocuk fakat 

irileşmiş, küçükleri ise doğmamış bir çocuk g l b i 

görünmektedir. ) 

denilmekte ve Namık Kemal, aile içindeki bireylere seslenmektedir: 

"Ey zevci bihaber! Meskeninde bir refikadır. Peydah 

olmuş niçin ailenin bannı bütün bütün kendi üzerine 

y üklenir de yalnız kendi meşakkatini o biçareye 

tahmin edersin7 

Ey bineva peder! Sebep nedir ki, kendin insan iken, 

dünyaya yadigan ömrün ve netice-i hayatın olan, 

evladının yalnız muallem hayvan gibi, kaşının 

gözünün oynayışından tasavvuran fikriye ve lradatı 

kalblyeni öğrenmesi uğruna bütün zamanı tahsilini 

izaa edersin 7" 

(Evinde bir eş olan ve bütün sorumluluklan üstlenen 

sensin. 

Ey baba! Sebep nedir ki, senin için bir gelecek 

olan çocuğunun uğruna nice zamanlar geçlnnektesin.) 

( 199) tbret Gazetesi, a g. m.,S~. 56. 
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Namık Kemal, aile bireylerine seslenmesine devam ederek "Ey bahtsız 

valide" ve "Ey insafsız evlat" sözleriyle talihsiz anneye ve çocuğa 

yönelmektedir: 

"Ey 'bahtsız valide! Derdin ne ki, vücudundan 

ayrıldığına teessüf edecek kadar müptelci olduğun 

clğerpareni kendi istediğin ve onun istemediği bir 

ecnebinin yatağına vermek için habgcihı ircimını 

pamuk şiltelerden kara topraklara tahvil etmiye 

sebep olursun? 

Ey insafsız evlcitl Sen vücudunun müsaadesi, 

gençliğinin kuvveti vaktinde hicap etmez misin ki 

bütün zamanını gönlünü eğlendirmeye sarfedersln de 

hanedanının meşakı maişetini ihtiyar pederinin 

ağarmış başına ve bükülmüş boynuna bırakırsın?" 

(Ey talihsiz anne! Sorunun nedir? Herşeyden çok 

sevdiğin çocuğunu kendi istediğin ve onun istemediği 

bir yabancının yatağına vermek için pamuk 

yataklardan kara topraklara çevirmeye neden 

olmaktasın? 

Ey düşüncesiz çocuk! Sen gençliğinin en güzel 

anlarını eğlenceyle geçlrmektesln. Diğer 

sorumlulukları yaşlanmış babanın ağarmış saçlarına 

ve bükülmüş boynuna bırakmaktasın.) 

Bu arada Na.mık Kemal, esas aile bireylerinin nasıl olması hususundaki 

görüşlerini şu şekilde belirtmektedir: 

"Pederler görüyoruz ki, evlidını kendi fikir 

dairesinde hasretmek değil, kendi fikrinin 

erişemediği maallye isal etmedikçe bir türlü rahat 

edemez. Evinin en büyük. masrafı oğlunun terbiyesi 

uğruna bezleylediği paradır. Kendine faik bir halef 

görmeden vefat ederse dünyanın gözü açık gider. 
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Kendinin bir fikri, yetişmiş oğlunun bir fikrinden 

müstakim çıkarsa, hicabından kan terlere batar. 

Zevceler görüyoruz ki, zevcini iz'aç ederse, 

evlidının bazı kusurlarını affettirmek lçln eder. 

Elbisesini, tezyinatını zevci kendisinin istigna ve 

mürüvvetinden hicap ederek tedarik eyler; kendisi 

zevcinin muhabbet ve mürüvvetinden hicap ederek 

kabul eder.• ( 2 O O) 

(Ne babalar görmekteyiz, çocuğunu kendi düşüncesi ve 

istekleri doğrultusunda değil, kendisinin ulaşamadığı 

düşünce ve istekler doğrultusunda ilerlemesi 

gerektiğini savunmaktadır. 

Ne anneler görmekteyiz, eşini rahatsız etmesinin 

tek sebebi, çocuğunun bazı kusurlarını bağışlatmak 

içindir.) 

Namık Kemal, 11 bazı anneler görüyoruz ki bunlar çocuğu bir dakika 

gülmezse kendi bir saat ağlamakta, çocuğu bir saat ağlarsa kendisi bir ay 

hastalanır, çocuğu bir ay hastalanırsa kendisi bir yıllık ömrünü yitirir11 

demektedir. 

Ne çocuklar görüyoruz ki: 

" •.• Ailenin ne kadar meşakı varsa gayret ve iftihar 

ile deruhte eder; akrabasının görür gözü, tutar el l 
' ' olur.• \ 201) 

Namık Kemal, esas aile bireylerinin bu şekilde olması gerektiğini 

vurgulamakta ve gerçek aile mutluluğunu; 

( 200) İbret Gazetesi, a. g. m .• S:;. 56 

( 201) İbret Gazetesi, a. g. m.,~. 56 
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"Saadet, bahtiyarlık bu tilrlü aileler içindir; hayat 

böyle yaşamıya derler. insaniyet bu in sanların 

halidir ... ( 2 o 2 ) 

şeklindeki arzusu ile o dönemdeki Türk aile hayatındaki psikolojik, sosyolojik, 

kültürel ve ahlaken içinde bulunduğu sarsıntıdan şu şekilde söz etmektedir. 

"Ne zamana kadar erkekler haremini dövecek? Ne 

zamana kadar kadınlar zevcini yaşmak, ferace 

iz'acatiyle sabahlara kadar uykusuz bırakacak? Ne 

zamana kadar pederler oğlunun kendi gibi olmasını 

veyahut mesela kendi mahalle imamı iken oğlu tabip 

olmak isterse ayıbını kara toprak örtmesini temenni 

edecek? Ne zamana kadar valideler kızlarını satılık 

matah gibi se nelerce her gü n bir esirci bakışlı 

görücünün nazarı muayipcuyanesine arz ettikten 

sonra hediyelik car iye gibi bi r ke r ecik rıza sını 

sormıya bile tenezzül etmeksizin kendi beğendiği bir 

adamın eline teslim edecek? Ne zamana kadar oğullar, 

kızlar sebebi vücutları olan ped erlerinin, 

validelerinin, kah hissetinden, kah ateh inden, kah 

hiddetinde n, kah huysuzluğundan bahsed e rek 

mevtlerine arzuyu zımni gösterir bir ha 1 de 

bulunacak? Ne zamana kadar biraderler, hemşireler, 

kayınvalideler, gelinler menfaa için, nahvet lc;in, inat 

için, zevzeklik için birbirinin etini yemeye, kanını 

içmeye çalışacak? Ne zamana kadar yalnız içimizden 

biri doğarsa sevineceğiz; doğanlardan biri ölürse 

ağlıyacağız; sağ kalanlar madamel hayat birbirimizi 

iz'aç edip duracak?" ( 2 O 3) 

( 202) ibret Gazetesi, a. g. m.~~· 56 

( 203\ Ib' G · -"-· 56 , : ret azetesı, a. g. m.,'0-. 
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Bu dönemde aile kavramına ilişkin sorunlar gündeme getirilmiştir. Bu 

sorunların içinde özellikle erkek _çocukların baba mesleği dışında diğer 

meslekleri seçmemeleri veya bu mesleklerde yükselememeleri annelerin 

kızlarını daima satılık bir meta olarak görmeleri ve bir nevi eşya statüsünde 

değerlendirmeleri, bunun yanında kadınların dövülmesi ve cehaletin eğitim 

imkanlarını sağlanamamasından dolayı giderilememesi bulunmaktadır. 

Aile sorunu ve kadının aile içindeki konumu çok önemlidir. Milletlerin 

çöküş nedenlerinden en önemlisi toplumun temelini oluşturan aile kurumunun 

bozulması ya da ananelerin yitirilmesidir. Aile kurumu ise, kadının özverili 

gayret ve çalışmaları ile devamlılığını sürdürebilmektedir. 

34. KADINLARIN HAYATA ATILMAIARI, ÇAUŞMA İSTEK VE 

ARZUIARI 

a. Kadınların Çalışma Hayatına Atılmak İstemeleri 

Terakki Muhadarat Gazetesi'nin S. sayısında, bir kadın okuyucu 

tarafından gönderilen "Faika" imzalı bir mektupta, kadınların hayata atılmaları 

ve çalışmaları gerektiği düşüncesi savunulmuş ve gerekli görülmüştür. Faika 

adındaki bayan düşüncelerini şu şekilde dile getirmektedir: 

"Kokonalar evlerimize ayak basmadan evvel bir entari 

dikmesine beş on lira verildiği işitilmiş mldlr7 Frenk 

işi diye beş kuruşluk şeyi liralarla alıyoruz. Modalar 

çıkmadan çıplak mı gezer idik7 Diyelim ki Frenklerin 

işledikleri zariftir, biz özensek onlar gibi işleyemez 

miyiz? Şükür bizim de ellerimiz vardır, aklımız 

vardır."( 2 O 4) 

Yine, Terakki Muhadarat'da yayınlanan Rabia imzalı mektubta da Faika 

Hanım gibi düşüncelerini belirtmektedir: 

( 204 )Terakki Muhadarat Gazetesi, İstanbul, 1285 I 1869, Sy. 5, s. 2 (Faika 
İmzası). 
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"Erkekler, hüner ve marifetleri ile hem kendilerini 

hem de hepimizi geçindireblliyorlar ve idare 

ediyorlar da biz niçin bilgi ve hüner kazanmaya 

kudretli olamıyoruz? El ve ayak, göz, akıl gibi 

vasıtalarda bizim erkeklerden ne farkımız vardır7 Biz 

de insan değil miyJz7 Yalnız cinsimizin ayrı oluşumu 

bu halde kalmamıza sebep olmuştur.• ( 2 O 5) 

b. Anadolu Kadınlan ile Şehir Kadınlarının Çalışma Yönünden 

Karşılaştırılması 

Terakki Muhadarat Gazetesi'ne yazı gönderen Faika Hanım, kadının 

çalışması, ekonomiye katkıda bulunması görüşündedir. Bu görüş; 

• ..• modalar çıkmadan çıplak mı gezer idik. Diyelim 

ki Frenklerin işledikleri zariftir, biz özensek onlar 

gibi işleyemez miyiz? Şükür bizim de ellerimiz 

vardır, aklımız vardır. Ayine-i Şevketli Efendimiz 

bizim için ıslahhine emretmiştir diye d urup 

söylüyorlar. Oraya gidip çalışmalıyız. Hamaratlık 

edip paramızı kokonalara vereceğimize kendimiz 

yiyelim. Pederim Balıkesir'de memur iken o zavallı 

Anadolu kadınlarını gördüm ki alimallih çalışa çalışa 

erkeklerden ziyade kazanırlar. Cepte para olmadıktan 

sonra hanımlık neye yarar.•( 2 O 6) 

şeklinde ifade edilmiştir. 

c. Değerlendirme 

Bu dönem kadınlan sadece iş hayatında erkeklerin değil, kadınların da 

önemli bir rol alabileceklerini, çalışma hayatına atılmaları gerektiğini, bu 

( 205).Tera.kki Muhadarat Gazetesi, İstanbul, 1285 I 1869, Sy. S, s. 2 (Ra\,\a 
imzası). 

( 206 )Terakki Muhadarat Gazetesi, a. g. y., s. 3. 
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gerekliliğin de kadınlar tarafından önerildiğini ve kendilerinin de Batı 

kadınları gibi ekonomiye katkılan bulunması gerektiğini vurgulamışlardır. 
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102. Terakki-i Muhadarat 1285- 1286 

103. Terakki 
" (Devamı Terakki Eğlencesi 1287 

104. Terakki 12~ 

ıos . Tercüman-ı Ahval 1277 

106. Tıyatro 1874 

101. mum 1287 

108. Utarit 1284 

109. Vakayi-i Tıbbiye 1292 

110. Vakit 1291 

111. Vakut Yahut Mürebb-i 

Muhadarat 1291 - 1292 

112. Vatan 1283 

113. Zaman 12<xl 



181 

1860 - 1876 YIUARI ARASINDA ÇIKMIŞ GAZETELER 

1277 - 1860 ·, 

Tercüman-ı Ahval 

Ruzname-i Ceride-i Havadis 

1278 - 1861 

Tasvir-i Efkar 

1280 - 1863 

Ceride-i Askeriyye 

1282 - 1865 

Takviın-i Ticaret 

1283 - 1866 

Muhbir 

Ayine-i Vatan 

Vatan 

1284 - 1867 

Utarit 

Ruzname-i Ayine-i Vatan 

lstan bul (Resimli 

Veledükevab 

Mecmua-i Maarif 

Muhib 

1285 - 1868 

Terakki 

1286- 1869 

Muhib (Küçük) 

Terakki (kadınlara) 



Vakayi-i Zabtiyye 

Mümeyyiz 

Mümeyyiz (çocuklara 

Kevkeb-i Şarki 

Basiret 

Hadika 

Diyojen 

1287 - 1870 

Terakki (mizah) 

Asır 

Memalik-i mahrusa 

Hakayıkulvakayi 

Terakki 

Terakki (küçük mizah) 

Terakki eğlence 

Hadika 

Asrın eğlence nüshası 

Mir kat 

1288 - 1871 

Letaif-i asar (büyük) 

Letaif-i asar (küçük) 

İbret 

Devir 

Bedir 

1289 - 1872 

İbret 

Hadika 

Çıngıraklı Tatar 

Hayal 

1290 - 1873 

Sirac 
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SONU Ç 

Tanz i mat dö nemi , Osmanl ı Dev l e t i'n i n top l um yaşamında 

" Batılılaşma " ha reketleri ile önemli bir d e §işime neden olmuş 

bi r dönemdir. ~ Batılılaşma " hareketle r inin en beli r gin öz el 

l iği kadın ı n st a tüsü ile a i le yapısında mey dana ge l e n değişikli

l ik ve yen i l i kl erdir. Bu dönemde k a dın top l umda; siyasal , eko no

mi k, sosyal ve kültürel açıdan önemli bir varlık göstermiştir . 

Kü ltürel açıdan basın yaşamına girmesi, 1860-1876 tarihleri ara

s ı n da kamuoyu oluşturabilmesi yönüyle ileri düzeyde etkinlik gös

t e rmesi, görüş ve öQŞüncelerini yayınlayabilmesi belirgin yeni 

lik l erdir . 1860 yılından itibaren kadının önemli bir baskı grubu 

ol an b as ı n yaşamına girmesi ve aktif bir görev alması kamuoyun un 

bi l gi l e ndirilmesi ve eğitilmesi yönünden önemli bir değer taşımak

tadır. 

Güçlü bir ulusun devamlılığ ı kurumlarının ve baskı grup

ların ı n etkin l iğ i ile sağlanabi l ir. ~neml i bir baskı grub u a lan 

Basın'ın kamuoyu oluşturmada ve yönlendirmedeki işlev i dikkate 

a ~ indığında; Kadı nl arın bu grup içerisinde yer alma ları onları 

toplum ile daha da büt ü nleş t irecektir . Ka d ınların aktif bi r baskı 

grub u niteliğinde bulunan basında görev üst l enmeleri aynı zamanda 

hak ve ôzg ürlüklerinin k or unmasına ve geliştirilmesi açı s ı n dan 

iyi yönde bir gelişme alarak değer l end i rilmektedir. 

Kadının aile ve topl umda e t kin bi r konum alması ve eği

tilmi ş bir statüye kav u şturulması Bas ı nın bu yönde yönlendirmesi 

i le müm kün ol a bilecektir . 1860-1876 dönemin de Basın, bu gör e vi 



kadınlarında önemli görev üstlenmesi ile gerçekleştirebilme 

yolunda ilerleme göstermiş , kadınların sağlıklı ve kültürlü 

insan gücünün yetiştirilmesi konusunda eğitilmesini öncelik 

olarak saptanmıştır. 

Basın topluma doğru bilgilerle bilgilendirilmesi 

hususunda önemli bir görev ile karşı karşıyadır . Bu görev i ni 

kadınların da erkekler kadar bu organda yer almaları suretiyle 

yerine getirmesi kendisinden beklenilen bir durumdur . Bu yön

deki ilk gelişme 1860'dan sonraki basın yaşamında gündeme 

gelmiş , kadına yönelik haber ve yorumlar ile bilgilendirilme 

ve haberdar edilme işlevi ye rine getirilmiştir . 

1860'dan sonraki basın yaşamına kadınların girmesi 

önemli bir gelişme alarak değ~rlendirilmekle beraber, günümü z 

deki basın ahlak anlayışına uygun olarak bir statünün kazandırı -

1 amadığı görülmüştür . Çağdaş basın özgürlüğü çalışanların sorum

luluk ve yetkilerini en ince detaylarına kadar belirlemiştir . 

Bu aşama da bir basın özgürlüğünün yaratılması ve yaşatılması 

1860 sonrası dönemdeki gelişmelerin etkisi ile mümkün olabil 

miştir . 

1860-1876 dönemi basın yaşamı günümüz çağdaş basın 

yaşamına bir öncülük ve rehberlik etmiştir . Bu öncülüğü 

özellikle kadınların basına girmesinin sağlaması ile gerçekle 

şebilmiştir . 

21'nci yüzyıl " bilgi enerjisi " ile insan unsurunun 

ağır bastığı bir çağ olarak önemini korumaktadır . Bilgi biriki 

minin teknolojiye uyarlanması ile toplumun refah düzeyinin 



arttırılması hedeflenmektedir . Bu maksatla; 2000'li yıl
larda Türk kadınının eğitim seviyesini, tarım, sanayii, 

ve hizmetler sektöründe ekonomik katılımını arttırmak, 

sağlık ve hukuk güvenliğini sağlamak kültürel ve siyasi 

alanlarda hak ettiği statüyü kazandırmak, başlıca hedef 

olmalıdır. 

Bir hizmet söktörü olan Basında da kadının 2000'li 

yıllarda hak ettiği yeri alması, toplumu bilgilendirme ve 

bilinçlendirme görevini yerine getirebilmesi, uluslararası 

basın kuruluş ve ajansları ile koordineli çalışabilmesi ortak 

bir strateji ve hedef olmalıdır. 
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