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ÖN SÖZ

Roman, gerçekliği kendi metotlarıyla dönüştüren, şekillendiren ve 
bunları kurgusal dünyaya eklemleyen edebi bir türdür. Gerçek ha-
yatla olan sıkı münasebetiyle muhatabını kendine çeken bu tür, ro-
mancının dış dünyaya ait malzemeleri çok yönlü, karmaşık bir iş-
lemle dokumasıyla ve sanatkâr tasarrufundan geçirmesiyle vücut 
bulur. O, tür itibariyle içinde bulunulan dönemin siyaset, cemiyet 
ve sanat hayatının izdüşümlerini farklı görünümlerle bünyesinde 
barındırır. Bu, romanın fark edilmeyeni fark ettirebilmesi, kabaca 
bakılıp geçilenleri estetik bir zeminde yeniden irdeleyerek ince de-
tayları seyrettirebilmesi anlamına da gelir. Türk toplumunun yakın 
tarihte yaşadığı değişim ve dönüşüm sancıları, türün edebiyatımız-
daki serüveniyle eş zamanlı olarak ilerler.

Türk tarih ve medeniyeti, yakın zamandaki akışında birçok dö-
nemeç geçmiş, farklı kaynaklardan beslenerek muhteviyatını yinele-
miştir. Tanzimat, bu gidişatın istikameti noktasında ilk ciddi yöne-
lim olmuş ve yüzleri Batı’ya çevrili fiiliyat silsilesini düzenlemiştir. 
Bu hengâmda bir taraftan Doğulu kimliği muhafaza etme düşüncesi 
savunulurken düalist bir duruşun tezahürü de kaçınılmaz olmuştur. 
İlk yerli örnekleriyle bu geçiş döneminde doğan Türk romanı, bir 
zihniyet mahsulü olarak, gelişmelerle eş zamanlı tekâmülünü sür-
dürmüştür. Bu dönemde kurgusal dünyada kendini pek gizlemeyen 
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İntibah, Araba Sevdası, Mai ve Siyah, Aşk-ı Memnu, Kırık Hayat-
lar, Eylül, Yaban, Sodom ve Gomore, Kiralık Konak, Ateşten Göm-
lek, Handan, Sinekli Bakkal, Yaprak Dökümü, Acımak ve Çalıkuşu.

Yeni bir medeniyet dairesine dâhil olma ve Batılılaşma yolculuğu, 
geleneksel ve kültürel çözülmeler, zihnî kırılma noktaları, yeni ideal ve 
normlar, kadın kimliği üzerinden okunup değerlendirilebilir. İlk yerli 
romandan itibaren parmaklıklar ardından mahcubiyetle dışarıyı izle-
yen, ürkek Fitnat’tan, evliliğini cinsî ve narsist ihtiraslarına kurban eden 
Bihter’e ve eşinde estetize edilmiş duygular arayan Suat’a, İstanbul’un 
işgalinde Milli Mücadele’nin sembol ismi olan Ayşe’den, Dame de 
Sion’lu Feride’nin kalp kırıklığıyla atıldığı Anadolu’daki öğretmenlik 
macerasına ve İstanbul’un dar sokaklarından birinde yetişip mütevazı 
bir hayat sürerken Batılı bir piyanist ile evlenen Hafız Rabia’nın kül-
tür ve medeniyet bağlamında bir sentezi imleyen hikâyesine kadar bir-
çok farklı sima, toplumsal hayattaki safhalara ve modernleşme süre-
cine kurgusal dünyanın imkânları nispetinde şahitlik eder.

“Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türk Romanında Kadın (1872-1936)” 
isimli yüksek lisans tezimizden türetilen bu çalışma, sekiz ana bölümde 
teşekkül etmiştir. Giriş bölümü, “Türk Edebiyatında Kadının Serenca-
mına Dair”, “Osmanlı’da Kadın Kimliği” ve “Batılılaşma Sürecine Gi-
riş” alt başlıklarıyla detaylandırılarak esas incelemelere bir zemin ha-
zırlanmak istenmiştir. Romanların kadın kimliği odağında panoramik 
bir bakışla değerlendirilmesi, ikinci bölüm itibariyle başlamış; temel ve 
alt başlıklar üzerinden okumalar yapılmıştır. Kadınlar; ailedeki çeşitli 
suret ve rolleriyle, duygu dünyaları ve bu eksendeki yaşantılarıyla, ah-
laki değerlere yakınlık ve uzaklıklarıyla, Batılılaşma seyrindeki duruş 
ve konumlarıyla, Milli Mücadele karşısındaki tavırlarıyla, toplumsal 
hayattaki farklı cephelerde izlenen varlıklarıyla ve psikolojik yönle-
riyle değerlendirilmeye tâbi tutulmuştur. Bu dizgelerde Osmanlı’dan 
Cumhuriyet’e kadın kimliğinin değişimi, dönüşümü, kimi yönlerden 
muhafazası ve yaşanılan sosyolojik süreçlerin kadına yansımaları, kur-
gusal dünya üzerinden belirlenmeye çalışılmıştır.

Meleknur ÖZDORUK DURMUŞ 
Eylül - 2019
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yazarlar, toplumu bilinçlendirme görevi üstlenmiş, Doğu-Batı mese-
lesinde reçeteler sunmuş ve geleneksel değerlerin belirli ölçülerde 
korunarak Batı’dan faydalanılabileceğini öne sürmüşlerdir. II. Ab-
dülhamit döneminin şartları doğrultusunda toplumsal meselelerden 
uzak duran Servet-i Fünûn romancıları, gelenekle olan bağlarını kes-
miş, tereddütsüz bir tavırla Batı’ya yönelmişlerdir. Bu dönemde bi-
reysel konular işlenmiş, kültür, ahlak, inanç ve geleneksel değerler 
bütününden bir kopuş gözlemlenmiştir. Ardından gelen Meşrutiyet 
ve Türk milletinin tarih sahnesindeki yerini tayin etme, var olma mü-
cadelesi, itibari dünyada farklı yönleriyle sunulmuştur. Milli Müca-
dele döneminde roman kişilerinin duruşu ve milli direnişe bakışları, 
olumlu ve olumsuz temsillerle öne çıkarılmıştır.

Sonraki süreçte gelinen noktada, kökleri asırlara uzanan Türk 
İslam medeniyetinin, Batı merkezli yeni hayat üslûbu karşısındaki ko-
numu ve geçerliliği tartışmaları romanların satır aralarına yansımış-
tır. Kısa bir zaman diliminde Türk milletinin şahit olduğu ve bizzat 
yaşadığı büyük tarihî olaylar ve toplumsal gelişmeler, kurgusal dün-
yada yansıma bulmaya devam etmiştir. Yeni ümitlerin yüklendiği 
Cumhuriyet yapılanmasının beklediği ideal tipler ve bunların karşıt 
güçleri, ilk dönem Cumhuriyet romanında sıklıkla yer almışlardır. Bu 
dönemde rejim ve inkılâpların benimsetilmesi görevini üstlenen bir-
çok romancı, kahramanlarına bahis konusu vazifeden roller biçmiştir.

Bütün bu seyrin baş döndürücü bir hızla ilerleyişini, etkilerini 
ve dönüştürücülüğünü, kadın kimliği üzerinden okumak oldukça 
anlamlıdır. Zira kadın, kültürel ve geleneksel değişimlerden doğru-
dan doğruya etkilenir. Değişim, onun dış görünüşünden eşya, varlık 
ve hayat tasavvuruna kadar uzanır. Toplumsal çehreyi belirleyen bi-
rincil kimlik olarak kadın, bu minvaldeki tartışma ve sorgulamalara 
son derece açıktır. Çalışmamızda edebiyat sosyolojisine uzanan ve 
kadın mercekli roman okumaları bağlamında panoramik bir bakış 
sunabilme amacından yola çıkılmıştır. Belirlenen dönemde kaleme 
alınan romanlar içerisinde kadın kimliği temsilinin kuvvetli olduğu 
eserler incelememize dâhil edilmek istenmiş; çalışmamız seçilen şu 
on dokuz roman üzerine bina edilmiştir: Taaşşuk-ı Tâl’at ve Fitnat, 
Felâtun Bey ile Râkım Efendi, Henüz On Yedi Yaşında, Muhâdarât, 
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GİRİŞ

Türk Edebiyatında Kadının Serencamına Dair
Bir edebi eseri değerlendirebilmek için eserin bizzat kendisi ve 
sanatkârın meşrebinin yanı sıra, eserin neşv ü nema bulduğu fizikî 
ve kültürel coğrafyayı, mensup olunan milletin geçirdiği tarihî süreç-
leri, yaşanan sosyo-kültürel dönüşümleri, dinî ve ahlakî kabulleri, kı-
sacası maddi manevi değerler manzumesinin seyrini dikkate almak 
gerekmektedir. Türk toplumunun yüzyıllar boyu yaşadığı sosyal, si-
yasal ve kültürel değişimlerin edebi metinlerdeki tezahürlerini izle-
mek, Tanzimat ile girilen yeni medeniyet dairesini; bu dairenin şekil-
lendirdiği bireyi ve değişimlerin bizzat aynası olan kadın’ı anlamak 
noktasında önem arz etmektedir. Mehmet Kaplan, milletimizin ya-
şadığı köklü değişimlerin gidişatıyla ilişkili olarak, edebiyatımızdaki 
kadın’ı üç kronolojik bağlamda değerlendirmiştir:

• İslamiyet öncesinde göçebeliğin hâkim olduğu dönem, 
• Yerleşik hayatın ve İslamiyet’in etkisiyle şekillenen dönem, 
• Batı uygarlığı etkisinin görüldüğü dönem (M. Kaplan, 1988: 25).

Göçebeliğin hâkim olduğu dönemde sözlü kültür ürünü olan, 
bazı devrelerden geçerek günümüze kadar gelen efsane ve destan-
larda kadınların fedakâr, yiğit, namuslu, gözü pek, güzel, göz alıcı gibi 



15

| Giriş |

düşkündürler. [...] Bey karılarının maiyetinde kırk ince belli kız bu-
lunur. Ağır işleri hizmetçiler görürler. Karı kocanın karşılıklı dav-
ranış ve seslenişleri içten ve saygılıdır. Aile başkanı baba olmakla 
beraber bir koca baskısı yoktur (Ergin, 1997: 27).

Türklerin Karahanlılar’dan itibaren İslamiyet’i kabul etmesiyle 
yeni bir dönem başlamış; bilhassa Göktürklerle başlayıp Uygurlar za-
manında ciddi bir gelişme gösteren Türk kültür ve medeniyeti, İslâm 
kültür ve medeniyeti ile kaynaşmış; Türk-İslâm Medeniyeti adı veri-
len oluşumun temelleri atılmıştır. Bu ifadedeki Türk, bir kültür coğ-
rafyasına, İslâm ise Müslümanların kültürel ve tarihî mirasına işaret 
etmektedir. Zira bir esere İslâmîlik vasfını yükleyen özellik, Kur’an 
ve Sünnet’ten beslenmesinin yanı sıra, o esere üslup ve karakter ka-
zandıran tarihî ve kültürel mirasla ilgilidir.

Karahanlılar döneminde ilk ürünlerini veren bu edebiyat, Selçuk-
lular döneminde gelişmiş ve Osmanlı döneminde klâsikleşmiştir. 
Bu tarihî seyir, edebî eserin özünde herhangi bir değişikliğe sebe-
biyet vermez. Çünkü bu üç dönemde de sanatkâr, İslâm ilimleri-
nin ve düşüncesinin imkânlarından yola çıkarak eserini yazmıştır. 
Dünya görüşü, hayat ve varlık anlayışı, sanata yüklediği anlam, edebî 
eserden beklentileri gibi temel konular aynıdır (Kemikli, 2010: 18).

Beylikler Dönemi’nde toplum içerisinde kadına önemli görev-
ler verildiği bilinmektedir. Kaynaklar Osmanlı Devleti’nin kuruluş 
yıllarında Bacıyan-ı Rum adı verilen kadın teşkilatından bahsetmek-
tedir. Âhiliğin kadınlar kolu olarak nitelenen bu teşkilatın, daha çok 
uçlardaki Türkmen aşiretlerinin silahlı savaşçı kadınlarından oluş-
tuğu, Âşıkpaşazâde tarafından nakledilmektedir. Anadolu Beylik-
leri döneminde de faal olduğu belirtilen bu kadın teşkilatının, asker-
lerin giyecek, yiyecek ihtiyaçlarını karşıladıkları ve savaşlara çeşitli 
yardımlarla dâhil oldukları anlatılmaktadır. Öte yandan kimsesiz ka-
dınları da himaye eden bu kurum, siyasî, askerî, ekonomik ve kül-
türel faaliyetleriyle tanınmaktadır (L. Kaplan, 1998: 2). Kimi araştır-
macılar ise Bacıyan-ı Rum’un Bektaşi tarikatına bağlı kadınlardan 
oluştuğunu belirtmektedirler.
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dışa dönüklük ve güzellikle belirginleşen vasıflarla betimlendiği görü-
lür. Manas Destanı’nda anlatılanlar, İslamiyet öncesi Türk kadınının 
konumuna ayna tutar. Burada aileyi koruma görevini erkekle payla-
şan kadın, yiğit bir edayla öne çıkar. Öyle ki, destanda kahramanlar 
ciddiyet ve soğukkanlılıklarını kaybederek yanlış bir işe meylettikleri 
zaman devreye giren ve duruma müdahale eden kadındır. Bu des-
tanda yine dikkat çeken en önemli noktalardan biri erkeğin, kadın sö-
zünü dinlemediği vakit ölümle yüz yüze gelmesidir (İnan, 1987: 274-280).

İslamiyet öncesinde kadının toplumsal konumuna dair fikir ve-
rebilecek örneklerden bir diğeri de, Yaratılış Destanı’nda Tanrı’ya ya-
ratma ilhamını Ak Ana’nın vermesidir. Öte yandan Altay Destanları’nda 
ise başarılı eril kimliğin gelişiminde, kadın rolünün önemi belirtilir: 
“Kahramanlar karısının yahut hemşiresinin sadakat ve gayreti sa-
yesinde ölümden, felâketten kurtulur. Denilebilir ki destanî kahra-
manların hepsi annelerinin yahut hemşirelerinin terbiye ve nezare-
tinde büyürler” (İnan, 1987: 275).

Eski Türklerde aile, günümüzdeki gibi, sosyal mekanizmanın 
en küçük çekirdeği mesabesindedir. Budun ve boydan sonra en kü-
çük toplum birimi olarak aile gelir ve ailenin temeli kadın ile kaim-
dir. Türklerin yıkılan bir devletin ardından hemen teşkilatlanma yo-
luna giderek yeni bir devlet kurmaları, aile sistemlerinin bütünlük 
ve sağlamlığı ile izah edilmektedir.

Orta Asya’dan Doğu Avrupa’ya yayılan Türk boylarında sosyal 
yapının, kadına oldukça etkin bir rol biçen ve kıymet atfeden birtakım 
özellikler barındırdığı bilinmektedir. Orhun Abideleri’nden destanlara 
ve Dede Korkut Hikâyeleri’ne varıncaya kadar kadın, edebî metnin 
kendine has dünyasında kıymet gören ve erkek ile eşitlenen konumu 
ile gözlemlenir. Muharrem Ergin, Dede Korkut Hikâyeleri’ndeki ka-
dınlar için şunları kaydeder:

Kadınlara çok saygı gösterilir. Gerekince, Begil’in karısının yap-
tığı gibi, kocalarına akıl öğretirler. [...] Kocalar karılarına sevgilim 
diye hitap ederler. Evin işlerine, ziyafetlere kadın nezaret eder. 
Çok kuvvetli bir ana sevgisi vardır. Babalar da çocuklarına çok 
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hareketin meşrûiyyet zemininin epeyce tartışıldığı görülür. 19. yüz-
yılın hâlâ genel itibariyle kapalılığını muhafaza eden geleneksel Os-
manlı toplumunda roman türü, çocuklar, gençler ve kadınlar için 
ahlâkî zafiyete yol açabileceği düşüncesiyle bazı kesimlerce zararlı 
görülmüştür. Dönemin romanlarında sıklıkla rastlanan ahlâkî öğüt-
ler ve romanı geçerli kılmaya yönelik tutumlar, bu kabilden tered-
dütlerin yansıması olarak değerlendirilebilir.

M. Fatih Andı, 19. asrın Osmanlı okuyucusuna daha ziyade hissî 
romanların cazip geldiğini belirterek yüzlerce yıldır mesnevîleriyle, 
gazelleriyle, şarkılarıyla vs. aşk temini işlemiş bir edebiyatın muha-
tabı olan okuyucu zümresinin bu tarza niçin rağbet gösterdiklerini 
açıklar. Buna göre, maddesel olanın revaç bulmasına karşın nefsî 
bir eğilim söz konusudur:

Aşkı bir ‘mevhibe-i ilâhî’ gören, hatta cismânî aşkı bile ilâhî aşkın 
basamağı olarak düşünen, hicranı ve cefayı ‘aşk derdi’nin cilveleri 
diye tanıyan, visalden daha çok visalin hayalini kendisi için avuntu 
vesilesi yapmayı ve her halükârda mahremiyet hudutları içinde sı-
nırları zorlamadan âşık olmayı ideal sayan bir edebiyat geleneği-
nin içinden gelen bir toplum için ihtiras ve şehvetin çoğu kez öne 
çıktığı flörtlü, ihanetli ve alabildiğine cismânî bir aşk anlayışı ilk 
planda epeyce farklıydı. Ve roman, Osmanlı okurunun o zamana 
kadar edebî eserler vasıtasıyla haberdar olmadığı nefse hoş gele-
cek bir dünyanın kapılarını aralıyordu (Andı, 2010: 53).

Tanzimat’tan bu yana yaşanan Batılılaşma sürecindeki değişim-
lerin kadın üzerinden tespiti mümkündür. Kadınlar cemiyet haya-
tındaki varoluşları, aile içindeki konumları, hatta giyim kuşamlarıyla 
başka bir medeniyet dairesini imlerler. Bu süreçte toplumda kadın ve 
kadın haklarına ilişkin söylemlerin arttığı ve bu yöndeki çalışmaların 
bir ivme kazandığı görülür: “Batı’da kadın haklarını ilk savunanların 
erkekler oluşu dikkat çeker. Bu durum Türkiye’de de aynı şekilde 
gelişecektir. Nitekim, bu gelişmelere kayıtsız kalamayan Türk aydın-
ları, Türk kadınının durumunu değiştirmek için çaba harcamayı, mo-
dernleşmenin temel vasıflarından sayarak benimseyecektir”(Kurnaz, 
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İslamî hayat üslûbu gereğince Osmanlı toplumunda mahrem 
alanlar dışında kendini setreden ve cemiyet hayatına bu nevi hassa-
siyetler nispetinde katılan kadın, Divan edebiyatının köklü geleneği 
ve zevk bütünlüğü içerisinde türlü mazmunlar vasıtasıyla, mücer-
ret bir görünümle ifade bulur. Buna göre, kadın müşahhas olmak-
tan uzaktır ve idealize edilmiş vasıflarıyla belirir. Klasik Türk ede-
biyatının özellikle XI. asırdan başlayarak toplum üzerinde geniş bir 
nüfuz alanı bulan tasavvufi anlayıştan derin manada etkilenmesi, 
onun kadına yaklaşımına da yansımıştır. İslam’ın bâtıni yönünü teş-
kil eden tasavvuf geleneğinin, bu edebiyatın temel konusu olan aş-
kın ele alınışında etkili olması, sevgili tipinin teşekkülünü de belir-
ler. İlahî sevgiliye giden yolda bir köprü olarak görülen mecazî aşk 
hemen aşılması gereken bir merhaledir. Bundandır ki, “sufiler de 
kadını Meryem safiyetinde görme eğilimindedirler ve mecazî aşkı 
bile cinsiyet dışına çekmeye çalışmışlardır” (Ayvazoğlu, 1997: 63-64).

19. yüzyıla kadar sanatkârın hayat, varlık ve eşya tasavvuru, 
hâdiseler karşısındaki duruşu ve bu minval üzere şekillenen sanat 
telakkisi kendi içinde çeşitlilik göstermekle birlikte, belirli bir ortak-
lığa tâbidir. İslâm kültüründen beslenen bu görünüm, Tanzimat’la 
birlikte kırılmaya uğrayacaktır. Batı’da gelişen bilim ve sanat anla-
yışları, din algıları, maddeye dayalı eşya ve hayat yönelimleri zaman 
içinde Türk aydınını etkisi altına alır. Böylece bizde de seküler ba-
kışın gözlemlendiği yeni bir sanat anlayışı gelişmeye başlar. Uzun 
süren tartışma ve sancıların yanı başında gerçekleşen bu zihnî te-
mayüller, geleneği bütünüyle reddedenlerin yanı sıra, onun muha-
fazasına çalışanları da etkilemiş; tesiri günümüze kadar gelen düa-
lizmi gündeme getirmiştir.

Tanzimat romanı, tarihî serüvenimizin yepyeni bir kapıyı ara-
ladığı sırada doğarken, gelişimini de bu sürecin bütün dönüştürücü 
kaideleriyle birlikte oluşturmaya çalışır (Baki, 1993: 19-20), Emin Ni-
hat Bey’in Müsâmeretnâme’si ve bazı halk hikâyeleriyle beliren bir 
geçiş döneminden sonra Türk edebiyatı yerli roman örneklerini 
vermeğe başlar. Bu yeni ve yabancı türün edebiyat dünyamıza bir-
takım tereddütlerle girdiği ve bununla gündeme gelen zihnî, edebi 
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1991: XV). Batılılaşmaya gayret eden Osmanlı Devleti’ndeki ciddi ge-
lişmelerden biri, kadına bir sembol misyonu yüklenerek, onun mo-
dernleşmesi için çaba harcanmasıdır:

Toplumumuzda değişim sürecinde en çok etkilenen ve değişimi en 
çok yansıtanlar, kadınlardır. Türkiye’de kadın meselesi, Tanzimat’tan 
beri kurumsal ideoloji tarafından, modernleşmeci bir zihniyetle ele 
alınmış ve kadın, toplumun geri kalmışlığında bir odak olarak seçilip 
toplumsal bir kalkınma için çözülmesi gereken bir ‘mesele’ nazarıyla 
farklı açılardan gündeme taşınmıştır (Gülendam, 2006: 14).

Bu dönemde devletin kurtuluşu için öne sürülen ideolojile-
rin, kadın algısı üzerinde de rol oynadığı görülür. Kendini Batıcı-
lık, Türkçülük ve İslamcılık içinde konumlandıran aydınlar, bağlı 
bulundukları ideolojinin doğrularına göre kadın modelleri ortaya 
koymuşlardır. Öte yandan İslam dininin, yaşam biçimi üzerinde be-
lirleyici olduğu Osmanlı toplum yapısında kadın rolünü belirleyen 
dönemin aydın erkekleri, yazılarında dinî argümanlara atıfta bulun-
muşlardır. İslam’ın erkeği üstün kılmadığı, bilakis kadına ayrıcalıklı 
bir kıymet verdiği, kadını haklarından mahrum bırakan sebeplerin 
dini kaynaklı olmadığı sıklıkla ifade edilmiştir. Mesela Ahmet Mit-
hat Efendi eserlerinde, İslâm hukukunun Batı’ya nazaran kadına 
daha geniş haklar verdiğini delilleriyle açıklamıştır.

Dönemin kadın romancılarından Fatma Aliye Hanım da mese-
leye İslami bir pencereden bakar. Yazara göre, Osmanlı kadınları, 
ideal Müslüman kadınları, kendilerine model seçmelidirler. “Ancak 
Osmanlı kadınları bu kadınları tanımadıkları için kendilerine başka 
dünyalardan örnek kadınlar aramaktadırlar. Bu noktada, kadınlara 
unuttuklarını hatırlatmak görevini de Fatma Aliye Hanım erkeklere 
yüklemektedir” (Canbaz, 2005: 25). Bu nevi beyanlarla, modernleşme 
tartışmalarında gündeme gelen kadın hakları hususunda Müslü-
manlığı eleştiren düşüncelere karşı ortak bir müdafaa geliştirilmiştir.

Cumhuriyet Dönemine kadar ülkeyi kurtarmak için çözüm üre-
ten çeşitli kesimlerin ortak fikri, toplumun eğitimli, aydın ve modern 
annelerin elinde yeniden inşa edilmesi gerektiğidir.
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