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ÖZ 
II. Meşrutiyet Dönemi Fikir Akımlarının Kadın Algısı  

II. Meşrutiyet Dönemi’nin siyasi çalkantılarla dolu geçen ortamında, 

Osmanlı Devleti’ni ayakta tutma çabaları çok sayıda fikir akımının da ortaya 

çıkmasına yol açmıştır. Her bir fikir akımı kendi politikaları doğrultusunda 

siyasi ve toplumsal meselelere yaklaşırken, “kadın meselesi” de bunların 

arasında önemli bir yer almıştır. Kadınların içinde bulundukları toplumsal 

koşulların irdelenmesi ve bunların iyileştirilmesini konu edinen kadın meselesi, 

II. Meşrutiyet Dönemi boyunca farklı fikir akımları tarafından farklı açılardan 

ele alınmıştır. Söz konusu dönemden önce de, toplumların modernleşme ölçütü 

olarak kabul edilen kadın hakları meselesi, II. Meşrutiyet Dönemi’nin başlıca 

fikir akımları olan, Osmanlıcılık, İslamcılık, Batıcılık, Türkçülük akımı 

temsilcileri tarafından ele alınırken, öncelik ne kadar modernleşmek gerektiği 

sorusuna yanıt aramak olmuştur.  

II. Meşrutiyet Dönemi’nde kadınların toplum hayatının bir parçası 

olmalarının önündeki engeller nelerdir? Bu engellerin kaldırılması yönünde 

neler yapılması gerekmektedir? Kadınlar ne dereceye kadar ve hangi 

yöntemlerle eğitilmelidir? Hangi hukuki haklara sahip olmalıdırlar? Hangi 

işlerde çalışabilirler ve toplum hayatının neresinde durmaları gerekir? Gibi 

soruların yanıtlarını dini, siyasi, hukuki ve ekonomik gerekçelerle açıklayan 

fikir akımlarının kadın algıları da tamamen dini, siyaseti ve hukuku nasıl 

algıladıkları ile ilgili olarak değişmektedir. 
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ABSTRACT 
Perception of Women in the Second Constitutional Era Schools of 

Thought 

Amidst the political turmoil of the Second Constitutional Era, the many 

attempts to preserve the empire’s unity gave rise to the appearance of various 

schools of thought.  While each one approached political and social issues of 

the time with a unique set of politics, “the issue of women” also held an 

important place. This issue, which sought to delve into and improve the social 

positions of women, was broached differently by the different schools of 

thought throughout this period.  Prior to the mentioned era, the issue of women 

was considered a measure of modernity in society.  While the pioneering 

movements in the Second Constitutional Era, such as Ottomanism, Islamism, 

Westernisisim, Turkism, as well as the Socialists of the time, also placed strong 

emphasis on this issue, the fundamental problem was to address the parameters 

of modernity in an effort to establish to what extent the society had to be 

modernized.  What factors prevent women from taking an active role in society 

in the Second Constitutional Era? What has to be done in order to remove these 

obstacles? To what level must women be educated? Which techniques must be 

used in this education? What are their lawful rights? What are their 

employment options and where do they stand in the community?  The 

mentioned schools of thought tried to answer such questions in terms of 

religion, politics, law and economics and their perception of women also 

changed in direct accordance with how they perceived religion, politics, and 

law. 
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ÖNSÖZ 
Tezimizin konusu olarak “II. Meşrutiyet Dönemi”nin seçilmiş 

olmasının temel nedeni bu dönemde meydana gelmiş olan pek çok siyasi, 

sosyal ve ekonomik gelişmelerin Cumhuriyet Dönemi gelişim ve değişimlerine 

ışık tutmuş ve temel olmuş olmasıdır. Bir anlamda, Cumhuriyet Dönemi Türk 

siyasi, fikir ve sosyal hayatını tam anlamıyla kavrayabilmek için II. Meşrutiyet 

Dönemi’nin siyasî, fikrî ve sosyal ortamını idrak etmiş olmak gerekmektedir. 

Zira, tarih boyunca hiçbir değişim ve gelişim birden bire, önceliksiz ve 

temelsiz olarak cereyan etmediği gibi, Cumhuriyet Dönemi’nde  birbiri ardına 

gerçekleştirilen kadın devrimleri de, Meşrutiyet Dönemi’nde meydana gelmiş 

olan siyasî, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmelerin etkileri üzerine bina 

edilmiştir. 

Bunun yanı sıra, II. Meşrutiyet Dönemi’ nde bir çok fikir akımının 

ortaya çıkmış olmasının birer tesadüf değil, Osmanlı’yı ayakta tutabilme 

çabalarının farklı yöntemleri  olduğu anlaşılmaktadır. II. Meşrutiyet 

Dönemi’nin politik karmaşası, fikir hayatına da yansımış ve mevcut ortama 

getirdiği özgür havanın da etkisiyle, pek çok düşünce akımının bu dönemde ön 

plana çıkmasına neden olmuştur. Tezimizin konusu olan Meşrutiyet 

Dönemi’nde kadın sorununun, dönemin fikir akımları içinde incelenmesinin 

nedeni; kadın sorununun dönemin farklı siyasi çevrelerinde, aynı kendi ortaya 

çıkış sebeplerinde olduğu gibi, kadın sorununa da farklı çözüm yöntemleri 

bulmuş olmalarıdır. Tezimizin amacı, kadın sorunları olarak adlandırılan belli 

başlı mevzulara birbirinden farklı siyasi çevrelerin farklı yaklaşımlarını ortaya 

koymaya çalışmaktır. 

Tez konumuzun “II. Meşrutiyet Dönemi Fikir Akımlarının Kadın 

Algısı” olarak belirlenmiş olmasının nedeni ise; tarih boyunca dünyadaki pek 

çok devletin medenileşme süreçlerinde en çok üzerinde durulan mevzuların 

başında gelen kadın meselesinin, Türk Devletleri’nde de modernleşme 

sürecinin en önemli ölçütlerinden biri olarak kabul edilmiş olmasıdır. 

Dolayısıyla mevzuyu sadece feminen bir tartışma konusuna indirgemeye 

çalışmak büyük bir yanılgı olacaktır. Zira, sadece Türklerin kurdukları 
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devletlerde değil, tüm dünya devletlerinin tarihinde de modernleşmenin en 

önemli göstergelerinden biri olarak; kadına siyasî, sosyal ve ekonomik hayatta 

verilen değer esas alınmıştır 

“II. Meşrutiyet Dönemi Fikir Akımları’nın Kadın Algısı” konusu, 

öncelikli olarak II. Meşrutiyet Dönemi’ne girerken kadının genel durumunun 

ve bu dönemde ön plana çıkan fikir akımlarının ortaya çıkış ve yayılış 

süreçlerinin kısa bir tespitinin yapılmasını gerektirmektedir.  

Giriş bölümünde; “İslamiyet Öncesi ve Sonrası Türk Kadınının Genel 

Durumu”na kısaca değinilmiştir. Çünkü, tarihsel süreçte Türk kadınına biçilen 

rolün; ve bu doğrultuda ona verilmiş olan hakların tartışılması, Türk tarihine 

İslamiyet’in girmesi ile eş zamanlı olarak ön plana çıkmaktadır. Diğer taraftan 

İslamiyet ile birlikte, Türk kültürüne Arap unsurlarının girmeye başlaması ile 

değişen hukukî, dini ve sosyal yapı içerisinde, kadının da konumu bütünüyle 

değişmiştir.  

Osmanlı Devleti’nde kuruluş devrinden itibaren siyasi, ekonomik ve 

sosyal hayata şekil veren bütün hukuksal düzenlemelerde şeriat hukuku 

öncelikli olmuştur. Dolayısıyla, dönemin kadına ve kadın sorunlarına 

yaklaşımını anlayabilmek için öncelikle şeriat’ın kadına genel yaklaşımı 

hakkında bilgi edinmek zarureti ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple tezimizin giriş 

bölümünde İslamiyet’ten önce ve sonra olmak üzere iki farklı safha, konuya bir 

ön hazırlık safhası niteliğinde kısaca ele alınmıştır. Bu sebeple giriş bölümü bir 

anlamda, II. Meşrutiyet Dönemi’ne giriş niteliği taşımaktadır.  

1. bölümde; II. Meşrutiyet Dönemi’nin kadınlara sunduğu genel 

koşullar üzerinde durulmuştur. Kadının hukuksal anlamda “vatandaş” olarak 

kabul görebilmesinin derecesi, şüphesiz II. Meşrutiyet yönetiminin kadına 

çizdiği toplumsal çerçeve hakkında bize en net bilgiyi verecektir. Bu sebeple 

birinci bölümün ilk konusu olarak Meşrutiyet Dönemi kadınının hukukî 

durumu tercih edilmiştir. 

1. bölümde; hukukî anlamda kadının durumuna değinildikten sonra, II. 

Meşrutiyet Dönemi’nde kadınların eğitim hakkı üzerinde durulmuştur. Cahil 

olmak mı? Cahil bırakılmış olmak mı? sorusu tezimizin ikinci bölümünde 

sorulması gereken bir soru olarak ön plana çıkacaktır. Zira, dönem 
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ideolojilerinin kadına tanınmasını öngördükleri özgürlük miktarının ifadesi 

öncelikli olarak “kadının hangi seviyede eğitilmesi gerektiği” hesabı üzerinden 

yapılacaktır.  

1. bölümde; eğitim konusundan sonra II. Meşrutiyet Dönemi’nde 

kadınlara sosyal ve ekonomik hayatta verilmek istenen rolün tespiti yapılmaya 

çalışılmıştır.  Bu rolün hangi yönde ve ne miktarda değişmeye başladığı, sosyal 

hayatın ve ekonomik hayatın kapılarının onlara ne miktarda aralandığı ile 

ilişkilidir. II. Meşrutiyet Dönemi’nde kadınlara iş hayatının kapılarının hangi 

alanda ve ne ölçüde açıldığı, kurulan cemiyetler ve faaliyetleri, bize II. 

Meşrutiyet Dönemi’nde sosyal hayatta kadınların ne derece görünürlük 

kazandığı sorusunu yanıtlamamızda yardımcı olacaktır. 

2. bölümde tezimizin ana konusu olan II. Meşrutiyet Dönemi fikir 

akımları ve bunların kadın konusuna yaklaşımlarının ideolojik boyutu 

incelemeye alınmıştır. II. Meşrutiyet Dönemi düşünce akımlarının kadın 

meselesine bakış açılarını tam olarak anlayabilmek için, bu fikir akımlarının 

belli başlı temsilcilerinin görüşlerine bakmak gerekliliği bulunmaktadır. 

Çünkü, her toplumun ilerleyişinde öncü rolü aydınların oynadığını bilmekle 

beraber, düşünce ve anlayış bakımından toplumun bir adım önünde olması 

gereken ve bu sayede içinde bulundukları toplumu peşleri sıra değişime, 

dönüşüme götüren aydınlar arasındaki tartışmalar, medeniyet çizgisinde 

ilerleyişin rotasını belirlemiştir. Bu nedenle 2. bölümde fikir akımları ele 

alınırken “aydınların bakış açıları” ve “kadın konusuna yaklaşımları” merkeze 

alınmıştır. 

2. bölümde; II. Meşrutiyet Dönemi fikir akımlarının kadın sorununa 

yaklaşımları, son aşamada dönemin kadın kahramanları vasıtasıyla ele 

alınmıştır. Bu bölümde kadın kimliğinin kadın savunucularının genel 

özellikleri, birbirine benzer yönleri, hangi siyasi fikirlerin etkisinde kaldıkları, 

savundukları düşünceler ve dönemin kadın hareketine olan katkıları genel 

hatlarıyla incelenmiştir. 

3. bölümde; dönemsel gelişmelerin cereyan etmesi ve yayılması 

yolunda basın yayın organlarının en etkili vasıtalar olduğu düşünülerek, 

dönemin etkili basın yayın organlarının kadın konusuna yaklaşımları 
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incelenmiştir. Her dönem kamuoyunu uyandırma, bilinçlendirme, yeniliklerden 

haberdar etme ve en önemlisi toplumu yönlendirme görev ve sorumluluğunu 

üstlenen basın yayın organları, II. Meşrutiyet Dönemi’nde de bu görevlerini 

yerine getirmişlerdir.  

3. bölümde basın yayın organları, savunucusu oldukları siyasi fikirler 

dikkate alınarak incelemeye alınmışlardır. Her biri etkisinde kalmış oldukları 

siyasi fikirlerin savunuculuğunu yapan basın yayın organlarının, önde gelen 

temsilcilerinden örnekler verilerek bu yayın organlarının belli başlı kadın 

konularına yaklaşımları ele alındıktan sonra, son bölümde; II. Meşrutiyet 

Dönemi’nde ön plana çıkan kadın gazete ve dergilerinden de bahsedilerek, 

kadın kimliğinin ve kadın hareketinin kadın matbuatında nasıl ele alındığı 

kısaca gözden geçirilmiştir. 

Bu çalışmanın ortaya çıkması aşamasında gösterdiği ilgi ve destek 

dolayısıyla öncelikle değerli hocam Sayın Prof. Dr. Mahir Aydın’a, kaynak 

tarama ve arşiv çalışmaları sırasında katkılarını benden esirgemeyen Sayın 

Mustafa Çakıcı’ya, Hasan Ateş’e, Ensar Köse’ye, çalışmamın her aşamasında 

tecrübelerinden faydalanmamı sağlayan değerli arkadaşım Yalçın Lüleci’ye, 

çalışmalarım sırasında imkânlarından faydalandığım İSAM Kütüphanesi ve 

Atatürk Kitaplığı yetkililerine teşekkürü borç bilirim. 
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GİRİŞ 
II. Meşrutiyet Dönemi fikir akımlarının kadın konusuna yaklaşımlarını 

bahis konusu yapmadan önce, II. Meşrutiyet Dönemi öncesinde, Türk 

toplumunun siyasî, hukukî ve toplumsal yapısı üzerinde genel hatlarıyla 

durmak daha doğru olacaktır. Zira, bir toplumun kültürü; o toplumun siyasette, 

bilim ve teknolojide, eğitimde, hukukta, ekonomide, din ve ahlâkta çizdiği 

genel tavır ve sorunlarını çözme yöntemi olarak ifade edilmiştir.1 Türk 

toplumunun kültürel yapısı içinde, kadına verilen değerin, hangi aşamalardan 

geçerek II. Meşrutiyet Dönemi’ ne gelindiği ve II. Meşrutiyet Dönemi içinde 

kadının toplumsal konumunda ne yönde bir değişim olduğunu idrak 

edebilmemiz için, II. Meşrutiyet öncesi Türk kadınının, tarihsel süreçteki 

toplumsal konumuna genel hatlarıyla bakmak, dönemin mukayeseli bir 

değerlendirmesini yapabilmek adına gerekli bulunmuştur. Bu doğrultuda, 

İslamiyet’in Türk Kültürü’ne dahil oluşunu, esas almamız gerekmektedir. Zira, 

İslamiyet’in gelişiyle birlikte Türk kadınının medeni durumunda belirgin bir 

farklılığa rastlanırken, bu farklılığın temel nedenini İslamiyet ile birlikte gelen 

Arap etkisi ile açıklamak yerinde olacaktır.  

Türk toplumlarında, İslamiyet’ten önce doğal koşulların gerektirdiği 

biçimde, çetin koşullarda eşiyle birlikte yaşam mücadelesi veren ve onunla eşit 

koşullara sahip bulunan Türk kadını, hukukî anlamda henüz tam bir güvence 

altında bulunmasa da doğurganlığı, ölçüsünde özgür kabul edilmiştir. Göçebe 

toplum yapısından toprağa bağlı yerleşik uygarlık düzenine, ardından da İslami 

kültür çevresine giren Türk kadınının etken yaşamı bundan sonraki yüzyıllarda 

edilgen bir hale dönüşmüştür.2 Burada üzerinde önemle durulması gereken 

nokta, İslâmiyet’in hangi esaslarının, hangi anlayışlarla uygulanması 

neticesinde kadının edilgen hale dönüştürülmüş olduğudur. 

Türk kadınının zamanla kendini içinde bulduğu adaletsiz ve eşitliksiz 

koşulların en önemli sebebi olarak İslâmiyet’ in içindeki Arap etkisi 

gösterilirken; diğer taraftan Arap toplumlarında da, İslâmiyet öncesinde var 

olan toplumsal, siyasal ve ekonomik anlamda olumlu koşulların İslamiyet’ in 

                                                 
1 Şerif Mardin, Türk Modernleşmesi, İstanbul 1991, s. 23. 
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gelişinin ardından Arap kadınlarının aleyhine bir şekilde geliştiğinin ifade 

edilmiş olması da dikkat çekici bir nokta olarak gözükmektedir.3 Bu durumda 

İslamiyet’ in Arap etkisini özellikle de kadının toplumsal konumu açısından bir 

gerileme sebebi olarak gören Türk Müslümanlığının karşısında, Araplığın 

değil, İslamlığın kadınların aleyhine olduğuna dair bir görüş bulunmaktadır. 

İslamiyet’ten önceki Türk toplumlarında, kadının aile ve toplum 

yaşantısında sahip olduğu eşitlikçi konum, daha çok göçebe toplum 

yaşantısının bir gereği olarak karşımıza çıkmaktadır. Erkeğiyle birlikte 

çalışmayı ve üretmeyi bir yaşam biçimi olarak benimsemiş olan Türk kadını, 

İslamiyet’ten sonra da bu özelliğini sürdürmenin yollarını aramıştır.4 Ancak 

yaşam tarzının değişmesi neticesinde kadının ekonomik hayatın dışında 

kalması, toplum hayatında sahip olduğu eşit konumun da değişmeye 

başlamasına yol açmıştır. Türk kadınının konumunu değiştiren ikinci önemli 

faktör ise İslamiyet’in benimsenmesi olmuştur. 

İslâmiyet’i kabul eden Türkler Anadolu’yu sadece fetihlerle zapt 

etmemiş, burada çok çeşitli kültürel müesseseler de inşa ederek, askerî 

başarılarını temellendirmeleri sayesinde, yeni topraklarında eriyip 

gitmemişlerdir. Anadolu toprakları, bu sayede önce Türk ardından da Türk 

İslam yurdu haline gelebilmiştir. Anadolu’ya gelen Türkmen kadınlarının 

göçebe yaşamdan, yerleşik yaşama geçişinin yarattığı en büyük sıkıntı, yani 

şehir yaşamında Türkmen kadınlarının iş sahibi olabilme sorunu, Ahi 

Teşkilatı’nın kurulmasını zorunlu kılmıştır.5 Türk- İslam Medeniyeti’nin 

temellerinin atıldığı bu dönemde kurulan Ahi Teşkilatı’nın kadınlar kolu olan 

“Anadolu Bacıları Teşkilatı” (Baciyan-ı Rum) devrin sosyal, kültürel, ticarî ve 

siyasî müesseselerinin başında gelmiştir.6 Anadolu Selçukluları zamanında 

kurulan Bacılar Teşkilatı, yalnızca bu devirde değil, Osmanlı Devleti’nin 

kuruluş ve gelişme dönemlerinde de oldukça etkili olan bir kuruluş olmuştur. 

Göçebe kültüründen getirdikleri yetenekleri ile İslamiyet’ten önce at sırtında 

                                                                                                                                 
2 Necla Arat, Kadın Sorunu, İstanbul 1980, s. 56. 
3 İlhan Arsel, Şeriat ve Kadın, İstanbul 1991, s. 20. 
4 Mikail Bayram, Selçuklular Zamanında Genç Kızlar Teşkilatı (Baciyan-ı Rum), 1987, 
s.35. 
5 A.e., s.40. 
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erkeklerle birlikte savaş alanından eksik olmayan Türk kadınının askeri 

yeteneğini “Bacılar” sürdürmüştür.7 Bacılar’ın Türk kadın tarihindeki en büyük 

önemleri şüphesiz toplumsal yaşamın pek çok alanında erkeklerle birlikte var 

olabilmeleri olmuştur. Öyle ki, kadınların erkeklerin gerisinde değil yanında 

yer aldıkları alanlara sema ve zikr törenleri de dahil olabilmiştir.8 

Türk kadınının İslamiyet’ten sonraki özgürlüğünün sınırlarının nasıl 

çizildiğini görebilmek için, öncelikle “İslam Anayasası” anlamına gelen 

“şeriat” kavramının yeterince anlaşılması gerekmektedir. Sadece dinî değil, din 

dışı tüm konularda da bir yargılar bütünü anlamına gelen Şeriat, “Şâri’nin 

seslenişi” manasına gelmektedir. Burada ‘Şâri’ olarak kastedilen Tanrı ve onun 

sözcü olarak görevlendirdiği elçisi yani resulü Hz. Muhammed’dir. Şeriat adı 

verilen dinsel hukukun kaynağı; Kur’an-ı Kerim’den sonra peygamberin söz ve 

davranışlarını esas alan sünnet ve hadisler olarak kabul edilmiştir.9 İslâm 

Anayasası’nı oluşturan şeriat’ın kadına yaklaşımında kadına verilen aslî 

görevler çocuk doğurmak, doğurduğu çocukları emzirmek, onlara bakmak 

olarak nitelendirilmektedir. Kadının evlenmeden önce babasının, evlendikten 

sonra ise kocasının yetki ve sorumluluğu altında bulunmasının gerekli 

görülmesi, kadını sadece korunaklı değil, aynı zamanda bağımlı ve aciz 

konuma sokmuştur. Sürekli olarak vesayet altında bulunması gerektiği 

düşünülen kadın, onun adına söz söyleme ve karar verebilme yetkisi sürekli 

koruması altında bulunduğu erkeğe ait olmasından ötürü, bir müddet sonra 

kendi evliliğinde dahi tek başına karar alıp veremez hale gelmiştir. 10 

İslam devletlerinde halife sultanların çıkardıkları fermanların daha 

ziyade Müslüman halkın uyması gerekli görülen yasaklar üzerine inşa edildiği 

görülmektedir. Ve bunların büyük bir çoğunluğunda, Müslüman kadınların 

uymak zorunda oldukları sosyal yasaklar yer almaktadır.11 Müslüman Osmanlı 

toplumuna baktığımızda, Osmanlı kadınlarının cinsiyet imtiyazlarını kaldırma 

mücadelesinin, düşünce safhasının başlangıç noktasının 15. yy a kadar gittiği 

                                                                                                                                 
6 A.e., s.39. 
7 A.e., s.51. 
8 A.e., s.53. 
9 Arat, a.g.e, s.59. 
10 A.e., s.70. 
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görülmektedir. Divanı olan ilk kadın şair olarak bilinen Mihri Hatun’un henüz 

bu dönemde yazmış olduğu dizeler ‘kadınlık mefkûresi’ (kadınlık 

düşüncesi)nin 15. yüzyıla kadar gittiğini açıkça göstermektedir: 

Derler ki eksik akıllı olur kadınlar  

Uygundur her sözünü boş saymak 

Mihri duacınızın zannı budur 

Şu sözü der ol kâmil kişiler; 

Ehl bir kadın iyidir 

Ehl olmayan bin erkekten 

Bir kadın ki zihni paktır 

İyidir bin anlayışsız erkekten12 

Osmanlı Devleti’nde kadın sorunsalının bu kadar evvel telaffuz 

edilmesine rağmen, toplumsal manada kabul görmesi için en az üç yüz yıl daha 

geçmesinin nedenini anlayabilmek için, devletin tüm teşkilatıyla kuruluş 

temellerine bakmak gerekmektedir. Zira, kuruluştan yükselişe doğru savaşçı bir 

zihniyet ve fetihçi bir siyaset ile ilerleyen Osmanlı Devleti’nin askerî 

geleneğinde, kadın kavramı en önemli nitelik olan savaşçılıkları üzerinde 

olumsuz etki yaratan bir unsur olarak görülmüştür. 13 Bunun en önemli kanıtı, 

kuruluş ve yükselme dönemlerinde yeniçerilerin evlenmelerinin kesinlikle 

yasaklanmış olması,14 Duraklama Dönemi’nde ise ocağın bozulmasının en 

önemli nedeni olarak askerlerin evlenmeye başlamalarının gösterilmiş 

olmasıdır. 

Diğer taraftan, Osmanlı toplumunda kadın köleliği anlamına gelen 

cariyelik kurumunun yaygınlığı, kadını sadece köle olarak değil, cinsel bir 

meta olarak görme eğiliminin yüzlerce yıl sürmüş olması, Müslüman Osmanlı 

toplumu gibi kadın iffetine her şeyden çok önem veren bir toplum için çelişkili 

bir toplumsal ahlâki yapının varlığına işaret etmektedir. Burada üzerinde 

önemle durulması gereken nokta şudur ki; hukukî yoldan yasaklanmadığı 

sürece kadın köleliğinin geride kaldığını ifade etmek yanlış ve aldatıcıdır. Zira, 

                                                                                                                                 
11 A.e., s.71. 
12 Yaprak Zihnioğlu, Kadınsız İnkılap, İstanbul 2003, s.42. 
13 Mardin, a.g.e., s.72. 
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toplumun belirli kesimlerince kadın köleliğinin eleştirilmesi ve yahut kadın 

kölelere iyi davranılmasının öğütlenmesi, Osmanlı Devleti’nde köleliğin 

yasaklandığı veya hoş görülmediği anlamına değil, bilakis, köle kişilerin 

statülerini meşru görmek ve göstermek anlamına gelmektedir. 

Osmanlı Devleti’nde kuruluştan itibaren şehir ve kırsal kesimdeki aile 

yapıları, o bölgenin ekonomik koşullarına ve sürdürülmekte olan ekonomik 

faaliyetlere göre değişiklik göstermiştir. Buna göre, kırsal kesimlerde tarımsal 

faaliyetlerin sürdürülmekte olması, büyük aile tipini ön plana çıkarırken, üç 

neslin bir arada yaşadığı bu aile yapısı beraberinde daha geleneksel bir yaşam 

tarzını getirmiştir. 19. yüzyıla gelindiğinde, yani artık Batılılaşmanın 

modernleşme ile eş görüldüğü ve Batı tarzında yeniliklerin ön plana çıktığı, 

sadece askerî değil aynı zamanda toplumsal pek çok yeniliğin de Osmanlı 

toplumuna girmeye başladığı bir dönemde, daha önce yalnız İstanbul, İzmir 

gibi büyük şehirlerde yaygın olan çekirdek aile tipi ön plana çıkmıştır. 15 Bu 

aile tipinde erkek dışarıda çalışarak evin geçimini üstlenirken, kadın “zevce” 

olarak eşinin ve çocuklarının bakımını en iyi şekilde yerine getirebilmek ve 

aynı zamanda evinin işlerini de düzenleyebilmek için evin içinde çalışmaktadır. 

Burada kadının bu görevlerini yerine getirirken yardım alabileceği bir önceki 

nesil ile bir arada bulunmadığı bir aile yapısı söz konusu olduğu için, 

“zevcelik” ve “annelik” görevini en iyi şekilde yerine getirebilmesi için 

eğitilmesinin önemi ön plana çıkmıştır. 

Diğer taraftan, diplomatik, politik, ekonomik veya ilmî amaçlarla yurt 

dışı seyahatlerinin Osmanlı Devleti’nde arttığı bu dönemde, yurt dışına giderek 

Batı tarzı eğitim almış olan Osmanlı erkeğinin, yurda döndüğünde kendisine 

denk kabul edebileceği bir eşin de “Avrupaî bir eğitim tarzı”ndan geçmiş 

olması gerekliliği ortaya çıkmıştır.16 Hâlbuki Osmanlı Devleti’nde son döneme 

kadar ki eğitim sürecine bakıldığında oldukça geleneksel ve dinî ağırlıklı bir 

eğitim programına rastlanmaktadır.  

                                                                                                                                 
14 A.e., s.73. 
15 İlber Ortaylı, Osmanlı Toplumunda Aile, İstanbul 2009, s.20. 
16 Emine Öztürk, Türk Kadınının Feminizme Bakış Açısı, Yüksek Lisans Tezi, At.Ü.SBE. 
Erzurum 2003, s.104. 
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Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Dönemi’ne kadar süregelmiş olan 

eğitim kurumları, kadınların dışarıda bırakıldığı en önemli kurumlardan biri 

olarak gözükmektedir.17 Öncelikle ilköğretim, sıbyan mekteplerinde verilmiş, 

cami ve mescitlerin imam ve müezzinleri ya da yaşlı hafız kadınlar tarafından 

verilen bu eğitimi kız öğrenciler pek çok sebeple yarıda bırakmak zorunda 

kalmışlardır. Çünkü kız öğrencilerin sıbyan mektebinden sonra eğitimlerini 

sürdürebilecekleri daha yüksek kademede bir okul olmadığı gibi, genellikle 

ergenlik çağına ulaşmış olan kız çocuğu, “aile ve toplum baskısı” sebebiyle 

tahsil hayatına devam etmek yerine, ev ve akraba ortamında kendisini erken 

yaşta bekleyen evlilik sürecine hazırlanmayı tercih etmiştir.18  

Bütün bu eğilimlerin ilk kırılış noktası Tanzimat’la olmuştur. Ardından 

1856 Islahat Fermanı yazı üstünde de olsa hiçbir Osmanlı vatandaşının 

cinsiyetinden dolayı ikinci sınıf kabul edilemeyeceğini belirtmiştir.19 Bu karar 

sadece resmiyette de olsa, kadınların da artık erkekler kadar vatandaş oldukları 

anlamına gelmektedir. Ve buna göre artık kadınların da, eğitim, hukuk ve 

sosyal hayata dair erkeklerin sahip oldukları haklardan faydalanabilmelerinin 

gündeme gelmesi ve tartışma konusu yapılması söz konusu olacaktır.  

Eğitim hakkı, Tanzimat Dönemi içinde kadınlara verilen haklar 

kapsamında belki de en önemlisidir. Çünkü kadınlara sadece “iyi bir eş ve iyi 

bir anne olmanın eğitimi” dışında bir eğitim verilmesi ihtiyacının duyulması ve 

bunun uygulamaya konulması, şüphesiz kadınlara artık sadece bir eş ve anne 

olarak bakılması gerektiği düşüncesinin yıkılması anlamına gelmektedir. Bu 

dönemde genç kızların öğretmenlik eğitimi alarak öğretmen olmaları ve 

mesleklerini icra edebilmek için evlerinden uzaklaşıp başka şehirlere 

gidebilmeleri düşüncesi mevcut toplumsal koşullar içinde her ne kadar hemen 

kabul edilebilir bir durum olmamışsa da bunun yasal düzlemde önünün 

açılması bile büyük bir ilerleme olarak kabul edilmelidir.  

Osmanlı Devleti’nin ilk anayasası ve kısa süreli I.Meşrutiyet 

Dönemi’nin başlangıcı olan 1876 Kanun-ı Esasi belgesi ile cinsiyet ayrımı 

                                                 
17 A.e., s.105. 
18 Tiğinçe Oktar, Osmanlı Toplumu’nda Kadının Çalışma Yaşamı, İstanbul 1998, s.31. 
19 Öztürk; a.g.e., s.108. 



 7

yapılmaksızın tüm halkın ilkokul seviyesindeki eğitimi almaları zorunlu hale 

getirilmiştir. 1905 yılında, II. Meşrutiyet Dönemi’ ne çok az bir zaman kala 

kızlara eğitim veren resmi ilkokul sayısı 304 iken, karma eğitim veren ilkokul 

sayısı 3621’e ulaşmış; Ortaokulların sayısı ise 69’u taşrada, 15’i İstanbul’da 

olmak üzere 84 adet olarak tespit edilmiştir.20 

Osmanlı-Türk Modernleşmesi kapsamında kadınların rolünün oldukça 

önemli olduğunun idrak edilmesi, II. Meşrutiyet Dönemi ıslahatlarında 

kadınlara yönelik yapılan her türlü düzenlemede kendini fark ettirmektedir. 

Kadınlar bir tür kalkınma projesinin oldukça belirgin ama bir o kadar da 

edilgen göstergeleri olarak karşımıza çıkmaktadırlar.21 Yirminci yüzyılın 

başlarında aynı bugün Avrupa Birliği olarak teşekkül eden Hristiyan alemi 

gibi; Osmanlı Devleti’nin Batı algısını Avrupa, Avrupa’yı ise Hristiyan 

dünyası oluşturmaktadır. Söz konusu Avrupa, yeniçağdan itibaren bilim, 

teknik, kültür alanında doğunun mirası üzerine inşa ettiği gelişmiş bir yapı 

üzerinde yükselmektedir. Tanzimat Dönemi ile birlikte Osmanlı Devleti’nin 

Batıya yöneldiği ve Batı modelli eğitim yöntemlerini benimsemeye başladığı 

bu dönemde, elit zümrenin; yani iktidara yakın olan seçkin ailelerin kızlarının 

kendi evlerinde özel öğretmenlerinden aldıkları başta Fransızca eğitimi olmak 

üzere kültür ve sanat derslerini de belirtmek gerekmektedir. Çünkü daha 

sonraki dönemde “kadın hareketi”ni meydana getirecek olan önemli isimler bu 

“Batılı normlarda yetiştirilen kızlar” arasından çıkacaktır.  

Ahmet Cevdet Paşa’nın kızları Fatma Aliye ve Emine Semiye; Tıbbiye 

Nazırlığı yapmış Sakızlı İsmail Paşa’nın kızı Leyla Saz ve daha birçokları elit 

zümrenin modern yetiştirilmiş kızları olarak örnek gösterilebilirler.22 

Meşrutiyet öncesi kadınların genel durumlarının iyileştirilmesi 

konusunda bir başka önemli atılım da, onlara meslek kazandırma ve böylelikle 

toplum hayatına katma girişimleri şeklinde olmuştur. Kadınlara uygun görülen 

meslekler zamanın ve toplumsal koşulların izin verdiği ölçüde belirlenmiş ve 

bu doğrultuda yapılan çalışmalar hükümet tarafından da desteklenmiştir. Ebelik 

                                                 
20 a.g.e. 
21 Zihnioğlu, a.g.e., s.15. 
22 Oktar, a.g.e., s.32. 
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ve öğretmenlik bu dönemde ön plana çıkarılan ve kadınların icra etmeleri 

uygun görülen, daha doğrusu yapmalarında bir sakınca görülmeyen, dolayısıyla 

kız öğrencilerin de bu doğrultuda yetiştirilmelerine olanak sağlanan öncelikli 

mesleklerdir.23 Toplumsal yapı dolayısıyla özellikle ebelik eğitimi, erkek 

hocalar tarafından verilemeyeceği için Avrupalı ve kadın hocalar tarafından 

İstanbul’da haftanın belirli günleri teorik ağırlıklı olarak verilmiştir. Kadınların 

meslek hayatına girmeleri aşamasında Tanzimat Dönemi’nde başlayan bir 

eğilimle ebelik mesleği ilk rağbet edilen meslek olma özelliği taşırken, 

Meşrutiyet Dönemi’nde de çok sayıda Müslüman kadın bu mesleği tercih 

etmiştir.24 

Meşrutiyet öncesi dönemde kadınların eğitimi ve aldıkları eğitim 

neticesinde toplumsal hayata katılmalarını teşvik etme çalışmaları dışında, 

kadın haklarındaki eşitsizliğin giderilmesi yönünde hukukî manada 

gerçekleştirilen önemli düzenlemelerden ikisi 1858 Arazi Kanunu ile 1881 

Sicil-i Nüfus Nizamnamesi’dir. Bu kanunlara göre; kadınlar da “mirastan pay 

alabilme” hakkına kavuşurken evlilik kurumu daha resmî bir nitelik 

kazanmıştır.25 

II. Meşrutiyet öncesi döneme kadın hakları açısından bakıldığında, 

başta eğitim ve hukukî konular olmak üzere siyasî, iktisadî ve sosyal alanlarda 

da Türk kadınının içinde bulunduğu mevcut koşulların oldukça eşitliksiz bir 

anlayış içerisinde uzun yıllar boyunca kaderine bırakıldığı fark edilmektedir. 

Meşrutiyet Dönemi’ne girerken kadın haklarının daha yoğun bir şekilde 

gündeme gelmesi ile birlikte, Kur’an-ı Kerim’in kadınlarla ilgili bölümlerinin 

yeniden okunup incelenmesi yönünde yapılan çalışmalar ağırlık kazanmıştır. 

Çünkü Osmanlı devleti her ne kadar farklı hukuk sistemlerini bünyesinde 

barındırmış olsa da Kur’an-ı Kerim’e bağlı şeriat hukukunun ön planda olması 

nedeniyle, her türlü sorunda olduğu gibi kadın sorununda da ilk önce Kur’an-ı 

Kerim’e başvurulmuş ve sorunların çözüm yolunda hukuki dayanaklar yüzlerce 

yıl boyunca burada aranmıştır.  

                                                 
23 A.e.,s.33. 
24 A.e., s.36. 
25 Öztürk, a.g.e., s.108. 
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Bu konuda ilk önemli çalışmaları yapan isimlerden biri olarak Mısırlı 

Kasım Emin’i görmekteyiz. “İslam modernistleri” arasında telaffuz edilen 

Kasım Emin, ‘Kadınların Hürriyeti’ adlı eserinde; örtünmenin sadece İslam 

toplumlarına özgü bir davranış biçimi olmadığını, daha tarihin ilk 

dönemlerinden itibaren Eski Yunan toplumundan Hristiyan toplumlarına kadar 

hemen her toplumda görüldüğünü ifade ederek, bu dönemdeki örtünme 

biçiminin, İslamiyet’in istediği örtünme şekli olmadığını belirtmiştir. Mısırlı 

Kasım Emin, İslamiyet’in ilk yıllarında bile bu denli bir örtünme tarzının 

görülmediğini söylemiş ve İslamiyet’in özünden uzak bulduğu bu toplumsal 

davranış biçimini kararlı bir biçimde eleştirmiştir.26 Kasım Emin, “örtünme” 

konusundaki fikirlerini, içinde bulunduğu döneme göre oldukça radikal bir 

biçimde ifadelendirmiş ve asıl önemli olanın, örtünmeye gerek duymadan da, 

“kadının ahlâkî yapısındaki üst seviye”yi koruması olduğunu, erdemli bir 

kadının örtünmeden de iffetini koruyabileceğini belirtmiştir. 

II. Meşrutiyet Dönemi’ne kadar süregelen kadın hareketinin gelişimine 

bakıldığı zaman, 1868 yılında imzasız mektuplar ile başlayıp Türk Kadınlar 

Birliği’nin kendini feshettiği 1935 Mayıs’ına kadar sürdüğü kabul edilen 

dönem “birinci dalga feminizm dönemi” olarak telaffuz edilmiştir.27 Uzun bir 

dönemi kapsayan birinci dalga feminizm evresi de üç ayrı bölümde incelenmiş 

olduğu için, bu ara devreleri bilmek, II. Meşrutiyet Dönemi’nin kadınlık 

tarihinde hangi safhayı teşkil ettiğini bilmek açısından önem taşımaktadır. 

Birinci dalga kadın hareketi üzerinde çalışmalar yapan sosyologlar bu dönemi; 

Erken Dönem, II. Meşrutiyet Dönemi ve Cumhuriyet Dönemi evreleri olmak 

üzere üç ayrı bölümde incelemişlerdir. Ve bu sınıflandırmaya göre; 

- İlk imzasız kadın mektubunun yayınlandığı 1868 yılı ile II. 

Meşrutiyet’in ilan edildiği 1908 yılları arası olan dönem “Erken Dönem 

Hareket-i Nisvanı”, 

- II. Meşrutiyet’in ilan edilmesiyle başlayan 1908 yılı ile Milli 

Mücadele Dönemi’nin savaşlar safhasının sona erdiği 1922 yılları arası dönem 

“ II. Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Feminizmi”, 

                                                 
26 A.e., s. 106. 
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- Cumhuriyet’in ilan edildiği 1923 yılı ile başlayan ve 1935 yılına kadar 

süren feminist fikir ve eylem çalışmalarının hepsi “ Birinci Dalga 

Cumhuriyetçi Feminizm” evresi olarak kabul edilmiştir.28 Bu evreleri 

birbirinden ayırırken “Feminizm” olarak nitelendirdiğimiz hareketleri aslında 

tarihî sürecinde “kadınlık mefkûresi” olarak ifadelendirmek çok daha doğru 

olacaktır.  

“Kadınlık mefkûresi” olarak ifadelendirilen fikrin açılımını 

yaptığımızda; her şeyden önce insan olarak değer görebilme, ardından erkekler 

gibi toplumun bir parçası olarak kamusal alanda yer alabilme ve toplumsal 

konumlarını daha yüksek bir seviyeye getirebilme hedefleri anlatılmak 

istenmiştir. Kadınlık mefkûresi, amaçlanan bu hedefler doğrultusundaki 

engelleri saptama, çözüm önerileri üretme ve eyleme geçirme süreçlerini de 

kapsayan bütün kadınlık ideallerini tek bir tanım altında birleştirmiştir.  

Erken Dönem kadın hareketi olarak ifadelendirilen dönem; kadınlığın 

yükseltilmesi maksadıyla gereken birikimi yaratması, sosyal hayatta, kamusal 

alanda ve basında ilk kez var olabilme mücadelelerini kapsaması nedeniyle 

yarım yüzyıla yakın en zorlu, dolayısıyla en önemli evreyi kapsamaktadır. 

Kadınlığın kendini ispatlama evresi olan bu süreç, kendinden sonra gelen II. 

Meşrutiyet ve Milli Müdafaa Dönemleri’nde, yeni nesil kadınların katılımıyla 

devam edecek olan kadın mücadelesinin sağlam temelleri olmuştur.29 Söz 

konusu dönem Osmanlı tarihinde ilk defa erkek hâkimiyetindeki matbuat 

alanında Fatma Aliye ve Şair Nigar gibi Müslüman Türk kadınlarının adının 

duyulduğu ve bu kadın münevverlerin Batı basınında da adlarından söz 

ettirdiği bir dönem olmuştur.30  

Diğer taraftan, II. Meşrutiyet Dönemi’ne girerken, artık Dağılma 

Dönemi’ne girmiş olan Osmanlı Devleti’nin, yüksek bir medeniyet çizgisinde 

olan Batılı büyük devletlerin, sadece askerî üstünlükleri sebebiyle değil, 

kendilerini ayakta tutan başka maddî ve manevî değerler sayesinde bu denli 

güçlü bir şekilde ayakta durduklarını fark ettiği anlaşılmaktadır. Bu fark ediş 

                                                                                                                                 
27 Zihnioğlu, a.g.e., s.20. 
28 A.e., s.21. 
29 A.e., s.24. 
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sürecinin bu kadar geç olması ve önce duraklama sonra da gerilemenin 

durdurulması için çözümlerin sadece askerî yeniliklerde aranması, ülkeyi 

dağılma sürecine getiren koşulları hazırlamıştır.  

Osmanlı elçileri Batı’da görevli bulundukları süre zarfında şunu 

anlamışlardır ki, Avrupalı hükümdarlar kendilerine bağlı bulunan halklarına 

mülkiyet, eğitim gibi belli başlı haklar tanıyıp devlet yapılarını bu yolla halka 

dayandırıp güçlerini arttırmaya başlamışlardır. “Tanzimat Fermanı”nın 

hazırlanmasında ve Tanzimat Dönemi’nin başlamasında işte bu fark ediş süreci 

oldukça etkili olmuştur.31 Tanzimat Fermanı ile sadece Batı modelinde siyasî 

ve askerî yapı değil, Avrupa kültürü ve sosyal yapısına ait bir takım manevî 

özellikler de Osmanlı İmparatorluğu’na girmeye başlamıştır. Bundan böyle 

Osmanlı toplumunda gelenekçi kesimin eleştirileri sistematik bir şekilde her 

türlü yenilik girişimine karşı olacaktır.32 

II. Meşrutiyet Dönemi’nin genel koşullarına geçmeden önce, Dağılma 

Dönemi’nin şüphesiz en önemli hükümdarı olan, şimdiye değin hakkında en 

çok inceleme yapılan, en çok kitap yazılan padişahı II. Abdülhamit’ten kısaca 

bahsetmek gerekmektedir. Zira, her iki meşrutiyetin ilanında yönetimin başında 

olmasının da ötesinde, onun 33 yıllık hakimiyeti, son dönem Osmanlı 

Devleti’nin siyasi ve sosyal tarihi açısından oldukça dikkat çeken bir dönem 

olmuştur. II. Abdülhamit Dönemi’nin sadece Türk tarihi değil, çağdaşı 

devletlerin tarihi içinde de bu kadar önem taşımasının nedeni; Osmanlı 

Devleti’nin içinde bulunduğu jeo-politik konum itibariyle II. Abdülhamit’in 

uyguladığı ve uygulamak zorunda kaldığı siyasî, sosyal ve ekonomik 

politikalardır.  

Bu noktada, II. Abdülhamit, birbirinden farklı siyasî görüşe sahip 

tarihçiler tarafından farklı şekillerde yorumlanmıştır. ‘Ulu hakan’ ile ‘Kızıl 

Sultan’ arasında gidip gelen bu anlatımlar arasında, aslında bizi asıl 

ilgilendiren onun uyguladığı politikalar ve bunları içinde bulunduğu dönemin 

hangi siyasî, sosyal ve ekonomik koşulları altında uygulamış olduğudur. 

                                                                                                                                 
30 A.e., s.45. 
31 Mardin, a.g.e., s.14 
32 A.e.,s.15. 
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İdaresi döneminde devletin mali bir zayıflık içinde bulunması sebebiyle, 

yabancı sermaye sahiplerine ödünler verilirken, memur ve asker maaşlarının 

kesintiye uğraması söz konusu olmuştur. Osmanlı Devleti, Rus ve Yunan 

savaşlarından sonra Ermeni, Girit ve Balkan sorunları ile uğraşırken, II. 

Abdülhamit, içte düzeni, istikrarı ve otoriteyi sağlamak adına sıkça “sansür ve 

hafiyelik” yöntemlerine başvurmuştur. Diğer taraftan onun döneminde devletin 

deforme olmuş, yozlaşmış pek çok kurumunda iyileştirmeler yapılmış, bu 

kurumların bir kısmının yerine de yeni ve daha işlevli kurumlar açılmıştır.33 II. 

Abdülhamit’in otuz yılı aşkın padişahlığı zamanında uygulamış olduğu sansür 

yöntemi onun yazılı basının siyasî ve toplumsal hayattaki gücünü çok iyi 

kavradığını göstermektedir.  

O, basında sürekli olarak uyguladığı sansür yöntemini, zararlı 

yayınların halkın yararına önlenmesi, şeklinde tanımlamaktadır.34 Bu dönemde 

II. Abdülhamit Dönemi’nde uygulanan baskı ve sansürleme yöntemlerinin 

ifade edildiği kadar başarılı olmadığı, özellikle gençlerin yabancı basını kendi 

yöntemleri ile takip edebilmiş olmalarından, Batı düşüncesinin ve modasının 

ülkeye girebilmiş olmasından anlaşılmaktadır.35 II. Abdülhamit’in ilk yıllarında 

Osmanlı fikir hayatında iki ana düşünce ön plana çıkmıştır. “Batıcılık ve 

İslamcılık”. Osmanlıcılık, bu dönemde siyasî bir hareketten çok siyasi bir 

kurtarma ve kalkınma projesi olarak algılanmaktadır. Ve bünyesinde her iki 

düşünceyi birden temsil eder görünmektedir. Batıcı düşüncenin temsilcileri ve 

bu fikri benimsemiş olanlar, geleneksel değil modernleştirilmiş eğitim 

kurumlarında yetişen ve Batı’nın Aydınlanma düşüncelerinden ve Batılı 

Oryantalistlerden etkilenmiş, bürokrat-aydın kimselerdir. Bu düşüncedekiler 

devletin gerileme sebebi olarak İslam dinini görmüşlerdir. Ama aralarında Yeni 

Osmanlılar muhalefetinin önde gelenlerinden biri olan Şinasi gibi Avrupa 

                                                 
33 Mete Tunçay, Cemil Koçak, Hikmet Özdemir, Korkut Boratav, Selahattin Hilav, Murat 
Katoğlu, Ayla Ödekan, Yay. Haz.: Sina Akşin; Türkiye Tarihi 4, Çağdaş Türkiye (1908-
1980), İstanbul 2007, s.28. 
34 İlhami Yangın, Osmanlı’da Sosyalizm, İstanbul 2009, s.117. 
35 Mardin, a.g.e, s.98. 
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modernleşmesinin İslami geleneklerle bağdaşabileceğini düşünenler de 

bulunmaktadır.36 

II. Abdülhamit, uzun süren hükümdarlığı zamanında iç ve dış 

meselelerin çözüm yöntemi olarak en çok “Panislamizm” adı da verilen 

“İslâmcılık” ideolojisinden faydalanmıştır.37 Aslında II. Abdülhamit’in 

hükümdarlığı süresince izlediği politika, askerî, siyasî, ekonomik ve toplumsal 

her konuda, mevcut koşulları çok iyi değerlendirip ona göre bir siyasî tavır 

belirlemek şeklinde olmuştur. Daha hükümdarlığının ilk zamanlarında 

“İslamcılık” düşüncesinin ülke içinde ve dışında nasıl desteklendiğini görmüş 

ve bu eğilimi değerlendirip, siyasetinin aracı haline getirmiştir. Onun 

panislâmizm ekolünü Batı’da ortaya çıkan ve birçok büyük Avrupalı devlet 

tarafından kullanılan “Pan” ideolojilerine karşı kullandığı görüşü de 

bulunmaktadır.38 Zira İslamcılık akımının yalnız imparatorluk sınırlarında 

yaşayan Müslüman halkı değil, tüm dünya Müslümanlarını tek bir çatı altında 

toplama idealini taşıyor olması, bu görüşün doğru olabileceğini bize 

kanıtlamaktadır. 

Diğer taraftan, Yeni Osmanlılar’ın başlattığı ekolün devamını temsil 

eden Jön Türkler Fransız Devrimi’nin yaydığı “hürriyet ve eşitlik” 

düşüncelerinden ve Pozitivizm’den etkilenmiş seçkin aydınların yöneteceği bir 

toplum yapısını idealize etmişlerdir. Jön Türkler’in İslamiyet’e karşı geliştirmiş 

oldukları herhangi bir olumsuz tavır olmasa da, genel olarak dinin toplum 

yapısı üzerindeki sosyal rolüne eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşmışlar ve bu 

fikirlerini onlar da Yeni Osmanlılar gibi basın yoluyla halka duyurmaya 

çalışmışlardır.39 

                                                 
36 Sacit Kutlu, İkinci Meşrutiyet Dönemi’nin Düşünce Akımları, Çağdaş Türkiye 
Seminerleri Konuşma Metni, İstanbul 2008, s.1. 
37 Mardin, a.g.e, s.93. 
38 A.e., s.94. 
39 Kutlu, a.g.e., s. 2. 
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1. BÖLÜM 

1. II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ’NDE KADININ 

TOPLUMSAL KONUMU 

1.1. Genel Durum 
II. Meşrutiyet’in ilânı, tüm Osmanlı ülkesinde birbirinden farklı tüm 

sosyal sınıfların ve mezheplerin desteği neticesinde gerçekleşmiştir. Çünkü 

yıllardır yaşanan sorunlar ortak ve istibdat yönetimi altında ezilmiş olanlar tüm 

kesimlerdir.40 Dolayısıyla, siyasî uzlaşmazlıkları pek çok konuda belirgin olan 

siyasî akımlar, hürriyetin ilânı meselesinde fikir birliğine varmışlardır.  

II. Meşrutiyet Dönemi olarak adlandırılan dönem, gerek siyasî ve 

toplumsal açıdan pek çok gelişmenin yaşandığı bir dönem olması, gerekse 

Cumhuriyet Dönemi’ne zamansal yakınlığı sebebiyle tarihsel açıdan büyük 

önem taşıyan bir dönemdir. Diğer taraftan, Osmanlı tarihinde ‘Hürriyet’in 

ilânı’ adıyla başlayan meşrutiyetçi rejimin, demokrasi tarihimiz adına oldukça 

önemli bir gelişme olmasının yanısıra; hukuk metinleri üzerinde yapılan 

değişikliklerin istibdat yönetimini tam anlamıyla ortadan kaldıramadığı gibi 

“ilân ettiği hürriyeti gerçek manada getirememiş olması” sebebiyle, II. 

Meşrutiyet Dönemi, aynı zamanda siyasî açıdan oldukça karmaşık bir dönem 

olarak ifade edilmektedir.41 

II. Meşrutiyet Dönemi’nde, özellikle muhafazakâr kesimler tarafından 

batı modeli yenileşme hareketi konu edildiğinde her defasında emsal gösterilen 

“Japon medeniyeti” örneğinde olduğu gibi, geleneksel değerlerle, modern 

addedilen batı değerlerinin bir arada harmanlanacağına dair de bir inanç da 

geliştirilmiştir. Bu düşünceyi savunanlar daha sonra Mehmet Akif Ersoy’un da 

içinde bulunacağı ılımlı İslamcılar olarak tanımlanacaklardır.42 

Yine bu dönemde Osmanlı Devleti kendi yayılma siyasetine son 

vermek zorunda kalmış ve bizzat kendisi Batı emperyalizminin yayılma 

alanının ortasında kalarak bir sömürü pazarına dönüşmüştür. Batı 

                                                 
40 Sait Halim, Buhranlarımız, İstanbul 1991, s.44. 
41 Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler, II.Meşrutiyet Dönemi (1908-1918), 
İstanbul 1988, C. 1, s.4. 
42 Mardin, a.g.e., s.19. 
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emperyalizminin etkileri sadece ekonomik ve siyasî alanlarda değil toplumsal 

ve kültürel alanlarda da etkisini göstermiştir. Özellikle siyasal ve toplumsal 

alanlardaki geri kalmışlığı, Osmanlı Devleti’ni dışa bağımlı hale getirmiştir. 

Avrupa’ya açılan siyasî ve ekonomik kapılardan içeri giren Batı kültürünün 

etkileri hem demokratik gelişmelerde, hem de toplumsal süreçte; sosyal ve 

gündelik hayatta, kültür faaliyetlerinde kendisini belirgin bir şekilde 

göstermeye başlamıştır. Batılılaşmayı zorunlu bir politika haline dönüştüren 

devrin sosyo-ekonomik, siyasî ve iktisadi koşullarının neticesinde 

batılılaşmanın en önemli ölçütü olarak aile ve kadın konusu esas alınmaya 

başlanmıştır. Bu sırada demografik olarak Osmanlı ülkesinin etnik çeşitliliği, 

milliyetçi hareketlerin ortaya çıkmasına da sebebiyet vermiştir.43  

Yeniden uygulamaya konulan Kanun-ı Esasi kamu özgürlüklerini 

genişletmiş, üstlerindeki baskıyı kaldırmış, toplantı ve dernek kurma 

hürriyetleri tanımıştır.44 Kamu özgürlükleri yanında kişisel hürriyeti ve 

matbuat hürriyetini de güçlendirmiştir. 45 İttihat ve Terakki’nin bu dönemde 

izlediği parti programına göre; 

 - Gizli Cemiyet’ten açık bir siyasal partiye, 

- Çok Partili rejimden tek partili rejime, 

- “Osmanlıcı” bir ideolojiden, “milliyetçi( Türkçü)” ve “lâik” bir 

platforma geçilmesine karar verilmiştir. 46 Bu son madde o döneme kadar 

izlenen Osmanlıcılık düşüncesinin yerini alan Türkçü düşünceye dikkat 

çekmek istemiştir. Artık İttihat ve Terakki, İttihad-ı Anasırcı niteliğini terk 

ederek Türkçü bir nitelik kazanmıştır.47 II. Meşrutiyet Dönemi’nde İttihat ve 

Terakki’nin hazırladığı nizamnamelerde kadın –erkek eşitliğinin yasal haklarla 

sağlanması gerektiğine değinilmiş48 olsa da bu ifadeler o dönem içinde 

gerçekleşebilmeleri oldukça güç düşünce ve eylem planlarını ifade etmektedir. 

Bu dönemde hukuksal alanda lâikliğe doğru atılan önemli adımlara da 

rastlanmaktadır. Şerî mahkemeler Adliye Nezareti’nin denetimine verilerek 

                                                 
43 Tunaya, a.g.e., s. 3. 
44 A.e., s.3. 
45 A.e., s.5. 
46 Tunçay, a.g.e., s. 28. 
47 A.e., s.31. 
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hukuk birliği sağlanmaya çalışılmış; medreseler Maarif Nezareti’ne 

devredilmiş, şeyhülislam hükümet üyesi olmaktan çıkarılmıştır. Bütün bu 

gelişmeler lâiklik yönünde meydana gelecek sonraki gelişmelerin ilk merhalesi 

olacaktır. Bu döneme kadın hakları konusundaki uygulamalar açısından 

bakıldığında; istibdat yönetimi olarak ifade edilen bir dönemin ardından, 

kadınlara eğitim ve çalışma hayatında o dönem koşullarında geniş kabul 

edilebilecek haklar tanındığını söyleyebiliriz. II. Meşrutiyet Dönemi’nde 

hukukî anlamda en geniş haklar 1917 tarihinde çıkarılan Hukuk-u Aile 

Kararnamesi ile yürürlüğe girecektir.49  

II. Meşrutiyet’in ilân edilişine halk cephesinden bakıldığında da, bu 

gelişmenin tamamen hürriyetin ilanı olarak algılandığı görülmüştür. Bu 

hürriyetin her türlü özgürlük alanını içerdiğinin düşünülmesi, kadınların da bu 

özgürlük havasının içinde kendi davalarını gündeme getirme cesareti 

bulmalarını sağlamıştır. Gösterilerde, gazetelerde kendini ifade etmeye, 

dernekler kurmaya, tören ve toplantılara katılmaya başlayan kadınların 

sayısının her geçen gün artmasıyla birlikte bu duruma şiddetle tepki verenlerin 

sayısı da her geçen gün çoğalmaya başlamıştır. Tepkiler genelde dinî kaideleri 

kaynak ve referans olarak göstermekte, meydana gelen toplumsal gelişmeler 

eleştirilirken “Meşrutiyet” suçlanmaktadır.  

Meşrutiyet’in dinî akidelere aykırı olduğunu öne süren bu aşırı 

muhafazakâr zümrenin görüşlerini çürütmek ve yandaşlarının artmasına engel 

olmak maksadıyla, İttihatçılar, Meşrutiyet’in tesettüre son vereceğine dair 

söylentilerin tamamen asılsız olduğunu halka ilân etmeyi uygun görmüşlerdir. 

Dinî tepkilere karşı verilecek cevabın özellikle halk açısından tatmin edici 

olabilmesi için yine dinî yoldan olması gerektiğini bilen ittihatçılar birçok 

ulemayı Beyazıt Camiinde toplayarak Kanun-ı Esasi’nin şeriata uygun 

olduğunu onaylatmışlardır50. Ayrıca yayınladıkları bir ilanla Şeriat ve İslam’a 

aykırı gazete yazıları için hukuki işlem yapılacağını duyurmuşlardır.  

                                                                                                                                 
48 Sina Akşin, Jöntürkler ve İttihat ve Terakki, İstanbul 1987, s. 80. 
49 Tunçay, a.g.e., s. 39. 
50 Akşin, a.g.e., s.95. 



 17

Meşrutiyet’in ilanı ile yalnız muhafazakâr çevrelerde değil, istibdat 

yönetimini kendi menfaatleri doğrultusunda geçim kaynağı haline getirmiş bazı 

kesimlerde de tedirginlikler başlamıştır. Öncelikle hafiyeliğin kaldırılması 

binlerce kişinin geçim kaynağını elinden almıştır. İkinci olarak bazı asker ve 

alaylı subayların yeni gelen yönetimden hoşnut olmamaları sonucunda, İttihat 

ve Terakki yönetiminin karşısında meşrutiyetçi bir muhalefetin durması 

gerektiğine karar verilmiştir. Bir üçüncü rahatsızlık konusu da kadın hareketleri 

olmuştur. Kadın hareketlerinin toplumsal ve ahlakî sonuçları özellikle 

muhafazakâr çevreler tarafından endişeyle karşılanmıştır.51Kadınların 

kendilerine tanınan hukukî haklar neticesinde özgürleşmeye başlamaları 

sonucunda geleneksel aile yapısının bozulacağını ve bunun da toplumsal yapıyı 

çökerteceğini düşünen bu çevreler, kadın ilerleyişinin önündeki en büyük engel 

olmuşlardır. 

Bu içtimaî gelişmelerin yanı sıra, 1908 Ekim ayı, Meşrutiyet’in üçüncü 

ayında Osmanlı egemenliğinde olan Bulgaristan’ın bağımsızlığını ilan etmesi, 

Avusturya-Macaristan’ın Bosna-Hersek’i ilhak etmesi, Girit’in Yunanistan’a 

bağlandığını açıklaması Meşrutiyet yönetiminin itibarını zedeleyen askerî ve 

siyasî gelişmeler olmuştur.52 Diğer bir taraftan yüzlerce yıl Osmanlı 

egemenliğinde kalmış olan Balkan topraklarının birbiri ardına kaybedilmesi, 

“Osmanlıcılık” politikasının yerine “İslamcılık” ve ardından “Milliyetçilik” 

düşüncelerini getirmiştir.53 Dönemin askerî ve siyasî gelişmeleri, hangi siyasî 

ideolojilerin ön plana çıkacağını belirlerken, diğer taraftan dönemin mevcut 

siyasî tablosu içerisinde bir anlamda zorunlu olarak kabul edilen siyasî 

görüşler, sosyal ve ekonomik hayata şekil vermeye başlamıştır. 

1908 yılında İttihat ve Terakki, ülkede sözü geçen çok önemli bir güç 

olmasına rağmen, iki türlü muhalefetle uğraşmak zorunda kalmıştır. Bunlardan 

ilki seçimlerde başarısızlığa uğrayan Ahrar Fırkası’nın muhalafeti, ikincisi ise 

ulema ve tarikat şeyhlerinin muhafazakâr ve dinci alt çevrelerinden gelen 

                                                 
51 Mevhibe Savaş, İkinci Meşrutiyet Dönemi’nde İttihat ve Terakki ve Basın, Ankara 1998, 
s. 9. 
52 Tunçay v.d., a.g.e., s. 30. 
53 Savaş, a.g.e., s. 18. 
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tepkidir.54 II. Meşrutiyet Dönemi’nde kadınlarla ilgili her türlü gelişimi ve 

değişimi İslami kurallara aykırı bulan bu tutucu kesimler rahatsızlıklarını halka 

açık yerlerde, ibret maksatlı kadınları taciz etme noktasına kadar 

götürmüşlerdir. 11 Ekim 1908 tarihli İkdam gazetesinde yer alan bir habere 

göre; birkaç gerici, bir subayın karısı ve kızı ile binmiş olduğu arabayı zorla 

durdurarak subayı tartaklamış ve kadınların da çarşaflarını yırtıp yüzlerini 

açmıştır55 Dönemin basınına da konu olan bu taciz ve saldırı vakaları özellikle 

kadın gazete ve dergilerinde yoğun bir tepkiyle karşılanmıştır. Nezihe 

Muhiddin ve Halide Edip yazılarında bu saldırıları keskin bir dille eleştiren 

kadın yazarlardandır.56 

1.2. Hukuki Durum 
Bir ülkede mevcut yasakların kaldırılmış olması bireylere her zaman 

özgürlük getirmemiştir. Çünkü kamusal alanı ilgilendiren herhangi bir konuda 

anayasada mevcut herhangi bir yasaklamanın olmayışı, o alandaki hakların 

kullanılmasının önündeki engelleri kaldırmaya yetmemiştir. Bu anlamda, II. 

Meşrutiyet Dönemi’nde yasakların mı yoksa özgürlüklerin mi anayasada ifade 

edilmesi, kadınlara daha çok hak tanınmasını ve bu haklarını kullanabilmelerini 

sağlamıştır sorusu gündeme gelmektedir. Öncelikle şunu ifade etmek gerekir 

ki, kadının yüzyıllar boyunca her alanda ilerlemesinin önünde durmuş olan 

engeller, her zaman devlet tarafından düzenlenen yasaklar sonucu var 

olmamıştır. Ancak kadının yasaklanmamış özgürlüklerini kullanabilmesi için 

pek çok siyasî, hukukî ve toplumsal mücadelenin içinde bulunması gerekmiştir. 

Osmanlı Devleti’nde, Batıya doğru bir daha kapatılmamak üzere 

kapıların açıldığı Tanzimat Dönemi’nden itibaren, kadınlara yeni haklar 

tanınmaya başlanırken, aslında daha çok Avrupa’ya karşı, modernleşme 

sürecine girmiş olmanın ispatı gayesiyle çalışılmıştır. Dolayısıyla, kadın 

hakları konusu mevzu bahis edilmeden önce, kadının insan olarak 

addedilmesinin gerekliliği pek sonra kavranmıştır. Kadın konusunda ilk olarak 

telaffuz edilen toplumsal cinsiyet, diğer bir deyişle cinsiyetçi yaklaşım, 

                                                 
54 Erik Jan Zurcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İstanbul 2000, s. 143. 
55 Akşin, a.g.e., s. 97. 
56 Zihnioğlu, a.g.e., s. 109 
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Osmanlı Devleti’nde kadının dinî ve etnik unsuruna göre değil, tamamen 

cinsiyetine göre maruz kaldığı bir durum olmuştur. Tüm Osmanlı tebaası 

kadınları için söz konusu olan bu durumu değerlendirirken, aslında erkekler 

için bile pek çok özgürlüğün yeni mevcut olmaya başladığı bir ortamda kadın 

özgürlüğünden bahsetmenin ve bu uğurda hukukî bir mücadele vermenin 

zorlukları dikkate değer bulunmalıdır. 

II. Meşrutiyet Dönemi Osmanlı toplumu açısından pek çok alanda bir 

geçiş dönemi olmuştur. Halk, kul ile vatandaş, şeriat ile kanun ve medrese ile 

mektep anlayışı arasında bocalama yaşarken, bunun en büyük sıkıntısını da 

bütün toplumsal değişimler ve gelişimlerde olduğu gibi kadınlar 

yaşamışlardır.57 Bu nedenle Meşrutiyet’in yeniden ilanı ile birlikte yürürlüğe 

giren anayasanın kadınlara yönelik hukuk açısından getirmiş olduğu yenilikler 

büyük önem taşımaktadır.  

Bu doğrultuda II. Meşrutiyet Dönemi’nde geçerli olan İslâm hukukuna 

dair yapılan tespitlerden en önemlisi, İslâm Hukuku’nun, devlet yönetimini ve 

diğer sistemleri düzenleme içeriğinden çok, bireyler arası ilişkileri düzenleme 

yeterliliğine sahip görülmüş olmasıdır. Bu durumda, esasları, yasaları ve 

uygulanma alanları ile birey hukuku olma özelliği ön planda olan şeriat 

kurallarının, yüzlerce yıl hiç değiştirilmeden toplumsal kuralları oluşturmuş 

olması, siyasî, ekonomik ve toplumsal konularda olduğu kadar “kadın hukuku” 

açısından da büyük bir sorun teşkil etmiştir.58  Türkiye’de hukukî manada 

kadın haklarının ilk olarak telaffuz edildiği 28 Şubat 1856 tarihli Islahat 

Fermanı’nda, kâğıt üzerinde tüm Osmanlı vatandaşlarının, kadın erkek ayrımı 

yapılmaksızın anayasal haklardan eşit şekilde yararlanabilecekleri ifade 

edilmiştir. 1875 tarihinde hazırlanan Ferman-ı Adalet Belgesi de bunlara 

eklenince, cinsiyete dayalı aşağılanmanın artık kâğıt üzerinde terk edildiği ve 

hukukî anlamda genel bir eşitliğin, dönemin İslâmî hukuk kuralları 

çerçevesinde sağlanmış olduğu söylenebilmektedir. Ancak burada esas dikkat 

edilmesi gereken önemli nokta, kadın hakları için çerçeve kabul edilen İslâmî 

                                                                                                                                 
 
57 Fatma Kılıç Denman, İkinci Meşrutiyet Dönemi’nde Bir Jön Türk Dergisi: Kadın, 
İstanbul 2009, s. 72. 
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kuralların, kadına hukukî açıdan nasıl bir eşitlik sağlayabileceği konusudur. 

Zira, İslâmi nitelikteki devletlerde yüzlerce yıl, kadına evlenme ve boşanma ile 

ilgili kararı bile kendi iradesiyle verebilme hakkını tanımayan, çocuklarının 

üzerindeki velayet hakkını sınırlandıran, evlendiği adamın aynı anda 

kendisinden başka kadınlarla evlenmesini değil, kadının bu duruma karşı 

çıkmasını engelleyen, adlî makamlarda, mahkemelerde şahitlik ifadesini 

erkeğinkinin yarısı kadar önemseyen, mirasta üzerine düşen payı erkeğin 

karşısında azaltan uygulamalar, İslâmî hukuk kuralları çerçevesinde 

düzenlenmiş olan uygulamalardır. Diğer taraftan Tanzimat Dönemi’nden 

itibaren yapılan tüm hukukî düzenlemeler kadının durumunu kısmen 

düzeltmeye yönelik girişimleri devreye sokmuştur. 1854 yılında cariyelik ve 

kölelik gayrı kanunî kabul edilmeye başlandığında, kadının bir eşya gibi alınıp 

satılabilmesini, köle olarak kullanılabilmesini olağan karşılayan zihniyetin en 

azından hukukî olarak sona erdiğini söylemek mümkün olmuştur. 23 Aralık 

1876 tarihli ilk anayasaya göre ise, cins ve ırk ayrımı yapılmaksızın tüm 

Osmanlıların kanun önünde eşit oldukları ifade edilmiştir. Burada kadın erkek 

ayrımı yapılmadan Devletin uyruğunda bulunan herkesin Osmanlı vatandaşı 

olarak kabul edildiğinin ifade edilmiş olması, kadınların da erkekler kadar 

vatandaş kabul edildiğini beyan etmek istese de, medenî hakların hala şerî 

hukuka bağlı olması, çok köklü bir değişimden bahsedilemeyeceğini 

göstermektedir. İkinci Meşrutiyet’in ilanı ile 1876 Anayasası yeniden 

yürürlüğe girince “...tebaanın hangi mezhep ve ırktan olursa olsun 

özgürlüğüne sahip ve ülkenin hak ve yükümlülüklerinde eşit olduğu” ifadesi bir 

kez daha tekrar edilmiştir.59 

II. Meşrutiyet Dönemi’nde Osmanlı Türk kadınlarının hukukî manadaki 

istekleri hep aynı başlıklar altında dile gelmiştir. Kadınlar öncelikle Osmanlı 

Devleti’nin bu son döneminde, Batıya açılan kapıların ardında modern 

dünyanın kendilerine sunmak istediği özgürlüklere sahip olmak istemişlerdir. 

Peki, nedir bu özgürlükler? Öncelikle insan olarak değer görebilmek, özgür 

                                                                                                                                 
58 Niyazi Berkes, Batıcılık, Ulusçuluk ve Toplumsal Devrimler-1, İstanbul 1997, s. 60. 
59 Zehra Odyakmaz, "Anayasalarımızda Kadın Hakları", Atatürk Araştırma Merkezi 
Dergisi, S.14, C.V, Mart 1989, s. 22. 
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insanlar olarak toplumda yer alabilmek, kendilerini ifade edebilecekleri bir 

mevkiye sahip olabilmek, kendi iradeleriyle kamusal hayatta ve siyasî alanda 

yer alabilmek, kimseye mecbur ve mahkûm olmadan çalışıp üretime katkıda 

bulunabilmek, yani var olabilmek. Buna göre öncelikli olarak yapılması gerekli 

görülen, bu isteklerin gerçekleşmesinin önündeki hukukî engellerin 

kaldırılması olmuştur. Kadınların bu haklı taleplerinin önündeki en büyük 

engellerin başında kadınların giyim kuşamlarına dair yasaklamalar ve aile 

hayatında iki büyük leke kabul edilmiş olan talak(boşanma) ve taaddüd-i 

zevcad(çok eşlilik) konularıdır. Öncelikle hukukî düzlemde yoluna koyulması 

gereken bütün bu meseleler ve talepler hukuk-ı nisvan(kadın hukuku/hakları) 

ve kadınlığın tealisi(yükselmesi) şeklinde ifade edilmiştir.60 

1.2.1. Çok Eşlilik ve Boşanma 
Osmanlı ailesi kavramı, Osmanlı Devleti’nin sınırları içinde yaşayan 

Müslüman Türkler kadar, aynı ülkede yaşamakta olan, onların dinini kabul 

etmiş olan veya olmayan diğer pek çok etnik unsuru da içine alan bir kavram 

olarak kullanılmıştır. Buna göre, Hristiyan Bulgarlar, Hicazlı Araplar, Lübnanlı 

Hristiyanlar, Sünnî Anadolu Türkleri, Alevi Köylü Türkleri, Türkmen obaları, 

Kürt aşiretleri, Adalı ve Egeli Rumlar, Arnavutlar, Pomaklar, Bosnalılar ve 

Yahudiler, Osmanlı hâkimiyeti altında ve aynı coğrafyada yaşıyor olmaları 

sebebiyle, Osmanlı ailesi olarak tanımlanmaktadır. Millet sistemine göre 

teşkilatlanmış olan bu toplumların hepsi, “Osmanlı ailesi” adı altında 

birleşseler de kendi içlerinde birbirinden farklı aile hukuku anlayışlarına sahip 

olmuşlardır. Cemaat yapısını işaret eden millet sistemine göre teşkilatlanmış 

olmalarına rağmen, bu toplumların aile hukuku anlayışlarındaki farklılığın her 

zaman dinî kökenli olmadığı dikkat çekici olmaktadır. Buna göre, 

imparatorluğun bir bölgesinde yaşayan Müslüman topluluğunda çok eşlilik 

yaygın bir şekilde görülürken, bir başka coğrafyasında yaşayan başka bir 

Müslüman topluluğunda çok eşlilik kesinlikle kabul görmemektedir. 61 

İslâm Hukuku’nun yüzlerce yıldır şekil verdiği toplum yapısı, ailenin 

kuruluşu, işleyişi, görev ve hakların dağılımı, kısaca evlilik kurumu, daha 
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sözleşme yapılarak kurulduğu ilk andan itibaren, kadınlara yönelik 

uygulamaları açısından kadın sorunu içinde her yönüyle tartışılmaya 

başlanmıştır. İslâm hukukunun bir gereği olarak evlilik sözleşmesinin yapıldığı 

esnada, kadına mehr adı altında verilmesi gerekli görülen para, İslam 

Hukukunun evlilik kurumuna dair konu edindiği ilk mevzu olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Osmanlı Devleti’nde yaygın bir şekilde uygulanmış olduğu 

dönemin şer’iyye sicillerinden anlaşılmakta olan mehr uygulamasının nikahtan 

önce ve de sonra olmak üzere iki kısımda ödenmiş olduğu belirtilmektedir.62 

Mehr adı ile bir kısmı nikâhtan önce, bir kısmı ise, boşanma veya eşin vefatı 

halinde ise nikâhtan sonra kadına verilen bu paranın, prensip olarak onun 

tasarrufuna bırakılmış olması63 uygulamaya dair yaklaşımları da etkilemiştir. 

Zira, söz konusu paranın evlilikten önce kadına verilerek onun bu para 

üzerindeki tasarruf hakkına karışılmaması gerektiğinin İslâm hukukundaki 

ifadesi, mehr uygulamasının günümüzde hala daha, özellikle kırsal kesimlerde 

uygulanmaya devam edilen başlık parasına benzetilmesine mâni bir durumdur. 

Çünkü birinde; evlilik sözleşmesinden önce kızın ailesine verilen belli 

miktardaki para, bir anlamda kıza biçilen değer anlamına gelmekteyken; 

diğerinde ise kadının kendisini güvence altına alabilmesi anlayışı ön plana 

çıkmaktadır. Ancak, söz konusu edilen bu anlayışın, dönemin taassubu içinde, 

uygulamada ne kadar geçerli olabildiği ayrı bir tartışma konusudur.  

Evlilik kurumunun oluşturulmasının ardından ikinci bir İslâmî 

uygulama olan çok eşlilik, II. Meşrutiyet Dönemi’nde de belli başlı kadın 

sorunları içinde üzerinde en çok tartışma yapılan konu haline gelmiştir. İslâmî 

hukukun, içindeki hükümleriyle geniş olarak yer verdiği çok eşlilik, çok 

zevcelilik anlamına gelmektedir. Zirâ, burada çok eşli olması düşünülebilen 

sadece erkektir. İslâmiyet’ten önce de çeşitli toplumlarda uygulanmış olmakla 

birlikte, İslâmiyet’in, daha önce sekiz dokuz kadınla evlilik şeklinde olan bu 

uygulamayı belli şartlara bağlayarak dört kadınla evlilik usulüne indirdiği 
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belirtilmektedir.64 İslâmi hukukun geçerli olması sebebiyle Osmanlı ailesinde 

de görülen çok eşlilik uygulamasının gelir düzeyine bağlı olarak artış göstermiş 

olması, çok eşliliğin Osmanlı toplumunda yaygınlık kazanmasının önündeki en 

büyük engelin dini, ahlaki ve toplumsal değil, tamamen iktisadi olduğunu 

göstermektedir. 

Klasik dönemi ile kıyaslandığında, 19. yüzyıl Osmanlı toplumunda 

özellikle büyük şehirlerde çok eşlilik uygulamasının azalmaya başladığı ifade 

edilmektedir.65 Osmanlı Devleti’nde çok eşlilik uygulamasının bu değişen 

oranları hakkında bilgi edinmemizde bize yardımcı olan kaynaklar tereke 

defterleri ve kadı sicilleri olmuştur. Dönemin miras kayıtları ve adli dosyaları 

olarak günümüze ulaşan bu kaynaklar ailelerin kurulma şekilleri, nüfusları 

hakkında bize detaylı sayılabilecek bilgiler vermektedir. Bu kayıtların 

doğruluğunu ve tarafsızlığını bize kanıtlar nitelikte olan bir diğer kaynak ise; 

seyyahların hatıraları olmuştur. Bu yabancı kaynaklarda çok eşlilikle ilgili 

olarak yapılan yorumlar ve verilen oranlar, Osmanlı kaynakları ile aynı 

paralellikte görünmektedir. Zira, bu kaynaklarda sıklıkla bahsedilen, Osmanlı 

toplumunda çok eşliliğin en önemli sebebinin neslin devamını sağlama arzusu 

olduğuna dair yapılan yorum, Osmanlı kaynaklarında çok eşliliğin haklı 

gerekçeleri arasında en ön sırada gelmektedir. Çocuk sahibi olma arzusunun 

kadından kaynaklanan bir rahatsızlık sebebi ile engellenmesinin, o dönemin 

koşullarında tıbbi yöntemlerle üstesinden gelinebilecek bir durum olmaması ve 

mevcut yasal düzenlemelerin de bu uygulamanın önünü açması, erkeğin çok 

eşliliği bir çıkış yolu olarak görmesini kolaylaştırmıştır.66 Osmanlı Devleti’nin 

son döneminde kadı sicilleri üzerinde yapılmış olan incelemeler sonucunda; 

vefatları sırasında evli oldukları belirlenen 1728 kişiden 486’sının kadın, 

1242’sinin erkek olduğu; bu 1242 evli erkek içinde ise; 1147 kişinin tek eşli, 

84 kişinin 2 eşli, 7 kişinin 3 eşli, 4 kişinin ise 4 eşi olduğu tespit edilmiştir. Bu 

rakamlar sonucunda tek eşliliğin %92.35 oranında tercih edildiği belirlenirken, 

askeri zümre içinde çok eşliliğin görülmediği sonucuna varılmıştır. Büyük 
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şehirlerde durum böyle iken, Anadolu’ya gidildikçe çok eşlilik oranının artmış 

olduğu hem kadı sicillerinden, hem de tereke kayıtlarından elde edilen bir 

sonuç olmuştur.67 Bu durum, dinî ve ahlakî normların büyük kentlerden 

uzaklaştıkça katılaşmasıyla açıklanabileceği gibi, söz konusu değişimin kırsal 

alanda gerekli olan işgücünde kadına duyulan ihtiyaçla da doğru orantılı 

olduğu düşünülebilmektedir. 

II. Meşrutiyet Dönemi’ne gelirken Osmanlı Devleti’nde devletin evlilik 

kurumuna müdahil olması yolunda önemli bir adım atılmış ve 1881 tarihinden 

itibaren, tüm evliliklerin Sicill-i Nüfus Nizamnamesi’ne kaydedilmesi şartı 

getirilmiştir. İmamlar tarafından kıyılan nikâhların, tescil ettirilmelerinin bir 

zorunluluk haline getirilmesi ile birlikte, bundan böyle, taraflara birer nikâh 

vesikası verildikten sonra, nikâh sözleşmesinin nüfus memurluklarına 

bildirilmesi yükümlülük haline getirilmiştir. 1913 ve 1914 yıllarında İttihat ve 

Terakki Hükümeti tarafından yapılan hukuki düzenlemeler ile kadınların izni 

olmadan kıyılan nikâhlara ceza uygulanmıştır. İttihat ve Terakki Hükümeti’nin 

1917 tarihinde çıkarmış olduğu Hukuk-ı Aile Kararnamesi ise; evliliklerde 

kadının hukukî konumunu iyileştirici düzenlemeler getirmesi bakımından 

büyük önem taşımaktadır. Devletin evlilik sözleşmesi üzerindeki etkisini 

arttırıcı bir anlayış ile hazırlanmış olan bu kararname ile; bundan böyle 

evliliklerin, sözleşme yapılmadan önce ilân edilmesine, ardından nikah 

sözleşmesi sırasında görevli bir hakim veya hakim vekilinin bulunması 

suretiyle, evlilik sözleşmesinin düzenlenmesi ve kayıt altına alınmasına karar 

verilmiştir. Hukuk-ı Aile Kararnamesi’nin Türk aile yapısının korunmasını 

amaçlayan maddeleri arasında, çok eşlilik uygulamasının tamamen terk 

edilmesini telkin edebilmek maksadıyla konulan esaslar da bulunmaktadır. Bu 

şarta göre, zevce, eşi tarafından üzerine ikinci bir eş getirildiği takdirde, 

boşanma hakkına sahip olabilecektir.68 Hükümetin hazırlamış olduğu bu 

kararnameye yönelik, İslâmi çevrelerden gelen tepkilerin nasıl olduğuna dair 

açıklamalar tezimizin son bölümünde detaylı bir şekilde ele alınacaktır.  

                                                 
67 A.e., s. 418. 
68 Ortaylı, a.g.e., s. 125. 
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Boşanma mevzusuna gelince; Müslüman Osmanlı toplumunda dul 

kalma, genellikle eşlerden birinin ölümü sonucu görülmekle beraber, boşanma 

ise, sadece Müslüman değil, diğer cemaatler içinde de fazla yaygın olmayan bir 

durum olarak karşımıza çıkmaktadır.69 Osmanlı hukuk sisteminde evlilik 

sözleşmesi sona erdirilebilen bir ilahî bir sözleşme olmakla birlikte, erkeğin 

boşanma kararına ağırlıklı olarak yer veren bir hukukî anlayış kabul edilmiştir. 

70 Buna göre, İslâm Hukuku’nda yer alan “talak” uygulaması erkeğin, zevcesini 

kolaylıkla boşayabilmesine yol açtığı için, tek taraflı karar verilebilen bu 

uygulama kadın hakları açısından en çok eleştirilen mevzulardan biri olarak 

belirmektedir. Zira, her ne kadar erkeğin talak yolu ile tek taraflı olarak 

boşanması için bu isteğini sözlü olarak ifade etmesi ve kadına nikâh sözleşmesi 

sırasında sözünü verdiği mehr miktarını ödemesi yeterli ise de; toplum 

açısından çok fazla tasvip edilmemesi ve çok eşlilik uygulamasının da sürüyor 

olması münasebetiyle Osmanlı toplumunda boşanmalara çok sık rastlanmadığı 

ifade edilmektedir. İslâm Hukuku’nda talak yolu ile tek taraflı olarak erkeğin 

kadını boşaması dışında, kadınların da boşanma talebinde bulunabilmeleri için 

bazı esaslar kabul edilmiştir. Buna göre kadın, erkeğin akıl hastalığı, cinsel 

yetersizliği, alkol bağımlılığı, sürekli geçimsizlik gibi haller neticesinde ortak 

bir hayatın sürdürülebilmesinin imkânsız bir hale geldiğini bildirerek boşanma 

davası açabilme hakkına sahip olmuştur.71 Ancak bu durumda, erkeğin onayı 

ve mehrinden vazgeçme şartı yerine geldiği takdirde boşanabilme hakkına 

sahip olabilen kadın, eğer yeniden evlenmek isterse, iddet müddeti adı verilen; 

yani tekrar evlenebilmesi için geçmesi gerekli görülen süreyi geçirdiğini 

mahkeme sicillerine kaydettirdikten sonra, kadılığa başvurup izin almak 

suretiyle yeniden evlenme hakkına sahip olabilmektedir.72 Osmanlı hukukunda 

kadının, evlilik sözleşmesi yapıldığı sırada, boşanma hakkının kendisine de 

tanınmasını isteyebilme esası, 1917 tarihli Hukuk-ı aile Kararnamesi ile 

kanunlaştırılmıştır. 73 Buna göre, yukarıda belirtilen gerekçeler söz konusu 

                                                 
69 A.e., s. 122. 
70 Akgündüz, a.g.e., s. 421. 
71 Ortaylı, a.g.e., s. 122. 
72 A.e., s. 123. 
73 Akgündüz, a.g.e., s. 424. 
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olduğu takdirde kadının evliliği sona erdirmek üzere hakime başvurmasına 

“tefrik” adı verilmiştir. Osmanlı Devleti’nden günümüze kadar ulaşmış olan 

şerî sicilleri, boşanma oranları hakkında bize en geçerli bilgiyi vermektedir. Bu 

kayıtların verdiği bilgiler doğrultusunda, Osmanlı Devleti’nde görülen 

boşanma kararının %60 oranla erkekler tarafından verildiği anlaşılmıştır.74  

Boşanma aşamasında kadının çocuklarının üzerindeki vesayet hakkını 

kocası ile eşit oranda paylaşmaması; erkeğin tek taraflı olarak mahkeme 

huzuruna çıkmadan, sözlü olarak zevcesini boşayabilme hakkını saklı 

tutmasına rağmen, kadının boşanma talebinin mahkeme huzurunda erkeğin 

rızası ile dikkate alınması şartı; kadının boşanma isteğinde bulunduğu takdirde 

mehrinden vazgeçmek zorunda kalması gibi sebeplere, dönemin toplumsal 

koşulları da eklendiğinde, Türk Medeni Kanunu’nun geçerli olduğu 

günümüzde dahi kadın açısından çoğu zaman sıkıntılı bir durum yaratan 

boşanma konusunun Osmanlı Devleti zamanında kadın üzerinde yaratacağı 

sosyal ve ekonomik etkinin nasıl olacağı anlaşılmaktadır. 

1.2.2. Miras Hakkı 
II. Meşrutiyet Dönemi’nde kadın hukukuna dair bir başka önemli 

konunun da miras konusu olduğu anlaşılmaktadır. II. Meşrutiyet Dönemi’nden 

önce de, İslâm hukukunun, üzerinde en çok tartışılan konularından biri olan 

miras meselesi, Osmanlı Devleti’nde cemaatler arasında dinî esaslara göre 

farklılaşan uygulamalar ile karşımıza çıkmaktadır. Müslüman toplumunda, 

miras konusundaki yerleşmiş uygulama; kız evlada, erkek evladın yarısı kadar 

pay verme şeklinde olmuştur. Ölen erkeğin zevcesine düşen hak ise daha azdır. 

Ancak zevcenin mehri ve nafakası olan miktar mirastan düşürüldükten sonra 

mal taksimatı yapılmaktadır. 75 Osmanlı Devleti içinde yaşamakta olan 

Hristiyan toplumlarda tek eşlilik kabul görmekte olup, kendi miras hukuklarını 

uygulama hakkına sahip oldukları halde, bazı hristiyanların miras davalarında 

şerî mahkemelere başvurmayı tercih etmiş olmaları, İslâm Hukuku’nun her ne 

kadar kadın erkek eşitliğini öngörmemiş olsa da, miras hukukunun genel 

anlamda adaletli bir şekilde uygulanmakta olduğunu göstermektedir. Diğer 

                                                 
74 A.e., s. 422. 
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taraftan, Osmanlı Devleti’nde azınlıkların kendi hukuk sistemlerini 

kullanabilme hakları miras hukukunun her zaman cemaat yapısına göre 

şekillendiği anlamına gelmemektedir. Zira, Ermeni bir ailede de kız evlada, 

erkek evladın yarısı kadar hisse verilirken, eşe daha az pay düştüğü, dönemin 

sicil kayıtlarından elde edilen bir bilgi olmuştur. 76 Bu durum Osmanlı 

Devleti’nin geniş coğrafyasında yaşamakta olan, etnik ve dinî bakımdan 

birbirinden farklı ulusların sosyal ve ahlakî yapılarının her zaman dinî değil, 

kimi zaman da bölgesel yakınlık faktörü ile benzerlik göstermiş olduğunu 

kanıtlamaktadır. 

II. Meşrutiyet Dönemi’nde kadınların hukukî durumlarını 

değerlendirmemizde, Osmanlı Devleti zamanında ölen bir kişinin kimliğinin, 

mal varlığının ve varislerinin bilgilerinin kayıtlı olduğu tereke defterleri, bize 

en çok yardımcı olan kaynaklardan biri olma özelliği taşımaktadırlar.77 Bu 

defterler incelendiğinde kadınların da, miraslarını bölme veya mirasçı olmaları 

sebebiyle miras hukukunun konusu içinde yer aldıkları görülürken; mirası 

bölünen kadınların sayı olarak erkeklerden belirgin bir farkla az olduğu 

görülmektedir. Buna göre; incelenmiş olan 720 Müslüman tereke defterinden 

465’inin(%65) erkeklere, 255’inin (%35) ise kadınlara ait olduğu tespit 

edilmiştir. 78 

II. Meşrutiyet Dönemi’nde İttihat ve Terakki Partisi’nin kadın hakları 

ve özgürlükleri konusunda göstermiş olduğu çabalar, sundukları alternatif 

çözümler, dile getirdikleri reform tasarıları ve nihayetinde düzenlemiş 

oldukları yasalar özellikle iktidarda yalnız kaldıkları dönemde en önemli 

başarılarından biri olarak telaffuz edilmiştir.79 Bu yasalardan en önemlisi 

olarak özellikle Hukuk-ı Aile Kararnamesi telaffuz edilirken, “Münâkehat” ve 

“Müfarekat” adlı nikah ve boşanma kararnameleri ile de kadınların üzerindeki 

geleneksel baskıları hafifletmek ve özgürlüklerin önündeki engelleri kaldırmak 

istemişlerdir. Bu ileri fikirli yaklaşımlar çoğu zaman devrin muhafazakâr 

                                                                                                                                 
75 Ortaylı, a.g.e., s. 116. 
76 A.e., s. 118. 
77 Abdurrahman Kurt, “Osmanlı’da Kadının Sosyo-Ekonomik Konumu”, Osmanlı 5, Toplum, 
Ankara 1999, s. 438. 
78 Kurt, a.g.e., s. 439. 
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koşullarına takılıp kalsa da, İttihat ve Terâkki'nin kadın konusundaki bu 

atılımları günümüz kimi önemli gelişmelerinin başlangıç safhasını 

oluşturmuştur. Yargının şeyhülislamdan ayrılarak Adliye Nezareti’ne 

bağlanması ve Darülfünun’daki temel derslere kadınların da erkeklerle birlikte 

katılabilmeleri, günümüz toplumsal hayatının, eğitiminin ve hukuki anlayışının 

da en önemli kavramlarından biri olarak karşımıza çıkan “lâiklik” in 

temellerinin atılmasında etkili olmuştur.80 Bu noktada, siyasî, idârî ve ilmî tüm 

mekanizmalar üzerindeki dini egemenliği kaldıran lâikliğin, kadının toplumsal 

konumunu yükselten ve koruma altına alan en önemli kavram olduğu gerçeği 

tartışmasız vurgulanmalıdır. 

1.3. Eğitim Durumu 
II. Meşrutiyet Dönemi’ne girerken, genç Osmanlı aydın sınıfının sadece 

toplumun üst ve elit kesiminden değil taşradan da geldiği görülmektedir. Bu 

hem memnuniyet verici hem de kadınlar açısından üzüntü ve kaygı verici bir 

durumdur. Şöyle ki, aydın olmanın elit kesime ait bir ayrıcalık olmaması ve 

taşradan gelen genç Osmanlı Türk aydınlarının halkın üstünden değil, halkın 

içinden yetişiyor olmaları umut verici bir gelişme olarak nitelendirilmiştir. 

Ancak, aynı durum sosyal ve ekonomik koşulların da ötesinde eğitim 

olanakları bakımından erkeklerle aynı avantajlara sahip olamayan kadınlar için 

geçerli olamamıştır. Cahil bırakılmış anneler bu yeni nesil genç Osmanlı 

aydınlarının toplumsal ideallerini kavrayabilecek yeni nesiller yetiştirebilme 

ehliyetine sahip olamamışlardır.81 Görüldüğü gibi taşra değerleri, genç kuşak 

aydınlarının kendi yarattıkları imkânlarla yetişmelerine olanak tanırken, aynı 

taşra değerleri bu genç Osmanlı aydınlarının, etrafında toplayacakları nesilleri 

yetiştirecek kadınların ilerlemelerinin önünde engel olarak durmaktadır.82 

II. Meşrutiyet Dönemi’ne gelmeden evvel Osmanlı Devleti’nde III. 

Selim Dönemi’nden itibaren hazırlanmış olan yenilik programlarına, devlet 

ileri gelenleri tarafından eğitim konusunun ilave edilmemiş olması, şüphesiz 

buna bağlı olarak oluşacak olan kamu bilinci, ve başta ekonomik pek çok 

                                                                                                                                 
79 Tunaya, a.g.e., s.478. 
80 A.e., s. 479. 
81 Mardin, a.g.e., s. 77. 
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gelişmenin Meşrutiyet Dönemi’ne geçiş sürecinde çok daha hızlı ama yumuşak 

bir şekilde gerçekleşmesine engel teşkil etmiştir. Bu gerçeğin gözden 

kaçırılması ve eğitimle ilgili yasaların zamanında çıkarılmamış olması 

neticesinde, Tanzimat ve I.Meşrutiyet’in ilanı, eğitim konusunda beklenen 

gelişmeyi sağlamakta tek başına yetersiz kalmıştır.83 

II. Meşrutiyet Dönemi’nde kadın konusunda üzerinde en çok konuşulan 

konuların başında gelen kız çocukların eğitimi ve bu eğitimin kapsamı 

meselesinde, hangi kesimden olursa olsun tüm aydınların üzerinde anlaştıkları 

en temel nokta kız çocuklarının eğitiminin gerekliliği mevzusu iken, bu 

eğitimin kapsamı ve genel müfredatının özellikleri hususunda tartışmalar 

şekillenmiştir.84 Zira, her düşünce adamı kendi fikirleri doğrultusunda bu 

eğitimi şekillendirmek, sınırlarını çizmek veya kız erkek eğitimi arasındaki 

sınırı en aza indirgemek istemiş ve bunun gereklerini yine kendi siyasi fikirleri 

doğrultusunda açıklamıştır.  

II. Meşrutiyet Dönemi’nde kızların eğitimi üzerine yapılan ilk 

tartışmalardan birini Meşrutiyet’in ilk yılında Meclis-i Mebusan başkanı 

Ahmed Rıza Bey’in kardeşi olan Selma Rıza, kadınların mevcut durumlarında 

iyileştirilme yapılabilmesi için öncelikle kadın eğitiminin önündeki engellerin 

kaldırılması ve ardından kadın eğitiminin yaygınlaştırılması gerektiğini ifade 

ederek başlatmıştır.85 Eğitim müfredatının öğrencilerin cinsiyetine göre 

belirlenmesi usulüne karşı olanlar, kız öğrencilerin kendilerine uygun görülen 

sınırlı eğitim programını başarıyla tamamlasalar bile istihdam aşamasına 

gelemediklerini86ve pratiğe geçirilemeyen teorik eğitimin, kız öğrencilerin 

ilerdeki yaşamlarında, olası sosyal sorunları da beraberinde getirebileceğini 

söylemişlerdir. Onlara göre aldıkları eğitim kız öğrencilerin ilerde klasik bir ev 

kadını olmaktan alıkoyarken, erkekler gibi birer iş kolunda görev almalarını 

sağlayacak nitelikten de yoksun olduğundan, evde sıkılan, dışarıda çalışamayan 

kadınlar mutsuz olacak ve aile hayatları da zarar görecektir. 

                                                                                                                                 
82 A.e., s. 78. 
83 Celal Nuri İleri, Uygarlıklar Çatışmasında Türkiye, Yay. Haz.: Mahir Aydın, İstanbul 
2008, s. 42. 
84 Şefika Kurnaz, Cumhuriyet Öncesinde Türk Kadını, Ankara 1991, s. 48. 
85 Zihnioğlu, a.g.e., s. 55. 
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II. Meşrutiyet Dönemi aydınlarının, her zaman temsil ettikleri veya 

bağlı bulundukları düşünce akımlarına göre kız öğrencilerin eğitim hakları 

hususunda fikir beyan etmiş olduklarına inanmak yanıltıcı olabilmektedir. Zira 

İslâmcı düşünürlerden olan Musa Kazım Efendi, kız çocuklarının yüksek 

öğretim görmelerinde bir sakınca görmediğini söyleyebilecek kadar açık fikirli 

davranmıştır.87  

II. Meşrutiyet Dönemi’nde öncelikle ilköğretimin istenilen düzeye 

getirilmesi, ülkedeki ilerlemenin ilk adımı olarak düşünülmüştür. İlköğretimin 

desteklenmesi ve kurumlaşması ileriyi görebilen, düşünebilen, kendini ifade 

edebilen yeni bir kuşağın yetişmesinin ilk adımı olacak ve bu yeni kuşak, eski 

ve köhnemiş ne varsa temizleyip yeni düşünce ve eylemlerle yeniden 

yapılanmayı sağlayacaktır.88  

Diğer taraftan, II. Meşrutiyet Dönemi’ne kadarki hareket-i nisvan 

öncüleri de, eylemlerinin başlangıç noktası olarak kadınların eğitilmesini 

öngörmüşlerdir. Çünkü kadının meslekî olarak farklı alanlarda görev 

alabilmesi, aile ve toplum yaşantısındaki eşitsizliği giderebilmesi, kimliğini 

kazanabilmesi için öncelikle gerekli donanıma sahip olabilmesi ve 

bilinçlenmesi gerekmektedir. Ve bunun yolu da şüphesiz önce eğitimden 

geçmektedir.89 

1.3.1. İlköğretim, Ortaöğretim ve Müfredatları 
Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Dönemi’ne kadar kızlar için tek okul 

olma özelliği taşıyan sıbyan mekteplerinde bayan öğretmenlerin bulunmaması 

sebebiyle ancak ergenlik çağına varana kadar devam edebilen kız çocukların 

eğitim süreci,90 1869 yılında kabul edilen Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile 

ilk defa önemli bir ilerleme kaydetmiştir. Bu eğitim kanununa göre, kız ve 

erkek çocuklarına ilk defa ilköğretim mecburiyeti getirildiği gibi, okula devam 

bir zorunluluk olarak benimsenmiştir.91 Söz konusu eğitim yasasına göre, kız 

                                                                                                                                 
86 Kurnaz, a.g.e., s. 57 
87 A.e., s. 58 
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89 Zihnioğlu, a.g.e., s. 52. 
90 Yasemin Tümer, Tanzimat’tan sonra Osmanlılar’da Kızların Eğitimi (1839-1908), 
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ve erkek öğrenciler için ilköğretim aşamasında okutulmasına karar verilen 

dersler; Usul-i Cedide üzere Elifba, Kur’an-ı Kerim, Tecvid, Ahlaka müteallik 

resail, İlm-i hal, Yazı talimi, Muhtasar fenn-i hesap, Muhtasar Tarih-i Osmanî, 

Muhtasar Coğrafya, Ma’lumât-ı nâfiayı cami’risâle olarak belirlenmiştir.92 II. 

Abdülhamit zamanına kadar uygulanmış olan ilköğretim müfredatı, 1876 

yılında yeniden düzenlenmiş ve dört yıllık öğretim süreci boyunca; Elifbâ-yı 

Osmâni, Kur’an-ı Kerim, Kırâat-i Türkiye, Hesab-ı Zihnî, İlm-i hal, Ma’lumât-

ı İbtidaiyye, Ta’dâd ve Terkim, Hatt-ı Sülüs, Tecvid, Sarf-ı Osmanî, Hesab, 

Sülüs ve Nesih, Coğrafya, Tarih, Kavaid-i İmlâ, Hatt-ı rik’a gibi derslerin 

okutulmasına karar verilmiştir. 93 

1869 yılında Maarif Nezareti’nin teklifi üzerine, yedi adet kız 

rüşdiyesinin açılmasına karar verilmiş, ardından bazı okullar kız rüştiyelerine 

dönüştürülmüştür. Buna göre; Valide Sultan Mektebi, Süleyman Paşa Mektebi, 

Beyhan Sultan Mektebi, İbrahim Sarim Paşa Mektebi, Yusuf Paşa Mektebi, 

Valide Sultan Mektebi, Hâni Hatun Mektebi kız rüşdiyelerine dönüştürülen 

okullar olurken; Beşiktaş İnas Rüştiye Mektebi, Üsküdar İnas Rüşdiye 

Mektebi, Mahmud Paşa İnas Rüşdiye Mektebi, Şehzâdebaşı İnas Rüşdiye 

Mektebi, Aksaray İnas Rüşdiye Mektebi, Atpazarı İnas Rüşdiye Mektebi, Eski 

Ali Paşa İnas Rüşdiye Mektebi bu tarihten itibaren yeni açılan kız 

rüşdiyeleridir.94 1869 tarihli Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’ne göre, 

Müslüman ve Hristiyan halkın yaşadığı bölgelere göre, İslâm ve Hristiyan kız 

rüşdiye mekteblerinin açılmasına karar verilmiştir. Yukarıda verilen listeden de 

anlaşıldığı üzere, kız okullarının önce başkent İstanbul’da açılması, ardından 

diğer illere yayılmasına karar verilmiştir.95 Bu okullarda öğretmenlik yapma 

görevi, 1870 yılında ilk kez Darülmuallimat açılıp, ilk bayan öğretmenler 

yetiştirilene kadar, iyi ahlâklı ve yaşlı erkek hocalara verilmiştir.96 1874 yılına 

gelindiği zaman ise, kız okullarının öğretmen kadroları tamamen kadınlardan 
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oluşmuştur.97 Zira, 1869 tarihinde kabul edilen Maarif-i Umumiye 

Nizamnamesi hükmünce kız rüşdiyelerinin öğretmen kadrolarının kadın olması 

yönünde karar alınmıştır.98 1869 tarihli Maarif Nizamnamesi’ne göre, öğretim 

süresi 4 yıl olan kız rüşdiyelerinde uygulanmasına karar verilen müfredatta; 

Mebad-ı ulûm-ı diniye, Lisan-ı Osmanî kavaidi, Mebadi-i kavaid-i Arabiye ve 

Farisiye, İmlâ ve inşa, Müntehabat-ı edebiye, Tedbir-i menzil(ev idaresi), 

Muhtasar tarih ve coğrafya, Hesap ve defter tutmak usulü, Nakışa yardımcı 

olacak derecede resim, Ameliyat-ı hiyatiye(biçki-dikiş), Musiki gibi dersler 

bulunmaktadır.99 

1876 yılında kabul edilen anayasanın 114. maddesinde tüm Osmanlı 

vatandaşları için ilköğretimin mecburi olduğu ifade edilerek, Tanzimat 

Dönemi’ne kadar temel din eğitimi dışında herhangi bir eğitim almaları söz 

konusu olmayan kız öğrenciler için100 meslekî eğitim başlatılmış ve Meşrutiyet 

Dönemi’nde bunların iyileştirme çalışmalarının yanı sıra yenilerinin de 

açılmasına ağırlık verilmiştir.101 II. Meşrutiyet Dönemi’ne kadar kız öğrenciler 

için ilkokul niteliğinde dinî eğitim veren mekteplerden sonra ortaokul 

niteliğindeki rüştiyelerin açılmasının ardından beklenen ilgiyi görememesi, 

tembel kız öğrenciler değil, toplumsal baskılar, gelenekler ve bunların denetimi 

altında ki anne babalar sebebiyle olmuştur.102 

Kız öğrencilerin idâdîlerde eğitim almaya başlamaları ise, II. 

Abdülhamit zamanından itibarendir. Bu dönemde İstanbul Kandilli’deki Adile 

Sultan Sarayı yatılı ve gündüzlü olarak İngiliz eğitimi vermeye başlamıştır.103 

13 Mart 1880 yılında ise ilk olarak kız öğrenciler için rüşdiye seviyesinin 

üzerinde eğitim verecek idâdî düzeyinde okul açılmıştır. Türkçe, Tarih, 

Coğrafya, Hesap gibi derslerin yanı sıra başta Fransızca olmak üzere yabancı 

diller, hüsn-i hat, mûsikî, el ve ev işleri gibi derslerden oluşan bir müfredat 

                                                 
97 A.e., s.77. 
98 A.e., s.80. 
99 A.e., s.89. 
100 Odyakmaz, a.g.e., s. 120. 
101 Tiğinçe Oktar, a.g.e, s.41 
102 Ayşenur Kurtoğlu, Kurumlar Sosyolojisi Açısından 19. Yüzyıldaki İlk Kadın 
Gazeteleri, İ.Ü.SBE., Doktora Tezi, İstanbul 1998, s. 246. 
103  Kurnaz, a.g.e, s. 51. 
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uygulanmıştır. Avrupa tarzı bir eğitim sisteminin benimsendiği bu okula fazla 

rağbet edilmemiş olmasından ötürü, iki yıl sonra, II. Meşrutiyet Dönemi’nde 

inas idâdîsi adıyla yeni bir kız idâdîsi açılana kadar kapatılması uygun 

görülmüştür. 104 

II. Meşrutiyet Dönemi’nde 6 Ekim 1913’te ilköğretimi parasız hale 

getiren Tedrisat-ı İptidaiye Kanun-ı Muvakkati(İlköğretim Geçici Kanunu) 

çıkarılmıştır. Ardından ortaöğretim aşamasında günümüz liselerinin dengi 

okullar olan idâdîlerin adı “sultânî” olarak değiştirilerek yatılı hale 

getirilmiştir.105 Bu döneme ait İstanbul merkezli kayıtlara göre, 1912-1913 

eğitim ve öğretim dönemi süresince rüştiyelerde kayıtlı kız öğrencilerin sayısı 

4416, erkek öğrencilerin sayısı ise 6799 iken; muallimlerin sayısı 285, 

muallimelerin sayısı ise 186 olarak belirlenmiştir.106 Bu rakamlar her ne kadar 

payitaht İstanbul için geçerli olduğundan tüm yurt gerçekliğini yansıtmıyor 

olsa da, devrin koşulları içinde değerlendirildiği zaman oldukça iyi kabul 

edilebilmektedir.  

1911 yılına gelindiğinde özel girişimlerin sonuçları tatmin edici 

bulunmayınca, ilk devlete bağlı kız idâdîsi Aksaray’da açılmıştır. Beş yılı 

hazırlık, beş yılı temel eğitim olmak üzere on yıllık bir eğitim sürecini başlatan 

bu lisede, hazırlık bölümlerinde dersler kırk dakika iken, temel eğitim 

sınıflarında altmış dakika olarak belirlenmiştir. İdâdîler için hazırlanan 

müfredatlar incelendiğinde hazırlık sınıfları için uygun görülen ders 

programında okutulmasına karar verilen dersler; Kur’an-ı Kerim ve Malumat-ı 

Diniye, Lisan-ı Osmanî, Hatt, Hesap, Hendese, Coğrafya, Tarih, Dürus-ı Eşya 

ve Malumat-ı Tabiye, Malumat-ı Ahlâkiye ve Medeniye, El İşleri ve Resim, 

Gına(Müzik) ve Terbiye-i Bedeniye’dir. Burada beş yıllık bir eğitimi başarıyla 

tamamlayan kız talebeler için ikinci kısımda yine beş yıllık bir eğitim süreci 

için hazırlanan ders programına göre okutulmasına karar verilen dersler ise; 

Ulum-ı Diniye, Lisan-ı Osmanî, Tarih, Coğrafya, Malumat-ı tabiye ve Sıhhiye, 

Malumat-ı Hikemiye ve Kimyeviye, Malumat-ı Ahlakiye ve Medeniye, Hesap, 

                                                 
104 Tümer, a.g.e, s. 92. 
105 Türkân Erdoğan, Nezihe Muhittin’in Romanlarında Kadın ve Sosyal Değişme, 
H.Ü.SBE., Yüksek Lisans Tezi, Ankara 1998, s. 85. 
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Cebir, Hendese, Kozmografya, İktisad-ı Beytiye, Terbiye-i Etfal, Lisan-ı 

Ecnebi, Gına ve Müzik, Resimi Terbiye-i Bedeniye, Beyaz İşleri, İpek İşleri, 

Dikiş, Biçki, Tabahat(yemek pişirme) gibi derslerdir. Görüldüğü gibi dinî, ilmî 

ve ahlâkî eğitime aynı oranda önem verdiği görülen bu müfredatla, öğrencilerin 

bu dönemde sanatsal ve kültürel manada bir birikim edinebilmeleri de dikkate 

alınmıştır. Aksaray İdâdîsi’nin ardından 1913’te, daha sonra Bezm-i Alem 

Sultânîsi adını alacak olan, İnas Sultânîsi açılmıştır.107 Sonraki yıllarda ve 

günümüzde de önemini ve itibarını koruyan Erenköy, Kandilli ve Çamlıca kız 

idadîlerinin de açılmasıyla birlikte o döneme kadar sadece İstanbul’da bulunan 

kız liselerinin sayısı beşe çıkmıştır. 108 

Meşrutiyet Dönemi’nde hemşirelik eğitimi, tıp eğitimi, ticaret eğitimi 

verilmesi doğrultusunda da kararlar alınmış ve bu amaçla açılan okullarla, 

kızların çalışma hayatına atılmalarının önü açılmak istenmiştir.109 Eğitim 

alanında bu alanların tercih edilmesi daha çok mevcut ihtiyaçlar neticesinde 

gerçekleşmiştir diyebiliriz. Uzun süren savaşlar hemşirelere olan ihtiyacı 

arttırırken yine savaşlar sebebiyle erkek işçilerden ve memurlardan boşalan 

kadroların kadınlarca doldurulmasına zorunlu olarak karar verilmiştir. Tabi bu 

durum savaş sonunda erkeklerin geri dönmesi neticesinde kadın çalışanların 

durumlarının ne olacağına dair soruyu da beraberinde getirmiş olmalıdır. 

Her ne kadar kızların eğitilmesi yönündeki adımlar, zengin ve elit 

kesimler dışında da başarıya ulaşmış olsa da, alınan eğitimin istihdam edilme 

aşaması için aynı başarıyı telaffuz etmek söz konusu değildir.110 Ancak yine de 

kız öğrencilere ilk defa geleneksel eğitim dışında eğitim vermiş olmaları 

bakımından, bu okulların kızların eğitim durumlarının iyileştirilmesi açısından 

oldukça büyük önem taşıdıkları ifade edilmelidir.  

 

 
                                                                                                                                 
106 Kurnaz, a.g.e, s. 50. 
107 A.e., s. 51. 
108 A.e., s. 53. 
109 Oktar, a.g.e., s. 42. 
110 Ali Arslan, Türk Modernleşme Sürecinde Kadın Perspektifi ve Cemiyetleri, S.Ü.SBE. 
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1988, s.23. 
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1.3.2. Yüksek Öğretim ve Müfredatları 
Osmanlı Devleti’nde kadın öğretmenler yetiştirebilmek amacıyla 

okullar açılması, eğitimle ilgili pek çok yeniliği başlatan 1869 tarihli Maarif-i 

Umumiye Nizamnamesi ile ele alınmıştır. Nizamnamenin 68.maddesinde 

kızların ilk ve orta dereceli okulları için kadın öğretmenler yetiştirebilmek 

amacıyla başkent İstanbul’da Dârülmuallimât adında bir kız öğretmen okulu 

açılmasına karar verildikten sonra iki yıl içinde uygulamaya geçilmiş, ancak bu 

girişimlerin gereken seviyeye getirilmesi II. Meşrutiyet Dönemi’nde 

olabilmiştir.111 Bu döneme kadar Dârülmuallimât’ın üç yıllık öğretim süreci 

için hazırlanan müfredatta okutulmasına karar verilen dersler; Arabî, Farsî, 

Hesap, Coğrafya, Tarih, Rika, Sülüs, İnşâ, Resim, Nakış, Ulûm-ı Diniye, 

Kıra’et-i Türkiye, Rika, Nakış, Hıyâtiye olarak belirlenmiştir. 112 

II. Meşrutiyet Dönemi’nde kız öğrencilerin yüksek öğretimle 

tanışmaları ilk kez Dârülfünûn’da verilen konferanslara katılmaları neticesinde 

olmuştur. 1914 yılında burada verilmeye başlanan derslerde kadın hakları, ev 

bilgileri, tabiat, sağlık, tarih, pedagoji gibi konular tercih edilmiştir. Daha sonra 

1915 yılında113 ayrı bir binada İstanbul Dârülfünûnu’ndan bağımsız bir şekilde 

eğitim vermeye başlayan İnas Dârülfünûnu açılmıştır. İnas Dârülfünûnu’na 

kabul edilecek kız öğrencilerin Dârülmuallimât veya idâdî mezunları olmaları 

veyahut bu okullarda okutulan derslerin sınavlarını dışarıdan vermeleri gerekli 

görülmüştür.114 Liseler ve öğretmen okullarında görev alacak bayan 

öğretmenlerini yetiştirmeyi amaçlayan İnas Dârülfünûnu’nda edebiyat, 

riyaziyat ve tabiiyat gibi bölümler bulunmaktadır.115 II. Meşrutiyet 

Dönemi’nde kız öğrencilerin güzel sanatlar alanında eğitim alabilmeleri için 

İnas Sanayi-i Nefise Mektebi’nin açılması da yine I.Dünya Savaşı’nın 

başlangıç dönemine tesadüf etmektedir.116 Daha sonra bu okulda Güzin Duran, 

Müjdan Arel, Nazlı Ecevit gibi Cumhuriyet’in ilk kadın ressamları 

                                                 
111 Tümer, a.g.e., s. 106. 
112 A.e., s. 117. 
113 Kurnaz; a.g.e., s. 53. 
114 Oktar, a.g.e., s. 44. 
115 Kurnaz, a.g.e., s. 53. 
116 Oktar, a.g.e., s. 46. 
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yetişecektir.117 Bu dönemde ayrıca kız öğrenciler Dârülelhân(konservatuar)’a 

devam etme hakkına sahip olmuşlardır.118 Kadınların ticaret hayatına atılmaları 

ve bu sayede üretimin bir parçası haline gelmeleri yönünde önemli bir adım da, 

resmi ve özel kurumlarda çalışmaya başlamalarına izin verilmesinin ardından 

gerçekleşmiştir. Ameli İnas Ticaret Şubesi adı altında Kız Dârülfünûnu 

binasında eğitim verilmeye başlanmıştır.119 II. Meşrutiyet Dönemi’nde 

kadınlarla ilgili üzerinde durulan en önemli konunun kız çocuklarının eğitimi 

olması dolayısıyla, kız okullarına bayan öğretmen yetiştirmeyi hedefleyen 

Dârülmuallimât bu anlamda en çok dikkat çeken okul olma özelliğini 

korumuştur.120 Çünkü eğitimi kaliteli bir hale getirmenin yolu öncelikle 

nitelikli öğretmenler yetiştirebilmekten geçmektedir. İyi öğretmenler iyi 

öğrenciler yetiştirecek ve ancak bu yolla ülkenin eğitim seviyesi 

yükselebilecektir. Şüphesiz nitelikli öğretmen sadece kendi uzmanlık alanına 

hakîm olan değil, aynı zamanda pedagojik bir formasyona da sahip olan 

öğretmendir.  

İşte bu düşünce doğrultusunda bayan öğretmen yetiştiren 

Dârülmuallimâtlarda pedagojik eğitime daha fazla önem verilmesi 

planlanmıştır. Bu doğrultuda teorik ve pratik dersler eğitim sürecinde birlikte 

yürütülmek istenmiştir. Ancak müfredatın hazırlanması aşamasında ayrı fikirler 

ortaya atılmıştır. Kız öğrencilere uygulanması planlanan ders programının 

kapsamının ne olacağı konusundaki bazı uzlaşmaz tavırlar bize, kadının nereye 

kadar ve ne için eğitilmesi gerektiği sorusuna farklı görüşlerden farklı cevaplar 

geldiğini göstermiştir. Bu cevaplardan biri Ethem Nejat’tan gelmiştir.121  

Ethem Nejat (1883-1921), II. Meşrutiyet Dönemi’nde milliyetçi 

fikirleri ile tanınan önemli bir eğitimci olarak ön plana çıkmıştır. İçinde 

bulunduğu dönemde eğitim alanında en çok gündeme gelen mevzu olan 

kadınların eğitimi meselesini özellikle ele almış olan Ethem Nejat, savunduğu 

fikirler ve bu doğrultuda hazırlamış olduğu müfredatlar ile II. Meşrutiyet 

                                                 
117 A.e., s. 47. 
118 Kurnaz, a.g.e., s. 54. 
119 Oktar, a.g.e., s. 48. 
120 Kurnaz, a.g.e., s. 55. 
121 A.e., s. 56. 
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Dönemi’nde kadınların eğitimi alanında önemli bir yere sahiptir. Kendisi, 

İslâmiyet’in kadın erkek ayrımı yapmaksızın eğitimi öngördüğünü ancak, 

zamanla dış etkenler sebebiyle bozulan din anlayışının sonucunda kadınların 

eğitimlerinin kısıtlandığını düşünmektedir.122 Aşağıda belirtilen programdan da 

anlaşılacağı üzere Ethem Nejat, Dârülmuallimât kız öğretmen okulunda 

verilecek eğitimin erkek öğretmen yetiştiren okullardan ayrı olması gerektiğini 

düşünür. Ona göre kız öğrencilere gerekli olan eğitimin özünde onları süslü 

birer hanım değil, her şeyden önce iyi bir anne ve iyi bir eş olarak aile hayatını 

tertip edebilecek düzeye gelmelerini sağlayacak nitelikler bulunmalıdır. Ethem 

Nejat’ ın burada vurgulamak istediği nokta; kız öğrencilere verilecek olan 

eğitimin, ilerdeki yaşamlarında üstlenecekleri annelik ve eşlik görevlerine 

yabancılaşmalarına engel olacak değil, bilakis bu asli görevlerini daha iyi bir 

şekilde yerine getirmelerine katkıda bulunacak bir eğitim sürecinden 

geçmelerini sağlayacak bir müfredatın gerekliliği hususudur.  

Ethem Nejat’ın bu doğrultuda hazırlayıp teklif ettiği programa göre 

Dârülmuallimâtlar için planlanan ders programı kapsamında; teorik olarak 

uygulanması planlanan dersler; Terbiye ve Malumat-ı Diniye ve Ahlakiye, 

Adab-ı Muaşeret, Hıfzıhha ve Çocuk Büyütmek, Ev İdaresi, Ev ve Çiftlik 

Hesaplarını Tutmak, Malumat-ı Fenniye ve Tabiye ve Medeniye, Tarih ve 

Coğrafya, Bahçıvanlık, Tavukçuluk, Sütçülük vb. olarak planlanmıştır. Pratik 

olarak okutulması düşünülen dersler ise; bahçe İşleri, tavuklara ve arılara 

bakmak, dokumak, sütçülük, yemek pişirmek, konserve ve hazır yemekler 

yapabilmek, dikmek, biçmek ve yamamak, ütülemek, hane tanzim ve tasnifi 

gibi konulara ilişkindir.123 Derslerin niteliğine bakıldığında Ethem Nejat’ın, 

müfredatın kızları süslü birer hanım yapmaktan ziyade, aile ve toplum hayatına 

hazırlaması gerektiğini ifade ederken, neyi kastettiği net bir şekilde 

anlaşılmaktadır. Buna göre; kendisi, ilmî olarak aydınlanırken, aslî görevlerini 

de unutmayacak ve toplumsal kimliğine yabancılaşmayacak genç hanımlar 

                                                 
122 Yasemin Tümer, "II.Meşrutiyet Dönemi Fikir ve Edebiyat Hayatında Kadın Eğitimi", 
Türklük Araştırmaları Dergisi, Eylül 2001, S.10, s. 79. 
123 Kurnaz, a.g.e., s. 56. 
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yetiştirmenin toplumsal bütünlüğü korumanın en temel şartı olduğuna 

inanmıştır. 

1910-11 yıllarında başlangıçta hedeflenen ideallere tam olarak 

ulaşamamış bir Dârülmuallimât görüntüsüyle karşı karşıya kalınmıştır. Çünkü 

mezun kız öğrencilerin görevlerine başlamaları hususunda aksaklıklar 

yaşanmaya başlanmıştır. Taşraya gitmeyen öğretmen adayları oralardaki kız 

okullarının öğretmensiz kalmasına sebep olmuş ve bu durum eğitim ve öğretim 

faaliyetlerinin aksamasına yol açmıştır. Bu olumsuz gelişmelerin 

sorumluluğunu kız öğrencilerin tembelliğine, görev sorumluluğundan 

kaçmalarına bağlamak doğru bir değerlendirme olmayacaktır. Zira, bu noktada, 

toplumsal cinsiyet devreye girmiş ve evlilik çağı çoktan gelmiş olan genç 

bayan öğretmen adayları, ailelerinden uzağa, taşraya görevlerini yerine 

getirmeye gidememişlerdir. Bu durumun düzeltilmesi için acil bir önlem 

alınması gerektiği görülmüş ve taşradan getirilen kız öğrencilerin 

Dârülmuallimâta getirilerek burada eğitim almaları neticesinde yeniden taşraya 

gönderilmelerine karar verilmiş ve böylece aksayan eğitim sisteminin bu 

şekilde işlerlik kazanmasına çalışılmıştır.124  

Diğer taraftan alınan bazı kararlar ile bayan öğretmenlerin durumlarının 

iyileştirilmesine çalışılmıştır. Buna ilişkin olarak; Maarif-i Umumiye Nezareti 

tarafından, 28 Temmuz 1906 tarihinde Hüdavendigar Vilayeti Maarif 

Müdüriyeti’ ne125 ve 18 Ağustos 1906 tarihinde İşkodra Maarif Müdüriyeti’ ne 

gönderilen ve toplanacak olan vergiden bayan öğretmenlerin sorumlu 

olmayacağını belirten telgraflar örnek gösterilebilir.126 Bu gibi düzenlemelerin 

önemi, bayan öğretmenlerin ekonomik durumlarını iyileştirmekten öte, onlara 

bu zorlu görevlerinde devlet desteği ve himayesi altında olduklarını 

hissettirmeyi amaçlamış olmasıdır.  

II. Meşrutiyet Dönemi’nde 1913 ve 1915 tarihlerinde yapılan 

düzenlemelerle kız öğretmen okullarına öğretmen ve ilköğretim müfettişi 

yetiştirmek maksadıyla Dârülmuallimât-ı Aliye adlı bir okulun daha açılmış 

                                                 
124 A.e., s. 57. 
125 MF. MKT, 944/48, 9 C. 1324. 
126 MF. MKT, 948/35, 27 C. 1324. 
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olması,127 bu dönemde, bayan öğretmenlerin yalnız nicelik değil, nitelik 

bakımından da seviyelerinin yükseltilmesine verilen önemi göstermektedir. 

II. Meşrutiyet Dönemi’nde Türk kadınlarının üniversite düzeyinde 

eğitim almaya başlamalarının çok yönlü etkileri olmuştur. Çünkü alınan eğitim 

kadınların sadece kültür düzeyini artırmakla kalmamış, aldıkları eğitimi 

istihdam alanında kullanabilmeleri olanağını yaratmıştır. Erkeklerle aynı eğitim 

sürecine dahil olabilmek, bu sonraki aşamada onlarla aynı iş kollarında yer 

alabilme safhasını da başlatacaktır. Bu durum kadınlara sadece iyi birer anne 

ve iyi birer eş olabilmeleri doğrultusunda verilen eğitimden oldukça farklı 

olması dolayısıyla, mevcut eğitim anlayışının ne derece farklılaştığı ve ilerleme 

kat ettiği anlaşılmaktadır. 

II. Meşrutiyet Dönemi’nde eğitim alma şansına sahip olan kadınlar 

öncelikle millî duygularının gelişmiş olması sebebiyle Jöntürkler’e sempatiyle 

yaklaşmışlar ve fikren onları desteklemişledir.128 Bu yakınlık Cumhuriyet’in 

ilanından önce ve sonra eğitim yöntemlerinde, öğrencilere ve gerektiğinde 

halka hitapları esnasında millî duygularını ifade etme biçimlerinde belirgin bir 

şekilde ortaya çıkacaktır. Ve bu öğrenciler; II. Meşrutiyet Dönemi 

Dârülmuallimâtlarında yetişen öğrenciler, Cumhuriyet’in ilk bayan 

öğretmenleri olma onuruna sahip olacaklardır. 

1.4. Sosyal Hayat ve Kamusal Alan 
II. Meşrutiyet Dönemi’ne girerken, kadınların toplumsal görünürlük 

kazanmaları neticesinde gelişen olaylar, bu döneme toplumsal hayat adına 

damgasını vuran en önemli gelişmeler olacaktır. Çünkü bu dönemde sadece 

sokağa çıkmakla kalmayan kadın, kentin belirgin figürlerinden biri haline 

gelmiştir. Yine bu dönemde kadınlar, erkekler gibi eğitim sürecine daha çok 

dâhil olmuş ve çalışma hayatında yer almaya başlamışlardır. Sosyal 

yardımlaşma etkinlikleri kapsamındaki faaliyetleri organize ederek bu 

faaliyetlere bizzat katılmışlar, dernekler kurarak toplumsal hayatın ön 

saflarında hiç de alışık olunmayan bir şekilde kendilerini göstermeye 

başlamışlardır. Bu dışarı açılma, sınırlı ev yaşantılarının dışına çıkma, 
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erkeklerin alanı olarak kabul edilmiş olan alanlara taşmaları neticesinde, 

toplum hayatında kadınlara verilen olumsuz tepkiler, devletin bu konuda bazı 

yasaklayıcı fermanları ardı ardına çıkarmasına ve hatta bazen de polisiye 

önlemler almasına kadar varabilmiştir.129 

1.4.1. Sosyal Yaşama ve Çalışma Hayatına Katılım 
Batılılaşmanın yani modernleşmenin hız kazandığı Tanzimat 

Dönemi’nde dahi; ki bu dönem Osmanlı Tarihi’nde demokratikleşme yönünde 

çok önemli bir safha olarak kabul edilmektedir; kadın hukuku anlamında yasal 

bir iyileştirmeye henüz rastlanmamaktadır.130 II. Meşrutiyet Dönemi’ne 

girerken, on dokuzuncu yüzyıl dünyasının kadınlar hakkındaki genel 

düşüncesi, daha doğrusu yargısı, kadının sahip olduğu duygusal ve fiziksel 

yapının, toplumsal, siyasal ve akılsal kapasitenin erkeğe oranla eksikliği 

sebebiyle, siyasî yaşama ve kamu hayatına alınmaması gerektiği doğrultusunda 

olmuştur. Daha da önemlisi bu düşünce yapısı, uzun yıllar boyu düzenlenen 

yasalarla sistemli bir şekilde kadınlara kabul ettirilmek istenmiştir.131  

II. Meşrutiyet Dönemi’ne gelene kadar Osmanlı toplumunda kadınların 

ahlâkî durumlarını belgeleyen en önemli unsur kıyafetleri olmuştur. Müslüman 

Osmanlı toplumunun normlarına göre, elit Fransız kadınları elbiselerindeki 

dekolteleri sebebiyle ahlâkî açıdan ne kadar gerideyse, Osmanlı Türk kadınları 

da tesettürleri 132 sebebiyle o kadar ahlâklı ve yüksek terbiyeli kabul 

edilmiştir.133 Bu anlamda tesettür adı verilen örtünme biçiminin, yalnız bir dinî 

esas olarak uygulanmadığı, kadınların ahlâklarını ne derece koruduklarının en 

önemli göstergesi olarak da kabul edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. 

Otuz üç yıllık istibdat rejiminin ardından II. Meşrutiyet Dönemi’ne 

gelindiğinde kadının sosyal ve kamusal alandaki yerinin oldukça geleneksel ve 

geri kalmış bir toplum yapısı içinde sıkışıp kaldığı görülmektedir. Öncelikle 

şunu belirtmek gerekir ki, Osmanlı Devleti’nin çok uluslu yapısı içerisinde 
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Müslüman olmayan azınlıklar ile Türk İslâm toplumu için siyasî, hukukî ve 

toplumsal koşullar aynı şekilde var olmamıştır.134 Bu farklılık sadece dinî ve 

etnik kimliğe göre değil, geniş topraklara yayılmış imparatorluğun coğrafî 

bölgelerine göre de ortaya çıkmaktadır. Farklı coğrafî koşulların şekillendirdiği 

yaşam şekilleri, kadının da toplumsal konumunu farklı şekillerde düzenlerken 

Anadolu’daki kadınla, Rumeli’deki kadının aynı tablo içerisinde yer aldığını 

düşünmek doğru bir yaklaşım olmamaktadır. Her şeyden önce imparatorluk 

bünyesinde var olan farklı ulusların kadınları farklı hukukî haklara sahip 

olmuşlardır. Kültürel farklılıklar burada belirleyici faktör olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bir toplumda olağan karşılanabilecek bir durumun Osmanlı 

Devleti sınırları içinde yaşayan bir diğer toplumda kolayca kabul edilemez 

olması neticesinde, Osmanlı bünyesinde yaşayan değişik ulusların kadınları 

toplumsal ve ahlâkî bakımlardan çoğu farklı uygulamalara maruz 

kalmışlardır.135 Ancak kimi zaman da bölgesel farklılık ve coğrafi dağılım 

unsurunun, dini farklılıkların önüne geçmesi durumu, aynı bölgede yaşamakta 

olan farklı cemaat yapılarının benzer hukukî uygulamalarında karşımıza 

çıkmıştır. Miras ve benzeri hukukî konularda özellikle Ermeni cemaatinin bazı 

İslâmî uygulamaları benimsemiş olması, veya dava açmak için kendi 

mahkemeleri yerine şerî mahkemeleri tercih etmeleri sonraki bölümlerde ele 

alınacaktır. 

II. Meşrutiyet Dönemi’nde, kadın sorunlarına eğilirken, kadının 

kurtuluşu için Türkçülük düşüncesinin ön plana çıkarılması gerektiğini savunan 

İttihat ve Terakki Hükümeti zamanında, kadın haklarına dair Kanun-ı Esasi’de 

mevcut olmayan yasaklamalar, İslamcı kesim tarafından ön plana atılmış ve 

İttihatçılar arasında yer alan muhafazakârlar tarafından savunulur hale 

gelmiştir. Bunlardan biri olan İttihatçı Şeyhülislam Musa Kazım Efendi, 

kadınların sahip oldukları iddia edilen hakların sadece İslâm hukuku ile değil, 

aynı zamanda Kanun-ı Esasi ile de kısıtlandığını her fırsatta dile getirmiştir.136  
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Meşrutiyet’in oldukça gergin bir hale gelen siyasi ortamında, 1911 

yılında, İstanbul’da dahi kadınların sokaklarda dolaşmaları şehir 

muhafızlarınca sınırlandırılmış ve dönem gazetelerine bu konuyu sayfalarında 

dile getirmelerine yasak getirilmiş, bu baskı ve sansüre uyum sağlamayan basın 

organları birer birer kapatılmaya başlanmıştır. Ülke savaşların eşiğindeyken, 

kadınların tesettür kurallarına riayet etmeleri istenmiş ve diğer taraftan 

dönemin şeyhülislamı Musa Kazım Efendi tarafından “taaddüd-i zevcât” yani 

çok eşlilik savunulabilmiştir. Kadınlara sosyal hayatta yer verilmesi bir tarafa, 

savaşın eşiğindeki Osmanlı Meclisi’nde öncelikli olarak siyasî konuların 

tartışılması gerekirken, kadınların eşlerinden izin almaksızın ülke dışına çıkıp 

çıkamayacakları gündeme getirilip tartışma konusu yapılmıştır. Dönemin 

sadrazamı olan Sait Halim Paşa kadınlara bu denli bir serbestliği çok 

gördüğünü, kadınların örtünmeyi bırakmayı ve erkeklerle aynı sosyal ortamları 

paylaşmayı kendilerini “Avrupalı” görmek adına yaptıklarını ve bunun da 

büyük bir toplumsal tehlike kabul edilmesi gerektiğini belirtmiştir.137 Kadın 

özgürlüğü, savaşların eşiğine gelinmiş bir ortamda bile en büyük tehdit olarak 

görülebilmiş ve bu konuda derhal gerekli önlemlerin alınma zorunluluğu, 

konunun toplumsal ortamdan siyasî ortama taşınmasına sebebiyet vermiştir. 

II. Meşrutiyet Dönemi’nde kadınların ev hayatının ve aile çevresinin 

dışında sosyalleşmeye başlaması siyasî bir sorun haline getirilmiş ve tartışma 

konusu yapılmıştır. Aslına bakılırsa, mevcut durumların birer sorun olarak 

algılanmaya başlanması bile bu konuda ileriye yönelik birer adım olarak kabul 

edilmelidir. Zira, büyük fikrî gelişmeler büyük tartışmalar neticesinde 

gerçekleşerek, büyük devrimlerin kapılarını açacaktır. Kadın konusunda da 

böyle olmuştur. Yüzyıllarca süren içe kapanış ve hapsoluş sürecinde başlamış 

olan sessiz tepkiler, önce fikri bir harekete dönüşmüş ve ardından toplu bir 

kadın hareketini başlatarak, büyük devrimlerin kapılarını aralamıştır.  

Her ne kadar toplumsal hayattaki bölünmeler varlığını uzunca bir süre 

koruyacak ve kadınlar toplu taşıma araçlarında, sinemalarda, tiyatrolarda, 

lokantalarda, tramvaylarda kendileri için erkeklerden ayrılmış, arındırılmış 
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bölümlerde bulunmak zorunda olacaklarsa da138 Osmanlı-Türk kadınının 

maruz kaldığı bu ayrımcı, baskıcı uygulamaların zaman içinde önce pratikte, 

sonra da resmiyette ortadan kaldırılmasına çalışılmıştır. Bu dönemden 

günümüze ulaşan Osmanlı arşiv belgelerinden elde ettiğimiz bilgiler ışığında 

da belirtebiliriz ki, II. Meşrutiyet Dönemi zarfında yapılan tüm ıslahatlara 

rağmen, Şirket-i Hayriye, Tünel İşletmeleri ve Yolcu Trenleri gibi toplu taşıma 

merkezlerindeki uygulamalara dair yayınlanan dinsel içerikli uyarı yazıları, 

fermanlar ve fetvalar toplum nezdinde yönlendirici ve yargılayıcı olmaya 

devam etmiştir.139 Yani her halükârda kadının sosyal alandaki sınırını yine 

dinsel görüş belirleme çabasındadır. II. Meşrutiyet Dönemi’nde hazırlanmış 

olan birkaç resmi belgenin incelenmesi, kadınların sosyal hayata katılmaları 

konusunda dönemin toplumsal nabzı ve hükümetin genel tavrını daha iyi 

anlayabilmek açısından daha açıklayıcı olacaktır: 

6 Ocak 1913 tarihinde Beyrut uleması tarafından Dahiliye Nezareti’ ne 

gönderilen bir telgrafta, Osmanlı Devleti’nin ebediyen ayakta kalmasının 

yegane sebebi olan İslâm dini ve şeriata tamamen aykırı görülen ve adeta 

meyhane ve kerhanelerle bir tutulan, sinema gösterimi yapılan tiyatroların 

bulunduğu yerlere kadınların gidip seyretmelerinin doğuracağı sonuçların 

önünü almak maksadıyla bu durumun derhal yasaklanması için sadrazamlık 

makamının büyük bir önemle emir ve ferman buyurması istenmiştir.140 Bu 

telgraf ile bölge ulemasının kadınların sosyal hayata katılımları konusunda 

takındıkları muhafazakâr tavır, öncelikle kadın ve erkeğin aynı ortamda 

bulunması konusundaki hassasiyetlerinden kaynaklanmakta olup, sinema 

izlemenin kadınlar üzerinde yaratacağını düşündükleri psikolojik etkinin aile 

hayatına ve toplumsal hayata olumsuz yansımaları ikinci planda 

görünmektedir.  

Söz konusu telgrafa karşılık olarak Dahiliye Nezareti’nin Beyrut 

Vilayeti’ ne 15 Ocak 1913 tarihli cevabında; kadınların sinematograf 

seyretmelerinde aslen herhangi bir sakınca bulunmamasına rağmen, bu 
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meselenin bölgedeki ulema ve Müslüman kesim tarafından hoş görülmediği 

anlaşılarak ve genel isteğe aykırı bir düzenleme ile oluşacak genel bir 

hoşnutsuzluğa sebebiyet vermek, özellikle de memleketin birlik ve beraberliğe 

çok ihtiyaç duyduğu bir zamanda, uygun olmayacağından, meselenin bölgede 

en ufak bir tatsızlığa meydan bırakmayacak, en uygun şekilde halledilmesi 

istenmiştir.141 Dahiliye Nezareti’nin bu cevabı, her ne kadar bölgedeki 

kadınlara sadece sinemanın değil, sosyal hayatın kapılarını da kapamaya 

yönelik olsa da, hükümetin Beyrut uleması ile aynı muhafazakâr görüşleri 

paylaştığını değil, bölgede sukûnet ve huzuru sağlamaya çalıştığını 

göstermektedir. Zira, telgrafta öncelikli olarak belirtilen husus söz konusu 

eylemin; yani kadınların erkekler ile aynı sosyal ortamda bulunmalarının 

aslında herhangi bir sakıncası olmadığı yönündedir. Ancak, toplumsal 

hassasiyet bu düşüncenin önüne geçmekte ve savaş arifesinde bölgede herhangi 

bir karışıklık çıkması göze alınamadığı için kadınların aleyhine karar verilmiş 

bulunmaktadır.  

Yine buna benzer bir arşiv belgesi de 23 Ağustos 1908 tarihlidir. 

Zaptiye Nezareti tarafından Beykoz Kaymakamlığı’na gönderilmiş olan 

belgede; Beykoz’ da Sultaniye Çadırı’nda inşa edilmiş olan tiyatroda erkekler 

ile kadınların bir arada ve İslâm kadınına yakışmayacak bir şekilde 

bulunduklarının tespit edildiği ve bu durumun kesin bir şekilde yasaklanmış 

olduğu belirtilmiştir.142 Burada söz konusu edilen İslâm kadınına 

yakışmayacak olan şekil, kadının aslî vazifelerini yerine getireceği evinden 

çıkıp cemiyet hayatına, erkeklerin arasına karışmış olması durumudur. 

Bir başka resmi belgede; 2 Mayıs 1914 tarihinde Dahiliye Nezareti’ne, 

Şehremâneti tarafından gönderilmiş olan bir telgrafta, Kapalıçarşı’ da eşya 

satmak üzere sergi açıp, ticaret ve sanat yapmakta olan kadınların zabıta 

görevlileri tarafından engellenmeleri üzerine, belediye tarafından çalışma izni 

verilmemiş olduğu bildirilerek, Dahiliye Nezareti’nin konuyla ilgili emir ve 

fermanlarının beklendiği belirtilmiştir.143  
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Dahiliye Nezareti’ ne gönderilen bu dilekçeye, 6 Mayıs 1914 tarihinde 

İstanbul Polis Müdüriyet-i Umumiyesi tarafından eklenen dilekçede; 

Kapalıçarşı’nın tenha yerlerinde mendil ve kese satarak geçimlerini sağlamakta 

olan ve sayıları on beş yirmi civarında bulunan bu kadınların namuslu bir 

şekilde alım satım yapmak yerine çarşının düzenini ve kontrolünü bozacak 

şekilde ahlâk dışı davranmaları sebebiyle zabıta görevlilerince engel olunduğu 

belirtilerek, bu kadınların bundan böyle Kapalıçarşı’ da çalışmalarının yasak 

edilmesi istenmiştir. 144  

Ve nihayet Dahiliye Nezareti’nin kendisine gönderilen bu dilekçelere 9 

Mayıs 1914 tarihli cevabında; Kapalıçarşı’da eşya satmalarına ve sergi 

açmalarına zabıta görevlileri tarafından izin verilmeyen kadınların ahlak dışı 

davranışlarda bulunduklarının Polis Müdüriyet-i Umumiyesi’nce tespit edilmiş 

olunması sebebiyle, bundan böyle söz konusu kadınların Kapalıçarşı’da 

çalışmaktan men edilmelerine karar verildiği ifade edilmiştir.145 Bu yazışmalar 

ile dönemin en büyük çarşısında kadınların çalışmasına engel olunmak 

istenmesi ve gerekli yasaklamanın hükümet tarafından düzenlenmesi amacıyla, 

ticaret yapmak isteyen söz konusu kadınların ahlak dışı birtakım davranışlarda 

bulunduklarının iddia edilmesi, hükümetin kadınların çalışmalarına değil, ahlak 

dışı davranışlarda bulunmalarına engel olacağına dair düşüncenin sonucu 

olmaktadır. Yani, kadınların çarşıda erkekler gibi ticaret yapabilmelerine engel 

olacak herhangi bir yasal düzenleme bulunmadığı için bölge amiri mevzuyu en 

hassas olan noktadan hükümete bildirmektedir. Şikayete gerekçe olarak 

gösterilen ahlâk dışı davranış, kadın satıcıların, erkek esnaflarla olan 

diyalogları olmakla birlikte, muhafazakâr bir anlayış çerçevesinde, çarşıda 

acilen giderilmesi gereken bir hassasiyet konusu olmuştur. 

II. Meşrutiyet Dönemi’nde kadınların sosyal hayata ve çalışma hayatına 

katılımları yönündeki adımlarda, daha Meşrutiyet’in ilk günlerinden itibaren 

İttihat ve Terakki Partisi’nin önemli bir yeri olmuştur. Partinin Rumeli Kadın 

Kollarında kırk kadın üye bulunurken bunların dışında cemiyet için gizlice 

çalışan çok sayıda kadın da bulunmaktadır. Cemiyet üyelerinden olan Cavit 
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Bey’in 1 Ağustos 1908 tarihli toplantıda yapmış olduğu konuşmasında 

kadınların toplumsal hayattaki yerlerinin çok önemli olduğunu ifade ettiği 

belirtilmiştir. Diğer taraftan, kadınların 1908 Parlamentosu’na dahil olabilmek 

ve meclis konuşmalarını dinleyebilmek için topluca istekte bulunmuş olmaları, 

daha sonra başlayacak olan kadınların siyasallaşma hareketi açısından büyük 

önem taşımaktadır.146 

II. Meşrutiyet Dönemi’nde Osmanlı Türk kadınının çalışma hayatına 

baktığımızda öncelikle seçilebilecek meslekler diye bir kategori ile 

karşılaşmaktayız. Bu kategori, Osmanlı Devleti’nde yaşayan Müslüman 

kadınların toplumsal normlar ölçüsünde icrâ edebilecekleri meslekleri ifade 

eden bir sınıflamadır. Türk- Müslüman örf ve adetlerine, devrin ahlâkî ve fikrî 

yapısına, içinde bulunulan sosyal sınıfa göre tercih edilebilecek meslekler147 

yanında bir de devrin ihtiyaçlarına göre kadınları çalıştırmayı tercih eden iş 

kollarına, kamu kurum ve kuruluşlarına rastlanmaktadır. Kadın suçluların 

gözetilmesi ve sürgün edildiklerinde sürgün yerlerine götürülmeleri sırasında 

ilk kez kadın çavuşların görevlendirilmeye başlanması, gümrüklerde kadınların 

üstlerinin aranması görevini üstlenecek kadın kolcuların atanması148, kadın 

hapishanelerinde kadın gardiyanların çalıştırılması ve istihbârat servislerinde 

kadın memurların yer almaya başlaması, gelişen ihtiyaçlar neticesinde 

kadınlara açılan iş kollarına örnek verilebilir.149 Buna ilişkin olarak 25 Nisan 

1910 tarihli bir arşiv belgesi, İstanbul Vilayeti tarafından Dahiliye Nezareti 

Muhaberât-ı Umumiye Dairesi’ ne gönderilmiş olarak, taşrada tütün 

kaçakçılığında köylü kadınların kullanıldığını, bu ve benzeri gayri kanunî 

hareketleri önleyebilmek maksadıyla, bir an önce kadın kolcuların 

görevlendirilmeleri gerektiğini ifade etmektedir.150 Dahiliye Nezareti’nin 

konuyla ilgili kararını bildiren 26 Temmuz 1910 tarihli cevabında; İzmit ve 

civarında kaçakçılık yaptıkları tespit edilen bazı köylü kadınların zabıta 

memurları tarafından aranmaları mümkün olamadığı için, bu ve bundan sonra 
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meydana gelebilecek benzer sorunları çözebilmek maksadıyla Haydarpaşa, 

Beyoğlu ve diğer bazı semtlerde toplam altı adet kadın kolcunun 

görevlendirildiği bildirilmektedir.151 

9 Nisan 1908 tarihli bir başka Osmanlı arşivi belgesinde Zaptiye 

Nezareti tarafından Dahiliye Nezareti’ ne gönderilmiş olan dilekçede, kadınlara 

mahsus olan hapishane ve tevkif evinde görevli olan iki kadın kolcuya ilaveten 

görevlendirilmeleri gereken iki kadın gardiyan için gerekli olan maaşın 

gönderilmesine izin verilmesi konu edilmektedir.152 Yine 18 Ocak 1908 

tarihinde Sadrazam tarafından gönderilmiş olan bir dilekçe Trabzon 

Gümrüğü’nde çalıştırılmasına ihtiyaç duyulan bir kadın kolcunun tayin 

edilebilmesi için gerekli olan bir yıllık maaşın bütçeye ilave edilmesini konu 

edinmektedir.153 

24 Şubat 1912 tarihinde İstanbul Polis Müdüriyet-i Umumiyesi 

tarafından hazırlanan belge ile yeni göreve alınmaları gerekli görülen kadın 

istihbarat memurlarının göreve alınıp alınamayacaklarına dair tereddütlerin 

Dahiliye Nezareti tarafından giderilmesi ve bu konuda gerekli emrin taraflarına 

bildirilmesi istenmiştir.154 Söz konusu bu belgeye, Dahiliye Nezareti 

Muhaberat-ı Umumiye Dairesi tarafından 26 Şubat 1912 tarihinde İstanbul 

Polis Müdüriyet-i Umumiyesi’ ne verilen tezkerede, huzur ve güvenliğin 

sağlanmasında önem taşıması sebebi ile İstihbarat memurluklarında kadın 

memurların çalışmalarına izin verildiği bildirilmiştir.155 Bütün bu belirtilen 

alanlarda kadın personele duyulan ihtiyacın ortaya çıkma nedenlerinin başında, 

kadınların çalışma hayatına katılımlarının önündeki en büyük engel olarak 

görülen İslâmî esaslar gelmektedir. Zira, söz konusu edilen istihdam alanları 

kadınların mahremiyetlerinin korunmasına yöneliktir. 

II. Meşrutiyet Dönemi’nde, kadınların çalışma hayatına katılmalarına 

etki eden en önemli nedenlerden biri de, birbiri ardına gerçekleşen savaşların 

yarattığı koşullar olmuştur. Trablusgarp Savaşı’nın ardından 1912 yılında Uşi 
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Antlaşması ile Trablusgarp’ın İtalya tarafından alınması, ardından peşi sıra 

gelen Balkan Savaşları ve nihayet dört yıl gibi uzun bir süre devam eden 

Dünya Savaşı neticesinde Osmanlı ekonomisi artık iyice kendine yetebilme 

zorunluluğu içinde kalmış, oldukça kötüleşmiş ve içinden çıkılmaz bir hal 

almıştır. Üretimin durması, ithalatın yapılamaması ve enflasyonun artış 

göstermesi, halkın temel gereksinimlerini bile karşılayamayacağı hayat 

standartlarının söz konusu olmasına sebep olmuştur.156 Bu şartlar altında, II. 

Meşrutiyet Dönemi’nde kadınlar bir taraftan sosyal alanda baskılarla karşı 

karşıya kalmaya devam ederken, diğer taraftan savaşın sebebiyet verdiği 

ekonomik koşullar neticesinde, çalışmalarının önündeki engeller kendiliğinden 

ortadan kalkmış, iş gücüne katılımlarının toplum tarafından onaylanması 

neticesinde, cepheye giden esas iş güçlerinin yerine geçerek kendilerini birden 

çalışma sahasında bulmuşlardır. Bu gelişme cinsiyetçi toplumsal yapının 

dönüşümü açısından çok önemli ve hızlı bir gelişme olarak kabul 

edilmektedir.157 Nitekim, iktisadî koşulların etkisi her dönemde ve her 

toplumsal yapıda olduğu gibi, II. Meşrutiyet Dönemi’nde de etkisini 

göstermiştir. Ve kadınlar savaşın yarattığı iktisadi koşullar neticesinde, 

taleplerini daha kolay ortaya koyabilmişlerdir. Özellikle, 1914 Harbi kadın ve 

aile hukuku üzerinde çok büyük bir etki yaratmıştır. Savaş yıllarında kadın 

işçilerin sayısında meydana gelen artışları gösteren istatistiksel veriler, 

kadınların ülke ekonomisine ne denli hızlı ve güçlü bir şekilde üretim gücü 

olarak katıldıklarını göstermektedir. Bu koşullar altında kadınlar emeklerinin 

karşılığını sadece maddî olarak değil, toplumsal ve hukukî anlamda da almak 

istemişler ve taleplerini bu doğrultuda dile getirmeye başlamışlardır. Ancak 

savaş yıllarının kadınlar açısından sosyal ve iktisadî yaşama getirdiği bu hızlı 

değişim, yine savaşın sona ermesiyle aynı hızla değişmiş ve cepheden dönen 

erkek nüfus işlerini kadınlardan geri almışlardır158 Görünen tablo odur ki; 

kadınlar savaşa giden asıl iş gücününün, erkek nüfusun iş nöbetini tutmuş ve 

zamanı geldiğinde emanet aldıkları görevleri gerçek sahiplerine bırakmak 
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zorunda kalmışlardır159 Ancak, her ne kadar savaş döneminin getirdiği koşullar 

kadın istihdamını geçici olarak sağlamış olsa da, normal şartlar altında uzun bir 

dönemde gerçekleşmesi düşünülen kadınların ekonomik hayata katılım 

süreçleri, çok hızlı bir şekilde ve yoğun bir katılımı getirmiş olması 

bakımından büyük önem taşımaktadır. Diğer taraftan, kadınlar olumsuz 

koşulların kendilerine sunduğu olanaklar sayesinde erkekler gibi iş hayatında 

yer alabileceklerini görerek daha büyük bir cesaret içinde bu konudaki 

taleplerini arttırmışlardır.  

II. Meşrutiyet Dönemi’nde kadınların çalışma hayatına girmeleri 

aşamasında toplumsal olarak en uygun ve kabul edilebilir görülen meslekler 

ebelik ve öğretmenlik olmuştur. II. Meşrutiyet Dönemi’ne girerken artık orta 

öğretim kurumlarının kız öğrencilere de kapılarını açmış olması neticesinde 

yetişen genç ebe ve öğretmenler, Osmanlı toplum yapısının tüm tutuculuğuna 

rağmen, çalışma hayatının bir parçası olmaya başlamışlardır. Toplum 

tarafından kabul gören bu mesleklerin bir müddet sonra sadaret merkezi olan 

İstanbul’un dışından da icra edilmeye başlanması kadınların toplumsal hayata 

entegre olmaları açısından önemli bir aşama olarak kabul edilmektedir.160 Zira, 

İstanbul’dan uzaklaşmaya başladıkça daha fazla ön plana çıkan geleneksel yapı 

içinde kadınların sosyal hayatta ve ekonomik hayatta mevcut konumlarını 

değiştirebilmeleri hem daha büyük bir başarı olarak addedilmeli; hem de 

toplumsal hazırlık sürecinin değerlendirilmesi aşamasında umut verici kabul 

edilmelidir. 

II. Meşrutiyet Dönemi’nde ebelik ve öğretmenlikten sonra toplumsal 

kabulü ve iş bulma imkânları dolayısıyla, kadınlar tarafından en çok rağbet 

edilen bir diğer meslek dalı da terzilik olmuştur. Özellikle kadın dernekleri ve 

imkânları olan girişimci kadınlar tarafından kurulan yurtlarda aldıkları mesleki 

eğitim neticesinde terzi olan kadınlar, kamu dışında çalışan kadınların önemli 

bir bölümünü teşkil etmişlerdir.161 İstanbul’da bulunan terzi kadınların önemli 

bir miktarını Rum ve Ermeni kadınları oluşturmuştur. Yabancı dil bilmeleri ve 
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yurt dışı bağlantıları olması sebebiyle Avrupa modasındaki gelişmeleri daha 

kolay takip edebilen bu kadınlar ekonomilerini belirgin ölçüde 

güçlendirmişlerdir.162 II. Meşrutiyet Dönemi’nde şehirli kadınların iş yaşamına 

katılımlarını mevzubahis yaparken kırsal kesimdeki kadınların temsil ettikleri 

büyük iş gücünü de telaffuz etmek gerekmektedir. Zira, şehirde yaşayan 

kadınlar iş yaşamına katılım mücadelesi vermeye başlamadan çok önce, tarım 

işçisi olarak ülke ekonomisine ve üretimine erkekler kadar katılan kadınlar, 

savaş yıllarından önce de yine mevcut doğal koşulların gerektirdiği şekilde, ve 

ihtiyaçlar doğrultusunda erkeklerle birlikte çalışmalarına engel olunmadan 

tarımsal üretim gücünün oldukça önemli bir kısmını oluşturup, ülke 

ekonomisine katkıda bulunmuşlardır.163 Bunun dışında, Türk kadını kırsal 

alanda tarımsal üretimde olduğu kadar el sanatlarında da her zaman belirli bir 

yeri doldurmuştur.164 Bu demektir ki; dinî ve geleneksel yapı her zaman 

bölgesel koşullara göre değil, ekonomik faaliyetlerin niteliğine göre de 

değişiklik göstermektedir. Zira, başkent İstanbul’dan uzaklaştıkça daha tutucu 

bir niteliğe bürünmesi beklenen sosyal yapı, bilakis tarımsal faaliyetlerin 

yürütülmesi gereğince daha fazla serbestlik kazanmıştır. 

II. Meşrutiyet Dönemi, sanatı bir meslek ve yaşam biçimi olarak 

benimsemek isteyen ve devrin tüm zorluklarına rağmen bu doğrultuda 

mücadele veren kadınlar açısından da oldukça önemli bir dönem olmuştur. 

Çünkü Behire, Memduha, Beyza, Refika ve Afife adlı Müslüman –Türk genç 

kızları 1918 yılında ilk defa Dârülbedâyi’ye girmişler, ancak siyasî ve 

toplumsal koşulların henüz bu nitelikte bir sosyal gelişmeyi sindirmeye henüz 

hazır olmayışı sebebiyle sanat eğitimlerini yarıda kesmek zorunda kalmışlardır. 

Adı geçen isimlerden sadece Afife ve Refika Hanımlar çalışmalarını bir 

müddet daha sürdürebilmişlerdir. İçlerinden Afife Hanım Tiyatro sahnesine ilk 

kez çıkan Müslüman Türk kadını unvanını alıp günümüze kadar gelmiş olsa da, 

1918 yılında “Jale” takma adıyla Kadıköy Apollon Tiyatrosu’nda sahne aldığı 

gece, Dahiliye Nezareti’nin Müslüman kadınların sahneye çıkmasını 
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yasaklamış olması sebebiyle düzenlenen polis baskını neticesinde tiyatro 

sahnesini terk etmek zorunda kalmıştır.165  

Burada üzerinde durulması gereken önemli nokta Afife Jale’nin 

Müslüman bir Türk kadını olduğu için, tiyatro sahnesinden men edildiği bir 

zamanda, Ermeni kökenli çok sayıda gayrimüslim kadının tiyatro sanatçısı 

olabilmelerine aynı sert önlemlerle karşı çıkılmamış olmasıdır. Türk kadını 

tiyatro sanatçısı olabilme arzusunu daha sonra, Cumhuriyet Dönemi’nde 

gerçekleştirebilecektir.166 Ancak Afife Jale’nin adı Türk tiyatrosu ile 

özdeşleşmiş bir biçimde anılmaya devam edecektir. Zira, diğer toplumsal 

alanlarda olduğu gibi kadın hareketinde de en az ilk başarılar kadar ilk 

girişimlerin de, kendisinden sonra gerçekleşecek olanlara emsal olması 

bakımından büyük bir önem taşıdığı bilinmektedir. 

1.4.2. Kadın Cemiyetleri 
II. Meşrutiyet Dönemi’nin savaş yılları sadece işçi ve memur kadınlar 

için değil, yardım derneklerinde, direniş örgütlerinde ve hastanelerde çalışan 

yetimler ve yoksullar için yardım toplayan kadın nüfusun sosyal hayatında da 

çok büyük farklılıklar yaratmıştır.167 II. Meşrutiyet Dönemi’nde sayıları hızla 

artan kadın dernekleri arasında; hayır cemiyetleri, kadınların eğitim düzeyini 

arttırmayı amaçlayan kültür dernekleri ve kadın hareketini yaygınlaştırmayı 

amaçlayan dernekler olduğu gibi, savaşlar sırasında kurulmuş olan ve savaşın 

getirdiği koşullar sebebiyle Müslüman kadınlara uygun bir meslek edindirme 

çalışmalarını ağırlıklı olarak yürüten dernekler de bulunmaktadır. Bu 

derneklerin çoğu fikir ve söz birliğine varmış bir şekilde Müslüman kadının 

icra edebileceği en münasip mesleğin terzilik olduğuna inanmışlar ve dernek 

çalışma programlarında bu konuya ağırlık vermişlerdir.168 

II. Meşrutiyet Dönemi’nde açılan cemiyetlerin en önemlileri 

şöyledir169: 
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Osmanlı Kadınları Terakkiperver Cemiyeti  1324/1908 

İttihat ve Terakki Kadınlar Şubesi   1324/1908 

Teali Nisvan Cemiyeti     1324/1908 

Osmanlı Kadınları Şefkat Cemiyet-i Hayriyesi 1324/1908 

Osmanlı Cemiyeti Hayriye-i Nisvaniye  1325/1909 

Mamulat-ı Dahiliye Kadınlar Cemiyet-i Hayriyesi 1325/1909 

Esirgeme Derneği     1325/1909 

Teâlî-i Vatan-ı Osmanî Hanımlar Cemiyeti   1326/1910 

Müdafaa-i Milliye Osmanlı Hanımlar Heyeti  1329/1913 

Müdafaa-i Hukuk-ı Nisvân Cemiyeti  1329/1913 

Asker Ailelerine Yardımcı Hanımlar Cemiyeti 1331/1915 

Kadınları Çalıştırma Cemiyet-i İslâmiyesi  1332/1916 

Cemiyet-i Hayriye 

Hilâl-i Ahmer Kadınlar Cemiyeti. 

II. Meşrutiyet Dönemi’nde özellikle Balkan Savaşları’ndan sonra 

sayıları her geçen gün artan bu cemiyetlerin bir bölümü doğrudan kadın 

haklarının savunulması amacını taşırken, bir kısmı da yardım dernekleri 

niteliğinde varlıklarını sürdürmüşlerdir.170 Bu cemiyetlere genel anlamda 

kısaca bakmak, II. Meşrutiyet Dönemi’nde kadınların sosyal hayata katılım 

şekillerini daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. 

Teâlî-i Nisvân Cemiyeti  

Halide Edip Hanımefendi tarafından 1908 yılında kurulmuş olan bu 

cemiyet adından da anlaşılacağı üzere kadınlığın; yani kadınlık değerlerinin 

yükseltilmesini amaç edinmiştir. Üyeleri arasında Nezihe Muhiddin gibi 

hanımların da bulunduğu cemiyet, kadınlığın nasıl yükseltilebileceği 

meselesinde; eğitim ve kültür seviyesinin yükseltilmesini yöntem olarak 

belirlemiştir.171 Okuma yazma kursları ile kadınların eğitim seviyelerini 

arttırmayı hedefleyen cemiyet aydınları, faaliyetlerini kadın erkek ayrımı 

yapmadan düzenleyerek ilk defa aynı çatı altında eğitim ve etkinliklerini 
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düzenleyerek bir ilke imza atmışlardır.172 Kendisi de Amerikan Koleji mezunu 

olan Halide Edip’in başkanlığındaki bu dernek, üyelik koşulu olarak yabancı 

dil bilmeyi şart kabul etmiştir. 173 II. Meşrutiyet Dönemi aydınları üzerinde 

büyük bir etki yapan Teâlî-i Nisvan Cemiyeti feminist düşünce doğrultusunda 

kurulan ilk kadın derneği olma ünvanını taşımaktadır. Dernek, kadınların 

eğitim ve kültür düzeylerinin arttırılması gerektiğini ifade ederken bunun 

sınırlarının gelenekler olduğunu önem ve hassasiyetle belirtmiştir.174 Teâlî-i 

Nisvan Cemiyeti, diğer pek çok dernek gibi dünya savaşının başlaması ile 

çalışmalarına son vermiştir.175 

İttihat ve Terakki Kadınlar Şubesi 

1908 yılında askerlere yardım maksadıyla kurulmuştur.176 

Teâlî-i Vatan-ı Osmanî Hanımlar Cemiyeti 

Cemiyet’in 1910 yılında, İttihat ve Terakki himayesinde kurulduğu 

ifade edilmiştir. Osmanlı kadınlarının bilgi ve eğitim seviyelerini yükseltmek 

maksadıyla kurulmuş olan bu cemiyet; kız okulları, doğumevleri, atölyeler, 

Hilal-i Ahmer’e yardım fonları vb. çalışmaları programına almıştır. 

Osmanlı Kadınları Şefkat Cemiyeti 

1908 yılında kurulmuş olan cemiyet, hayırsever hanımlar idaresinde 

çalıştırılmış ve yine hanımlar tarafından bağışlanmış olan eşyaların toplanıp 

düzenlenerek, kurulacak Şefkat Pazarı’nda satılması şeklinde bir yardımsever 

etkinlik tertip etmiştir.177 

Osmanlı Cemiyet-i Hayriye-i Nisvâniye 

1909 yılında Abdülkerim Paşa’nın kızı öncülüğünde kurulan bu 

cemiyet, dikiş atölyeleri, hastaneler ve kız mektepleri açılması konusunda 

öncülük yapmıştır. 178 

Esirgeme Derneği 
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Nezihe Muhiddin ve Süleyman Paşa’nın kızı tarafından, 1909 yılında 

kurulan dernek, İttihâd ve Terakkî Kız Sanâyi Mektebi’ne maddi destek 

sağlamak maksadıyla çalışmalarına başlamıştır. Milliyetçi niteliği ile ön plana 

çıkan dernek, kadınların eğitim seviyelerini yükseltme ve onları birer meslek 

sahibi yapma amaçları doğrultusunda çalışmıştır.179 Çalışmalarını sadece 

eğitim alanıyla sınırlandırmayan cemiyet kadınları, yine kadınlar tarafından 

idare edilen Kadınlar Eşya Pazarı adlı bir işletmede, üyelerini çalışma hayatına 

yönlendirerek aynı zamanda, yine bu pazar sayesinde ordu için elbise ve 

çamaşır temin edilmesini sağlamışlardır. Kadınların toplumsal hayata 

katılımlarında derneğin önemli bir katkısı olmuştur.180 

Esirgeme Derneği 

II. Meşrutiyet döneminde bu ad altında kurulan ikinci dernektir. 1912 

yılında Balkan Savaşı ardından gelen göçmenlere destek olabilmeyi 

amaçlamıştır. Dernek kız öğrencilerin hem eski Türk sanatları hem de dikiş 

öğrendikleri ve iş bulma şansına sahip olabildikleri bir eğitim kurumu 

açmıştır.181 

Mamûlât-ı Dâhiliye İstihlâki Kadınlar Cemiyeti Hayriyesi 

Cemiyet 1912 yılında İttihat ve Terakki ile zıt kutuplarda olduğu ifade 

edilen Milli Meşrutiyet Fırkası tarafından kurulmuştur. Cemiyet temel çalışma 

programını yerli malı kullanımının teşviki üzerine kurmuştur. 

Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti Hanımlar Heyet-i Merkeziyesi 

1912 yılında, Balkan Savaşı sırasında Ahmet Muhtar Paşa’nın eşi olan 

Prenses Nimet Muhtar Hanım öncülüğünde kurulan cemiyet üyeleri arasında 

Fatma Aliye Hanım da bulunmaktadır. Cemiyet üyesi hanımlar cemiyet 

yararına bizzat yardım toplamışlar, diğer taraftan hastanelerde çalışıp yaralı 

askerlerin bakımlarıyla ilgilenmişlerdir. Kuruluşundan iki yıl sonra çıkarmaya 

başladıkları takvimlerinde, güncel sosyal ve iktisâdî mevzular yanında 

kadınlara ve kadınlığa dair konulara da yer vermişlerdir. Yazılarında kadınların 

eğitimi, çalışma hayatına girmeleri ve kadınların bir toplumun aynası olduğuna 
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dair görüşleri belirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadır.182 Savaş yıllarının geride 

bırakılmasının ardından Halide Edip Hanım, Kırmızı Ay adı altında Hilâl-i 

Ahmer’e benzeyen bir dernek kurmuştur.183 

Müdâfaa-i Milliye Osmanlı Hanımlar Heyeti 

1913 yılında Balkan Savaşları’nda yıpranmış olan orduya yardım temin 

etmek maksadıyla kurulmuştur. Dârülfünûn’da yapılan toplantılarına, Prenses 

Nimet, Nazime Sultan, Fatma Aliye, Gülsüm Kemalova, Fehime Nüzhet, 

Nakiye Elgün, Halide Edip, Nigar Binti Osman, Huriye Baha, İhsan Raif, 

Nezihe Muhlis gibi kadın konuşmacılar katılmışlardır.184 Toplantılar sonunda, 

konuşmacılardan Halide Edip’in üç aşamalı eylem planı kabul edilmiştir. Bu 

plan ağırlıklı olarak dünyanın diğer coğrafyalarındaki kadınları, özellikle de 

Müslüman kadınları Balkanlar’daki hadiseler karşısında daha duyarlı olmaları 

ve cemiyetlerine yardım etmeleri konusunda yardım ve desteğe çağırmaları 

şeklinde olmuştur. Cemiyet toplantıları Türkçü, İslamcı görüşler etrafında 

birleşen hanımların bir araya gelip yaptıkları etkili konuşmalar sonunda 

Müdâfaa-i Milliye Merkezi’ne gönderilmek üzere bol miktarda yardım 

topladıkları organizasyonlar şeklinde gerçekleşmiştir. 

Müdâfaa-i Hukuk-ı Nisvân Cemiyeti 

1913 yılında Nuriye Ulviye Hanım tarafından185 Kadın Haklarını 

Savunma Derneği adı altında kurulan bu dernek, Meşrutiyet Dönemi kadın 

hakları denildiği zaman adı en çok telaffuz edilen dernek olma ünvanına 

sahiptir. Dernek, kadınlığı yükseltme hedefi doğrultusunda, öncelikle engel 

teşkil eden ve acil düzeltilmesi gereken sorunları belirlemiş ve yapılması 

gerekenleri bir çalışma programı halinde ilân etmiştir. Buna göre; öncelikle 

kadınların kıyafetlerindeki sorun düzeltilmeli, ardından iş hayatına katılımları 

sağlanmalıdır. Cemiyet, toplumsal hayatın bir parçası haline gelmeleri gereken 

kadınların eğitim seviyelerinin yükseltilmesi için ne gerekiyorsa yapılması 

gerektiğine inanmıştır.186 Cemiyet çalışmalarını sadece düşünce boyutunda 

                                                 
182 A.e., s. 81. 
183 Serpil Çakır, Osmanlı Kadın Hareketi, Metis Yayınları, İstanbul 1993, s. 73. 
184 Tunaya, a.g.e., s. 481. 
185 Kurnaz, a.g.e., s. 81. 
186 Tunaya, a.g.e., s. 485. 
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bırakmamış ve kamuoyuna yansıyan iki önemli soruna direkt müdahale ederek, 

kadınlar lehine çözümlenmesini sağlamıştır. İş başvurusu cinsiyet ayrımı 

sebebiyle kabul edilmeyen bir kadınla, sokakta gezmelerin bile sınırlı olduğu 

bir zamanda uçağa binmek isteyen bir kadının yardım taleplerini dikkate alarak 

harekete geçen cemiyet, her iki sorunda da başarılı sonuçlar elde edilmesini 

sağlayarak, kadınların toplumsal hayata kabul edilmeleri yönünde ilklere imza 

atılmasını sağlamıştır.187  

Müdâfaa-i Hukuk-ı Nisvân Cemiyeti, II. Meşrutiyet Dönemi kadın 

dernekleri içerisinde feminist ifadesiyle tanımlayabileceğimiz tek dernek olma 

özelliğine sahiptir. Kadınlar Dünyası adlı derginin yayınlanmasını üstlenen 

Cemiyet “millet” ayrımı yapmaksızın tüm Osmanlı kadınlarını çatısı altında 

toplamayı ilke olarak benimsemiştir.188 II. Meşrutiyet Dönemi’nde kadınların iş 

yaşamına katılabilmeleri yönünde yaptığı çalışmalarla ön plana çıkan ve devrin 

önemli kadın derneklerinden biri olan Osmanlı Müdafaa-i Hukuk-ı Nisvan 

Cemiyeti’nin yayın organı olan Kadınlar Dünyası dergisi, yayınları yoluyla 

kadınları erkeklerle birlikte iş yaşamında yer almaya çağırmıştır.189 Kadınlar 

Dünyası Dergisi hakkında daha detaylı bilgi son bölümde, derginin 

sayfalarında yayımlanan makaleler üzerinden verilecektir. 

Cemiyet-i İmdâdiye 

Rumeli Bölgesi’ndeki askerlere yardım sağlamak maksadıyla, Fatma 

Aliye Hanım’ın öncülüğünde 1908 yılında kurulan cemiyet, kayıtlarda ilk 

kadın kuruluşu olarak telaffuz edilmektedir.190 

Asker Ailelerine Yardım Hanımlar Cemiyeti 

1914 yılında Enver Paşa’nın eşi Naciye Hanım öncülüğünde 

kurulmuştur. 

Bilgi Yurdu 

1916 yılında Ahmet Edip Bey tarafından, tamamen kadınlara yönelik 

eğitim faaliyetleri düzenlemek maksadıyla kurulmuştur. Okuma yazma 

bilmeyen kadınların ilim tahsîl edebilecek seviyeye getirilmeleri sağlanırken, 

                                                 
187 A.e., s. 482. 
188 Çakır, a.g.e., s. 57. 
189 Oktar, a.g.e., s. 60. 
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hesap, hendese, tarih, coğrafya, Fransızca, Almanca, İngilizce, piyano, keman, 

ud, dikiş, Türkçe, resim, riyâziye, terbiye ilmi ve çocuk büyütme, terbiye-i 

bedeniye, okuma- yazma gibi derslerin okutulmasına karar verilmiş olması, 

derneğin kadın eğitimine verdiği önemi vurgulamaktadır. Bilgi Yurdu, oldukça 

kapsamlı bir eğitim merkezi olmasının yanında, gayrimüslim hanımların 

buraya Türkçe öğrenmek maksadıyla geliyor olması burayı Türk hanımların 

yabancı hanımları görüp tanıdıkları, bir tür tanışma ve kültür alışverişi yapılan 

iletişim merkezi konumuna getirmiştir.191 Bu doğrultuda, dernek kadın 

hareketine, kadınların eğitim seviyelerini yükseltmek yoluyla katkıda 

bulunurken, Batılılaşmanın her yönüyle tartışıldığı bir dönemde Batı kültürünü 

Batılı kadınlar vasıtasıyla tanıtmış olması bakımından önem taşımaktadır. 

Kadınları Çalıştırma Cemiyet-i İslâmiyesi 

1916 yılında Enver Paşa tarafından kurulan cemiyet çalışma arzusunda 

olan şehirli hanımlara, onların iffetlerine zarar getirmeyecek şekilde 

çalışabilecekleri işler temin etmeyi ve evlenmelerine önayak olmayı 

kararlaştırmıştır. Bu çalışmaları karşılığında üyelerinin maaşlarından yüzde 

onluk bir komisyon alarak varlığını idâme ettirmeyi planlamış olan cemiyet, 

tarımsal bölgelerdeki kadınların zaten tarımsal üretimin içinde yer alıp 

ekonominin bir parçası olmaları sebebiyle tüm çalışmalarını şehirli kadınlar 

etrafında gerçekleştirmiştir. 192 

Biçki Yurdu 

Ekonomik yönden muhtaç Türk kızlarına biçki dikiş kursları verilen 

yurtta, Avrupa modası takip edilerek yapılan kıyafetler Batı’ya doğru açılan 

pencerenin toplumsal yansımalarından biri niteliğinde olup, yapılan bütün bu 

çalışmaların Cumhuriyet Dönemi kıyafet devrimine kaynak teşkil ettiği de 

söylenmektedir. 193  

II. Meşrutiyet Dönemi’nde kadın haklarını savunan ve kadınlığın 

yükseltilmesi gerektiğini düşünen cemiyetlerin hepsi, kadınlar tarafından 

kurulan cemiyetler olmayıp, dönemin hükümeti tarafından kurulmuş olup, 

                                                                                                                                 
190 Kurnaz, a.g.e., s. 78. 
191 A.e., s. 81. 
192 A.e., s. 84. 
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kurucuları arasında tek bir kadın üyenin bulunmadığı cemiyetler de vardır. Bu 

cemiyetler ile ilgili dikkat çeken bir diğer önemli nokta ise, kurucuları veya 

üyeleri arasında yer alan kadınların şehirli elit kadınlar olmasıdır. Zîrâ, tarımsal 

alanda erkeklerle birlikte çalışan kırsal kesim kadınları, üretime ve ekonomiye 

uzun süredir katılmakta iken, toplumsal ve kamusal hayatta mercek altında 

olan ve kendini ifade edebilme mücadelesi veren şehirli kadınlar olmuştur.194 

II. Meşrutiyet Dönemi kadın cemiyetlerinin büyük bir kısmı uzun süreli 

olmamışsa da, öncelikle kadınların sosyal hayatta var olabileceğini tüm 

topluma göstermeleri bakımından büyük önem taşımaktadırlar. Çünkü bu 

sayede kadınlar, sosyal hayata katılabilmeleri yönündeki muhâlif sese karşı, 

daha güçlü bir sesle yanıt verme şansına sahip olabilmişlerdir. Söz konusu 

cemiyetler, kadınlığı yükseltme doğrultusunda, çalışma programlarına aldıkları 

her türlü esası tam olarak gerçekleştirememiş olsalar da, kadın hakları 

mücadelesi bakımından Cumhuriyet Dönemi’ne iyi bir miras bıraktıkları 

söylenebilir. Çünkü onların uygulanmasını istedikleri programların esasları, 

Cumhuriyet Dönemi’nde tam anlamıyla uygulamaya sokulabilmiştir.  

Yardım dernekleri de, II. Meşrutiyet Dönemi’nde kadınların kamu 

yaşamına atılabilmesi yönünde önemli birer vasıta olmuşlardır. Bu derneklerin 

yapısal olarak çoğu zaman sadece kadınların siyasî ve sosyal yaşama 

katılabilmeleri için değil, eş zamanlı olarak kadınlara yardım amacıyla da 

organize olduklarını görmekteyiz. Bu konuda Nezihe Muhiddin gibi dönemin 

kadın hareketinin önde gelen eylemcileri, yoksul kadınlara yapılan geçici 

maddî yardımlar yerine, onların sürekli çalışabilecekleri bir işe sahip 

olabilmeleri yönünde adımlar atılmasının daha kalıcı ve doğru hedefe yönelik 

olduğunu savunmuşlardır.195 Bu doğrultuda, geçici yardımlar temin etmek 

yerine becerileri doğrultusunda yönlendirilmeleri, eğitilmeleri ve 

desteklenmeleri gereken kadınlar ancak bu sayede konumlarını kalıcı bir 

şekilde iyileştirebileceklerdir. Zira, kadınlığın yükselmesi yönünde atılması 

                                                                                                                                 
193 A.e., s. 84. 
194 Tunaya, a.g.e., s. 482. 
195 Zihnioğlu, a.g.e., s. 114. 
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gereken en önemli adım da her şeyden önce kendine yetebilen kadınlar 

yetiştirebilmek olmalıdır. 
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2. BÖLÜM 

2. II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ’NDE FİKİR 

AKIMLARINA GÖRE KADIN 

2.1. Genel Bakış 
Tarih boyunca fikir akımı veya ideoloji olarak adlandırılan düşünce 

sistemleri, uzun veya kısa süreli sosyal yapıların daha nitelikli devam etmesini 

veya mevcut yapıların yerine daha uygun olan yeni bir sistemin getirilmesini 

amaçlamışlardır.196 II. Meşrutiyet Dönemi fikir akımları da, Osmanlı 

Devleti’nin daha uzun süre ayakta kalabilmesi için, mevcut siyasî, sosyal ve 

ekonomik yapı üzerinde yapılması düşünülen düzenleme çalışmalarını kendi 

anlayışları doğrultusunda ortaya koymuş olan sistemlerdir. II. Meşrutiyet 

Dönemi Osmanlı Devleti’nde etkili olan fikir akımlarına değinmeden önce 

Osmanlı Devleti’nin genel yapısı üzerinde fikir sahibi olmamız konuya daha 

anlamlı bir giriş yapmamızı sağlayacaktır.  

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki; çok uluslu bir devlet olan Osmanlı 

devletinin idarî açıdan diğer devletlerde olmayan bir takım özellikleri vardır. 

Bu özellikler arasında üç temel unsur öncelikli olarak karşımıza çıkmaktadır: 

Türklük, Müslümanlık ve Osmanlılık. Bu üç özellikten herhangi biri dışarıda 

bırakıldığında devletin siyasî ve idarî yapısı eksik tanımlanacaktır. Devletin 

yüzlerce yıl ayakta kalabilmesi bu üç unsurun dengeli bir şekilde birbirleriyle 

bağlı tutulmasıyla mümkün olmuştur.197 Devletin kurucusu, asıl ve hakim olan 

milletin Türkler olması; devletin Türklük özelliğini ön plana çıkarırken, 

devletin ve milletin teşkilatlanma şeklinde, hukukî ve sosyal yapılanmasında 

Müslümanlık özelliği ağırlık kazanmaktadır. Ancak bütün bunların üzerinde, 

Osmanlı Devleti’nin çok uluslu yapısını muhafaza edebilmesinin temel koşulu 

olarak, tüm farklı ulusların Osmanlı vatandaşı olarak kabul edildiğini ifade 

eden Osmanlılık özelliği gelmektedir. 

Çok çeşitli din, dil ve ırk yapısına sahip olan Osmanlı Devleti’nde 

birbirinden farklı milliyetler ve gelenekler yüzlerce yıl iç içe yaşatılmıştır. 
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Türk, Kürt, Arap, Arnavut, Boşnak, Rum, Ermeni, Yahudi, Bulgar, vs. 

milletlerin hepsinin din ve millet ayrımı yapılmaksızın “vatandaş” oldukları 

ülkede, birbirinden bu kadar farklı halk kitlelerinin bir arada yaşıyor olması, II. 

Meşrutiyet Dönemi’nde fikir akımlarının da başlıca çıkış noktası olmuştur.198 

Osmanlı Devleti’nin birbirinden farklı bu ulusları yüzlerce yıl etnik değil, dinî 

temellere dayanan bir millet anlayışına göre gruplandırıp idaresi altında 

toplamış olması; kültürel ayrışmanın da yine bu cemaat yapılandırması 

paralelinde gerçekleşmesine neden olmuştur. Özellikle İstanbul’un belli başlı 

semtleri arasında bu kültürel ayrışma oldukça belirgin bir vaziyette göze 

çarpmaktadır.199 Bir diğer deyişle Osmanlı Devleti’nin topraklarında 

yaşamakta olan birbirinden farklı topluluklar, etnik özelliklerine göre değil, 

dinî kimliklerine göre gruplandırılmışlardır. Her ne kadar adı millet sistemi 

olsa da; toplumları birbirinden ayıran özellikleri; milletleri değil, ümmetleri 

olmuştur. 

Diğer taraftan, II. Meşrutiyet Dönemi’nde ülkenin içinde bulunduğu 

olumsuz koşullardan devlet nasıl kurtulur? Sorusuna dönemin aydınları ve 

bürokratları tarafından verilen yanıtların farklı şekillerde olması, bunun 

sonucunda farklı fikir akımlarının da ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır.200 

II. Meşrutiyet Dönemi’nde ön plana çıkan bu fikir akımlarından bazıları belli 

tarihî dönemeçlerde misyonlarını tamamlayarak, mevcut siyasî ortamın ihtiyaç 

duyduğu fikir olmaktan çıkmışlardır. Yani resmî ideoloji olarak da 

benimsenmesi icab eden bu siyasî düşünceler görevlerini ve işlerliklerini 

tamamladıktan sonra yerlerini bir diğer fikrî akıma bırakmışlardır. Söz gelimi 

Osmanlılık düşüncesinin tüm Osmanlı halklarını birleştirme ve bütünleştirme 

misyonu, artık milliyetçi, ulusçu düşüncelerin dünyanın dört bir yanında etkili 

olmaya başladığı bir zamanda işlerliğini yitirmiştir. Çok uluslu bir 

imparatorluk olarak yüzlerce yıl ayakta kalmış olan Osmanlı Devleti 

bünyesindeki milletler, Balkan Harbi’nden sonra bağımsız birer devlet olma 

amacıyla imparatorluktan ayrılmaya başlayınca, önce dine dayalı sonra da 

                                                 
198 Tarık Zafer Tunaya, Hürriyet’in İlânı- İkinci Meşrutiyet’in Siyasî Hayatına Bakışlar, 
İstanbul 1998, s. 21. 
199 Mardin, a.g.e., s. 42. 
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millete dayalı birleştirme politikalarını içeren İslâmcılık ve Türkçülük akımları 

ön plana çıkmıştır.201 O halde, II. Meşrutiyet Dönemi fikir akımlarının ortaya 

çıkışında, sadece ülke içinde meydana gelmiş olan siyasî ve toplumsal 

gelişmelerin değil, imparatorluk dışında cereyan eden siyasî olayların da etkili 

olduğu görülmektedir.202 II. Meşrutiyet Dönemi’nde imparatorluğu kurtarmak, 

çöküşü engellemek maksadıyla uygulanan tüm bu politikalar, Osmanlı 

Devleti’nde uzun yıllar unutulan bir gerçeğin fark edilmeye başlandığının da 

göstergesi olmuştur. Fark edilen odur ki; sadece değiştirilen politikalarla 

devletin devamını sağlama çabasının başarıyı getirebilmesi uzak bir ihtimaldir. 

Çünkü, bir devletin ayakta kalabilmesi için en uygun siyasi politikaların 

uygulanması kadar, ekonomik ve toplumsal koşulların da iyileştirilmesi 

gerekmektedir. Bu koşullar içinde en önemli yer tutan mevzuların başında 

eğitim konusu gelirken, bir diğer önemli mevzu ise kadınların yaşam 

koşullarının iyileştirilmesi olmuştur.203 Bu dönemde, Osmanlı Devleti’nin geri 

kalış göstergelerinden ve hatta nedenlerinden biri olarak tespit edilen kadın 

erkek ayrımcılığı meselesi, sadece Osmanlı Devleti’nde değil dünyanın pek 

çok gelişmiş ülkesinde de başlıca önemli meselelerden biri olarak karşımıza 

çıkmaktadır.204 Zira, yakınçağ içinde sebepleri ve meydana getirdiği sonuçları 

bakımından dünya tarihinin en önemli siyasî ve toplumsal olaylarından biri 

kabul edilen 1789 Fransız İhtilâli’nin ardından meydana çıkan pek çok düşünce 

akımının Osmanlı Devleti’nin düşünce hayatına girmesi gibi feminizm de Genç 

Osmanlı Aydınları’nı Tanzimat Dönemi ile birlikte etkilemeye başlamıştır.205 

Tanzimat Dönemi ile birlikte başlayan Batılılaşma sürecinin etkisiyle 

Meşrutiyet Dönemi’ne girildiğinde, aydınlar kafes hayatı sürdüklerini ifade 

ettikleri kadın nüfusun içinde bulunduğu olumsuz koşulların İslamî geleneklere 

ve Türk adetlerine tamamıyla aykırı olduğunu belirtmeye başlamışlardır. 

Osmanlı Türk kadınlarını aslında toplum hayatından ve eğitimden uzak 

                                                                                                                                 
200 Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler, II.Meşrutiyet Dönemi (1908-1918), C. 1, s. 9. 
201 Zihnioğlu, a.g.e., s. 65. 
202 Tunaya, Hürriyet’in İlânı- İkinci Meşrutiyet’in Siyasî Hayatına Bakışlar, s. 15. 
203 İleri, a.g.e., s. 263. 
204 A.e., s. 139. 
205 Tümer, "II.Meşrutiyet Dönemi Fikir ve Edebiyat Hayatında Kadın Eğitimi", Türklük 
Araştırmaları Dergisi, S.10, s. 60. 



 63

tutmanın herhangi bir yasal dayanağı olmadığını söyleyen dönem yazarlarının 

ve fikir adamlarının sayısı her geçen gün artmaya başlamıştır.206 Bu aydınların 

büyük bir bölümü, Avrupa’da kadınlara yönelik düzenlemeleri incelemek ve 

öğrenmek için uygun bir zaman olduğunu düşünmüşlerdir.207 Zira, bir 

toplumda kadın ve erkeğin ilerlemesi birbirinden ayrı düşünüldüğünde geri 

kalmışlık peşinen kabul edilmiş anlamına gelmektedir.208 Kadınların fikrî, 

siyasî ve toplumsal konumlarını ve sorunlarını incelemek artık çağdaş bir 

toplum olmanın en öncelikli koşullarından biri haline gelmiştir. Kadın 

sorunlarının halledilmesi yönünde, önce eğitim, ardından da ekonomik 

yenilikler ve düzenlemeler ile sosyal değişimi ve gelişimi sağlamadan, siyasal 

alanda reformlar yapabilmek mümkün olamayacaktır.  

II. Meşrutiyet Dönemi, İslâmcılık, Türkçülük ve Batıcılık gibi belli 

başlı siyasî akımların hepsinin kadın hareketine kendi düşünceleri 

doğrultusunda belirli bir yaklaşımlarından bahsedildiği bir zaman olmakla 

birlikte, kadınların siyasallaşması, yani siyasî yaşama katılabilmeleri 

konusunda ise, erken bir dönemdir. Zira; iki aşamalı olduğunu bildiğimiz 

siyasallaşma sürecinde; birincisi bireysel olan aşama, oy verme etkinliği ile 

ilgili iken; toplumsal siyasal katılım olarak tanımlanan ikinci aşama, herhangi 

bir siyasî partiye üye olmayı gerektirdiğinden bireyin özel alandan çıkıp, 

kamusal alanda yer almasını gerektiren bir etkinlik sürecini kapsamaktadır.209 

Buna göre, II. Meşrutiyet Dönemi kadın hareketi temsilcilerinin gündeminde 

siyasallaşma aşamasından önce toplumsallaşma kavramı öncelikli olarak yer 

almıştır. Ancak bu durum, kadın hareketi temsilcilerinin, yalnız kadınlık 

meseleleri ile ilgilenip, ülke sorunlarına karşı duyarlı olmadıkları anlamına 

gelmemektedir.  

Savaşlar esnasında gerek orduya gönderdikleri maddî yardımlar ve 

askerlerin sağlık ihtiyaçlarına giderme yönündeki faaliyetleri, gerekse İstanbul 

Hükümeti’ne ve İtilâf Devletleri yöneticilerine gönderdikleri protesto mesajları 

ile ülke savunmasında geri planda kalmayacaklarını göstermeleri, II. 

                                                 
206 İleri, a.g.e., s. 140. 
207 A.e., s. 141. 
208 A.e., s. 142. 



 64

Meşrutiyet Dönemi’nde Osmanlı-Türk kadınlarının siyasete olan ilgilerinin 

azımsanmayacak derecede olduğunu göstermektedir.210 II. Meşrutiyet 

Dönemi’nde öncelikle kadın konulu dergi ve derneklerde aktif roller üstlenen 

kadınlar, dünya savaşı sonrasında siyasî amaçlı dernekler de kurmaya 

başlamışlardır. Bu dernekler kuruluş amaçlarını açıklarken siyasî akımlara 

katılma gibi bir eğilim içerisinde olmayacaklarını belirtmiş olsalar da, ülkenin 

sosyal ve ekonomik alanda kalkınmasına katkıda bulunmak isteyen kadınlar 

gayr-i ihtiyârî kendilerini siyasetin ortasında, öncelikle vatandaşlık haklarını 

elde etme mücadelesinde bulacaklardır. Nezihe Muhiddin başkanlığında 

kurulan “Kadınlar Halk Fırkası” programı, partinin amaçlarını açıklarken 

sadece sosyal ve iktisadi değil, siyâsî alanda da oynamak istedikleri rolü 

belirtecektir. Eğitimli ve elit Osmanlı- Türk kadınları tarafından kurulan bu 

parti sosyal ve ekonomik anlamda kadınların varlıklarını korumak ve tanıtmak 

gayesinde olacağını belirtmiş, ancak aksi kanunda ifade edilmediği halde, 

sadece erkeklere vatandaşlık hakkı olarak seçme ve seçilme olanağı tanıyan 

anayasa engeline takılmıştır.211 Vatandaşlık görevlerini erkekler kadar yerine 

getiren kadınların vatandaşlık haklarından erkekler kadar yararlanamayışlarını 

eleştiren Muhiddin, vergi vermeye gelince eşit konumda kabul edilen 

varlıklarının siyasî alana gelince hızla önem kaybedişini anlamsız bulduğunu 

belirtmiştir.212 Bütün bu tartışmaların cereyan ettiği Meşrutiyet Dönemi’nde, 

tüm dünyada mutlak sistemlerin, yerlerini hukuksal düzenlere bırakmaları 

neticesinde Osmanlı Devleti, yasal düzenlemelerin doğal sonucu olarak 

“Osmanlıcılık” ideolojisini benimsemiştir.213 Zîrâ, birbirinden farklı dil, din ve 

etnik yapıların bir araya gelmesiyle oluşmuş olan Osmanlı İmparatorluğu’nun 

siyasî ve toplumsal politikalarını etnik temellere dayalı milliyetçi bir 

düşünceye dayandırması akıllıca bulunmamıştır.214 Bu doğrultuda, Osmanlı 

Devleti’nin çok uluslu yapısı üzerinde oldukça önemli bir etki yaratan Fransız 

İhtilali, bu ulusların, uluslaşma mücadelesine girmelerinin önünü açarken, artık 

                                                                                                                                 
209 Ayşegül Yaraman, Türkiye’ de Kadınların Siyasal Temsili, İstanbul 1999, s. 11. 
210 Çakır, a.g.e, s. 74. 
211 A.e., s. 75. 
212 A.e., s. 77. 
213 İleri, a.g.e., s. 176. 
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Dağılma aşamasına gelmiş olan Osmanlı Devleti, yaklaşmakta olan tehlikeyi 

engelleyebilmek ve ayrılıkçı ulusal hareketlerin daha fazla yayılmadan önünü 

alabilmek maksadıyla tüm etnik kimliklerin sadakatle bağlı kalabileceği bir üst 

kimlik üzerinden politikalarını sürdürmeye karar vermiştir.215  

Bir üst kimlik olarak Osmanlılık ve dolayısıyla “Osmanlıcılık” 

ideolojisi dış etkenler haricinde, mevcut koşulların kendiliğinden ortaya 

çıkardığı bir gelişme olmuştur. “Osmanlıcılık” ideolojisi temel anlamıyla çok 

ulusluluk üzerine kurulu bir devleti koruma formülü olarak tanımlanmıştır. Bu 

anlamda temel hedef imparatorluk sınırları içerisindeki tüm etnik unsurlara eşit 

mesafede yaklaşmak ve bu unsurları korumak olmuştur. Çünkü bu unsurları 

korumak imparatorluğu korumak anlamına gelmektedir. Osmanlıcılık 

ideolojisine göre devlet içinde herhangi bir kurum veya kuruluşun “etnik 

milliyetçilik” esaslarına göre davranması söz konusu olmamıştır.216  

Diğer taraftan Osmanlı Devleti’nde “Osmanlıcılık” fikrinin ön plana 

çıkmasını tetikleyen bir başka etken ise; Batı kültürünü ve medeniyetini daha 

yakından tanıma şansı olan genç Osmanlı aydınlarının, Batı ile Doğu kültürü 

arasındaki farklılıkları teşhis etmeleri neticesinde, vatan ve millet kavramlarına 

ilgi duymaya başlamış olmalarıdır. Ancak burada sözü edilen “millet” ve 

“milliyetçilik” kavramları daha sonraki zamanlarda ön plana çıkacak olan etnik 

kökenlere dayalı bir milliyetçilik anlayışı değil, “Osmanlı milliyetçiliği” adı 

altında uygulanması düşünülen ve tüm Osmanlı halkını kapsayan, ancak aynı 

zamanda İslâmî nitelikte bir milliyetçilik anlayışıdır. Osmanlıcılara göre bu tür 

bir düşünce anlayışı, dayandığı temel esaslar vasıtasıyla Osmanlı 

İmparatorluğu’nu, Hristiyan Batı’ya karşı pek çok yönden koruyacaktır.217 İşte 

bu sebeplerle, Osmanlı aydınları Tanzimat Dönemi’nden başlayarak ve II. 

Meşrutiyet Dönemi’nin başlangıcında yoğun olarak, Tanzimat Dönemi siyaseti 

ile ön plana çıkan “Osmanlı” kavramının siyasî bir düşünceye dönüşmüş hali 

                                                                                                                                 
214 Mardin, a.g.e., s. 96. 
215 Fuat Uçar, Üç Tarz-ı Siyaset: Türkçülüğün Manifestosu (Osmanlıcılık, İslamcılık, 
Türkçülük), İstanbul 2009, s. 53. 
216 Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler, II. Meşrutiyet Dönemi (1908- 1918), C.1, s. 369. 
217 C. Ernst Dawn, Osmanlıcılıktan Arapçılığa, Çeviren: Bahaatin Aydın, Taşkın Temiz, 
İstanbul 1998, s. 161. 
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olarak tanımlanan “Osmanlı milliyetçiliği”ni savunmuşlardır.218 Zira, 

Osmanlıcılık Tanzimat Dönemi’nde devletin resmi ideolojisi olarak kabul 

edilmeden önce219, “Osmanlılık” kavramı ilk defa 1839 Fermanı’nda ifade 

edilmiştir.220 Tanzimat Dönemi ve Tanzimat Fermanı sadece II. Meşrutiyet 

Dönemi siyasî ve toplumsal gelişmelerinin ve modernleşme sürecinin 

başlangıcı olması bakımından değil, aynı zamanda günümüzde hala devam 

eden; Ne kadar Avrupalılaşmalıyız? Sorusunun ve sorununun da daha iyi 

anlaşılması için tarihî bir tecrübe ve dayanak olması bakımından önem 

taşımaktadır.221 Tanzimat Dönemi’nin aydın zümresi, artık sadece Osmanlıca 

konuşan Müslümanları değil, Osmanlı ülkesinde yaşayan tüm gayrimüslimleri 

de kapsayan bir Osmanlılık kimliğini taşımaya başlamıştır.222 Tanzimat 

Dönemi ile başlayan “Osmanlılık milliyeti” ideolojisi Osmanlı Devleti’nin 

bundan böyle bütün alanlardaki siyasetinin temelini oluşturacaktır. 223 

İmparatorluk sınırlarında yaşayan Türk, Arap, Arnavut, Rum, Müslüman, 

Katolik, Gregoryen ve Yahudi halk göz önüne alındığında “Osmanlıcılık” 

siyasetinin diğerlerinden farklı olarak “sunî” bir özellik taşıdığı ifade 

edilmiştir. 224 Zira, “Osmanlıcılık” düşüncesi, Müslüman olmayan halklarla, 

Müslüman halkı eşit görme fikri sebebiyle İslamî geleneğe aykırı bir düşünceyi 

temsil etmektedir.225  

Osmanlıcılık ideali, Balkan Savaşları’nın, doğurduğu sonuçlarla dolaylı 

olarak “Türklük” bilincini yaratması neticesinde önemini kaybetmiştir. Balkan 

Savaşları ile yüzlerce yıl Osmanlı Devleti’nin himayesi altında yaşamış olan 

ulusların bu koruyucu devlete karşı isyanı ön plana çıkmıştır. Dolayısıyla bu 

noktadan sonra artık millî şuurlarını kazanmış ulusları tek bir çatı altında 

toplama idealinin daha fazla sürdürülemeyeceği idrâk edilmiştir.226 Diğer 

taraftan, bu döneme kadar, Osmanlı Devleti’nin, içinde bulunduğu durumu 

                                                 
218 Berkes, a.g.e., s. 62. 
219 Uçar, a.g.e., s. 54. 
220 Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, İstanbul 2008, s. 216. 
221 Uçar, a.g.e., s. 52 
222 İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İstanbul 1987, s. 188. 
223 Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, s. 236. 
224 Mardin, a.g.e., s. 96. 
225 Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, s. 170. 
226 Tunaya, Hürriyet’in İlânı- İkinci Meşrutiyet’in Siyasî Hayatına Bakışlar, s. 15. 
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iyileştirmek amacıyla uyguladığı Osmanlıcılık politikaları, uygulandığı süre 

zarfında pek çok kutuplaşmayı da beraberinde getirmiştir. Bu dönemde 

uygulanmış olan siyaset; ne Müslüman ne de Hristiyan halkı memnun 

edemediği için, devlet ile halk arasında; vatandaşlık ölçütü olarak din birliğini 

değil, vatan birliğini esas aldığı için din ve dünya meseleleri arasında; bu 

dönemde oluşan okumuş ve aydın kesim ile cahil kalmış veya bırakılmış halk 

kitleleri arasında; Batı’ya birden açılan kapılardan giren Avrupa kültürü ile 

yüzlerce yıldır ülkede baskın olan Doğu kültürü arasında birbirine karşı oluşan 

saflar, pek çok ülke sorununu da beraberinde getirmiştir.227 “Osmanlıcılık” 

fikrini benimseyenler, Avrupa Dünyası karşısında, onun ilmiyle aydınlanmış 

ancak İslâmî öğretilere, ahlâkî kurallara ve geleneklerine de bağlı kalmış bir 

toplum yapısını idealize etmişlerdir.228 Bu yaklaşım, aslında tam da 

Osmanlıcılık idealini özetlemektedir. Ulus devlet değil de, Osmanlı milleti 

kavramı etrafında birleştirilmek istenen Osmanlı vatandaşları, İslâm’a mensup 

idareci zümre tarafından bir arada tutularak yönetileceklerdir.229 Bu anlamda, 

II. Meşrutiyet Dönemi’nden önce devlet politikası haline gelen ve II. 

Meşrutiyet Dönemi’nin ilk yıllarında etkisini bir müddet daha sürdüren 

Osmanlıcılık ideolojisi; İslâmcılık, Türkçülük ve Batıcılık fikirleri gibi kendi 

içinde tamamen özgün olmayıp bir anlamda batıcılık fikri ile İslamcılık 

fikirlerinin bir noktada uzlaştırılmasından doğmuş bir fikir olma özelliği 

taşımaktadır. Osmanlıcılık fikrinin II. Meşrutiyet Dönemi’nden önce başlamış 

olan bir fikir akımı olması ve Meşrutiyet’in sadece ilk yıllarında etkisini 

sürdürmüş olması itibariyle, II. Meşrutiyet Dönemi’nde bu fikrin 

savunuculuğunu yapmış olan aydınlar da sayılıdır. Bunlar arasındaki en önemli 

isim kabul edilen Ahmet Mithad Efendi (1844-1912)’nin romanları üzerine 

yapılan incelemeler, onun gayrimüslim unsurları Avrupalı Devletlerin, yani 

Batı’nın etkisinden koruma gerekliliğini sıkça ifade ettiğini göstermektedir. 

Onun romanlarında sıkça ifade ettiği, Osmanlı toplum yapısını bozan 

etkenlerin gayrimüslim Osmanlı halkı değil, onları etkileyen Batılı Devletler 

                                                 
227 A.e., s. 254. 
228 Zihnioğlu, a.g.e., s. 46. 
229 Uçar, a.g.e., s. 109. 
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olduğu düşüncesidir.230 Ona göre Hristiyan halk arasında yayılmış olan bütün 

olumsuz davranış ve eğilimler, özellikle de ahlâki zaafiyetler Avrupa’nın etkisi 

ile ortaya çıkmıştır.231 Bu noktada Ahmet Mithad Efendi’nin Osmanlı milleti 

yaratma fikrini ne kadar benimsediği anlaşılmaktadır. Ahmet Mithad’ın 

düşüncesinde gayrimüslim Osmanlı halkı ve Müslüman halk ortak değerler 

üzerinde ortak paydaları olan bir bütünü meydana getirmektedirler. Yazarın bu 

düşüncesi yazılarında sıkça kullandığı “yerli Hristiyanlarımız” sözü ile net bir 

biçimde anlaşılmaktadır.232 Yazar, imparatorluk sınırları içinde yaşamakta olan 

Hristiyan vatandaşlarını bu derece sahiplenip Avrupa’dan ayrı tutarken, 

Avrupalı olmanın etnik kökenlere dayanmaktan çok onda bulunan ilim ve fen 

gibi maddi gelişim yönlerini almak olduğunu ifade etmiştir.233 Ahmet Mithad 

Efendi, Osmanlı toplumunu meydana getiren tüm unsurlar üzerinde birleştirici 

bir “üst kimlik” bulunduğunu kabul etmekle birlikte, aynı zamanda ülkede 

yaşayan tüm milletlerin kendi benliklerine, kendi kültürlerine sahip çıkma 

haklarının olması gerektiğini ifade etmektedir.234 Yazar, Batılılaşma adına 

tamamen Avrupalılaşmanın ulusal kimliğe büyük ölçüde zarar vereceğini, 

ancak Avrupa medeniyetini belli oranda içselleştirmenin Avrupa uygarlığını da 

yüceltmek anlamına geleceğini düşünmektedir. Burada anlaşılması gereken 

nokta Ahmet Mithat’ın Avrupa uygarlığının yararlı ve zararlı etkilerini maddi 

ve manevi yönler olarak ayırt ettirmek istemiş olmasıdır.235 Ahmet Mithad’ın 

II. Meşrutiyet’in ilânından sonra yazmış olduğu eserlerinde ifade bulan 

düşüncelerinin, mevcut siyasî ve toplumsal değişimlere paralellik oluşturduğu 

gözlemlenmiştir. Ancak Balkan topluluklarının “milliyetçi eğilim” ve 

etkinliklerinin arttığı bu dönemde dahi, Ahmet Mithad Efendi,236 Osmanlı 

sınırlarında yaşayan Hristiyan halkı, Müslüman halktan ayırmamış, yabancı 

kabul etmemiş ve onları Osmanlı toplumunun çok uluslu yapısının 

                                                 
230 Fazıl Gökçek, Osmanlı Kapısında Büyümek, Ahmet Mithad Efendi’nin Romanlarında 
Gayrimüslim Osmanlılar, İletişim Yayınları, İstanbul 2006, s. 44. 
231 A.e., s. 45. 
232 A.e., s. 46. 
233 Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, s. 374. 
234 Gökçek, a.g.e, s. 129. 
235 Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, s. 375. 
236 Gökçek, a.g.e., s. 148. 
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vazgeçilmez parçaları olarak görmeye devam etmiştir.237 Osmanlı toplumunun 

en önemli parçası olan aile de bundan böyle, Türk ve Müslüman olma koşulu 

aranmaksızın Osmanlı ailesidir.238 Burada ölçüt kabul edilen, Türk olmayan 

ebeveynlerin Türk dilini öğrenmeleri ve çocuklarına öğretmeleridir. Bu koşulla 

Türk kabul edilecek olan ailenin Osmanlılığının ölçütü olarak Türk dili 

faktörünün ön plana çıkması, bir sonraki dönemde Osmanlılığın yerini 

Türkçülüğe bırakacağının habercisi kabul edilmektedir.239 Nitekim, gelişen 

siyasî koşulların sonucu olarak, II. Meşrutiyet Dönemi’nde Osmanlıcılık 

düşüncesinin ardından, Milliyetçi düşünce, yükselen değer olarak karşımıza 

çıkmıştır. Osmanlıcılık düşüncesinin, yukarıda da ifade edildiği üzere, özellikle 

Tanzimat Dönemi boyunca etkili olan ve II. Meşrutiyet Dönemi’nin sadece ilk 

bir kaç yılında etkisini sürdürmeye devam eden bir düşünce yapısı olması 

sebebiyle, burada ayrı bir başlık altında incelemeye alınmamıştır. Ancak 

Osmanlıcılık düşüncesinin değişen sosyal yapı içerisinde aile kurumunu ve 

kadını da etki alanı içine almış olması dolayısıyla, Osmanlı ailesinin temel 

özelliklerine kısaca bakma gerekliliği ortaya çıkmaktadır.  

Osmanlı ailesinin temel özelliği hangi din ve hangi dile mensup ise, ona 

bağlı olarak kendi ritüelinde bir törenle evlilik kurumuna dahil olmasıdır. 

Burada amaçlanan mensubu oldukları dini topluluğa evliliğin ilan edilmesidir. 

Osmanlı ailesinin erkek egemen yapısı, sadece Türk ve Müslüman aileler için 

değil, Osmanlı ailesi olarak nitelendirilen tüm gayrimüslim aileler için de 

geçerli olacaktır. Burada kastedilen evlilik bağı ile kurulmuş aile yapısı için 

geçerli olan tüm hukukî kuralların, imparatorlukta yaşayan tüm Osmanlı 

aileleri için aynı olacağıdır.240 Osmanlı kadını kavramına gelince; II.Meşrutiyet 

Dönemi’nde “Osmanlı vatanseverliği” ile “Türk Milliyetçiliği” arasında geçen 

kısa dönemde, vatandaş kavramının uyruk ayrımı yapılmaksızın tüm Osmanlı 

halkını kapsıyor olması, Osmanlı kadınının da buna bağlı olarak II. Meşrutiyet 

Dönemi başında sadece Türk kadınlarını değil, Osmanlı ülkesinde yaşayan 

diğer etnik unsurlara bağlı kadın nüfusu da kapsayan bir anlam taşımasına yol 

                                                 
237 A.e., s. 149. 
238 İlber Ortaylı, Osmanlı’ yı Yeniden Keşfetmek, s. 35. 
239 İlber Ortaylı, Osmanlı Barışı, İstanbul 2004, s. 33. 
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açmıştır.241 Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Dönemi ile başlayan modernleşme 

sürecinin başlıca siyasî ve toplumsal politikası olarak ön plan çıkan 

Osmanlıcılık fikri, II. Meşrutiyet Dönemi’ ne kadar gelen süreçte Osmanlı 

kadınının hayatında belirgin değişikler meydana getirmiştir. Bütün dünyada 

yaşanan bilim, kültür ve dolayısıyla toplum hayatındaki değişim ve gelişimler, 

bu dönemden itibaren, Osmanlı Devleti’nin klasik aile yaşantısını da 

değiştirmiş ve kadının özgürleşmesi konusu modern dünyaya açılan pencerenin 

görüntüsü olmuştur.242 II. Meşrutiyet Dönemi’ne girerken, Tanzimat’ın 

getirdiği sosyal ve kültürel değişimler, orta ve üst sınıfa mensup Osmanlı 

kadınlarının, toplumsal hayata giriş kapılarını açan en önemli unsurlar olarak 

gözükmektedir.243 Bu dönemde, yani Osmanlıcılık ideolojisi kapsamında 

Batılılaşmanın ön plana çıktığı Meşrutiyet öncesi dönemin yetiştirdiği Osmanlı 

kadınları, II. Meşrutiyet Dönemi’nin önde gelen kadın yazar ve aktivistleri 

olacaktır. 

II. Meşrutiyet Dönemi’nde ortaya çıkan fikir akımları içerisinde, siyasî, 

ekonomik ve sosyal alanlarda yaratmış oldukları etkiler bakımından en etkili 

olan akımlar; İslâmcılık, Türkçülük ve Batıcılık’tır. Bu fikir akımlarının kadın 

sorunu olarak nitelendirilen mevzulara yaklaşımları ve kadınlığın yükseltilmesi 

konusundaki düşünceleri, sundukları çözüm önerileri, bize II. Meşrutiyet 

Dönemi’nin fikir hayatında nasıl bir kadın algısının var olduğunu 

anlayabilmemizde yardımcı olacaktır. 

2.2. İslamcılık 

2.2.1. İslamcılık Fikrinin Genel Politikası 
İslamiyet’in dünya yaşamına dair her şey üzerinde kurduğu hâkim 

düşünce yapısı, özellikle Araplar’ın yükselme döneminin ardından başlayan bir 

süreçtir. Dine bakışın değiştiği bu dönemden itibaren İslamiyet mutluluğa ve 

huzura giden bir yol olmaktan ziyade, bir nevi yasaklar zinciri olarak 

sunulmaya başlanmıştır. Dünyevi serbestliklere getirilen uhrevi yasaklar, 

                                                                                                                                 
240 Ortaylı, Osmanlı’ yı Yeniden Keşfetmek, s. 36. 
241 Denman, a.g.e, s. 79. 
242 Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, s. 194. 
243 A.e., s. 195. 
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İslam’ın temel felsefesinden insan kitlelerini uzaklaştırmış, ilk ortaya çıktığı 

zamandan hemen önceki tutuculuğa ve cahilliğe karşı taşımış olduğu misyon, 

yerini tutucu ve yasaklayıcı bir dizi dinî kurallar bütününe bırakmıştır.244 Tarih 

boyunca, hangi yapıda olursa olsun düşünceye tutsaklık, vicdani karar 

mekanizmasının sıfırlanmasına, dünya gerçekliğinden kopulmasına ve sonuç 

olarak gerileyişe sebep olmuştur. Bu sebeple vicdanî konuları yasalarla, 

yasaları vicdanla karıştırmak her zaman gerilemeyi ve karanlığı beraberinde 

getirmiştir.245 Tam bu noktada laiklik kavramının, toplumların medenileşme 

süreçlerinin tartışmasız en önemli unsurlarından biri olduğu gerçeği karşımıza 

çıkmaktadır. Zira, dinî kuralların bir toplumda ne kadar çok alan üzerinde 

hakimiyet kurduğu, o toplumun medeniyet seviyesindeki yeri ile orantılı 

olmaktadır. 

Osmanlı Devleti’nde on dokuzuncu yüzyıla gelindiğinde din kavramı, 

eskisinden daha farklı bir anlam ihtiva eder hale gelmiştir. Artık bir ideoloji, 

bir siyasî düşünce halini alan din, yüzlerce yıl Osmanlı Devleti için taşıdığı 

anlamı sanki bir miktar kaybetmiştir. Artık kitlelerin üstünde olmaktan ziyade, 

onların katılımıyla yeni dünya anlayışına uygun bir hale büründürülmüştür.246 

Oysa, yüzlerce yıllık siyasî, askerî, ekonomik ve toplumsal geçmişine dönüp 

bakıldığında, tüm tarihsel özellikleri ve yasaları dikkate alındığında, Osmanlı 

Devleti’nin bir İslam devleti olarak yüzlerce yıl hakimiyetini sürdürmüş olduğu 

ifade edilmelidir. Halifelik gücünün Osmanlı Devleti’nin eline geçmesi, tüm 

dünyanın dikkat ettiği bir yer haline gelmesinde başlıca faktör olmuştur. Öyle 

ki, en güçlü döneminde bile sahip olduğu ordu ve donanma, savunma açısından 

Osmanlı Devleti’ne “halifelik” kadar yarar sağlamamıştır.247 Başkanlık ve 

dinsel egemenliğin aynı kişide bulunması büyük bir güçtür, bu güçten 

vazgeçmek, imparatorluğun gücünü eksiltmek, devleti küçültmek anlamına 

gelmiştir.248 Bu doğrultuda, II. Meşrutiyet Dönemi’nde ortaya çıkan fikir 

akımları arasında, başlangıçta en çok etki uyandıran İslamcılık akımı olmuştur. 

                                                 
244 İleri, a.g.e, s. 77. 
245 A.e., s. 80. 
246 Mardin, a.g.e., s. 89. 
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248 A.e., s. 177. 
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Bunun sebebi, öncelikle bu fikrin yüzlerce yıllık bir toplumsal inanca ve yine 

devletin yüzlerce yıl önce buna bağlı olarak şekillendirdiği siyasî rejime dayalı 

olmasıdır. Bu fikrin temsilcileri, öne sürdükleri düşünceler birer dinî akide 

kabul edildiği için diğer fikir akımlarının temsilcilerinin asla sahip 

olamayacağı bir siyasî avantaja sahip olmuşlardır. Fetva kavramı bunun en 

belirgin kanıtı olarak ön plana çıkmaktadır. Ardından hutbeler ve vaazlar 

gelmektedir. Öyle ki, İslamcı görüş ülkenin en uzak köşesindeki ufak bir 

mescitte bile yayılma olanağına bu şekilde sahip olabilmiştir. İslamcılık fikri, 

öncelikle İslamiyet’in, devletin ve toplumun hiçbir ilerlemesine ve gelişmesine 

engel olmadığı temel ilkesinden hareket etmişse de, bazen 31 Mart Olayı’nda 

olduğu gibi çok uç noktalara kadar uzanabilmiştir.249 İslamcılık akımının 

temsilcileri olan düşünür ve yazarlar, İslâmcılar olarak adlandırılmışlardır. 

İslamcılar, İslâm dinini sadece bir din olarak değil, aynı zamanda medeniyetleri 

birleştiren bir uygarlık olarak görmüşlerdir. Bu tanımlamalarının teorik 

kanıtlaması olarak da Hristiyanlık dinini emsal göstermişlerdir. Onlara göre, 

Hristiyanlık dini Batı Uygarlığı olarak tanımlanabiliyorsa, İslam dini de bütün 

teşkilatlanması, kanunları, değerleri, tüm maddî ve manevî varlığı ile “İslam 

Uygarlığı” olarak tanımlanmalıdır.250 II. Meşrutiyet Dönemi’ne gelindiğinde, 

Osmanlı Devleti İslamcılarının siyasî ve toplumsal bütün fikirlerinin temelinde 

Tanzimat’la yitirilen kültürel benliğin yeniden kazanılması düşüncesi olmuştur. 

Ve bunu başarabilmenin yegâne yolu da Tanzimat’ın Batıcı ve yıkıcı etkisiyle 

geri planda bırakılmış olan şeriât düzenine yeniden eksiksiz bir şekilde 

dönebilmektir.251 İslamcılar, imparatorluğun eski ihtişamlı günlerine 

dönebilmenin tek yolu olarak gördükleri, İslamiyet’in klasik dönemini yeniden 

yaşatabilmeyi arzu ederken, Tanzimat Dönemi’nin çıkagelmesini, İslam 

Uygarlığı’nın gelişimi açısından büyük bir zarar olarak görmüşlerdir. Çünkü 

İslâmcılar’a göre, Batı’dan gelişme ve ilerleme adına alınması düşünülen ne 

varsa, bunlar zaten evvelden beri İslam Medeniyeti’ne ait olan unsurlardır. 

Avrupa ortaçağ boyunca içinde saplanıp kaldığı bataklıktan İslam Uygarlığı 

                                                 
249 Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler, II.Meşrutiyet Dönemi (1908-1918), C.1, s. 10. 
250 Berkes, Batıcılık, Ulusçuluk ve Toplumsal Devrimler-1, s. 80. 
251 Mardin, a.g.e., s. 92. 
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sayesinde çıkabilmiştir. Ve bugün Avrupa Medeniyeti olarak algılanan, bilim 

ve kültür adına sahip olunan ne varsa İslam Uygarlığı’ndan ithal edilmiştir.252 

Dolayısıyla İslamcıların görüşüne göre, kaynağı İslam Uygarlığı’nda olan bir 

medeniyeti, Hristiyan bir Uygarlık’tan dönüştürülmüş, değiştirilmiş şekliyle 

getirmeye çalışmak büyük bir gaflettir. Çünkü bunun sonucu ilerleme değil, 

bilakis Hristiyan âlemine esir düşmektir. Bu hazin sona engel olmanın tek yolu 

ise, İslamcılar’a göre, İslamiyet’in ilk zamanlarına, Peygamberin yaşadığı ve 

yaşattığı İslamî döneme geri dönmektir. İslamcılar’ın, İslamiyet’in kurtuluş 

çözümü olarak görmüş oldukları bu dönem, Osmanlı Devleti’nden, ilk Türk 

İslâm Devletleri’nden ve hatta Dört Halife Dönemi’nden bile öncesidir.253 

Devletin dağılma aşamasına gelmesini İslamiyet’ten kopmuş olmaya bağlayan 

İslamcılık fikrinin temsilcileri, bu doğrultuda devletin kurtuluşunun da ancak 

İslamî kaynaklı olabileceğini her fırsatta vurgulamışlardır. Diğer fikir akımları 

gibi İslamcılar da İstibdat rejimini eleştirmişler, İslamî esaslara aykırı 

bulmuşlardır. Ancak diğer taraftan onlara göre, Batı’dan alınmış olan 

Meşrutiyet rejimi de İslamî esaslara tamamen aykırı durmaktadır. İslâm’a 

aykırı olma durumu öncelikle toplumsal açıdan öyle büyük önem taşımaktadır 

ki, dönemin İttihatçıları dinsiz veyahut mason suçlamalarından kurtulabilmek 

ve halkın tepkisini çekmemek için ulema ile ilişkilerini sıcak tutma yoluna 

gitmişlerdir.254 İslamcılar Batı’dan alınan tüm fikirleri eleştirirken aslında 

kendi fikirlerinin de, özgün olmadığı ve dışarıdan etkilenerek oluşturulmuş 

fikirlerden ibaret olduğu yönünde eleştiriler almışlardır. Çünkü Batıcılar’ın 

Avrupa’dan etkilenmiş olmaları oranında hatta daha da fazla, İslamcılar da 

Asya kökenli fikirlerin etkisi altında kalmışlardır. Özellikle Celâleddin Afgani, 

Abdürreşid İbrahim ve Muhammed Abduh gibi İslamcıların etkisi altında kalan 

Osmanlı İslamcılarının sayısı oldukça fazladır. 

Her fikir cereyanında, merkeze alınan, idealize edilen fikirlerden, 

saptanan hedeflerden uzaklaşıp, o fikrin deformasyonuna neden olan bazı uç 

kesimler var olmuştur. İslamcı görüşte de özellikle taşra kökenli orta ve alt 

                                                 
252 Berkes, Batıcılık, Ulusçuluk ve Toplumsal Devrimler-1, s. 80. 
253 A.e., s. 81. 
254 Kutlu, a.g.e., s. 57. 
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ulema sınıflar, İslam dinîni kendi emelleri doğrultusunda kullanıp iktidar 

gücüne sahip olmak istemişlerdir. İttihatçıların ve önde gelen devlet 

adamlarının bu durumu önceden sezinlemelerinin ardından gerçekleşen 31 

Mart Vakası İslamî kanadın bu alt kesimlerinin bozulan hedeflerini ortaya 

koyması bakımından büyük önem taşımaktadır.  

Diğer taraftan, II. Meşrutiyet Dönemi’nde yapılan savaşların birbiri 

ardına kaybedilmesi her zümrenin, mağlubiyetin sorumluluğunu bir diğer 

kesime yükleme eğilimine girmesine sebep olmuştur. İslamcılar da bu 

dönemde Balkan Savaşları’nda alınan yenilgilerin sorumlusu olarak Batı 

etkisiyle meydan gelen ahlakî çöküşü göstermişlerdir. Dolayısıyla Batı 

düşüncesinin ülkeye girme yolları İslamcıların eleştirilerinin odak noktası 

olmuştur. Onlara göre, öncelikle Avrupa modelinde açılan okullar, ardından 

dinsiz olarak nitelendirdikleri Jön Türkler, son dönemde meydana gelen ahlakî 

çöküşün, dolayısıyla alınan ağır yenilgilerin sorumluluğunu taşımaktadır.255 

Bütün bu tartışmalar sürerken, İslamcılık ideali, Dünya Savaşı’nda Osmanlı 

hükümetinin “cihad” ilan etmesinin ardından, Mondros Mütarekesi’ni mağlup 

devlet sıfatıyla imzalamasına engel olamayınca, artık yerini başka siyasî 

ideallere bırakması gerektiğini kabullenmek zorunda kalmıştır.256 Görüldüğü 

üzere, gelişen siyasî olaylar neticesinde Osmanlıcılık fikrinin zaman içinde 

hükmünü yitirmiş olması gibi, etki alanı ondan çok daha geniş olan ve temelini 

toplumun en hassas olduğu alandan, dinden alan İslâmcılık düşüncesi de 

değişen siyasî tabloya uyum sağlayamaz hale gelince devletin ayakta kalma 

politikası olarak görülmez hale gelmiştir. 

2.2.2. İslamcılık Fikrinin Önde Gelen İsimleri ve Kadın 

Algıları 
II. Meşrutiyet Dönemi’nde İslamcılar’ın kadın haklarına yaklaşımını ele 

alabilmek için öncelikle bu fikrin kaynağına, yani İslamiyet’in kitabına, Kur’ 

an-ı Kerim’e gitme zorunluluğu vardır. Zira, İslamcı görüşe sahip fikir 

adamları referans olarak yüzlerce yıldır İslâm dininin ana kaynağı olma 
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özelliğini korumuş olan kutsal kitabı ve içerdiği ayetleri göstermektedirler. 

İslamiyet’in kadına bakışını ve ona aile yaşamında, sosyal hayatta verdiği 

değeri anlayabilmek için Kur’ an-ı Kerim’de aile ve kadın konulu başlıca 

ayetleri kısaca incelemek yerinde olacaktır: 

Nisâ; yani kadınlar adlı surede; erkeklerin kadınların üzerinde hakim 

durdukları, çünkü, Allahın erkeği, kadından üstün yaratmış olduğu ve 

erkeklerin evin maddi yükünü taşıdıkları ifade edilmiştir. Bu nedenle iyi 

kadınların boyun eğici olmaları, kendilerini korumaları, kocalarına ihanet 

etmemeleri istenirken; erkeklere; bu öğütlere uymayarak inatçılık eden dikbaşlı 

kadınlara öncelikle öğütte bulunmaları, sonra yataklarında yalnız bırakmaları, 

yine dinlemedikleri takdirde ise dövmeleri bildirilmiş, söz dinlemeye 

başladıkları zaman ise, daha fazla incitmemeleri istenmiştir.257  

İslam Tarihi’nin ünlü mutasavvıf ve düşünürlerinden İbn’ül Arabi bu 

ayetin nüzûl(iniş) sebebinin aile meselelerini düzenlemek olduğunu ifade 

ederken, ayette gayet açık olarak ifade edilen erkeğin kadına üstünlüğüne delil 

olarak erkeğin aklını ve seçme kabiliyetini, ayrıca nikah akdi esnasında 

mehr(nikah bedeli) olarak verdiği malını göstermiştir. Ünlü İslam âlimlerinden 

İbn’ül Cevzi ise Tafdîl (üstün gelme) meselesine gerekçe olarak, erkeğin 

aklının kadından fazla olmasını, mirastan kadına oranla daha fazla pay 

almasını, cum’a namazının sadece erkeklere farz(gerekli) kılınmış olmasını, 

hilafet gücünün yalnız erkeklere verilmiş olmasını göstermektedir. Kur’ an-ı 

Kerim’in en önemli tefsirlerinden birini dilimize kazandırmış olan, din adamı 

ve çevirmen Elmalılı Hamdi Yazır (1878-1942)’ın ise konuyla ilgili 

açıklaması bir açıdan farklılık göstermektedir. Elmalılı, ayette erkeğin kadına 

olan üstünlüğünün kesin bir dille zikredilmiş olduğunu belirttikten sonra, bu 

üstünlük vesilesini kadında bulunmayan bir takım niteliklere bağlamıştır. 

Yazar, kadın ve erkeğin yaratılıştan itibaren birbirlerinden farklı özellikler 

taşıyan iki varlık olduğunu ve bu sebeple birbirlerinden farklı özellikleriyle 
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farklı açılardan birbirlerine karşı üstün gelirken, aynı zamanda birbirlerini 

tamamladıklarını ifade etmektedir.258  

Kur’an-ı Kerim’de Bakara adlı sûrede ise; boşanan kadınların üç ay 

süre ile beklemeleri gerektiği, bu süre zarfında hamilelik durumu ortaya çıktığı 

takdirde kocalarının onları geri almaya haklarının olacakları, çünkü kadınların 

üzerinde hakları ve üstünlükleri olduğu bildirilmektedir.259 Burada kastedilen 

üstünlüğün gerekçeleri konusunda her ne kadar ulema yine ihtilafa düşmüş olsa 

da erkeğin üstünlüğü herkesçe kesin ve tartışmasızdır. Ahzab adlı bir diğer 

sûrede; peygamberin kadınlarına seslenilmektedir. Onlara ağırbaşlı bir şekilde 

evlerinde oturmaları ve İslamiyet’ten önceki Cahiliye Devri’nde olduğu gibi 

süslenip dışarı çıkmamaları, namaz kılıp, zekat vermeleri, Allah’a ve elçisine 

boyun eğmeleri istenmektedir.260 Ancak burada da seslenilen kadınların sadece 

peygamber kadınları olup olmadığına dair tartışmalar ortaya çıkmıştır. Bu 

noktada, söz konusu ayetin direkt olarak Peygamber’in eşlerine seslendiği fikri 

ön plana çıkmaktadır. Bu sonuç, ayeti yorumlayarak içindeki mânâdan değil, 

okudunduğu zaman içinde kullanılan kelimelerden anlaşılmaktadır. Zira, bir 

önceki ayet yani Ahzab Sûresi 33/32 Ey Peygamber’in kadınları! hitabıyla 

başlamaktadır. Ayette seslenilen kadınların sadece Peygamberin hanımları 

olmasına rağmen, bu ayet yüzlerce yıl kadınların eve kapatılmasına dayanak ve 

toplum hayatına karışmalarına engel mahiyetinde gösterilmiştir.261  

Kur’an-ı Kerim’in, kadınların örtünmesine yönelik bir diğer ifadesi de 

Nur Sûresinde geçmektedir. Burada da, müslüman kadınların gözlerini 

sakınmaları, namuslarını korumaları, süslerini göstermemeleri, başörtülerini 

yakalarının üzerinde tutmaları öğütlenerek; kocaları, babaları, oğulları, kendi 

kardeşleri, kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, cariyeleri ve ergen 

yaşa ulaşmamış çocuklar dışındakilere süslerini açmamaları bildirilmiştir.262 

İslam âleminde yüzlerce yıldır “tesettür” konusu her açıldığında referans olarak 

gösterilmiş olan başlıca ayetlerle ilgili olarak, Elmalılı Hamdi Yazır, tesettür 

                                                 
258 Rıfat Atay, Amme Hizmetinde Kadın, M.Ü.SBE., Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1993, s. 
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ayetlerinin yalnızca peygamberin hanımlarına ve dolaylı olarak kızlarına 

yönelik olduğunu belirtirken, İslam âleminde yüzlerce yıldır süregelen 

uygulamalara bakıldığında bunun aksi doğrultusunda yaygın bir inanışın hâkim 

olduğu görülmektedir. Tesettür İslam Dini’nin her dönem en mühim 

meselelerinden biri olarak karşımıza çıkmıştır. En büyük savaşların, en büyük 

siyasî buhranların, toplumsal krizlerin yaşandığı dönemlerde dahi “tesettür” 

devlet ve halk meclislerinde tartışma konusu olarak gündeme getirilmiştir.  

Ayetler dışında hadislerde yer alan kimi ifadeler de yüzlerce yıl 

İslamiyet’in kadına toplumsal ilişkiler ağında verdiği rolün sınırlarını çizmiştir. 

Bu hadislerden birinde; birbirine yabancı bir erkekle bir kadının yalnız 

kalmaları halinde üçüncü bir kişinin şeytan olacağına dair sözler263 kadın ve 

erkeğin aynı sosyal ortamda bulunmalarının yasak edilmesi gerektiğine dair 

yapılan yorumlara gösterilen kaynaklardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu hadisin yorumlamaları, kadının toplumsal hayatta yer almasının önündeki 

en büyük engellerden biri olmuştur. Zira kadının erkeklerle bir arada 

bulunmadan toplumsal ve ekonomik hayatta yer alabilmesi söz konu değildir.  

İslamcıların tesettür meselesinden sonra üzerinde en çok durdukları 

mevzu “taaddüd-i zevcat” yani çok kadınla evlilik meselesi olmuştur. İslamî 

basın bu konuya geniş ölçüde yer ayırmış, erkekler için çok eşliliğin kabul 

edilmesinin gerekçelerine gazete ve dergilerinin sayfalarında geniş miktarda 

yer vermiştir. İslamî görüşleriyle matbuat hayatına giren Sebilü’r-Reşad 

gazetesi yazarlarından Aksekili Ahmed Hamdi (1887-1951)’nin aynı adla 

yazdığı makale dizisinde, çok eşle evliliğin önündeki tek engel olarak erkeğin 

maddi yetersizliği gösterilmiştir. Aksekili Ahmed Hamdi’nin “Taaddüd- i 

Zevcat” isimli makalesine son bölümde detaylı olarak değinilecektir. 

Konuyla ilgili olarak yapılan tartışmalar ve savunulan düşünceler, II. 

Meşrutiyet Dönemi’nden sonra da devam edecektir. Şam Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Profesörü, Mustafa Sibai (1915-1964), çok eşliliğin olumlu yanlarını 

sıraladıktan sonra, kötü yönleri üzerine de bazı tespitlerde bulunmuştur. 

                                                                                                                                 
262 Yazır, a.g.e.,  s.198. 
263 İbrahim Canan, Hadis Ansiklopedisi (Kütüb-i Sitte), Akçağ Yayınevi, İstanbul 1989, C. 9, 
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Profesör çok evliliklerde; eşler arasında oluşacak düşmanlık ve kıskançlık 

duygularının, bu evliliklerden doğacak olan çocuklara da yansıyacağını ve bu 

şekilde aile yaşantısının olumsuz etkileneceğini, huzursuzluk ve mutsuzluğun 

topluma yayılacağını, erkeğin eşleri arasında ayrım gözetmeksizin, maddi ve 

manevi anlamda eşitliği ve adaleti sağlamaya çalışsa bile eşlerin bu durumu 

asla gönülden kabul etmeyeceklerini ve ilelebet mutsuz olacaklarını ifade 

etmiştir.264 Görüldüğü gibi İslam dininin, başlangıcından itibaren, kadın ve 

erkeğin hayatında yüzlerce yıldır oynadığı rol oldukça büyük bir önem 

taşımaktadır. Müslüman kadın, özgürlüklerinin sınırını dinden öğrenirken, 

Müslüman erkek, kadın üzerindeki haklarını dinden öğrenmiştir. Mümin erkek 

ve mümin kadın tanımlamalarının altına bakıldığında bu durum daha da netlik 

kazanmaktadır. Bir erkeğin iyi bir mümin olabilmesi, İslamiyet’in gereği olan 

ibadet usullerini yerine getirmesiyle ölçülürken, bir kadının iyi bir mümin 

olabilmesinin yegâne koşulu güzel ahlaka sahip olabilmesine bağlanmıştır.265 

Toplumun ahlâk seviyesinin tüm sorumluluğu kadınların üzerine bırakılmıştır. 

Bu bakış açısına göre, kadının toplumsal değerinin erkeğinkinden çok daha 

fazla olduğu gözükmektedir. Ancak, bu değer tamamen ahlâkî esaslar üzerine 

inşa edilmiştir. Zira, bir kadının ahlaksızlığı, bir erkeğin ahlaksızlığından çok 

daha fazla topluma zarar verebilmektedir. Burada zarar olarak düşünülen 

etkenlerin en önemlisi toplumun yapısını ve mevcut düzenini değiştirecek 

devrimler ve ıslahatlardır. İslamcılara göre işte bu nedenlerle kadınların ahlâki 

eğitimlerinin çok iyi derecede olması gerekmektedir. Ve bunun tek koşulu da 

İslamî öğretiler ve İslam terbiyesi ile eğitilmeleridir.266 Görüldüğü üzere, II. 

Meşrutiyet Dönemi’nde, İslâmi araştırmaları ile ön plana çıkan ilim adamları, 

kadın hakları meselesine tamamen İslâmî kurallar doğrultusunda 

yaklaşmışlardır. II. Meşrutiyet Dönemi’nde, İslamcılık düşüncesini savunan 

fikir adamlarının kadın hareketine yaklaşımlarını daha iyi algılayabilmek için 

II. Meşrutiyet Dönemi’nde bu fikrin en önemli temsilcilerinin görüşlerine daha 

yakından bakmamız gerekmektedir. 
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Öncelikle şunu belirtmek gerekmektedir ki; II. Meşrutiyet Dönemi’nin 

çalkantılı yıllarında ortaya çıkan fikir akımlarının temsilcileri her zaman çok 

keskin çizgiler taşımamışlardır. Zaman içinde değişen ve gelişen koşullar 

onların düşüncelerinde de değişim ve gelişimlere yol açmış, savundukları 

fikirler farklılık gösterebilmiştir. Örneğin, Sırat-ı Müstakim adlı İslamî nitelikte 

yayının baş yazarı olan Mehmet Akif Ersoy’un siyasî fikirleri zaman içinde 

İslamcılık’tan tam anlamda kopmadan, Türkçülüğe doğru bir yakınlaşma 

göstermiştir. Aynı şekilde Şemsettin Günaltay, İslamî görüşten Batıcı fikirlere, 

Mehmet Emin Yurdakul Türkçülüğe, Ahmet Agayef ise liberal Batıcılığa 

doğru bir geçiş yapmışlardır.267 Bu şekilde fikir hayatında meydana gelen 

değişimler, daha sonra birbirine tamamen uzak duran siyasî öğretileri temsil 

eden görüşlerin, belli bir düzlemde buluşturulduğu ve uzlaştırıldığı dönemlerde 

referans olmuştur. İsmail Kara’nın Meşrutiyet Dönemi’nde meydana gelen 

İslâmcılık hareketini, Batılılaşmanın karşısında ona bir engel olarak değil de, 

Batılılaşma hareketinin İslâmî bir görüntüsü olarak gördüğünü ifade etmiş 

olması bunun örneklerindendir. Bu doğrultuda denilebilir ki; II. Meşrutiyet 

Dönemi’nin İslamcı, Batıcı ve Türkçü fikir akımlarının ortak noktası; hepsinin 

Avrupa Medeniyeti’ni merkeze alarak yapılması hedeflenen yenilik 

hareketlerini konu edinmiş olmalarıdır.268 İslamcılık akımının temsilcileri 

olarak kabul edebileceğimiz isimler arasında en çok tanınan ve düşünceleri en 

çok etki uyandıran isimler; Prens Mehmet Sait Halim Paşa, Şair Mehmet Akif 

Ersoy, Ahmet Naim, M. Şemsettin Günaltay, Şehbenderzade Filibeli Ahmed 

Hilmi, Bursalı Tahir, Musa Kazım Efendi, Abdürreşid İbrahim, Mahmud Esad 

Efendi, Aksekili Ahmed Hamdi, Ubeydullah Efendi, İsmail Hakkı İzmirli, 

İsmail Fenni Ertuğrul, Ömer Ferit Kam, Namık Kemal’in oğlu Ali Ekrem 

Bolayır, İbrahim Hilmi Çığıraçan, Rauf Yekta gibi isimlerdir.269 Bu fikrin 

matbuat alanındaki temsilcileri ise; Sırat-ı Müstakim, Sebilü’r-Reşad, Ceride-i 

Sufiye, Ceride-i İlmiye, Beyan-ül hak, Hikmet v.b yayınlar olmuştur.270 Bunlar 

arasında en fazla ön plana çıkmış olan İslâmi yayın organı olma özelliğini 
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taşıyan Sebilü’r-reşad dergisi ve bu derginin devrin kadın hareketine karşı 

yaklaşımı, son bölümde, derginin sayfalarında yer verdiği makaleler üzerinden 

incelenecektir. 

II. Meşrutiyet Dönemi’nde İslamcılar arasında düşünceleriyle en çok 

etki uyandıran yazarlardan biri Sait Halim Paşa olmuştur. Sait Halim Paşa 

(1863-1921), İslamiyet’in her türlü kuralı, kurumu ve unsuruyla kusursuz 

olduğunu ve bu nedenle herhangi bir düzeltmeye ve değişime ihtiyacı 

olmadığını düşünmektedir. Onun idealize ettiği; sosyal dayanışmanın ve 

yardımlaşmanın var olduğu; sınıfsız, demokratik ve eşitlikçi bir toplum modeli, 

ancak ve ancak İslamcılık fikri ile gerçekleşebilecektir. Sait Halim Paşa’ya 

göre, Avrupa’dan bilim ve teknik dışında ithal edilmesi gereken hiçbir unsur 

bulunmamaktadır. Zira buna gerek yoktur. Çünkü, zaten sınıfsız ve adil bir 

İslamî düzeninin hüküm süreceği bir ülkede; Avrupa’nın eşitliği ve sınıfsız bir 

toplum düzenini kurabilmek maksadıyla uyguladığı anayasa, demokrasi, 

parlamento gibi kurumlara ihtiyaç duyulmayacaktır. 

Sait Halim Paşa, İslamiyet’in dili ve ırkı olamayacağını her fırsatta dile 

getirmiş ve bu sebep ile “Türkçülük” düşüncesine karşı çıkmıştır.271 Sait Halim 

Paşa, siyasî ve sosyal müesseseleri açısından Avrupa’nın örnek alınmasının 

çok büyük yanılgılara ve dolayısıyla millî hasarlara yol açabileceğini ifade 

etmiştir. Ona göre, bir başka milleti herhangi bir açıdan model alma eğilimi, 

yöntemi ne olursa olsun pek çok riski beraberinde getirirken, model alınan 

ülkenin, batı medeniyetine, yani Hristiyan alemine ait olması da, Sait Halim 

Paşa’ya göre yarardan çok zarar getirecektir. Çünkü Garb ve Şark dünyaları 

birbirleriyle hiçbir şekilde bağdaşmayan özelliklere sahip bulunmaktadır. Ortak 

unsurları bu kadar az olan iki dünya arasında benzerlik kurmaya çabalamak 

yanlış, bu kadar uzak bir medeniyeti örnek almaya çalışmak ise yanılgıdır.272 

Sait Halim Paşa gibi düşünen pek çok İslamcı’nın yanılgı olarak gördükleri, 

şeriat düzeninde zaten mevcut bulunduğuna inandıkları unsurları Avrupa’dan 

zorla almaya çalışmaktır. Halbuki, onların fikrinde Peygamberin kurduğu 
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düzende hayatın her alanında yükselmek ve ilerlemek için bütün yöntemler 

mevcut bulunmaktadır.273 Dolayısıyla, ideal toplum düzenine kavuşmak, 

çağdaş medeniyet seviyesine çıkmak için yapılması gereken tek şey, 

Peygamberin döneminde yaşanan ve yaşatılan İslâmî düzene geri dönmektir. 

Sait Halim Paşa’nın Avrupa’yı ve Batı medeniyetini bu kadar uzak ve 

farklı görmesinin en önemli nedeni, Hristiyan dini ve bu dinin Putperestlikten 

bu yana muhafaza ettiği ruhbanlık sınıfıdır. Yazar, İslamiyet’te buna benzer bir 

ruhban sınıfa veya ayrıcalığı olan asil bir sınıfa yer olmadığını, çünkü 

İslamiyet’in tüm İslam ümmetini dil, ırk ve mezhep ayırt etmeksizin 

kucaklayıp, tüm Müslümanlar için adil ve eşit bir dünya kurmayı hedeflediğini 

söylemiştir.274 Bu düşünceler doğrultusunda Hristiyan Avrupa milletlerinden 

çok daha adil ve eşit olan Müslüman bir milletin, Avrupa’dan örnek alabileceği 

tek özellik, geleceğe yönelik hedeflerine ulaşma metotları değil, sürekli 

ilerlemeyi kendilerine hedef edinmiş olmalarıdır.275 Sait Halim Paşa, bir 

milletin gelişmesinin ve ilerlemesinin yalnız kendi fikrî ve manevî değerlerine 

sarılarak olabileceğine inanmıştır.276 Bu gelenekçi düşüncenin, İslamcılar 

arasında yerleşmesinin önemli bir dayanağı da Japon efsanesini kendilerine 

model olarak belirlemiş olmalarıdır. Geleneklerine bağlılığı ile tanınan bir 

Uzakdoğu ülkesi olan Japonya’nın, manevî yapısında hiçbir deformasyona izin 

vermeden, Batı ilmini ve fenini almış olması, onu muhafazakâr İslamcı kesimin 

gözünde bir efsane haline getirmiştir.277 Sait Halim Paşa sürekli değişimi ve 

yeniliği öngören Batıcıları şiddetle eleştirmiş ve onların sürekli taklit etmeye 

çalıştıkları Avrupa’da bile, her şeyi yıkıp yerine yenisini koymaya çalışan bir 

zihniyet yerine, mevcut olanın ideal yönlerini muhafaza etme ve yeniden 

düzenleme yoluna gidildiğini belirtmiştir. Çünkü eskiyi terk etmek, kazanılan 

eski birikim ve tecrübeleri de terk etmek anlamına gelecektir.278 Bu noktada 

Sait Halim Paşa, İslamî kaynaklardan uzaklaşmış olan edebiyatın özgürleştirici 

ve geliştirici değil yıkıcı olacağını belirtmektedir. Halbuki ona göre, edebiyatın 
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ve her türlü matbuatın imanı güçlendirmeye hizmet etmesi gerekmektedir.279 

Sait Halim Paşa, inkılâpçılığı ve inkılâpçıları, devletin içine düştüğü geriliğin 

ve gerilimin vahim bir sonucu olarak değerlendirmiştir. Ona göre yenilik 

taraftarı olan inkılâpçıların, ülkeyi içinde bulunduğu yıkım tehlikesinden 

kurtaracağını düşündükleri selamet yolu, Batı’nın eseri olan maddecilik ve 

dinsizlikten ibarettir. Üstelik inkılâpçılar, Avrupalı Devletler’in Osmanlı 

Devleti’nin toprak bütünlüğünü garanti etmelerini, yardım ve desteklerini 

devamlı temin etmek için bu yöntemi sürekli kılma çabasındadırlar.280 Sait 

Halim Paşa’nın yenilik ve ıslahatlara yönelik bu düşünceleri, onun takipçileri 

açısından, II. Meşrutiyet Dönemi’nde yapılan birçok yenilik ve ıslahatın din 

düşmanı olarak görülmesine yol açmıştır. İnkılâplar ve Batıyı model alan tüm 

yenilik çabaları, onun ve onu takip edenlerin nazarında, materyalist bir 

dinsizlikten ibaret olup, ülkeyi daha büyük bir kargaşaya sürüklemektedir.281 

İslamcılık fikrinin önde gelen isimlerinden biri olan Sait Halim Paşa’nın kadın 

sorunları hakkındaki görüşlerine gelince; o, İslâmcılık fikrinin hâkim olacağı 

çok uluslu bir Müslüman Osmanlı Devleti’nde, İslamiyet’in bir gereği olarak 

toplumsal ve siyasî eşitliğin tesis edileceğini, ancak sosyal anlamda bir eşitliğin 

söz konusu olamayacağını açık bir dille ifade etmiştir. Sosyal hayatta kadın ve 

erkeğin eşitliğine yer vermek isteyen Avrupalı toplumların, gerilemeye 

mahkum olduklarını ve Müslüman bir devletin asla aynı hataya düşmemesi 

gerektiğini yazılarında her fırsatta dile getiren yazar, kadınların sosyal hayata 

katılmaları ve erkekler gibi özgür olmalarının bir ülkeyi yıkılmaktan 

kurtaramayacağını, bilakis yıkıma götüreceğini dile getirmiştir. Ona göre 

kadınlar doğru ve faydalı bir şekilde kullanıldıkları takdirde, bir medeniyeti 

meydana getiren yüzlerce önemli unsurdan bir tanesi olabilmektedirler.282 Sait 

Halim Paşa’nın kadınları faydalı bulmuş olmasının nedeni; geleceğin âlimleri, 

idare adamları ve memurlarını yetiştirecek olan sosyal sınıfların temelinde 

aileyi ve onu güçlü kılan ahlâkî yapının teminatı olarak da kadını görmüş 
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olmasıdır. Onun düşüncesine göre, çocukların doğru terbiye edilmesi ve 

cemiyeti meydan getiren ailenin mutlu olabilmesi için, kadınlar da doğru 

ahlaklı ve doğru zihniyetli olmalıdır. Burada söz konusu olan doğru ahlâk 

kavramı, İslâmî unsurlara sıkı sıkıya bağlı ve onu yücelten bir zihniyete sahip 

olmaktır.283 Sait Halim Paşa, kadınlara verilecek sınırsız özgürlüğün toplumu 

aydınlığa değil, bilakis karanlığa ve yıkıma götüreceğini sıkça ifade etmiş, 

geçmiş yıllarda ve tarih boyunca bunun örneklerinin sıkça görüldüğünü 

belirtmiştir. Sait Halim Paşa’ya göre, kadınların ev ve aile hayatları dışındaki 

yaşama adım atmaları, aile yapısını çökertecek ve bu da toplumun temelini 

sarsacaktır.284 Sosyal hayatın içine dahil olan kadının aslî görevlerini 

unutacağını, eşlik ve annelik vazifelerini eskisi kadar nitelikli bir şekilde yerine 

getirmeyeceğini düşünen, kendisini evine ve ailesine adamaktan vazgeçen 

kadınların, aile yapısının bozulmasına ve bu durumun da toplum yapısını 

zedeleyeceğine inanan Sait Halim Paşa, kadın özgürlüğünü bir anlamda “sosyal 

çöküş” nedeni olarak görmüştür. Ona göre, örtünmeden vazgeçmek, erkeklerin 

yanında toplum hayatına karışmak ve hürriyetini elde etmek isteyen genç 

kadınların, bir evliliğin gereklerini yerine getirebilmeleri çok zordur. Özgürlük 

duygusuna sahip olan kadın ev ve aile yaşamında erkeğin tek söz sahibi 

olmasına izin vermeyecek, dilediği gibi davranabilmek arzusunda olacaktır. Bu 

durum kadının annelik ve eşlik vazifelerini gereğince yapmasına engel teşkil 

edeceği için, aile kurumunun ve dolayısıyla sosyal yapının çökmesine neden 

olacaktır.  

Sait Halim Paşa’nın asıl anlam veremediği konu, kadın özgürlüğünü 

savunan kadınların bazı erkekler tarafından da destek görmeleri ve erkeklerin 

bu hareketi Batı medeniyetine ulaşmanın bir formülü olarak benimsemiş 

olmalarıdır. Bu görüş Sait Halim Paşa’ya göre büyük bir yanılgıdır. Çünkü ona 

göre tarih boyunca hiçbir toplum kadınlara tanıdığı sonsuz özgürlükler 

neticesinde medeniyet sahasına girememiş, ancak kadınların haddi aşan 

hürriyetleri pek çok medeniyetin sonu olabilmiştir.285 Sait Halim Paşa, bu 
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kadar keskin ifadelerinin yanı sıra, kadınların, medeniyetin yüzlerce 

unsurundan biri olarak taşıdığı öneme de değinmiştir. Ancak bu değerin var 

olabilmesinin de bir koşulu vardır. Yani kadınların medenî dünyada bir değer 

taşıyabilmeleri için gerekli bilgi ve yeteneklerle donatılıp, faydalı olabilmeleri 

gerekmektedir. Burada kastedilen bilgi ve yetenekler, şüphesiz kadın 

özgürlüğünü elde etme mücadelesi verenlerin kastettiği bilgi ve yeteneklerle 

aynı değildir. Zaten Sait Halim Paşa da bunun ayrımını belirgin bir şekilde 

yapmaktadır.286 Söz konusu bilgi ve becerilerin, annelik ve eşlik görevlerini en 

nitelikli şekilde yapmalarını sağlayacak türden olduğunu açık bir dille ifade 

etmektedir. 

Sait Halim Paşa, kadın sorunları içinde önemli bir yer tutan, kadınların 

çalışma hayatına katılımları önündeki engellerin dinî, siyasî ve hukukî 

yasaklamalardan değil, gerekli toplumsal koşulların ve hazır olma sürecinin 

henüz başlamamış olmasından kaynaklandığını dile getirmiştir. Yazar, bu 

görüşüne kanıt olarak, taşrada, tarımsal alanda erkeklerle birlikte çalışan 

kadınları örnek göstermektedir. Tarımsal üretime, erkeğin yanında, en az onun 

kadar çalışarak katılan kadın, bu hakkı hiçbir mücadele vermeden mevcut 

koşulların gereği olarak kendiliğinden elde etmiştir. Dolayısıyla şehirde 

yaşayan kadın ve erkek arasında geçerli olan pek çok konudaki eşitsizlik kadın 

haklarının kasıtlı olarak gasp edilmesinden dolayı değil, sadece gerekli 

toplumsal koşulların henüz oluşmamış olmasından kaynaklanmaktadır.  

Sait Halim Paşa, buradaki eşitlik kavramına da farklı bir yorum 

getirerek, kadın- erkek eşitsizliğinin; dinî, hukukî ve toplumsal koşulların 

eşitsizliğinden değil, kadınların ve erkeklerin sahip oldukları fiziksel ve ruhsal 

yapıların, taşıdıkları sorumlulukların ve kendilerinden beklenen görevlerinin 

birbirinden farklı olmasının doğal sonucu olarak ortaya çıktığını ifade 

etmektedir. Ayrıca ona göre, kadın- erkek eşitliği kavramı, içinde bulunulan 

sosyal sınıflara göre de anlam farklılığı taşımaktadır. Şöyle ki, kadının 

çalışmak zorunda kaldığı fakir sınıflarda, kadın erkek eşitliği veya eşitsizliği 

mevzu bahis yapılmaz, kadının erkekle aynı alanda yer alması 
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yadırganmazken, toplumun zengin ve elit üst sınıfına mensup kadınları ve 

erkekleri arasındaki eşitsizlik çok daha belirgin gözükmektedir. Çünkü, maddî 

yeterlilik koşulu, kadının asıl yeri olarak görülen evde kapalı kalması için 

gerekli koşulları hazırlamaktadır. Zenginlik ve refah içinde yaşayan Müslüman 

Türk kadınının fakir ve muhtaç kadınlar gibi çalışmak zorunda değilken, sırf 

içine düştüğü Batı hayranlığı ve taklitçiliği sebebiyle böyle bir arzu içinde 

bulunması, Sait Halim Paşa’ya göre anlaşılır bir durum değildir.287 Sait Halim 

Paşa, özgürlük kavramına da kendi düşünceleri doğrultusunda değinerek, bu 

kavrama yeni bir bakış açısı getirmiştir. Onun nazarında, kadına verilen 

özgürlük, kazanılmış bir hak, bir ödül değil, bir bedel anlamına da gelmektedir. 

Kadınları sınırsız özgürlüklerle donatmış olmak, bir toplumu medenî ve yüksek 

karakterli yapmayacağı gibi, tam aksine genellikle ahlâkî bir alçalmanın 

belirtisi olabilmektedir. Bu doğrultuda, ahlâkı yüksek toplumlarda kadının 

fazileti en önemli erdemlerden biri sayılacağından, ona asla zevk ve eğlence 

malzemesi olmasına neden olacak genişlikte özgürlükler tanınmamalıdır.288 

Kadınlara tanınması gereken özgürlüklerin sınırına gelince, bu noktada İslamcı 

düşünür Sait Halim Paşa, içtimai gelişmenin, yani toplumsal ilerlemenin 

belirleyici ve yönlendirici olacağını ifade etmiştir. Ona göre, Müslüman Türk 

kadınlarına, Hristiyan Batılı kadınların sahip olduğu özgürlükler, aynı anda ve 

aynı koşullarla verilemez. Çünkü toplumların yapısını meydana getiren iç 

dinamiklerin farklı olması sebebiyle, her toplum kendi değişimini, kendi 

gelişimini, yine kendine has bir akış içerisinde yaşamalıdır. Bunun aksini 

istemek ve toplumu buna zamansız bir şekilde zorlamak, yani Müslüman Türk 

kadınlarını bir anda Batılı Hristiyan kadınlarına benzetmeye çalışmak, hak ve 

özgürlükleri aşan, zamansız ve gereksiz bir ısrardan başka bir şey değildir.289 

Bu doğrultuda Sait Halim Paşa’nın düşüncesinde Müslüman kadınların, kadın 

hakları mücadelesi veya feminizm adı altında, esas olarak harem kavramını 

kaldırıp, Hristiyan toplumlarındaki gibi, kadın ve erkeği engelsiz bir şekilde bir 

araya getirmeye dair gösterilen çabalar son derece yersizdir. Çünkü toplumsal 
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koşulların hazır olması durumunda, bu gibi sosyal değişimler zaten 

kendiliğinden gerçekleşmektedir. Ancak aksini istemek boşunadır, zira toplum 

hazır olmadığı ve koşullarını oluşturmadığı, ahlakî niteliklerine, dinî yapısına 

ve geleneklerine uygun bulmadığı zoraki gelişmeleri reddedecektir.290 Bütün 

bu düşünceleri doğrultusunda, anlaşılmaktadır ki; İslamcıların önde gelen ismi 

Sait Halim Paşa’nın görüşüne göre, kadın sorunu kavramı; kadınların sahip 

olamadıkları hak ve özgürlükleri değil, bilakis, kadın hakları savunucularının 

onlara tanımak istedikleri aşırı özgürlük talebinin ortaya çıkardığı toplumsal bir 

sorunu ifade etmektedir. Zira, Sait Halim Paşa’ya göre, kadınların, kadın 

hareketi ve özgürlükleri adı altında başlatmış oldukları tartışmalar ve 

yürüttükleri faaliyetler, haremden çıkma çabasına dayanan sosyal bir istek 

olarak görünmektedir. 

İslamcılık fikrinin en muhafazakâr kesimini temsil eden Şeyhülislam 

Musa Kazım Efendi’nin kadın hareketi konusundaki düşüncelerine 

bakıldığında, onun kadın konusuna da aynı muhafazakârlıkla yaklaştığı 

görülmektedir.  

Musa Kazım Efendi (1858-1920), kadınların varoluş nedenlerinin 

annelik olduğunu düşünmektedir. Dolayısıyla, kadınlarla ilgili her konuya da 

bu açıdan yaklaşmış ve asıl sorunların, kadınlara, ait oldukları ev dışında 

haklar ve özgürlükler tanındığında meydana çıkacağını belirtmiştir. Ona göre, 

kadınların evleri dışındaki bir hayatın varlığını idrak edip, sosyalleşmeleri, 

onlara aslî görevlerini unutturacak ve buna bağlı olarak toplum hayatı pek çok 

açıdan büyük bir zarar görecektir.291 Musa Kazım Efendi, kadın meselesinde, 

her dönemde en önemli mevzu olarak görülen örtünme hususundaki fikirlerini 

gayet açık bir dille ifade etmiştir. Ona göre kadınların çarşaf giymeksizin 

sokağa çıkmaları, yanlarında bir erkekle sokağa çıkmaları, hatta mecbur 

kalmadıkça sokağa çıkmaları kesinlikle kabul edilebilecek türden davranışlar 

değildir. Kadınların bu gafletlere düşmelerine engel olacak yazılı kanunların, 

bir an önce çıkarılmasını ve uygulanmasını isteyen Musa Kazım Efendi, 
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örtünmenin kadın hakları ve özgürlükleri açısından İslâm toplumlarında yanlış 

yorumlandığını belirtmektedir. Ona göre örtünme kadın hakları açısından 

hiçbir engel teşkil etmediği gibi, kadının toplumsal hayata daha kolay 

katılmasını sağlamaktadır. Çünkü, kadın örtündüğü takdirde eve kapanmak 

zorunda kalmamaktadır. Örtünme kadının evden çıkıp, erkek gibi cemiyet 

hayatına katılabilmesini, ibtidai (hazırlık-ilkokul), rüşdî (ortaokul), idâdî (lise) 

seviyesinde eğitim alabilmesini sağlayan sadece dini değil, aynı zamanda 

sosyal bir davranıştır. Her şeyden önce, örtünme, sokağa çıkmaları 

yasaklanması gerektiği için evde oturan kadınların, sokağa çıkabilmelerini 

sağlayarak, sanıldığının aksine kadınlara zarar değil, yarar getirmektedir. Musa 

Kazım Efendi kadınların eğitimi hakkındaki görüşlerini de, kadınların annelik 

görevlerini merkeze alarak açıklamaktadır. Bu noktada, kızların lise 

seviyesinden sonra okumalarına, asıl vazifeleri olan eş ve annelik görevlerinin 

mani olacağını ifade eden Musa Kazım Efendi,292 İslâm dini’nin kadınların 

okutulmasına karşı olmadığını, çünkü kadınlara verilen annelik gibi yüce bir 

görevin, yerine en iyi şekilde getirilmesinin de eğitimden geçtiğini belirtirken, 

kadınların eğitilme nedeni olarak annelik vasıflarının yükseltilmesini gösterir. 

Bu noktada asıl önemli olan iyi bir nesil yetiştirmek ise, kadınların eğitilmesi 

bunu aksatmaya değil sağlamaya yönelik olmalıdır.293 Musa Kazım Efendi’nin 

görüşlerine göre, kadınların ev içinde ve dışındaki tüm yaşantıları, aslî 

vazifeleri olan annelik ve eşlik vazifelerini en iyi şekilde yerine getirmelerini 

sağlayacak şekilde düzenlenmelidir. Kadınların bu görevlerini aksatmalarına 

veya eskisinden daha niteliksiz bir şekilde yerine getirmelerine sebep 

olabilecek herhangi bir özgürlüğün onlara tanınması, önce aile ve sonra da 

toplum hayatının işleyişini ve düzenini bozacağından, söz konusu 

edilmemelidir. Bu anlamda kadınların sosyal hayata katılımları ve ergenlik 

çağına girdiklerinde eğitilmeleri, söz konusu ettiği düzensizliğe sebebiyet 

vereceğinden düşünülmemesi gereken yöntem ve uygulamalardır. 
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Musa Kazım Efendi, kadın sorunları içinde en önemli yeri alan çok eşle 

evlilik uygulamasını, öne sürdüğü ahlakî ve toplumsal gerekçelerle kabul 

edilebilir görmektedir. Bu konudaki fikirlerini Sebilü’r-Reşad gazetesindeki 

yazılarında sıkça ifade etmiştir.294 O, İslamî esaslara göre düzenlenmiş bir 

hukuk sisteminde, kadınların erkeklerle eş derecede sahip olamadıkları her 

türlü hakkın, kendilerine verilmeyişinin haklı bir gerekçesi olduğunu ifade 

etmektedir. Örneğin, İslâm hukukunda kadınlara boşanma hakkının 

verilmeyişinin nedeni, evlilik gibi toplumu ayakta tutan en önemli kurumun 

çocukça kaprisler sebebiyle kısa vadede yıkılışına engel olabilmek içindir.295 

Bütün bu düşünceleri dikkate alındığında, Musa Kazım Efendi’nin, kadın 

hareketinin varlığını, toplumsal gelişimin zaruri şartlarından biri olarak değil, 

bilakis toplumsal çöküntünün ana sebeplerinden biri olarak görmüş olduğu 

anlaşılmaktadır. Onun görüşüne göre, idealize ettiği İslâmî düzeninin eksiksiz 

bir şekilde uygulanması kadınlar açısından sahip olunabilecek en iyi toplumsal 

koşulların garantisi olacaktır.  

II. Meşrutiyet Dönemi’nin bir başka önemli aydını olan Mehmet Akif 

Ersoy (1873-1936), ılımlı bir İslamcı olarak tanınmıştır. Yazılarında toplumsal 

pek çok meseleye değinen Mehmet Akif Ersoy, genel itibariyle İslamcı bir 

bakış açısını benimsemiştir. Ancak onun İslamcılığı, diğer pek çok İslamcı 

düşünür ve yazardan bazı özellikleri sebebiyle ayrılmaktadır. Öncelikle, 

toplumsal ve siyasî her türlü meselenin İslam’ın öğretileri ışığında 

çözümlenebileceğini savunan Mehmet Akif Ersoy, bunu yaparken bilim ve 

tekniği hiçbir şekilde arka planda bırakmamak gerektiğini belirtmiştir. Çünkü, 

ona göre bilim evrensel, kültür ise topluma özeldir. Bu doğrultuda, Batılı 

ülkelerden pozitif ilimleri alırken sınır tanımamalı, ancak bunu yaparken 

İslam’ın tüm değerlerini ve Türklük bilincini de korumaya özen 

göstermelidir.296 Bu noktada batılılaşmanın reddedilmesi değil, 

sınırlandırılması gerektiğine işaret eden Mehmet Akif Ersoy, söz konusu 

sınırların Milli ve İslâmi değerler olması gerektiğini düşünmüştür. 

                                                 
294 Kurnaz, a.g.e, s. 62. 
295 A.e., s. 63. 
296 A.e., s. 63. 



 89

Batılılaşmanın, milli kültürden, dini ve ahlâkî değerlerden taviz vermeden 

gerçekleşebileceğine inanan Mehmet Akif Ersoy’un milli değerleri, dini 

değerler kadar yücelttiği görülmektedir. Nitekim, İslamcı görüşün “Milliyetçi” 

kanadını temsil eden Mehmet Akif Ersoy, “Artık o Milletin malıdır.” dediği 

İstiklâl Marşı’nı “Safahat” adlı eserine almamıştır.297 Bu davranışı onun dinî 

unsurlara olduğu kadar, millî unsurlara da ne kadar bağlı olduğunun açık bir 

göstergesi olmuştur. İslamcılık akımının önde gelen isimlerinden biri olan 

Mehmet Akif Ersoy, yine o dönemin İslamcı nitelikte önde gelen 

gazetelerinden olan Sebilü’r-Reşad’ın başyazarlığını yapmıştır. Daha sonraki 

yaşamında düşünce olarak Türkçülüğe yakınlaşacak olan Mehmet Akif’in 

İslamî görüşüne göre ırka dayalı değil, dine dayalı bir milliyet anlayışı 

benimsenmelidir. Ona göre, İslamiyet’in tesis ettiği birlik ve beraberliğe uygun 

olan ve Osmanlı Devleti’nin de bu çalkantılı döneminde ihtiyacı olan anlayış 

budur. Çünkü İslamcılığın milliyetçilik anlayışı, İmparatorluk içinde yer alan 

Türk ve Türk olmayan tüm Müslüman Milletleri kapsadığı kadar, İmparatorluk 

dışındaki Müslüman Milletleri de bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. 

Şüphesiz bu geniş sınırları olan birlik ve beraberlik anlayışı, en çok dağılmanın 

eşiğine gelmiş olan Osmanlı Devleti’nin yeniden güçlenmek için ihtiyacı olan 

anlayış olacaktır.  

Ilımlı bir İslamcı olarak bilinen Mehmet Akif Ersoy, yazılarında ve 

şiirlerinde kadın ve aile konularına geniş bir yer ayırmıştır. Mehmet Akif 

Ersoy, kadın hareketinin, özellikle Avrupa’ya tahsil amacıyla gönderilen 

gençler tarafından, Batı’yı taklit etmek maksadıyla, Müslüman Osmanlı 

toplumunda yayılmak istendiğini ifade etmiştir. Mehmet Akif Ersoy, kadın 

sorunu ve bu sorunları düzeltmek maksadıyla başlatılmış olan kadın 

hareketinin, Batılı kadına benzemeye çalışmaktan ibaret olduğunu düşünmüş 

ve bu uğurda Müslüman kadınların, üzerinden çarşafı çıkarmak gerektiğine 

inananları, diğer bir deyişle, açılmakla modernleşmeyi bir tutanları sıklıkla 
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eleştirmiştir. Çünkü ona göre ilerleme hedef alınıyorsa, şekli taklit etmek 

yerine eğitim seviyesini yükseltmek gerekmektedir.298  

“Demiş olsaydı eğer: Kızlara mektep lâzım… 

Şu kadar vermelisin kahrolayım kaçmazdım”299 

dizeleri O’nun kızların eğitilmesi konusundaki hassasiyetini açık bir 

şekilde ifade etmiş, ancak sözlü ve yazılı ifadelerinde, bu eğitimin içeriğinin ve 

yöntemlerinin ne olması gerektiğine dair açık bir yorumuna rastlanmamıştır.300 

İslamcı görüşün Milliyetçi kanadını temsil eden Mehmet Akif Ersoy, 

kadınların İslamî unsurlara bağlı bir şekilde eğitilmeleri gerektiğini, esas 

vazifeleri olan annelik ve eşlik dışında bir meslek icra etmelerinin toplumsal 

yapıyı bozacağını düşünmektedir. Çünkü toplumsal ve ekonomik hayatta söz 

sahibi olan kadınlar, ona göre Müslüman aile yapısını, Avrupa modelini taklit 

ederek bozmaya çalışacaklardır. Halbuki esas İslamî aile yapısı, Avrupa 

modelinden çok daha üstün niteliklere sahip olması nedeniyle Avrupa’ya örnek 

olmalıdır.301 Bununla birlikte, Mehmet Akif Ersoy, yazılarında ve şiirlerinde 

kadının toplum tarafından dışlanmasını ve kötü muameleye maruz 

bırakılmasını eleştirmektedir. Bunun öncelikle İslamiyet’in özüne tamamen 

aykırı olduğunu ve İslam dininin yanlış anlaşılmasından kaynaklandığını 

belirten Mehmet Akif Ersoy, İslamiyet’in toplumun çekirdeği olan aile 

yapısına çok önem verdiğini ve çok zaruri durumlar dışında çok eşliliğin tasvip 

edilemeyeceğini, İslamiyet’in de tek eşliliği önerdiğini vurgulamaktadır. Aile 

kavramı ve aile kurumunun yüceltilmesi, korunması üzerinde sıklıkla duran 

Mehmet Akif Ersoy, çok geçerli bir sebep bulunmadıkça bu kurumun 

dağıtılmaması gerektiğini belirterek, boşanmalara karşı çıkmaktadır.302 

Mehmet Akif Ersoy’un daha ılımlı bir İslamcılık düşüncesini savunmasının 

nedeni, sahip olduğu İslâmcılık fikrinin hemen yanı başında milliyetçi 

unsurlara da yer vermesinden ötürüdür. Türk kültüründe yer almayan çok 
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eşlilik ve benzeri İslâmî uygulamalar bu sebeple onun fikirlerinde yer 

almamaktadır. 

II. Meşrutiyet Dönemi’nde İslamcılık fikrine bağlı bir diğer yazar olan 

Mısırlı Muhammed Ferid Vecdi (Ö.T. 1954)’nin kadınlar ile ilgili görüşleri, 

çağdaşı olan diğer İslamcılar’ın görüşleri ile kıyaslandığında, yazarın 

İslâmcılık fikrinin daha muhafazakâr olan kesimini temsil ettiği söylenebilir. 

İslâmiyet’in çizdiği Müslüman kadını profilini Sebîlü’r- Reşat adlı dergiye 

yazdığı makalelerde ve daha sonra Mehmet Akif Ersoy’un tercümesini yaptığı 

Müslüman Kadını adlı kitabında yazıya döken Muhammed Ferid Vecdi’nin, 

kadın hareketi hakkındaki görüşlerini içeren ve Sebîlü’r-Reşat dergisinde 

yayımlanan bir makalesi son bölümde incelenmiştir. Yazarın, Müslüman 

Kadını adlı eseri incelendiğinde ise, kadınlar ve kadın hareketi hakkındaki 

görüşleri açık bir şekilde anlaşılmaktadır: 

Eserinde; Modernleşmenin toplum hayatına getirdiği değişimlerden 

birinin de kadın hareketi olduğunu, ancak İslâm toplumuna uygun olmayan bu 

eğilimin taklitçilikten öteye gitmediğini303 savunan Muhammed Ferid Vecdi, 

kitabında, öncelikle kadınlar hakkındaki genel görüşlerini dile getirmiştir. 

Yaradılışları itibarıyla kadınla erkek arasında çok belirgin farklılıklar 

bulunduğunu belirten yazar, fiziksel ve ruhsal bakımdan erkekten daha güçsüz 

ve dayanaksız bulduğu kadını, çocuğa benzetmektedir.304 Yazarın görüşüne 

göre, kadınlara verilmiş olan dört türlü görev vardır ki, bu görevler kadınların 

yaratılış sebepleri olarak; hamile kalmak, çocuk doğurmak, emzirmek ve 

çocuklarını terbiye etmektir. Kadınların bu görevleri sırasında evlerinden çıkıp, 

sosyal ve ekonomik hayata katılma isteklerinin büyük bir yanılgı olduğunu 

ifade eden yazarın305, kadınların sosyal hayata katılımlarını ve çalışma 

isteklerini hiçbir surette doğru bulmadığı anlaşılmaktadır. Zira, yazar kitabının 

devamında, çalışma arzusunda bulunan kadınların, bu isteklerini ortadan 

kaldırabilmek adına onlara olumsuz örnek teşkil eden hemcinslerini kötülemek 
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suretiyle üzerlerinde baskı kurulması gerektiğini ifade etmektedir.306 

Muhammed Ferid Vecdi’nin, kadınları, hamilelik ve doğum gibi hem duygusal 

hem de fiziksel yönden oldukça sıkıntılı geçen dönemlere katlanmalarından 

ötürü erkeklerden daha dayanıklı ve sağlam yapılı bulduğunu ifade etmesi307, 

daha önce kadınların erkeklerden fiziki ve ruhsal bakımlardan çok geride 

olduklarını ifade eden sözleriyle çelişkili durmaktadır. Yazar, kitabının 

devamında erkeğin kadına göre üstünlüğünün sebeplerini bilimsel yolla 

açıklama gayretiyle, iki cinsin arasında beyinlerinin ağırlığı bakımından yüz 

gramlık bir fark olduğunun tespit edildiğini ve bu suretle, erkeklerin 

kadınlardan zeka ve kavrayış bakımlarından daha üstün olduğunu ifade 

etmektedir.308 Muhammed Ferid Vecdi, bu açıklaması ile, kadın ve erkek 

arasında bilinç düzeyi değil, eğitim düzeyi bakımından farklılıklar olması 

sebebiyle kadının erkekten seviye bakımından geri kaldığını ileri süren 

görüşlere tamamen karşı çıkmaktadır. Çünkü ona göre bu farklılık eğitim ve 

terbiye ile kapatılacak türden değildir. 

Muhammed Ferid Vecdi, kadınların, manevî yönlerinin güçlü olması 

dolayısıyla takdir edilmeleri gerektiğini, ancak bu özelliklerinin de sürekli 

olarak erkeklerin idaresi altında tutulmasının şart olduğuna inanmaktadır. Zira, 

onun görüşüne göre, karı-kocalık ilişkisinin en kötü düşmanı olan eşitlik, ancak 

kadınların sürekli olarak erkeklerin hakimiyeti altında tutulmaları yöntemiyle 

engellenebilecektir. Muhammed Ferid Vecdi, kadınların, aile ve toplum 

hayatında eşit olma arzularının, evlilikte yıkıma sebebiyet vereceğini, kadının 

erkeğin idaresinden çıkma arzusunun, onun huylarını çirkinleştirmesi sebebiyle 

aralarındaki karı koca bağını koparacağını belirtmektedir.309 Burada kadının 

erkek ile eşit olduğu takdirde evlilik bağını koparacak derecede çirkinleşeceği 

düşünülen huyları; sürekli eşinin vesayeti altında olmaya itiraz ederek, kendi 

kararlarını verebilme yetisine sahip olması durumudur. Zira, erkek 

egemenliğinde sürdürülen bir evlilik yapısının, bu duruma itiraz eden bir 
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düşünce doğrultusunda uzun süre sürdürülemeyeceği net bir şekilde 

anlaşılmaktadır.  

Muhammed Ferid Vecdi, kadınların çalışma hususunda kitabının 

ilerleyen bölümlerinde, daha yumuşak bir ifade kullanmayı tercih etmektedir. 

Yazar, kadınların çalışma hayatında olmalarına manî olarak, bu sefer, annelik 

ve çocuk terbiyesi gibi önemli vazifelerinin onları yeteri kadar yormuş 

olmasını göstermektedir. Ev işleri, annelik ve çocuk terbiyesinin yanında, bir 

de onlara ev dışında işler yüklemenin adil olmadığını öne sürmektedir. 310 

Diğer taraftan, ev dışında çalışan kadın zaten bir erkek kadar verimli 

olamayacağından, boşa harcayacağı enerjisi ile, evde de iyi iş göremez hale 

gelecektir. 311 Bu durumda her iki işi de yarım yapmalarından ziyade, asıl 

vazifeleri olan ev kadınlığı ve annelik görevlerine onları yönlendirmenin çok 

daha hayırlı olacağını belirten Muhammed Ferid Vecdi, kadınların çalışma 

hayatında yer almalarının evlilik hayatına yarardan çok zarar getireceğini 

inanmaktadır.  

Muhammed Ferid Vecdi, kadınların eğitim seviyelerinin yükseltilmesi 

konusunda da, yine evlilik hayatını merkeze aldığı bir yorum yapmayı uygun 

bulmuştur. Onun düşüncesine göre, kadınların eğitim seviyelerinin 

yükseltilmesi, beraberinde boşanma oranlarının da artışını getirecektir.312 

Çünkü aldığı eğitim sonucu bilinçlenen kadın, erkeğin sürekli idaresi ve 

hakimiyeti altında kalmayı reddedecek, aslî görevleri olarak ona yüklenen ev 

ve annelik vazifelerini en iyi şekilde yerine getireceği ev ortamının dışına 

çıkmak isteyecek ve bu da yerleşik ev ve aile düzenini alt üst ederek ciddi 

sıkıntılara yol açacaktır.  

Muhammed Ferid Vecdi, kadınların örtünmesi konusunda ise; 

tesettürün, kadınları esaret altına aldığını değil, bilakis onları koruma altına 

alarak özgürlüklerinin garantisi olduğunu iddia etmektedir. Çünkü yazarın 

görüşüne göre, kadınları erkeklerin kötülüğünden koruyacak tek güç 
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örtünmeleridir. 313 Bu noktada düşüncesinin temeline erkeklerin ahlakî yönden 

zayıflığını koymuş olan Muhammed Ferid Vecdi, erkeklerin bu konuda terbiye 

edilmelerinin gerekliliğini söz konusu yapmamış olmakla birlikte, İslâmiyet’in 

kadından beklediği tüm vazifelerin, zaten kadının sürekli olarak evinin 

dahilinde bulunmasını gerektirdiğinden, kadınların eve bağlı bir yaşam 

sürmeleri ve mecbur kaldıkları takdirde evlerinin dışına çıktıklarında ise, 

örtünme yoluyla namuslarını korumalarını en doğru olan yöntem olarak 

görmektedir. Zira, yazarın görüşüne göre, erkeklerin kadınların iffetlerine 

yönelik saldırıları ne kadar güçlü ve sürekli ise, kadınlar da bu saldırılara 

örtünmeden karşı koyamayacak kadar zayıf bir yapıdadırlar. Bu durumda 

örtünme kadınlar için birer kalkan vazifesi görmektedir. Muhammed Ferid 

Vecdi, kadınların evleri dışındaki sosyal hayata örtünmeleri sayesinde 

katılabilmelerinden ötürü, tesettürün onları esarete düşürdüğünü değil, bilakis 

özgürleştirdiğini savunmaktadır. 

II. Meşrutiyet Dönemi’nde İslamcı yazar ve düşünürlerin “kadın 

hakları” konusunda savundukları bütün yasaklamaların gerekçesi olarak sürekli 

İslamî kuralları dayanak göstermelerinin yanısıra, Türkçü ve Batıcı fikir 

adamları da kadın haklarını savunmak ve bu doğrultudaki engelleri aşabilmek 

adına İslâmi kaynakları referans olarak kullanmayı uygun görmüşlerdir.314 Bu 

çelişkili durum, aslında birçok toplumsal olayda olduğu gibi, kadın hareketinin 

de toplumsal kabul sürecinin ve toplumsal hassasiyetinin merkezinde din 

konusunun olduğunu kanıtlamaktadır. Diğer taraftan Batıcılık ve Türkçülük 

fikirlerinin temsilcileri, dini merkeze alan bir düşünce sistemini eleştirirken 

aynı referansları kullanmanın daha akılcı ve etkileyici olacağını 

düşünmüşlerdir. 

2.2.3. Fatma Aliye Hanım 
Kadınların da, kadın hareketinin eylem planında gerçek manada yer 

almaları safhası, II. Meşrutiyet Dönemi’ne tesadüf etmiştir. Artık birinin eşi, 

birinin kız kardeşi veya birinin annesi olmadan da var olmak ve var sayılmak 
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isteyen kadınların hareketi, bu dönemde kadın yazarların ön plana çıkmalarını 

sağlamıştır. Diğer taraftan, II. Meşrutiyet Dönemi’nde kadın hareketinin önde 

gelen münevverlerine baktığımızda ilk fark ettiğimiz unsur, hepsinin genellikle 

zengin ve elit ailelerden gelmiş olmaları ve bulundukları döneme göre çok iyi 

bir eğitim almış olan, bürokrat ya da üst düzey devlet görevlilerinden birinin 

kızları olmalarıdır. Tarihçi Cevdet Paşa’nın kızları Emine Semiye ve Fatma 

Aliye Hanımlar; Hekim İsmail Paşa’nın kızı Şair Leyla Hanım; Harp Okulu 

Müdürü Osman Paşa’nın kızı Şair Nigar Hanım; Ahmet Vefik Paşa’nın torunu 

Fatma Fahrünnisa Hanım; Ahmet Cevdet Paşazade Sedad Bey’in kızı Zeynep 

Hanım; Erkan-ı Harp Feriki Abdi Paşa’nın kızı Fatma Kevsev Hanım; 

Abdülhak Hamit Bey’in kızı Hamide Hanım; Binbaşı Bağdatlı Mehmet Tevfik 

Bey’in kızı Gülistan İsmet Hanım; İsmail Hakkı Paşa’nın kızı Fehime Nüzhet; 

Süleyman Paşa’nın kızı Esirgeme Derneği kurucularından Sabiha Hanım; 

Muhtar Paşa’ nın kızı Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti Hanımlar Heyet-i 

Merkeziyesi kurucusu Prenses Nimet Muhtar gibi isimler bu tespitin 

doğruluğunu kanıtlamaktadır.315 II. Meşrutiyet Dönemi, kadınların sürekli 

olarak romantik ve estetik mevzulardan bahsetmek istediklerine dair yaygın 

inancı yıkmak için, Osmanlı kadın münevverlerin gayretlerinin ön plana çıktığı 

bir dönem olmuştur. Şair Nigar, Fatma Aliye, Nezihe Muhiddin, Halide Edip 

Adıvar gibi ilk akla gelen isimler, savundukları fikirler ve ortaya koydukları 

eserler ile adlarından en çok söz ettiren kadın aydınlar olmuşlardır. 

Osmanlı Devleti zamanında başlayan kadın hareketinden bahsederken, 

düşünce ve eylem anlamında tartışmasız belki de en önemli isimlerden bir 

tanesi Fatma Aliye Hanım (1862-1936) olacaktır. Osmanlı tarihinde kadın 

haklarının ilk kadın savunucusu olarak kabul edilen Fatma Aliye Hanım,316 

aynı zamanda Tanzimat Dönemi Edebiyatı’nın da en önde gelen kadın yazar ve 

düşünürü olma özelliğine sahiptir. Dönemin gazete ve dergilerine yazmış 

olduğu yazıların büyük bir kısmında kadınları konu edinmiş olan Fatma Aliye 

Hanım’ın; Hayal ve Hakikat, Muhazarat, Ref’et, ûdi, Levayib-i Hayat, Enin, 
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Teracim-i Ahval-i Felasife adlı eserleri bulunmaktadır.317 Tarih-i nisvanın 

matbuat alalında yer alan ilk önemli şahsiyeti olmakla birlikte, İslam dini 

hakkındaki teferruatlı bilgisiyle de, erkeklerin hakimiyeti altındaki en hassas 

alana, bir kadın düşünür olarak girmiş ve söz söyleme hakkını elde etmiştir. Bir 

kadın düşünür, yazar ve aktivist olarak özellikle döneminin kadınları üzerinde 

büyük etki uyandıran Fatma Aliye Hanım, Hanımlara Mahsus Gazete’de, 

“Muallime-i faza-il- penahımız(faziletlerin koruyucusu)”, “üstad-ı 

muhteremimiz(saygıdeğer üstadımız)” ifadeleriyle onurlandırılırken, yazdığı 

yazılar da “makale-i hakimaneleri (hikmet sahibi/değerli makaleler)” olarak 

tanımlanmıştır.318 Fatma Aliye Hanım, pek çokları için İslamcı düşünceye 

bağlı bir kadın aktivist olarak tanımlanmıştır. Kendisi için yapılan bu 

tanımlamanın temel nedeni, kadın tartışmalarına “İslam kadını” kavramını 

getirmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Ona göre hareket-i nisvan’da idealize 

edilmesi gereken tek kavram olan “İslam kadını”, aydın ve yenilikçi ama bir o 

kadar da İslâmî unsurlara, geleneksel değerlerine bağlıdır ve bu bağlarından 

aldığı güçle Batı dünyasının karşısında dimdik durarak İslamî değerleri 

savunabilen güçlü bir kadın figürünü temsil etmektedir. Bu düşünce Fatma 

Aliye Hanım’ın yazılarının büyük bir kısmının özünü oluşturmaktadır. Zira, 

kendisinin en sıklıkla yaptığı, Müslüman Osmanlı kadını ile Avrupalı Hristiyan 

kadını pek çok yönden karşılaştırmak ve Batı dünyasının Müslüman Osmanlı 

kadınlarına yönelik sert, acımasız ve önyargılı bulduğu tutumlarını eleştirmek 

olmuştur.319 Yazar, bir yandan İslamiyet üzerine sahip olduğu kapsamlı bilgisi 

ile zaman zaman, Avrupalı meslektaşları ile İslamiyet üzerine tartışmalar 

yapıp, Müslümanlığı savunurken, bir yandan da kadınların istismarına yol açan 

çok eşlilik ve benzeri uygulamaları savunmak için İslamiyet’i referans 

gösterenleri ağır bir dille eleştirmiş ve onların İslamiyet’i ve kitabını yeterince 

bilmediklerini ifade etmiştir.320 Fatma Aliye Hanım, Osmanlı Türk kadınlarının 

içinde bulundukları olumsuz koşulların, İslamiyet’in yeterince anlaşılamamış 
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olmasından kaynaklandığını düşünmektedir. Ona göre, İslâmî hukukun gerçek 

niteliklerinin kavranması halinde, Müslüman Osmanlı Türk kadınının kurtuluşu 

gerçekleşecektir. Böylece Hristiyan Avrupalı kadın örneği, kadınlığın 

yükselmesi ve gelişmesinin ölçütü olmayacaktır.321 Bu düşüncesiyle, gelişmek 

ve ilerlemek adına Avrupa’nın her konuda örnek alınmasına karşı olduğu 

kadar, kendisinin de içinde yer aldığı kadın hareketinde, Avrupalı kadınların 

sürekli olarak model kabul edilmelerine duyduğu tepki anlaşılmaktadır. Ona 

göre, Müslüman Osmanlı kadınının ilerlemesi yolunda bir örnek gösterilecek 

ise, bu örnek idealize edilen “İslam kadını” üzerinden verilmelidir. 

Fatma Aliye Hanım’ın İslâm dini ve eleştiri konusu olan uygulamaları 

ile ilgili olarak yaptığı konuşmalar, savunduğu fikirler, onun İslamcı bir bakış 

açısına sahip olduğuna dair görüşleri güçlendirmektedir. Fatma Aliye 

Hanım’ın, İslâmî uygulamalar arasında kadın hakları açısından en çok tartışma 

konusu olan örtünme ve çok eşlilik hakkında savunduğu görüşler, onun fikri 

yapısının daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır: Yazar, öncelikle çok eşlilik 

uygulamasının İslâmî bir emir değil, ancak ihtiyaç sebebi ile gerekli kuralları 

yerine getirebilmek şartıyla izin verilen bir uygulama olduğunu ifade etmiştir. 

Bu uygulamanın şartları hakkında da detaylı bilgi veren Fatma Aliye Hanım, 

çok eşliliğin İslâmiyet tarafından serbest bırakılmış keyfî bir uygulama 

olmadığını, bilakis, şeriatın, çok eşliliği, uygulanması zor kurallar ile 

güçleştirdiğini belirtmektedir. İslâm dinine göre; bir erkeğin, en fazla dört eş 

alabileceğini, ancak her eşine ayrı bir ev tutmak zorunda olup, bu evlerin 

hepsini birbirine denk şekilde ve değerde döşemekle yükümlü olduğunu 

belirtmiştir. Eşitlik ilkesi, koca tarafından sadece evlerin döşenmesinde değil, 

eşlere verilen her türlü mal ve hediyede de, onlara gösterilen muamelede de 

geçerli olacaktır. Böyle bir zorunluluklar zinciri karşısında, erkeklerin 

zorlanacağını, bir eşi bile giydirmekte ve beslemekte zorlanan erkeğin, 

ikincisini çok mecbur kalmadıkça düşünemeyeceğini dile getiren Fatma Aliye 

Hanım, çok eşlilik uygulamasının taşıdığı zorunluluklar sebebiyle çok sık 

uygulanmadığını ifade etmiştir. Zira, erkek aldığı eşlerin hepsine, bahsedilen 
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hususlarda eşit davranmadığı takdirde, eşler ihtiyaçlarının karşılanmadığı 

gerekçesiyle mahkemeye başvurup, şikayet etme hakkına sahip 

bulunmaktadırlar.322 Fatma Aliye Hanım, çok eşliliğin yasaklanmamasına 

gerekçe olarak, çocuk sahibi olma arzusunu göstermiştir. Kadının bu yeteneğe 

sahip olmaması durumunda erkeğin yeniden evlenme isteği mazur 

görülebilmektedir. Yazara göre, erkeğin boşanmadan evlenmesi, çok eşli 

olmayı tercih etmesinden ziyade, rahatsızlığı sebebiyle yeniden evlenemeyecek 

olan kadını sefil bir halde bırakmamak içindir.323 Fatma Aliye Hanım, çok 

eşliliğin gerekli durumlarda uygulanabileceğini savunmakla kalmamış, 

Avrupa’da yasaklanmasını da eleştirmiştir. Ona göre, Avrupa’da çok eşliliğin 

yasaklanması, beraberinde ahlâkî çöküntüyü getirmiş ve metreslik hayatı adı 

verilen kötü bir adete yol açarak gayri meşru çocukların doğmasına ve bu 

masum çocukların hayatları boyunca utanç içinde yaşamalarına sebep 

olmuştur. Halbuki “İslam kadını” şeriatın güvencesi altında, insanlık 

hukukundan ömrünün sonuna kadar yararlanabilmektedir.324 Fatma Aliye 

Hanım, kadın hakları konusunda en çok tartışma konusu olan bir başka İslâmî 

uygulama olan; örtünme ile ilgili fikirlerini iki aşamalı olarak açıklamıştır. 

Buna göre, birinci aşama şerî hukukun emrettiği, ikinci aşama ise, örf ve 

adetlerin getirdiği uygulamalardır. Fatma Aliye Hanım, kadınların saçlarının 

çok fazla dikkat çekmesi nedeniyle kargaşa ve günaha sebebiyet verdiğini ve 

bu nedenle aynı Museviler’de olduğu gibi, İslâmiyet’te de gösterilmesinin 

yasak olduğunu ifade etmiştir. Ancak, sadece saçların örtülmesini ve vücut 

hatlarını belli etmeyecek bir şekilde giyinilmesini emreden İslâmîyet’in; 

yaşmak, ferace, çarşaf ve peçe kullanılmasına dair herhangi bir emirde 

bulunmadığını belirten Fatma Aliye Hanım, bu tür bir örtünmenin tamamen 

yöresel adetler neticesinde geliştiğini dile getirmektedir.325  Fatma Aliye 

Hanım, İslâmî bazı uygulamaların zaman içinde bozulmaya başlayıp, farklı 

uygulanmasını eleştirmiştir. Ona göre, örtünme de bu uygulamalardan biridir. 
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Zira, İslamiyet, kadınla erkeğin görüşmesini ve konuşmasını yasak etmediği 

halde, örtünmenin adetlere göre, kadının yüzünü de örtecek şekilde 

uygulanmaya başlaması neticesinde, kadın ve erkeğin görüşmesi zamanla 

yasak hale gelmiştir.326 Fatma Aliye Hanım’ın İslâmî hukuk üzerine yaptığı 

yorumların kaynağı olarak babası Ahmet Cevdet Paşa ile “Mecelle” üzerine 

yaptığı çalışmalar gösterilmektedir. Fatma Aliye Hanım’ın yaptığı çalışmaların 

en önemli yönlerinden biri de, eserlerinin yabancı dillere çevrilmesi vasıtasıyla 

bir nevi Müslüman Osmanlı Türk kültürünü Avrupa’ya tanıtma görevini 

üstlenmiş olmasıdır.327 Yazarın eserleri, Arapça, İngilizce ve Almanca’ya 

çevrilmiş, Avrupa’da ve Amerika’da adını duyurmuştur.328 Fatma Aliye 

Hanım, kadın sorunlarını hangi yaklaşımlarla ele alırsa alsın ve ne tür çözüm 

yolları üretirse üretsin, yapmış olduğu toplumsal çalışmalar ve yazmış olduğu 

romanlar, makaleler kadınların eğitilmesi, aydınlanması ve bu yolla toplum 

hayatına katılmaları yönünde çok önemli adımlar olarak kabul edilmelidir.329 

Fatma Aliye Hanım, kadın konularında yazdığı makalelerinde her ne kadar 

İslâmî bir gelenekçilik içinde bulunduğunu düşündürtecek ifadeler kullanmış 

olsa da, yazmış olduğu romanlarda çizdiği kadın karakterlerin, güçlü, 

mücadeleci kadınlar olduğu dikkat çekmektedir.330 Diğer taraftan, Fatma Aliye 

Hanım’ın yazılarında pek çok kadın düşünür ve yazar kamuoyuna tanıtılmıştır. 

Fatma Aliye Hanım, kadınlığın yükseltilebilmesi için en önemli koşulun eğitim 

olduğunu savunmuştur. Yazar, kadınların mutlaka iyi bir şekilde eğitilmeleri 

gerektiğini, çünkü geleceğin annelerinin iyi bir eğitim almış olmalarının, onlar 

tarafından yetiştirilecek iyi evlatlar anlamına geleceğini ifade etmektedir. 

Burada kadınların eğitilmelerine gerekçe olarak her ne kadar önce birey ve 

sonra toplumun bir parçası olabilmelerinin koşulundan önce, iyi birer anne 

olabilmelerinin koşulu olarak bakmış olsa da, kadınların eğitimi konusuna 

değinmiş olması bile dönem koşulları içinde büyük önem taşımaktadır.  
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Fatma Aliye Hanım’ın romanlarına gelince; öncelikle şunu ifade etmek 

gerekir ki, romanlar sadece yazarları değil, yazıldıkları dönem hakkında da 

okuyuculara oldukça önemli bilgiler vermektedir. Osmanlı Dönemi’nde yazılan 

romanlar da bu anlamda büyük önem arz etmektedirler. Çünkü yazarlarının 

siyasî ve sosyal konulara bakış açıları hakkında bize bilgi verdikleri kadar, 

yazıldıkları dönemin siyasî ve özellikle de toplumsal yapısı hakkında da bizi 

bilgilendirebilmişlerdir.331 Fatma Aliye Hanım, romanlarında kadın konularını 

sıklıkla işlemiş olsa da bu konuların çoğu zaman toplumun genelinde yaşanan 

kadın sorunları olmaktan çok belli bir zümreye ait Osmanlı Türk kadınlarının 

hayatlarına dair konular olduğu göze çarpmaktadır. Çünkü, Fatma Aliye 

Hanım, romanlarında daha çok içinde bulunduğu sosyal sınıfa ait bir yaşam 

şeklini ve sorunlarını ele almıştır. Bu tutumu için bazı çevreler tarafından 

eleştirilmiş, hatta kadın sorunları hakkındaki fikirleri ve çözüm önerileri 

“feminist” bir yazara ait olamayacak kadar dinî ve toplumsal kurallara bağlı 

bulunmuştur. Kendisine, muhafazakâr kadın yazar denilmesinin arkasındaki 

neden budur.332 Fatma Aliye Hanım, romanlarında erkekler tarafından o 

dönemde idealize edilen kadın tipinin batı eğitimi almış, yabancı dil bilen ama 

aynı zamanda itaatkâr ve güzel kadınlar olduğunu333, ancak bu kadınların 

hayata dair pek çok sıkıntıları içlerinde büyüttüğünü belirtmektedir. 

Romanlarında esas kahraman olan kadınların sıkıntılarının kaynağı, genellikle 

erkekler olarak gösterilmiş ve bu durum eleştirilmiştir. Fatma Aliye Hanım, 

pek çok yazar gibi fikrinde tasavvur ederek idealize ettiği kadın figürünü, 

romanlarına yansıtarak canlandırmak istemiştir. Onun romanlarında 

başlangıçta güçsüz ve biçare olan kadın karakterler, bir süre sonra kendini 

yetiştirmiş, güçlü ve mücadeleci birer kadına dönüşmektedirler.334 Fatma Aliye 

Hanım’ın romanlarına bakıldığında, genellikle genç kızlık ve kadınlık 

döneminde yaşanan sorunlara öncelik verildiği görülmüştür. Bu sorunlar, 

öncelikle alışılagelmiş, duygusal içerikli ama hafife alınmaması gereken 

kadınlık sorunlarıdır. Evlilik öncesinde ve sonrasında kadın erkek ilişkilerine 

                                                 
331 Mardin, a.g.e, s. 32. 
332 Canbaz, a.g.e, s. V. 
333 A.e., s. 3. 
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romanlarında çok fazla yer veren Fatma Aliye Hanım, evliliğe dair pek çok 

konuya da her fırsatta değinmiştir. Fatma Aliye Hanım romanlarında kadın 

kahramanlarının yaşadıkları bu sorunlar üzerinden, kadınların ailevi ve 

toplumsal konumlarını değerlendirmiştir.335 Fatma Aliye Hanım’ın 

romanlarında yer verdiği konularda şüphesiz, kendi yaşamından da kesitler 

bulunmaktadır. Özellikle idealize ettiği, kültürlü ama itaatkâr kadın 

tiplemesinde336, bir erkek kadar eğitim görmüş ve bilgi sahibi olmuş olsa dahi, 

genç kızlık döneminde almış olduğu terbiye ile önce babaya, sonra da eşe 

gösterilmesi gereken saygının önemini vurgulamak istediği anlaşılmaktadır.  

Fatma Aliye Hanım’ın fikrî yazılarının yer aldığı yayınlar; Hanımlara 

Mahsus Gazete, İnkılâb, Mahasin, Malumat, Servet-i Fünun, Tercüman-ı 

Hakikat ve Ümmet gibi yayınlardır.337 Bunlardan en çok Hanımlara Mahsus 

Gazete’de yazıları yayınlanan338 Fatma Aliye Hanım, kadınlık âlemini alakadar 

eden tüm sorunların kaynağını, İslamiyet’in esaslarının gerektiği gibi 

uygulanmayışında bulmaktadır. Onun düşüncesine göre İslâmî hukukun 

gerektiği gibi uygulanmayışı kadın-erkek çatışmasını başlatmıştır.339 Fatma 

Aliye Hanım’a göre, İslamiyet’in ilk yıllarında kadına verilen değerin tekrar 

canlandırılması, kadın haklarının geri planda bırakılmasına engel olacaktır. Bu 

durumda Osmanlı Türk kadınlarının örnek almaları gereken model, Avrupalı 

değil, İslam kadınlarıdır.340 Bu tespitleri yapan Fatma Aliye Hanım’ın Osmanlı 

kadınlarının çoğunun cahil olmadıklarını ifade ederken Fransızca bilmelerini 

referans olarak göstermesi341, biraz çelişkili bir durum olsa da, yazarın 

Fransızca’ya olan merakının çok küçük yaşlarda başlamış olması342, bu 

yaklaşımını anlamamızı sağlamaktadır. Zira, o, kadınların yabancı dil 

bilmelerini, Avrupalı bir kadına benzemeleri için değil, dünyayı daha iyi 

anlayabilmeleri için gerekli görmektedir. II. Meşrutiyet’in özellikle ilk 

                                                                                                                                 
334 A.e., s. 4. 
335 A.e., s. 17. 
336 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e, s. 76. 
337 Canbaz, a.g.e, s. 18. 
338 A.e., s. 19. 
339 a A.e., s. 21. 
340 A.e., s. 25. 
341 A.e., s. 28. 
342 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e, .s. 37. 
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yarısında aktif bir kadın eylemci olarak ön planda olan Fatma Aliye Hanım’ı, 

kadın hareketi açısından önemli kılan görüşleri, kadınların öncelikle özgür 

bireyler olarak toplumda yer almaları, birbirleriyle dayanışma içinde hareket 

edip toplumsal baskılara karşı koymaları gerektiğine dair ifadeleri olmuştur.  

Fatma Aliye Hanım’ın yetişmesinde büyük payı olan Ahmet Cevdet 

Paşa, yenilikçi bir düşünür ve hukuk adamıdır. Ahmet Cevdet Paşa’nın, Fatma 

Aliye Hanım’ın yetişmesinde en büyük role sahip olduğunun ifade edilmesi 

yerinde olacaktır. Zira, daha önce de belirtildiği gibi, II. Meşrutiyet 

Dönemi’nde Osmanlı-Türk kadınının yükselmesindeki ilk nüvenin, öncelikle 

genç kızlık dönemindeki baba faktörü olduğu, sayısız örnekle kanıtlanmıştır. 

Evde kızının eğitimine önem veren uygar ve medeni erkek faktörü olarak baba 

figürü, ya kendine öz saygısı gelişmiş, önce birey olmanın önemini kavramış 

bir kız evladının yetişmesine olanak sağlayacak, veyahut aslî görevi 

çocuklarının ve eşinin bakımı, eşinin sorgu ve sualsiz destekleyicisi olmak 

üzere belirlenmiş genç bir kadını, kendi hareminden bir başka hareme 

gönderecektir. Cevdet Paşa gibi yeniliklere açık, çağdaş bir baba figürü, Fatma 

Aliye Hanım gibi kadınların yetişmesini sağlamıştır.343 Ve bu çağdaş babanın 

kızları olan Emine Semiye ve Fatma Aliye Hanımlar, düşüncelerinden çok 

bunları devrin koşullarında gür bir sesle ifade ediş biçimleriyle, kendilerinden 

sonra gelen Nezihe Muhiddin, Halide Edip Hanım gibi yeni kuşak kadın 

aktivistlere örnek teşkil etmişlerdir. 344  

2.3. TÜRKÇÜLÜK  

2.3.1. Türkçülük Fikrinin Genel Politikası 
Osmanlı Devleti’nin üç temel unsurundan biri Türklük’tür. Devleti 

kuran hanedanın ve ülke içinde seçkin kabul edilen ulusun Türkler olması ve 

Türkiye adı verilen coğrafyada kurulmuş olması neticesinde, Türklük unsuru, 

devletin diğer özelliklerini anlamlı hale getiren, birleştiren ve bütünleştiren en 

önemli unsur olma özelliği taşımıştır.345 Türklük özelliği, yüzlerce yıl Osmanlı 

Devleti’nin dağılmasına engel olan en önemli unsur olarak karşımıza 

                                                 
343 A.e., s. 16. 
344 Zihnioğlu, a.g.e, s. 50. 
345 İleri, a.g.e, s. 176. 
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çıkmasına rağmen, Türk Milleti on dokuzuncu yüzyılın ortalarına kadar, başta 

ırk birliği olmak üzere, din veya dil birliğine dayalı bir toplumsal birlik kurma 

çabasında hiçbir zaman olmamıştır. Çünkü Türkler tarih boyunca kurdukları 

devletlerde ırka dayalı bir rejim kurmayı hedeflememişlerdir.346 II. Meşrutiyet 

Dönemi’nin en etkili fikir akımlarından biri olarak Türkçülük ideolojisinin ilk 

çıkış noktası, Osmanlı toprakları değil, Rus yönetimi altında bulunan Orta 

Asya Türkleri’nin yaşadığı topraklar olmuştur. Osmanlı Türklerinden çok önce 

1860’lı yıllarda Çarlık yönetiminde bulunan Türkler, milliyetçi ideolojinin 

etkisi altına girmişlerdir. Rus topraklarından Osmanlı topraklarına gelen bu 

bilinçlenmiş Türk nüfus, Osmanlı ülkesinde Türkçü akımın başlamasına etki 

etmiştir.347 Osmanlı Devleti’nde Türkçülük akımının başlamasına etki eden bir 

diğer önemli siyasî gelişme de, Balkan Savaşları’nın olumsuz sonuçlarının, 

öncelikle Balkanlar’da yaşayan Türk halkı üzerindeki etkisidir. Burada yaşayan 

halkın topraklarını kaybettikten sonra, Türklük bilincine sahip çıkıp kendi millî 

ideallerini yaratmaktan başka çaresi kalmamıştır.348 Osmanlı Devleti’nde 

Dağılma Dönemi’nin en önemli padişahı olan II. Abdülhamit’in, İslamcılık 

politikasına içte ve dışta yer vermesi, dolayısıyla bu politikanın özünde var 

olan ümmetçilik anlayışının, milliyetçilik düşüncesine tamamen aykırı olması, 

milliyetçilik akımının bu dönemde ortaya çıkmasına engel olmamıştır.349 Ulus 

ve yurt düşünceleri, zamanla din düşüncesinin önüne geçmiş ve ulusçuluğun ön 

plana çıkmasını sağlamıştır. Din düşüncesi nasıl önceki dönemlerde dünya 

profilini belirlediyse, ulus düşüncesi de tüm dünyada aynı görevi yerine 

getirecek ve tüm dünyada olduğu gibi Osmanlı ülkesinde de siyasî dengeleri 

değiştirip yeniden kuracaktır.350 Diğer taraftan Dünya Savaşı’nın sonlarına 

doğru Çarlık Rusya’nın parçalanması, Osmanlı ülkesinde, tüm dünya 

Türklerinin birleşip Turan ülkesini kuracaklarına dair, uzak Türkçülük ya da 

Turancılık fikrini idealize etmiştir.351 II. Meşrutiyet Dönemi’nde bir ulusun 

yükselişinin sadece ulusal değerlerin korunmasıyla sağlanabileceğine inanan 

                                                 
346 Berkes, Batıcılık, Ulusçuluk ve Toplumsal Devrimler-1, s. 58. 
347 Kutlu, a.g.e., s. 10. 
348 Tunaya, Hürriyet’in İlânı- İkinci Meşrutiyet’in Siyasî Hayatına Bakışlar, s. 15. 
349 Mardin, a.g.e., s. 95. 
350 İleri, a.g.e., s. 18. 
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aydınlar, atalarından gelen yetenek ve özelliklerinin kuşaktan kuşağa 

aktarılması gerektiğine ve Osmanlı Türkleri’nin ancak bu yolla ayakta 

kalabileceğini düşünmüşlerdir. Ancak, Osmanlılık fikriyle yüzlerce yıl başka 

uluslarla karışan Türkler’in, bu ulusların ister istemez etkisinde kalmış olmaları 

neticesinde, geleneklerine bağlılıkları, milli birlik ve güçleri de zayıflamıştır.352 

Öyle ki, II. Meşrutiyet Dönemi’ne gelene kadar Osmanlı Devleti’nde yaşayan 

Türkler’ in milliyetleri ile ilgili temel bir şuura sahip olmadıkları, kendilerini 

sürekli Osmanlı olarak ifade etmelerinden anlaşılmaktadır. Halbuki, Osmanlı 

tanımı, Türkler’in kurduğu devletlerden biri olarak tarih sayfalarına geçmiş 

olmanın dışında, çok ulusluğu barındırması bakımından herhangi bir millî 

özellik olarak kabul edilmemektedir. 

II. Meşrutiyet Dönemi’nden önceki yıllarda, Türkçülük akımının öne 

sürdüğü fikirler, çok uluslu bir imparatorluk olan Osmanlı Devleti’nde, Orta 

Asya Türkleri arasında gördüğü ilgiyi görememiştir. Çünkü Osmanlı aydınları, 

Meşrutiyet öncesi dönemde, çok uluslu bir devlet yapısında “ulusçu” bir 

ideolojiyi, devleti yıkıma götürebileceği gerekçesiyle tehlikeli bulmuşlardır.353 

Ancak, II. Meşrutiyet Dönemi’ne gelindiğinde, Türkçülük hareketinin kısa 

sürede yankı bulmasını sağlayan önemli bir gelişme olmuş ve Türkçülük 

ideolojisi ile fikir birliğine sahip olan İttihat ve Terakki Partisi iktidara gelerek, 

bu düşünceyi resmî ideoloji olarak kabul etmiştir. Öyle ki; Türkçülük akımının 

en etkili ismi kabul edilen ve aynı zamanda bu fikrin ideolojik manada 

gelişimine en önemli katkıda bulunduğu kabul edilen Ziya Gökalp, İttihat ve 

Terakki Partisi’nin yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda ideologu görevinde 

bulunmuştur.354 Türkçülük, Ziya Gökalp’in ülküsünde halkçılıkla birlikte 

hareket ederek, siyasî, toplumsal ve kültürel her alanda yapılan icraatlarda 

etkisini hissettirecektir.355  

                                                                                                                                 
351 Tunaya, Hürriyet’in İlânı-İkinci Meşrutiyet’in Siyasî Hayatına Bakışlar, s. 16. 
352 İleri, a.g.e, s.30 
353 Kutlu, a.g.e, s.10 
354 Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler, II.Meşrutiyet Dönemi (1908-1918), C.1, s. 10. 
355 Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, Yay. Haz.: Muhammet Cüneyt Özcan, İstanbul 2008, 
s. 142. 
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Türkçülük, bir siyasî görüş ve bir ideoloji olarak temel anlamıyla Türk 

milletini yükseltmek anlamına gelmektedir.356 Bu zamana kadar Osmanlı 

Devleti’nin resmî ideolojisi olmuş olan Osmanlı milliyetçiliğini, yani çok 

uluslu Osmanlı İmparatorluğu’nda, birbirinden tamamıyla farklı kültürlerden 

gelen vatandaşların hepsini birden tek bir millet sayma düşüncesini, başta Ziya 

Gökalp olmak üzere istisnasız tüm Türkçüler yanlış bulmuşlardır.357 Millet 

kavramı, Türkçüler’e göre sadece ırkın, kavmin, coğrafyanın veya politikanın 

birliğinden oluşan değil, dil, din ve ahlâkî açıdan birliği gerektiren birleştirici 

ve yüceltici bir kavram olarak değer taşımaktadır.358 

İttihat ve Terakki Partisi, II. Meşrutiyet’in ilan edildiği 1908 tarihinden 

itibaren izlemiş olduğu Osmanlıcılık politikasını terk ederek, 1911’den itibaren 

tüm parti programını Türkçülük düşüncesi doğrultusunda hazırlamıştır.359 

İttihat ve Terakki Partisi’nin, II. Meşrutiyet Dönemi’nde özellikle 1911’den 

sonra iktidarda tek güç olmalarının ardından izlemiş oldukları politika, 

“merkeziyetçi, devletçi ve milliyetçi” olarak tanımlanmıştır. İttihatçıların 

milliyetçilik anlayışının “Batıcı” ve “lâik” düşüncelerle beslenmiş olduğu, 

yaptıkları icraatlarda belirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadır.360 Çünkü, II. 

Meşrutiyet Dönemi’nde Türkçüler’in idealize etmiş oldukları toplum yapısı, 

sahip olduğu ahlâkî yüksekliği dine değil, geçmişten gelen millî değerlerine 

borçlu olacaktır.361 Türkçülük, hiçbir zaman teokrasi gibi bir baskı siyaseti 

izlemeyecektir. Modern bir düşünce akımı olarak halkın üstünde değil, yanında 

yer alacak; millete, devlete, dile gerçek kimliğini kazandıracak ve yabancı 

unsurların ülkedeki baskısına son verecektir.362 Türkçüler, ortaya koydukları bu 

siyasî düşünceleri ile artık dağılma döneminde bulunan çok uluslu ve çok 

mezhepli imparatorluğun ülkesinde iki önemli değeri; Türklüğü ve 

Müslümanlığı aynı anda kurtarmak ve yüceltmek amacında olduklarını ifade 
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357 A.e., s. 20. 
358 A.e., s. 22. 
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etmişlerdir. Türkçüler, millî unsurları, dinî unsurların önünde tutmaları ile 

İslamcılardan; ilerlemenin ve yükselmenin yolu ve yöntemi olarak Batı 

modernizmini değil, atalarının medeniyetini kaynak olarak almış olmaları 

nedeniyle Batıcılar’dan belirgin bir şekilde ayrılmışlardır.363 Otuz yıllık istibdat 

rejiminin ardından yeni bir ideolojiyle ortaya çıkan Türkçüler, “Türk 

milletinden, İslâm ümmetinden ve Garp medeniyetinden” olduklarını 

söyleyerek aslında bir anlamda siyasî düşüncelerini özetlemişlerdir. 

Türkçüler’in bu sloganları, aynı zamanda dağılma aşamasındaki imparatorluğa 

yeni bir kurtuluş formülünü işaret etmiştir.364 Buna göre, İmparatorluk içindeki 

Türkler önce kendi sınırlarında milli bir bilince sahip olacaklar, ardından 

“Turan” ülküsüyle ülke dışındaki Türkler ile birleşerek yeni bir oluşum 

meydana getirirken, batı medeniyetini de göz ardı etmeyerek gerekli olduğunda 

onun maddi taraflarından istifade edeceklerdir. 

II. Meşrutiyet Dönemi’nde, siyasî gelişmelerin işaret ettikleri fikir 

akımlarının ön plana çıkmış olması durumuna bağlı olarak, askerî ve siyasî 

gelişmeler içte ve dışta öyle bir perspektifte gelişmiştir ki, hem Balkan 

Savaşları, hem de İttihat ve Terakki Partisi’nin otoritesi neticesinde, Türkçülük 

fikri II. Meşrutiyet Dönemi’nde oldukça ağırlık kazanmıştır.365 II. Meşrutiyet 

Dönemi’nde Türkçüler her ne kadar “Türk milletinden oldukları kadar İslâm 

ümmetinden” de olduklarını ifade etseler de, birleştirici olabilecek tek değer 

olarak ortaya koydukları “milliyet” kavramı sebebiyle özellikle “İslamcılar” 

tarafından yoğun bir şekilde eleştirilmişlerdir. Bu eleştirinin temel sebebi “tek 

bir etnik unsuru” hedef alan bu düşüncenin İslamiyet’teki “ümmet” yani din 

kardeşliği anlayışına tamamen ters düşmesi ve ayrıca, çok uluslu bir 

imparatorlukta, yabancı unsurları dışında bırakması münasebetiyle 

parçalanmalara yol açabileceği düşüncesi olmuştur.366 Bu doğrultuda, 

Türkçülük fikrinin; toplumsal hassasiyetler doğrultusunda politikaları 

içerisinde İslam kavramına yer vermeyi bir yöntem olarak belirlemesine 

                                                 
363 Tümer, "II.Meşrutiyet Dönemi Fikir ve Edebiyat Hayatında Kadın Eğitimi", Türklük 
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rağmen, İslâmcılık düşüncesinin, kendi siyasî ve toplumsal yaklaşımlarına 

aykırı bulduğu Türkçülüğe daha mesafeli yaklaştığı görülmektedir.  

2.3.2. Türkçülük Fikrinin Önde Gelen İsimleri ve Kadın Algıları 

II. Meşrutiyet Dönemi’nde Türkçülük akımının ortaya çıkışına dek, 

Osmanlı sınırları içinde yaşayan Türk kadınlarını belirtmek için genellikle 

Osmanlı kadını ifadesi kullanılmıştır.367 Oysa ki, bu ifade kimlik bilgisi 

bakımından Türk kadınlarını ifade edebilmekten uzaktır. Sadece Osmanlı 

Devleti’nde değil, dünya genelinde millî değerlerin ve milliyetçi hareketlerin 

ön plana çıktığı bir dönemde Osmanlı kadınının Türklük özelliği de 

konuşulmaya başlanmıştır.368 Diğer taraftan, II. Meşrutiyet Dönemi’nde 

Türkçülüğü resmi politikaları olarak benimseyen İttihat ve Terakki Partisi, 

hukuksal alanda lâikliğin temellerini atan birçok düzenlemeye imza atmış ve 

özellikle 1917 yılında yaptıkları hukuki çalışmalarda, kadın ve aile 

meselelerine yönelik konulara yer vermiştir.369 II. Meşrutiyet Dönemi’nin en 

önemli siyasî partisi olarak, kadın meselesi ile çok yakından ilgilenmiş olan 

İttihat ve Terakki Partisi, düzenlemiş olduğu faaliyetler ile, sadece kadın 

hakları savunucularına destek vermekle kalmamış, onların üzerinde yegâne 

baskı unsuru olan dini ve geleneksel yasaklamalardan kurtulmalarına çalışmış, 

aynı zamanda onları siyasî hayata çekebilmenin yollarını hazırlamaya 

çalışmıştır.370 Bu doğrultuda, II. Meşrutiyet Dönemi’nde “Türkçülük” 

ideolojisini benimsemiş olan İttihat ve Terakki Partisi’nin özellikle toplumsal 

hayatta uyguladığı politikalara bakmak Türkçülük akımının siyasî kanadının II. 

Meşrutiyet Dönemi’nde “kadın hareketi” açısından aldığı tavrı bize daha net 

anlatacaktır. 371 

İttihat ve Terakki Fırkası’nın, özellikle toplumsal ve kültürel hayatta 

yaptığı çalışmalardan, eğitim alanında sistemi laikleştirme ve modernleştirme 

                                                                                                                                 
366 Tümer, "II.Meşrutiyet Dönemi Fikir ve Edebiyat Hayatında Kadın Eğitimi", Türklük 
Araştırmaları Dergisi, S. 10, s. 60. 
367 Zihnioğlu, a.g.e, s.309 
368 Kurtoğlu, a.g.e, s. 87. 
369 A.e., s. 36. 
370 Leyla Kaplan, Cemiyetlerde ve Siyasî Teşkilatlarda Türk Kadını (1908-1960), Atatürk 
Araştırma Merkezi, Ankara 1998, s. 63. 
371 Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler, II.Meşrutiyet Dönemi (1908-1918), C. 1, s. 34. 
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çabasından ve kadın sorununu bir kültür olayı olarak ele almasından anlıyoruz 

ki; fırka, savunduğu, milliyetçilik fikrinin yanı sıra, batıcı ilkelere de 

programında yer vermiştir.372 Aile Hukuku Kararnamesi’nin 1917 yılında 

hazırlanmış olması, kız öğrenciler için açılan yeni okullar, Dârülfünûn’ a kız 

öğrencilerin de alınmaya başlanması, kadın meselesinin bu dönemde önemli bir 

tartışma mevzusu olduğunu ve yapılan çalışmalarda milliyetçi düşüncelerin, 

batıcı düşüncelerle birlikte etkili olduğunu bize bir kez daha kanıtlamıştır.373 

İttihat ve Terakki Cemiyeti ülkenin çeşitli bölgelerinde kadın dernek ve 

şubeleri açarak, konferanslar tertiplemiştir. II. Meşrutiyet’in ilan edilmesinin 

ardından Hürriyet Meydanı’nda yaptığı konuşmada vatan, millet ve hürriyet 

konularını esas alan Kadınlar Şubesi başkan yardımcısı Emine Semiye 

duyduğu sevinci dile getirmiştir.374 II. Meşrutiyet Dönemi’nde İttihat ve 

Terakki Partisi’nin yapmış olduğu çalışmalar bu sevinci haklı çıkarmıştır. Zira, 

iktidar partisi olan İttihat ve Terakki’nin en önemli çalışması hürriyeti kadınlar 

için de getirmek ve onları toplumsal hayatın bir parçası olarak görme yolunda 

çalışmak olmuştur.375 Cemiyet ileri gelenlerinden olan Bahaettin Şakir, o 

dönemde cemiyette bulunan kadın sayısını kırk olarak belirtmiş ve bu 

kadınların cemiyetin gazete ve dergi dağıtımı gibi gizli şekilde yürütülen 

faaliyetlerinde yer aldıklarını ifade etmiştir. Osmanlı İttihat ve Terakki 

Cemiyeti Kadınlar Şubesi dışında, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin kurmuş 

olduğu Teali-i Vatan Osmanlı Hanımlar Cemiyeti, Osmanlı Kadınları 

Terakkiperver Cemiyeti gibi cemiyetlerin yanı sıra, düzenlediği konferanslarla 

kadın hakları meselesini gündeme getiren Türk Ocakları, İttihat ve Terakki 

Cemiyeti’nin kadın çalışmalarını yürütmüş olduğu kollarıdır. Çalışma 

programları hakkında önceki bölümlerde daha detaylı bilgi verilmiş olan bu 

dernekler, aynı kadın gazete ve dergilerinde olduğu gibi, her ne kadar kadın 

merkezli faaliyetleri düzenlemek maksadıyla kurulmuş olsalar da, genellikle 

erkekler tarafından kurulmuş ve idare edilmiş olmaları dikkat çekicidir. Bu 

durum kadın hareketinin merkezinde, bu dönemde hala erkeklerin olduğunu 

                                                 
372 A.e.,. s. 48.  
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bize kanıtlar niteliktedir.376 Diğer taraftan İttihat ve Terakki Partisi’nin kadın 

hakları ve kadınların her alanda durumlarının iyileştirilmesine yönelik 

çalışmaları her ne kadar olumlu gelişmeler olarak kabul edilse de, Parti’nin, 

kadınların eğitim durumları, toplumsal hayata ve kamusal alana katılımları, 

güzel sanatların yaygınlaştırılması ve kadınların da sanat dallarında aktif olarak 

yer alabilmelerine yönelik öngördüğü birtakım çalışmaların önündeki 

toplumsal baskılar ve dini yasaklamalar tamamen kaldırılamamıştır. Ancak, 

İttihat ve Terakki Partisi’nin II. Meşrutiyet Dönemi boyunca yapmış olduğu 

çalışmaların en önemli katkısı lâikleşmenin önünü açmış olmasıdır.377 II. 

Meşrutiyet Dönemi’nde Türkçülük akımına mensup aydınların büyük bir kısmı 

Türk kadınının toplumsal durumunu düzeltmek gerektiğine inanmışlardır. Bu 

amaç doğrultusunda kadınları sosyalleştirmek ve onları erkeklerle birlikte 

toplum hayatının bir parçası yapma yolunda çeşitli etkinlikler düzenlemişlerdir. 

Bu dönemin önde gelen Türkçü Dernekleri’nden en önemlisi olan Türk Ocağı 

ilk kez 1912 yılında düzenlediği toplantılar, konferanslar ve konserler ile 

kadınları da erkeklerle birlikte ağırlamıştır. Türk kadın hareketi açısından 

büyük önem taşıyan bu kadınlı erkekli toplantılar dönemin İslamcı kesimi 

tarafından büyük bir tepkiyle karşılanmış378 olsa da Türk Ocağı, II. Meşrutiyet 

Dönemi’nde Türkçüler’in en faâl çalışma merkezi konumuna gelmiştir. 

Zihniyetlerinin temelleri İslamiyet Öncesi Türkler’in kültürel özelliklerine 

dayandığı için, bu kuruluş her zaman kadın ve erkeği aynı Eski Türkler’deki 

gibi toplumsal, iktisadî ve hatta siyasî alanda bir arada görme idealini 

taşımıştır. Düzenledikleri bütün etkinliklerde, yaptıkları bütün çalışma 

programlarında bu hedef açık bir şekilde görülmektedir.  

Türk Ocağı, yeni nesilleri “Milliyetçi” ilkelere göre yetiştirecek olan 

Türk kadınlarının sadece evde değil toplumsal hayatta da erkeklerle birlikte eşit 

koşullarda yer almaları için, içinde bulundukları döneme göre oldukça cesur 

adımlar atmışlardır. Bu adımlar arasında, kadınlı-erkekli toplantılar ve 

konferanslar tertipleme, kadınların tiyatro sahnesine çıkabilmeleri için gereken 

                                                                                                                                 
375 Kaplan, a.g.e, s. 63. 
376 Çakır, a.g.e, s. 56. 
377 Kaplan, a.g.e, s. 64. 
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olanakları sağlama gibi çalışmalar örnek verilebilir. 379 Türkçülük akımı, Ziya 

Gökalp’ in önderliğinde büyüyüp, geliştikten sonra başka önemli isimleri de 

çatısı altında toplamıştır. Yusuf Akçuraoğlu, Ömer Seyfettin, Hamdullah 

Suphi, Mehmet Fuat Köprülüzade, Ahmet Ağaoğlu, Kâzım Nami gibi isimler 

Türkçülük akımını daha da geliştirmişlerdir. Türkçülük akımının en önemli 

temsilcisi kabul edilen Ziya Gökalp (1875-1924)’e göre, Türkçülük 

ideolojisinin merkezinde yer alan ulus kavramını meydan getiren birleşme, üç 

aşamadan meydana gelmektedir. Buna göre insan toplulukları öncelikle dil ve 

ırk benzerliğine göre kabile toplumunu, ardından dine dayalı ümmet 

topluluğunu ve nihayetinde ortak kültür ve medeniyete sahip olan ulusu 

meydana getireceklerdir.380 Ziya Gökalp’in düşüncesinde ulusal dil olarak 

kastedilen İstanbul Türkçesi, ulusal devlet ise, yeni oluşturulacak veya kabul 

edilecek yeni yasalar ile kurulacak olan ve Şarkın kötü etkilerinden arındırılmış 

bir devlet anlayışıdır.381 Türkler’in bu anlayışa göre “ulus” olabilmeleri için 

“ulusal kültür”lerini bir an önce geliştirebilmeleri gerekmektedir. Bu noktada 

Ziya Gökalp’in kastettiği tamamen laikleşmiş bir ulus devlet anlayışı meydana 

getirmek değil, bilakis uluslaşmış bir dinî anlayışa da yer veren, ulusal bir 

kültür oluşturmaktır. Çünkü bir ulusu meydana getiren toplulukların 

birleşmesini sağlayan en önemli faktörlerden biri kuşkusuz din birliğidir. Ve bu 

birlik bir başka ideolojinin yönetiminde ümmet esasına göre değil, Türkçülük 

fikrinde ulus esasına göre kurulmalıdır. İslam dini, Türkçülük fikrinde ulusal 

bir şekil kazanarak, laik bir anlayışla yönetim ve siyaset alanından çekilmeli ve 

olması gereken yerde, yani ulusal kültürün içinde yerini almalıdır. Bu noktada 

İslam’ın dili Türkçe olmalı ve halk artık ibadetini Türkçe olarak yapmalıdır.382 

Ziya Gökalp’in fikrinde kültür; ulusal olan ve tüm özellikleri ile korunması 

gereken bir kavram iken, medeniyet kavramı; ulusal değerlere sahip çıkmak 

koşulu ile Batı’dan alınabilecek olan gelişme yöntemlerini içermektedir.383 

Türkçülük akımın en önde gelen temsilcisi kabul edilen önemli fikir adamı 

                                                                                                                                 
378 Kurnaz, a.g.e, s. 69. 
379 A.e., s. 76. 
380 Tunçay, v.d., a.g.e, s. 37. 
381 Kemal Karpat, Türk Demokrasi Tarihi, İstanbul 2010, s. 112. 
382 Tunçay, v.d., a.g.e, s. 38. 
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Ziya Gökalp, ideolojisini ortaya koyarken toplumsal her alanda meydana 

gelecek olan ulusal hareketlerin birbirini tamamlar nitelikte olacağını ve ulusal 

devrimi meydana getireceğini ifade etmiştir. Aile ve kadın hayatı da bu 

uluslaşma süreci içerisinde gereken şekilde düzenlenmelidir. Bu noktada Ziya 

Gökalp, İslamiyet’ten önceki Türklerin kadına aile ve toplum hayatında daha 

fazla değer veren yapısına dikkat çektikten sonra, bu yapının bozulmasının 

sorumlusu olarak, İslamî kuralları değil, İslamiyet’in içine girmiş olan İran ve 

Bizans etkisini görmektedir.  

Ziya Gökalp, İslamiyet’in ilk yıllarında mevcut olmayan tesettür ve 

harem- selamlık gibi uygulamaların, Müslüman Türk kadınının yüzlerce yıl 

geri planda kalmasına, erkekten ayrılmasına ve eve kapatılmasına yol açmış 

olduğunu ve bu durumun bir an önce gerektiği gibi düzeltilmesi gerektiğini, tek 

eşliliğe ve eşitliğe dayalı Türk aile yapısının bir an önce kurulması gerektiğini 

ifade etmiştir.  

Ziya Gökalp’e göre, Türk kadını, İran, Arap ve Bizans’ın, yaşam 

hakları üzerinde yüzlerce yıldır hüküm süren tahrip edici etkisinden kurtarılıp, 

İslamiyet’ten önce Eski Türk Devletleri’nde kadın ve erkeğin eşit kabul 

edildiği dönemdeki durumuna kavuşturulmalıdır. Bu dönemi kadın erkek 

eşitliği bakımından idealize eden Ziya Gökalp,384 İslamiyet Öncesi Türk 

Devletleri’nin toplum yapısına bakıldığında; soyluluk kavramının yalnız 

erkekten değil, kadından da gelmiş kabul edildiğini, bir kişinin tam olarak 

soylu kabul edilebilmesi için hem anne hem de babasının Türkmen olması 

gerektiğini;385 evlilikte kadın ve erkeğin paylaştığı evin erkeğe olduğu kadar 

kadına da ait olduğunu belirtmiştir. Eski Türkler’in aile hayatını kadının sahip 

olduğu roller açısından idealize eden 386Ziya Gökalp’e göre Türkler bu 

dönemde sosyal hayatta hem demokrat hem de feminist bir duruş 

sergilemişledir. Bu noktada “feminist” olmayı da demokrat olmanın bir gereği 

olarak kabul eden yazar, bu düşüncesine kanıt olarak da şaman inancını ve bu 

inancın ayin ritüellerini göstermiştir. Türkler’in en eski inancı olarak kabul 
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edilen Şamanizm inancına göre, doğanın kutsal güçlerinin kadında 

toplandığına inanıldığı için, şamanlar dinî ayinleri esnasında kadına benzemek 

maksadıyla saçlarını uzatıp, sakal ve bıyıklarını kesmişler, kadın kıyafetleri 

giymişler, seslerini inceltmeye gayret etmişlerdir.  

Ziya Gökalp, Türkler’in kadınlara, siyasî, hukukî ve askerî alanlarda da 

erkeğin yanında rol verdiğini belirtmiştir. Hakanın yanından ayrılmayan 

hatunun sahip olduğu askerî ve siyasî role dikkat çeken yazar, Türk 

Devletleri’nde devlet işlerinin ve halkı idare etme sorumluluğunun hakan ile 

hatuna aynı oranda verildiğini ifade etmiştir. Ziya Gökalp, İslamiyet Öncesi 

Türkler’in zamanında hazırlanan resmî ve diplomatik yazıların başına “Hakan 

ve Hatun emrediyor ki..” ifadesinin konulmuş olmasını; yabancı elçilerin 

hakan ile hatun tarafından beraber karşılanmasını; devlet meclisi olan 

kurultayda hatunun mutlaka hakanın yanında yer almasını, İslamiyet Öncesi 

Türkler’in kadına sosyal ve siyasî hayatta verdiği değeri çok net bir biçimde 

kanıtlaması bakımından örnek olarak göstermiştir.387 II. Meşrutiyet Dönemi ve 

sonrası Türkçülük hareketinin en önemli aydını kabul edilen Ziya Gökalp, Türk 

Kültürünü Arap ve İran etkisindeki İslâmî unsurlardan temizlemenin ve ulusal 

kültürü yüceltmenin siyasî ve toplumsal her alanda kurtuluşu ve ilerlemeyi 

getireceğini düşünmektedir.388 Gökalp, Eski Türkler’in aile hayatını da kadının 

sahip olduğu roller açısından idealize ederek aktarmıştır. Eski Türkler’de çok 

eşliliğin kabul görmediğini, çocuklar üzerindeki velayet hakkının ortak 

olduğunu, kadınların kendilerine ait taşınır ve taşınmaz malları olabildiğini ve 

bu malları diledikleri gibi tasarruf edebildiklerini belirtmiştir.389 Eski 

Türkler’de kadınların hiçbir şekilde örtünmek zorunda olmadıklarını dile 

getiren yazar, her bakımdan özgür olan Eski Türk kadınına uygulanan hukuk 

sisteminin de hiçbir kavimde olmadığı kadar eşitlikçi olduğunu 

belirtmektedir.390 Yazar, Eski Türkler’ de kadınların ev dışındaki hayatta da 

özgürce var olabildiklerini ifade ederken, kadınların erkekler kadar doğal 
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koşullarla mücadele ettiklerini, en az bir erkek kadar iyi ata binip, silâh 

kullandıklarını ve kahramanlık hikâyelerine konu olduklarını ifade etmiştir.391 

Ziya Gökalp, Eski Türkler zamanında kadınlara bütün bu hakların verilmesinin 

ahlakî yapıyı zedelemediğini, bilâkis yükselttiğini belirtirken; kadınlara tanınan 

hakların ve özgürlüklerin, toplumun ahlâkî olarak çöküşüne neden olacağını 

ifade eden muhafazakârlara cevap vermek istemiştir.392  

II. Meşrutiyet Dönemi’nde, Batı Medeniyeti ile geleneksel kültür 

arasında dengeli bir bağ kurmaya çalışan Türkçülük akımının, bu doğrultuda 

öncelikli amacının iki farklı dünya, iki farklı görüş arasında; İslamcı ve Batıcı 

düşünceler arasındaki uzlaşmazlığa son verip arada bir köprü kurmak olduğu 

anlaşılmaktadır. Bu görüşün en büyük kanıtı, Türkçülüğün en önemli 

temsilcisinin, Ziya Gökalp’in çalışmalarındadır. Gökalp, bir yandan dinî 

geleneklerin yanına milli gelenekleri koymuş, diğer yandan Batı’yı takip 

ederken ulusal kültüre de sahip çıkmanın medeniyet seviyesini yükselteceğini 

ifade etmiştir.393 Türk kültürünün ve Türkçülüğün ortaya çıkmasıyla 

feminizmin doğuşunu ilişkilendiren, kadın haklarının ilk defa Türkler 

tarafından ele alındığını, feminizmin ilk kez Türkler’de ortaya çıktığını 

savunan Ziya Gökalp, yükselen Türk ahlâkının unsurları olarak, vatan, millet, 

demokrasi, aile ve kadın haklarını görmüştür. Çünkü ona göre, çağdaş bir 

devlet olabilmenin en önemli koşullarından biri siyasal, hukuksal ve meslekî 

hayatta, aile kurumunun kurulmasında ve bozulmasında kadın ve erkeğe eşit 

haklar tanıyıp bunları güvence altın alabilmektir.394 Ziya Gökalp’ in medenî bir 

Türk toplumuna dair çizdiği bu portrenin ilk çizgileri 1917 tarihinde hazırlanan 

“Aile Hukuku Kararnamesi” ile gerçekleşmiş olsa da, onun, devletin ve 

toplumun merkezi olarak gördüğü Türk kadınının haklarına dair bütün 

düşüncelerinin hayata geçirilmesi Cumhuriyet Dönemi’nde gerçekleşmiştir.395  

Ziya Gökalp’in kadın konusunu Türkçülük ideolojisinin merkezine 

koymasının nedeni, ulus devletin merkezinde, toplumun merkezi olan aileyi ve 
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kadını görmüş olmasıdır. Milliyetçiliğe dayanan yeni bir toplumun, yeni bir 

hayatın, kadınlara gereken alanı açmadan yaratılamayacağına inanmış olan 

düşünür, kadın konusuna dair fikirleri sebebiyle Batıcıları ve İslamcıları 

eleştirmiştir. Ünlü düşünür, Batıcıların aile ve kadın konusunda millî değerleri 

hiçe saydıklarını, pek çok konuda olduğu gibi bu konuda da taklitçilikten öteye 

gidemediklerini belirtirken, diğer taraftan, İslamcıların da çağdaş aile ve 

çağdaş kadınlık düşüncelerinden bihaber, geleneksel aile yapısının 

bozulmasından dolayı duydukları kaygı ile her türlü gelişime ve değişime 

kapılarını kapadıklarını ifade etmiştir. Ziya Gökalp, her iki fikrî akıma aile 

hususunda yönelttiği eleştirilerin ardından, Türkçülük düşüncesinin aile ve 

kadın konusundaki yaklaşımını “ideal Türk kadını” ve “ideal Türk ailesi” 

başlığı altında özetlemiştir. Onun ifadesiyle Türk kadını Avrupa’yı taklit 

etmeden çağdaşlaşmalı ama bir taraftan da millî benliğine sahip çıkmalıdır.396  

II. Meşrutiyet Dönemi Türkçülük düşüncesinin temsilcileri olan 

aydınların hepsi kadın hareketini aynı oranda desteklememişlerdir. Bazı 

Türkçü aydınlar ulus düşüncesinin ve ulusal bir devlet meydana getirilmesinin 

önemini vurgularken, aynı oranda Türk kadınının da kimliğini kazanmasının ne 

kadar büyük bir önem arz ettiğini, diğerleri kadar düşünmemişlerdir. Fakat 

milliyetçilerin muhafazakâr kesimini temsil eden bu aydınlar da çok eşliliği, 

hülle yoluyla boşanmayı ve yaşmak giyilmesini şiddetle eleştirmişlerdir.397  

Türkçülük akımının bir diğer önemli ismi, ünlü şair Mehmet Emin 

Yurdakul’ dur. Mehmet Emin Yurdakul (1869-1944), Türkçü fikirlerle 

yetiştirilecek yeni neslin ilk eğitimcileri olarak gördüğü kadınların önemini 

vurgularken, bir diğer Türkçü düşünür ve yazar olan Ahmet Ağaoğlu (Agayef) 

(1869-1939), tüm İslam aleminde yükselebilmenin anahtarı olarak önce 

alfabeyi sonra da kadın haklarını düzenlemelerinin şart olduğunu 

söylemiştir.398 Kadınların içinde bulundukları konumu haksız gören Ahmet 

Ağaoğlu, kadınların sosyal hayata katılmalarının gerekliliğini belirtirken, bu 

katılımın da kadınların eğitilmesi yoluyla sağlanabileceğine inanmaktadır. 
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Kızların eğitimi konusunda yüksek öğretimin şart olduğunu ve karma eğitimin 

de hiçbir sakınca taşımadığını dile getiren Ahmet Ağaoğlu, bilakis bu yöntemin 

kızların eğitimi konusunda daha büyük ilerlemeler getireceğini ifade ederken 

Alman eğitim sistemini bu noktada örnek göstermektedir.399 Bu isimlerden 

başka Türkçülük akımının temsilcileri olup kadın haklarını destekleyen, 

kadınlığın yükseltilmesini, Türklüğün yükseltilmesi olarak gören diğer 

düşünür, şair ve yazarlar da bulunmaktadır. Önceleri Servet-i Fünun geleneğine 

bağlıyken zamanla Türkçü ideolojiyi benimseyen Ahmet Hikmet Müftüoğlu 

(1870-1927), edebiyatta kadın sözü duymak istediğini belirtip bu konudaki 

düşüncelerini açıkça ifade etmiştir.400 

2.3.3. Türkçü Kadın Aydınlar Nezihe Muhiddin ve Halide 

Edip Hanım 
II. Meşrutiyet Dönemi’nde meydana getirilen edebi eserlerin büyük bir 

kısmının Türkçülük ve Batıcılık fikirleri doğrultusunda yazıldığı ifade 

edilmektedir.401 Zira, Osmanlıcılık ve İslâmcılık fikirlerinin hükümlerini 

yitirmelerinin ardından, Türkçülük ve Batıcılık düşünceleri dönemin aydınları 

tarafından idealize edilmeye başlanmış ve kimi yazarlar farklı süreçlerde her 

iki akımın da etkisi altında kalmış olarak eserlerini kaleme almışlardır.  

İlk toplumsal etkinliklerine, II. Meşrutiyet Dönemi’nde başlayan 

Nezihe Muhiddin (1889-1958), Osmanlı-Türk kadın haklarının bir savunucusu 

olduğu kadar bir düşünür ve eylemci olarak da kadın hareketi tarihinde önemli 

izler bırakmış bir kadın yazardır.402 Nezihe Muhiddin sadece kadın inkılâbının 

değil, hiçbir ulusal inkılâbın kadınsız gerçekleşemeyeceğine inanmış ve 

öncelikle kadın hakları için gerçekleşmesi gereken toplumsal dönüşümün, 

kadın eliyle olabilmesi için mücadele vermiştir. Onun mücadelesi, hem 

kadınlığın hem de ulusun yükselmesini sağlayacak, bir diğer deyişle yükselen 

                                                 
399 Tümer, "II.Meşrutiyet Dönemi Fikir ve Edebiyat Hayatında Kadın Eğitimi", Türklük 
Araştırmaları Dergisi, S.10, s. 78. 
400 Kurnaz, a.g.e., s. 49.  
401 Müjde Işıldak, Meşrutiyet Dönemi (1908-1922) Roman ve Hikayelerinde Kadın ve 
Kadın Eğitimi, D.E.Ü.SBE., Yüksek Lisans Tezi, İzmir 2003, s. 31. 
402 Zihnioğlu, a.g.e, s. 15. 
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kadınlık, ulusun inşasını tamamlayacaktır.403 Bu amaç doğrultusunda 

günümüze kadar kurulmuş olan ilk ve tek kadın partisinin kurucusu olan 

Nezihe Muhiddin, kadınların siyasî yaşama katılabilmeleri yönünde seçme 

seçilme haklarına sahip olabilmeleri yönünde de önemli çalışmalara imza 

atmıştır. Kurduğu siyasî parti, içinde bulunduğu dönemde, henüz mevcut 

koşulların hazır olmayışı sebebiyle kapatılarak yerine Türk Kadınlar Birliği 

kurulmuştur. Türk kadınlarının siyasî haklara kavuşmalarının gerekliliğini 

ifade etmekten hiçbir şekilde vazgeçmeyen Nezihe Muhiddin’in; Bir Aşk Böyle 

Bitti, Çıngıraklı Yılan, Kalbim Senindir, İzmir Çocuğu, Geçen Cihan Harbi 

Mütareke Seneleri Romanı, Sabah Oluyor, Güzellik Kraliçesi, Vahşi Bir Kız 

Sevdim, Çıplak Model, Bir Yaz Gecesiydi, Avare Kadın, Sus Kalbim Sus, Ateş 

Böcekleri adlı romanları da mevcuttur.404 Romanlarının adından da anlaşılacağı 

üzere çoğunlukla aşk ve sevgi üzerine yazan Nezihe Muhiddin, 1909 yılında 

muallim olarak meslek hayatına atılarak, güçlü kalemi ve bilgisiyle II. 

Meşrutiyet Dönemi’nde matbuat alanında hak ettiği yeri almış ve kadınların 

varoluş mücadelesinde onlar için bir model olabilmeyi başarmıştır. Yaşadığı 

dönemde “edibe-i şehire”(ünlü kadın yazar) olarak tanınmış olan yazar, Batı 

dünyasının ilgiyle izlediği Osmanlı Türk kadınları kuşağının son temsilcisi 

olmuştur.405 Nezihe Muhiddin, öncelikle yüzlerce yıldır kadınlara atfedilen ve 

zayıflık, eksiklik ifadesi olan, onu sürekli korunması, gözetilmesi, himaye 

edilmesi gereken bir varlık haline soktuğu gibi kendi başına var olamayacağını 

vurgulayan niteliklere tamamen karşı çıkmıştır. Nezihe Muhiddin, erkeklerin 

mizaçlarındaki kavgacı ve sert özellikler nedeniyle onlarla eşit olmak gibi bir 

talebin yersiz olacağını belirtmektedir.406 Çünkü, ona göre, kadın ve erkek 

birbirine benzemesi ve dolayısıyla eşit olması gereken varlıklar değil, 

birbirinden farklı nitelikleri ve yetenekleriyle birbirini tamamlaması gereken 

varlıklardır. Toplumsal düzenin bu denge üzerinde kurulması gerektiğini 

savunan Nezihe Muhiddin, yaratılışları sebebiyle erkeklerden farklı özelliklere 

sahip olan kadınların, çok uzun bir zamandır gelenekler ve batıl itikatlar 
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sebebiyle geri planda bırakılmış olduklarını ve sahip oldukları nitelikler ve 

yetenekler ön plana çıkarıldığında kadınların toplumun yeni yüzleri olacak 

güçte olduklarına inanmaktadır. Kadınlığın yükseltilmesi ve hak ettiği yere 

gelebilmesi ona göre toplumun daha mutlu bireylerden oluşabilmesinin ön 

koşuludur.407 Nezihe Muhiddin, kadın hakları ve kadınlığın kurutuluşu üzerine 

düşüncelerinde, yoksul kadınların ve çocuklarının koruma altına alınıp himaye 

edilmesi, kadınların israfa varan moda konusundaki harcamalarının eleştirisi, 

milli iktisadı güçlendirme yolunda atılacak en önemli adım olan yerli 

mallarının kullanımını teşvik gibi konulara da yer vermiştir. Özellikle moda 

konusunda, II. Meşrutiyet Dönemi’nde yayınlanan kadın-moda dergilerinin 

kadını alçalttığını düşünmüş ve bunu her fırsatta dile getirmiştir. Nezihe 

Muhiddin de, Fatma Aliye Hanım gibi açık fikirli bir babanın eseri olmuştur. 

Kızının eğitimini hiç ara vermeden sürdürebilmesi için gerekli olan ortamı 

hazırlayan ve idadi tahsilini evinde tamamlatan babasının sağladığı imkanlar 

neticesinde, Nezihe Muhiddin, yirmi yaşına geldiğinde, yani Meşrutiyet’in 

ikinci senesinde “erkek gibi çalışmak” üzere meslek hayatına başlamıştır.408 II. 

Meşrutiyet’in ilanı Nezihe Muhiddin’ e göre kadınlığın kurtuluşu olmasa da 

özgürlüğe kavuşmaları yolunda büyük ve önemli bir adım olmuştur.409 Nezihe 

Muhiddin’in bu dönemdeki etkinliklerine bakıldığında; “Hitabe”si, Kadınlar 

Dünyası’na yazmış olduğu mektupları, Türk Kadını kitabındaki değinmeleri, 

Osmanlı Türk Hanımları Esirgeme Derrneği’nde ve Donanma Cemiyeti’nin 

Kadınlar Kolu’nda yaptığı çalışmaları, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin 

Kadınlar Merkezi’nde yaptığı genel sekreterlik gibi çalışmalar sayılabilir. 

Bunlardan Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Kadınlar Merkezi, erkekler tarafından 

kurulmuş olması ve kadınlar arasında bir birlik sağlamaktan uzak niteliği 

sebebiyle Fatma Aliye Hanım tarafından eleştirilmiştir.410 Nezihe Muhiddin 

“kadınların vahdeti”(birliği)ni yani birlikte uyum ve işbirliği içerisinde hareket 
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etmelerini arzu etmektedir.411 II. Meşrutiyet Dönemi boyunca kadın hareketi 

kapsamında yapılan her türlü faaliyeti destekleyen yazar, “münevver ve 

müfekkir”(aydın ve düşünür) Osmanlı- Türk kadınlarının tam bir birlik ve 

beraberlik tesis edememiş olmalarından dolayı duyduğu üzüntüyü her fırsatta 

dile getirmiştir. Ona göre Osmanlı Türk kadınları “havas” ve “avam” yani 

okumuş, eğitimli ve elit zümreye mensup kadınlar ile halk kadınları olmak 

üzere ikiye ayrıldığı için tam bir kadın dayanışması sağlanamamıştır. Bu 

sebeple birbirinden bu denli farklı iki sınıf kadın arasında aristokratik yapıyı 

aşıp bölünmeyi önleyecek bir “orta sınıf Türk kadını modeli” ne ihtiyaç vardır. 

Bu amacı, yani Türk kadınları arasında birlik ve dayanışmayı sağlayabilme 

hedefi doğrultusunda, Donanma Cemiyeti İstanbul Kadınlar Şubesi’ni kurduğu 

gibi müdürlüğünü yaptığı İttihat ve Terakki Kız Sanayi Lisesi’nin bir 

bölümünü bu çalışmalara ayırmıştır. Bunlardan Kadınlar Şubesi, donanmaya 

bağlı olarak kurulup bir tür sivil dayanışma merkezine dönüşerek dönemin 

aristokrat Osmanlı kadınları tarafından büyük bir ilgi ve özelikle maddi destek 

görmüş, kadınların sivil yaşamın bir parçaları olmaları safhasında önemli bir 

yer teşkil etmiştir.412 Nezihe Muhiddin’in Avrupa’ya ve Batı kültürüne 

yaklaşımı Hanımlara Mahsus Gazete’nin çizgisiyle aynı düzlemde gelişme 

göstermiştir. Ona göre, Batı’dan fen ve bilim alınarak tatbik edilmeli, ancak 

bunu yaparken de siyasî, iktîsadî ve kültürel yönden tam bağımsızlığı mutlaka 

muhafaza etmelidir.413 Avrupa’nın her türlü sömürgeci politikasını eleştiren 

Nezihe Muhiddin, artık iyice zayıflamış olan Osmanlı Devleti’nin bağlayıcı 

yasalarla Avrupa tarafından sıkıştırılmak ve nihayetinde yok edilmek 

istendiğini her fırsatta dile getirmiştir. Bu düşünceyle kadınları, özellikle 

ülkedeki Türk unsuru önce bastırmak sonra da yok etmek isteyen Avrupa 

zihniyetine karşı mücadeleye çağırmaktadır. Onun birlik ve beraberliği bu 

kadar ön plana çıkarması aslında “Milliyetçi” bir düşünce yapısına sahip 

olmasındandır.414 Ancak Nezihe Muhiddin’ in milliyetçiliği ırkçı ve şovenist 

bir milliyetçilik değil, gerçekçi, savunmacı, hukuka bağlı, kültürel bir 
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milliyetçiliktir.415 Nezihe Muhiddin’ in pek çok kere yerli mallarının 

kullanımını teşvik ve yabancı ürünlerin boykot edilmesini isteme nedeni, 

öncelikle Osmanlı, Müslüman ve Türk unsurun ekonomik yönden güçlendiğini 

görmek, diğer taraftan ise ekonomik ve ahlakî çöküşün sebebi olarak 

gayrimüslimleri görmüş olmasındandır.416 Yazarın siyasî görüşlerinin özü, ırka 

dayalı şahsiyete ve milli kimliğe bağlanmaktan başka, siyasî ve ekonomik 

kurtuluş yolu olmadığı düşüncesidir. Bunu söylerken, daha önce de 

belirttiğimiz gibi ırkçı ve şovenist söylemlerden uzak ifadeler seçmiştir. Türk 

ırkı, ifadesini kullanırken amacı ırkî bir üstünlüğü belirtmek değil, etnik bir 

tespit yapmak olmuştur.417 

Yazarın siyasî görüşü dönemin değişen koşullarına, siyasî eğilimlerine 

bağlı olarak değişme göstermiştir. Buna göre Nezihe Muhiddin’in kadın 

hareketi ve siyasetle ilgili görüşleri “Osmanlıcı” ideolojiden “Türkçü” 

ideolojiye geçişin adeta bir yansımasıdır. Ve dolayısıyla onun ideal kadını, 

Fatma Aliye Hanım’ın “İslam kadını”nı geride bırakmış olan “Türk kadını”dır. 

Ve Türk kadını, dinsel tutuculuktan uzak, lâikliği benimseyen, kendine saygı 

duyan ve duyulmasını isteyen, eğitimli ve dolayısıyla sahip olduğu hakların 

bilincinde olan, çalışan, üreten, toplumun içinde onun bir parçası olarak kabul 

görmüş ve bunlara sahip olurken de milli kimliğinden, milli ahlâkından hiçbir 

şekilde taviz vermeyen niteliklere sahip bir kadındır.418 Yazar, bütün siyasî 

görüşlerine rağmen, döneminde herhangi bir siyasî partiye üye olmaktansa, 

esas hedefi olarak gördüğü kadın hakları mücadelesinde daha etkin bir rol 

oynamayı tercih etmiştir.419 Ancak, diğer taraftan kadınlık meselesini hiçbir 

zaman ülke sorunlarından ayrı veya daha önemli olarak düşünmemiş, 

kadınlığın kurtuluşunu ülkenin kurtuluşundan, kadının bağımsızlığını 

ekonomik ve siyasî bağımsızlıktan ayırmamıştır. Sadece kadının kurtuluşu, 

onun için diğer tüm siyasî etkinliklerden önce gelmiştir. Çünkü ona göre, 

yüksek medeniyet seviyesine ulaşmış bir ülke olabilmenin ön koşulu, öncelikle 
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kadınların yükselmesi ve belli mevkilere gelebilmeleridir. Yazarın kadın 

hakları konusundaki düşünceleri ve çıkış noktaları aslında iki kesimle birden 

mücadeleyi gerektirmiştir. Bunlardan ilki kadının gelişmesine ve ilerlemesine 

karşı türlü engeller koyan “geleneksel kültür”, diğeri de aşırı yenilikçi 

düşüncelerle ahlâkî düşüşe yol açabilecek olan “Batı kültürü”dür. Bu anlamda 

Nezihe Muhiddin, aşırı “İslamcı” ve aşırı “Batıcı” unsurlardan uzak durulması 

ve Osmanlıcı ideolojinin artık yerini Türkçü ideolojiye bırakması gerektiğini 

ifade etmiştir.420 Bir feminist düşünür ve yazar olarak Nezihe Muhiddin’in 

etkisinde kaldığı ve temsilcisi olduğu fikir akımları, Osmanlı Devleti’nin II. 

Meşrutiyet Dönemi’nde geçirmiş olduğu evrelerin birer yansıması gibidir. 

Yazar, 1912’den itibaren belirgin bir şekilde gelişen ve önem kazanan 

“Türkçülük” akımının etkisinde kalmış, ancak sarf ettiği sözler, Osmanlıcı 

olmaya devam etmiştir. Nezihe Muhiddin’ in Cumhuriyet Dönemi’nde liberal 

bir cumhuriyetçi olarak kendini ifade etmiş olduğunu bilerek şunu 

söyleyebiliriz ki, o sadece feminist bir yazar değil, aynı zamanda içinde 

bulunduğu devrin politik karmaşalarına duyarlı ve bunlara çözüm bulma 

arayışında olan bir siyasî düşünürdür. Ancak onun adından asıl söz ettiren, en 

çok kadın hakları için verdiği sözlü ve eylemli mücadele olmuştur.421 

II. Meşrutiyet Dönemi’nde özgürleşen elit sınıfa mensup kadın 

yazarların arasında en başarılısı olarak kabul edilen Halide Edip Adıvar 

(1884-1964)’dır. Devletin yönetici kadrosu ve seçkinleri tarafından da 

desteklenen422 Halide Edip Hanım ve diğer bazı kadın münevverlerin fikrî 

yapılarının oluştuğu gençlik çağlarının, koyu bir istibdat dönemi olarak ifade 

edilen II. Abdülhamit zamanına denk gelmiş olması dikkat çekici bir durum 

olarak ön plana çıkmaktadır.423 Halide Edip Hanım, yaşadığı dönem boyunca, 

kadın hareketinin ön saflarında; bir eğitimci, romancı, yazar ve siyasetçi olarak 

yer alarak; savunduğu fikirlerin bizzat temsilcisi olduğunu göstermiştir. II. 

Meşrutiyet Dönemi’nin hemen ardından Milli mücadelede aldığı rol, onun 
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milliyetçi duygularını bize ispatlamakla kalmamış, kendisine de “Onbaşı 

Halide” ünvanını getirmiştir.424 

Halide Edip Hanım, Meşrutiyet Dönemi’nin başlarından itibaren 

öncelikle kızların okutulması gerektiğine dair yazılarıyla bu konuda 

kamuoyunun dikkatini çekmiş ve ardından kurucusu olduğu, Teali-i Nisvan 

isimli cemiyetle, Türk kadınının toplumsal konumunu iyileştirmek adına var 

gücüyle çalışmıştır. O, kadınlığın yükseltilmesini, yüksek ve onurlu bir hedef 

olarak görmüş ve bunu savunup bu yolda mücadele edenlerin de davalarıyla 

birlikte yükseleceğini ifade etmiştir. Halide Edip Hanım, kadın hakları ile ilgili 

verdiği mücadelede önce eğitimin önemini savunmuştur.425 Ünlü yazar 

kadınların eğitim meselesini sadece savunmakla kalmamış, pek çok konuda 

olduğu gibi bu konuda da, savunduğu ilkeleri hayata geçirmeyi hedefleyen 

önemli çalışmalara imza atmıştır. Kendisi de, karma eğitim veren modern bir 

okuldan mezun olan Halide Edip Hanım, karma eğitimin kız öğrencilerin 

kendilerini daha değerli hissetmeleri, sosyal becerilerini medenileşme 

seviyesinde geliştirebilmelerine hizmet edecek olması nedeniyle, başarı 

düzeylerini arttırdığını her fırsatta ifade etmiştir.426 Halide Edip Hanım, 

eğitilmeyen kadın nüfusun, kendilerine verilen hakların ehemmiyetini 

anlayamayacaklarını ve dolayısıyla bu haklardan yararlanamayacaklarını dile 

getirmiştir. Halbuki eğitim görmüş kadınlar, öncelikle toplumsal önemlerinin 

farkına varacaklar, ardından kendilerini geliştirip önce kendilerine ve 

ailelerine, ardından topluma nasıl faydalı olabileceklerini göstereceklerdir.427 

Halide Edip, eğitimin temelinde yatan düşüncenin dinî esaslara dayalı bir 

yaşam tarzını değil, millet ve vatan duygusunu merkeze alan bir yaşam idealini 

benimsetmek olması gerektiğini her fırsatta dile getirmiştir. Ve yine ona göre, 

kadınlar kendilerine tanınan hakları idrak edebilmek ve bunlardan fayda 

sağlayabilmek için dahi eğitime muhtaçtır.  
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Halide Edip bir noktada tüm fikir cereyanlarının ortak görüşünü dile 

getirerek, kadının aslî görevi olan annelik ve çocuk terbiyesinin de428 ancak iyi 

eğitilmiş anneler tarafından en iyi şekilde gerçekleştirilebileceğini ifade 

etmiştir. Halide Edip Hanım, romanlarında, yazılarında ve verdiği 

konferanslarda; kadın hürriyeti, kadınların eğitilmesi, kadınların toplum 

hayatına katılabilmeleri gibi mevzulara sıkça yer vermiştir. Tanin gazetesinde 

çıkan yazılarında toplumun en çok üzerinde durduğu, kadın ahlâkının en iyi 

şekilde korunmasının ve yükseltilmesinin yolunun, kadınlara hak ettikleri 

değerin verilmesinden geçtiğini dile getirmiştir.429 Halide Edip Hanım, her ne 

kadar modernleşme taraftarı olsa da, Batı dünyasının insanî ve kuvvetli yönleri 

olduğu kadar çirkin ve haksız yönlerinin de olduğu düşünmektedir. Yazarın 

Avrupa’ya dair, çirkin ve haksız olduğu kadar, tehlikeli de bulduğu bu yönlerin 

başında Batı dünyasının özellikle 18.yüzyıldan itibaren Doğu dünyasına karşı 

duyduğu üstünlük duygusu gelmektedir. Halide Edip Hanım, her ne kadar bu 

üstünlük duygusunu, çirkin, haksız ve de tehlikeli bulsa da, diğer taraftan 

yazar, Avrupa’nın gerçekten Doğu dünyasından üstün olan yönleri 

bulunduğunu ifade ederek, belli ki; doğu dünyasının kendisinde olmayan bu 

özellikleri ondan alması gerektiğine inanmaktadır. Halide Edip Hanım’ın 

fikrinde Batı dünyası; insan hakları alanında yükselmiş ve bu yüksekliği 

kanunlaştırmış olması, sosyal adalet kavramını getirmiş ve yerleştirmiş olması, 

her koşulda toplumun ilerleyebilmesi için gereken önlemleri alabilmesi ve her 

çağa, her döneme uygun fikrin gelişebilmesi için düşünce özgürlüğünü tesis 

edebilmesi bakımından, Doğu dünyasından üstün bir durumdadır.430 

Halide Edip Hanım’ın, romanlarında çözümlenmesi gerektiğini 

düşündüğü kadın sorunları; kadınların eğitimi, çok eşlilik, sosyal hayata 

karışabilme, çalışma hakkı, çarşaf ve peçesiz örtünme, boşanma, görücü usulü 

evlenme, harem ve selamlık uygulaması, birlik olma, siyasete katılma gibi 

                                                 
428 A.e., s. 49. 
429 Tümer, "II.Meşrutiyet Dönemi Fikir ve Edebiyat Hayatında Kadın Eğitimi", Türklük 
Araştırmaları Dergisi, s. 69. 
430 Halide Edip Adıvar, “Türkiye’de Şark, Garp ve Amerikan Tesirleri”, Modern Türkiye’de 
Siyasî Düşünce, Modernleşme ve Batıcılık, İletişim Yayınları, İstanbul 2002, C. 3, s. 602. 
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mevzulardır.431 Halide Edip Hanım, romanlarında öncelikle Avrupaî bir tarzın 

egemen olmaya başladığı Türk toplum yapısını ve bu eğilimin tam da 

merkezinde yer alan kadınların bu toplumsal dönüşümden nasıl etkilendiğini 

konu edinmektedir. Batılılaşmanın Avrupa modasını yakından takip etmekle 

olacağına inanan kadınları eleştiren Halide Edip Hanım, içinde yaşadığı 

geleneksel duvarları, kılık kıyafetle değil, eğitim ve bilgiyle aşacağının 

bilincinde olan kadınları ön plana çıkarmaktadır.432 Halide Edip Hanım’ın 1913 

yılında yayınlamış olduğu, “Yeni Turan” adlı romanı, onun Türk kadını 

hakkında görüş ve düşüncelerini en belirgin şekilde ifade ettiği eserlerinden 

biri olmuştur. İsminden başlayarak içeriğinden de tespit olunduğu üzere, 

roman, yazarın sahip olduğu Türkçü görüşleri belirgin bir şekilde ifade 

etmektedir. Ziya Gökalp ile tanıştıktan sonra yazmış olduğu bu romanında 

Halide Edip Hanım, kadın kahramanlarına çarşafı çıkarttırmış ve yüzlerini 

açtırmıştır. Saçları hala örtülü ve manto giymiş olan bu Türk kadını eğitim 

hakkına sahip olmuş ve ardından başarılı bir öğretmen, hastabakıcı ve benzeri 

görevlerle çalışma hayatına atılmıştır. Gerektiğinde, kendilerine ihtiyaç 

duyulduğunda savaş meydanlarına cesaretle koşan bu kadınlar, Halide Edip 

Hanım’ın kafasında çizdiği, idealize ettiği ve gerçek yaşamda görmek istediği 

kadınlardır.433 Yazarın en büyük romanı olarak kabul edilen; “Sinekli Bakkal” 

feminist ve politik bir roman olma özelliğini taşımaktadır.434 Yazar, 

özgürlüklerin kaldırılmasının sorumlusu olarak görüp, baskıcı ve adaletsiz 

bulduğunu ifade ettiği Abdülhamit dönemi’ne bu romanında sert eleştiriler 

getirmektedir.435 

Halide Edip Hanım’ın romanlarında çizdiği kadınlar, Osmanlı 

Devleti’nden çok önce yaşamış olan Eski Türk kadınlarına ve yaşadıkları 

toplum ise Eski Türk toplumuna benzemektedir. Kadın ve erkeğin eşit olduğu 

                                                 
431 Yahya Kanbolat, Halide Edip Adıvar’ın  Romanlarında Feminizm Sorunu, Bayır 
Yayınları, Ankara 1986, s. XI 
432 Işıldak, a.g.e, s.38 
433 Kurnaz, a.g.e, s.75 
434 Halide Edip Adıvar, Sinekli Bakkal, İstanbul 1999; Yahya Kanbolat, Halide Edip 
Adıvar’ın  Romanlarında Feminizm Sorunu, Bayır Yayınları, Ankara 1986, s. 50. 
435 Halide Edip Adıvar, Sinekli Bakkal, Özgür Yayınları, İstanbul 1999; Yahya Kanbolat, 
Halide Edip Adıvar’ın  Romanlarında Feminizm Sorunu, Bayır Yayınları, Ankara 1986,  
s.53. 
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İslamiyet öncesi Türk toplum yapısını, bu şekilde idealize eden Halide Edip 

Hanım, özellikle kadına verilen toplumsal değer bakımından bu dönemin örnek 

alınması gerektiğini ifade etmiştir.436 Bu kadınlar Türklükleriyle gurur duyan, 

Müslümanlıklarından utanmayan, vatan sevgilerini yüreklerinde hisseden, 

bilgili, görgülü, kültürlü ve ahlâklı oldukları kadar toplumsal hayatta da son 

derece başarılı olan kadınlardır. Çizdiği bu Türk kadını figürü, önce kendisi 

olan Halide Edip Hanım, Türk kadınına iyi bir örnek olmak için çok emek 

harcamıştır.437 Onun, modernleşme sürecine tanıklık etmiş bir Türk kadını 

tarafından kaleme alınmış tek tarihi belge olma özelliğini koruyan yaşam 

hikayesi, günümüzde dahi önemini korumaktadır.438 

2.4. Batıcılık 

2.4.1. Batıcılık Fikrinin Genel Politikası 
II. Meşrutiyet Dönemi fikir akımları, muhafazakârlar ve yenilikçiler 

olmak üzere ikiye ayrıldığında, muhafazakâr kesimin, İslamcılık adı altında tek 

bir fikir etrafında birleştikleri görülürken, yenilikçi kabul edilen grupların, 

Batıcılık ve Türkçülük adları altında birleştikleri görülmektedir.439 Bunun 

sebebi daha önce de ifade edildiği gibi, İslamcılık ülküsünün esasları gereği, 

Batıcılık ve Türkçülüğü kimi zaman kendi politikaları açısından tehdit unsuru 

olarak görmesi söz konusu iken, Türkçülük ve Batıcılık ideolojilerinin özellikle 

toplumsal mevzularda fikren uyum sağlayabildikleri hususudur. 

II. Meşruiyet Dönemi’ne gelinceye kadar Osmanlı İmparatorluğu’nun 

Batı Uygarlığı karşısındaki tavrı, onu algılama biçimi farklı boyutlarda 

olmuştur. Özellikle klasik dönem olarak adlandırılan Yükselme Dönemi’nde, 

Osmanlılar’da kendi medeniyetlerini diğer tüm medeniyetlerden ve özellikle de 

Avrupa’dan üstün görme eğilimi olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla, yükselme 

döneminin bitişine kadar Osmanlı Devleti’nde Batı’yı örnek alma, Avrupa 

modelli yeniliklere imza atma girişimlerine rastlanmamaktadır. Yükselme 

Dönemi’nin sona ermesinin ardından, imparatorluğun artık eski gücünü 

                                                 
436 Tümer, "II.Meşrutiyet Dönemi Fikir ve Edebiyat Hayatında Kadın Eğitimi", Türklük 
Araştırmaları Dergisi, s. 72. 
437 Kurnaz, a.g.e., s. 59. 
438 Durakbaşa, a.g.m., s. 47. 
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kaybetmeye başladığının anlaşılması, devleti bu durumun nedenlerini 

araştırmaya yönlendirmiştir. Yüzyıllar boyunca ilerlemenin yolu olarak 

savaşların kazanılmasını gören zihniyet, duraklamanın en önemli nedeni olarak 

ta öncelikle artık yapılan savaşların kaybedilmesini göstermiştir. Bu noktada 

Osmanlı Devleti gerileme Dönemi’ni, öncelikle savaşların kaybedilme nedeni 

olarak gördüğü Batı’nın askeri üstünlüğünü öğrenmeye ve en kısa müddette bu 

teknik üstünlüğü kendi ülkesine getirip, askerî alandaki geriliğini telafi etmekle 

geçirmiştir. Burada üzerinde önemle durulması gereken nokta, Osmanlı 

Devleti’nde yönetim ve diğer alanlarda geri kalmışlık nedenlerinin 

sorgulanmasına dağılma döneminde başlanmış olmasıdır. Zira gerilemeye sırf 

askerî alanda yapılan yeniliklerle son verilemeyeceği anlaşıldığında, Avrupa 

medeniyeti ile arada oluşan mesafe bir hayli açılmıştır.440 Bu aşamada 

Avrupa’yı sırf askerî değil, diğer alanlarda da mercek altına almaya başlayan 

Osmanlı Devleti, Batı ülkelerinde bir taraftan sürekli elçilikler açmaya 

başlarken, diğer taraftan da Avrupa’ya gönderdiği öğrencilerle Avrupa 

kültürünü, bilim ve tekniğini derhal öğrenme mücadelesine girişmiştir. 

Osmanlı Devleti’nde Batı modelli bir siyasî ve toplumsal yenilik programının 

izlenmeye karar verilmesi, yurt dışında açılan bu elçilikler ve yurt dışına 

gönderilen öğrencilerin çalışmaları neticesinde olmuştur. Tüm bu gelişmeler 

olurken, bir diğer taraftan da geleneksel Osmanlı kültürü, bu modernleşme 

hareketlerine her geçen gün artan bir tepki vermeye başlamıştır.441 

Osmanlı Devleti’nde, Batıcılığa karşı halk ve aydın cephesinde iki türlü 

tepki gelişmiştir. İlk tepki muhafazakârlardan gelmiş ve Batılılaşmanın 

Müslümanlar açısından hiç hayırlı olmadığını ileri sürmüşlerdir. Bunlara göre 

modernleşme adına yapılan ne varsa, Müslüman Osmanlı toplumu için sadece 

yıkım habercisidir. İkinci bir grup, Tanzimat Batıcılığını yeterli görmeyen ve 

Tanzimat’ın Osmanlı toplumunu modernleştiremediğini savunanlardır. Bu 

düşüncedekiler ise, muhafazakârların aksine yapılan yeniliklerin Osmanlı’yı 

modernleştirmeye yetmediğini ve Tanzimat anlayışı ile modernleşmenin 
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sağlanamayacağını düşünenlerdir.442 II. Meşrutiyet Dönemi’ne gelindiğinde, 

Osmanlı Devleti’nin dağılmasına karşı bir önlem olarak, geri kalmışlığın telafi 

edilebilmesi için Batılı anlamda modernleşme daha yoğun bir şekilde gündeme 

gelmiştir. Osmanlı Türklerini Orta Asyalı olmaktan çıkarma gerekliliği ön 

plana çıkarılırken, bunun yöntemi olarak Batı’nın düşünce yapısını 

benimsemek gerektiğine karar verenler Batıcılar adı altında toplanmışlardır. Bu 

doğrultuda, öncelikle devletin çabası, teşviki ve desteğiyle yazarlar, 

edebiyatçılar Avrupa’yı ve Batı kültürünü tanıtan büyük eserleri dilimize 

çevirme görevini üstlenmişlerdir. Çünkü Avrupa’nın düşünce yapısı ve kültürü 

tam olarak kavranmadan hangi unsurların hangi yöntemlerle alınacağı 

anlaşılamayacaktır.443  II. Meşrutiyet Dönemi’nde izlenecek Batıcılık politikası 

için Tanzimat Dönemi’nden alınan dersle toplumsal sınırların belirlenmesi 

gerektiğine karar verilmiştir. Zira, Tanzimat Dönemi Batıcı düşüncesi, fikrî 

olarak hazır olmayan bir toplumda alelacele izlenen bir politikaya 

dönüştüğünde olumsuz etkileri de olabileceğini göstermiştir. Batı 

uygarlığından neler alınacak ve neler alınmayacaktır. Batılı toplumlar ile 

aramızdaki farklılık nerede ve hangi düzeyde başlamaktadır. Önce bu soruların 

yanıtını vermek ve bu nedenle de önce Osmanlı toplumunun, ardından da 

model alınacak Avrupa toplumunun yapısını çok iyi anlamış olmak 

gerekmektedir.444 Ancak bu sayede Batıcılık ideolojisi ile yapılan modernleşme 

hareketleri toplumu ileriye götürebilecektir. Diğer taraftan bu ayrımı yapmak 

zannedildiği kadar kolay olmayacaktır. Nelerin yerli, nelerin yabancı olduğuna 

karar vermek hususunda kesin karar verebilmek oldukça güç görünmektedir.445 

II. Meşrutiyet Dönemi Batıcılık düşüncesinin gerçekleştirmek istediği, Batı 

modelinde yeni bir devlet kurmaktan ziyade, eski ve köklü bir devletin eskimiş 

yapısını Batı modelinde yeniliklerle restore etmek olarak tanımlanmıştır.446Bu 

noktada sosyal bilimcilerin yapmış olduğu bir tespitten bahsetmek yerinde 

gözükmektedir. Buna göre; bir toplumda mevcut olan, sosyo-ekonomik 
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koşulları bakımından birbirinden farklı üç sosyal sınıfın “modernleşme” 

kavramına yaklaşımları da birbirinden farklı olmaktadır. Altyapı bakımından 

memur kökenli olan sınıf, devlete bağlılık geleneğinin getirdiği etkiyle devleti 

kurtarma eğiliminde olup bu doğrultuda gereken tavır ve davranışlar içinde 

olacaktır. Sosyo- ekonomik olarak alt sınıf diyebileceğimiz sınıf ise cemaatçi 

bir zihniyet ve tavır içerisinde her türlü aleyhte popülist tepkiyi vermeye hazır 

durumda bulunacaktır. Üçüncü ve son sınıfa gelince modernleşme taraftarı olan 

bu grubun tepkilerini ise devlet veya cemaat değil, evrensel ilkeler 

belirleyecektir. İşte kadınların modernleşmesi mevzusunda da durum böyle 

görünmektedir.447 Cemaat zihniyetine yaklaştıkça alt sınıf değerleri kadının 

üzerindeki baskıyı artırmaya başlamıştır.448 Diğer taraftan II. Meşrutiyet 

Dönemi’nde, İslâmcılık dahil, bütün fikir akımlarının, ister Batılaşmayı 

medenileşmenin tek anahtarı, ister taklitçiliğe vardığında yaptıkları eleştirilerin 

başlıca konusu olarak görsünler, hiçbirinin Avrupa dünyasına tamamen sırt 

çevirmeyi doğru bulmadıkları ve hepsinin bir ölçüde kendi yöntemleri ve 

sınırları doğrultusunda Batılılaşmayı kabul ettikleri anlaşılmaktadır.  

2.4.2. Batıcılık Fikrinin Önde Gelen İsimleri ve Kadın 

Algıları 
II. Meşrutiyet Dönemi’nde, dağılma aşamasına gelmiş olan 

imparatorluğu acil olarak kurtarma planlarında farklı yollar izleyen fikir 

akımlarının, kendi içlerinde de, aynı düşünceleri farklı yöntemlerle 

savunmaları sebebiyle bazı ayrılıklara düştükleri gözlenmiştir. Batıcılar içinde 

bu ayrılık noktası, ne kadar Batılı olunacağı noktasında olmuştur. Batıcı 

aydınların bir kısmı, Avrupa Medeniyeti’nin maddî ve manevi tüm yönleriyle 

örnek alınmasının şart olduğunu savunurken, daha ağırlıklı olan görüş ise, 

Batı’yı bir seçme alanı olarak görüp, istenilen unsurları alıp, uygun 

görülmeyenlerin ise görmezden gelinmesi şeklindedir.449 Batıcılara göre, 

Avrupalı olmanın ve Avrupa’ya yaklaşmanın en büyük zorluğu toplumsal 

yapıda olacaktır. Çünkü öncelikle, Avrupalı aile yapısı, Avrupalı kadın modeli 
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ve Avrupalının görgü kuralları ile Türk aile ve toplum yapısı arasında ciddi 

farklılıklar bulunmaktadır.450 Devrimin getirdiği özgürlük ortamında Batıcılar, 

en önemli toplumsal konu olarak gördükleri kadın ve aile konusundaki 

fikirlerini de oldukça açık bir şekilde ifade etmişlerdir. Çünkü onlara göre Türk 

kadınının geri kalmışlığı, Türk toplumunun geri kalmışlığı anlamına 

gelmektedir.451 Bu düşüncelerle Batıcılık fikri kadın sorunlarını yoğun bir 

şekilde tartışmaya açmıştır.452 Bu tartışma üzerinden Türk kadınlarının 

toplumsal hayatta yer alabilmesinin önündeki en büyük engel olan cemaat 

yaklaşımlı tutuculuk, Batıcılar’ın eleştirileri ile birlikte, her geçen gün daha çok 

sorgulanmaya başlanmıştır.453 Batıcılar’a göre, Avrupa kültürünün oluşumuna 

ve gelişimine büyük etkisi olan aile ve kadın konularında, Osmanlı Türkleri 

ciddi anlamda yenilikler yapmalılardır. Buna göre, öncelikle kadınların eğitim 

durumları düzeltilmeli, kendilerini çevreleyen dünyayı daha iyi anlamaları 

sağlanmalıdır. Çünkü, ancak bu yolla yetiştirecekleri çocukların temel 

eğitimleri daha kapsamlı olabilecektir.454 Batıcılar, özellikle Osmanlı elit 

sınıfında yaygın bir uygulama olan çocuklara annelik yapma görevinin dadı ve 

lala gibi kişilerin eline bırakılmasına bir an önce son verilmesi gerektiğini 

düşünmektedirler.455 Onlara göre, çocuk ilk temel eğitimini, kendisini en iyi 

şekilde yetiştirebilecek donanıma sahip olan kendi annesinden aldığı takdirde, 

sosyal ve psikolojik bakımdan daha sağlıklı ve uyumlu bir birey ve vatandaş 

olabilecektir. Bu bakımdan, onlara temel eğitimlerini verecek olan anneler en 

iyi şekilde yetiştirilmeli ve bu sayede en ihtiyaç duydukları dönemde 

çocukların bir başkasının gözetim ve eğitimine bırakılması usulü sona 

erdirilmelidir. Türkçüler’in Turan fikrini idealize etmeleri gibi, Batıcılar da 

“irfan” idealini düşüncelerinin merkezine oturtmuşlardır. Ve bu ideallerini dile 

getirip savunurken, toplumun en önemli dayanağı olan ailenin tek kadınlı 

olmasını, kadınların hak ettikleri haklara kavuşmalarını, aile hukukunu içeren 

medeni kanunun Batılı bir anlayışın eseri olması gerektiğini dile 
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getirmişlerdir.456 II. Meşrutiyet Dönemi’nde, Osmanlı halkını ve saltanat 

rejimini kurtarabilmek ve koruyabilmek maksadıyla Avrupa modelli radikal bir 

ıslahat programının kabul edilmesi gerektiğini savunan Batıcılar arasında, en 

önde gelen isimler; Abdullah Cevdet, Celal Nuri, Kılıçzade Hakkı Bey gibi 

isimlerdir. 457  

Bunların arasında, Batıcılık ideolojisinin en önemli temsilcisi kabul 

edilen Abdullah Cevdet (1869-1932), Osmanlı milleti ifadesini; bir milletin, 

hükümdarının bağlı bulunduğu hanedanın ismi ile anılamayacağı düşüncesiyle 

yanlış bulduğunu ifade etmiştir. Ayrıca ona göre, Osmanlı ülkesi değil, Türkiye 

ifadesi daha doğru bir tanımlamadır. Abdullah Cevdet, Batıcılık düşüncesinin 

önde gelen yayın organı olan, İçtihad adlı dergide yayınlanmış olan 

makalelerinde, kurtuluşun formülü olarak Batı modelli bir ilerlemeyi şart 

koşmuştur. Yazara göre, bu bir yol ayrımıdır. Bu yol ayrımında ya geleneklere 

bağlı kalınıp, geri kalmak; ya da Avrupa’ya kapılarını açıp ilerlemek tercih 

edilecektir. Abdullah Cevdet, bunun aksinin mümkün olamayacağını, çünkü 

hem geleneksel kültüre bağlı kalıp hem de, Avrupa modelli bir yenilenmenin 

gerçekleşemeyeceğini düşünmektedir. Ona göre doğu geride kalmanın; batı ise 

ilerlemenin yönünü ve yöntemini tarif etmektedir.458 Abdullah Cevdet, kadın 

hakları konusunda bulunduğu döneme göre oldukça ilerici ve cesur fikirlerin 

savunucusu olmuştur.459 Abdullah Cevdet’e göre, kadınların hak ettikleri 

yerlerini, aile ve toplum hayatında almaları meselesi, bir ilerleme değil, 

medenileşme meselesidir. Kadın hakları konusundaki düşüncelerini genellikle 

İçtihad adlı dergide paylaşan Abdullah Cevdet’e göre, geleneksel evlilik 

usûlleri ve şerî uygulamalar terk edilerek modern Avrupa Medeni Kanunu 

kabul edilmelidir. Abdullah Cevdet’in dinî konulardaki bazı fikirleri II. 

Meşrutiyet döneminde hem geniş yankı bulmuş hem de oldukça tepki 

toplamıştır.460 II. Meşrutiyet’in ilan edilmesinin ardından kadınların çarşaf ve 

                                                                                                                                 
455 A.e., s. 152. 
456 Karpat, a.g.e., s. 109. 
457 Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler Cilt1 , II.Meşrutiyet Dönemi(1908- 1918), s. 9. 
458 Kutlu, a.g.e., s. 4. 
459 Kurnaz, a.g.e., s. 67. 
460 A.e., s. 60. 
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peçe ile örtünmelerine ilk ağır eleştirileri getirmiş olan yazar,461 kadın hareketi 

meselesinin en önemli tartışma mevzularından biri olan “örtünme” konusunun, 

İslamiyet’in esaslarıyla bir ilişkisi olmadığını, gerçek imanın örtü altında değil 

davranışlarda görülebileceğini savunmuştur.462 Onun “hem Kur’an’ı aç, hem 

kadınları aç” sözü döneminde İslamcılardan çok ağır eleştiriler almış olsa da, 

aslında bu sözleri İslamiyet’i hor gören değil, yücelten bir düşüncenin 

ürünüdür. Çünkü bu sözüyle asıl anlatmak istediği, İslamiyet’in özünün iyi 

anlaşılması halinde kadınları örtmeye gerek olmayacağıdır.463 Kadın konusu 

açıldığında kendisini “feminist” olarak nitelendirmekten hiç çekinmeyen 

Abdullah Cevdet, toplumsal ahlâkın yerleşebilmesinin İslamiyet’in doğru 

anlaşılmasına bağlı olduğunu, toplumsal ahlâk yerleştiği takdirde ise, 

kadınların ahlâkî bakımdan kendilerini korumak için örtünmeye ihtiyaç 

duymayacaklarını düşünmektedir.464 

II. Meşrutiyet Dönemi Batıcılık fikrinin, önde gelen bir diğer temsilcisi 

de Celal Nuri İleri’dir. Celal Nuri İleri (1881-1938), II. Meşrutiyet Dönemi 

batıcıları arasında “ılımlı” olarak tanımlanan kanadı temsil etmiştir. Burada 

ılımlılık kavramı İslamiyet’e ve geleneklere karşı alınan tavrı ifade etmektedir. 

Yazar, diğer birçok Batıcı aydın gibi, İslamiyet’i geri kalmışlığın başlıca 

sorumlusu olarak görmek yerine, onun yanlış anlaşılmış olmasından 

kaynaklanan bir takım yanlış uygulamaların düzeltilmesi gerektiğini ifade 

etmektedir.465 Bunlar düzeltildiği takdirde, İslâmiyet medenileşme yolunda 

hiçbir engel teşkil etmeyecektir. II. Meşrutiyet Dönemi’nin en önemli fikir 

adamlarından biri olan Celal Nuri İleri’nin ilerici fikirleri sadece Meşrutiyet 

değil, Cumhuriyet Dönemi’nde de etki uyandıracak niteliktedir. Diğer Batıcı 

yazarlar gibi kadınların toplumsal ve hukukî konumlarının hiç adil olmadığını 

belirten Celal Nuri, İslamî esaslara uygun olduklarını savunduğu kadın 

haklarına dair reformların acil bir şekilde yapılması gerektiğini ifade etmiştir. 

Onun kadın reformları olarak kastettiği düzenlemeler, öncelikle hukukî, ilmî, 

                                                 
461 Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, s. 444 
462 Kutlu, a.g.e,, s. 4 
463 Kurnaz, a.g.e., s. 61. 
464 Kutlu, a.g.e., s. 121. 
465 Tümer, a.g.m., s. 62  
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ekonomik ve sosyal alanda Batı tarzındaki değişim ve gelişimlerdir. 466 Celal 

Nuri İleri, İslâm dînini, kadın hakları açısından Hristiyan dîni ile kıyaslamış ve 

bu karşılaştırma neticesinde, İslam dini’ni çok daha ileri bulduğunu ifade 

etmiştir.467Celal Nuri İleri, bu düşüncesine dayanak olarak, İslamî hukuk 

kurallarının Batı hukuku ile kıyaslamasını yapmış ve İslam Hukuku’nun yanlış 

uygulamalar ve tesirler neticesinde bozulmadan önce kadınlara ticaret ve miras 

gibi konularda Batı hukukundan daha fazla haklar tanıdığını göstermiştir. Ona 

göre kadınlar baskı ve cehalet neticesinde sahip oldukları hakları yitirmişlerdir. 

Belli ki Celal Nuri, kadın haklarına bu noktada kazanılması gereken yeni 

haklar değil, kaybedilmiş haklar gözüyle bakmayı tercih etmektedir. Ona göre, 

kadınların durumlarının iyileştirilmesi için, onlara yeni haklar vermek yerine, 

zaten evvelden ve İslamiyet’in de gereği olarak sahip olmuş oldukları hakları 

iade etmek gerekmektedir. Celal Nuri, toplumun kalkınması ve ilerlemesi 

yolunda yeni neslin en iyi şekilde yetişebilmesi için okullardan önce, 

çocukların ilk ve temel eğiticisi olan annelerin eğitim durumlarını düzeltmek 

gerektiğine inanmıştır.468 Çünkü, her ne kadar yabancı öğretmenler 

modernleşme açısından büyük önem taşısalar da, bu süreç çocuklara verilecek 

eğitimin tamamını değil, yalnızca bir kısmını kapsamalıdır. Yeni nesil 

öncelikle millî değerleri görüp, tanımalı ve benimsemelidir. Batı terbiyesi 

ondan sonra gelmelidir. Bu doğrultuda, çocuklara millî ahlak ve değerleri ilk 

öğretecek olan annelerin eğitilmeleri şarttır.469 Celal Nuri gibi düşünen ve 

İslamî konulara daha ılımlı yaklaşan Batıcılar’ın yanında, Abdullah Cevdet gibi 

İslamiyet’i, kadın ilerlemesi önündeki en büyük engel olarak gören ve daha 

radikal bir değişimi savunan Batıcılar bu hususta ayrılığa düşmüşlerdir. 

Aralarında bazı konularda düşünce farklılıkları olsa da Batıcılar, kadın hakları 

ile ilgili temel konularda aynı esasları savunmuşlardır.470 Bu esasların başında; 

tek eşlilik, kadınların eğitilmesi, kadınların sosyal hayata katılmaları ve 

cemiyetin bir parçası olmaları gibi konular gelmiştir.  

                                                 
466 Kurnaz, a.g.e, s. 68 
467 Tümer, a.g.m., s. 62 
468 Kurnaz, a.g.e, s. 69 
469 Tümer, a.g.m., s. 63. 
470 Kurnaz, a.g.e., s. 67. 
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II. Meşrutiyet Dönemi Batıcılık fikrinin önde gelen yayın organı olan 

İçtihad dergisinin 70 numaralı sayısının, 1534-1538.sayfaları arasında 

dönemin önemli yazarlarından biri olan Tahsin Nahit (1887-1919) tarafından 

kaleme alınan makale Celal Nuri Bey’in “Kadınlarımız” adlı eserine ithâfen 

yazılmıştır. Tahsin Nahid makalesinin başında eserleriyle övdüğü Celal Bey’in 

“Kadınlarımız” adlı yeni eserinin hak ettiği övgüleri almamış olmasından 

ötürü, fikir ve edebiyat dünyasına sitem etmektedir. Tahsin Nahid, yazarın ordu 

ve donanma gibi öncelikli görülen meselelerden önce kadınların durumlarının 

iyileştirilmesini fikir olarak benimsediğini belirtmektedir. Celal Nuri’nin, 

Müslüman milletinin yarısını oluşturan ve gelecek nesilleri yetiştirecek olan 

kadınların, İslâmiyet’in gerçek esaslarına bağlı olarak; sadece esiri olunmuş 

yanlış gelenek ve adetlerin Türkleştirilmesi ile yükselmelerine yardım 

edilebileceğini söz konusu eserinde ifade ettiğini söylemektedir. İslâm 

aleminde esiri olunmuş fikirlerin ortadan kaldırılmasının şart olduğunu ileri 

süren Celal Nuri bu fikirlerin özellikle neler olduğunu eserinde dile 

getirmektedir.471 Din âlimlerinin bu konuda daha hassas olmaları gerektiğini 

belirten yazar, İslâmi kurallar konusundaki fikir ayrılıklarının dine zarar 

vereceğini, bu sebeple İslâmiyet’e göre kadının hak ve görevlerinin 

belirlenmesi konusunda bir uzlaşı sağlanması gerektiğini düşünmektedir. Celal 

Nuri, Tahsin Nahid’in anlatımıyla; kadın, zorlama, alıkonulma, bir yere 

kapatılma ve baskı yöntemleri ile değil, terbiye ve fikir tarzı sayesinde 

namusunu korumalıdır. Ona göre, başkaları tarafından korunmaya muhtaç 

görülen kadın yetişkin bir birey kabul edilemez. Halbuki, İslâm kadını, erişkin 

ve aklen olgun olmakla birlikte, hakları bakımından da erkeğe eşittir. Zalim 

geleneklerin kadınları gereksiz ve yanlış yere yasaklarla esir ettiğine inanan 

Celal Nuri, İslamiyet’le bağdaşmayan bu zararın giderilmesi için eserinde 

çağrıda bulunmaktadır. Hristiyanların her geçen gün kadınlarına daha fazla hak 

verdikleri halde, İslâmiyet’le bağdaşmayan bir şekilde Müslüman kadınların 

her geçen gün daha fazla bilgisizliğe mahkum edildiklerini ifade etmektedir.  

                                                 
471 Tahsin Nahid, “Kadınlarımız” İçtihad, S.70, s.1534, 4 Temmuz 1329 
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Celal Nuri, eserinin devamında kadın hakları konusunda en önemli 

sorun olarak kabul edilen “çok eşlilik” meselesine değinerek; bu uygulamanın, 

eski zamanlarda savaşlarda çok sayıda erkeğin ölmesi sebebiyle kabul edilmiş 

olmasına rağmen, yirminci yüzyılda hala uygulanmasını büyük bir ilkellik 

olarak nitelendirmektedir. Kadına saygı ve hürmetin ancak eğitim seviyesinin 

yükselmesiyle gerçekleşebileceğine inanan Celal Nuri, ancak bu şekilde 

kadınların hak ettikleri yere geleceklerini ifade etmektedir. 472 Celal Nuri’nin 

son eserinin tanıtıldığı makaleye göre, kadınların eğitilmelerinin şart olduğunu 

bildiren yazar, bu eğitimin milli unsurları da içine alan, Avrupa medeniyetini 

tanıtır ve öğretirken, Avrupa özentiliğine kaçmayan bir yöntem belirlenmesi 

gerektiğine inanmaktadır. Zira, her şeyden önce milli benliği muhafaza etmesi 

gereken eğitimin, Avrupalılaştıramadığı kızlar yerli ve yabancı kültür arasında 

sıkışıp kalırken, bir gün kendi seviyelerinde bulmadıkları bir erkekle 

evlendikleri takdirde, almış oldukları bu eğitimin mutsuz evliliklere de 

sebebiyet vereceğini ifade etmektedir. Halbuki toplumun ilerleyebilmesi için, 

önce onun çekirdeği olan aileden başlamak, onun huzurunu, dengesini ve 

medenî yüksekliğini sağlamak gerekmektedir. Celal Nuri, ailenin temelini 

sağlamlaştırmak için her şeyden önce kadının eğitimine ve terbiyesine özen 

gösterilmesi, çok eşlilik, talak usulü ile boşanma ve görücü usulü ile evlenme 

gibi uygulamaların terk edilmesinin gerektiğini, bunlara dikkat etmeden 

Avrupa’nın yükselmesine sebep olan çağdaş aile kavramına ulaşılamayacağını 

belirtmektedir. 473  

Kadınların konumlarındaki geriliğin dinden değil, dinin yanlış 

anlaşılmasından kaynaklandığını düşünen bir diğer Batıcı düşünür ve yazar, 

Rıza Tevfik’dir. Rıza Tevfik (1869-1949)’e göre, İslamiyet’in buyruğu kabul 

edilen pek çok uygulama aslında dinî esaslar değil, dönemin toplumsal 

koşulları sebebiyle ortaya çıkmıştır. Örneğin; bunların en önemlilerinden biri 

olan çok eşlilik uygulaması, Allahın emri değil, savaşların getirdiği zorunluluk 

neticesinde ortaya çıkarak toplum tarafından kabul görmüştür.474 II. Meşrutiyet 
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Dönemi Batıcılık akımının önemli bir temsilcisi olan Rıza Tevfik, 

Batılılaşmaya toplumun temeli olan aile yapısından başlamayı öngörmektedir. 

Yazara göre, toplumu değiştirmeye, gelecek nesillerin yetişecekleri aile ve 

onları yetiştirecek olan kadınlardan başlamak en doğru adım olacaktır. Çünkü 

çocuklar en önemli eğitim süreci olan ilk eğitimlerini annelerden almaktadırlar. 

Ve bu bağlamda anneleri eğitimsiz bırakmak toplumu ilerlemekten mahrum 

bırakmak anlamına gelecektir.475 II. Meşrutiyet Dönemi Batıcı düşünürleri 

arasında kadın konusuna şiirlerinde sıkça yer veren Tevfik Fikret (1867-

1915), kadınların medeniyet seviyelerinin yükseltilebilmesi için, öncelikle hem 

hukukî hem de ilmî çalışmalar yapılması gerektiğini ifade etmiştir. Çünkü, 

şaire göre kadınlara haklar vermeden önce onlara bu hakların önemi 

kavratılmalı ve elde ettikleri zaman bu haklara sahip çıkma becerisi 

kazandırılmalıdır. Onun “Hemşirem” adlı şiirinde geçen;  

“Elbet değil nasibi mezellet kadınlığın 

Elbet sefil olursa kadın, alçalır beşer”476 dizeleri ile Tevfik Fikret, 

kadınlığın içinde bulunduğu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirirken, bu 

durumun değiştirilemeyecek bir kader olmadığını, ve kadınlığın yükselmesinin 

tüm insanlığın yükselmesi anlamına geleceğini vurgulamak istemiştir. Zira, bu 

durumda kadınlığın yükselmesi ve ilerlemesi yönünde çalışmamak toplumun 

geri kalmasına sebebiyet verecektir. 

“Bir Kız Mektebi” adlı bir başka şiirinde ise; “Kızlarını okutmayan bir 

millet oğullarını manevi öksüzlüğe mahkum etmiş demektir; hüsranına 

ağlasın!”477 diyerek, kadınların eğitilmesine verdiği önemi, ilk eğitimin anne 

kucağında alındığını, kadınları ihtiyaçları olan eğitimden mahrum bırakmanın, 

gelecek nesilleri de annelerin vereceği ve eksikliği halinde telafisi olmayan bir 

süreçten; terbiye ve eğitimden mahrum etmek anlamına geleceğini ifade etmek 

istemiştir. 

Batıcılar arasında kadın sorununun İslamiyet’in yanlış uygulamaları 

neticesinde ortaya çıktığını düşünen başka isimler de vardır. Bunlardan Ahmet 
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Cevad Emre (1871-1961), İslamî kuralların Bizans ve İran etkisi nedeniyle 

kadınların aleyhine bir şekle bürünüp, kadını sosyal hayatın dışında bıraktığını 

ifade etmiştir.478 Ahmet Cevad, toplumda en az erkekler kadar kabul görmeyi 

hak eden kadınların, sosyal durumlarının mutlaka iyileştirilmesi gerektiğini, 

bunun için kız öğrencileri de eşit şekilde kapsayan bir eğitim sisteminin 

yeniden düzenlenmesinin şart olduğunu belirtmiştir. Diğer taraftan eğitim 

sonucu bilinç düzeyi yükselen kadınların, içinde bulundukları haksız konumu 

fark ettiklerinde, öncekinden daha mutsuz olacaklarına dair sosyo-psikolojik 

bir değerlendirme de yapmaktadır.479 

II. Meşrutiyet Dönemi’nin Batıcı yazarlarından ve İçtihad dergisi 

yazarlarından olan Kılıçzade Hakkı Bey de, Abdullah Cevdet gibi batı 

kültürünün tüm özellikleriyle alınması gerektiğini düşünmektedir. Abdullah 

Cevdet tarafından çıkarılmakta olan İçtihad adlı dergide 1912 yılında 

yayımlanan “Pek Uyanık Bir Uyku” adlı makale Kılıçzade Hakkı Bey 

tarafından kaleme alınmış olup, Batıcılık düşüncesinin tüm fikirlerini özetler 

niteliktedir. Makalede; padişahların yalnız bir evlilik yapacakları ve bunun 

dışında hiç cariyeye sahip olmayacakları; kadınların diledikleri tarz ve biçimde 

giyinebilecekleri; polislerin ve diğer emniyet güçlerinin kadınların giyim 

kuşamlarına, çarşaf ve peçelerine kesinlikle müdahale hakkına sahip 

olmayacakları gibi, şeyhülislam hazretlerinin dahi kadınların çarşaflarına dair 

yazıları kaleme alıp imzalamayacakları, polislerin ancak genel ahlâka aykırı 

hallerde kadınlara müdahale edecekleri ancak yasaların gerektirdiği görevlerini 

yaparken hiçbir şekilde nezaketi elden bırakmayacakları, erkeklerin kadınların 

önemini takdir edip, onlara hürmet ve saygı gösterecekleri; memleketin hiçbir 

yerinde kadınlara haysiyetlerine dokunacak bir söz söylemeye, taşkınlık 

etmeye cesaret edemeyecekleri, yollarda, vapurlarda, tramvay ve diğer 

taşıtlarda hanımlara büyük bir saygı ile yer verileceği,480 şayed bir kadın ayakta 

kalmışsa derhal ona yerlerini vermek için girişimde bulunup, bu sayede insanî 

vazifelerini yerine getirecekleri ifade edilmiştir. Kadınlar vatanın en büyük 
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velinimetleri kabul edilip, onlara bu doğrultuda davranılacak, kadınlar ise 

kendilerine yapılan bu muameleden ötürü şımarmayacak, bilakis bu insanî 

davranışlara ne kadar layık varlıklar olduklarını kanıtlayacaklardır. Kızlar 

öğrenimleri ve bekarlık hayatları boyunca Müslüman Boşnak, ve Çerkesler’de 

geçerli olandan fazla örtünmeyecekleri gibi, büyükleri yanlarında oldukları 

halde yaşlı erkekler ve yaşıtları olan terbiyeli ve namuslu erkekler ile görüşüp, 

genel hayata karışacaklar, ve bu sayede millî ve vatanî işlerde üzerlerine düşen 

görevleri yerine getireceklerdir. Bu şekilde herkes gördüğü, tanıdığı, beğendiği 

ve seçtiği kızla evlenecek olduğundan geçimsizlik ve ev huzursuzluğu ortadan 

kalkacağı için Şeriat hukukunun emrettiği talak yoluyla boşanma usulüne çok 

sık rastlanmayacak, ancak gerekli görüldüğü, ihtiyaç duyulduğu zaman 

başvurulacaktır. Kızlar için keder verici olan görücü usulü sona erecektir. 

Kızlar için diğer okullar ile birlikte tıp okulu kurulacak, isteyen kız öğrenciler 

burada eğitim alabilecekleri gibi, Kızılay hizmeti için hasta bakıcılığı ve diğer 

hususlarda eğitim alabileceklerdir.481 Kılıçzade Hakkı Bey, bu makale ile 

kadınların ve kadınlığın yükselmesi, toplum hayatında kadınların sahip 

olmaları gereken rollere ilişkin fikirlerini detaylı bir şekilde ifade etmiştir. 

Yazarın çok eşliliğe, örtünme hususunda aşırıya kaçılmasına, kadınların 

ahlâklarını korumak maksadıyla eve kapatılmalarına, sosyal hayattan 

soyutlanmalarına karşı olduğu açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Kılıçzade 

Hakkı Bey, kadınların da erkekler gibi eğitim hakkına sahip olmaları, toplum 

hayatının en saygın unsurları olarak kabul edilmeleri ve saygı görmeleri 

gerektiğini, evliliklerin görücü usulü ile değil, görerek, tanıyarak, seçerek 

gerçekleşmesi gerektiğini düşünmektedir.  

Bu noktada, görücülük usulünün terk edilmek istenmesinin, kadın erkek 

ilişkilerine farklı bir boyut getirme çabasından kaynaklandığı ifade edilebilir. 

Zira, evliliklerin duygusal sebeplerle yapılması gerektiğine dair görüş, 

geleneksel zihniyetin dışına çıkan bir düşünceyi temsil etmektedir. Kadınların 

da erkekler gibi duyguları ve düşünceleri olduğu, bu duygu ve düşüncelerin de 

                                                                                                                                 
480 Abdullah Cevdet, “Pek Uyanık Bir Uyku”, Modern Türkiye’de Siyasî Düşünce, 
Modernleşme ve Batıcılık, İletişim Yayınları, İstanbul 2002, C. 3, s. 594. 
481 A.e., s. 595. 
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en az erkeğinki kadar değer taşıdığı, kadın ve erkeğin duygu ve düşüncelerini 

paylaşma münasebetiyle bir araya gelmeleri gerektiği düşüncesi, yüzlerce 

yıldır yerleşmiş olan geleneksel alışkanlıkların ve dinî öğretilerin, dışında bir 

eğilimdir.482  

II. Meşrutiyet Dönemi’nde koşulsuz bir Batıcılık fikrini savunan 

Selahattin Asım ise, Türk kadınının içinde bulunduğu olumsuz koşulların tek 

sorumlusu olarak din olgusunu göstermektedir. Çünkü Selahattin Asım’a göre 

dinî kuralların yozlaştırdığı erkekler, kadınların bu kadar geri planda ve 

olumsuz koşullarda bırakılmasının yegâne sorumlularıdır. Pek çok batıcı fikir 

adamı gibi o da düşüncelerini ifade etmek için İçtihad adlı dergiyi tercih 

etmiştir. Buradaki yazılarında Selahattin Asım, kadınların da aynı erkekler 

kadar cemiyetin bir parçası olarak kabul edilmeleri gerektiğini ve buna bağlı 

olarak ev hayatı dışında da görevleri olduğunu ifade etmiştir. Ona göre kadın 

hakları konusunda en önemli sorun olarak kabul edilen örtünme meselesi de bu 

bağlamda ele alınmalıdır. Çünkü örtünme kadını sosyal hayattan 

uzaklaştırmakta ve kadının cemiyetin bir parçası olarak var olabilmesine engel 

olmaktadır. Selahattin Asım, bu noktada örtünme hususundaki ifadelerini daha 

keskin bir dille ifade etmiş ve örtünmenin aslında kadını sırf cinsel bir obje 

olarak gören toplumlarda, ahlâkî bakımdan olgunlaşamamış cemiyetlerde söz 

konusu olabileceğini ifade etmiştir.483 Selahattin Asım, bir yandan kadını 

değerli olduğu için sakındığı, eve kapadığı ve örttüğünü söylerken; diğer 

taraftan yetişme çağındaki erkek çocuklara nasıl olmamaları gerektiğini ifade 

etmek için, değeri düşük bir varlıktan bahsedermişçesine “kadın gibi olma!” 

diyebilen toplumun ikiyüzlülüğünü ağır bir dille eleştirmesi bakımından radikal 

bir ilerici olarak kabul edilmiştir.484 Onun II. Meşrutiyet Dönemi Batıcılık 

fikrinin önde gelen yayın organı İçtihad dergisinde yayımlanan “Kadın Gibi” 

adlı makalesinde de dile getirdiği bu eleştirileri, kadını vatanla eşdeğer görecek 

kadar kutsal kabul eden ifadeleri kadına verdiği değeri bize net bir şekilde 
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açıklamaktadır. Söz konusu makale son bölümde daha detaylı bir biçimde ele 

alınacaktır.485 

II. Meşrutiyet Dönemi’nin sevilen yazarlarından biri olan Hüseyin 

Rahmi Gürpınar (1864-1944)’ın, batıcılığı romanlarının karakterlerinde 

kendisini açık bir biçimde anlatmaktadır. Batılılaşmanın nereye kadar 

modernleşme, nereden sonra taklitçilik ve özentilik olarak 

değerlendirilebileceği konusunda roman karakterleri vasıtasıyla dersler veren 

Hüseyin Rahmi Gürpınar, eğitimle yükselmiş bir düşünce yapısına sahip 

olmadan Batılılaşmayı sırf şekilsel olarak algılayanların eleştirilerini sıkça 

yapmaktadır.486 Yazarın kadınları iyi tanıdığı, romanlarında her sınıftan ve 

sosyal çevreden kadının portresini başarılı bir şekilde çizebilmiş olmasından 

anlaşılmaktadır.487 Kadın konularını ilerici bir bakış açısıyla ele alan Hüseyin 

Rahmi Gürpınar, kadın sorunlarını ele alış biçimi ve sunduğu çözüm yolları 

bakımından dönemin önemli Batıcıları arasında değerlendirilmiştir. Hüseyin 

Rahmi, kadınların eğitimli olmalarının onlara aile ve toplum hayatında 

kazandıracağı olumlamalar ile kadın hareketinin edebiyat alanına yansımasının 

en güzel örneklerinden birini vermektedir.488 Onun düşüncesinde eğitimli kadın 

aile hayatında daha az sorunla yüzleşmek zorunda kalacak, veyahut sorunlar 

değişmese bile daha kolay çözüm yolları üretebilecektir. Diğer taraftan 

kadınların eğitimli olmaları yoluyla ailede sağlanacak olan huzur, toplum 

yapısına da yansıyacak ve toplumsal bir huzur ortamına kavuşulacaktır. 

Batıcılar, bir yandan kadın ve aile konusunda yüzlerce yıldır süregelen 

İslamî uygulamaları eleştirirken, diğer taraftan kadın hareketi kapsamında 

gerçekleşmesini arzu ettikleri modernleşme adımlarının İslamiyet’in temel 

esaslarına aykırı olmadığını öne sürmüşlerdir. Bunun nedeni İslamî 

dayanakların, yapmayı düşündükleri her türlü modern atılım için halk 

nazarında en güçlü referans olacağını biliyor olmalarıdır.489 Batıcılık 

düşüncesinin temsilcileri, feminist düşüncelerin ve eylemlerin Batıcılık fikri 

                                                 
485 Selahaddin Asım, “Kadın Gibi”, İçtihad, , S. 124, s. 436-438, 11 Kanun-ı Evvel 1330. 
486 Işıldak, a.g.e, s. 34. 
487 Ortaylı, Osmanlı Toplumunda Aile, s. 162. 
488 Tümer, a.g.m., s. 66. 
489 Kurtoğlu, a.g.e., s. 130 
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sayesinde ortaya çıktığını ifade etmişlerdir. Aslında bu sadece onların değil 

geniş bir kitlenin düşüncesidir. Zira kadının özgürleşmesi, modernleşmenin 

sonucu ve modernleşme de Batıcılığın eseridir.490 Bu noktada, daha önceki 

bölümde, Türkçüler’in de “feminizm” kavramının Eski Türkler’de ortaya 

çıktığını savunan görüşleri akla gelmektedir. İslamcılık’ın “feminizm” 

kavramını diğerleri gibi sahiplenerek, İslamiyet’in ilk yıllarına taşımak gibi bir 

girişimi hiçbir şekilde olmamıştır. Zira, feminizm, diğer fikir akımlarında 

olduğu gibi, İslamcılık anlayışının da içinde yer alabilecek nitelikte bir kavram 

olarak görünmemektedir. 

II. Meşrutiyet Dönemi’nde batılılaşmanın etkileri en yoğun şekilde Pera 

(Beyoğlu) ve Nişantaşı gibi İstanbul semtlerinde kendini göstermiştir.491 Bu 

semtler diğerleri ile kıyaslandığında bir nevî eski ile yeninin, İslâm ile 

Hristiyan kültürünün, Osmanlı ile Avrupa’nın çatışmasını sembolize 

etmektedir.492 Özellikle, Osmanlı Türk kadınları için Beyoğlu bir İstanbul 

semti olmanın çok ötesinde bir anlam taşımaktadır. Orası, kadınların hiç 

gidemedikleri ve göremedikleri Avrupa’dır. Batı kültürünün Osmanlı 

merkezidir.493 Hem Frenk diyarının küçük bir kopyası, hem de Batı’da ne var 

ne yok öğrenilecek tek mekândır.494 Özellikle Hristiyan halkın Tanzimat 

Dönemi’nden itibaren kendilerine tanınan serbesti içinde kendi kültürlerine 

göre yaşayabildikleri bir alandır. Hristiyan halkın burada özgürce yaşama ve 

eğlenme şekilleri Beyoğlu’nu, Batı’ya ve Batı tarzı yaşama ilgi duyan halk için 

bir cazibe merkezi haline getirmiştir.495 Tanzimat Fermanı ile kendilerine 

tanınan sosyo-ekonomik haklar neticesinde, gayrimüslimler Beyoğlu’nda kadın 

erkek ayrımı yapılmaksızın birlikte sosyal hayata katılabilmiş, sinema, tiyatro 

ve lokantalara birlikte gidebilmişlerdir. Bu kadınlı erkekli resmin Osmanlı 

Türk kadınları üzerindeki etkisi öncelikle, harem selamlık modeline tepki 

şeklinde gelişmeye başlamıştır. İslamî kurallar gereği kadın ve erkeği 

yüzyıllardır bir araya getirmeyen yaşam tarzı, Osmanlı Türk kadın ve genç 

                                                 
490 Arslan, a.g.e., s. 53. 
491 Zihnioğlu, a.g.e., s. 75 
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kızları arasında ilk defa sıkıntı ve eleştiri konusu olmaya başlamıştır. Özellikle 

Türk genç kızları modern giyimli ve Avrupaî tavırlı gayrimüslim kadınlardan 

oldukça etkilenmeye başlamışlardır. Zaman içinde onlar gibi giyinmek, onlar 

gibi davranmak ve onlar kadar özgür olmak istemişlerdir. Osmanlı-Türk 

kadınlarının bu istekleri pek çok konuda daha fazla gelişmiş ve modern bir 

toplum yapısında gerçeğe dönüşebileceği için, eğitim hakkı, sosyal yaşama 

katılım, genel hak ve özgürlükler bakımından kadınların haklı taleplerinin daha 

yoğun bir şekilde gündeme gelmesine neden olmuştur. Avrupalı kadınların 

nasıl giyindiğini, gazete ve dergilerin sayfalarından, Beyoğlu’nda gezerken 

gördüğü gayrimüslim kadınlardan öğrenen Osmanlı Türk kadınları artık siyah 

çarşafı giymeyi ve peçe takmayı eskisi kadar kolay kabul etmeyecektir.496 II. 

Meşrutiyet Dönemi’nde Osmanlı kadın hareketi sorunsalına bir de bu Batı 

modasının esareti olma meselesi ve kadınlara yönelik bu konudaki uyarılar 

eklenmiştir. Kadınlar bu dönemde Türk ve İslam kimliklerinin birbiriyle 

mücadele sahasının tam ortasında sıkışıp kalmışlardır. Alafrangalığın etkisinde 

kalmamaları öz kimlik ve değerlerine sahip çıkmaları konusunda sürekli 

uyarılan kadınlara seslenirken, Türk kadını ve Müslüman kadın ifadelerinin ön 

plana çıkarılması, onlara bu unsurlara sahip çıkmaları gerektiği konusunda bir 

uyarı niteliği taşımaktadır.497  

2.4.3. Emine Semiye ve Şair Nigar Hanım 
II. Meşrutiyet Dönemi kadın hareketinin kadın düşünür ve 

yazarlarından olan Emine Semiye Hanım(1864-1944), devlet adamı ve 

hukukçu Cevdet Paşa’nın kızı, Fatma Aliye Hanım’ın kardeşidir. II. Meşrutiyet 

Dönemi’nde ön plana çıkmış olan kadın aktivistlerden biri olan Emine Semiye 

Hanım, kadınlara haklarının verilmesi yönünde verdiği ideolojik mücadelede 

kardeşi Fatma Aliye Hanım’dan daha keskin bir çizgide yer almış, kadınların 

eğitilmesi, kültür seviyelerinin yükseltilmesi, cemiyet hayatının bir parçasının 

olabilmeleri yönünde önemli çalışmalar yapmıştır. Emine Semiye Hanım, 

kadınların mevcut durumlarının belirlediği hedefler doğrultusunda 
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iyileştirilmesi için, her şeyden önce meşrutiyet rejiminin vaat ettiği özgürlük 

düşüncesinin savunuculuğunu yapmıştır. Zira, kadınların özgürleşmesi de 

ancak özgür bir toplum anlayışında kabul edilebilecek bir gelişme olacaktır.498 

Emine Semiye Hanım, kadın meselesi olarak en çok önemsediği kızların eğitim 

seviyelerinin yükseltilmesi konusunda, en somut çalışmayı da bizzat kendisi 

yapmış ve birçok kız okulunda Edebiyat öğretmeni olarak derslere girmiştir. 

Yaşadığı dönem boyunca kadınların somut isteklerini en çok dile getiren kadın 

yazar olduğu ifade edilen499 Emine Semiye Hanım’ın bu tanımlamayı almış 

olmasının nedeni, kuşkusuz gençlik çağlarında yurt dışında almış olduğu 

psikoloji ve sosyoloji derslerinin de etkisi ile kadın sorunlarını daha gerçekçi 

bir yaklaşımla ele almış olmasından kaynaklanmaktadır. 

Emine Semiye Hanım, Osmanlı Türk kadınlarına, öncelikle kendilerine 

değer verme ve kadınlık gururu duygularını aşılamak istemiştir. Ona göre 

kadınlar sahip oldukları yüksek insaniyet vasıflarıyla toplumun en yüksek 

mertebelerinde bulunmayı hak etmektedirler. Emine Semiye, kadınların ve 

kadınlığın yükselmesine engel olmak isteyen erkeklerin, kendi konumlarını 

muhafaza etmek için, toplumun ise mevcut düzeni sürdürebilmek için, 

gelişmekte olan kadın hareketine engel olmaya çalıştıklarını ifade etmiştir.500 

Dolayısıyla kadınların kurtuluşu ve ilerlemesi yine ve ancak kadınların 

mücadelesi ile gerçekleşebilecektir.501 Bu sebeple kadın hareketini çok 

önemseyen Emine Semiye Hanım, kadınların da bu hareketin içinde bizzat yer 

alabilmeleri için çalışmıştır. Emine Semiye, yazılarında yüzlerce yıl bilinçli bir 

şekilde cahil bırakılmış ve bu sayede geri planda tutulmuş kadınların ve 

kadınlığın kurtulabilmesi için, ilk etapta “tenviri”(aydınlanması), ardından 

“terakki ve tekamülü”(ilerlemesi ve gelişmesi) ve elbette eğitilmesi gerektiğini 

ifade etmiştir. Çünkü eğitim süreci kadınları aydınlanmaya götürebilecek tek 

yol olarak gözükmektedir. Bu sayede, yani eğitimli kadınların aydınlanma 

sürecini başlatmaları neticesinde, kadınlar ve kadınlık hak ettiği yere hukuksal 
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anlamda sahip olabilecektir.502 Emine Semiye Hanım, eşi Reşit Paşa’nın Edirne 

Valiliği sırasında İttihat ve Terakki’nin gizli faaliyetlerinde yer alacak kadar 

aktif bir eylemci olarak karşımıza çıkmıştır. 503  

İttihatçılar’ın merkezi olan Selanik’te yayımlanan Mütâlaa(1896), 

Kadın(1908-1910) gibi gazeteler ve İnci(1919-1921) dergisinin yanı sıra, 

İstanbul’da yayımlanan Hanımlara Mahsus Gazete, Bahçe, Asır, Yeni Asır, 

Yeni Edirne, Şûrâ-yı Ümmet, Resimli Kitap, Yeni Gazete, Saâdet, Yeni 

Gazete, İzler adlı gazete ve dergilerde yazıları yayımlanan Emine Semiye 

Hanım, yazı yazmayı, kendini ifade etmenin ve bu yolla topluma faydalı 

olabilmenin en etkili yolu olarak görmüştür. Ona göre, yazı yazmanın amacı, 

topluma faydalı bir şeyler verebilmek504 ve toplumsal bilinçlenmeye katkıda 

bulunabilmektir. Bu anlamda, kadınların ihtiyacı olan konuların romantik 

konulardan ziyade ilmî konular olduğunu düşünerek bu doğrultuda yazılar 

yazmayı tercih etmiştir.505 Ablası Fatma Aliye Hanım’ın ilmî konulardaki 

bilgisini ve bu yolla kadınları savunmasını takdir etmekle birlikte, onun 

kullandığı üslubu amacına yönelik bulmamaktadır. Zira, ona göre amaç 

kadınların uyandırılması, halkın bilinçlendirilmesi ise, yazılarda ve 

konuşmalarda kullanılan dil de onların anlayabileceği açıklıkta ve netlikte 

olmalıdır.506 Bununla birlikte Emine Semiye Hanım, ilk Türk kadın romancısı 

kabul edilen ablası Fatma Aliye Hanım’dan başka, Nigar Binti Osman ile de 

yakın bir dostluk içinde olmuştur.507 Dostluklarının temelinde aynı davayı 

farklı üsluplarla sürdürmüş olmalarının yatmış olduğu aralarındaki 

mektuplaşmalardan ve hatıralarından anlaşılmıştır. Düşünsel anlamdaki 

paylaşımlarının yoğunluğu, Emine Semiye Hanım’ın ilk romanı olan Sefalet’i, 

Şair Nigar Hanım’a hediye etmesinden de anlaşılmaktadır.508 Emine Semiye 

Hanım’ın, bundan başka Terbiye-i Etfâle Ait Üç Hikâye, Bîkes, Muallime ve 

Gayyâ Kuyusu adlı başka romanları da bulunmaktadır. Emine Semiye 
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Hanım’ın, romanlarında ağırlıklı olarak kızların eğitilmesinin önemine, 

güzellik ve zenginlik kavramları gelip geçici iken, asaletin ve eğitimin insana 

hayatı boyunca fayda sağlayacağına, aşırı batılılık ve aşırı geleneksellik 

arasındaki uzlaşmazlıklara değinilmiştir. Emine Semiye Hanım, her şeyden 

önce bir eğitimci olmanın getirdiği sorumluluk duygusu ile yazılarında, 

romanlarında, hikayelerinde sürekli olarak toplumun, özellikle de, eğitimli 

birer kadın olup, hayatın zorluklarıyla mücadele edebilmeleri için, kızların 

eğitilmelerinin önemine değinmiştir.  

Ancak onu II. Meşrutiyet Dönemi’nin diğer kadın yazarlarından ayıran 

özelliği; hayatı boyunca katıldığı sosyal ve siyasî faaliyetleridir. Sadece 

ihtiyacı olan kadınlar için değil, savaş sırasında askerler için de gönüllü 

hemşirelik yapmış, onlar için düzenlenen yardım kampanyalarına katılmış, 

bazen de bu tür yardım derneklerinin bizzat kurucusu olarak görev almıştır. 

Emine Semiye Hanım, Meşrutiyet’in ilk yıllarında, kadınlara yönelik 

özgürlüğün mimarı olarak gördüğü İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin siyasî 

çalışmalarında ve hatta gizli siyasî faaliyetlerinde de yer almıştır.509 Emine 

Semiye Hanım, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin kadın hareketine beklediği 

desteği veremedikleri, onları gereğince himaye edemedikleri düşüncesi ile 

cemiyetten ayrılmayı uygun görmüştür.510 Emine Semiye Hanım, Meşrutiyet’in 

başlangıcında, özellikle de İttihat ve Terakki Cemiyeti’nden ayrıldığı dönemde, 

tüm Osmanlı kadınlarının kardeşliğine ve birliğine olan inancı ile Osmanlıcılık 

düşüncesinden etkilenmiş olduğu ortaya çıkmaktadır. Onun kadın hareketine 

dair en büyük arzusu, bu dönemde, Müslüman ve Gayrimüslim ayrımı 

yapılmaksızın kızların, yüksek öğrenim de dahil olmak üzere bir arada 

okutulmalarını sağlayacak bir düzenlemenin yapılmasıdır. Ancak bu tür bir 

eğitim, dinî dersleri müfredatın dışında bırakmayı gerektireceğinden, 

uygulanabilmesi söz konusu olmamıştır.511 Emine Semiye Hanım’ın İttihat ve 

Terakki Cemiyeti’nden ayrıldıktan sonra Osmanlı Demokrat Fırkası’na üye 
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olması, onun sosyalist düşünceden de etkilendiğini göstermektedir.512 Emine 

Semiye Hanım bu dönemdeki yazılarında Sosyalizm hakkındaki görüşlerini 

dile getirirken, sıkça İslâmi referans göstermeyi tercih ederek, İslâmiyet’in ilk 

yıllarında hak ve adalet kavramlarının çok daha değerli olması itibarıyla, 

İslâmiyet’in, sosyalizme çok ta uzak olmadığını kanıtlamaya çalışmıştır.513 II. 

Meşrutiyet Dönemi’nde her ne kadar İslamcılık, Türkçülük ve Batıcılık kadar 

yayılma imkânı bulamamış olsa da sosyalist düşüncenin de etkili olduğu 

bilinmektedir. Emine Semiye Hanım’ın Osmanlı Demokrat Partisi’ne üye 

olduktan sonra, tüm yaşamı boyunca idealize ettiği tüm kadınlara eşitlik ve 

özgürlük arayışını; özellikle de İttihatçılar’dan kadınlığın yükseltilmesi 

konusunda umudunu kestiği bu dönemde; tüm politikasını eşitlik ve sosyal 

adalet kavramlarına dayandıran sosyalist düşünce etrafında şekillendirmek 

istediği görülmektedir. Bunun yanı sıra Emine Semiye Hanım’ın görüşleri, II. 

Meşrutiyet Dönemi’nde ılımlı batıcılar olarak tabir edilen kesimin savunduğu 

gibi Batı’dan alınabilecek olumlu pek çok özelliğin de olduğunu savunurken, 

eğitim ve bilgiden uzak olan Batı taklitçiliğini de eleştirmektedir. 

Emine Semiye Hanım, birbirinden farklı üç siyasal rejime tanıklık eden 

yaşamı boyunca, hayatının merkezine, içinde yer aldığı siyasî hareketleri değil, 

savunduğu kadınlık ideallerini almıştır. Kadınların eğitim ve kültür 

seviyelerinin yükseltilmesi hakkındaki görüşlerinin dışında, kadınların 

örtünmesi konusunda, tesettürü reddetmemekle birlikte II. Meşrutiyet 

Dönemi’nde de devam etmekte olan örtünme şeklini İslâmiyet’in özüne aykırı, 

İranlılar’dan alınma bir adet olarak değerlendirmektedir. Örtünmenin 

kadınların eve hapsolması anlamına gelmemesi gerektiğini belirten Emine 

Semiye Hanım, kadınların başlarını örtmeleri halinde istedikleri sosyal 

ortamlara girip, erkeklerle görüşmelerinde herhangi bir sakınca olmadığını dile 

getirmiştir.514 Emine Semiye Hanım’ın değişen siyasî fikirleri doğrultusunda 

yaptığı çalışmalardan çok kadın hareketi içindeki duruşu büyük bir önem 

taşımaktadır. Zira, onun içinde bulunduğu dönem koşullarında bir kadının 
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siyasallaşmasına örnek teşkil etmiş olması bile, dönem koşulları içinde kadın 

hareketi açısından başlı başına bir ilerleme kabul edilmelidir. 

II. Meşrutiyet Dönemi’nin en önemli kadın yazarlarından biri olan 

Nigar Binti Osman (1866-1918), edebiyat dünyasının da ilk kadın şairi olma 

ünvanına sahip olmuştur. Çağdaşı olan diğer kadın yazarlar gibi, seçkin bir 

ailede büyümüş olmanın kendisine sağlamış olduğu olanaklar neticesinde çok 

iyi bir eğitim almış olan Nigar Hanım, sekiz dil öğrenirken göstermiş olduğu 

beceri, şiirlerinde kendi dilini kullanırken göstermiş olduğu beceriye 

dönüşmüştür. Efsus, Nîran, Aks-i Sedâ, Safahat-i Kalb, Elhân-ı Vatan, Tesir-i 

Aşk ve Girîve adlı eserleri mevcut515 olan Nigar Hanım’ın şiirini on dört 

yaşındayken yazmış olduğu şiirin, dönemin Mürüvvet adlı dergisinde 

yayınlanmış olduğu belirtilmektedir. Düz yazılarının, bize adını duyuran 

şiirlerinden daha başarılı olduğu ifade edilen Nigar Hanım, erkek 

yazarlarınkinden üstün bulunan yazma yeteneğinin yanı sıra, yabancı dile olan 

hakimiyeti ile de oldukça takdir toplamıştır. Batılılaşmanın en belirgin kanıtı 

ve de özelliği olan Fransızca onun en iyi kullandığı dil olarak kabul 

edilmektedir. İstanbullu elit bir aileye mensup olduğu bilinen Nigar Hanım’ın 

konağı, yaşadığı dönemde İstanbul’da bilim ve sanat dünyasının önde gelen 

isimlerini bir araya toplayan, toplantıların düzenlendiği bir sanat ve kültür 

merkezi haline gelmiştir.516 Bu toplantıların kadın erkek ayrımı yapılmaksızın 

gerçekleştirilmiş olması, kadınların fikir hayatına katılım ve teşvikleri 

açısından büyük önem taşımaktadır. 

II. Meşrutiyet Dönemi’nde Batıcılık fikrinin önde gelen yayın organı 

olan İçtihad dergisinde de yazıları yayınlan Nigar Binti Osman, buradaki 

yazılarında kadınlığın yükseltilmesinin yanı sıra, ülke kalkınmasına 

kalkınmada bulunmalarının önemine de değinmiştir. Bunlardan biri de 20 

Şubat 1329 tarihinde İçtihad dergisinin 2108-2109 numaralı sayfalarında 

yayımlanan “Kadınlık Aleminde” adlı makalesidir. Nigar Hanım, bu makaleyi 

yazmasına neden olan, Macar asıllı bir dostunun evinde gördüğü yerli bir nakış 

işinin onda yarattığı övünme duygusundan bahsederek yazısına başlamaktadır. 

                                                 
515 A.e., s. 115. 
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Kızılay Hanımlar merkezi yakınlarında bulunan Türk Sanat Evi’nden haber 

veren yazar, İslâm ülkelerinden gelmiş olan orta yaşlı, genç ve çocuk yetmiş 

civarında yurdundan ayrı düşmüş çaresiz göçmenin, bir araya gelerek günde bir 

öğün yemek ve belirli bir maaş karşılığında çalıştığı bu sanat yerinin 

varlığından duyduğu memnuniyeti dile getirmektedir. Türkler’in zeki bir millet 

olduğunu ancak, çalışma yöntemi konusunda bazen yönlendirmeye ihtiyaç 

duyduklarını belirten yazar, bu sanat evinin çalışma isteğini ve sevgisini 

aşıladığını ifade etmektedir. Burada çalışmakta olan her bir odanın ayrı bir el 

işine ayrıldığını, sanayi atölyelerinde çalışan kadınların kimilerinin çarşaflık 

bezler, kimilerinin ise, bluz ve elbiselik kumaşlar dokuduğunu 

belirtmektedir.517 Nigar Binti Osman, makalesinde övgüyle bahsettiği Sanat 

evindeki çalışmaları detaylandırmaya devam ederken, onun genç kadınlara bu 

çatı altında çalışabilme imkanı sunulmasından dolayı duyduğu memnuniyet 

açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Yazar, makalesinde kadınların çalışma 

hayatında yer almalarından yana duyduğu mutluluğun yanı sıra, sanat evinde 

üretilen el emeği göz nuru ürünlerin Avrupa’ya gönderilmesinden de aynı 

memnuniyet ile bahsetmektedir. Ülke ekonomisine kadınların bu şekilde 

katkıda bulunabilmeleri, belli ki Nigar bint-i Osman’ın hem kadınlık, hem de 

millî duygularını fazlasıyla tatmin etmektedir. Sanat okulunda kadınların 

üretimden ve satıştan olduğu kadar, okulun genel idaresinden de sorumlu 

olmaları, bütün hesapları, bütçeleri kendilerinin yapıyor olmaları da, yazarı 

aynı oranda ümitlendiren ve gururlandıran bir hadise olarak karşımıza 

çıkmaktadır.518 Zira, bu tablo Nigar Hanım için, emsal gösterilecek türden bir 

tablo olup, kadınların sosyal ve ekonomik hayata tam anlamıyla nasıl 

katılabildiklerinin ve aynı oranda başarılı olabildiklerinin açık bir göstergesi 

olmaktadır. 

Nigar bint-i Osman’ın, bu makaleden de anlaşıldığı üzere, kadınlarla 

ilgili olarak gündemine aldığı belli başlı konular arasında ilk olarak kadınların 

eğitimi gelmektedir. Bunun gerçekleşmesinin de öncelikle erkeklerin 

                                                                                                                                 
516 Toska, a.g.e., s. 463. 
517 Nigar Bint-i Osman, “Kadınlık Aleminde”, İçtihad, s. 2108, 20 Şubat 1329. 
518 A.e., s. 2109. 
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eğitilmesine bağlı olduğunu düşünen Nigar Hanım,519 iyi yetiştirilmiş evlatların 

iyi bir toplumu meydana getireceğine inanmaktadır. Bu sebeple evlatlarını en 

iyi şekilde yetiştirebilmeleri için annelerin de iyi bir eğitim almaları 

gerekmektedir. Kadınların da erkekler kadar iyi bir eğitim almaları gerektiğini 

savunan Nigar Hanım’ın buna gerekçe olarak kadın-erkek eşitliği yerine, iyi bir 

evlat yetiştirmeyi öngörmesi520 ile anlaşılmaktadır ki; onun için aile ve annelik 

kavramları öncelik taşımaktadır. Dünyada tadılabilecek en büyük mutluluk 

olarak nitelendirdiği anneliği varoluş sebebi ve hayatın anlamı olarak gören 

Nigar Hanım, bu duygularını şiirlerine de en belirgin şekilde yansıtmıştır.  

Nedir o sevgili ol yâdigâr-ı ahd-i şebâb 

Geçen zamanları ihtâra bir vesile midir 

Gelen zamanlara yâhud ki bir cemile midir521 

Sabî adını taşıyan bu şiirinde Nigar bint-i Osman, evlatlarına duyduğu 

hasretin etkisiyle, çocuk sahibi olmanın anlamını ortaya koymaya 

çalışmaktadır. Sevdiği bu varlık, geçmiş zamandan kalan bir yadigar olup 

geçmişi hatırlatmanın ötesinde, geleceğin de ta kendisidir. Gelecek güzel ve 

anlamlı günlerin habercisi olan çocuk, Nigar bint-i Osman’ın fikrinde zamanın 

ne çabuk akıp geçtiğini gösterirken, hayatı da anlamlı kılmakta, gelecek günleri 

başka hiçbir kavramın yapamayacağı şekilde güzelleştirmektedir. 

                                                 
519 Nazan Bekiroğlu, “Şair Nigar Hanım”, İletişim Yayınları, İstanbul 1998, s. 347. 
520 A.e., s. 348. 
521 A.e., s. 349. 
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3. BÖLÜM 
3. II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ BASININDA KADIN KONUSU 

3.1. Genel Bakış 

II. Meşrutiyet Dönemi’nde fikir akımları vasıtasıyla yapılan bütün 

siyasî denemeler, II. Meşrutiyet Dönemi’nin, kendisinden sonra gelen 

Cumhuriyet Dönemi için bir tür hazırlık çalışmasının yapıldığı dönem olarak 

kabul edilmesine yol açmıştır. Osmanlı ülkesine getirdiği özgürlük ortamında 

birbirinden farklı düşüncelerin tartışılmaya başlanması, bu düşüncelerin yayın 

organları yoluyla serbestçe halka duyurulması, halkın uzun bir baskı rejiminin 

ardından, hiç de alışkın olmadığı bir şekilde sahip olduğu bu özgürlükler 

ortamının bir müddet sonra bir anarşi ortamına dönüşmesine de yol açmıştır. 

Çünkü, özellikle yayın organlarının etkisi ile geniş bir alana yayılma imkanı 

bulan siyasî görüşler etrafında toplanan zümreler arasında şiddetli bir 

muhalefet başlamıştır.522 II. Meşrutiyet Dönemi’nin en etkili fikir akımları 

olan; İslamcılık, Türkçülük ve Batıcılık fikirleri arasında artan mücadelenin 

siyasî ve toplumsal alanda yaratmış olduğu tartışmalar, bu fikirlerin varoluş 

amaçlarının; devletin ömrünü kendi yöntemleriyle uzatma mücadelelerinin de 

önüne geçmiştir. 

II. Meşrutiyet Dönemi’nden önce, Tanzimat Dönemi ile birlikte, 

modernleşme sürecine girmiş olan Osmanlı Devleti’nin aydın kesimi, 

toplumsal konulardaki yazılarının çoğunu “Batılılaşmanın toplumsal boyutu” 

ile “aile ve kadın konusu” üzerine yazmaya başlamışlardır. Modernleşme 

hareketinin doğal bir sonucu olan bu eğilim, kadınların ne kadar özgür olduğu 

ve ne dereceye kadar özgürleşebilecekleri meselesinin, özellikle Osmanlı aydın 

ve elit kesiminde yankı bulmuş olduğunun önemli bir göstergesidir. Şinasi’nin 

“Şair Evlenmesi”nde eski usûl evlilikler eleştirilmiş, Ahmet Mithat 

Efendi’nin523 “Felatun Bey ile Râkım Efendi” adlı eserinde Türk kadını 

Fransızca konuşup, piyano çalmaya başlamış, Samipaşazade Sezâi’nin 

“Sergüzeşt” inde ise cariyelik yani “kadın köleliği” etkili bir dille 

eleştirilmiştir.  

                                                 
522 Uçar, a.g.e., s. 48. 
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II. Meşrutiyet Dönemi’ne gelindiğinde, ön plana çıkan fikir akımlarının 

hepsi, kendilerini en doğru ve en etkili şekilde ifade edebilmek, geniş halk 

kitlelerine ulaşıp, onları kendi siyasî ve toplumsal fikirleri doğrultusunda 

etkileyebilmek maksadıyla basın yayın organlarını en yaygın şekilde 

kullanmışlardır. 

Dönemin etkin ideolojileri, siyasî ve toplumsal meseleler hakkındaki 

eleştirileri kadar, siyasî düşünceleri doğrultusunda şekil vermek istedikleri aile 

ve toplum yapısı üzerine ideallerini de, yayınladıkları gazete ve dergilerin 

sayfalarında dile getirmişlerdir. Bu doğrultuda, II. Meşrutiyet Dönemi basın 

yayın organlarının konu edindikleri başlıca mevzular arasında “kadın ve aile” 

konuları önde gelmektedir. II. Meşrutiyet Dönemi fikir akımlarının her birinin, 

toplumsal meselelere kendi siyasî bakış açılarıyla yaklaşması nedeniyle “kadın 

ve aile” ile ilgili konulardaki yaklaşımları da birbirinden oldukça farklı 

nitelikte olmuştur. Bu farklılıkları daha net bir şekilde anlayabilmek ve II. 

Meşrutiyet Dönemi fikir akımlarının kadın algısını daha iyi bir şekilde idrak 

edebilmek için, dönemin belli başlı gazete ve dergilerinin sayfalarında yer alan 

makalelerin genel olarak incelenmesi en doğru yöntem olarak ön plana 

çıkmaktadır. II. Meşrutiyet Dönemi fikir akımlarının en yaygın sesleri arasında 

ön plana çıkan, gazete ve dergilerin sayfaları tarandığında, “aile ve kadın 

konulu” makaleler arasından seçilmiş olan birkaç örnek üzerinden, belli başlı 

kadın sorunları hakkında aşağıda yapılacak olan değerlendirme konu ile ilgili 

daha açıklayıcı nitelikte olacaktır. 

3.2. İslamcılık Düşüncesinin Temsilcisi Olarak Sebîlü’r-

Reşat Dergisi 
II. Meşrutiyet Dönemi basınında İslamcı fikrin başlıca yayın 

organlarından birisi Sırat-ı Müstakim dergisidir. İlk olarak 24 Ağustos 1908 

yayınlanmaya başlayan dergi, yayın hayatına girdiği ilk yıllarda keskin bir 

İslamcılık’tan ziyade Meşrutiyet Dönemi’nin ruhuna daha uygun olan modern 

bir İslam görüşü ile ön plana çıkmıştır. İslamcılık ile Türkçülük arasında bir 

çizgide yer almaya gayret gösteren dergi bunu kanıtlar nitelikte Türkçü 
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aydınların yazılarına da sayfalarında yer vermiştir.524 İlk iki yılından sonra 

Sırat-ı Müstakim dergisinin daha keskin bir üslup takınmaya başladığı 

görülmektedir. Dergi 1911’den sonra Türkçü ideolojiye duyduğu yakınlığa son 

vermiş ve Pan İslamist bir ideolojiyi savunmaya başlamıştır. Bu dönemde Batı 

dünyası, dergi sayfalarında şiddetle eleştirilmiştir. Sırat-ı Müstakim dergisinin 

yayın hayatı çok uzun sürmemiştir. Ancak derginin yazarları olan İslamcı 

aydınlar 1912 yılında Sebilü’r-Reşad adıyla yayınlanmaya başlanan yeni bir 

derginin çatısı altında yazmaya devam etmişlerdir. Bu nedenle bu iki dergi II. 

Meşrutiyet Dönemi’nde birbirinin devamı olarak görülmüştür. Ancak 

savundukları fikirler ve savunma biçimleri bakımından da aralarındaki farklar 

belirgindir. Çünkü Sebilü’r-Reşad dergisi Sırat-ı Müstakim’e nazaran çok daha 

tutucudur. Örneğin; yayın hayatı boyunca milliyetçi fikirlere yakın mesafede 

duran Sırat-ı Müstakim dergisi, camilerde Türkçe hutbe okunması, ibadet 

dilinin Türkçe olması, Kur’an-ı Kerim’in Türkçeye çevrilmesi gibi görüşlere 

sayfalarında yer vermiştir. Aynı fikirlerin “Türkçülük” düşüncesini Osmanlı 

Devleti’nin imparatorluk özelliği için tehlikeli bulan Sebilü’r-Reşad dergisi 

tarafından ağır bir dille eleştirilmesi bize iki dergi arasındaki ayrılıkları belirgin 

bir şekilde göstermektedir.525 Sebilü’r-Reşad dergisinin aile ve kadın 

konularına yaklaşımlarında da belirgin bir şekilde ön plana çıkan muhafazakâr 

görüş, belli başlı yazarlarının kaleme aldığı makaleler üzerinden incelendiğinde 

çok daha net bir biçimde anlaşılmaktadır. 

3.2.1. Erken Evlilik ve Taaddüd-i Zevcat (Çok Evlilik) 
II. Meşrutiyet Dönemi’nde İslamcılık düşüncesinin en önemli yayın 

organı olma özelliğini kazanmış olan Sebil’r-Reşad Dergisi’nin, 1324 yılında 

çıkarılmış olan 383. sayısının 337.sayfasında, Hoca Sadrettin Efendi tarafından 

kaleme alınmış olan Hukuk-ı Âile ve Usûl-ı Muhâkemât-ı Şeriyye 

Kararnameleri Hakkında adlı makalede evlilik kurumunun kurululuşu ve 

işleyişi üzerine görüşler dile getirilmektedir. Bu makalede Sadrettin Efendi, 

Aile Hukuku ve Şeriye Mahkemeleri Kararnamesi’nde yer alan nikah konusu 
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ile ilgili maddeler hakkındaki görüşlerini ve eleştirilerini, gerekçeleri ve çözüm 

yöntemleri ile birlikte dile getirmektedir. 

Derginin bir önceki sayısında, aynı ad altında yayınlanmaya başlanan 

makalenin başında, öncelikle Sadrettin Efendi ve yazmış olduğu Hukuk-ı Âile 

ve Usûl-ı Muhâkemât-ı Şeriyye Kararnameleri Hakkında adlı makalenin içeriği 

hakkında kısaca bilgi verilmiştir. Buna göre; Fen Fakültesi’nin kapatılan 

İlahiyat Bölümü’nün hukuk profesörü ve iftihar edilmeye layık alimlerden biri 

olduğu ifade edilen, hadisçi ve fıkıh bilgini Sadrettin Efendi Hazretleri’nin, 

daha önce kaleme aldığı, ancak önceki hükümet tarafından yayınlanmasına izin 

verilmeyen makalenin oldukça büyük bir önem taşıması sebebiyle yayınlandığı 

belirtilmiştir. Dergi, konunun Mebusan Meclisi’nde tartışma konusu olarak 

gündeme geldiği o günlerde, milletvekillerinden, Sadrettin Efendi’nin bu 

tasarısını dikkatle ve önemle incelemelerini istemektedir.526 

Sadrettin Efendi, “Aile Hukuku Ve Şeriye Mahkemelerinde Usul 

Kararnameleri Hakkında” adlı makalesinde öncelikle adı geçen kararnamenin 

birinci bölümünün ikinci faslında yer alan dördüncü madde hakkındaki 

görüşlerini ifade etmektedir. Yazar, söz konusu bölümde; nikahlanabilme 

yetkisine sahip olabilmek için erkek çocukların on sekiz ve kız çocukların on 

yedi yaşını tamamlamış olmalarının şart olduğu ifade edilen maddenin, 

sözleriyle manasının uyum içinde olmadığını ve kutsal kitabın sözleriyle de 

bağdaşmadığını belirtmektedir. Çünkü, şerîatın özünde nikah yetkisine sahip 

olabilmek için herhangi bir yaş sınırlaması söz konusu edilmemiştir. Yazar, bu 

maddede kastedilen yaş sınırlamasının, nikâh akdinin gerektirdiği fiziksel 

yaklaşım için kastedilmesi halinde bile yine de doğru kabul edilemeyeceğini, 

zira şeriata göre bunun şartının da erkekler için on iki ve kızlar için dokuz 

yaşını bitirmek olduğunu ifade söylemektedir. 

Sadrettin Efendi, maddenin, sözleri ile açık olmayan manasının, 

tasarıda onu tamamlayan diğer maddeler ile açıklığa kavuştuğunu belirtmiştir. 

Buna göre; kendisinde ergenlik belirtileri görmeyen ve ergenliğini kabul 

etmeyen kişinin, ergen olduğuna karar verilerek nikah sözleşmesi yapmaya 



 152

yetkili kılınabileceği manasının çıkarabileceğini ancak bu takdirde bile, 

maddenin tasarıya konulmasının hatalı olduğunu ifade etmiştir. 

Yazar, tasarıda, İmam-ı Azam’ın sözlerinin dayanak yapılmış 

olduğunu; İslâm hukukçularından bazılarının yirmi iki, bazılarının ise yirmi beş 

yaşında bulunma şartını öne sürdüklerini dile getirmektedir. Buna göre, İslâm 

hukukçuları arasında ergenlik çağına dair karar verme noktasında bir 

uyuşmazlık olduğunu belirten yazar, İmam-ı Mâlik’in bu konuda tezat 

oluşturan; ergenliğini kabul etmeyen kimsenin, kaç yaşında olursa olsun ergen 

olduğuna karar verilemeyeceğini ifade eden sözünün güvenilir bir nakledilme 

olduğunu ve tasarıyı oluşturan komisyonun bundan haberdar olmadığını ifade 

etmektedir. 

Diğer taraftan Sadrettin Efendi, kararnamenin bu maddesinin; İmam-ı 

Azam’ın; on beş yaşını tamamlamış olan erkek ve kadının ergen, ve yaptıkları 

sözleşmelerin, tek başlarına yaptıkları işlerin itibar edilir olduğuna karar 

vermek gerektiği hakkındaki ikinci sözüne ve diğer imamların çoğunluğunun 

mezhebine göre yazılmış olan Mecelle’nin 986. ve 987. maddelerine aykırı 

olduğunu dile getirmiştir. 

Yazar, bahsettiği tüm bu hususlardan daha önemli olarak; İslâmiyet’in 

erken yaşta evlenmeleri, nesillerinin çokluğuna bağlı olarak göndermiş 

bulunduğunun, diğer pek çok İslâmî ilke gibi bin üç yüz senedir biliniyor 

olmasına rağmen, tasarıyı hazırlayan komisyon tarafından sıkıntı olarak kabul 

edilmesini üzüntü ile karşıladığını önemle vurgulamaktadır. Çünkü, ona göre 

bu şekilde çeşitli yasaların birlikte emredilerek içlerinden birini yapılacak 

sözleşmelerin birine, diğer birini ise diğer sözleşmelere dair kabul etmek keyfi 

bir yaklaşımdır. İslâm hukukçularının sözleri ve şerîat rehberleri buna uygun 

değildir. Zira, şeriatta bir kimsenin ergenliğine karar vermek ile nikah 

yeterliliğine sahip olduğuna karar vermeyi birbirinden ayrı kabul etmek 

tamamen batıl bir yaklaşımdır. 

Yazar, tasarıda kendisinde olgunluk belirtileri ortaya çıkmadan 

ergenliğe ulaşmış olan erkek çocukların mallarının kendilerine hemen 
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verilmesini zararlı gören Şerîat hukukunun; yüklenilmesi gereken vazifelerde 

temkinli davrandığını, bu durumda nikahlanmayı mala karşılık kabul 

etmeyerek her on beş yaşını tamamlayana evlilik hakkını vererek, 

nikahlanmaya layık görmenin dikkate alınmayacağını belirten ifadeyi de 

eleştirmiştir. Öncelikle, buradaki bahşetmek ifadesinin kullanımına eleştiri 

getiren yazar, yalnız kölelere hak bahşedilebileceğini ifade ederek bu sözün 

yalnız Allah’a dair kullanılabileceğini söylemektedir.527 Şerîat hukukunun, 

nikahta malı kıyas kabul etmeyerek, temkinli davrandığını, ancak, burada 

geciktirilmiş olanın nikah değil, mal teslimiyeti olduğunu belirtmiştir. Bu 

geciktirmenin ise sebebi, henüz olgunluğa ulaşmamış bir erkek çocuğun 

ergenliğe ulaştığına karar verildiğinde birçok malın eline verilmesi halinde, 

israfa kalkışıp, o malı ziyan edebilmesi ve haram olan şeylere meyledip, zinaya 

bile cesaret edebilmesi durumudur. Halbuki nikahta israf söz konusu olmadığı 

gibi, eylemin bizzat kendisi israfa engeldir.528 Allah’ın nikah çağına varıncaya 

kadar öksüzleri deneyip, onlarda olgunluk belirtileri görünce mallarını 

kendilerine vermeyi buyuran sözleri529 nikah yetkisi ve nikah ergenliği 

kavramlarının olumlu şartlar olduğunun Allah tarafından bildirildiğini 

göstermektedir. Bu durumda komisyonun bu konudaki yaklaşımları Kur’an’ın 

tam tersi olarak ön plana çıkmaktadır. Sadrettin Efendi, uygulanma aşamasında 

birçok karmaşıklığa sebebiyet vereceğini bildirdiği bu dördüncü maddenin 

hiçbir faydası ve neticesi olmayacağına dair açıklamalarından sonra, 

kararnamenin beşinci maddesi ile ilgili düşünce ve eleştirilerini aktarmaya 

geçmiştir.  

Yazar, bu maddede; on sekiz yaşını tamamlamış olan ergen çocuğun 

erişkin olduğunu beyan ederek mahkemeye müracaat ettiği takdirde, hakimin 

evlenmesine izin verebileceğine dair ifadeyi ele alarak eleştiri konusu 

yapmaktadır. Ona göre, sözü edilen ergen kişinin bir önceki maddedeye bağlı 

olarak aklen ergenliğe ulaşmış olan özgür bir kişi olarak Allah tarafından 
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evliliğine izin verilmiş olması sebebiyle, hakimlerin izinlerine muhtaç olması 

söz konusu değildir. Bu şekilde alacağı izin kağıdının şerîata göre herhangi bir 

kıymeti de bulunmamaktadır. Yazar, diğer milletlerin böyle bir durumda 

uyuşmazlık ve anlaşmazlığa düşebilecekleri halde, son derece açık ve anlaşılır 

bir din olan İslâmiyet’in meseleyi hiçbir tereddüde yer bırakmaksızın 

hallederek, ilgili kişilerin nikah sözleşmelerinin yeterli olduğuna dair bir ilanda 

bulunduğunu vurgulamaktadır. 

Bununla beraber, eğer izin kağıdı alınacaksa, hakim de bu kağıdı 

verecektir. Ancak bunun bir izin olarak ifade edilmiş olması meselenin 

suistimal edilmesine sebebiyet vermektedir. Söz konusu suistimaller, izin 

verilmesi esnasında gerçekleşecek, tarafların sahip oldukları mevki ve 

servetlerine göre, kin güdenlerin, aç gözlülerin mahkemeyi aldatmalarına bağlı 

olarak ortaya çıkabileceği gibi, memurlukların ve idari makamların da sürekli 

olarak müdahalelere uğramasına yol açacaktır. Bu durumda hakimler de güç 

durumda kalacaklardır. Diğer taraftan mahkemelerin verdiği nikah izinleri, 

şerîatın izni zannedilebileceği gibi, daha sonra bu izinle yapılmış olan nikah 

sözleşmelerinin bozuk olduğunu iddia edenlerin ortaya çıkması da, bir takım 

çirkin davalara sebebiyet verecektir. Sonuç olarak bu davalar esnasında bazı 

hakimler de bütün bu görüşlerin etkisinde kalıp şeriata tamamen aykırı olan 

tamamen batıl kararlar verebileceklerdir. 530 Diğer taraftan bu madde, velisi 

olmayanlara hakimin izin vermeyeceği ve söz konusu kararnamenin dokuzuncu 

maddesine bağlı olarak, baba tarafından olan akrabaların da veli sayılamayacak 

olması sonucunu getirmiştir. Yazar, izin kağıdı almadan evlenmenin de ceza 

kanununa eklenmiş olan maddeler ile yasaklanmış olması sebebi ile, bu 

durumda kimsesiz ve muhtaç olup, evlilik yolu ile sığınmaya ve sıkıntılarından 

kurtulmaya muhtaç olan genç kızların bu nimetten mahrum kalacaklarını ve 

bunun sonucunda fakirlik ve sıkıntı içinde sefil ve şaşkın bir halde 

kalmalarından ötürü ahlaklarının da bir müddet sonra bozulacağını, memlekette 

fuhuşun ve zührevi hastalıkların artacağını belirtip böyle bir durumda yararın 
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nerede olduğunu sorgulamaktadır. 531 Sadrettin Efendi’nin ifade bulmuş olan 

tüm bu sözlerinden anlaşılmaktadır ki; Hoca Efendi, aile ve tüm hukuk 

konularında yalnız ve ancak, İslâmiyet’in temel kaynağı olan Kur’an-ı 

Kerim’in dikkate alınması gerektiğine, bunun dışında hazırlanan tüm 

düzenlemelerin, yapılması planlanan tüm uygulamaların yanlış olduğu kadar, 

toplumsal düzende büyük sıkıntılar yaratacağına inanmaktadır. İslâmiyet’in 

belli bir esası, usulü ortaya koyarken her türlü toplumsal etkeni dikkate alarak 

hiçbir zaafiyete yer vermeden bunu yaptığını düşünen Sadrettin Efendi’nin, 

toplumsal ve ahlakî tüm meselelerde; dinin üzerinde hukuk sistemini, alimlerin 

üzerinde de hakimlerin karar mekanizması olarak gösterilmek istenmesine 

tepkisi oldukça belirgin gözükmektedir. 

Sebîlü’r Reşad Dergisi’nin 1335 yılında çıkarılmış olan 388. sayısının 

418.sayfasında, Sadrettin Efendi tarafından kaleme alınmış olan Hukuk-ı Âile 

ve Usûl-ı Muhâkemât-ı Şeriyye Kararnameleri Hakkında adlı makalenin bu 

bölümünde, söz konusu kararnamenin çok evlilik meselesi hakkındaki 38. 

maddesi ile ilgili görüşlere yer verilmiştir. Sadrettin Efendi; üzerine 

evlenmemek ve evlenildiği takdirde ise kendisi veya ikinci kadını boş olmak 

şartıyla nikahlamanın, itibar edilen şart olduğuna dair sözlere yer veren 

maddeyi yine kendi görüşleri doğrultusunda gerekçeleri ile birlikte 

eleştirmektedir. Öncelikle buradaki mu’teber yani, itibar edilen hususun, 

‘üzerine evlenmemek’ şartı mı, yoksa ona ilave edilen ‘talak’, yani boşanma 

şartı mı olduğunu sorgulayan yazar, eğer böyle bir şart ifade ediliyorsa bunun 

hangi İslâm hukukçusunun sözleri olduğunu ve hangi sebeple dikkate alınmaya 

değer olduğunun açıklanmış olması gerektiğini söylemektedir. Eğer, böyle bir 

şartın doğru olmadığı kabul ve itiraf ediliyor ve yalnızca talak usûlünün itibar 

edilir olduğu ifade ediliyor ise, bunun mevcut nakiller ve Malikiye Mezhebi’ne 

dayandırılarak doğru kabul edilebileceğini, ancak bunu ifade etmek için de ayrı 

bir maddeye gerek olmadığını belirtmektedir. Zira, bu husus kararnamenin 106. 

maddesinin hükümlerine dahil olması sebebiyle, bu konu ile ilgili olarak ayrı 

bir kanun maddesi yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Çünkü, mevzu kural 
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ve ölçüye dayandırılmaya değer değildir. Nikahtan önce boşanma ile ilgili bir 

şey ortaya atmak, uyuşulmayan işlerden olduğu gibi, Şafi’i ve Hanbeli 

mezheplerinde doğru ve itibar edilir olmayıp, bu gibi şartlar ve anlayışlar ile 

sözleşmesi yapılan nikahlar kabul görme ve güvenilir olma niteliklerine sahip 

değildir. Keza, bu usulün, Hanefi ve Mâliki mezheplerinde dahi nefret 

uyandırdığı ve çirkin görüldüğü, haram derecesinde uygunsuz kabul edildiği, 

itibar edilen İslâm hukuk kitaplarında şer’i kanıtlarla birlikte açıkça 

anlatılmıştır. 

Sadrettin Efendi, kararnameyi hazırlayan komisyonun, çok evliliği; 

sanki çok zarar verici bir uygulamaymışcasına; azaltma ve sınırlandırma arzusu 

içinde olduklarının ve bu tavırlarını özellikle kadınlara açıkça göstermenin ve 

öğretmenin onların haklarında hayırlı olacağını zannettiklerinin, kararnamenin 

içeriğinden açıkça anlaşıldığını ifade etmiştir. Halbuki İslamiyet’i bilen aklı 

başında kadın ve erkekler, dinlerinin hükümlerini bilen ve ona sıkıca 

tutunanlar, haram olan şeylerden kaçınanlar, uğursuz sözleri hayırlı söz kabul 

etmeyecek, bu sözlerden hayır ve uğur beklemeyeceklerdir. Cahiller ve 

uğursuz olanın etkisi altında kalanlar ise, nikah vakti geldiğinde, boşanmanın 

lafını bile etmek istemeyeceklerdir.  

Sadrettin Efendi, makalesinde, konunun gereğince dikkate alınıp, 

incelendiğinde oluşturulmak istenen şartların hiç te zannedildiği gibi kadınlar 

için uygun değil, bilakis büyük ölçüde zarar verici olduğunu beyan etmektedir. 

Bu durumun sadece servet sahibi zenginlerden olanların yararına olacağını, 

ancak böyle bir durumda onları nikahlayanların zaten bu şartlar olmasa da 

onların üzerine evlenmeyeceklerini dile getiren yazar, orta halli ve fakir 

insanlar için ise, bu maddenin her zaman ciddi manada sıkıntı verici olacağını 

vurgulamıştır. Çünkü kadının bazen çocuğu olmayacak, bazen hastalıklı olacak 

veyahut tedbirsiz ve beceriksiz olduğu için ev işlerini idare edemeyecek, 

kadınlık vazifelerini hakkıyla yerine getiremeyecektir. Koca tekrar evlenmeye 

muhtaç olacak ancak karısını da terk etmek istemeyecektir. Bu durumda koca, 

karısının haklarını gözetecek, karısı da üzerine evlenilmesine rıza gösterecektir. 

Gerektiğinde ortağına, yani kumasına nöbetini devredecek ve böylece geçinip 

gideceklerdir. Ancak arada eğer böyle şartlar söz konusu olursa, koca, karısını 
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terk etmek zorunda kalacak ve bir daha da geri alamayacaktır. Sözde kadının 

çıkarlarını gözetmek için koyulan bu şart, bilakis onun perişan olması 

sonucunu getirecektir. Kimsesiz ve sefil bir şekilde kalan kadın, içine düştüğü 

durumun sorumlularına intizar edecektir. Erkekler ise, bu durumu başlangıçtan 

itibaren düşünmüş olup, böyle haram bir şart altına girmek istemeyeceklerdir. 

Kızın ailesi tarafından teklif ve ısrar edildiği takdirde bile, genellikle kabul 

edilmeyecek, taraflar birbirlerini beğenmiş, nikah sözleşmesinin gerekleri 

yerine getirilmiş ve arada güzel bir birliktelik kurulmuş iken, bu nefret 

uyandıran şart yüzünden bozulacak, yerini kin ve düşmanlık alacaktır. 

Sadrettin Efendi, bu konuda eğer bir madde yazılacaksa, ‘üzerine evlenmemek’ 

gibi nikah sözleşmesinin gereğini kuvvetlendirici olmayan bu şartın batıl, 

nikahın geçerli olduğunun ifade edilmesi gerektiğini belirterek bir kez daha söz 

konusu maddenin de kendinden öncekiler gibi şer’i açıdan kabul edilmeye 

değer olmadığını ifade ederek sözlerini tamamlamıştır.532 Sadrettin Efendi’nin, 

söz konusu kararnamenin düzenlediği maddeye yönelik tepkisinin nedeni 

kararnamenin “çok eşlilik” uygulamasına muhalif gördüğü tavrı sebebiyledir. 

Sözlerinden de anlaşılmaktadır ki, “çok eşlilik” uygulaması Hoca Efendi’ye 

göre İslâmiyet tarafından gerekli görülmüş bir uygulama olup, hiçbir açık 

noktaya, yer vermeyecek şekilde etraflıca düşünülüp düzenlenmiştir. 

Dolayısıyla, İslâmiyet’in, pek çok toplumsal ve ahlakî sıkıntıya mahal 

vermemek maksadıyla öngördüğü bu uygulamayı topluma yanlış aksettirip, 

kafaları karıştırmak; ve bunun kadınların haklarını gözetmek adına yapıldığını 

iddia etmek, aile ve toplum yapısını bozmaya çalışmaktan öte bir davranış 

değildir. 

Sebîlü’r –Reşat dergisinde “çok eşlilik” üzerine kaleme alınmış olan ve 

bu konuda en önemli referanslardan biri kabul edilen bir başka makale, 

derginin 275. sayısının, 226. sayfasında İçtimaiyyât bölümünde yer almaktadır. 

Aksekili Ahmet Efendi tarafından kaleme alınan bu makalenin adı İslâmiyet ve 

Taaddüd-i Zevcat olarak seçilmiştir. Yazar, makalesine giriş bölümünde bu 

yazıyı neden yazmış olduğunu açıklayıp, kullanmış olduğu kaynakların bir 
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dökümünü yapmıştır. Uzun zamandır çok eşlilik ve boşanma konularının 

gündemde oluşu, İslâmiyet’i dışarıdan ve eksik öğrenenlerin yanlış 

yorumlamalarını düzeltme isteği ile birleşince, artık bu konuda açıklayıcı bir 

makale yazmanın zorunlu hale geldiğini ifade ederek yazısına başlamıştır. 

Yazar, öncelikle hem Avrupa adı verilen Hristiyan dünyasını, hem de 

Batı’yı taklit etme hevesindeki kişilerin bazı konuları bahane ederek, 

İslamiyet’i baltalama hevesinde olduklarını dile getirmektedir. İslâmiyet’i 

yıkmak için ortaya atılan bu meselelerin, çoğu kez İslâmiyet’ in temel 

eğilimlerinden olmayışının, şaşırtıcı bir durum olduğunu belirten yazar, “çok 

eşlilik” meselesinin de kasıtlı bir şekilde ortaya atılan mevzulardan biri 

olduğunu ifade etmektedir.  

Aksekili Ahmet Efendi, çok evlilik hakkında gerek Avrupalılar, gerekse 

her konuda onları taklit etmeye çabalayanlar tarafından çok sayıda karşı 

çıkışların, itirazların olduğunu dile getirmektedir. “Çok eşlilik” meselesinin 

İslâmiyet’te var olduğunu söyleyenler arasında hiç kimsenin, “çok eşlilik”in 

İslâmiyet’teki yerini, önemini ve şeriatın bu konudaki emirlerini, neden 

meydana geldiğini incelemediğini veya incelemek istemediğini ifade eden 

yazar, bunun nedeni olarak ta, “çok evlilik” meselesine dair ortaya atılan 

düşüncelerin çoğunun, bu meseleyi İslâm dini’nin zorunluluklarından biri 

olduğu düşüncesi üzerine temellendirilmesini göstermiştir.  

Aksekili Ahmet Efendi, “çok eşlilik”in İslâmiyet’in en önemli 

mevzularından biri olduğunu inkâr etmediğini, ancak bir o kadar da yanlış 

anlaşılan bir mesele olduğunu ifade etmektedir. Çok eşlilik meselesinin 

İslâmiyet’te genel bir kural değil, ancak zorunlu hallerde izin verilmek üzere 

şerîata uygun olarak kabul edilen bir uygulama olduğunu ve İslâmiyet’te asıl 

genel kuralın tek eşlilik olmasına rağmen, meselenin itirazcılar tarafından 

İslâmiyet’in temel unsurlarından biriymiş gibi gösterilmek istendiğini dile 

getirmektedir. Yazar, çoğu Avrupalının, Müslümanların adetlerini, kadınlara 

duydukları saygıyı gösterme şekillerini, sırf fiziksel tatmin almak adına birden 

fazla kadınla evlilik yapan çok sayıda Müslümanlar’a dair işittiklerini, aynı 
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kocadan çocuk sahibi olan birden çok kadının arasında meydana gelen 

düşmanlık, kıskançlık, kin duyguları ve kavgalara dair anlatılanları, İslâmiyet’ 

in uygun bulduğu “çok eşlilik”in genel ahlâkı ve sosyal hayatı bozduğu 

düşüncesiyle Müslümanlık için büyük bir kusur saydıklarını belirtmiştir. 

Aksekili Ahmet Efendi, bütün bu gerekçeler sebebiyle “çok evlilik” 

uygulamasının toplumsal hayat için son derece zararlı, kötü ve kanunsuz 

olduğuna kanaat getiren Avrupalıların, toplumsal hayatın en önemli 

meselelerinden biri kabul edilen “çok eşlilik” ile ilgili yargıya varabilmeleri 

için yeterli bilgi ve dayanağa sahip olmadıklarını dile getirmektedir. Ona göre, 

bu önemli mesele hakkında karar vermeden önce İslamiyet’in ilk ortaya çıktığı 

zamandan başlayarak, erkek ile kadının doğuştan gelen özelliklerine, karı 

kocalıktan kastedilen şeyin aslında, himaye etmek olduğuna, ümmete bakılıp 

kadınların ve erkeklerin sayısı kıyaslandığı takdirde, kadınların mı erkekleri 

kontrol altına alacakları, ya da erkeklerin mi kadınları himaye edecekleri veya 

her iki cinsin de birbirlerini himaye etme ihtiyacı duymadan yaşayıp 

yaşayamayacaklarına mutlaka bakmak gerekmektedir. 

Yazar, bütün bu incelemeyi, yaptıktan sonra Kur’ an-ı Kerim’ e bakılıp, 

kutsal kitabın “çok eşlilik” meselesini, yerine getirilmesi istenilen bir dini emir 

mi, yoksa sıkıntılı, çaresiz zamanlarda birçok olumsuz şartın baskısı altında 

şeriatın uygun gördüğü bir durum olarak mı gösterdiğini anlamak gerektiğini 

belirtip, ancak bundan sonra, “çok eşlilik” in zararlı veya yararlı olduğuna 

karar vermeye hak görülebileceğini belirtmiştir. Aksekili Ahmet Efendi, Kur’ 

an-ı Kerim’i bu konuyla ilgili olarak incelemeden önce bilinmesi gereken bazı 

hususları sıralamıştır. Buna göre:  

1) Tabii ilimler ile ilgilenenlerin herkesten daha iyi bildikleri gibi 

erkeğin doğasının, yaradılışının kadınınkinden tamamen farklı olduğunu ifade 

eden yazar, düşünce yapıları arasında önemli farklılıklar bulunan bu iki farklı 

varlıktan erkeğin kadına olan ihtiyacı ve isteğinin, kadının erkeğe olan 

ihtiyacından ve isteğinden çok daha fazla olduğunu ifade etmektedir. Yaradılış 

ve huy bakımından erkeğin arzu ve isteğinin kadınınkinden çok daha fazla 

olduğunu söyleyen yazar, çok nadir olarak bu isteği az olabilen erkeklerin 

olduğunu, ancak kadınlar arasında erkeğe arzu ve isteği az olan kadınların 
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çokça bulunduğunu belirtmiştir. Kadınların da erkeklerin kendilerine karşı olan 

ilgi ve alakalarına, erkeklerin yanında sahip olacakları saygı ve hürmete 

düşkün olduklarını ifade eden yazar, kadınların bu düşkünlüklerinin olmaması 

durumunda, kadınlar arasında “çok eşlilik”e rağbet etmeyen kadınların 

sayısında artış olabileceğini düşünmektedir.  

Kadınların en büyük arzusunun erkeklerin ilgisini çekip onların yanında 

bir yer edinebilmek olduğunu söyleyen yazar, kadınların bu istek ve 

arzularının, erkeklerin kadınlara duyduğu fiziksel istek ve arzudan farklı 

olduğunu dile getirmektedir. Bu konuda toplumsal olarak göz ardı 

edilemeyecek olan en önemli gerçeğin “kadının erkeğin korumasına ihtiyaç 

duyması” olduğunu söyleyen yazar, erkeğin kadına vereceği değerin 

miktarının; kadının erkeğin yanında duruşuna, erkeğine duyduğu minnet 

duygusunu ona gösterme şekline ve kadına duyacağı istek ve sevgiye bağlı 

olarak değişeceğine inanan kadının, erkeğe olan davranış biçiminin yüzyıllardır 

bu inancın etkisiyle şekillendiğini belirtmiştir.  

Kadınların erkeğin yanında bir yer kazanabilmek amacı ile sürekli 

olarak erkeklerin ilgi ve sevgisini kendi taraflarına çekmeye çalıştıklarını 

söyleyen yazar, erkeğin gözüne girmek ve onun yanında özel bir yer 

edinebilmek, kendisinden başka kadınlar ile muhabbetlerine engel olmak için 

ne gerekiyorsa yaptıklarını dile getirmektedir. Yazar, kadınların bütün bu 

çabalarının nedeni olarak, daha önce belirttiği gibi erkeğin kadına duyduğu 

ihtiyaç ve istekten farklı olarak erkeğin himayesine muhtaç olan kadınların, 

erkeklerin yanında sahip olacağı yerin yükselmesi, ayrıcalıklara sahip olmaları 

ve bu ayrıcalıkları ellerinden çıkarmak istemeyişleri olarak göstermektedir. Bu 

durumda erkek için en baskın olan duygu neslini devam ettirmektir.533 

2) Yazar, konuyla ilgili bilinmesi gerekli ikinci mevzuyu erkek ile 

kadının evlilik sebebi olarak belirlemiştir. İnsan soyunun devamını getirme 

ihtiyacı ve isteğini evliliklerin temel sebebi olarak gördüğünü ifade eden yazar, 

fiziksel yakınlık kurma ihtiyacını izdivaç sebebi olarak değil, soyun devamını 

sağlayan önemli bir unsur olarak değerlendirdiğini ifade etmektedir. Birlikte 
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yaşama, birbirine dayanma, bir himaye bulma, aile kurma gibi önemli birçok 

yararı olsa da, evliliklerde asıl amacın neslin devamını sağlamak olduğunu 

belirtmektedir.  

İnsan soyunun üreme yoluyla devamını evliliğin temel sebebi olarak 

gören yazar, bu düşünceyle söylemek istediği asıl mevzuya gelmiştir. “Çok 

eşlilik”in olağan karşılanması gerektiğini, çünkü kadınların ellili yaşlara 

geldiklerinde yaradılışları dolayısıyla fiziksel ve ruhsal pek çok değişime 

uğrayarak, çocuk sahibi olmaya istekleri ve yeterlilikleri kalmadığını, 

dolayısıyla çocuk sahibi olma yeteneğini kaybeden kadının neslin devamını da 

getiremeyecek olması sebebiyle, erkeklerin birden çok kadınla evlenmelerine 

izin verilmesi gerektiğini açık bir şekilde ifade etmektedir. Erkeklerin birden 

çok kadınla evlenmelerine izin verilmemesi durumunda, ömürlerinin yarısının 

evliliğin gerçek sebebi olan nesillerini devam ettirmekten mahrum bir şekilde 

boşa geçeceğini ifade eden yazar, erkek ile kadının aynı yaşlarda olsalar dahi, 

erkeğin neslini devam ettirme yeterliliğinin kadından çok daha fazla ve daha 

uzun süre olduğunu ve bu konuda kadın ile erkek arasındaki büyük farkın 

bilinerek ona göre düşünülmesini ve yorum yapılmasını istemektedir. 

Aksekili Ahmet Efendi, erkeğin neslini devam ettirme kabiliyetinin 

kadından çok daha fazla olduğuna dair sözlerine, Avrupalı bilginlerin 

ifadelerini referans göstererek devam etmektedir. Buna göre, yüz tane kadınla 

birlikte yaşayan bir erkeğin nesline yüz insan katacağını, ancak yüz erkekle 

yaşayan bir kadının nesline bir insan katabileceğini, bilimsel bir kanıt olarak 

sunmaktadır. Doğa kanunlarının da bu yolla çok eşliliği onayladığını dile 

getiren Aksekili Ahmet Efendi, tek bir kadının; evliliğin tek sebebi olarak 

gördüğü; neslin devamını sağlamaya yeterli olmaması nedeniyle, bir erkeğin 

birden fazla eş almasını; makalesinin başında söylediği gibi, zor zamanlarda 

izin verilebilecek bir uygulama olarak değil; bir gereklilik olarak gördüğünü 

açıkça ifade etmiş olmaktadır. 534 

                                                                                                                                 
533 Aksekili Ahmet Efendi, “İslâmiyet ve Taaddüd-i Zevcât”, İçtimaiyyât , Sebîlü’r-Reşât, S. 
275, s. 226. 
534 A.e., s. 227. 
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3) Yazar, çok eşliliğin gerekliliği konusunda öne sürdüğü noktaların 

sonuncusu olarak, dünya üzerindeki kadın erkek nüfusunun oranını 

göstermiştir. Buna göre kadınların dünya üzerindeki miktarının çok daha fazla 

olduğunu belirten yazar, askerlik görevi ve yapılan savaşlar sonucu, erkek 

nüfusun daha da azaldığını ve hayatta kalanların da evlilik için gerekli olan 

geçim kaynağını sağlama yeterliliğinde olmamaları sebebiyle evlenemedikleri 

yorumunu yapmaktadır. 

Bütün bu koşullar göz önüne alındığında, maddi ve manevi yeterliliği 

olan erkeğin, birden fazla kadını almasına izin vermenin, birçok kadını başıboş 

ve yararsız halde bırakılmaktan kurtaracağını; doğanın ve İslâm toplumunun 

kendilerinden beklediği; neslin devamını sağlama vazifesini sürdürmelerini 

sağlayacağını ifade ederek aksi takdirde erkeklerin nesillerini devam ettirme 

isteğini yerine getiremeyişlerinden ötürü türlü beden ve akıl hastalıklarına 

yakalanacaklarını belirtmektedir. Böyle bir durumda kadınların, insan toplumu 

için bir nimet sayılırken, zavallı hale düşeceklerini ve toplum yapısı için büyük 

bir bela haline geleceklerini, zinaya yol açacaklarını ve özellikle zenginlikleri 

ve fiziksel güzellikleri olmayan diğer kadınlar için büyük bir sıkıntı 

yaratacaklarını ifade etmiştir. 

Aksekili Ahmet Efendi, “çok eşlilik” uygulamasına Avrupa’da izin 

verilmemesinin, ifade etmiş olduğu tüm bu belaların ve sıkıntıların yayılmasına 

sebep olduğunu vurgulamaktadır. Avrupalı bilim adamlarının ve düşünürlerinin 

toplum yapılarında meydana gelen bütün bu sıkıntıların çözümü olarak türlü 

görüşler öne attıklarını, hatta bazılarının tek çare olarak çok eşliliğin 

uygulanmasını açıkça önerdiklerini iddia etmektedir.  

Aksekili Ahmet Efendi, Batı dünyasında ortaya atılan tüm bu görüşler 

ile ilgili olarak en dikkat çekici olan noktanın; “çok eşlilik” uygulamasını dile 

getirenler arasında bazı İngiliz bayan yazarlarının da bulunması olduğunu 

belirtmektedir. Kadınların, yaradılışları itibariyle, insanlığın yararından fazla, 

vicdan ve duygularıyla hareket etmeleri sebebiyle çok eşlilikten nefret 

ettiklerini dolayısıyla, özellikle de okumuş Avrupalı kadınların bu meseleye 

olumlu yaklaşmalarının oldukça şaşırtıcı olduğunu ifade etmektedir. Aksekili 

Ahmet Efendi, bütün bu saymış olduğu gerekçeler, referanslar doğrultusunda, 
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çok eşliliğin izin verilmesi gereken önemli ve yerinde bir uygulama olduğunu 

bir kez daha belirterek makalesine son vermiştir.535 Aksekili Ahmet Efendi’nin, 

bu makalesi, yazılmış olduğu yıldan itibaren, çok eşlilik konusunda çoğu 

zaman referans olarak gösterilen, bazen de eleştirilen konu ile ilgili olarak en 

çok gündeme gelen düşünce yazılarından biri olarak kabul edilmektedir. Ahmet 

Efendi’nin ifadelerinden açık bir biçimde anlaşılmaktadır ki; yazar, “çok 

eşliliği” sıkıntılı zamanların bir çözüm yöntemi olarak değil, hayatın doğal bir 

gerekliliği olarak görmektedir. Bu doğrultuda, konuya getirilen eleştiriler, onun 

eleştiri konusu olmaktadır. “Çok eşlilik” meselesini tartışma konusu 

yapanların, konuya vakıf olmadıklarını, kadınların ise, toplum yararından çok 

duygusal tatminlerini düşünme eğilimlerinden ötürü, meseleye doğru bir gözle 

bakamadıklarına inanmaktadır. Zira, İslâmiyet, öngördüğü diğer pek çok 

uygulamada olduğu gibi, doğal hayatın sürebilmesi, toplum ahlâkının ve 

düzeninin korunabilmesi maksadıyla “çok eşlilik” uygulamasını getirmiştir. 

3.2.2. Örtünme (Tesettür) 
II. Meşrutiyet sonrası ortaya çıkan tüm fikir akımlarında kadın sorunu 

ele alındığında “örtü” konusu, her dâim en önemli tartışma noktalarından biri 

olmuştur. Ancak konunun hassâsiyeti sebebiyle bu konuda söz söylemek, fikir 

beyanında bulunmak da bir o kadar cesaret istemiştir.536 II. Meşrutiyet Dönemi 

İslamcılık düşüncesinin en önemli yayın organı olarak kabul edilen Sebîlü’r-

Reşat dergisinin 269. sayısının 130. sayfasında “İçtimaiyyât” bölümünde 

Muhammed Ferit Vecdi’nin kaleme almış olduğu; “Kadınlara mutlak hürriyet 

vermek isteyenlerin elinden vay o bîçarelerim başına!” adı verilmiş olan 

makalede konu İslâmcı bir bakış açısı ile detaylı bir şekilde ele alınmıştır. 

Muhammed Ferit Vecdi, makalesine İbrahim Ali Efendi’nin bir 

yazısından almış olduğu genişçe bir alıntı ile başlamaktadır. Bütün 

düşüncelerini ve eleştirilerini bu alıntı üzerinden yapan yazarın, kendi 

sözlerinden önce bu alıntıdaki ifadelere bakmak yazarın hangi fikirleri 

eleştirdiğini anlayabilmek açısından önem taşımaktadır. 

                                                 
535 A.e., s. 228. 
536 Kurtoğlu, a.g.e., s. 126. 



 164

Muhammed Ferit Vecdi tarafından olduğu gibi aktarılan bu alıntıda; 

İbrahim Ali Efendi, sözlerine öncelikle kadınların insanlığın yarısı, aile 

kurumunun ruhu, cemiyetin esası ve insan ırkının var edicisi olduklarını ifade 

eden yüceltici tanımlamalarla başlamaktadır. Ardından kadınların içinde 

bulundukları haksız muamelelere ayrıntılı bir şekilde değinen İbrahim Ali 

Efendi, kadınların zamanlarının büyük bir kısmını evlerinde rehin olarak 

geçirdiklerini, dış dünyayı oldukça sınırlı bir çevreden görebildiklerini, çünkü 

ilmî, fikrî bütün cemiyetlerden mahrum bırakıldıklarını ifade etmektedir. 

Kadınların dinî bilgilerinin de oldukça sınırlı olduğunu belirten yazar, evleri 

dışında herhangi bir ortamı teneffüs edemeyişlerinden dolayı, kadınlar için 

büyük bir üzüntü duymaktadır. 

İbrahim Ali Efendi, makalesinin bundan sonraki kısmında kendini de 

içine alarak erkekler âlemini, kadınlara karşı haksız yaklaşımları sebebiyle 

suçlamaktadır. Onlara evdeki herhangi bir eşyamışçasına muamele eden erkek 

zihniyetini eleştiren yazısında, kadınların ruhsal ve beyinsel gelişimlerini 

tamamlayacak, ahlâkî bakımdan onları yükseltecek her türlü eğitimden ve 

sosyal faaliyetten uzak bırakıldıklarını belirtmektedir. Ahlâkları güzelleşmiş ve 

yükselmiş özgür kadınların yetiştirecekleri evlatların da cemiyetin seviyesini 

yükselteceğini belirten makale, kadınların mevcut olumsuz koşullarının 

düzeltilmesine en önemli gerekçe olarak, toplumun daha ileriye gitmesini 

sağlayacak olan yeni neslin en iyi şekilde yetiştirilmesi gerekliliğini öne 

sürmektedir. Muhammet Ferit Vecdi’nin, İbrahim Ali Efendi’ den birebir 

yapmış olduğu alıntının son bölümünde kadınların içinde bulunduğu durumun 

sebebi olarak erkeklerin cahillikleri ve kıskançlıklarının yanı sıra bencillikleri 

de gösterilirken, kadınların içinde bulundukları durumu iyileştirmekten 

kastedilenin; onları haremlerinden çıkarmak ve kocalarından başka erkeklerle 

bir araya getirmek olmadığı önemle vurgulanmaktadır. 

Muhammet Ferit Vecdi, İbrahim Ali Efendi’den yapmış olduğu 

alıntının ardından konuyla ilgili kişisel fikirlerini, makale üzerinden yaptığı 

kapsamlı eleştiriler yolu ile açıklamaya başlamaktadır. Yazar, konuyla ilgili 

olarak yaptığı açıklamalarına ilk olarak, kadının örtünmesi meselesi ile 

terbiyesi ve ahlakının yükseltilmesi meselelerinin ayrı mevzular olduğunu ifade 
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ederek başlamaktadır. Kadınlara İslâmî ilime ve geleneklere uygun olmak 

koşuluyla bütün haklarının verilmesine karşı olmadıklarını ifade eden yazar, 

İslamî hukuk kurallarını kapsayan şeriatın Müslüman kadınlara, Avrupalı 

kadınların bile sahip olmadıkları haklar bağışladığını söylemektedir.  

Örtünme meselesine bu noktada özellikle değinen yazar, kadınların 

haklarının ihlâl edilmesi ile örtünme konusu arasında kurulmaya çalışılan 

ilgiye şiddetle karşı çıkarak, en fazla haksızlığa uğrayan, erkekler tarafından en 

fazla hor görülen kadınların örtülü olmayan kadınlar olduğunu ifade ederken. 

bu görüşüne kanıt olarak ta çiftçi kadınları ile bedevi kadınlarını örnek 

gösterip; bu kadınların açık olmalarının onlara haklarını kazandırmadığını 

belirtmektedir. Açıklığın bir özgürlük vesilesi olamayacağını daha etkili bir 

şekilde ifade etmek isteyen yazar, bir sonraki adımda Afrika ve Avustralya’da 

yaşayan kadınları örnek göstermektedir. Bu kadınların sadece örtünmemiş 

değil yarı çıplak vaziyette yaşamalarına rağmen, esaretin en alt basamaklarında 

bulunduklarını ve erkeklerin nazarında zerre kadar kıymetleri olmadığını, öyle 

ki öldürülmelerinin bile suçtan sayılmadığını vurgulamaktadır. 

Muhammet Ferit Vecdi, hal böyle iken, meselenin çözümlenebilmesi 

için, öncelikle milletin eğitimi ve terbiyesi ile kadın ve erkeğin haklarının, 

İslâm ilmi ve gelenekler çerçevesinde sınırlandırılmasının yeterli olacağını 

ifade etmektedir. Yazar, evli olmadıkları halde, gerek Şeriat gerekse karı 

kocanın görevleri hakkında sahip oldukları bir miktar yetersiz teorik bilgiye 

dayanarak, bütün fenalıkların kaynağı olarak gördükleri “örtünme”yi kaldırmak 

isteyenleri hayretle karşıladığını ifade etmektedir. Örtünmenin eğitim ve 

terbiyeye hiçbir şekilde mani olmadığını, bilakis erkekle kadın arasında zararlı 

olabilecek herhangi bir münasebete izin vermeyeceği için, hedeflenen 

gelişmeyi kolaylaştıracağını belirtmektedir.  

“Yazar hazretleri” diye seslendiği alıntının sahibine, iddia ettiği fikirler 

sebebiyle, burada alaycı bir gönderme yaptığı anlaşılan Muhammet Ferit 

Vecdi, kadınların hallerini acıklı bulan yazarın eksik bulduğu bir ifadesini 

tamamlama gereğini duyarak, içinde bulunulan vaziyetin sorumluları olarak 

erkekler kadar kadınların da cahilliğini göstermektedir. Ve bu cehaletin çözüm 

yönteminin de de, kadınları değil, onların okuyacakları mektepleri açarak, 
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gereken eğitim ve terbiye yöntemlerini uygulamak olduğunu ifade etmektedir. 

Alıntı yaptığı yazarın örtünme konusundaki fikirlerine hiçbir şekilde 

katılmayan Muhammet Ferit Vecdi, eğer örtünme, uygulanacak bu eğitim ve 

terbiye yöntemlerine, uygulanması gereken hukuk kaidelerine ve ailenin 

vazifelerini öğrenip bunlara bağlı kalmaya engel teşkil ediyorsa, yazarın bunu 

mutlaka ispatlaması gerektiğini, ama ispat bulmakta zorlanacağını 

vurgulamaktadır. 537 

Muhammet Ferit Vecdi, makalesinin devamında örtünme hususundaki 

kişisel fikirlerini daha açık bir şekilde dile getirmektedir. Kadın meselesinin 

ana teması olarak “örtünme” konusunu algıladığı anlaşılan yazar, örtünmenin 

kaldırılması halinde, kadın ve erkek arasında gelişecek münasebetin, İslâm 

toplumundaki düzenin perişan bir hale gelmesi ile sonuçlanacağına dikkati 

çekmektedir. 

Yazar, böyle bir durumda Müslüman kadınlarının, Şerîat ve doğuya ait 

gelenekler tarafından kendilerine bağışlanmış ve henüz Avrupalı kadınlara 

verilmemiş olan önemli haklardan mahrum kalacaklarını ifade etmektedir. 

Kadınların artık yaşamlarını sürdürebilmek için fabrikalarda, tezgâhlarda 

erkekler ile bir arada çalışmak mecburiyetinde kalacaklarını ve hatta 

kocalarının zevk ve eğlencesi için didinmeye sevk edileceklerini dile 

getirmektedir. 

Muhammet Ferit Vecdi, kadınların sözde özgürlükleri neticesinde, 

bütün bu gelişmelerin sonunda esaretlerin en büyüğüne yakalanacaklarını 

belirtmektedir. Milyonlarca batılı kadının fabrikalarda ocakların karşısında 

çalışırken yüzlerinin kavrulduğunu, bellerinin hayatın sıkıntıları altında daha 

genç yaşta iki büklüm kaldığını söyleyen yazar, kadınların bu içler acısı 

durumunun nasıl olup da Avrupa’da kadına iş bulmak ve kadını esaretten 

kurtarmak meselesi olarak görüldüğünü, zirâ kadın hakları ve kadınları 

esaretten kurtarmak adı altındaki bütün bu gelişmelerin birer felaketten ibaret 

olduğunu vurgulamaktadır. Muhammet Ferit Vecdi, makalesinin devamında 

İbrahim Ali Efendi’den yapmış olduğu alıntı üzerinden eleştirilerine devam 

                                                 
537 Muhammed Ferit Vecdi, “Kadınlara Mutlak Hürriyet Vermek İsteyenlerin Elinden Vay O 



 167

etmektedir. Yazarın, aktardığı koşullar ve şikâyet ettiği durumlara 

bakıldığında, Mısır’da yaşadığından şüphe etmek gerektiğini, çünkü ortada 

büyük bir çelişki olduğunu belirtmektedir. Muhammet Ferit Vecdi’nin çelişki 

olarak nitelendirdiği durum, Mısır’da bir taraftan şehirlerde kadınların 

süslenmiş bir şekilde caddelerde, yollarda, ticaret yerlerinde erkeklerle omuz 

omuza gelmelerine feryat edilirken, diğer taraftan kadınlara özgürlük vermek 

arzusunda olan bir cemiyetin kalkıp ta kadınların evlerde kapalı kalmalarından 

ve kendilerini yalnız ailelerine adamalarından şikâyet edilmesi durumudur. 

Muhammet Ferit Vecdi , makalesinin devamında İbrahim Ali Efendi’ye 

seslenip, ona, hallerine acıdığı Mısırlı kadınların süslenmiş ve açık saçık bir 

halde vücutlarında göstermedikleri bir yer olup olmadığını iğneleyici bir 

şekilde sorarken, tiyatroların, gezi ve eğlence yerlerinin ağzına kadar süslü 

püslü kadınlarla dolup taştığını ve bu durum karşısında erkeklerin 

kayıtsızlığından Allah’a şikâyet edildiğini dile getirmektedir. Yazar, örtünme 

konusundaki görüşlerine katılmadığı ve tenkit ettiği İbrahim Ali’nin çarşaf adı 

verilen incecik örtünün nasıl olup da kadınların rahatça hava alabilmelerine 

engel olduğunu açıklamasını istemektedir. Ali Efendi’nin İslâm cemaati’nin 

yarısı olan kadınları kurban etmeyecekleri ve haksızlıklara karşı kanun yolu ile 

savaşacaklarına dair sözündeki “kurban etmek” ifadesine sert bir şekilde tepki 

veren Muhammet Ferit Vecdi, Mısır’da kurban edildiği, yazık edildiği yazar 

tarafından iddia edilen kadınların, aslında erkeklerin vurdumduymazlığı 

sebebiyle ele geçirmiş oldukları geniş hürriyetin, yerleri gökleri inletecek 

boyutta olduğunu belirtmektedir. 

Muhammet Ferit Vecdi , “Hazreti Muharrir” olarak seslendiği yazarın, 

kadınların esaretine sebep olarak gördüğü; erkeğin kör kıskançlığı ve aşırı 

bencilliği; yorumunu da hayretle ve tepkiyle karşılamaktadır. Sanki başka bir 

memlekette yaşıyormuşçasına ülkenin gerçeklerinden uzak olmakla suçladığı 

yazara, Mısırlı erkeklerin kadınlarına karşı erkeklik onurundan tamamıyla 

uzaklaşmış ve umursamaz bir şekilde olduklarını nasıl olup da görmediğini 

sormaktadır. Yazar, sözlerine Mısırlı kadınların sahip oldukları özgürlüklerin 
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sınırsızlığını bir kez daha vurgulayarak ve bu serbestlikleri Avrupalı kadınların 

sahip oldukları serbestlikler ile kıyaslayarak devam etmiştir. Avrupalı 

kadınların, gezinti yerlerinde, ticaret yerlerinde gezinen, arabalara binen, 

sokaktan gelip geçenlerin işitebileceği şekilde yüksek sesle şarkılar söyleyen, 

tiyatro localarında yer alıp, kahkahalar atan, gezinti yerlerinde el ele tutuşup 

namuslarını titretecek hareketlerde bulunan Mısırlı kadınlar ile serbestlikte 

yarışamayacaklarını alaycı bir üslupla dile getirmiştir. Kıskanç olarak 

nitelendirilen Mısırlı erkeklerin bunca rezaleti görmemeleri için kör bir 

kıskançlık içinde bulunmaları gerektiğini ifade eden yazar, serbest olarak 

gösterilen Avrupalıların ise, ailenin namusunu koruma meselesinde Mısırlıların 

çok daha üstünde olduklarını belirtmektedir. 

Muhammet Ferit Vecdi, makalesinin son bölümünde Mısırlı yazara 

seslenerek ona yine alaylı bir şekilde doğru yolu göstermeye çalışmaktadır. 

Onlara yakışanın erkeklerin bencilliğinden şikâyet etmek yerine, kadınlara 

mutlaka özgürlük vermek isteyen yazarların himayeci gayretleriyle hakkın 

rahmetine kavuşan erkeklerinin gayreti için matem tutmak olduğunu dile 

getirmektedir. Yazar, kadınlara özgürlükler vermek isteyen bu yeni topluluğun 

kenar memleketlerde geride kalan terbiyeye zarar vermesinden endişe ettiğini 

belirtmektedir. Alıntı yaptığı Mısır’lı yazarın son derece güç bir mesele haline 

gelmiş olan evlilik meselesini, kadınlara sözde özgürlük verme isteğinde olan 

bu yeni topluluğun halletmek istediğine dair ifadesini hatırlatarak, gençlerin 

evlilik yapmak için iyi ahlâk değil çok para peşinde olduklarını Mısır’lı yazarın 

bilmezlikten geldiğini îma etmektedir. Muhammet Ferit Vecdi, evlilik 

meselesinin Avrupa’da da var olduğunu ve dolayısıyla örtünmenin bu mesele 

ile hiçbir ilgisi olmadığını, sorunun birtakım başka sebepleri olması sebebiyle, 

gerekli olduğunda bu konuda ayrıntılı bir şekilde açıklama yapmaya hazır 

olduklarını dile getirmektedir.  

Yazar, makalesinin son paragrafında bütün sözlerinin kısa bir özetini 

yaparak, asıl varmak istediği noktaya gelmektedir. Kadınlara özgürlük vermek 

isteyenlerin, eğer amaçları gerçekten memlekete hizmet etmek ise, “örtünmeyi 

kaldırmak” sözünü hep birlikte ağızlarına almamalarını, çünkü bu lanetli 
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sözün, erkeklerde geride kalmış olan haysiyet ve ağırlığı bitirdiğini, kadınlara 

ise, rezalet yollarını açtığını belirtmektedir.  

Muhammet Ferit Vecdi, kadınlara özgürlük vermek için didinen bu 

topluluğa, bundan böyle artık doğru yolu görüp, bütün çabalarını ilim ve temiz 

ahlâkın yayılması yönünde harcamalarını öğütlemektedir. Bu kişilere, eğer, 

işlerinin hayırlı ve çabalarının, emeklerinin teşekküre değer, kabul edilebilir 

olmasını istiyorlarsa, aralarına aile ilişkilerine dair İslâmi hükümleri eksiksiz 

bir şekilde bilen ve evliliği bizzat tecrübe etmiş erkeklerden başkalarını kabul 

etmemelerini öğütlerken, doğru yoldan şaştıklarını makalesinin her 

paragrafında açıkça dile getirdiği bu topluluk için, Allahın onları doğru yola 

sevk etmesini dileyerek makalesini sona erdirmiştir.538  

3.2.3. Eğitim ve Çalışma Hakkı  

İslamcı görüşün en önemli yayın organı olan Sebilü’r-Reşad dergisinin 

1329 yılında basılan 286.sayısının, 243. sayfasında yer alan Aksekili Ahmet 

Hamdi’nin “İslâmiyet ve Taaddüd-i Zevcât” adlı makalesinde, daha önce 

önemle üzerinde durmuş olduğu çok eşlilik konusunun ardından kadının 

eğitimi ve çalışma hakkı üzerine görüşleri yer almaktadır. Aksekili Ahmet 

Hamdi’nin derginin önceki sayılarında da yer alan İslamiyet ve çok evlilik adlı 

makalesinin bu bölümünde yazar, öncelikle sözlerine çok eşliliğin tabiat 

kanunları ile tamamen uyumlu olduğunu belirterek başlamıştır. Konuyla ilgili 

görüşlerini bu sefer bir başka noktadan inceleyerek, haklılığını kanıtlama 

gayretinde olan yazar, eşin geçimi meselesinde, doğru düşüncenin; kadının 

ancak erkeğin himayesinde ve onun kontrolü altında yaşaması, evin reisinin 

yalnız erkek olarak düşünülmesinin bir zorunluluk olduğunu ifade etmektedir. 

Çünkü erkek, bedenen, aklen ve ruhen kadından daha kuvvetli olduğu gibi, 

aileyi beslemek için çalışmak ve aileyi korumak için daha fazla kudret 

sahibidir.539 Yazar, bu düşüncesinde; Allah’ın kimini kiminden üstün kılmış 

olması ve erkeklerin ailelerinin geçimini sağlamaları sebebiyle, kadınlar 

üzerine idareci ve hakim olduklarını ifade eden Kur’an-ı Kerim’in açık 

                                                 
538 A.e., s. 131. 
539 Aksekili Ahmet Hamdi, "İslâmiyet ve Taaddüd-i Zevcat", Sebilü’r-reşad, S. 286, s. 243, 
1329. 
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hükmünün540 de kendini gösterdiğini ifade ederek düşüncesine Kur’an-ı 

Kerim’i kanıt olarak gösterme yoluna gitmiştir. Yazarın görüşüne göre, kadının 

yalnız ev işleri ve çocuklarının terbiyesi ile meşgul olması dinen uygun olandır. 

Çünkü kadınlar, nazik ve sabırlıdırlar, ayrıca akıl yönüyle de kadınlar, erkek ve 

çocuk beyni arasındaki geçiş sınırında bulunmaktadırlar. Bu nedenle erkek 

çocukları ve kız çocuklarını aşamalı olarak tabiatlarına uygun işlere 

yönlendirmek en doğru olan yöntem olarak ortaya çıkmaktadır.  

Memleketteki her evin de kendi içinde bir memleket gibi olduğunu 

söyleyen Aksekili Ahmet Hamdi, bu küçük memleketlerde iç işlerinden ve 

eğitimden sorumlu olan bakanın kadın; maliyeden, harbiyeden, dışişlerinden ve 

bayındırlık işlerinden sorumlu olan bakanın ve başbakanın da erkek olduğunu 

dile getirmektedir. Bu benzetme yoluyla kadın ve erkeğin rollerini ve 

görevlerini de paylaştırmış olan yazar, bu sözlerinin ardından yaptığı bu görev 

dağılımını daha da net bir dille ifade ederek, kadının iş yapacağı yerin evin içi 

olduğunu ve dışarısı ile meşgul olamayacağını belirtmektedir. 

Yazar, düşüncelerine, Şeyh Muhammed Abduh’un; Allah’ın kadınları 

ev işleri yapsınlar diye yaratmış olduğunu ve ev içinde de kadınların reisinin ve 

hakiminin erkekler olduğunu, bununla birlikte, kadınların akıllarının da evlerini 

düzenlemek ve idare etmek için ihtiyaçları olandan fazla olmadığını, Şerîatta 

yaradılışlarına uygunluğu sebebiyle, kadınların ne ibadette, ne şahitlikte, ne de 

mirasta erkeklere yakın olmadıklarını, ve yetişemediklerini çünkü aralarında 

büyük farklılıklar olduğunu; ifade eden sözünü referans olarak göstermektedir. 

Bu alıntının ardından Kasım Emin Bey’in; kadının erkekten zayıf olduğunu; 

erkeğin, kadının efendisi ve reisi olduğunu; kadının vazifesinin evinin eşiğine 

kadar olduğunu ve evinden ileriye geçemeyeceğini ifade eden sözünü hatırlatan 

yazar, kadının hem yaratılışı hem de doğum, süt emzirme, çocukları terbiye 

gibi bağlayıcı sebepler gereği kendisini evde hapis ve alıkoymaya sebep olan 

bir takım durumlar dolayısıyla başka işler yapmaya gücünün olmayacağını 

belirtmektedir. Bu nedenle yazara göre, kadınların yalnız ev işleri ile meşgul 

olması ve işlerinin yalnız evin içinde olması yaratılışlarının bir gereği olunca, 
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erkeklere muhtaç olacakları da açıklamaya gerek duymayacak kadar belirginlik 

kazanmaktadır. O halde bazı kimselerin bâtıl düşünceleri ile kadınları, 

erkeklerin himayesinden çıkararak ayrı bir şekilde yaşamalarını, hatta erkekler 

üzerinde reislik etmelerini teklif etmenin, zulüm ve haksızlıkların en büyüğü 

olacağını vurgulayan yazar, makalesinin ilerleyen bölümlerinde yaratılışlarının 

bir gereği olarak, kadınların doğurma, emzirme ve çocuk terbiyesi gibi asli 

görevleri dışında hiçbir şekilde ev dışındaki işlerle meşgul olamayacağını, 

bununla birlikte bazen ev içindeki işlerinde bile erkeğin himayesine ihtiyaç 

duyacaklarını ifade etmiştir. Kadın için en hayırlı ve dinen de uygun olanın 

doğrudan erkeğin himayesi altında bulunmak olduğunu, zaten bu himayeyi 

kendi rızaları ile kabul etmeseler bile, kadınların, öncelikle fiziksel 

yetersizlikleri sebebiyle ev dışındaki hiçbir işte erkeklerle yarışabilecek güce 

sahip olmamaları sebebiyle, sonunda bu himayeyi kabul etmeye mecbur 

kalacaklarını belirtmektedir. 541 Aksekili Ahmet Efendi, “çok eşlilik” 

meselesinde nasıl hayatın kendiliğinden oluşturduğu doğal koşulları gerekçe 

olarak gösteriyorsa; kadınların çalışma hayatına girmelerine engel olarak da 

öncelikle kadınlara Allah tarafından bahşedilmiş olan özelliklerin nitelik ve 

nicelik yönünden eksikliğini göstermektedir. Yaratılıştan itibaren, doğadaki 

tüm dengelerin kendiliğinden kurulu olduğuna inanan yazar, bu doğrultuda bu 

dengeye aykırı hareket etmenin de mevcut düzeni, dengeyi ve istikrarı 

bozacağına inanmaktadır. Dolayısıyla, yaratılışları itibarıyla annelik, eşlik ve 

ev işlerinin idaresi gibi görevler için gerekli olan niteliklerle donatılmış olan 

kadınların, bu görevlerin dışında görevler üstlenmeye çalışması, mevcut olan 

tüm sosyal dengeyi bozacak nitelikte olmaktadır. 

3.3. Türkçülük Düşüncesinin Temsilcisi Olarak Türk 

Yurdu Dergisi 
Her ideolojinin olduğu gibi “Türkçülük” ün de ortaya çıktığı günden 

itibaren yayılmasına hizmet eden belli başlı kuruluşlar ve yayın organları 

olmuştur. Bunlardan “Türk Ocağı” kültür hayatında bulunduğu süre zarfında 
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Türk milliyetçiliği’ne en fazla hizmet eden kuruluş olma özelliğini taşırken542, 

Yusuf Akçuraoğlu ve Ahmet Ağaoğlu yönetiminde yayınlanmaya başladığı ilk 

günden itibaren siyasî, ekonomik ve kültürel konularda Türk Milliyetçiliği’nin 

sesi olan Türk Yurdu543, Küçük Mecmua v.b yayın organları da II. Meşrutiyet 

Dönemi’nde Türkçülük akımı doğrultusunda yayınlar yaparak kamuoyunu 

etkilemişlerdir. Şüphesiz iktidar partisinin de aynı siyasî görüşü paylaşıyor 

olması, matbuat alanında Türkçülük akımına gördüğü destek bakımından belli 

bir avantaj kazandırmıştır.544  

II. Meşrutiyet Dönemi’nde fikrî ve siyasi alanda gerçekleşen 

bölünmeler ve gruplaşmalar doğal olarak matbuat alanına da yansımıştır. 

Türkçü fikirleri benimseyen ve bu fikir doğrultusunda yayınlar yapan pek çok 

gazete ve dergi olmuştur. Bunlardan İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne direkt 

olarak bağlı olan yayınlar, İttihat ve Terakki, Hürriyet, Rumeli, Tanin, Şura-yı 

Ümmet; idarî olarak bağımsız fakat İttihat ve Terakki Partisi’nin destekleyicisi 

olan yayınlar ise İstiklal, Hak, Hadisât, Vakit gibi gazetelerdir. Dönemin 

mizahî tarzda yayın yapan gazetelerinden Kalem, Karagöz, Haftalık Şura-yı 

Ümmet gibi gazeteler de Parti’yi desteklemişlerdir. II. Meşrutiyet Dönemi’nde 

İttihat ve Terakki Partisi’ne bağlı veya serbest olarak Türkçülük fikrine hizmet 

eden çok sayıda yayın organı dışında, dönemin muhalefet partisi olan Hürriyet 

ve İtilaf Fırkası’nı da destekleyen ve muhalif amaçlı yayın yapan gazete ve 

dergiler de olmuştur. Bunlardan; Tanzimat, Tesisat, Şehrak, Hemrak, Darbe, 

Alemdar, Yeni İkdam, İkdam, Sabah, Yeni Gazete, Beyanü’l hak Mecmuası 

gibi Hürriyet ve İtilaf Fırkası’nı destekleyen yayın organları yanında muhalif 

fırkanın İzmir’de çıkardığı Müsavat, Kastomonu’da Zafer, Şam’da El-Kays, 

Trabzon’da Tarık adlı gazeteler II. Meşrutiyet Dönemi’nde muhalif yayın 

yapan gazeteler olarak telaffuz edilebilir.545 II. Meşrutiyet Dönemi’nde, İttihat 

ve Terakki Fırkası’nın bizzat çıkardığı veya desteklediği basın organlarının 

dışında Türkçülük fikrini savunan belli başlı siyasetçi, düşünür ve yazarların 

çıkardığı gazete ve dergiler de olmuştur. Bunlar da yayınlarında fırka’yı 
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destekleyen bir tavra sahip olmuşlardır. Türk Yurdu , Yeni Mecmua, İslam 

Mecmuası, gibi dergilerin yanı sıra, dönemin muhalif cephesi tarafından 

cemiyet taraftarı olarak görülen Sabah gazetesi, Bomba, Süngü ve Silah gibi 

gazeteler de II. Meşrutiyet Dönemi’nde Türkçülük fikrini benimseyen yayınlar 

yapmışlardır.546 

Bunların içinde yayınlandıkları dönem içerisinde en çok yankı 

uyandıran ve en çok takip edilen yayınların başında; “Üç Tarz-ı Siyaset” 

çalışmasıyla “Türkçülük” akımının önde gelen temsilcilerinden biri haline 

gelen ünlü siyasetçi ve düşünce adamı Yusuf Akçura ve arkadaşları tarafından 

1911’de çıkarılmaya başlanan “Türk Yurdu” dergisi olmuştur. Türk Yurdu 

dergisi yayın hayatına girdikten kısa bir süre sonra, II. Meşrutiyet Dönemi’nde 

Türkçüler’in siyasî faaliyetlerini yürüttükleri en önemli kuruluş olan Türk 

Ocağı’nın yayın organı olarak ifade edilmeye başlanmıştır. Dergide; Ziya 

Gökalp, Hüseyinzade Ali Turan, Köprülüzade Fuat, Celal Sahir Erozan, Halide 

Edip Adıvar, Mehmed Tahir, gibi dönemin en önemli yazarları yazmaya 

başlamış ve bu sayede derginin savunduğu düşünceler de geniş kitlelere 

ulaşmıştır. Türk Yurdu’ndan başka dönemin “Türkçü” ideolojisini taşıyan bir 

diğer önemli yayın organı da 1910 yılında Türk Edebiyatı’nın önde gelen 

isimlerinden ve Türkçülük ideolojisinin en önemli temsilcilerinden biri kabul 

edilen Ömer Seyfettin ve Ali Canip tarafından çıkarılmaya başlanan Genç 

Kalemler adlı dergi olmuştur. Genç Kalemler dergisi yayın hayatında olduğu 

süre zarfında en çok Türkçenin sadeleştirilmesi ve Arapça ile Farsça’nın ağır 

etkilerinden kurtarılmasına yönelik çalışmalar yapmıştır. Derginin dil 

konusundaki çalışmalarına bu kadar ağırlık vermesinin nedeni; Türkçe’nin 

“millî bir dil” olarak geliştirilip yükseltilmesinin, halkın ve aydınların 

arasındaki dil uçurumunun kaldırılmasının, derginin yazarları tarafından “Türk 

Devrimi”ni tamamlayacak en önemli hareket olarak kabul edilmesidir.547 Milli 

dil oluşturulması yalnız edebiyatın daha anlaşılır olmasını sağlamakla 
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kalmayacak, “milli bir kimlik” oluşturulmasını sağlayan en önemli faktör 

olacaktır.548 

3.3.1. İslâmiyet ve Türk Kadını 
Türkçülük fikrinin önde gelen dergisi Türk Yurdu’nun 2.Cildinin, 761-

766. sayfaları arasında yer alan ve Mehmed Abidullah tarafından kaleme alınan 

İslâm Kadınları adlı makalede, İslâmiyet dininde kadına verilen değer ve bu 

değerin Osmanlı toplumunda nasıl anlaşıldığı üzerine bir tespit yapılmaktadır. 

Mehmed Abidullah, İslâmiyet’in özünde bulunan ahlâk ve terbiye 

kavramlarının sonradan büyük ölçüde bozulduğunu ifade ederek, İslâmiyet 

öncesi dönemde bile mevcut olmayan bir şekilde batıl inanç ve düşüncelerin 

yaygınlık kazanmaya başlamış olmasından ötürü şikayet etmektedir. Yazara 

göre bu öylesine bir bozulma sürecidir ki; önceden haksız kabul edilen hak; 

ahlaksızlık kabul edilen ise ahlakî kabul edilmeye başlanmıştır. Bu kavramların 

birbirine bu denli karışmış olmasından, haklı ve haksızın ayrımını yapmanın bu 

kadar güçleşmesinden ötürü, gerçeği ve adaleti savunmak isteyenlerin de 

cesaretleri kırılmakta, geri planda durmaktadırlar. Buna en belirgin örnek 

olarak kadın meselesini gösteren yazar, İslâmiyet dininde kadına verilen yerin 

ve değerin ne olduğuna dair tartışmaların herkesin zihnini kurcalamasına 

rağmen, hak ve adalet namına bu konuda söz söyleme cesaretini herkesin 

göstermediğini belirtmektedir. Halbuki yapılması gereken konuşmak, tartışmak 

yoluyla gerçekleri ortaya çıkarabilmektir. Zira, İslâmiyet’te kadın haklarının ve 

görevlerinin, üzerine söz söylenemeyecek denli hassas kabul edilişi, meseleyi 

daha belirsiz ve içinden çıkılmaz bir hale getirmiştir. Yazar, konuyla ilgili 

görüşlerini detaylandırmadan önce, bu konuya bu kadar önem vermesinin 

nedeni olarak, gelişme ve ilerleme yolunda atılması gereken en büyük 

adımların sosyal ve kültürel adımlar olduğunu belirtmektedir. Mehmed 

Abidullah’ın bu ifadesi, kadın meselesini, toplumsal ve kültürel gelişimin en 

önemli anahtarı olarak değerlendirdiğini göstermektedir. Ve ona göre, bu 

alanlarda cesaretle ilerleme sağlamakta tembellik eden toplumlar. medeni 
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dünyadan dışlanmaya mahkum olanlardır. 549 Yazar, toplumsal ilerleme ve 

gelişmeyi zamana bırakmak isteyenlere karşı çıkarak, bu bekleyişin 

beraberinde gerilemeyi getireceğini belirtmektedir. Ellibeş yaşının birikimi ve 

tecrübesi ile geriye dönüp baktığında değişmiş olan adet ve fikirlerin ne çok 

olduğunu fark edip hayret içinde kaldığını belirten yazar, tamamen aksi yönde 

değişen bir toplumsal görüntü ile baş başa kalındığını ifade etmektedir.550 

Mehmed Abîdullah, yıllar öncesinde kadınların hafif bir örtünme ile rahatça 

toplum içine çıkabildikleri ve hatta çarşı pazarlarda satıcılık yapabildikleri 

memleketin, aynı memleket olduğunu şaşkınlık içinde dile getirmektedir. O 

zamanlar üzerinde konuşulma gereği duyulmayacak kadar olağan kabul edilen 

bu durumun, gelinen zamanda bahsini yapmanın bile İslâmiyet’e küfür 

sayıldığını dile getiren yazar, değişen kavramın İslâmiyet değil, onu anlama 

şekli olduğunu vurgulamak istemiştir. Yazar, bu değişen anlayışın kanıtları 

olan geçmişe ait zihninde kalan görüntüleri paylaşmaya devam etmektedir. 

Çocukluğunda boğaziçi’nde gördüğü kadınlı erkekli sahil gezintilerini, kayık 

sefalarını hatırlayan ve hatırlatan yazar, içinde bulunduğu devrin harem-

selamlık anlayışına alışamamış görünmektedir. Çocukluğunda ve gençliğinde 

kadını erkeğin yanında görmenin ayıp ve günah sayılmadığı bir dönemde 

yetiştiğinden bahseden yazar, şimdi kadınların adlarından bile bahsetmenin 

neden ayıp kabul edildiğini, sosyal hayata katılımlarını sorgulamanın, bunu 

tartışma konusu yapıp ta kadınları savunmanın neden küfür gibi algılandığını 

idrak edememektedir. Çocukluğunda kadınların sadece sosyal hayatta ve 

çalışma hayatında değil, savaş meydanlarında da erkeğin yanında olmasının 

olağan karşılandığını ifade eden yazar, eski zamanlarda büyük fedakârlıklar 

olarak takdir edilen davranışların artık utanç kaynağı olarak görülmesinden 

yana duyduğu üzüntüyü dile getirmektedir.551 

3.3.2. Yurt Savunması ve Türk Kadını  
Türkçülük fikrinin önde gelen dergisi Türk Yurdu’nun 2.Cildinin, 761-

766. sayfaları arasında yer alan ve Mehmed Abidullah tarafından kaleme alınan 

                                                 
549 Mehmed Abîdullah, “İslâm Kadınları”, Türk Yurdu, C. 2, s. 761. 
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İslâm Kadınları adlı makalenin devamında; yazar, sosyal hayattan soyutlanan 

kadınların, değişen toplumsal yargılar sebebiyle, eskisi gibi savaş 

meydanlarında yer almak, yaralı askerlere bakmak için eskisi gibi cepheye 

koşmamalarını hayretle değil, üzüntüyle karşılamaktadır. En kutsal görev olan 

vatan savunmasında bile, artık kadın-erkek ayrımının yapılabiliyor olmasının, 

İslâmiyet’in bir gereği olarak değil, bilakis İslâmiyet’in ne denli yanlış 

yorumlanışının delili olarak anlaşılması gerektiğini ifade etmektedir. Zira, 

İslâmiyet’in korunması yolunda yapılacak olan mücadele; yani cihad kavramı 

yalnız erkekleri değil, bütün ümmeti kapsamaktadır. 552 Muhammed Abîdullah, 

değişen toplumsal yargılar, bozulan dinî anlayışlar neticesinde kadınların 

kendilerini her alanda geri plana almış olduklarını, ancak bu durumun 

İslâmiyet’in bir gereği olarak gösterilmesinin büyük bir yanılgı olduğunu dile 

getirmektedir. Zira, İslamiyet’in herhangi bir eylemi kadınlar için zorunlu 

kılmamış olması, bu eylemin kadınlar için uygunsuz olduğu veya yasak kabul 

edildiği anlamına gelmemektedir. Cihad konusu da bunun gibi yanlış 

yorumlamaların başında gelmektedir. Zira, savaşa katılmalarının kadınlar için 

bir zorunluluk taşımadığının İslâmî kaynaklarda belirtilmiş olması, sanki 

kadınların savaş alanlarında erkeklere yardımcı olması dinen yasaklanmış gibi 

bir anlama sebebiyet vermemelidir. Muhammed Abîdullah, sözleri için İbn-i 

Haldun’un kadınların savaşa katılmaları hakkındaki düşüncelerini referans 

göstermiş, onun, erkeklerin yanlarında kadınlar olduğu takdirde, dinlerini ve 

vatanlarını korumanın yanında, namuslarını da koruma azmi ile çok daha cesur 

ve dayanıklı olacaklarını ifade eden sözlerini yinelemiştir. Yazar, vatan 

toprağının düşman işgali altında kalma tehlikesinin belirmesi halinde, 

kadınların kocalarından izin almaya gerek duymaksızın harp meydanına 

koşmalarının kendilerine zorunlu kılındığını ifade eden İslâmî anlayışı 

hatırlatarak, içinde bulunulan savaşın da bu sebeple Müslüman kadınların da 

katılmaları gereken bir savaş olduğunu ifade etmektedir.553 

II. Meşrutiyet Dönemi fikir akımları arasında “Türkçülük” fikri 

doğrultusunda ve Türkçülük” düşüncesini yaymak amacıyla çıkartılan en 
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önemli yayın organı olarak kabul edilen “Türk Yurdu” dergisinin, 3. Cildinin, 

7. Sayısının, 287. Sayfasında yer alan “Türklük Şunu” adlı makalede; vatanın 

uğramış olduğu büyük felaketler karşısında Türk kadınının hiçbir şekilde 

ilgisiz kalmadığı, merhametli ve vatansever kalplerinde erkeklerine karşı örnek 

bir davranış göstererek millî namuslarını korudukları ifade edilmektedir. 

Makalede, Müdafaa-i Milliye Kadınlar Heyeti tarafından düzenlenen davetle, 

Osmanlı Dar’ül Fünûnu’unda toplanan dört beş bin kadar kadının büyük bir 

dayanışma örneği göstererek, önce tüm dünyaya ve özellikle de Avrupalı 

kadınlara, içinde bulundukları durumu haykırdıkları, malî açıdan sıkıntıda olan 

vatanlarına neleri varsa hiç düşünmeden bağışladıkları, yaralı ve hasta 

askerlere yardım edebilmek için savaş alanına gitmeye hazır oldukları 

anlatılmaktadır.  

Özellikle orta sınıfa mensup kadınların çoğunluğu teşkil ettikleri 

toplantıda konuşma yapanlar arasında; Fatma Aliye, Nigar Hanım, Halide 

Edip, Fehime Nüzhet, Nezihe Mahlas, Nakiye Hanım, Huriye Hanım, İhsan 

Raif ve şimal Türkleri’ nden Emgelşüm Hanım Efendiler gibi ilim ve fazilet 

sahibi kadınların bulunduğu ve kız kardeşlerini duygulandıracak, ağlatacak 

konuşmalar yaparken, aynı zamanda onları, gelecek özgür ve bağımsız günler 

için bitmeyen bir ümitle doldurdukları ifade edilmektedir.554 

Türk Yurdu dergisinin 3. Cildinin, 259-260 nolu sayfaları arasında yer 

alan Celal Sahir tarafından 4 Şubat 1328 tarihinde kaleme alınmış olan 

“Vatanın Kızlarına" adlı şiirde ise yazar Türk kızlarını, kadınlarını vatanî 

göreve çağırmaktadır. Erkeklerden ayırmaksızın onlara yüklediği bu kutsal 

göreve çağrı yaparken, vatan kavramını en az onun kadar kutsal olan bir 

anneye benzetmektedir. Yazar, çaresiz kalmış bir anneye benzettiği vatanın kız 

evlatlarını, kalplerindeki iman gücüne de seslenerek, yeşil kubbe altında 

toplanmaya ve vatan savunmasına katkıda bulunmaya çağırmaktadır. 555 Celal 

Sâhir, kadınları maddi ve manevi desteğe çağırırken, bir anneye benzettiği 

vatanın işgal altında kalması halinde, evlatlarının da öksüz kalacağını 
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belirtirken, vatan davasının namus davası olduğunu ve vatanın elden gitmesine 

göz yummanın namusunu korumaktan vazgeçmek olacağını vurgulamak 

istemiştir. Yazar, bütün kadınlara seslenerek yurtseverliklerini harekete 

geçirmek, henüz bu bilinçte olmayan kadınları ise uyandırmak ve milli davaya 

katmak arzusundadır. Celal Sâhir, kadınların politika ve ülke meselelerinden 

uzak tutulmalarına, vatan savunmasının yalnız erkeklerin göreviymiş gibi 

algılanmasına hiçbir şekilde katılmadığını şiirinde vatanın kızlarına ve 

kadınlarına seslenme şekliyle dile getirmektedir. Yazar, vatan kavramının en 

kutsal değer olduğunu, vurgularken, kadınların gerektiğinde tüm maddi 

varlıklarını vatan uğruna gözlerini kırpmadan feda etmeleri gerektiğini dile 

getirirken, gerçek zenginliğin milli duygulara sahip olmak, bağımsız bir vatan 

toprağında yaşamak için tüm maddi ve manevi varlığını ortaya koymak 

olduğunu ifade etmektedir. 556 

3.3.3. Eğitim Ve Çalışma Hakkı 
Türk Yurdu dergisinin 13. Cildinin, 9 nolu sayısının 3672. sayfasında 

yer alan “Kadınları Çalıştırma Cemiyet-i İslamiyesi’nin Mühim Bir Kararı" 

adlı makalede; adı geçen cemiyetin kadınların ekonomik hayata katılımları ve 

kendi geçimlerini kendi alın terleriyle kazanabilmeleri konusunda pek çok 

yararlı hizmetlerde bulunmuş olduğu hatırlatılarak, yine çok önemli bir sosyal 

reforma imza atmış olduklarından bahsedilmektedir. Altı maddelik bir 

kararname ile açıklanan bu reform paketinde cemiyetin üyesi olarak bulunan 

bütün işçilerin evlenmeye mecbur tutulmaları ve ancak bu yolla cemiyet 

tarafından her türlü kolaylığın onlar için sağlanacağı ifade edilirken, 

memleketin genel ahlakı ve nüfus hareketliliği üzerinde direkt etkisi olacak bu 

kararname makalede olduğu gibi aktarılmaktadır. Kadınları Çalıştırma İslâm 

Cemiyeti’nin genel idaresi tarafından hazırlanan kararname, aile hayatının 

korunması ve devamını sağlamak maksadı ile kurumda hizmetli bulunan erkek 

ve bayan memurlar ile daimi işçilerin evliliği hakkında kabul edilen kararlar 

açıklanmaktadır. Buna göre; cemiyette kayıtlı bulunan erkek ve bayan 

memurlar ile işçilerin, erkekler için en fazla yirmi beş ve bayanlar için en fazla 
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yirmi yaş sınırı olmak üzere evlilik yapmak zorunda oldukları; işçi kadınlar ile 

cemiyet dışından bir erkek evlenmek istediği takdirde, cemiyetin emniyet 

güçlerinin aracılığı ile veya diğer yollarla yapacağı incelemeler, elde edeceği 

bilgiler neticesinde söz konusu koca adayının iyi hali ve yeterliliği kanıtlandığı 

takdirde evliliğin meydana gelmesine destek olunacağı, aksi takdirde bu 

evliliğe cemiyetçe yardımcı olunmayacağı; çeyiz hazırlayabilecek durumu 

olmayan genç kızlar için uygun birer çeyiz hazırlamaları konusunda gerekli 

yardımın sağlanacağı; evlenecek olan kadının kocasının ailesinin geçimini 

sağlamaya yetecek bir işe sahip olmaması halinde cemiyetin söz konusu eşin iş 

bulabilmesi için aracılık yapacağı; yirmi beş yaşını tamamlamış olup, henüz 

evlilik yapmamış olan erkeklerin haklarının yüzde on beşine el konulacağı ve 

cemiyetle ilişkilerinin sona erdirileceği ve yirmi bir yaşını bitirmiş olup ta 

henüz evlilik yapmamış olan, cemiyetin kendilerine uygun gördüğü eş adayları 

ile evlilik yapmayı kabul etmeyen kadınların da aynı şekilde muamele 

görecekleri; hizmetli olarak bulunan erkek ve kadınların evliliklerinden 

itibaren, günlük ücretlerine idare meclisi kararı ile yüzde yirmiye kadar zam 

yapılacağı ve bu evlilikten meydana gelecek olan çocuk için de yine idare 

meclisi kararı ile yüzde yirmiye varan zam uygulamasının söz konusu olacağı 

belirtilmektedir.557 Bu maddelerin kapsamından ve ifade bulma şekillerinden 

anlaşılmaktadır ki; cemiyet, kadınların çalışma haklarını, aile kurumunun da 

sağlam temellere oturtulması düşüncesi kapsamında ele almıştır. Kadınların 

çalışma hayatına katılımlarına muhalif olan kesimlerin sürekli olarak, bu 

durumun aile kurumunun temellerini sarsacağı yolundaki ithamları, şüphesiz 

cemiyetin bu konudaki tavrını şekillendirmiş olmalıdır. Zira, kararnameden 

anlaşılan, cemiyetin kadın ve erkeğin birlikte çalışma hayatında yer almalarını 

güvence altına alırken, aile kurumunu da desteklemesi ve kurulmasını teşvik 

etmesidir. Türk Yurdu dergisinin, sayfalarında bu kararnameye yer vermesi bu 

yaklaşımı ortaya koyarak desteklemesi bakımından önem taşımaktadır. 
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3.4. Batıcılık Düşüncesinin Temsilcisi Olarak İçtihad Dergisi 

II. Meşrutiyet Dönemi ile gelen özgürlük ortamı önce Batıcıları etkisi 

altına almıştır. Düşüncelerini basın yayın organlarında özgürce ifade etme 

şansına kavuşan Batıcılar, bu vasıtayla, öncelikle toplumsal konulardaki 

fikirlerini halkla paylaşmaya başlamışlardır.558 Batılılaşma hareketinin 

özellikle kadının toplumsal konumu üzerinde yarattığı tartışmalar, kadın 

hareketi üzerinde önemli bir etkiye sahip olmasına yol açmıştır. Bu etkiyi II. 

Meşrutiyet Dönemi yazınında kolayca fark edebilmek mümkündür. Zira dönem 

yazarlarının üzerinde en çok durdukları mevzular; Tanzimat’ tan sonra elit 

sınıfa mensup erkeklerin aşırıya kaçan Batılılaşma eğilimleri ve yine aynı 

sınıfa mensup kadınların toplumsal konumlarındaki değişimlerdir.559 

“Batıcılık” ideolojisinin yayın hayatındaki en önemli temsilcisi Abdullah 

Cevdet tarafından çıkarılan “İçtihad” adlı dergi olmuştur. Akımın önde gelen 

düşünür ve yazarlarının fikirleri bu derginin sayfalarında yer bulmuştur. 

Dergide yayınlanan “Pek Uyanık Bir Uyku “ adlı yazı “Batıcılar”ın siyasî, 

ekonomik ve toplumsal görüşlerinin adeta bir özeti gibidir. 560 

3.4.1. Örf ve Adetler 
II. Meşrutiyet Dönemi fikir akımlarından Batıcılık düşüncesinin en 

önemli yayın organı olan İçtihad dergisinin 28 Ocak 1915 tarihinde çıkan 126 

numaralı sayısının 457-459. sayfaları arasında yer alan Örf ve Adet ve 

Kadınlarımız adlı makalenin başlangıcında; yazar, medenileşme çabasında olan 

bir memleketin ilerleme ve gelişme safhalarını belirleyecek en belirgin 

işaretlerin örf ve adetlerin de gelişmesi olduğunu ifade ederek sözlerine 

başlamaktadır. Cahil ve bilgili kimselerin aynı şartlar altında 

yaşayabilmelerinin mümkün olmadığını, bilgisiz insanların, fikirlerinin sınırlı 

amaçlarının, hedeflerinin de önemsiz olacağını söyleyen yazar, bu kişilerin 

ufak şeylerden hemen mutlu olmaları sebebiyle büyük bilgilerden, büyük 

düşüncelerden kendilerini mahrum bırakacaklarını ifade etmektedir. Halbuki, 
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yeni bilgilere açık olan kimselerin bu bilgilerden fayda sağlayamaya 

çalışacaklarını ve bu yolda onlara engel olan örf ve adetlerin kendilerini 

bağlayan zincirlerini kırmak için ellerinden geleni yapacaklarını dile 

getirmektedir. Makalesinin sonunda adının yalnızca baş harflerini kullanmayı 

tercih etmiş olan yazar, bilgiye ve ilime ulaşmanın kendiliğinden 

olamayacağını, onu elde etmek için çaba göstermek gerektiğini belirtirken, bu 

değişmeyen kuralın millet üzerinde de geniş ölçüde geçerli olduğunu ifade 

etmektedir. Bilgiye ulaşma yolunda gösterilen tembellikten doğan bilgisizliğin, 

cehaletin kaçınılmaz sonucu olarak gördüğü muhafazakârlığın, sözlerinin en 

büyük delili olduğunu söyleyen yazar, hiçbir çaba göstermeksizin medeniyet 

seviyesinin yükseltilebileceğini düşünenleri alaycı bir üslupla eleştirmektedir. 

Yazar, Tanzimat Dönemi’nden beri medeniyet yolunda ilerlemede en 

büyük engelin örf ve adetler olduğunu, aydın fikirli, eğitim görmüş erkeklerin 

acı tecrübelerle öğrenmiş olduklarını belirtirken; kadınların ise, örf ve adetlerin 

ezici ve baskıcı etkisini, ikinci bir devrim niteliğinde olan Meşrutiyet’in 

ilanından itibaren derin bir şekilde hissetmeye başladıklarını dile getirmektedir. 
561 Örf ve adetlerin yoğun baskısı altında kalan kadınların, eğitim görmüş, 

aydın kadınlar olduğunu ve bu kadınların da toplumun, milletin ruhunu temsil 

ettiklerini belirten yazar, Meşrutiyet’in getirdiği serbestlik ortamında toplumsal 

yaralar birer birer açığa çıktığında, en büyük yarayı ezilen kadınların almış 

olduklarının görüldüğünü ifade ederken, kadınların bu durumlarına onları 

bilgisiz ve sefil bir şekilde bırakmış olan erkeklerin sebebiyet verdiğini büyük 

bir üzüntü içinde belirtmektedir. Örf ve adetlerin yoğun baskısı altında uzun 

yıllar yaşamış olan kadınların içinde bırakıldıkları bu durumu haykırmaya dahi 

güçlerinin yetmediğini belirten yazar, bu durumun kadınların gelişmesinde ve 

yükselmesinde, çok büyük engeller oluşturduğunu belirtmektedir.  

İçtihad dergisinin kadın meselesi ile yoğun bir şekilde ilgilenmeye 

başladığı dönemlerde, Kafkasya bölgesinde yayınlanmakta olan “Molla 

Nasreddin” adlı mizah dergisinde yer alan kadın meselesi ile ilgili bir karikatür 

üzerinden özeleştiri yapan yazar, aynı karikatürde olduğu gibi aydın görünen 
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erkek zümresinin dahi kadın hakları konusunda yalnızca göstermelik bir tutum 

takındığını, örf ve adetlerin ise kadınları zincire bağladığını, bu zincirleri 

çözmeden, kadınların ve kadınlığın kurtuluşunun söz konusu dahi 

edilemeyeceğini söylemektedir.  

Yazar, toplumsal hayatın bir parçası olmak ve aydınlanmaktan başka 

bir şey istemeyen kadınların, erkekler tarafından her fırsatta önlerinin 

kesilmesine artık bir son verilmesi gerektiğini belirtmektedir. Bu 

engellemelerin en belirgin örneklerini veren yazar, kızların modern 

mekteplerde okutulmalarına, kadınların memuriyetlerde yer almalarına, ticaret 

yapmalarına, eşleriyle birlikte gezmelerine, ulaşım araçlarında eşlerinin 

yanında oturmalarına mani olmak için her fırsatta örf ve adetleri gündeme 

getiren zihniyeti ağır bir dille eleştirmiştir. Bu şekilde adetlerin kurbanı 

edilerek köşelerine çekilmeye mecbur bırakılan kadınların ve kadınlığın 

gelişmesinin ve yükselmesinin mümkün olamayacağını dile getiren yazar, 

kadınlara sadece evlenmeyi ve bu yolda hazırlık yapmayı amaç edinmelerini 

öğütleyen örf ve adetlerin, kadınlar için evliliği mecbur kılan tutumunu 

eleştirmektedir. Örf ve adetlerin, kadınların geri kalmasına yol açtığını ve 

kadınların geri bırakılmalarının ise, milletin ilerlemek zorunda olduğu 

medeniyet seviyesine ulaşılmasını imkânsız kılacağını dile getiren yazar, son 

söz olarak; yüzlerce yıldır kabul gören örf ve adetlerin elbette birden bire 

bırakılamayacağını veya değiştirilemeyeceğinin yaşanan örneklerle sabit 

olduğunu ifade etmiştir.562  

Yazar, söz konusu engellerin, kaldırılması çok güç gibi gözükse dahi, 

onları yıkmanın imkânsız olmadığını ve tüm arzusunun; eğitim görmüş, aydın 

fikirli gençlerin bu gerçekleri görerek ellerinden geldiği kadar bu konuda 

mücadele vermeleri olduğunu belirtmektedir. Bu gençlerin, kendi kuracakları 

aileler dahilinde atacakları her olumlu adımın toplumun tümüne yayılacağını 

dile getiren yazar, Avrupa medeniyetine erişmenin, Avrupa’nın taklitçiliğini 
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yaparak değil, Avrupa’nın medeni yaşamına yaklaşmak üzere ciddi adımlar 

atarak gerçekleşeceğini önemle belirterek makalesine son vermiştir.563 

Batıcılık düşüncesinin önde gelen yayın organı olan İçtihad dergisinin 

11 Kanun-ı Evvel 1330 tarihli, 124 numaralı sayısının, 436- 438 numaralı 

sayfaları arasında yer alan “Kadın Gibi” adlı makale Selahaddin Asım 

tarafından kaleme alınmıştır. Selahaddin Asım’ın örf ve adetlerin kadınlığa 

olan etkisi üzerine görüşlerine ve eleştirilerine yer verdiği makalenin başlangıç 

bölümünde; yazar, yüz yıllardan beri süregelen adetler ve öğretiler neticesinde 

gerek aile hayatında, okullarda, gerekse sosyal yaşamda, erkek evlatların cesur 

ve vatansever olmalarını onlara telkin edebilmek maksadıyla söylenegelen ve 

kadınlarla ilgili benzetmeleri içeren halk deyişlerine eleştiri getirmektedir. 

Yazar, okullarda öğretmenlerin, evlerde annelerin, babaların, hatta konferans 

veren fikir ve bilim adamlarının, sokaktaki halkın, edebiyat dillerinde şairlerin, 

yazarların yaptıkları benzetmelerde “kadın gibi..” ile başlayan bütün ifadelerin 

hep bir azarlama ve olumsuzlama malzemesi olarak kullanılmasını, köhnemiş 

adetlerin etkisinde kalmış olmaya bağlamaktadır. Selahaddin Asım, yetişme 

çağlarından itibaren erkek evlatlara söylenen, “kadın gibi” ile başlayan bütün 

ifadelerin, birer hakaret ve uyarı maksadı taşıyor olmalarının yanısıra, daima 

kadınlığın eksik ve aciz yönlerini vurgulamaları sebebiyle, bu sözlerin asıl 

kadınlara yönelik birer hakaret olarak algılanmaları gerektiğini 

vurgulamaktadır. Yazar, yüzlerce yıldır halk ağzında kalıplaşmış bu sözlerin 

sebepleri olarak adetleri göstermektedir. Ancak ona göre, durum kadını 

aşağılayan birkaç kalıplaşmış halk deyişinin ötesinde daha ciddi bir sosyal 

tehlikeyi işaret etmektedir. Küçük yaşta, önce evde, sonra da okulda her ikaz 

edildiğinde ve hakarete uğradığında hep kadına benzetilen erkek evladın, 

kadınlığı bir eksiklik sebebi olarak algılamaya başlamasının kaçınılmaz bir son 

olduğunu dile getiren yazar, düşüncesizce yapılan telkin ve benzetmeler 

neticesinde, erkeklerin daha küçük yaşlarda annelerine ve kız kardeşlerine karşı 

saygı duymak yerine hakaret etmeyi, değer vermek yerine acımayı öğreten 

zihniyeti kesin bir dille eleştirmektedir. Selahattin Asım, makalesinde sadece 
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kadınlara ve kadınlığa karşı yapılan haksızlığı eleştirmekle kalmamış aynı 

zamanda sosyolojik bir tespit yaparak, mevcut sorunların altında yatan 

nedenleri su yüzüne çıkarmak istemiştir. Hayatın içinde ve günlük hayatta, 

sosyal yaşamda, sanat ve edebiyatta, birçok alanda olumlu ve erdemli 

davranışlardan bahsederken veya bunlara yönlendirirken erkeklerin adını; 

olumsuz ve istenmeyen tüm tavır ve eylemleri ifadelendirirken veya bunlardan 

kaçınmaya sevk ederken ise kadınları telaffuz etmeyi tamamen toplumsal bir 

tavır olarak nitelendirmektedir. 564Korkaklığın, namussuzluğun, 

güvenilmezliğin, hainliğin, tembelliğin, vatan sevmezliğin yanına layık görülen 

Türk analarının büyük bir haksızlığa uğradıklarını üzüntüyle ifade eden yazar, 

bu yaklaşımın büyük bir yanılgıdan ibaret olduğunu, zira, milletin en çalışkan 

fertlerinin kadınlar olduğunu söylemektedir. Şehirlerde, kasabalarda, köylerde, 

hem evlerinde, hem de tarlalarında yılmadan çalışanların hep kadınlar 

olduğunu dile getiren yazar, şehir ve kasabalarda memuriyetleriyle masa 

başında, esnaflıklarıyla dükkanlarında, köylerde kahvehanelerde bütün gün 

oturanlar erkekler iken, hem evde, hem de dışarıda durmadan çalışan ve 

bunlara ilaveten çocuklarının ve eşinin de bakımı ile ilgilenen kadınların 

tembellik vasfına layık görülmesini büyük bir cehalet olarak görmekte ve 

eleştirmektedir. Selahattin Asım, tembellerin olduğu kadar vatan sevgisinden 

mahrum ve korkak olanların da kadınlara benzetilmesine aynı oranda şiddetle 

karşı çıkmakta ve bu tür benzetmelerin Türk kadınlığına, Türk analığına 

yapılmış büyük bir haksızlık olduğunu dile getirmektedir. Yazar, en şerefli 

görev olan vatan savunmasından, askerlikten kaçanların, devletine ihanet 

edenlerin kadınlara benzetilmesinin, İslâmiyet öncesi Cahiliye devrinde 

Araplar’ ın kız çocuklarına ve kadınlara karşı yaptıkları zulümler kadar büyük 

bir suç olduğunu ve bunun her şeyden önce tarihi boyunca kadına değer 

vermeyi bilmiş Türk medeniyetine karşı, büyük bir hakaret anlamına geldiğini 

düşünmektedir. Vatanını savunmaktan kaçanların kadınlara benzetilmesini ağır 

bir dille eleştiren yazar, asıl vatan kadar kutsal ve değerli anaların değerini 

idrâk edememiş kimselerin vatanına ihanet ettiğini, zira, milletlerin vatan 
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savunmasını, vatanla birlikte, her şeyden önce o vatanın kadın ve analarını 

korumak için yaptığını dile getirmektedir. Çünkü, vatanın esası millet; milletin 

esası aile; ailenin esası, ruhu ve kalbi ise kadındır. Ana kavramını vatanla eş 

değer koşan Selahattin Asım, ona yapılan her türlü haksızlığı da, vatana 

ihanetle eş görmektedir. 565 

3.4.2. Eğitim ve Çalışma Hayatında Kadın 
İçtihad dergisinin 1 Kanun-ı Evvel 1327 tarihli, 36 numaralı sayısının, 

920-923 numaralı sayfaları arasında yer alan “Kadın”adlı makale Lali imzası 

ile kaleme alınmıştır. Makale, kadınların, tüm insanlığın geleceğini 

kucaklarında taşıdıklarına dair ifade ile başlamaktadır. Bu söz kadınların 

insanlığın geleceğinde taşıdıkları sorumluluğa vurgu yapmak için 

kullanılmıştır. Burada kastedilen, kadınların insanlık aleminde taşıdıkları iki 

türlü sorumluluktur. Öyle ki; bu sorumluluk, erkeklerin taşıdıklarından daha 

ağırdır. Zira, kadınlar, öncelikle kadın olarak insaniyetin yarısını 

oluşturmalarından ötürü en az erkekler kadar sorumluluk sahibidirler. Öte 

yandan kucaklarında yetiştirdikleri evlatların, içinde bulundukları cemiyetin 

geleceği olmaları sebebiyle sorumlulukları iki katına çıkmaktadır. Yazar, hal 

böyle iken, insanlığın bir yarısı olan erkekler için hiçbir şey esirgenmediği 

halde, diğer yarısını oluşturan ve toplumsal sorumlulukları daha fazla olan 

kadınlar için hiçbir şey yapılmamasının herhangi bir açıklaması olamayacağını 

dile getirerek sözlerine başlamaktadır. Kadınlar hakkında söylenen sözlerin bu 

zamana dek, kadınlara yönelik düşmanlıktan veya gerçekçi olmayan bir 

taraftarlıktan öteye gitmeyişini üzülerek belirtmektedir. Yazar, kimilerinin, 

kadınları evcilleştirilmiş bir hayvandan farklı görmeyerek, çocuk doğurmak ve 

ev işleri ile uğraşmaktan başka hiçbir vazifeleri ve yetenekleri olamayacağını 

iddia ederken, kimilerinin de kadınların her türlü ilerlemeye ve gelişmeye 

uygun bir yapıları olduğunu ve dolayısıyla erkeklerle her konuda eşit haklara 

sahip olmayı hak ettiklerini iddia ettiklerini belirtmektedir. Her iki fikri de 

yanlış, abartılı ve toplumsal gerçeklere aykırı bulan yazar, ilk fikrin bencil bir 

düşüncenin ürünü olduğunu, ikincisinin ise, ayakları yere basmayan bir 
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iddiadan öteye gidemediğini belirtmektedir. Baskıcı bir yönetim ile anarşi 

kadar kabule uygunsuz bulduğu bu fikirler yazarın, onlara yanıt vermek için 

kaleme aldığı bu makalenin sebebi olarak gözükmektedir. Kadın düşmanları ve 

feministler olarak nitelendirdiği her iki gruba da seslenerek kadının eğitim ve 

çalışma hayatındaki durumu ve sahip olması gereken yere dair düşüncelerini 

dile getiren yazar, daha çok ilk grupta yer alan kadın düşmanları olarak 

tanımladığı gruba seslenmektedir. 566Yazar, kanunlar tarafından da ayrıcalıkları 

ve üstünlükleri onaylanmış olan erkeklerin; kadınları akıl ve zekaları 

bakımından yetersiz, zorluklara ve sıkıntılara dayanma tahammülü ve gücü 

olmayan, dolayısıyla her an erkeklerin yönlendirmesine idaresine, 

korunmasına, aklı hocalığına ve rehberliğine ihtiyaçları olduğunu 

düşündüklerini ifade etmektedir. Yazar, bu düşüncede olanlara; kadınların 

fiziksel özellikleri itibariyle erkeklerden daha nazik olduklarını ancak bu 

nezâketin kendilerinden daha kuvvetli bir cinsin hakimiyeti altında kalmalarını 

gerektiren bir durum olmadığını belirtmektedir. Zira, eğer güçlü, kuvvetli ve 

herkül gibi olan bütün kişilerin zayıf ve ince yapılı olanlara hakim olması 

gerekli olsaydı, insanlık alemindeki düzenin alt üst olacağını bu sebeple de 

erkeğin, sırf fiziki yapısındaki üstünlüğü sebebiyle kadına hakim duruma 

gelmesinin akıl dışı olduğunu vurgulamaktadır. Tarih öncesi zamanlarda, eski 

insanların iri yapılı ve zorba olmayı bir üstünlük işareti olarak kabul ettiklerini 

ancak, artık bilek gücünün değil, zihin gücünün önemli olduğu bir zamana 

gelindiğini söylemektedir. Artık, fiziksel değil, beyinsel yapıları gelişmiş 

olanların üstünlüğe kavuştuklarını belirten yazar, bununla birlikte, kadın ve 

erkeğin arasında akıl ve zeka bakımından herhangi bir fark bulunduğuna dair 

hiçbir kanıt olmadığını belirtmektedir. Zeka ve akıl bakımından kadın ve erkek 

arasında hiçbir fark bulunmamasına rağmen, sadece erkeğin eğitim ve terbiyesi 

için yüzyıllardır emek harcanmış olması sebebiyle, aralarında belirgin bir fark 

açıldığını dile getiren yazar, eğitim ve terbiyeden mahrum kalmış kadınların 

değerlendirme ve karar verme güçlerinin de gelişemediğini belirtmektedir. En 

zeki görülen bir şahsın bile, gerekli, eğitimi almadığı takdirde karar verme 
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becerisinden mahrum kalacağını ifade eden yazar, bu durumda uzun yıllar 

boyunca, bilginin ışığından yoksun bırakılmış, nesilden nesile ancak bilgisizliği 

ve akıl tembelliğini miras almış kadınların, bir de içinde bırakıldıkları durum 

kendi suçlarıymışçasına, “saçı uzun aklı kısa” gibi ifadelerle karşı karşıya 

bırakılmalarının haksızlığına değinmektedir. Çocuk denecek yaşta, erkek 

kardeşi eğitim hayatına devam ettirilirken, ondan zeka ve akıl bakımından daha 

üstün olan kızkardeşin ilkokuldan sonra okuldan alındığını ve kendi evinde, 

sınırlı bir çevre içinde yaşamaya başladığını söylemektedir. Erkek evlat olması 

sebebiyle okutulmaya layık görülen çocuk, eğitim hayatına devam ederken, 

çevresi genişlemekte, okumakta, öğrenmekte ve hayatı görmektedir. Kendini 

geliştirme şansına sahip olarak ve etrafındakilerle fikir alışverişinde bulunmaya 

başlayarak, zihnini ve aklını en yüksek derecede geliştirme şansına sahip 

olmuştur. İşte bu noktada erkeğin, kız kardeşinden daha üstün bir konuma 

geldiğini belirten yazar, bu şekilde meydana gelen bir üstünlükten dolayı 

kadını aşağı görmek bir tarafa, ona karşı yapılmış olan haksızlıktan dolayı 

suçluluk duymak gerektiğini düşünmektedir. Kadın düşmanı olarak 

nitelendirdiği, kadını aşağı gören, onun eğitilmesine, sosyalleşmesine ve 

cemiyet hayatına girmesine karşı olan kimselere bu eleştirileri yönelttikten 

sonra, yazar, makalesinde, aşırı feminist olarak tanımladığı kişilere de eleştiri 

getirmiştir. İnsanlık aleminin bir yarısının diğerine koşulsuz eşit olduğunu 

savunan bu kimselerin, akıl, zeka ve yetenek bakımından erkeklerle eşit ve bazı 

yönlerden de onlardan üstün olan kadınların, hukuk kanunlarında, sosyal 

hayata katılımda, evlilikte, verasette mesleklere ve memuriyetlere seçilmede ve 

diğer bütün hallerde, erkeklerle eşit hukuk kurallarına tabi olmaları gerektiğini 

düşündüklerini belirtmektedir. Bu iddialarda bulunan kimselerin, kadınlar 

hakkında bazı hususları unuttukları için hataya düştüklerini belirten yazar, her 

şeyden önce kadınların fiziki yapıları sebebiyle askerlik ve gemicilik gibi bazı 

mesleklere uygun olamayacaklarını ve duygusal yapılarının uzun süreli 

yorgunluk gerektiren işlerde dayanıklılık gösteremeyeceklerini belirtmektedir. 

567 Tarihte bu gibi işlerde başarı göstermiş kadınlara rastlansa da, bunların, 
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kadınlara yüklenmiş olan asli görevler olan eşlik ve annelik vasıfları sebebiyle 

az sayıda olduklarını belirtmektedir.  

Yazar, makalesinin son bölümünde, kadınların yaratılışları itibarıyla, 

erkeklerden çok daha önemli görevleri olduğunu bir kez daha vurgulayarak, 

onu bu görevlerden en önemlisi olan anneliğe tam olarak hazırlayabilmek için, 

gereken bütün ilmî ve ahlakî eğitimi vermenin önemine değinmektedir. Zira, 

çocuklar ilk eğitimlerini ana kucağında almaları sebebiyle, anneler ilk 

öğretmenlerdir. Çocuklarına gereken ilk eğitimi verebilecek düzeyde olmayan 

anneler, bundan dolayı sorumlu tutulamayacağı gibi; ilim ve fen bilgisine 

erişmiş, insanlık aleminde yerini ve önemini kavramış, belli bir bilinç düzeyine 

erişmiş bir annenin, evladını ilk terbiyesinde ihtiyacı olan bilgi ve sevgiyle 

yetiştirebileceğini dile getirmektedir. Yazar, eğitilen kadının, ahlakî yapısının 

da bir müddet sonra bozulacağına dair düşünceyi, ancak dar görüşlü kimselerin 

savunabileceğini, zira, bilgisizliği, masumiyet ve saflığın ölçüsü kabul 

edebilmenin hiçbir aklî yönü olmadığını568 dile getirirken; makalesini, 

annelerin toplumsal değerinin yüksekliği oranında, insanlığın da yükselip 

gelişeceğini ifade eden sözleriyle bitirmiştir. 569 

3.4.3. Sosyal Hayatta Kadın 
İçtihad dergisinin 11 Kanun-ı Evvel 1330 tarihli, 124 numaralı 

sayısının, 436- 438 numaralı sayfaları arasında yer alan “Kadın Gibi” adlı 

makalenin devamında Selahaddin Asım, toplum olarak kadınlığın aleyhine 

gelinen mevcut durumun sorumlularının erkekler olduğunu dile getirmektedir. 

Kadınları vatanın ve milletin ayrılmaz bir bütünü olarak kabul etmek 

gerekirken, onların sosyal ve medenî hayatta yer almalarına önce engel olup, 

sonra da geri kalmışlıklarından ötürü sorumlu tutmayı büyük bir haksızlık 

olarak nitelendirmektedir. Selahattin Asım, kadınlara; vatan, millet, devlet ve 

medeniyet gibi kutsal kavramları sevdirecek, benimsetecek koşulları 

hazırlamadan, onlardan büyük fedakarlıklar beklemenin büyük bir haksızlık 

olduğunu dile getirmektedir. Zira, kadınların sevdikleri değerler uğruna hiç 

çekinmeden büyük fedakarlıklarda bulunduklarını ve erkeklerden daha büyük 
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bir cesaret gösterdiklerini söyleyen yazar, bir annenin evladı uğruna kendini 

nasıl feda edebildiğini buna delil göstermektedir. 570 Selahattin Asım, 

makalesinin devamında, sosyal ve ekonomik hayatta yer verilmeyen kadınlara 

layık görülen tavrı, gaddarca bir zorbalık olarak nitelendirmektedir. Ona göre, 

vatandan ve milletten uzak bir köle gibi muamele edilen kadınların, aslında 

erkeklerden daha temiz, şerefli, haysiyetli, merhametli, şefkatli ve fedakâr 

oldukları halde, kendilerine yakıştırılan tanımlar büyük bir haksızlıktır. 

Selahattin Asım, kadınları, birer çocuk gibi hayattan bihaber, görgüsüz, 

tecrübesiz bıraktıktan sonra, onların davranışlarını yakışıksız bir dille alay 

konusu yapmanın, onlara hakaret etmenin, alçakça ve bayağı bir acizlikten 

ibaret olduğunu ifade etmektedir. Kadınları hayatın içinde birer kukla haline 

getirdikten sonra, nasıl olup ta onlardan medenî bir insan tavrı 

beklenebileceğini sorgulayan yazar, kadınları yaşamları boyunca maddi, 

manevi, aklî ve ahlaki bakımlardan bir çocuk gibi bırakan toplumsal zihniyete 

karşı çıkarak, onların görev ve faaliyetleriyle, anlayışlarıyla, bilgileriyle bir 

erkek gibi yaşatılarak toplum içinde görevlendirilmeleri gerektiğini 

vurgulamaktadır. Çünkü ancak bu takdirde onlardan büyük fedakarlıklar, 

büyük başarılar beklenebileceğini ifade etmektedir. Selahattin Asım, kadınlara 

önce aile hayatında gereken değeri vermenin sonra da sosyal ve medeni hayatta 

her türlü görev ve ihtiyaçlarına göre terbiye edilmelerinin gerekli olduğunu 

belirtmiştir. Kadınlar bu haklara kavuştukları takdirde, daha ciddi ve daha 

dayanıklı bir hale gelip, erkeklerden daha büyük fedakârlıklar yapacaklardır. 

Çünkü doğuştan getirdikleri kabiliyetleri ile ruhsal olarak buna erkeklerden 

daha yatkındırlar.  

Selahattin Asım, kadınların mutlak surette cemiyet hayatına 

sokulmalarının, millet ve vatan hayatının içine alınarak, yükseltilmelerinin, 

maddi ve manevi yönlerden yüksek birer insan yapılmalarının, gelecek nesiller 

açısından taşıdığı öneme değinmektedir. Kadınların içinde bulundukları 

olumsuz koşulların, erkeklerin bencillikleri, bitmek bilmeyen istekleri, 

keyiflerine düşkünlükleri ve baskıcı tutumları ile onları saf birer çocuk gibi 

                                                                                                                                 
569 A.e., s. 923. 
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emirleri altında tutabilme arzusu sebebiyle olduğunu dile getirmektedir. 

Selahattin Asım, makalesinin sonunda, vatanın maddi ve manevi bir bütünlük 

içinde güçlenebilmesi için, kadınların sosyal hayatta görevlendirilmeleri, 

cemiyet yaşamına dahil edilmeleri ve medeniyetin bir parçası haline 

getirilmeleri ve gerektiğinin şart olduğunu belirterek sözlerine son vermektedir. 

571 

İçtihad Dergisinin 27 Haziran 1329 tarihli, 69 numaralı sayısında, 1520 

ve 1521 numaralı sayfalarında yayınlanmış olan Kadınlara Nasıl Hürmet 

Ediyoruz? adı altında kaleme alınmış olan makalede, Kılıçzade Hakkı Bey, 

kadının sosyal hayata katılmasının önünde en büyük engeli teşkil eden geri 

kalmış zihniyeti konu edinmiştir. Yazar, bizzat kendisinin tanık olduğu bir 

olaydan yola çıkarak toplumsal bir çözümleme yapmaktadır. Kılıçzade Hakkı 

Bey, burada yaşanmış bir hikâyeyi anlatmakla kalmamış, kadının sosyal hayata 

karışmasına tahammül gösteremeyen bir zihniyeti gözler önüne sermek ve 

eleştirisini yapmak istemiştir. Hikâyesinde alışverişten dönmekte olan bir anne 

ile kızın yolda maruz kaldığı sözlü saldırı konu edilmektedir. Burada hem 

üzüntü hem de endişe verici olan unsurlar ifade edilmiştir. Öncelikle üzüntü 

verici olan; bir anne ile kızın gayet olağan bir şekilde alışverişten dönmekte 

iken, bu şekilde rahatsız edilmiş olmalarının onların üzerinde yarattığı sarsıcı 

etkidir. Endişe konusu olan unsurlar ise; söz konusu rahatsızlığı veren 

kimsenin bir asker olmasının yanı sıra, erkeklerin sokağa çıkan kadınlara 

yönelik bu denli bir hakareti kendilerinde hak görebilmeleridir. Zira, hakareti 

edenin asker bir kişi olmasından daha kaygılandırıcı olan durum; bu hakarete 

seyirci kalan kitlenin sessizliği ve tepkisizliğidir. Bu tepkisizlik, Kılıçzade 

Hakkı Bey’in nazarında, aslında kadının sosyal hayata en olağan bir şekilde 

karışmasına verilmiş olan toplumsal bir tepkidir. Yazar, asıl işte bu 

tepkisizliğin ardındaki geri kalmış zihniyete tepki vermektedir. Onun 

düşüncesine göre; kadınların değer görmediği, hakarete uğradığı, hakarete 

uğradıklarında savunulmadığı bir memleket yaşanmaya layık olmayacak kadar 

medeniyetten geri kalmış demektir. Bu noktada, Kılıçzade Hakkı Bey, 

                                                                                                                                 
570 Selahaddin Asım, “Kadın Gibi”, İçtihad, S. 124, s. 437, 11 Kanun-ı Evvel 1330. 
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kadınların namusunu korumak maksadıyla örtünmeleri hususunda sürekli 

olarak yasalar çıkaran şeyhlik dairesine seslenirken, aslında eleştirisinin bir 

kısmını da, kadınların ahlakî seviyelerini örtünmeleri yoluyla korumaları 

gerektiğine inanan, ancak hakarete uğradıklarında bunu görmezden gelen bu 

makama yöneltmektedir.572 

3.5. Kadın Dergilerinde Kadın Konusu 
Osmanlı Devleti’nde ‘hareket-i nisvan’ın yani kadın hareketi’nin 

önderleri ilk zamanlardan itibaren hep elit kesimden gelmişlerdir. “Aristokrat 

ve yönetici sınıfın eşleri ve çocukları” olarak dönemin siyasal gücüne bu kadar 

yakın olmaları onları daha başlangıç aşamasında halk kesimi kadınından daha 

özgür ve ayrıcalıklı kılmıştır. Ayrıca yetişme koşulları dikkate alındığında, 

mevcut çoğunluktan daha serbest fikirlere sahip olan babaların kız evlatları, iyi 

eğitim görebilmiş “kadın münevverler” olarak düşünce ve fikir hayatında 

kendilerini gösterebilmişlerdir. 

II. Meşrutiyet Dönemi kadın hareketinin kadın eylemcileri için seslerini 

duyurabilmenin en etkili yollarından biri basın yayın olmuştur. Önceleri 

imzasız mektuplarla başlayan kadın yazını, zamanla daha cesur bir açılımla 

kendini göstermiştir. İsimsiz mektuplar konusu, aslında üzerinde önemle 

durulması gereken bir mevzu olup, zannedildiği gibi ev hanımları için bir tür 

sıkıntı giderme aracı olmanın çok ötesinde sosyolojik bir konudur. Toplumsal 

kimlik- cinsel kimlik mücadelesinin tam ortasında yer alan isimsiz mektuplar, 

bize kadının kimliğini deşifre etmekten duyduğu kaygıyı göstermektedir. Ve bu 

kaygı toplumsal bir mahkeme tarafından yargılanma endişesinin bir sonucudur. 

Şeriat anlayışı neticesinde ortaya çıkan “örtünme”, beraberinde sakınmayı da 

getirdiğinden, kadını erkeğin bulunduğu her ortamdan hızla ve kat’i surette 

uzaklaştırmış ve evine kapatmıştır. Kendini saklaması öğretilen kadın, 

düşüncelerini ifade etmek istediğinde de bunu gizlice yapmak istemiştir. 

Zaman içinde isimsiz mektuplar kadın özgürlüğü yolunda bir aşama daha 

kaydederek, yerlerini takma adla yazılan yazılara bırakmışlardır.  

                                                                                                                                 
571 A.e., s. 438. 
572 Kılıçzâde Hakkı, “Kadınlara Nasıl Hürmet Ediyoruz?” İçtihad, S. 69, s. 1520, 27 Haziran 
1329. 
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II. Meşrutiyet Dönemi’ne gelirken kadın hareketinin erken evresinde ilk 

kez kadın yazınının ortaya çıkmıştır. Kadın matbuatının ortaya çıkmasından 

önceki dönem ise, erkek matbuatında kadın yazılarının yer alma sürecidir. Bu 

ilk adım fikrî ve edebî anlamda, kadınların kendi sözleriyle erkeklere ait basın 

hayatında var olma mücadelelerinin ilk aşamasıdır. Sonraki aşama, kadın 

gazete ve dergilerinin çıkarılmaya başlanması ile birlikte geniş kadın kitlelerine 

hitap etme şansı bulan kadın yazarların dönemi olmuştur.573 

Kadın sorunları üzerine düşünen ve çözüm yolları ortaya koymaya 

çalışan kadın düşünür, yazar ve eylemcilerin bakış açıları ve ifadeleri 

doğrultusunda “kadınlık” pek çok olguyu aynı anda ifade eden bir kavram 

haline gelmiştir. En genel tanımıyla kadınlık, her türlü dinî, etnik ve sosyal 

farklılıklara rağmen benzer sorunlar yaşayan ve toplumda her daim erkeklerin 

ardında kalmış ve kalmaları uygun görülen ikinci sınıf bir toplumsal kesimi, 

diğer bir deyişle “toplumsal bir cinsiyet”i, bir diğer ifadeyle kadın nüfusunu ve 

bunların toplum içindeki genel durumunu ifade etmek için kullanılan bir 

kavram haline gelmiştir. “Kadın hareketi” ise, öncelikle kadınların yaşadığı 

sorunların ifade edilmesi, ardından bu sorunların anlaşılması, kabul edilmesi ve 

toplumsal bir bilinç düzeyinde idrak edilmesinin ardından, bu sorunlara dair 

çözüm önerileri üretilmesi ve nihayet bu çözüm yollarının eyleme dökülmesini 

anlatmaktadır. 

II. Meşrutiyet Dönemi Osmanlı kadını, bu anlamda ve sıralamada, 

öncelikle en az erkekler kadar ve yine öncelikle insan olarak değer görme, 

toplumsal ve kamusal yaşama katılabilme, erkeklerin yararlanabildiği tüm 

eğitim ve iş olanaklarından faydalanabilme ve bunların neticesinde hak ettikleri 

toplumsal statüye kavuşabilme gibi haklı taleplere sahip olmuştur. Kadın 

hareketinin kadın temsilcileri II. Meşrutiyet Dönemi’nde erkeklerin başlatmış 

olduğu “terakki” hareketinin doğal bir parçası olmak ve genel özgürlük ortamı 

içerisinde, kendi özgürlüklerini de elde etmek istemişler ve bunu artık her 

fırsatta dile getirmeye başlamışlardır.  

                                                 
573 Zihnioğlu, a.g.e, s. 45. 
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II. Meşrutiyet Dönemi’ne gelirken 1880 yılında kadın yazarların 

çoğalması ve biraya gelmeleri neticesinde, 1895 yılında “Hanımlara Mahsus 

Gazete” çıkarılmaya başlanmıştır. Makbule Leman’ın kurucusu ve başyazarı 

olduğu bu gazete, kadınları pek çok konuda bilgilendirmek, kalemlerinin 

gücüyle takdir ettikleri kadın yazarlarla tanıştırmak ve bir taraftan da 

kamuoyunu, kadınları fikrî ve edebî hayatın bir parçası olmaları gerektiği 

düşüncesine alıştırmak arzusuyla “Osmanlı kadınlarının kabiliyet-i fitriyesini” 

ispata çalışmıştır.574 Kadın matbuatının en uzun soluklu yayın organı olma 

unvanına sahip bu gazete, on beş yıllık yayın hayatı boyunca, Osmanlı 

feminizminin ideolojik ve fikrî temellerinin atılmasına tanıklık etmiş ve bu 

temelde önemli bir paya sahip olmuştur. “Kadınlık alemi”, “nisvan-ı İslam”, 

“tarih-i nisvanımız” gibi ifadeler Şair Nigar ve Fatma Aliye Hanımların 

kuşağından itibaren kullanılmaya başlanmış olup, sosyal anlamda kadının 

varoluşunu ve değişim talebini ifade etmektedir.575 

II. Meşrutiyet Dönemi’nin ilk günlerinden itibaren özellikle İttihat ve 

Terakki’ye yakın olan basın organlarında, kadınların toplumsal konumlarının 

yükseltilmesine dair yazılar yayınlamaya başlanmıştır. Kadın yazarlar 

yazılarında toplumda hak ettikleri mevkilere sahip olma arzularını dile 

getirmişlerdir. Erkek dünyasında estetik bir değer olmanın dışında da, bir yer 

edinme arzularını, adalet ve eşitlik taleplerini dile getirmişlerdir. 576 

İttihatçıların “milliyetçi” anneler yetiştirme görüşü kapsamında yayınladığı 

“kadın dergileri” de, bu fikre ne kadar önem verdiklerinin bir kanıtı 

olmuştur.577 Kadın dergilerinde kendi yazmış oldukları yazıların altına kadın 

imzaları atmış olmaları, kadınların matbuat alanına girişleri yolunda onlara 

cesaret vermek ve önlerini açma hevesinde olduklarının bir göstergesi olarak ta 

kabul edilebilir. Nitekim zaman içinde kadın imzaları gerçekten kadınlar 

tarafından atılmaya başlanmıştır.578 

                                                 
574 A.e., s. 46. 
575 A.e., s. 47. 
576 A.e., s. 56. 
577 Derman, a.g.e., s. 14. 
578 Çakır, a.g.e., s. 55. 
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II. Meşrutiyet Dönemi’nde çıkarılan kadın gazete ve dergilerinin büyük 

bir kısmının erkeklerin kontrolünde olmasının tek nedeni olarak süregelen 

ayrımcılığı göstermek yanlış olacaktır. Zira, bu dönemde toplumsal araçlara 

ulaşabilme bakımından erkeklerin önceliği söz konusudur. Diğer bir taraftan 

Avrupa’da okumuş, elit kesime mensup aydın erkekler de artık geleneksel 

olarak yetiştirilmiş, Osmanlı Türk kadınının değişmesi ve gelişmesi gerektiğine 

inanmaktadır. Bu doğrultuda, kadın hareketini teşvik eden ve destekleyen 

erkek yönetimindeki kadın matbuatı, kendi eliyle kadın ilerleyişinin önünü 

açmıştır. 

II. Meşrutiyet Dönemi’nin ilerleyen zamanlarında, artık kadın dernek 

ve cemiyetlerinin, kadın gazete ve dergilerinin erkekler tarafından değil, 

kadınlar tarafından yönlendirilmesi gerektiğine inanan eğitim almış genç 

Osmanlı- Türk kadınlarına göre, kadın sorunlarını, kadınlık ideallerini artık 

takma adlarla yazı yazan erkekler değil, sorunun içinde onu bizzat yaşayan 

kadınlar yazmalıdır.579 

Peki, II. Meşrutiyet Dönemi basını genel anlamda bu yeni gelen rejimi 

nasıl karşılamıştır? Basın organları hangi fikri akımın temsilcisi olurlarsa 

olsunlar, Meşrutiyet rejimini; yasaklara, yolsuzluklara son verecek, tarım, 

ticaret ve sanayide büyük bir gelişme yaşatacak, Osmanlı ülkesinin tüm dünya 

tarafından saygı gören bir ülke konumuna getirecek bir başlangıç olarak 

görmüşlerdir. 580 

II. Meşrutiyet Dönemi’nde çıkarılan kadın gazete ve dergileri için 

öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, ilk etapta hepsi Osmanlı Türk kadınlarının 

ilerlemesinden ve yükselmesinden bahsederken yavaş ve temkinli 

davranmışlardır. Her fırsatta kadınlık hareketinin “Müslüman ahlâkına gölge 

düşürmeyecek” bir tutum ve davranış terbiyesi içinde olacağını ifade etmeleri 

dikkat çekicidir.581 “Feminizmin radikalliği”nden uzak, tam bir eşitlikten 

ziyade kadın ve erkeği bütünleştirici, “iffet” ve “ismet” kavramlarına her daim 

                                                 
579 A.e., s. 94. 
580 Savaş, a.g.e., s. 20. 
581 Canbaz, a.g.e., s. 13. 
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öncelik veren bir kadın tipi öncelikle idealize edilerek vurgulanmıştır.582 Bu 

yaklaşım, devrin koşulları içerisinde kadın yazarlar için bir tutum, davranış ve 

fikirden çok bir zorunluluk olarak gözükmektedir. Zira, bu tavır, kamuoyunun 

olumsuz tepkisini çekmeden, kadınlık hareketini sürdürebilmenin ve bir 

sonraki boyuta taşıyabilmenin toplumsal bir kuralı olarak benimsenmiştir. 

Çünkü ahlâki normlara, geleneksel tutumlara, dini vecibelere karşı sert bir 

tutum takınmak, kadın hareketine hiçbir şey kazandırmayacağı gibi, karşılamak 

zorunda kalacağı sert tepkiler sebebiyle, geldiği noktadan çok şey kaybetmesi 

mümkün olacak ve bu durumdan, önce kadınlar ve kadın hareketi zarar 

görecektir. Ayrıca II. Meşrutiyet Dönemi kadın yazarlarının hiçbiri zaten “iyi 

bir eş” ve “iyi bir anne” rolünü tümüyle reddetmemiş, sadece kadınlığın aslî ve 

tek görevleri olmadığını ifade etmek istemişlerdir. 

II. Meşrutiyet Dönemi’nin getirdiği hürriyet ortamından kadın gazete ve 

dergileri de önemli ölçüde etkilenmiştir. Önceki dönemlerde daha çok kadının 

eğitimi ve moda gibi konular ağırlıklı iken zamanla kadın haklarından 

bahsedilmeye başlanmıştır.583 

II. Meşrutiyet Dönemi’nde yayın hayatında olan 27 kadın gazete ve 

dergisinden 4’ünü bizzat kadınlar çıkarmıştır. Buna, erkeklerin çıkarmış olduğu 

yayınların 4’ünde müdür ve başyazarlık yapan kadınlar da eklendiğinde, basın 

hayatına dahil olan kadın yazar ve düşünürlerin sayısının azımsanmayacak 

derecede olduğu görülmektedir. Bazıları hakkında teferruatlı bilgi sahibi 

olunamayan gazete ve dergiler de, bu rakama dahil edildiğinde, “kadın 

basını”nda II. Meşrutiyet Dönemi’nde yaşanan hızlı artış dikkat çekmektedir. 

Söz konusu gazete ve dergilerin hepsinde geniş ölçüde kadınların kaleminden 

çıkan yazılara yer verilmiştir. 584 Günümüz şartlarına göre değil, dönem 

koşullarına göre değerlendirildiğinde; ki tarihsel süreçteki bütün gelişmeler bu 

yöntemle değerlendirildiğinde daha gerçekçi bir sonuca varılabilecektir; kadın 

gazete ve dergilerinin sayısı, yeterli miktarda olmasa da, “kadın hareketi” 

açısından, kadınların eğitimi, ekonomik hayata katılımı, kadın hukuku gibi 

                                                 
582 A.e., s. 14. 
583 Kurnaz, a.g.e., s. 86. 
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konularda oynadıkları rol oldukça önemlidir. Özellikle bu gelişmelerin, 

Cumhuriyet Dönemi devrimlerine bir nevi ön hazırlık olduğunu söylemek 

abartılı olmayacaktır. Zira tarih boyunca görülen hiçbir devrim önceliksiz ve 

temelsiz değildir. 

II. Meşrutiyet Dönemi’nde çıkarılan kadın gazeteleri ve dergilerinin 

büyük kısmının resimli ve kolay okunabilir oluşunun en önemli nedeni, yıllarca 

okutulması gerekli görülmemiş hatta yasaklanmış kadınlara okumayı 

sevdirmek ve yavaş yavaş, sosyal hayatın içine, evlerinin dışındaki dünyaya 

çekebilmektir. Zamanla kadınlar ev idaresi, ekonomisi, çocuk bakımı ve 

güzellik konuları dışında, daha ciddi konularda da düşünüp ifade 

edebildiklerini göstermek istemişlerdir. Politika bu anlamda en tercih edilmesi 

gereken alan olarak ön plana çıkmaktadır. Artık oyalamak maksadı ile değil, 

ciddiye alınarak düşündürmek maksadıyla yazı yazmak isteyen kadınlar 

dönemi başlamıştır.585Bu dönem kadın gazete ve dergilerinin belki de en 

önemli faydası, henüz kadınlar için kapsamlı bir eğitim sürecinin 

başlatılamamış olması sebebi ile kadınların eğitimi alanındaki büyük boşluğu 

doldurma çabasıdır. 586 II. Meşrutiyet Dönemi boyunca, kadınların siyasî 

talepleri kadın gazete ve dergilerinde defalarca kez dile getirilmiştir. Kadınların 

siyasî yaşamda yer almaları gerektiğini sürekli gündemde getirerek tartışma 

konusu yapan Kadınlar Dünyası Dergisi’ne587 ve diğer belli başlı kadın 

dergilerine kadın sorunlarına yaklaşımları çerçevesinde bakmak dönemin kadın 

hareketinin geldiği noktanın idrak edilebilmesi için büyük bir önem 

taşımaktadır. 

3.5.1. Kadınlar Dünyası Dergisi 
II. Meşrutiyet Dönemi’nde yayınlanan dergiler arasında, kadın tarihi 

açısından büyük bir öneme sahip olan Kadınlar Dünyası dergisinin erkekler 

tarafından yönetiliyor ve yürütülüyor olması, kadın mücadelesi açısından 

taşıdığı değeri eksiltmemektedir. Kadın yazarların dergide yer almaları, 

kadınlardan gelen mektupların dergide sürekli olarak yayımlanması, kadınlara 
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dair hukuksal düzenlemelerin gündeme getirilmesi gibi adımlarıyla kadın 

hakları ve kadın hukuku açısından Kadınlar Dünyası dergisi ayrıcalıklı bir yere 

sahip olmuştur.588 Dergi, 1913’ten 1921’e kadar yayın hayatında kalmış olup 

haftalık olarak yayınlanmış ve kadınlığın yükseltilmesine taraf olan tutumuyla 

ön plana çıkmıştır. Güncel ve sosyal olaylar, edebî konular, şiir ve hikayeler, 

sohbetler, dil, müzik, tiyatro gibi sanatsal konulara dair yazılara ve her daim 

kadın hukukunu gündeme getiren makalelere geniş yer veren dergi ayrıca, 

Avrupa modasını takip etmek isteyen Osmanlı kadınları için modern kadın 

kıyafetlerine de sayfalarında yer ayırmıştır. II. Meşrutiyet Dönemi’nde basın ve 

cemiyet işbirliğine örnek de olan Kadınlar Dünyası dergisi, eğitim, ticaret ve el 

sanatlarına kadınları teşvik eden yazıları ile Müdafaa-i Hukuk-ı Nisvan 

Cemiyeti düşüncesinin ilk temellerini atmıştır.  

Kadınlar Dünyası dergisi, önce eğitilmeleri gereken genç kızların 

görücü usulü ile evlendirilmelerini ve çocuk denecek yaşta çeyiz hazırlıklarına 

girişmelerini eleştiren çok sayıda yazı yayınlamıştır. Dergi, bu eleştirileri dile 

getirirken eğitim ve çalışma hakkı gibi sosyal mevzuları öncelikli olarak 

gündeme getirmek isteyen kadınların isteklerinin, şimdilik hukuki boyutlara 

varmadığını belirterek aslında bir sonraki aşamanın da sinyallerini vermektedir. 

Dergide yazan başlıca isimler; Mükerrem Belkıs, Fatma Nasib, Nadire Nazmi, 

Atiye Şükran, Mediha Hasib, Aliye Cevat, Yaşar Nezihe, Feride Nihal, Rasime 

Binti Ahmet Rasim, Nigar Ferit, Cevriye Cemil, Münire İhsan, Enise Şükrü, 

Selma Kamil gibi isimlerdir.589 Dergide yayınlanmış olan makalelerden 

seçilmiş birkaç örnek doğrultusunda inceleme yapıldığında, derginin kadın 

sorununa ve kadın sorunu olarak görülen başlıca mevzulara yaklaşımı daha net 

bir şekilde anlaşılacaktır.  

Kadınlar Dünyası Dergisinin 4 Nisan 1329 tarihli, 1 numaralı 

sayısında, 1. ve 2.sayfalarında Emine Seher Ali tarafından kaleme alınan 

“Kadınlıkta Seviye-i İrfan” adlı makalede, kadın hareketinde eğitim konusunun 

önemine değinilmiştir.  

                                                 
588 Zihnioğlu, a.g.e., s. 97. 
589 Kurnaz, a.g.e., s. 89. 



 198

Emine Seher Ali, makalesinde, kadınları, politika ile meşgul olan 

erkeklerden yardım beklemeden, kendilerini geliştirmek, yükseltmek ve 

ilerlemek adına çalışmaya çağırmaktadır. Erkek evlatlarını yetiştiren anneler 

olarak, evlatlarını, kendilerini düşünecek derecede bilinçlendiremedikleri, 

donatamadıkları için, şimdi onların bu konuda sessiz kalmalarından ötürü, 

kabahatin asıl kendilerinde olduğunu dile getirmektedir. Çocuk terbiyesi adına 

bilinen eski ve köhnemiş geleneksel öğretiler dışında ne bilindiğini 

sorgulamaktadır. Çocuklarına, atalarının tarihi, milli kültürleri ve büyük 

liderlerinden bahsedebilen ve daha küçük yaşta evladının zihnini geliştirip, 

onun geçmişine ve milletine bağlı olmasını sağlayan Avrupalı bir anne ile, 

evladının zihnini hayal ürünü malzemelerle tehdit ederek, onu korku ve 

tembelliğe sevkeden Müslüman Türk anneleri arasında oldukça büyük bir fark 

olduğunu dile getirmektedir. İşte bu büyük ve önemli farkın sebebinin eğitim 

eksikliğinden kaynaklandığını ve bu eksikliği görmek için de uzaklara değil, 

devletin başkenti İstanbul’a bile bakmanın yeterli olacağını dile getiren Emine 

Seher Ali, İstanbul’da bile eğitim ve kültür seviyesi yüksek kadınların az 

sayıda olduklarını dile getirmektedir. Zihinlerini geliştirmeden önce 

kıyafetlerini düzenlemeye çalışan kadınların, cehaletleri sebebiyle bunda da 

başarılı olamadıklarını ifade eden yazar, bu şekilde her atılan adımda Batı 

taklitçiliğinden öteye gidilemeyeceğini belirtir. Öncelikle zihinleri eğitmeden 

yapılmaya çalışılan zorlama yeniliklerin, değişikliklerin yani; cahilâne 

taklitlerin, geçmişten gelen şanlı gelenekleri de unutturacağını590 ifade eden 

yazar, geri kalma sebeplerinin büyük bir oranda eğitimsizlik olduğunu önemle 

vurgulamaktadır. Bu olumsuz halden kurtulabilmek için kadınların birbirlerine 

karşı son derece yardımcı ve teşvik edici olmaları gerektiğini söyleyen yazar, 

cehaletin, bilgisizliğin hiçbir kıymeti olmadığını ve bir taraftan bunlardan 

kurtulup ilime ve fene sarılırken, bir taraftan da kadınlığın eğitim seviyesini 

yükseltmeye kendilerini adamaları gerektiğini, çünkü her şeyi hükümetten 

beklemenin yanlış olduğunu, zira erkeklerin siyaseti kadınların eğitimine tercih 

ettiklerini ifade etmektedir. Emine Seher Ali kadınlara bu çağrıyı yaptıktan 

                                                 
590 Emine Seher Ali, “Kadınlıkta Seviye-i İrfan”, Kadınlar Dünyası, S.1, s.1; Kadınların 
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sonra, makalesinin bundan sonraki bölümünde, kadın cemiyetleri ve kadınların 

iktisadi hayata katkıları üzerine fikirlerini dile getirmiştir. Osmanlı kadınlarının 

bir tür uyanma devri yaşadığını, zeki, çalışkan ve becerikli kadınlar arasından 

bazı hanımefendilerin Esirgeme Derneği, Mamulât-ı Dahiliye İstihlâk Cemiyeti 

gibi cemiyetler kurduklarını haber vermektedir. Kadınların bu girişimlerinin 

kadınlığın yükseltilmesi yönünde çok önemli adımlar olduğunu dile getiren 

yazar, yalnız kadınların harcamaları sonucunda, Avrupa’ya bir senede en az on 

beş milyon lira kadar para aktığını ifade ederek, bu paranın yurt içinde 

kalabilmesi için var güçle çalışmak gerektiğini dile getirmektedir. Kadınların 

bu girişimleri neticesinde, Osmanlı iktisadi hayatının başka bir düzleme 

gireceğini ifade eden yazar, yurt içinde fabrikalar ve şirketler kurulacağını ve 

bu suretle tembellik içinde olan erkeklerin dahi çalışmaya alışacaklarını dile 

getirmektedir. Emine Seher Ali makalesinin son bölümünde Esirgeme 

Derneği’nin faaliyetlerinden de kısaca bahsetmiştir. Derneğin, kız mekteplerine 

maddi ve manevi yardımlarda bulunarak, şehitlerin ve göçmenlerin yetim 

kalmış kimsesiz kız çocuklarını, kurulacak sanat okullarında yetiştirip, kendi 

geçimlerini kendi sanatları ile sağlayabilecekleri bir duruma getirmeyi 

hedeflediğini memnuniyetle bildirmektedir. Emine Seher Ali her ikisinin de 

eğitim almış hanımefendiler tarafından kurulduğunu ifade ettiği bu 

cemiyetlerin kadınların ilerlemesi yönünde attıkları adımların, kadınlığın 

geçirdiği acıları unutturacak nitelikte olduklarını ifade ederek, bu cemiyetlerin 

kurucu, yönetici ve çalışanlarını tebrik ederek makalesine son vermiştir. 591 

Kadınlar Dünyası dergisinin 5 Nisan 1329 tarihli, 2 numaralı sayısının, 

2. sayfasında, Emine Seher Ali tarafından kaleme alınan “Ahlâk-Maarif” adlı 

bir başka makalede, yine kadınların eğitim seviyelerinin yükseltilmesinin 

önemine değinilmektedir. Emine Seher Ali, eğitime önem vermeyen milletlerin 

gelişemeyeceklerini, bilakis gerileyeceklerini, ayakta kalamayacaklarını, 

kaybolup gideceklerini söyleyerek söze başlamıştır. Makalesinde, milletlerin 

ilerlemelerinin veya geri kalmalarının, kadınların eğitim seviyesine bağlı 

olduğunu belirten yazar, kadınlar yükselmedikçe milletin alçalacağını, 

                                                                                                                                 
Belleği Dizisi No: 3, s. 4-5, 4 Nisan 1329. 
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kadınları cehaletin karanlığında boğulan milletlerin daima yok olmaya 

mahkum olduklarını dile getirmektedir. Emine Seher Ali, her kadının öncelikle 

içinde bulunduğu hayatın ve bu hayatın içinde kendi varlılığının farkında, ne 

yapacağının, nasıl davranacağının bilincinde olması gerektiğini ifade 

etmektedir. Kadınların, çocuklarının terbiyesi ve hangi yeteneklere sahip 

olduklarını farkına varacak güce sahip olmaları gerektiğini belirten yazar, işte 

bu nedenle kadınların en az erkekler kadar eğitim alarak aydınlamış olmaları 

gerektiğini belirtirken, hala kadınların eğitilmesine karşı olan, onlara bir miktar 

dini eğitimden ötesini fazla gören erkekleri eleştirmektedir. Bu tür düşünceleri 

kötü niyet ve ahlak bozukluğu olarak nitelendiren Emine Seher Ali, eğitimsiz 

cahil toplulukların ahlâk bakımından eksik olacaklarını, ilim ve gerçeği 

bilmeyenlerin ise, doğru yolu düşünemeyip yanlış yollara sapacaklarını dile 

getirmektedir. Böyle kimselerin ne kendilerini ne de çocuklarını adam 

edemeyeceklerini belirten yazar, ilim ve fenin gerçek dünyasının farkında olan 

kadınların ise, ciddi bir kadın, ciddi birer anne olacaklarını, eşlerinin, 

çocuklarının ve tüm insanlığın bunlardan yararlanacağını, çünkü bu kadınların 

hayat şartlarını idrak etmiş olmaları sebebiyle kendi yaşamlarını da ona göre 

düzenleyebilecek düzeyde olacaklarını ifade etmektedir. Osmanlı kadınlarının 

diğer milletlerin kadınlarından daha çok eğitime ihtiyaçları olduğunu dile 

getiren yazar, mevcut okulların yetersizliklerinin ise gayet açık olduğunu 

belirtirken, erkekler gibi her şeyi devletten beklememek gerektiğini, zira 

hükümetin eğitime ayırmış olduğu bütçenin belli olduğunu ve istese de bunun 

dışına çıkamayacağını belirtmektedir. Eğitime ayrılan bu paranın yetersiz 

olması sebebiyle, eğitime olan ihtiyaçların büyüklüğü oranında 

karşılanabilmesi için, gerekirse yardımlar toplayarak, cemiyetler kurarak bu 

yolla yeni okullar açılması gerektiğini ifade eden yazar, bütün bunları yaparken 

de sadece İstanbul’un değil, taşranın da düşünülmesi gerektiğini ve buralardaki 

kadınlar için de okullar açarak memleketin her yerinde kız okullarının 

sayılarını arttırmanın lüzumuna değinmektedir. Yazar, bütün bu çalışmalar 

                                                                                                                                 
591 A.e., s. 4-5. 
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için, eğitim görmüş, kibar ve yetenekli kadınları bu okullarda öğretmenlik ve 

eğitmenlik yapmak üzere göreve çağırarak makalesine son vermektedir.592 

Kadınlar Dünyası dergisinin 12 Nisan 1329 tarihli, 9 numaralı 

sayısının, 4. sayfasında, Belkıs Ferit tarafından kaleme alınan “Tahsilimiz” 

adlı yazıda yine kızların eğitilmesinin önemi üzerinde durulmuştur. Belkıs 

Ferit, makalesine, memleketin sosyal hayatına bakıldığında, gelenek ve 

adetlerin yarattığı büyük eksiklikler arasında en önemlisinin tembellik, 

bilgisizlik ve aşırı bağnazlık olduğunu ifade etmektedir. Yazar, medeniyetin bu 

üç düşmanının, medeni ülkelerden hızla uzaklaştırılırken, Osmanlı ülkesinde 

kolayca uzaklaştırılamayacak bir şekilde yerleştiklerini belirtmektedir. 

Bilgisizlik ve bağnazlığın tüm ülkeye hakim olduğunu ifade eden Belkıs Ferit, 

İstanbul ve Osmanlı’nın tüm memleketleri dikkate alındığında sadece yüzde 

yirmilik bir kısmının fikrî bakımdan aydınlanmış durumda iken, geri kalan 

kısmının ise tembellik ve bilgisizliğe esir düşmüş olduğunu belirtmektedir. 

Bilgisizliğin hakim olduğu Anadolu topraklarında medeniyet adına ne bir okul 

ne de bir sanat mektebinin bulunmadığını ve bu sebeple Anadolu kadınlarının 

kendi sınırlı kalmış fikirlerinin cehaleti içinde evlatlarını yetiştirdiklerini, asıl 

ihtiyaçları olan çocuk gelişimi, çocuk sağlığı, ev idaresi ve iktisat bilgisine 

sahip olmadıkları için, çocuklarına da gerekli olan terbiye ve ahlâkı 

aşılayamadıklarını üzülerek dile getirmektedir. Gerekli ilk eğitimini alamadan 

asker olan Anadolu çocuklarından, vatanî duygular da beklenemeyeceğini ifade 

eden yazar, kendi eğitimi olmayan kadınların çocuklarını da 

eğitemeyeceklerini, halbuki, öğretmenlerin en büyük yardımcılarının anneler 

olduğunu hatırlatmaktadır. Bir çocuğun ilk terbiyesini, vatanî duygularını ana 

kucağında öğreneceğini dile getiren Emine Seher Ali, memleketin gelişmesi ve 

ilerlemesinin tamamen kadınların terbiye ve eğitimine bağlı olduğunu 

vurgulamaktadır. Belkıs Ferit, ümitsizlik içinde annelerinin katı bağnazlığı 

neticesinde kızların çok az eğitim alabildiklerini, hatta memleketin bazı 

yerlerinde kızların eğitilmesinin bir suç gibi kabul edildiğini, ve zaten sınırlı 

                                                 
592 Emine Seher Ali, “Ahlâk-Maarif”, Kadınlar Dünyası, S. 2, s. 15, 5 Nisan 1329. 
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olan kadın özgürlüğünün milletin felaketine sebep olarak görüldüğünü 

üzüntüyle ifade etmektedir.  

Yazar, makalesinin son bölümünde yüksek medeniyeti oluşturan bilim 

ve felsefeleri kabul etmeyerek bağnazlığa düşmenin milli hakimiyeti ve 

bağımsızlığı da tehlikeye atmak anlamına geleceğini ve bundan sakınmanın tek 

yolunun da çalışmak olduğunu, karanlık geçmişten kurtulabilmek için de ilk 

terbiye ve eğitimin kaynağı olan anneleri aydınlatmak gerektiğine vurgu 

yaparak makalesini bitirmektedir.593 

3.5.2. Kadın Dergisi 
II. Meşrutiyet Dönemi’nde “kadın” adıyla yayımlanan ilk dergi olma 

unvanına sahip olan “Kadın” dergisi Meşrutiyet’in ilanından hemen sonra 26 

Ekim 1908’de yayın hayatına girmiştir.594 Kendisinden sonra gelen kadın 

matbuatında bundan böyle “kadın” adının kullanılmasına öncülük etmiş olan 

dergi, 31 Mart Vakası sırasında yazarlarının büyük bir kısmının Hareket 

Ordusu’na katılmış olması sebebiyle kısa bir süre yayın hayatına ara vermek 

zorunda kalmıştır.595 II. Meşrutiyet Dönemi’nde yayınlanmış olan dergilerin 

büyük bir kısmı gayrimüslim Osmanlı halkın da anlayabilmesi maksadıyla 

Osmanlıcanın yanında yayınlarında yabancı bir dili de ikinci bir dil olarak 

kullanırken, “Kadın dergisi” yalnızca Osmanlıca dilinde yayınlanmıştır.596 Bu 

tutumu derginin, siyasî eğilimi hakkında bize ilk fikri veren durumdur. II. 

Meşrutiyet Dönemi’nin ilk iki yılı(1908-1910) yayımlanan dergi, olabildiğince 

geniş bir kadın kitlesine seslenebilmeyi amaç edinmiştir. Fikrî ve edebî 

konulara, güncel sohbetlere yer veren dergi okuyucu kadınlardan gelen yazılara 

da sayfalarında geniş yer ayırmıştır. “Tanin” gazetesi tarafından desteklenen 

dergideki yazıların sahipleri, Mehmet Cavit, Seniha Hikmet, Ali Canip, 

Manastırlı Rıfat, Baha Tevfik, Nigar Binti Osman, Kazım Nami, Fatma Seniye, 

Tahsin Nahit, Ömer Seyfettin, Abdullah Cevdet, Emine Seniye, Mehmet Emin, 

Akil Koyuncu, Evliyazade Naciye gibi isimlerdir.597 

                                                 
593 Belkıs Ferit, “Tahsilimiz”, Kadınlar Dünyası, S. 9, s. 89-90, 12 Nisan 1329. 
594 Denman, a.g.e., s. 13. 
595 A.e.,s. 51. 
596 A.e., s. 57. 
597 Kurnaz, a.g.e., s. 86. 
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II. Meşrutiyet Dönemi’nde çıkarılan pek çok kadın dergisi gibi “Kadın” 

dergisi de İttihatçılar’ ın başlattıkları “terbiye-i medeniye” kapsamında kadın 

hareketini milliyetçi görüşler doğrultusunda yönlendirme çalışmalarının önemli 

bir göstergesi olma niteliği taşımaktadır.598 Derginin günümüze ulaşan sayıları 

arasından seçilen makale örnekleri ile içeriği ve niteliği hakkında daha detaylı 

bir bilgi edinebilmek mümkün olacaktır.  

Derginin 23 Teşrinisani 1324(7 Aralık 1908) tarihli, 7 numaralı 

sayısının, 12.sayfasında yer alan “İslâm Kadınları” adlı makalede, devrimin 

kadınları sahiplenişi konu edilerek, bundan duyulan mutluluk dile getirilmiştir. 

Makalede meşrutiyetin sadece erkeklere değil, kadınlara da özgürlük getirmiş 

olduğu ifade edilerek, devrimden önce söz konusu bile edilmeyen İslâm 

kadınlarının, anayasanın ilânı ile ön plana çıkarak değer kazanmaya 

başladıkları, ve bu kadınlar arasından bazıları tarafından hayırlı cemiyetler 

kurulduğu belirtilerek, bunlar arasından Osmanlı Kadınları Şefkat Cemiyet-i 

Hayriyesi’ne üye olan kadınların yaptıkları toplantılar sonucu çalışma 

raporlarını hazırlamış oldukları haber verilmektedir. Cemiyetin kurucuları olan 

zengin ve eğitimli kadınlardan ve onların yetiştirdikleri kızlardan oluşan bu 

cemiyet için, bu seçkin kadınların yüksek miktarlarda maddi yatırımlar yaparak 

kiralamış oldukları merkez binalarında çalışmalarına başladıkları haber 

verilerek, fedakâr davranışlarından ve kadın desteğine olan katkılarından ötürü 

şefkat cemiyetinin açılışına katkıda bulunan tüm İslâm kadınları takdir 

edilmektedir. Avrupa’da da örneği olan hayırsever cemiyetler ve yardım 

pazarları kuran İslâm kadınları, bu örnek davranışları ile diğer milletlerin 

kadınlarından üstün olduklarını ispatlamışlardır. Eğitimli ve terbiyeli bu 

kadınların bu davranışları ile, devrime imza atan erkeklerin anneleri ve kız 

kardeşleri olmaya layık olduklarını kanıtladıkları ifade edilerek, kadın eliyle 

gerçekleştirilen tüm bu hareketler, onların meşrutiyet devrimine olan ilgi ve 

katılımlarına en büyük delil olarak kabul edilmiştir.599  

                                                 
598 A.e., s. 14. 
599 Jan, “İslam Kadınları”, Kadın, Yay. Haz.: Fatma Kılıç Denman, İkinci Meşrutiyet 
Dönemi’nde Bir Jöntürk Dergisi: Kadın, İstanbul 2009, S. 7, s. 137, 24 Teşrinisani 1324/7 
Aralık 1908. 



 204

Derginin, 17 Teşrinisani 1324(30 Kasım 1908) tarihli, 6 numaralı 

sayısının, 6. ve 7.sayfalarında yer alan “Kadın Bir Şems-i Marifettir” adlı 

makalede; kadınlığın yükselmesinde eğitim faktörünün önemine vurgu 

yapılmaktadır. Bir toplumun ilerlemesinin ve medenileşmesinin her zaman 

kadınla olacağını söyleyen yazar, kadın olmanın ve kadınlıkla övünmenin 

birçok meziyete de sahip olma gerekliliğini beraberinde getirdiğini ifade 

etmektedir. Zira, kadınların toplumda sahip oldukları yerin önemi 

erkeklerinkinden daha az önemli değildir. Bu sebeple kadınların da en az 

erkekler kadar bilgili ve eğitimli olmaları gerekmektedir. Ancak görünen odur 

ki, geleceğin kadınları olacak genç kızları, sahip olmaları gereken bilgi ve 

eğitimden oldukça uzak bulunmaktadırlar. Kadınların eğitimsiz ve bilgisiz 

kalmış olmalarının sorumluluğunun onlara yüklenemeyeceğini belirten yazar, 

bunca zaman kadınların eğitim ve öğretim görmesine gereken önemin 

verilmediğini, kızların eğitimi için açılmış olan okullarda gerekli 

düzenlemelerin yapılmadığını ve ihmâl edildiğini belirtmektedir. Bütün 

bunların ışığında varılacak olan sonuç şudur ki; içinde bulunulan durumda, 

kadınların bütün çaresizliğine sebep olan; kız okullarının olmayışı ve mevcut 

olanların da yetersiz kalışlarıdır.600 

Derginin 10 Teşrinisani 1324(23 Kasım 1908) tarihli, 5 numaralı 

sayısının, 7. sayfasında Nigar Bint-i Osman tarafından kaleme alınan “Kadına 

Dair” adlı makalede, yazar; insanlığın diğer yarısı olan kadınların taşıdıkları 

sorumlulukların ve yerine getirdikleri çok önemli hayatî vazifelerin erkekler 

tarafından takdir edilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Nigar bint-i Osman, 

makalesinde, kadınların hak ettikleri bu takdirin yanı sıra, erkeklerden 

kendilerine adalet ve eşitlik verilmesini istemektedir. Türk kadınlarının, artık, 

yıllarca içine kapatıldıkları evlerinin bir eşyası gibi görülmedikleri mutluluk 

verici ve özgür bir hayatın kendilerine erkekler tarafından verilecek en büyük 

hediye olduğunu dile getirmektedir. Kadınlığın aydınlanması için erkeklerin 

yardımının isteyen Nigar bint-i Osman, bunun yalnız kadınlar için değil, 

                                                 
600 Beyaz, “Kadın Bir Şems-i Marifettir”, Kadın, Yay. Haz.: Fatma Kılıç Denman, İkinci 
Meşrutiyet Dönemi’nde Bir Jöntürk Dergisi: Kadın, İstanbul 2009, S. 6, s. 7, 17 Teşrinisani 
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erkekler için de büyük bir ödül olacağını, zira kadınların ve kadınlığın 

aydınlanması ve yükselmesinin getireceği olumlu sonuçların, yine erkeklerin 

yararına olacağını ifade etmektedir. Nigar bint-i Osman, toplumun 

aydınlanmasını ve yükselmesini, kadınların yükselmesine bağlayarak 

erkeklerin bu konuda yapacakları her türlü desteğin ve yardımın aslında 

kendilerini yükseltmek için attıkları adımlar olacağını vurgulamak istemiştir.601 

Kadın dergisinin, 13 Teşrinievvel 1324(26 Ekim 1908) tarihli, 1 

numaralı sayısının, 3.sayfasında Mehmed Cavid tarafından kaleme alınmış 

olan “Kadınlara Dair” adlı makalede, yazar, sosyal hayatta kadınların sahip 

oldukları iki temel göreve vurgu yapmaktadır. Bu görevleri çocuk terbiyesi ve 

ev idaresi olarak tanımlayan Mehmed Cavid, bunların hiç te hafife alınmaması 

gereken vazifeler olduğuna işaret etmektedir. Ona göre, öncelikle çocuk 

terbiyesi dünyevi hayattaki en önemli vazifelerden biri olarak kadınlara 

verilmiştir. Küçük birer dünya olarak nitelendirdiği evlerde, kadınların 

çocuklarına verecekleri terbiyenin bir miktar aksaması, gereken nitelikte 

olmaması, toplum hayatında tamir edilemez hasarlara yol açacaktır. Çünkü bir 

çocuğun terbiyesi, yalnız bir neslin değil, onun devamı olan bütün gelecek 

nesillerin hayatına etki edecek nitelikte ve değerdedir.  

Yazar, toplumu oluşturacak nesillerin maddi ve manevi hayatlarında bu 

kadar etkili olan anne terbiyesinin de, kendi içinde uyulması gereken bazı 

kuralları ve izlenmesi gereken yolları olduğuna işaret etmektedir. Toplumlar ve 

milletler, anne tarafından verilecek olan çocuk terbiyesinin önemini kavrayıp, 

bu yöntemleri uyguladıkları takdirde geleceklerine sahip çıkabileceklerdir. 

Mehmed Cavid, bu gerçeğin önemini kavramayıp çocuklarının terbiyesini 

gereken ilgi ve dikkatten uzak bir şekilde hayatın akışına bırakan toplumların, 

milletlerin ise, yok olup gitmeye mahkum olduklarını dile getirmektedir. 

Çocuk terbiyesinin milletlerin geleceğinde oynadığı role önemle değinen yazar, 

bunun ardından bu eğitimi geleceğin nesillerine verecek olan annelere 

seslenerek, yerine getirecekleri bu önemli görevin bilincinde olmalarını 
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istemiş, onların evlatlarına kazandıracakları ahlâkî vasıflar sayesinde, milletin 

yaşayacağını dolayısıyla da bu en önemli sorumluluğu en iyi şekilde yerine 

getirmeleri gerektiğini vurgulamak istemiştir.602 

Derginin 26 Kanunisani 1324(8 Şubat 1909) tarihli, 16.sayısının, 

3.sayfasında yer alan “İcmal-i Mukadderat-ı Nisâ” adlı makalenin yazarı 

Abdullah Cevdet, yazısında anne tarafından vatan evlatlarına verilecek 

terbiyenin önemine değinmektedir. Abdullah Cevdet, makalesinde en şerefli 

görev olan vatan savunmasının erkeklerin görevi olduğunu belirtirken, 

kadınların görevinin ise, bu şerefli görevi yerine getirebilecek nitelikte erkekler 

yetiştirmek olduğunu ifade etmektedir. Kadınlara evlerinin kraliçeleri diye 

hitab eden Abdullah Cevdet, idareleri altındaki evlerinde, kadınların 

görevlerini yerine getirirken nelere dikkat etmeleri gerektiği hususunda onlara 

telkinlerde bulunurken, öncelikle kadınların bütün bu görevleri önemsemeleri 

gerektiğine vurgu yapmaktadır. Yazarın görüşüne göre, kadınlara verilmiş olan 

ev idaresi; mutfaktan başlayıp, evinin her köşesine huzur, bilgi ve aydınlığı 

yerleştirebilmeyi ve en nihayetinde ise, evladını en iyi şekilde yetiştirmeyi 

kapsamaktadır. Her yeni nesil bir öncekinden daha ileri, daha aydınlık bir 

seviyede olmalıdır. Dolayısıyla, anneler, içinde yaşadıkları en sade ve basit 

evlerde bile, tüm insanlığı kucaklayabilecek ve aydınlatabilecek evlatlar 

yetiştirebilecek düzeyde olmalıdırlar. Abdullah Cevdet, büyük insanların, 

ancak kutsal görevlerini en iyi şekilde idrak etmiş ve yerine getirme becerisini 

gösterebilen anneler tarafından yetiştirilebileceğine inanmaktadır.603 

II. Meşrutiyet Dönemi’nde yayımlanan kadın dergilerinin hitap ettiği 

kesimin özellikle elit zümreye mensup kadınlar olduğunu düşündüren unsur, 

orta sınıf kadınlarının hayatlarında öncelikli olmayan mevzular üzerine 

yazılmış olan yazılardır. Bunlar arasında kadınları aşırı lüks tüketimden uzak 

durmaları ve kızlarını da israfa alıştırmamaları konusunda uyaran yazılar 

dikkati çekmektedir. Derginin 3 Teşrinisani 1324(16 Kasım 1908) tarihli, 4 
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numaralı sayısının, 2. sayfasında Zekiye imzalı, “Musahabe-i Nisâiye: 

Mütalaat-ı Naçizâne” adlı makalede; aslî görevlerini bilmemeyi kibarlık, israfı 

ise cömertlik olarak gören kadınların, çocuklarına kötü örnek oldukları 

belirtilirken, annelerin erkek evlatlarını hiç çekinmeden vatan savunmasına ve 

geçimlerini elde etmeleri için her türlü zor koşula gönderirken, kız evlatlarını 

evlerinin konforlu ortamından dışarı bırakmayı düşünmediklerini ve yaptıkları 

bu ayrımın kız evlatları üzerinde oldukça olumsuz etkiler yarattığı ifade 

edilmektedir. Zira, dışarıdaki hayatın hiçbir zorluğu ile karşılaşmadan yetişen 

kız evlatlar, tembelliğe ve israfa alıştıkları gibi, zihinleri de bu tembellik içinde 

kendilerini geliştirmekten uzak bir halde kalmaktadır.604 

3.5.3. Türk Kadını  
1918 yılında İstanbul’da 15 günde bir çıkarılmaya başlanan derginin 

amacı, kadınlığın, memleketin ve istikbalin yükselmesini birbirinden ayrı 

tutmadan hedeflemektir. Derginin sayılarında fikrî, edebî yazılara, şiirlere, 

hikayelere, pratik bilgilere, yeni çıkan dergi ve kitap tanıtımlarına ve eğitime 

yönelik yazılara yer verilmiştir. Her sayısında kadınların da erkekler gibi 

çalışmaları gerektiğini vurgulamış olan Türk kadını dergisi yurt dışından, 

özellikle Avrupa’dan başarılı kadın profillerine yer vererek Türk kadınını da bu 

yolla teşvik etmek istemiştir. Dergi, kadın haklarından bahsederken, yavaş ve 

temkinli adımlar atmayarak, Türk kadınının siyasî haklarına da bir an önce 

kavuşması gerektiğinden de bahsetmiştir. Ancak bu yolda öncelikle eğitim 

seviyesi yükseltilmesi gereken Türk kadınına verilecek olan eğitim, onun aile 

ve ahlâk anlayışını hiçbir şekilde zedelememelidir. 

Adından da hemen hissettirdiği gibi dergi “Türkçülük” akımını temsil 

eden görüşlere sahiptir. Yazarların isimlerine bakıldığında bu yargı 

kesinleşmektedir. Şükufe Nihal, Edhem Nejat, Abdülfeyyaz Tevfik, Sevim 

Türkan, Faruk Nafiz, Halit Fahri, Akil Koyuncu, Yahya Saim, Ahmet Edip, 

                                                                                                                                 
603 Abdullah Cevdet, “İcmal-i Mukadderât-ı Nisâ”, Kadın, Yay. Haz.: Fatma Kılıç Denman, 
İkinci Meşrutiyet Dönemi’nde Bir Jöntürk Dergisi: Kadın, İstanbul 2009, S. 16, s. 326, 
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Mehmet Arif, Necmettin Sadık, Meveddet Faik, Nükhet Nüvaziş, Ömer 

Seyfeddin, Mehmet Emin, Muallim Tahsin Nejat, İsmail Hikmet, Aziz Hüdai, 

Kazım Nami, Nüzhet Sabit, İrfan Emin, Faik Ali, İhsan Mukbil, Hıfzı Tevfik, 

Hakkı Tahsin gibi isimler dergide imzası olan isimlerdir.605  

Dergide yayınlanmış olan makalelerin içeriği, bize izlediği politika 

hakkında daha net bilgi verecektir. Derginin 23 Mayıs 1334 tarihinde 

yayınlanan 1 numaralı sayısında, 2. – 4. sayfaları arasında İçtimaiyat 

bölümünde yayımlanan “Bizde Feminizm” adlı makale adından da anlaşıldığı 

üzere, kadın hareketini konu edinmiştir. Necmeddin Sadık tarafından kaleme 

alınan makalede kadınlığın ilerlemesi meselesinin gündemin en önemli 

konularından biri olduğu ifade edilmektedir. Kısa zaman içerisinde bu konuda 

sağlanmış olan önemli ilerlemelerin süreklilik arz etmemesini eleştiren yazar, 

kız çocukların da erkek çocuklar gibi eğitim görmelerinin, kadınların da 

erkekler gibi çalışma hayatına katılmalarının , meslek sahibi olmalarının, son 

derece memnuniyet verici gelişmeler olduğunu belirtirken, bu sayede ilerleyen 

zamanlarda kadınların sosyal hayatın bir parçası haline gelebileceklerini 

belirtmektedir. Necmeddin Sadık, kadın hareketinde daha ilk gelişmeler 

sağlandığı günden itibaren, bu duruma muhalif olanların kadınları fiziksel, 

ruhsal ve fikirsel olarak erkeklere nazaran daha eksik bulmaları sebebiyle, 

onların daha farklı görevleri olduğunu iddia ettiklerini ve tüm toplumu da bu 

düşünceye inandırmaya çalıştıklarını dile getirmektedir.606 Bir toplumda her 

müessesede olduğu gibi kadınlara ait alanlarda da zamanla önüne 

geçilemeyecek gelişmelerin gerçekleşmesini, yaşanması gereken doğal bir 

süreç olarak değerlendiren yazar, bu gelişmenin önünde durmanın yanlış 

olduğu kadar, nafile bir çaba olduğuna inanmaktadır. Kadınların erkekler gibi 

bu gelişim süreçlerine dahil olma çabalarını “feminizm” olarak adlandıran 

Necmeddin Sadık, her milletin kendi karakteri içinde bu gelişim ve değişim 

sürecine dahil olduğunu belirtmektedir. Bir milletin bu değişim sürecini kendi 

örf ve adetlerinin dışında yaşaması mümkün olamayacağı gibi, geçmişi ile 

bağlarını koparmanın da söz konusu olamayacağını dile getirmektedir. 
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Necmeddin Sadık, feminizm kavramı üzerine fikirlerini açıklamak maksadıyla 

yazmış olduğu makalesinde, sadece bu kavramın açıklamasını, Osmanlı toplum 

hayatındaki etkilerini tespit etmekle kalmamış, aynı zamanda bu düşüncenin 

Osmanlı toplumunda hangi sınırlarla savunulması gerektiğini de izah etmeye 

çalışmıştır. Feminizm kavramının Avrupa’daki karşılığının kadınlara erkekler 

ile eşit siyasî ve medenî haklar tanımak anlamına geldiğini belirten yazar, artık 

Avrupa ve Amerika’da kadınların da erkekler gibi, memur, doktor, mühendis 

olabildiklerini, ticaret hayatına atılabildiklerini dile getirmektedir. Bu durum 

yazarın düşüncesine göre, kadınların da bu işleri en az erkekler kadar iyi bir 

şekilde yaptıklarına en büyük kanıt olmaktadır. Feminizm olarak nitelendirilen 

kadın hakları davasının yabancı ülkelerde artık kadınların siyasî yaşama, 

seçmen olabilme yöntemi ile katılmaları aşamasına geldiğini ifade eden yazar, 

Türk kadınlarının isteklerinin henüz bu aşamada olmadığını belirterek, önce 

evlilikte, aile yaşamındaki mevkilerinde meydana gelen iyileşmenin, zaman 

içerisinde eğitim ve sosyal hayata da yansıdığını ifade ederken, geleneksel 

Türk- İslâm ailesi modelinin zamanla değişmeye başlamasının ve aile 

hukukunun oluşturulmasının, yüzlerce yıl boyunca kadınlara çizilmiş olan 

kaderin de değişmesini sağladığını belirtmektedir. Zira, artık kız öğrenciler de 

üniversite tahsili almaya, ilmî konferanslarda erkeklerle birlikte yer almaya 

başlamıştır. Kadınlığın yükselmesi yönünde meydana gelen bütün bu 

gelişmelerin, tesettürün kadın haklarının elde edilmesine mani olmadığını 

kanıtlar nitelikte olduğunu belirten yazar, kadın hakları haklarının elde 

edilmesi yolunda en büyük yolu kat etmiş milletleri idealize ederek, bir gün 

mutlaka bu konuda onların seviyesine çıkılacağını belirtmektedir. 607Kadınların 

erkeklerle eşit haklara sahip olmalarının, sosyal ve ekonomik hayata 

yapacakları katkılar vasıtasıyla milli kalkınmaya da olumlu yönde etki 

edeceğini belirten yazar, kadınların Avrupa’da sahip olmaya başladıkları siyasî 

haklardan da faydalanmalarının şart olduğunu ifade edecek kadar, ileri görüşlü 

davranmaktadır. Necmeddin Sadık, kadın hareketini, bu düşünceleri 

doğrultusunda desteklerken, bu hareketin göz ardı etmemesi gereken sınırlarını 
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da net bir şekilde çizmektedir. Bu noktada, yazar, aile ve ahlâk konularına özel 

bir hassasiyet göstermek gerektiğini önemle vurgulama ihtiyacı hissetmektedir. 

Ailenin korunmasının, milletin korunması anlamına geldiğini belirten yazar, 

aile bağlarının korunmasının ve sağlamlaştırılmasının da, kadınlara verilecek 

haklar ve özgürlükler sayesinde olacağını belirmektedir. Önce aile yaşamında 

gerçekleşecek olan kadın erkek eşitliğinin, sosyal hayata da yansımasının aile 

kavramını yücelteceğini dile getirmektedir. Kadınlara verilen özgürlüklerin, 

evlilik bağlarını zayıflatarak, bu kutsal kavrama değer kaybettireceğini öne 

sürenlerin, tamamen yanıldıklarını, gençliği olumsuz etkilediklerini dile getiren 

yazar, kadına en kutsal değeri yükleyen müessesenin aile olduğunu bilen 

kadınların sahip oldukları özgürlüğün bilincinde olacaklarına inanmaktadır. 

Zira, kadınların sahip oldukları hakların hiçbir boyutu, onların aile içinde 

severek üstlendikleri sorumluluklarının önüne geçmeyecek, asli vazifelerini en 

iyi şekilde yerine getirmelerine engel teşkil etmeyecektir. Bu doğrultuda, Türk 

kadınının gelişmesini, Türk ailesinin gelişmesinden ayırmanın, toplumsal 

manada hayatî bir hata anlamına geleceğinin unutulmaması gerekmektedir. 608 

Türk Kadını dergisinin, 26 Eylül 1334 tarihinde yayınlanan 10 numaralı 

sayısının, 151 ve 152. sayfalarında yer verilmiş olan “Türkiye’de Kız 

Mektepleri Ve Terbiyesi” adlı makale, Edhem Nejad tarafından kaleme 

alınmıştır. Edhem Nejad, makalesinde İslâmiyet’ten önceki Türkler’de 

kadınların toplumsal hayata geniş bir katılımları olması sebebiyle; kızlara, 

sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını sağlayacak tarzda bir eğitim 

verilmesinin millî bir gelenek olduğundan bahsetmektedir. Edhem Nejad, Türk 

geleneğinde kadınlara verilen değerin önemine vurgu yaptığı makalesinde, 

ailede hayatın müşterek kabul edildiği, artık erkek işi kabul edilen bütün 

faaliyetlere hatta savaşlara bile, erkeklerin yanında kadınların da katıldığı bir 

yaşamdan özlemle bahsetmektedir. Bu ortak ve eşitlikçi yaşamda, kadınların; 

sahip oldukları toplumsal konumları ve toplum tarafından onlara yüklenen 

sorumluluklar sebebiyle, her türlü zorluk karşısında yılmadan, mücadele 

ederek, başarılı olabilecek kadar güçlü ve dayanıklı olduklarını dile getiren 
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yazar, kadının hem evin içinde, hem de dışında, var olabilmek için gerekli tüm 

donanıma sahip olduğu bir dönemi idealize etmektedir. Edhem Nejad, 

İslâmiyet öncesi Türkler’in zamanında gayet olağan kabul edilen, kendi 

kendine yetebilen, cesur ve dayanıklı, her türlü sorun karşısında doğru karar 

verebilme yeteneğine sahip olan kızlar yetiştirme alışkanlığının, Avrupa ve 

Amerika’da kız izci grupları oluşturmak suretiyle daha yeni yeni bir ihtiyaç 

olarak gündeme geldiğini belirtmektedir. Eski Türkler’de, kızların, bugün 

Batı’da daha yeni kabul edilen bir terbiye ve eğitim tarzıyla yetiştirildiklerini 

ifade eden yazar, bu anlayışın bozulmasının nedeninin İslâm dini değil, onu 

yanlış yorumlayan milletlerle kurulan temaslar olduğunu düşünmektedir. Zira, 

İslâmî kaynakların başında gelen çeşitli hadislerin de desteklediği fikir, ilimin 

ne kadar uzakta olursa olsun alınması doğrultusunda olup, ona ulaşma 

görevinin ve hakkının sadece erkeklere ait olmadığıdır. Ayrıca, İslâmiyet’in 

kabul edildiği ilk yıllarda, birçok kadın âlimin yetişmiş olması da yazarın 

görüşüne göre, İslâm dininin özünde kadınların da erkekler kadar eğitim 

görmeyi hak ettiklerinin öngörülmesindendir. Müslüman Türkler’in zaman 

içinde, İslâm dininin getirdiği öğretileri özünden farklı yorumlayıp, 

hayatlarında uygulayan milletlerle kurdukları ilişkiler neticesinde kadına 

verdikleri değerin de değişmeye başladığını dile getiren yazar, kadınla erkeğin 

ortaklaşa sürdürdükleri hayatı değiştiren zihniyetin, sanki İslâmiyet’in 

emriymiş gibi gösterilmesine tepki duymaktadır. İslâmiyet’in yanlış 

yorumlanması sonucu oluşan bu zihniyetin, kızların eğitim görmelerine ve 

sosyal hayata karışmalarına engel olarak, evlere kapatılmalarına ve dış 

dünyadan habersiz bir şekilde büyütülmelerine sebebiyet verdiğini dile getiren 

Edhem Nejad, bu zihniyete sahip olanların, kızlara dinî bilgiler dışında bir şey 

öğretmenin ayıp ve günah olduğuna inandıklarını belirtmektedir. Kadınların 

duygusal ve fikirsel bakımdan geri kalmalarına yol açan bu zihniyet kendisine 

muhalif olup, eleştirenleri ise lanetlemektedir. Edhem Nejad, kadınlığın geri 

kalmasına sebep olan bu zihniyetin, Tanzimat Fermanı’nın ilânı ile değişmeye 

başladığını ve bu dönemden itibaren, okumuş, aydın insanların, kadınların da 
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eğitim görmelerini ve sosyal terbiye edinebilmelerini öngören yenilikçi 

düşünceyi desteklemeye başladıklarını ifade etmektedir. Yazar, bu vakte kadar 

kızların yalnız dinî bilgiler edinebildikleri, çağın gelişimlerine uygun bir 

şekilde yaşamaları ve ilerleyebilmeleri için yeterli olmayan kız okullarına, 

Tanzimat sonrası açılan iki dereceli ve üç sınıflı kız okullarının eklenmesiyle 

mevcut tablonun değiştiğini vurgulamaktadır.609 Türkçe dilinin yanı sıra, tarih, 

coğrafya, hesab bilgisi gibi derslerin de okutulmaya başlandığı bu kız 

okullarının devamı olarak düzenlenen ortaokullarda ise, aynı derslerin yanı 

sıra, Arapça ve Farsça gibi lisanların da gösterildiğini belirten Edhem Nejad, 

İstanbul ve diğer büyük şehirlerde açılmaya başlanan Kız Sanayi Okullarından 

da bahsetmektedir. Başlangıç aşamasında Avrupa’daki ev idaresi ve ekonomisi 

eğitimi veren okullara benzetilmek istenen bu okulların, zaman içinde emsal 

alınan bu okulları geride bıraktığını ifade eden yazar, bu okulların 

müfredatlarında sanat derslerine de yer verdiğini belirtmektedir.  

Edhem Nejad, kız okullarına öğretmen yetiştirmek için İstanbul’da 

açılan kız öğretmen okulu olan Dâr’ülmuallimat’ın da önemine değinmiş, 

ancak bu okulun ilk açıldığı dönemde meslekî eğitimden ziyade, kız 

öğrencilere kapsamlı bir eğitim veren lise düzeyinde bir okul olarak 

değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Meşrutiyet’in ilanına kadar kız 

okulları içinde en yüksek seviyedeki okulun Dar’ülmuallimat olarak kaldığını 

dile getiren yazar, zamanına göre kız öğrencilere oldukça kapsamlı bir eğitim 

veren Dar’ülmuallimat’ların öğretmen yetiştirebilecek düzeye gelmelerinin 

Meşrutiyet döneminde gerçekleştiğini ifade etmektedir. Meşrutiyet’in ilânı ile 

kız çocuklarının eğitim durumlarının düzeltilmesinin en önemli konular arasına 

girdiğini belirten yazar, kız öğretmen okullarının da bu dönemde 

iyileştirilmeleri için gereken düzenlemelerin yapılmaya başlandığını dile 

getirmektedir. Yazar, müfredatların kız öğrenciler için daha yüksek bir 

seviyeye getirildiğini, ifade ederken, Boğaziçi’nde Kandilli’de bulunan bir 

hükümdar sarayının da, kızların eğitilmelerinin önemine inanan bir aydın grubu 

tarafından satın alınmak suretiyle büyük bir kız lisesine dönüştürülmeye 

                                                 
609 Edhem Nejad, “Türkiye’de Kız Mektepleri ve Terbiyesi”, Türk Kadını, S. 10, s. 151, 26 
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başlandığını sevindirici bir haber olarak vermektedir. Bütün bu umut vaat edici 

gelişmelere rağmen, Meşrutiyet’in ilerleyen zamanlarında gelişen siyasî 

olayların, ülke içinde ve dışında ön plana çıkan buhranların, hükümetin, 

kızların eğitimi ile ilgilenmesine olanak tanımadığını dile getiren yazar, dünya 

savaşının başlamasından öncesinde ve Balkan Savaşları’nın sonrasında kız 

okullarında en kapsamlı düzenlemelerin gerçekleştirildiğini, bu dönemde kız 

okullarının gerçek bir manada değişime ve gelişime uğradığını belirtmektedir. 

Bu dönemde İstanbul dışında da pek çok yerde kız okullarının açılmaya 

başlandığını dile getiren yazar, ilkokulların müfredatlarına kızlara yönelik 

dersler de ilave edilirken, kız öğrenciler için ayrı ilkokulların da bu dönemde 

açıldığını ve bu okulların altı farklı sınıftan meydana getirildiğini 

bildirmektedir. Bütün bu açılan kız okullarında düzenlenen eğitim ve öğretim 

faaliyetlerinin temel amacının milliyetini seven, dinîne bağlı, iyi ve mutlu 

aileler meydana getirmek, evlatlarını çağın gereklerine göre terbiye edebilecek, 

güzel ahlâk sahibi kadınlar yetiştirmek olduğunu belirten yazar, kız okullarında 

ilim ve fene, erkek okullarındaki kadar önem verildiğini dile getirmektedir. Her 

iki gruptaki okulların müfredatlarının birbiri ile aynı olduğunu söyleyen yazar, 

kız okullarında hazırlanan müfredata, kız öğrencilere yönelik olarak ev idaresi, 

aile sağlığını koruma, dikiş, biçki, nakış, resim, aşçılık, çiftçilik gibi dersler 

eklendiğini belirtmektedir. Edhem Nejad, kız okullarının müfredatlarında 

bulunan bu derslere daha sonra, elbise biçmek, dikmek, sökük dikmek, 

yamamak, çocuk elbiseleri yapmak gibi daha kapsamlı dersler konulduğunu 

bildirmiştir. Biçki ve dikiş derslerinin kapsamlarının genişletilmesi ve bu 

derslere, müfredatta daha fazla ağırlık verilmesi ile, Edhem Nejad’a göre, 

Maarif Nezareti, daha becerikli ev hanımları yetiştirebilmenin yanı sıra, okullu 

hanımların Avrupa’dan gelen modelleri daha yakından takip edip, 

uygulayabilmeleri yoluyla Avrupa modasını ülkelerine getirmelerinin yolunu 

açmak istemiştir. 610 

                                                                                                                                 
Eylül 1334. 
610 A.e., s. 152. 
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SONUÇ 
“II. Meşrutiyet Dönemi Fikir Akımlarının Kadın Algısı” konusunun 

çalışılması aşamasında öncelikle, II. Meşrutiyet Dönemi’nin genel yapısı içinde 

kadınların sahip oldukları konum incelemeye alındığında; bu dönemde 

kadınların hukuksal alandaki yerlerinde, sahip oldukları eğitim koşullarında, 

gözle görülür bir ilerlemenin başladığı görülmüş ve bu ilerlemenin sosyal 

hayata yansımaları da tespit edilmiştir. 

Bu anlamda Osmanlı Devleti’nde kadın hareketinin başlaması ve kadın 

sorunlarının ilk kez gündeme getirilmesi, II. Meşrutiyet Dönemi’nden önce 

Tanzimat Dönemi’nden itibarendir. Çünkü Tanzimat’la birlikte, Osmanlı 

Devleti, kendi sınırları dışında var olan ve hızla değişmekte olan dünyadaki 

gelişmelerin neler olduğunu görmüş ve bir müddet sonra bu gördükleriyle, 

kendi dünyasında gördüklerini kıyaslamaya başlamıştır. Osmanlı Devleti’nde 

“feminizm”in başlangıcı da işte bu kıyaslama neticesinde gerçekleşmiştir. 

Osmanlı kadını, kendini Batılı kadınla kıyasladığında sahip olduklarını ve 

sahip olabileceklerinin önündeki engelleri fark etmiş ve haklı olarak bunun 

nedenlerini sorgulamaya başlamıştır.  

Kadın hareketi olarak nitelendirilen tüm gelişmelerin, II. Meşrutiyet 

Dönemi gibi siyasî açıdan oldukça çalkantılı geçen bir dönemdeki tablosuna 

bakıldığına göre, bu tabloda görülenlerin izahının da söz konusu dönemin 

siyasî gerçekliğinden ve dönem içerisinde etkili olan siyasî cephelerden ayrı 

yapılabilmesi mümkün değildir. 

II. Meşrutiyet dönemi içinde etkili olan belli başlı fikir akımları olarak 

tespit edilen İslâmcılık, Türkçülük ve Batıcılık akımlarına, öncelikle genel 

özellikleri, siyasî tavırları, gerçekleştirmek istedikleri sosyal, ekonomik ve 

kültürel idealleri, izledikleri çalışma programları açısından bakıldığında, önce 

birbirleriyle ve sonra her siyasî düşüncenin kendi içerisinde ayrıldığı pek çok 

nokta olduğu görülmüştür. Bütün bu ayrılıklara ve uzlaşılamayan noktalara 

rağmen, denilebilir ki; II. Meşrutiyet Dönemi fikir akımlarının, istisnasız olarak 

üzerinde uzlaşmış oldukları en önemli nokta, Osmanlı Devleti’nin artık eski 

ihtişamlı günlerini geride bırakmış olduğu ve çağdaş medeniyet seviyesinden 
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geride kalındığı hususudur. Zaten söz konusu siyasî eğilimlerin dönemin 

aydınları tarafından birer kalkınma planı veya kurtuluş formülü olarak ortaya 

konulmalarının nedeni de, bu kabul ediş sürecinde hemfikir olmalarıdır.  

II. Meşrutiyet Dönemi fikir akımlarının Osmanlı Devleti’nin geri kalış 

nedenlerini tespit etme yöntemleri, her ne kadar birbirinden farklı olsa da, geri 

kalınan sahaları belirleme açısından belirli bir noktada uzlaşmaktadırlar. Buna 

göre, hepsinin ortak kanaati, devletin sosyal ve kültürel bir değişime ihtiyacı 

olması durumudur. Ancak bu değişim sıfırdan bir inşa süreci olarak 

algılanmamalıdır. Bu noktada yeni bir devlet değil, yeni bir düzen kurma 

gerekliliği bütün kesimler tarafından kabul edilen bir görüş olarak ortaya 

çıkmaktadır. Osmanlı Devleti’nde böyle bir siyasî ve toplumsal ortamda 

gerçekleştirilmesi düşünülen toplumsal ve kültürel değişimin tartışmasız en 

önemli uzantısı olarak belirlenen, toplumun en değerli parçası olan aile hayatı 

ve onu ayakta tutan kadının konumu olacaktır. 

II. Meşrutiyet Dönemi fikir akımlarının kadın hareketine ve kadın 

sorunlarına yaklaşımları, dönemin fikir akımları ve basını üzerinden 

incelendiğinde, denilebilir ki; II. Meşrutiyet Dönemi’nde, Osmanlı Devleti’nin 

İslâmî nitelikli yapısı içerisinde, dönemin fikir akımları, her ne kadar 

birbirinden farklı nitelikte olsa da, dönem boyunca kadın sorunu olarak 

algıladıkları ve tartışma konusu yaptıkları ortak mevzular “örtünme”, “çok 

eşlilik”, “talak yolu ile boşanma”, “eğitim hakkı”, “çalışma hakkı”, “sosyal 

hayata katılım” gibi konular olmuştur. II. Meşrutiyet Dönemi fikir akımları, 

diğer bütün siyasî ve toplumsal konulara olduğu gibi, kadın sorunları olarak 

kabul ettikleri bu mevzuların her birine kendi politikaları doğrultusunda 

yaklaşmışlardır. 

II. Meşrutiyet Dönemi’nde, bu koşullar altında gündeme gelen kadın 

özgürlüğü konusunda, siyasî koşullardan sonra belirleyici ikinci faktörün din 

kavramı olduğu tespit edilmiştir. Zira, İslamiyet’in Türkler tarafından kabul 

edilmesinin, İslamiyet Öncesi dönemde Türk kadınının sahip olduğu siyasî, 

toplumsal ve kültürel konumda meydana getirmiş olduğu değişim belirgin bir 

şekilde göze çarpmaktadır. İslamiyet’in ilk kabul edildiği dönemden başlayarak 

her bir evrede daha da belirginleşen İslamî etki kendini özellikle toplumsal 
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hayatta oldukça baskın bir şekilde göstermiştir. Aslında bu kaçınılmaz bir 

sosyal ve hukukî dönüşüm olarak kabul edilmelidir. Çünkü, İslamiyet yapısı 

itibariyle diğer dinlerden farklı olarak sadece bir inanç sistemini değil, siyasî ve 

toplumsal manada bir yaşam şeklini de idealize etmektedir.  

Bu doğrultuda, dönemin fikir akımları, kadın hakları konusunda 

savundukları veya eleştiri konusu yaptıkları düşüncelerin merkezine genellikle 

din olgusunu yerleştirmeyi uygun görmüşlerdir. Bu doğrultuda, II. Meşrutiyet 

Dönemi fikir akımları kadın hakları konusundaki düşüncelerini savunurken, 

halkın dinî konulardaki hassasiyetlerini göz önüne almaya özen göstermişler ve 

fikirleri için çoğu zaman dinî referanslı savunmalar getirmeyi tercih 

etmişlerdir.  

II. Meşrutiyet Dönemi’nde kadın hareketi temsilcilerinin özellikle elit 

kesimden gelmiş olmaları hareketin halktan kopuk ve bir nevi elitist bir hareket 

olarak görülmesine neden olmamalıdır. Zira, bütün toplumsal hareketlerde 

olduğu gibi kadın hareketi de belli bir kesimden çıkarak, önce daha geniş bir 

alana yayılma olanağı bulmuş, ardından da toplum tarafından kabul edilme 

aşamasına gelmiştir. Ayrıca, II. Meşrutiyet Dönemi’nde kadın hareketinin önde 

gelen kadın temsilcilerinin üst sınıfa mensup ailelerde yaşayan kadınlar 

olmasının nedeni aslında kadın hareketinin ne kadar haklı sebepleri olduğunun 

bir göstergesidir. Zira, bu dönemde kız çocuğu olarak erkek çocuklar gibi 

eğitim alabilme, genç kız olarak evlilik dışında bir alana kendini 

hazırlayabilme ve kadın olarak erkekler gibi kendini ifade edebilme özgürlüğü 

yalnızca toplumun elit sınıfına mensup kadınların sahip olabildikleri bir 

ayrıcalık olmuştur. Bu doğrultuda, dönemin özelliklerine göre özgürlük olarak 

kabul edilebilecek olan temel kadın haklarının başında öncelikle eğitim hakkı 

gelmiştir.  

II. Meşrutiyet Dönemi’nden önce Osmanlı Devleti’nin siyasî ve 

toplumsal yaşamında etkili olmaya başlaması ve dönemin sadece ilk başlarında 

etkisini sürdürmüş olması bakımından ayrı bir başlık altında olmasa da, ilk 

olarak ele alınan fikir akımı Osmanlıcılık olmuştur. Osmanlıcılık fikrinin 

dağılmakta olan çok uluslu yapıyı bir arada tutma çabasının kadın meselesine 

yansıması, öncelikle “Osmanlı kadını” ifadesini ön plana çıkarması ile 
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olmuştur. Zira, bu tanımlama da, aynı siyasi yaklaşımlarında olduğu gibi 

Osmanlıcılık fikri temsilcilerinin, imparatorluk bünyesinde yaşamakta olan 

diğer ulusların kadınlarını da Türk ve Müslüman kadınları gibi “Osmanlı 

kadını” olarak gördüklerini ispat etme çabalarının bir ürünü olarak 

gözükmektedir. Diğer taraftan, yurt dışında tahsil yapmış olmaları neticesinde 

Batılı kadını tanımış olan Osmanlıcılık fikrinin genç savunucuları, arada bir 

kıyas yapma suretiyle kadın sorununun varlığını kabul etmekle birlikte, ne tam 

Batılı ne de tam Doğulu bir kadın modeli çizmişlerdir. Onların çizdikleri 

“Osmanlı kadını” İslami kuralları reddetmeyen ama Batı’ya da yüzünü 

çevirmeyen bir kadın modeli olmuştur.  

Çok uluslu yapının dağılmaya başlaması ile çözülen Osmanlıcılık 

fikrinin yerini alan yeni bütünleştirici fikir İslamcılık’tır. İslamcılık fikrinin 

diğer fikir akımlarından farkı, kadın konusu ile ilgili seçmiş olduğu 

argümanların güncel teoriler ve sunulan çözüm önerilerine değil, kutsal kitaba 

dayandırılmış olmasıdır. Ancak bu durum İslamcılık fikrini kadın hakları 

konusunda modası geçmiş, geçersiz deliller sunan bir düşünce yapısı haline 

getirmemiş bilakis, kadın hakları konusunda da diğer her alanda olduğu gibi, 

toplum vicdanını en etkili şekilde yöneten ve yönlendiren dini kuralları 

fikirlerine referans göstermeleri nedeniyle, II. Meşrutiyet devrinin düşünce 

akımları arasında oldukça etkili bir konuma getirmiştir. Öyle ki, İslamcılık 

fikrine en karşıt düşünce sistemi bile, İslamcılığın kadın hakları konusundaki 

görüşlerini kamuoyu nazarında çürütmeye çalışırken, onun metodunu yani dini 

kuralları merkeze alma yöntemiyle, dinsel zaafları dikkate alarak, toplumu 

yönlendirme metodunu seçmiştir. İslamcılık fikrinin kadın hakları ve aile 

yaşamı konusuna tamamen kutsal kitapta emredilenler ve yasaklananlar örgüsü 

içinde baktığı görülmüştür.  

Bununla birlikte, değişen ve gelişen zamanın koşullarını ve 

gereksinimlerini de dikkate alan bir İslâmcı kesimin, kadına iyi bir anne 

olabilmenin koşulu olarak eğitim hayatının ilk ve orta kapısını açma isteği, onu 

iş hayatına hazırlamak isteyen yükseköğretim söz konusu olunca aynı ılımlı 

yaklaşımı göstermemiş ve buna gerekçe olarak, kadının aslî görevleri olan 

annelik, eşlik ve ev işlerinin idaresi gibi sorumluluklarını göstermişlerdir. 
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Sadece dini meselelerde değil, dünyevi meselelerde de aranan tüm cevapların 

yalnızca Kur’an’da bulunabileceğini savunan İslamcılık fikri mensupları 

Kur’an-ı Kerim’e dayalı dinî esasların öngördüğü bir aile ve toplum hayatını 

idealize etmişlerdir. Buna göre, en önemli kadın sorunu olarak kabul edilen 

“çok eşlilik” ve “talak yolu ile boşanma” İslâmcılar’ın görüşüne göre, İslâmî 

birer emir olmasa da, mevcut şartların gerektirdiği uygulamalardır. Dönemin 

kadın hareketi açısından en çok tartışılan bir diğer konusu olan örtünme ise, 

İslâmcılar’ın görüşünde kadının evinden dışarı çıkmasını sağlayan bir kolaylık 

olması sebebiyle, kadının esaretini değil, özgürlüğü sembolize etmektedir. 

İslamcılık fikri mensuplarının kadın hareketine ve bu hareketi 

destekleyenlere tepki göstermelerinin en önemli nedeni, kadın hareketinin, 

yüzlerce yıldır kendilerini geri bıraktığını ifade ettikleri İslami kurallara karşı 

takınmış oldukları eleştirel ve tepkisel tavırdır. Özellikle aşırı muhafazakârların 

kadınların ev dışında bir sosyal yaşamları olması fikrine tamamen karşı çıkan, 

çok evliliği doğal hayatın olağan bir sonucu olarak gören, kadınların ahlakî 

seviyelerini kapalılık dereceleri ile ölçen düşünceleri dikkate alındığında, kadın 

hareketinin en çok eleştirdiği bu mevzuların odak noktası olan İslamcılık 

fikrinin, kadınlığın yükseltilmesi fikri ile aynı kulvarda olamayacağı oldukça 

belirgin bir şekilde gözükmektedir. Diğer taraftan İslâmcılık fikri savunucuları, 

kadın hareketine karşı olan tavırlarını ortaya koyarken, bu tavırlarından kadına 

değer vermedikleri gibi bir sonuç çıkarılmasına engel olabilmek için, İslâm 

dininin kadına verdiği değeri her fırsatta vurgulamış ve kadın hareketi 

açısından en çok eleştirilen dinî yasakların ve uygulamaların, aslında kadınları 

korumak maksadıyla uygulanmakta olduğunu ifade etmişlerdir. 

II. Meşrutiyet Dönemi fikir akımları içinde kendisinden sonraki dönemi 

en çok etkilemiş fikirlerden biri olarak Türkçülük akımı ön plana çıkmaktadır. 

Cumhuriyet’in kuruluş aşamasına en çok etki eden siyasî düşünce olma 

özelliğine sahip olan Türkçülük fikrinin temsilcileri her ne kadar “Türk 

Milletinden oldukları kadar, İslam ümmetinden ve Batı Medeniyeti’nden 

olduklarını” ifade etmişlerse de, etnik kimliğe dayalı bir ulus anlayışını 

yüceltmiş olmaları, daha başlangıç noktasında onları, din kardeşliğine dayalı 
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ümmet fikrinden uzaklaştırıp, İslamcılık fikrinin tepkisini çekmelerine yol 

açmıştır. 

II. Meşrutiyet Dönemi’nde Türkçülük düşüncesinin savunucuları 

“Osmanlı kadını” ifadesi yerine “Türk kadını” ifadesini sıkça kullanarak, 

öncelikle siyasi duruşları ve bu siyasi duruşa göre şekil vermeyi düşündükleri 

toplumun çekirdeğini oluşturan aile yapısına yaklaşımları hakkındaki ipuçlarını 

daha başlangıçta sezdirmişlerdir. Çünkü, Türkçüler’e göre ideal toplum yapısı 

İslamiyet Öncesi Türk toplumunda görülmektedir. Çünkü İslamiyet Öncesi 

“Türk kadını” sahip olduğu hukuki, siyasî ve sosyal konum açısından çok daha 

avantajlı bir konuma sahiptir. O halde yapılması gereken Türk kimliğini ön 

plana çıkartmak ve toplum yaşantısına İslâmiyet’le birlikte giren Arap etkisine 

son vermektir. Milliyetçi annelerin yetiştirecekleri çocuklar da milli 

değerlerine sahip çıkacaklar ve Türk toplumu böylece Türkleşecektir.  

İslamiyet Öncesinde Türk kadınlarının özgürce hareket edebilmek için 

örtünmek zorunda olmadıklarını her fırsatta vurgulamış olan Türkçü aydınlar, 

tesettürün kadını hiçbir koşul altında özgürleştiremeyeceğini, bilakis Türk 

kadınının İslamiyet ve örtünme öncesinde kendilerini çok daha özgür kılan 

koşullara sahip olabildiklerini ifade etmişlerdir. Türk kadınına hak ettiği 

değerin ancak Türklük düşüncesi ile verilebileceğini düşünen Türkçü aydınlar, 

ümmet anlayışına olduğu kadar, milli yapılarını zedeleyeceğine ve kendilerini 

Türklükten uzaklaştıracağına inandıkları aşırı Batıcı düşüncelere ve 

temsilcilerine de mesafeli yaklaşmışlardır. 

II. Meşrutiyet Dönemi fikir akımları içinde, aile ve kadın hayatına 

yönelik genel politikalarında en yenilikçi ve modern kabul edilen ama aynı 

zamanda dinî ve geleneksek yapıyı göz ardı etmeleri dolayısıyla da eleştirilen 

Batıcılık fikrî olmuştur. Batıcılık düşüncesine göre, “Modernleşme” ve 

“Batılılaşma” kavramları içinde yerini bulan kadın hareketi, Batıya yönelirken 

Doğu’dan da uzaklaşmayı gerektireceğinden İslam dininin baskın etkisinden ve 

doğu geleneklerinden arındırılmış bir toplum yapısında kadınların 

özgürleşebilmeleri mümkün olacaktır. Kadın özgürlüğü yolunda en büyük 

engelin din kadar, örf ve adetler de olduğunu öne süren Batıcılar, bu yazısız 

kuralların esaretinden kurtulmadan özgürce yaşayabilmenin mümkün 
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olamayacağını dile getirmişlerdir. Bu doğrultuda, Batıcılar, Türk kadınları ile 

modernleşme arasında duran İslâmî kaynaklı bütün uygulamaların ve 

yasakların kaldırılmasını istedikleri gibi, kadınlığın yükseltilmesi yolunda, 

eğitim ve hukuk alanlarında yeni düzenlemelerin yapılması gerektiğini ifade 

etmişlerdir. 

II. Meşrutiyet Dönemi’nde kadın hareketi alanında yapılan 

tartışmalarda, idealize edilen kavramlar, fikir akımlarının, kadın hareketine 

kendi siyasî görüşleri doğrultusunda şekil vermeye çalıştıklarını 

kanıtlamaktadır. Zira, “Osmanlı kadını” , “Müslüman kadını”, “Türk kadını” 

ve “Modern Türk kadını” ifadeleri, söz konusu fikir akımlarının kadına 

yaklaşımlarında hangi çizgide durdukları hakkında bize bilgi verebilmektedir. 

II. Meşrutiyet Dönemi’nde fikir akımlarının kadın algısı, her siyasî 

düşünce yapısının, fikir adamları ve basın organları yoluyla bu konuda sunmuş 

oldukları idealler doğrultusunda incelendiğinde, denilebilir ki, her biri ayrı 

cephelerden ayrı argümanlarla meseleyi tartışma konusu yapmış olmalarına 

rağmen, bütün bu fikir akımlarının kadın meselelerine yaklaşımları, sundukları 

çözüm önerileri ve bunları savunma biçimleri, Cumhuriyet Dönemi kadın 

devrimlerine sağlam bir temel oluşturmuş ve siyasî fikirlerin bu yolla tartışma 

mevzularına dahil olan kadın bir sonraki dönemde siyasî alana da kendisini 

dahil edebilmiştir.  

Düşüncelerini savunma biçimleri, birbirlerine yönelttikleri eleştiriler, 

Türk siyaset ve düşünce tarihi bakımından büyük bir önem taşıyan bu fikir 

akımları arasında o dönemde var olan ortaklık ve ayrılık noktaları günümüzde 

de varlığını sürdürmektedir. Zira, II. Meşrutiyet Dönemi fikir akımlarından 

Türkçülük ve Batıcılık fikrilerinin kadın hareketi konusunda uzlaştıkları 

noktalar mevcutken, Batıcılık ve İslâmcılık arasındaki ayrılma noktaları o gün 

olduğu gibi günümüzde de netliğini korumaktadır. Türkçülük fikri bu noktada, 

savunduğu fikirler ve çözüm önerileri açısından, kadın hakları konusunda her 

iki fikir arasında denge unsuru olurken, Türk toplum yapısının dinî ve sosyal 

karakteri ile en uyumlu tavrı çizmiş görünmektedir.  
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