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I 

ÖZET 

II. Meşrutiyet Dönemi Türkiye Cumhuriyeti tarihi için çok önemlidir. Bu

dönemde basın yayın hayatı yeni bir döneme başlamıştır. Süreli yayınların sayıları 

artmıştır ve çeşitli toplumsal değişim ve yeniliklere öncülük etmişlerdir.  

“Türkiye’de Modernleşme ve Kadın: Şehbal Mecmuası Örneği (1909-1914)” 

başlıklı bu tezde incelenen Şehbal Mecmuası, güzel sanatlar, edebiyat, eğitim, mizah, 

çocuk, kadın, din, askerlik ve sağlık gibi konuları içermektedir. Mecmuada bulunan 

‘Hanımlar İçin’ adlı bölümdeki yazılar latinize edilmiş ve değerlendirilmiştir. Bu 

yazılarda yeni bir kadın imajı oluşturulmuştur. Moda, giyim, güzellik ve eğitim 

konularına öncelikli olarak yer verilmiştir. Yazarları dönemin önemli aydınlarından olan 

Fatma Aliye, Ayşe Bedia ve Sâlime Servet Seyfi gibi isimlerdir.   

Görsel Kültürün önemli yansımalarını içeren mecmua, barındırdığı fotograflar ve 

yazılar açısından oldukça önemlidir. Mecmuanın baskı kalitesi Avrupa standartlarındadır. 

Böylece okuyucuya verilmek istenen ‘modern’ algısı hem içerik hem de görsel olarak 

sunulmaktadır. Mecmuanın görsellerinde elbise modelleri, zengin insanlara ait 

fotoğraflar, kraliçelere ait fotoğraflar ve takı modelleri bulunmaktadır. Bu görsellik 

kullanılarak Avrupa kadınları örnek gösterilmektedir. 

Mecmuada bir ideolojinin görsel kültür araçları kullanmak sûretiyle topluma 

etkileri görülmektedir. Türkiye’de Modernleşme sürecinde yayınlanan mecmualarda  

kadınlara ait bir bölümün bulunması dikkat çekicidir. Bu çalışmada bir yayın organı 

vâsıtasıyla kadınlar için yazılan yazıların toplumun yeniden inşasına sağladığı katkılar 

değerlendirilmiştir.  

ANAHTAR KELİMELER: Görsel Kültür, Kadın, Modernleşme, Toplumsal Dönüşüm, 

Basın Yayın.  

Tezin Adı: Türkiye'de Modernleşme ve Kadın: Şehbal Mecmuası Örneği (1909-1914) 

Hazırlayan: Betül GÜNAYDIN



II 

ABSTRACT

II. The Constitutional Period is very important for the history of the Republic of

Turkey. In this period the life of the press publication has begun a new turn. The number 

of periodicals has increased and they have pioneered various social changes and 

innovations. 

Şehbal magazine examined in this thesis entitled "Modernization in Turkey and 

Woman: The Case of Sehbal Magazine (1909-1914)" covers topics such as fine arts, 

literature, education, humor, children, women, religion, military service and health. The 

articles in the section titled 'For ladies' in the magazine have been latinized and evaluated. 

A new image of women was created in these writings. Fashion, clothing, beauty and 

education are given priority. The authors are names such as Fatma Aliye, Ayşe Bedia and 

Sâlime Servet Seyfi which are important intellectuals of the period. 

The visual culture is very important in terms of photographs and writings that the 

magazine contains important reflections. The print quality of the magazine is at European 

standards. Thus, the 'modern' perception that is desired to be given to the reader is 

presented both as content and as visual. There are dress models, rich people photos, queen 

photographs and jewelry models in the magazine's images. European women are 

exemplified using this visualization. 

It is seen in magazine that collecting influences by using visual culture means of 

an ideology. It is striking that there is a section belonging to women in the magazines 

published in the Modernization Process in Turkey. In this study, the contribution of the 

writings written for women to the reconstruction of the society by means of a publication 

organ was evaluated. 

KEY WORDS: Visual Culture, Women, Modernization, Social Transformation, 

Press - Publication. 

Name of Thesis: Modernization in Turkey and Woman: The Case of Sehbal Magazine 
(1909-1914) 

Prepared by: Betül GÜNAYDIN



III 

ÖN SÖZ 

Hayatın her aşamasında Görsel Kültür ile temas içindeyiz. Bu temaslar bazen 

farkında olduğumuz kanallar üzerinden gerçekleşirken bazen de doğal süreç içerisinde 

gerçekleşmektedir. 20. Yy. sonrasında teknolojinin gelişmesiyle birlikte Görsel Kültür 

vâsıtaları oldukça gelişmiştir. Bugün kullandığımız televizyon, sosyal medya ve sinema 

gibi vâsıtaların yerine bundan yaklaşık bir asır önce mecmualar ve gazeteler 

kullanılmıştır. Çalışmada, döneminin önemli yayınlarından ‘Şehbal Mecmuası’nın, 

‘Hanımlar İçin’ yazıları latinize edilerek değerlendirilmiştir. Topluma yeni mesajları 

ileten mecmuayla, nesilleri şekillendiren kadınlara adeta bir eğitim verilmiştir.  

 “Türkiye’de Modernleşme ve Kadın: Şehbal Mecmuası Örneği (1909-1914)” 

başlığını taşıyan bu çalışma, dönemin özgün yapısını Görsel Kültür vâsıtasıyla bugüne 

aktarmayı ve aydınlatmayı hedeflemiştir. Bu süreçte, akademik gelişimimde emekleri ve 

eşsiz katkıları olan kıymetli hocam Prof. Dr. Engin Beksaç’a, imkânları ve desteğiyle her 

daim yanımda olan İlim Yayma Vakfı’na sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ailem için 

söyleyebileceğim tek şey ise: “Birlikteysek her şey mümkün.” 

Betül Günaydın 

Temmuz 2017 

İstanbul 
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1. GİRİŞ 

 

Bu çalışmanın konusu “Türkiye’de Modernleşme ve Kadın: Şehbal Mecmuası 

Örneği (1909-1914)” olarak belirlenmiştir. Çalışmada 100 sayılık mecmuanın, 30 

sayısında bulunan “Hanımlar İçin” başlığını taşıyan köşe yazılarının latinizasyonu 

yapılmıştır. Çalışma dört ana bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler sırasıyla; Giriş, 

Tarihsel çerçevede Şehbal Mecmuasının yayınlandığı dönemin değerlendirilmesi, Şehbal 

Mecmuası, ve Şehbal Mecmuasındaki “Hanımlar İçin” sütunlarının latinizasyonu 

şeklindedir.   

Latinizasyon aşamasında kelimeler eğer günümüz Türkçesinde aktif kullanılar 

kelimeler içerisinde yer alıyorsa günümüz yazımıyla, yar almıyorsa Kâmus-u Türkî’de ve 

kapsamlı bir çevrimiçi Osmanlıca sözlük olan Lexiqamus’ta yer alan yazımıyla 

kullanılmıştır. Makaleler günümüz yazısına çevrilirken yabancı kelimeler ve özel isimler 

için araştırmalar yaparak günümüzde kullanılıyorsa mevcut hali, kullanılmıyorsa 

okunduğu gibi aktarılmıştır. Mecmuada yer alan görseller özgün halleriyle tezin ekler 

bölümünde yer almaktadır. 

Şehbal Mecmuası, döneminin (1909-1914) nabzını çok iyi tutuyor olmakla 

birlikte etkileyici bir role sahiptir. Şehbal Mecmuası, Osmanlı imparatorluğunun en 

önemli ve hareketli dönemlerinden bir tanesi olan II. Meşrutiyet döneminde, Osmanlı 

toplumunun içinde bulunduğu durumu ortaya koyan ve yayınlarıyla toplumun 

şekillenmesine etkide bulunmaya çalışan kalitesiyle kendisini herkese kabul ettirmiş 

önemli bir kültür-aktüalite Mecmuasıdır.1  

 

1.1. Çalışmanın Amacı 
 

Şehbal Mecmuasının ‘Hanımlar İçin’ başlığını taşıyan köşe yazıları üzerinden 

dönem okuması yapılması hedeflenmiştir. Görsel Kültür ürünü olan dergi, yapısı 

itibariyle önem arz etmektedir. Yayınlandığı dönemde modernleşme gayesinin yazılara 

akseden yönü gösterilmeye çalışılmıştır. Çalışmada tarihsel, antropolojik ve görsel kültür 

                                                           
1 Selim, Ahmetoğlu, İttihatçı Aktüaliteden Kitlesel Popülariteye: Şehbal Mecmuası (1909-1914), İstanbul 

2010, s.162. 
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perspektifinden değerlendirmelere yer verilmiştir. Dili Osmanlıca olan mecmuanın 

bugünün literatürüne kazandırılması ve yazıldığı dönemin yorumlanması amaçlanmıştır.  

 

1.2. Çalışmanın Kapsamı 
 

Görsel Kültür çalışmaları kapsam ve içerik bakımından oldukça zenginlik 

göstermektedir. İnsanın üretmiş olduğu maddi kültür ünitelerinin topluma yansıyışı ve 

algılanış biçimi Görsel Kültür çalışmalarının temel ilgi alanıdır. Bu maddi kültür 

ünitelerinin başında, sanat eserleri, fotoğraflar ve basın yayın organları gelmektedir. 

Toplumsal yapının ve işleyişin yansıması olarak görülebilecek olan çalışmaların analize 

tâbî tutulması dönemin tarihsel, sosyolojik ve antropolojik yapısını gün ışığına 

çıkarmaktadır.  

Dört bölümden oluşan tezin giriş bölümünde tezin ana hatları ifade edilmiştir. 

İkinci bölümde II. Meşrutiyet dönemi Siyasi Durum, Sosyal Hayat ve Basın Yayın konu 

başlıklarıyla incelenmiştir. Üçüncü bölümde Şehbal Mecmuasının genel özellikleri ve 

içeriği hakkında genel bilgilere yer verilmiştir. Dördüncü bölümde ise ‘Hanımlar İçin’ 

köşe yazılarının latinizasyonu yapılmış ve kronolojik çerçeve aktarılarak Antropolojik ve 

Görsel Kültür bağlamında değerlendirmeler yapılmıştır. 

 

1.3. Çalışmanın Yöntemi  
 

Çalışma, alan yazın taraması niteliğindedir. 1909-1914 yılları arasında 

yayınlanmış olan Şehbal Mecmuasının orijinal dosyalarına ulaşılması için öncelikle 

Osmanlıca arşiv taraması yapılmıştır. Latinizasyon aşamasında Osmanlıca kaynak ve 

sözlüklerden yararlanılmıştır. Çalışmanın değerlendirme ve kuramsal olan bölümleri için 

kitap, tez, makale ve internet araştırmaları yapılmıştır. Şehbal Mecmuasının ‘Hanımlar 

İçin’ başlığı altında bulunan makalelerin bugünün literatürüne kazandırılması 

doğrultusunda, özgün bir çalışma ortaya konması hedeflenmiştir. 
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2.TARİHSEL ÇERÇEVEDE ŞEHBAL MECMUASININ 

YAYINLANDIĞI II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

2.1. Siyasi Durum 
 

 Osmanlı dönemi siyasi tarihinin son dönemleri bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin 

sahip olduğu sisteme geçişte bir zemin hazırlamıştır. 1876 yılında I. Meşrutiyet ilan 

edilmiş fakat 1877-1878 Rus Harbi sebebiyle süreç durdurulmuştur. Askeri Tıbbiye 

öğrencileri Kanun-u Esasi ve meşrutiyeti ilan etmek isteyerek 1889 yılında “İttihat Ve 

Terakki” cemiyetini gizli bir şekilde kurmuştur. Yurtiçi ve yurtdışında bu cemiyetin 

emsali kabul edilecek çeşitli cemiyetler de kurulmuştur. Bu hareketlerin tümüne “Jön 

Türk” hareketi adı verilmiştir. Cemiyetlerin giderek yoğunlaşan faaliyetleri ve gelişen 

siyasi süreçler sonucunda 23 Temmuz 1908 yılında “II. Meşrutiyet” ilan edilmiştir. 

Osmanlı devletinin çok uluslu bir devlet olmasının neticesi olarak bu dönemde 

bölünmeler gerçekleşti. Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti, Avusturya-Macaristan 

Bosna-Hersek’i egemenliği altına aldı, Girit Yunanistan ile birleşti. Dünya genelinde 

savaşlar arttı, İtalya Trablusgarp’a saldırdı, Balkan Savaşları başladı. 1914 yılında ise I. 

Dünya Savaşı başladı. Dünya siyasi düzenindeki değişimler ve Osmanlı Devletinin II. 

Meşrutiyetin beraberinde yaşadığı milliyetçilik hareketleri devleti büyük ölçüde 

etkilemiştir. II. Meşrutiyetin ilanından saltanatın kaldırılmasına (1908-1922) kadar olan 

zaman diliminde 24 hükümet kurulmuştur. Bu hükümetlerin 14’ü II. Meşrutiyet 

döneminde oluşturulmuştur.2 Yirminci yüzyılın gelişiyle, her yerde dengeli, uyumlu 

kültürlerin ortdan kalkması düşüncesi var olmuştur. Osmanlı Devleti’nin yıkıntıları 

üzerinde modern Türkiye kurulması hedeflenmiştir.3 

 Devletin yaşamış olduğu siyasi değişimlerin sosyo-kültürel hayata yansımaları 

asırlarca sürecek olan dönüşümlere kaynak olmuştur.   

                                                           
2 Emine Önhan, İkinci Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’in İlanına Kadar Kadın Cemiyetleri, (Atatürk 

Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Erzurum 

1990, s. 1-5. 
3 Sibel Bozdoğan, Modernizm ve Ulusun İnşası, 3. Basım, İstanbul 2012, s. 15. 
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2.2. Sosyal Hayat 
 

 Devlet oluşum süreci ve tarihi perspektifinden bakıldığında yaşadığı tüm 

sancıların ve kazançların mensubu olan halk üzerinde yansımalarını görmek mümkündür.  

Siyasi olarak çöküntüler yaşayan Osmanlı Devleti’nde, kendisinden daha ‘ileri’ olan Batı 

medeniyetini öncelikle askeri ve teknoloji alanında örnek alması gerekliliği doğmuştur. 

Dönemin düşünürlerinden bu örnek almanın sınırlarının çizilmesi ve her alanda olmaması 

gerektiğini savunanların yanı sıra bunun sosyo-kültürel hayatta olmasını gerektiğini 

savunanlar da olmuştur.  Osmanlı devleti her alanda galip olan devletlerin her şeyini taklit 

etmek durumunda kalmıştır. 4 

 Osmanlı devlet geleneğinin ve toplumunun özelliklerine bakıldığında teokratik 

yaklaşımın yanında geleneklerin önemli olduğu görülmektedir. Bu bir Türk-İslam sentezi 

olarak da tanımlanabilmektedir. Osmanlı Devleti, halifeliği devraldıktan sonra bütün 

İslam dünyasını kuşatan bir politika izlemek durumunda kalmıştır. Bununla birlikte farklı 

dinlere mensup olanların da sempati ve güvenini kazanma yolunda ilerlemiştir. II. 

Meşrutiyet dönemine gelindiğinde aydınların sayılarında ve seviyelerinde artış olduğu 

görülmektedir. Sosyal değişikliğin gerekliliği ve tamamen çağdaşlaşmak tartışmaları 

başlamıştır. Artık halk tarafından sosyal şartların daha iyi olması durumu istenmiştir. Bu 

gaye ile oluşturulan yayınevlerinde yazılar ve tartışmalar ise bu dönemde devamlı olarak 

artmaktadır.5 

Dönemin bir toplumsal evrim süreci olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bu 

süreci destekleyen en önemli kanallardan birinin basın-yayın olduğu görülmektedir.   

  

                                                           
4 Mustafa Bakırcı, İkinci Meşrutiyet Dönemi İslam Mecmuasında Din Sosyolojisi Konularıyla İlgili 

Tartışmalar, (Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, 

Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 2001, s. 20. 
5 Muhittin Gül, İkinci Meşrutiyet Döneminde Sosyal ve Kültürel Alanlarda Yapılan Yenileşme Hareketleri 

(1908-1918), (Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 

1985, s.14-16 
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2.3. Basın-Yayın 
  

1831 yılında Takvim-i Vekayi gazetesinin yayınlanmasıyla Osmanlı Devletinin 

basın-yayın hayatı başlamıştır. Bu gazete resmi nitelikte yayınlanmış olup, ardından 

birçok yayının başlamasına öncülük etmiştir.  

 II. Meşrutiyetin ilanıyla Osmanlı basını  -Bâbıâli- yeni bir döneme girmiştir. 

Sansürün kaldırılması, yeni bir atılıma olanak sağlamıştır. Sansürün kaldırılmasını 

takiben süreli yayınların sayısında artış görülmüştür. Bu yayınlar dönemin aynası 

niteliğini taşımaktadır. Bâbıâli Birinci Dünya Savaşı’nın başlangıcına kadar olan 

dönemde çoksesli bir yapıya sahiptir. İktidar ve muhalefet yanlısı olan yayın organlarının 

beraberinde Osmanlı toplumunda yaşanmakta olan toplumsal dönüşüm sürecine katkıda 

bulunmayı amaçlayarak, kendi hedefleri doğrusunda bu dönüşümü beslemek isteyen 

süreli yayınlar da bulunmaktadır.6 

 Süreli yayınlar belirli aralıklarla düzenli olarak basılan, önceden belirlenmiş bir 

yayın süresi olmayan aynı zamanda yaşayan insanlar için bir iletişim aracı olan ve 

sonrasında gelen süreci aydınlatan tarihi belgelerdir. Süreli yayınlar, insanların hayatına 

girişi itibariyle kitaplardan önce yer almaktadır. Çünkü yeni fikirler ve görüşlerin 

altyapısı süreli yayınlar vâsıtasıyla oluşturulmaktadır. Bu bağlamda II. Meşrutiyet 

Dönemi Osmanlı basın-yayın tarihinin en zengin ve en gelişmiş dönemidir.7 

 Bu dönemde yayınlanan dergiler içerik itibariyle farklılık ve zenginlik 

göstermektedir. Bu dergilerde güzel sanatlar, edebiyat, eğitim, mizah, çocuk, iktisat, 

kadın, din, askerlik, sağlık, spor gibi hemen her konuya yer verilmiştir. Yayınlanan 

dergilerin büyük bir kısmında yazıların yanı sıra görsel zenginliğin çokluğu dikkat 

çekmektedir.8  

                                                           
6 Selim Ahmetoğlu, a.g.e., s.12. 
7 Sümeyye Demirtaş, II. Meşrutiyet Dönemi Süreli Yayınlarında Öğretimilke, Yöntem ve Teknikleri 

(Tedrisat Mecmuası Örneği), (Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri 

Anabilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Erzurum 2016, s.VIII. 
8 Selim Ahmetoğlu, a.g.e., s.20. 
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 Dönemde çeşitli konu kapsamlarıyla birçok dergi ve gazete yayınlanmıştır. 

Yayınlanan edebi dergilerin başlıcaları; Servet-i Fünûn, Beyanü’l-Hak, Genç Kalemler, 

Maârif, Âfitâb ve Şehbal’dir.   

 II. Meşrutiyet döneminde basının hareketliliğiyle her gün birkaç gazete ve dergi 

yayın hayatına başlayıp, kapanıyordu. Döneminde uzun süre çıkarılan ve bugün bile 

önemini koruyan bazı yayınlar bulunmaktadır. Bunlardan biri de Şehbal Mecmuasıdır9.  

 Şehbal Mecmuası, genel itibariyle edebi bir dergi olup, kültürel, toplumsal, ailevi, 

tarihi, sosyal ve sanatsal konularda yazılara yer vermiştir. Farklı disiplinlerce, çeşitli 

paradigmalarla değerlendirilmesi ve incelenmesi mümkün olması itibariyle özgün ve 

önemli bir yayındır.  

                                                           
9 Selim Ahmetoğlu, a.g.e., s.21. 
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3. ŞEHBAL MECMUASI 
  

Şehbal Mecmuasının yayın hayatı 1 Mart 1325/1909 ve 10 Temmuz 1330/1914 

yılları arasında olmuştur. Mecmuanın müdürü ve sahibi Hüseyin Saadettin Arel’dir. 

Mecmua İstanbul, Agop Mattesyon Matbaası’nda basılmış olup, ebatları 27x40 cm.’dir. 

Mecmuanın fiyatı 5 kuruştur. Mecmuanın Matrisleri İtalya’da hazırlanmıştır. Baskı ve 

kalite olarak döneminin standartlarının üzerinde bir yol izlemiştir. Yayın hayatını 100. 

Sayıda tamamlamıştır. İstanbul’un işgali esnasında mecmuanın yayın binası yanmış ve 

koleksiyonlar ile belgeler yok olmuştur. Mecmuanın bugün tam nüshalarına, İSAM 

(İslam Araştırmaları Merkezi), İstanbul Atatürk Kitaplığı (Belediye Kütüphanesi), 

TBMM Kütüphanesi’nde ve birçok kütüphanede erişim sağlamak mümkündür. 10 

   Mecmuanın kapağında yer alan “ On beş günde bir neşrolunur ve her şeyden 

bahs eder, risâle-i musavvere.” Cümlesi mecmuanın içerik zenginliğine işaret 

buyurmaktadır. Günümüz Türkçesi ile ifade edersek; onbeş günde bir yayınlanan ve her 

şeyden bahseden resimli mecmua. Başlıkta yer alan “her şey” ifadesinin hangi konuları 

temsil ettiğini şu şekilde açıklayabiliriz, Tarih, Felsefe, Edebiyat, Şiir, Müzik, Heykel, 

‘Hanımlar İçin’ başlığı altında moda, giyim, süs, çocuk bakımı, ev yönetimi gibi çeşitli 

konulardan, ‘Müsâhabeyi Fenniye’ başlığında fen ve teknoloji, siyaset ve diplomasi, 

çeşitli devlet adamlarının fotoğrafları, askerlik ve savaşla alakalı anılar ve fotoğraflar, 

yeni basılan kitapların tanıtımı, av ve silah, at koşuları ve çeşitli spor karşılaşması 

haberleri, fıkralar, karikatürler ve çeşitli resimli reklamlar… gibi çok yönlü ve çok zengin 

bir mecmuadır.11 

 Şehbal Mecmuası, İttihat ve Terakki’ye yakın aydınların kaleminden çıkmış bir 

mecmuadır. Mecmuanın yazar kadrosu incelendiğinde net bir şekilde durum kendisini 

göstermektedir. Bu incelemeler neticesinde, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin temel hedefi 

olan kültürel değişim programına destek verecek yazılar ve fotoğraflar mecmuada yer 

                                                           
10 Mehmet Öncel, Rauf Yekta Bey’in, Âti, Yeni Mecmuâ, Resimli Kitap ve Şehbâl Adlı Mecmuâlarda 

Mûsiki İle İlgili Makalelerin İncelenmesi, (Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlahiyat 

Anabilim Dalı, İslam Tarihi ve Sanatları Bilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 2010, s. 

5-6) 
11 Bora Uymaz, Şehbâl’de Mûsikî Yazıları (Transkripsiyon ve Yorum 1-50 Sayılar), (Dokuz Eylül 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, Basılmamış Yüksek 

Lisans Tezi), İzmir 2005, s. XV 
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almaktadır. İttihat ve Terakki destekçileri temelde modern bir devlet ve toplum yaratmayı 

hedeflemiş olup, bu yolda basını önemli bir vâsıta olarak değerlendirmişlerdir.12 

 Şehbal Mecmuasının en önemli köşe yazılarından olan ‘Hanımlar İçin’ 

bölümünde, II. Meşrutiyetle birlikte kadının toplumdaki konumu hararetli bir tartışma 

konusu olmuş, kadının toplumda daha fazla söz sahibi olabilmesi ve hak ettiği yere 

gelebilmesi için neler yapılabileceği ile alakalı düşüncelere yer verilmiştir. Bu metinlerde 

Türk aydının kadına bakış açısının değiştiği, bilhassa Avrupa kadınına duyulan 

hayranlığın, hikâye ve romanlara konu olacak derecede ön plana çıktığı görülmektedir. 

Mecmua, toplumda kültürlü, zarafet ve letâfet sahibi, iyi giyimli, güzel görünümlü, aynı 

zamanda bilge bir kadın modeli içermektedir. II. Meşrutiyet döneminde inşa edilmeye 

çalışılan bu toplumsal oluşumun kadın ve erkek yazarlar tarafından ziyadesiyle 

desteklendiği görülmüştür. Bu oluşuma, Fatma Aliye, Kadriye Hüseyin, Ali Rıza Seyfi, 

Sâlime Servet Seyfi, Halide Salih, Nigar Binti Osman, İzzet Melih ve Ayşe Bedia gibi 

yazarlar ve şairler destek vermiştir.13  

   

                                                           
12 Selim Ahmetoğlu, a.g.e., s.13. 
13 Selim Ahmetoğlu, a.g.e., s.39-40. 



9 

 

4. ŞEHBAL MECMUASININ ‘HANIMLAR İÇİN’ KÖŞE 

YAZILARININ LATİNİZASYONU 
 

Sayı: 1 

Sayfa: 6 

Bir Kadın Ninenin Düşünceleri 

“Şehbal”in şu sayfalarında kadınlığa ait bazı mesâil hakkında hanım kızlarımla 

ara sıra müdâvele-i efkâr etmek vazifesi bana teklif olunduğu zaman, bu şerefli işi sevine 

sevine kabulde tereddüt etmemiştim. Lâkin şimdi, ey kârîelerim size hitaben ilk sözleri 

yazmak için biraz titrek elime kalemi alınca, ne ağır bir yük altına girmiş olduğumu 

görüyorum. Bilmem ki, saçlarımın – herhalde siyahından pek çok olan –  beyazları size 

bir nasih sıfatıyla söz söylemek için bana salâhiyet vermeğe kâfi mi? Yoksa bilakis, 

geçmiş zamandan kalma bir kafa ile düşündüğüme delalet ederek lakırdılarımı indinizde 

kıymetten düşürecek mi? Fakat emin olunuz ki ben, şu yaşıma kadar gördüğüm bütün 

tecrübeleri ve elsine-i muhtelifede kadınlara dair yazılmış kitaplardan edinebildiğim 

malumatı – bedenen değilse de – fikren genç kalmak için ihtiyarlığa karşı siper 

makamında kullanacağım. Ve yazılarımla size ezmine-i mütekaddime müdâfii bir 

kocakarı gibi değil, gençlik faaliyetini yaşlılık vukûf ve tecrübesine mezc etmiş bir hayır-

hah muhibbe gibi görünmeye çalışacağım. Bu sözlerle kendimi methediyorum, 

sanmayınız. Ben kuvvet ve faaliyetimi ahir ömrümde hem-nev’ime yani sizlere müfid 

olabilmek arzusundan iktibas ediyorum. Tecrübekârlık ise, yaşayanlar için her dakika 

kendi kendisine artan bir meziyettir. Vukûf-ı ilmîye gelince, önümde açık duran kitaplar 

ve risaleler – şayet malumat-füruşluğa kalkışıyorsam – aleyhimde şehâdete hazır gibi 

bana bakıyorlar.  

İşte gördünüz mü? Temeddüh etmeme imkan yok; gün geçirmiş olmaklığımdan 

başka her şeyim ariyet!.. 

O halde nemi methedeyim?  

Şimdi siz içinizden sorarsınız:  
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-Acaba bu yaşlı hanım bize hangi soğuk şeylerden bahsedecek? 

Hiç korkmayınız, ben ne milliyetimizden büsbütün sıyrılan kadınlara benzemenizi 

talep edeceğim; ne de göreneklerden, hurafelerden, bir inad-ı ihtiyarî ile vazgeçmeyen 

mahlûklar gibi olmanızı isteyeceğim.  

Hayır, hayır! 

Terakkiyat-ı nisâiyyeyi şöylece açılıp serbest gezmekten ibaret zanneden o birinci 

sınıf kadınlara ben ne isim veriyorum, bilir misiniz? “Beyne’l-milel kadınlar!” Çünkü 

bunlar esasen mensup oldukları milliyetten bir hamlede fırlayıp çıkmışlar, fakat başka bir 

milliyete kabul edilmemişlerdir.  

Ya görenekten katiyyen ayrılmayan ikinci sınıf hanımlar! Onlara da “An’anat-ı 

Tarihiyye Mecmuaları” diyorum. Ta Benî İsrail zamanındaki zünun ve âdat-i bâtılaya o 

kadar varis olmuşlar.  

 Şu ifrat ve tefriti beğenmediğime bakarak, neden bahsetmek istediğimi elbette 

anlamışsınızdır: Osmanlı hanımlarının milliyet ve kavmiyetlerini kaybetmeksizin kadın 

sıfatıyla cemiyet-i beşeriyye içinde dinen ve aklen mükellef oldukları şanlı vezâifi hangi 

vesâit-i irfan ile bihakkın îfâ edebileceklerini araştırmak emelindeyim.  

 Mehib, mesuliyetli ve müşevveş bir teşebbüs değil mi? Lâkin unutmayınız ki 

hüsn-i niyetle başlanan işlerin güzel bir neticeye iktirânı ümit olunabilir; ben de işte hüsn-

i niyetimin verdiği cesaretle bütün o müşkilatı göze alıyorum. Sizi sıkmamaya gayret 

ederek düşüncelerimi açık bir ifadeyle yazacağım. 

 Ayşe Bedia 
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 Sayı: 2 

 Sayfa: 26 

 Bir Kadın Ninenin Düşünceleri 

 Geçen nüshada, sevgili kârîelerimle hangi mesâile dair görüşmek istediğimi bir 

sûret-i mücmele ve umumiyyede, yazmıştım. Başlıca mevzularımızı şimdi bir sıraya 

koyabiliriz: 

1. Kadınlar erkeklere benzemeli midirler? 

2. Kadınların hukuku ve vezâifi nelerdir? 

3. Kadınları ifâ-yı vazife ve istihsal-i hak edebilmeleri için tahsil ve terbiyeleri nasıl 

olmalıdır? 

 “Şehbal”in bu sayfasına her on beş günde bir yazmak istediğim düşünceler işte 

taayyün etti.  

 Mâmâfih bahsi tamamıyla bitirinceye kadar ihtimal ki uzun müddet geçecek. 

Herhalde ben, yazmakta sebat edeceğime mutmainim. Siz de muhterem kârîelerim iki 

haftada bir kere yarım saatinizi şu “kadın nine düşünceleri”ne hasretmeye razı olursanız 

– öyle erkeklerin bize isnat ettikleri gibi – daima lafzenlikle zaman fevt etmediğimizi 

göstermiş oluruz. 

 Ahval-i nisâiyyeye dair bu tetebbuat-ı nazariyyeyi – inşallah – ikmal ettikten sonra 

yine “Şehbal”in sayfalarında genç kızlara, zevcelere, validelere… ilh... lazım olan 

malumat-ı ameliyyeyi – sizinle beraber – geçiririz. 

* 

 Hükemadan biri demiş ki: 

 “Tekemmül-i hakikî-i ahlâkîye yaklaşıp yaklaşmadığımızın en iyi mikyasını 

kadınların tereffüh-i ahvali ve nüfuzlarının tevessü-i tedricîsi irâe eder.” 
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 Bu hakikati ispata hacet var mı? Bir heyet-i içtimâiyyede kadınların ne 

yaptıklarını, ne muamele gördüklerini, nasıl sevip, nasıl sevildiklerini, fikirlerinin hangi 

istikamete müteveccih olduğunu, vazife ve mesuliyetlerinin neden ibaret bulunduğunu 

bana söyleyiniz: O heyet-i içtimâiyyenin ne kıymette olduğunu size haber vereyim. 

 Medeniyetin mikyas-ı hakikîsi netice-i tetkik ve tahlilde tekemmül-i ahlâkî olmak 

üzere taayyün edince, bu tekemmül-i ahlâkînin ne mertebede olduğunu kadınlara verilen 

mevkiden istidlâl etmek pek doğrudur. Zira kadınların maîşetince bir terakki husulü ancak 

kuvvete, behimiyete gurura, cehalete ve hamâkate karşı birçok muzafferiyetler elde 

edilmekle kabildir. Bir erkek kavî ve muktedir iken mahzâ hukuk ve hürriyet-i nisâya 

hürmeten kuvvetini su-i istimal etmezse; hiss-i hayvanîsinin ilkâat-ı fâsidesini ve 

gururunun telkinat-ı muğfilesine galip olacak kadar metanet gösterirse; cehalet veya 

hamâkatin sevâik-i mudillesinden kendisini kurtaracak derecede tenevvür-i fikrîye mâlik 

ise, elbette hissedar-ı temeddün ve şâyan-ı tebcil addolunur. Şu halde bir heyet-i 

beşeriyyede kadınların mazhar-ı hürmet ve nail-i nüfuz olmaları, saadet-i maîşeti ihraz 

etmeleri, bir yandan vazifelerini ve diğer taraftan hürriyetlerini artırmaları işte o nevi 

erkeklerin çoğaldığına ve cemiyetin hayvaniyet-i mahzâ halinden birkaç kademe 

yükseldiğine delalet eder.  

 Bu meselede pek müfritâne düşünen bazı zevat var. Onların kavline göre güya 

kadınlar için ne mazide, ne zaman-ı halde erkeklerden hüsn-i muamele görmek nasip 

olmamış; kadınlar ya yük hayvanı gibi iş işlemek, ya erkeklerin bütün eziyetlerini çekmek 

yahut vâsıta-yı zevk ve sefahat olmak şıklarından birini İntihâbda daima muztar 

kalmışlar; el-hâsıl şöyle insanca yaşamaya haklı görülmemişler imiş. 

 Yalan! Bu ifrat-perverler hem hakikat-i tarihiyyeden, hem de zaman-ı hazırdaki 

nefsü’l-emrden teğafül ediyorlar.  

 Vâkıâ ezmine-i mütekaddimede erkeklerle kadınların tarz-ı münasebatı, bazı 

hayvanlarda beyne’l-cinseyn görülen hilm u şefkat ve riayet-ı mütekâbile derecatından, 

maa’t-teessüf pek dûn kalmıştır; bunu kemal-i hecaletle itiraf etmek lazım gelir. Lâkin 

şunu da inkâr etmemeli ki nevi beşer ilk zamanlardaki temayyülat-ı behimiyyesinden – 

velev betâet ve su’ûbetle olsun – daima kurtulmaya sa’y etmiştir. En vahşi kabailde bile 

kadınlara karşı merbutiyet ve muhabbetin tamamıyla mefkudiyeti görülmüyor ve 
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görülememiştir; fıtrat-ı beşeriyyenin müstaid-i salah ve kemal olması yardımıyla ve 

hayat-ı içtimâiyyenin de inzimam-ı tesiriyle medeniyet terakki ettikçe, kadınlara edilen 

muamele iyileşmiştir; insanların hakâyık-ı eşyaya vukûfları ve nefislerine hâkimiyetleri 

arttıkça, kadınlar o nisbette saadet-i hal ve haysiyet-ı zat kazanmışlardır.  

 Edyan ve mezâhib, ahval-ı siyasiyye, muharebat, harf ve sanayi, ulum ve fünun, 

tahavvülat-ı fikriyye, sevâik-i menfaat, eşkal-i hissiyat – ya münferiden yahut müctemian 

– hep kadınların ahvalini tebdile hizmet etmişlerdir. Bu tahavvülat-ı mütemadiyye içinde 

kadınların kâdimen dûçar oldukları hal-i esareti ve bu esaretin eczâ-i bakiyyesini inkâr 

kabil olmamakla beraber onların karşısında bir de, terakkiyat-ı içtimâiyyenin tereffu-i 

nisâ ile mütenasiben ve mütelazımen vukuu hakikati teslim edilmelidir.  

 Diğer taraftan cem’iyat-ı beşeriyyede ne kadar ahlâk bozuklukları varsa, ne kadar 

iktisadi yolsuzluklar vuku bulursa hepsinin bar-ı mesâibi erkekten ziyâde kadının dûş-ı 

tahammülüne yüklenir; bu yüzden kadın bî-nihaye felaketlere, muhataralara, 

meşakkatlere dûçar olur.  

 Tebeddülat-ı idariyye fetretlerinde bile kadınlara bir hisse-i mehâlik teveccüh 

eder; müessesat-ı salifenin inkırazıyla yeni müessesatın henüz teeyyüd etmemesinden en 

çok yine kadınlar mutazzarır olur. İnkılab-ı ahirimizin mebadisinde de öyle olmadı mı? 

İçimizde nasıl fırsatçı kurtlar yaşadığını, nasıl hissiyat-ı necibeden mu’arrâ behaim 

bulunduğu, nasıl ebâtıl-ı efkâr ile beslenmiş kafalar gizlendiğini – heyhat! pek elim bir 

sûrette – gösteren vekayi-i müessifeden biz kadınlar ne kadar titreştik! 

 İşte demin söylediğim enkaz-ı bakiyye-i vahşet böyle şeylerdir; umalım ki, 

yukarıda bahsettiğim lâ-yetegayyer kaideye tevfikan, bizde de muhit-i nevazişsaz-ı 

hürriyyette terakki edecek olan medeniyetle mütenasiben nisvan-ı Osmaniyye’nin 

izdiyad-ı refahiyyeti müyesser olsun! 

 “Medeniyet arttıkça kadın ilerler, kadın ilerledikçe medeniyet artar” telazumunu 

unutmayalım. 

 Ayşe Bedia 
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 Sayı: 3 

 Sayfa: 46 

 Kadınlar Erkeklere Benzemeli midirler? 

 İşte size bir sual ki türlü türlü mânâsı var. Erkeklere benzemek! Bundan maksad 

ne? Eğer ilim ve marifet tahsil etmek, hayat ve hakikate dair sağlam fikirler edinerek 

muhayyelat ve ebâtıldan kendimizi kurtarmak, insanlığın yegâne istinadgâh-ı tefevvuku 

olan aklı bi-hakkın mevki-i istifadeye koymak, ilh… erkeklere teşebbüh addolunursa, bu 

yolda benzemeyi bütün kuvvetimle tervih ve takdis ederim. Fakat yukarıki sualden 

maksud bu değil. 

 Şüphesiz ki tarz-ı telebbüs de mevzu-i bahs olamaz. Öyle ise şu benzemekten 

murat ne?  

 Hepimiz biliyor ve işitiyoruz: Memâlik-i ecnebiyyede münevverü’l-fikr birtakım 

kadınlar var ki erkeklerin, kendi kuvvetlerine istinaden tâ mebâdi-i hilkatten beri en 

şerefli meşguliyetleri nefislerine ve en zelil işleri de kadınlara tahsis ettiklerinden; “El-

hükmü limen galebe” kaidesine bir insiyak-ı tabiî ile imtisal ederek kadınların bütün 

hukukunu gasp ve vazifelerini tezyid eylediklerinden hatta – her türlü umur ve mesâlih 

kendi ellerinde olduğu için – kanunları da kâmilen erkek menâfine hâdim bir şekilde 

yaptıklarından, ilh… ilh… şikâyet ediyorlar. Ve istiyorlar ki kadınlarda erkeklere müsâvî 

olduklarını göstersinler, idare-i Memâlike varıncaya kadar iştirak etsinler, memur 

olsunlar, nazır olsunlar, hülâsa erkeklerden hiçbir vechile aşağı kalmasınlar… 

 Gördünüz mü erkeklere benzemeyi? 

 Şu mutâlebata “Çocukları da bundan sonra erkekler doğursun!” sözünü ilave 

etmediklerine şaşıyorum. Latife ber-taraf, bu kadınların iddiaları bir şemme-i hakikatten 

müberra değil; fakat o kadar ifratlara, mübalağalara, yanlışlara karışmış naçiz bir şemme-

i hakikat ki, arayıp bulmakta insan müşkilat çekiyor: Fi’l-vaki bahsettiğim Memâlik-i 

ecnebiyyede kavânîn-i medeniyyenin erkekler elinden çıktığı pek aşikârdır. Bütün 

serbestî-i zahirîlerine rağmen bî-çâre garp kadınlarının kendi mallarına ait hukuk-ı 

tasarrufiyyeleri bile temin olunmamuştur. Hürriyet ve hakkaniyetin bî-taraf hâmîsi olan 
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şeriatımızın cenah-ı sıyâneti altında biz İslam kadınları o derece asude ve mutmain 

yaşıyoruz ki, bir hürriyet-i sûriyyenin neşvedar gafili olan zavallı garp refikalarımızın 

bize gayr-ı mer’î muhitlerde çektikleri âlâm-ı hâmuş ve devâ-nâ-pezîrî pek güçlükle 

derpiş edebiliriz  

 Nisvan-ı garbın, böyle en kıymettar mezâyât-ı insaniyyeden birçoğuna – sathî bir 

ihtiram ve hürriyet yaldızı altında – gayr-ı layık addolunmaktan şikâyete hakları var. 

Fakat bu şikâyet erkeklerle kadınlar için fıtratın tayin ettiği mevkileri değiştirmeye yahut 

hatta birbirine benzetmeye bahane olabilir mi? Aramak istediğimiz hakikat budur. 

 Kadınların bir mevcud-ı aklî ve manevî olduğunu iddia etmek kabil olmadığı için, 

onların da erkekler gibi bir hüviyet-i maddiyye, bir de hüviyet-i mâneviyyesi 

bulunduğunu tasdik etmek zarûrîdir. Demek ki meseleyi şu iki nokta-yı nazardan tahlil 

edersek, yani evvela maddeten, sonra manen erkeklere kendimizi benzetmemizin 

mümkün olup olmadığını araştırırsak yukarıki sualin cevabını bulmuş oluruz.  

 Her kadın küre-i arzın neresinde olursa olsun, dünyaya gelince kendisini, mensup 

olduğu aileye mahsus birtakım şerâit-i maddiyye içinde bulur. Aile, birkaç sıra ecdadın 

mahall-i telakkisidir; ebeveynden itibaren geriye doğru uzaklaşıldıkça koca şuubat-ı 

ecdad ila-gayr-ı nihaye çoğalır; ebeveyne doğru yaklaşıldıkça dalbudaklar azalarak 

temerküz ve tahassus eder. Sülale-yi maziyye efradında karnen-ba’de-karnin teraküm ve 

telâhuk ede ede bir kadına kadar gelen bütün müktesebat ve müktesabatın tenevvüat-ı 

taliyyesi tevârüsle kuvvetlenerek o kadının cisminde ve dimağında şekl-i bedeni, ihtiyacat 

ve istîdadat sûretinde kendisini gösterir. 

 Sonra, ecdad-ı salifenin âdeta bir zübdesi olan bu kadın iki türlü muhit içinde 

büyür: Muhit-i maddi, muhit-i mânevi. 

 Muhit-i maddi ya dağlık, ovalık, ekâlim-i harre, ekâlim-i baride gibi tabiî yahut 

şehir, köy, hâne, elbise gibi sınaidir. Medeniyet, sınai muhitlerin ehemmiyetini arttırarak 

kâh şerâit-i maîşeti teyide kâh ıslaha hâdim olmalarını icap eylemiştir. Muhit-i sınainin 

tesiri erkekten ziyâde kadında görülür. Mesela elbise bilhassa kadınlar üzerinde bir tesir-

i azim icra etmiştir: Kadınların bedenleri, ahlâkları, kabiliyet-i hissiyyeleri, vâsıta-yı 

cazibe veya müdâfaaları elbise sayesinde ne mesud tebeddüllere uğradı. İkametgâhların 
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peyderpey tahavvülatı da hayat-ı ricalden ziyâde hayat-ı nisâya tesir ediyor ve kadınlar 

hasbe’l-mecburiyye, hasbe’l-îtiyad yahut hasbe’l-meyl ev içinde ne kadar ziyâde vakit 

geçirirlerse ikametgâhların tesiri de o nisbette artıyor; sınıf-ı nisânın hâne haricindeki 

işlerle meşgul oldukları kabailde ise ikametgâhın tesiri bittabi hemen hiç yok gibidir. 

 Muhit-i mâneviyyeye gelince, bu da yine kadının mensup olduğu aileye mahsus 

birtakım şerâit-i mâneviyyeden mütehâssıldır. Her ailenin birtakım teamülatı, 

takayyüdatı, telkinatı, îtiyadatı, vardır; her ailenin çocuğa arz edeceği misaller, ilkâ 

edeceği teheyyüçler, öğreteceği şeyler başkadır; çocuk doğduğu andan itibaren bütün bu 

müessirat ile muhat olur.  

(mâ-badı var) 

 Ayşe Bedia 

 

  



17 

 

 Sayı: 4 

 Sayfa: 66 

 Bazı Havadis-i Nisâiyye 

 Flemenk kraliçesi Wilhelmina’nın on sene mürebbiyeliğinde bulunmuş olan Miss 

Winter isminde bir İngiliz matmazel, şimdi hatıratını neşretmektedir. Miss Winter’in 

hikâyesine göre, kraliçe henüz on bir yaşında iken Almanya imparatorunun ailesini 

ziyaret için Potsdam’a gitmişler; orada imparatorun çocuklarıyla birlikte bir oyun 

çıkarmak isteyerek, kendi aralarında bir askeri geçit resmini taklit etmeği münasib 

görmüşler; kraliçe Wilhelmina askerin selamını alacak; Alman veliahdi ile iki biraderi ve 

Miss Winter, geçit resmini icra eden mefruz bir ordu halinde debdebeyle, şakırtıyla, 

gürültüyle, geçecek imiş. Bir müddet böyle yaparak eğlenmişler; fakat nihayet kraliçe 

uhdesine düşen mağrurane selam almak vazife-i bâridesinden usanarak eline bir kılıç, 

başına bir miğfer, aldığı gibi o da küçük asker mukallidlerinin arasına karışıvermiş!  

 Miss Winter böyle birçok vekayii yâd ettikten sonra, kraliçenin tabiatındaki zayıf 

noktalardan bahsediyor:  

 “Zayıf noktalarından biri, mücevherata olan inhimakıdır. Hollanda’nın bilâd-ı 

sahiliyyesinden birinde ikamet ettiği zaman, her gün bir kuyumcu mağazasına gider; 

oradaki eşyâ-yı zarifeden – validesinin serzenişlerine rağmen – müsrifafâne mübayaatta 

bulunur. Elbiseye olan muhabbetine gelince, bu meylini bir hadd-i makul dâhilinde tutar. 

Fakat hiçbir terzinin sözlerini dinlemez. Hatta bir kere ‘Hayır, hayır, ben modaya tebeiyet 

etmem; moda bana tabi olsun. Renkten ben de biraz anlamaz mıyım? Beyaz ile yeşili 

seviyorum, başka renkte elbise giymeyeceğim.’ diye bağırmıştı. Filhakika bunlardan 

başka renkte elbise giymek mûtadı değildir. Yalnız nadiren mavi giyer. İngiltere Kraliçesi 

müteveffâ Viktorya ile şimdiki Almanya imparatoriçesi gibi, kraliçe Wilhelmina da kendi 

libaslarını Paris'e ısmarlamak istemez ve hepsini yerli terzilere imal ettirir.” 

 Hindistan resâil-i mevkûtesinden birinin yazdığına göre, Hindistan’ın Lahor 

şehrinde Müslim, Hindu, yerli Hristiyan, Parisî ve İngiliz kadınlarından mürekkep olmak 

üzere bir kulüp mevcuttur. İki sene evvel teessüs etmiş olan bu kulüp: o vakitten beri hayli 

eser-i terakki ve muvaffakiyet göstermiştir. Kulübe mensup olan gerek şarklı ve gerek 
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garblı kadınlar yekdiğeriyle daima samimi ve ciddi bir sûrette ihtilât ediyorlar. Ahiren 

içlerinden Müslim ve Hintli olanlar İngilizce öğrenmeye ve İngiliz olanlar da “Urdu” 

denilen Hint lisanını tahsil etmeğe başlamışlardır. Senede on defa içtimâ-i umumîleri 

vuku buluyor; bu içtimalar kâh bir İslam hânesinde kâh da diğerlerinin hânelerinde 

akdedilmektedir. Ahval ve âdat-i şarkiyyeye ve bâ-husus şark kadınlarına dair garblılarda 

her vakit görülen bâtıl ve pür-hata fikirleri, belki bu nevi münasebat-i halisane tashihe 

hâdim olur. 

 İngiltere kraliçesinin, epeyce ilerlemiş olan sinnine rağmen en ziyâde muhafaza-i 

tarâvet eden kadınlardan olduğu meşhurdur. Bu derece muhafaza-i şebaba nasıl muvaffak 

olduğunu merak eden bir muharrerenin tetkikatına nazaran sebeb-i aslî, kraliçenin gayet 

güzel huylu ve halim olması imiş. Filhakika titizlik, hırçınlık, hiddet gibi infiâlât-ı 

nefsaniyye güzelliğin de, gençliğin de bî-aman birer düşmanıdır. Kraliçenin mülâyemet-

i muamelesi, tatlı sözleri, cazibedar ahvali çocukların bile muhabbetini celb edecek 

derecededir. Mesela, bir gün saray memurlarından biri küçük oğlunu saraya götürerek 

kraliçenin huzuruna çıkarmış; çocuk bir müddet kraliçenin yanında bulunduktan sonra 

artık gitmek zamanı gelmiş; mini mini, esnâ-yı vedada cebinden bir küçük hayvan resmi 

çıkarıp resme kraliçeyi göstererek “Bak, güzel kraliçeye bak!” diye az vakit içinde ne 

kadar meclûb olduğunu bilâ-ihtiyar izhar etmiş. Çocuğun bu masumâne sözleri kraliçenin 

pek ziyâde hoşuna giderek kahkahalarla gülmeye başlamış. Diğer bir gün de, Norveç 

kralının mahdumu ve İngiltere kraliçesinin hafidi olan küçük prens Olaf, yanındakilere 

sormuş: “Acaba ninem sahih annemden büyük mü? Hiç öyle görünmüyor!” 
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 Sayı: 8 

 Sayfa: 146 

 Cenâb-ı  Hak bilmeyenlerle bilenlerin bir olamayacağını Kur’ân-ı Kerîm’de beyan 

buyurmuştur. En müterakki ve en ziyâde müsâvata riayet olunan Memâlik-i ecnebiyyede 

dahi hukukça bir milletin efradı meyanında fark bulunmadığı halde âdî bir nakkaş ile bir 

ressamın dülger ile bir heykeltıraşın, hatta bir yazıcı ile bir edibin, bir âlim ile bir cahilin 

rağbetçe farkı bulunuyor. Yazıcının sayfalar dolusu yazmasına az bir ücret verildiği halde 

âsar-ı ilimiyye ve edebiyyesi yüzünden ihyâ olmuş üdebâ Avrupa’da nadir değildir. 

Çalışmak herkese lazımdır. Herkes istîdadına göre çalışmalı. Çalışan sanatkâr olsun 

veyahut sade bir amele olsun her halde ashab-ı mesâîden mâdud olduğu için merğub ve 

mûteberdir. Atalet ve serserilik ise mezmumdur.  

 Türk kadınlarının istîdad ve zekâları malumdur. Bu ana kadar kendilerini sanatkâr 

edebilecek tâlim ve tedristen hemen mahrum gibi bir halde kaldılar! Bir hereke fabrikası 

ancak civar köylerdeki İslam kadınlarını çalıştırıyor. Mahir bir modistra bir bluz için el 

hakkı olarak bir lira alıyor. Bunun için iki gün çalışsa günde yarım lira alıyor; her zaman 

da müşteri buluyor. Bir pamuklu hırka veya entari için ise iki gün sarf olunuyor; muttasıl 

makinenin çarkı çeviriliyor; onu dikenin kolu da o kadar yoruluyor; parçası beş kuruştan 

günde yüz para ediyor; her zaman da dikiş bulamıyor; çünkü artık düz dikişler modası 

değil! Geçmiyor. Yarım lira yerine yüz para almak için bunun ne noksanı var? Sanat!.. 

Kadınlarımızın tâlim-i sanayie rağbetleri arzu olunacak bir şeydir.  

 Gerçi kadının vatanına en büyük hizmeti evlad dünyaya getirip onlara bakmak ise 

de vatan muhafızı kahraman askerlermizi yetiştiren Anadolu kadınlarının çalışması evlat 

yetiştirmelerine mâni oluyor mu? Kadının bütün ömrü çocuk büyütmekten ibaret değildir. 

Çocukları büyüdükten sonra o kadın boş mu durmalıdır? Kadınların hepsi kocalı 

kadınlardan ve güzel olduğu için zevci tarafından kıymetli tutulacak kadınlardan ibaret 

değildir. Bir nanpare için, sırtını örtecek bir libas için birçok sefillerin, sarhoşların 

hakaretleri, dayakları altında ezilen ne kadar kadınlar var! 
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 Sultan Baybars’ın kızı Tezkâr Pay Hatun mahzan aç ve çıplak kalmak korkusuyla 

mihen ve meşakkate tahammül eden kadınlara melce olmak üzere cesim bir hayrathâne 

yaptırmış idi. Dul kalan kadınlar zevç buluncaya kadar orada otururlar idi.  

 Bizde bir hâne erkeği birçok kadın beslemeğe, giydirmeye mecbur oluyor. Kendi 

taallukatından dul kalan kadın onun başına geliyor. Zevcesinin akrabasından kocasının 

attığı kadın da o o hâneye iltica ediyor. İdare-i beytiyye için yalnız erkek çalışıyor. Bu 

tahammül-fersa yorgunluktan vaktinden evvel beli bükülüyor da sefaletten 

kurtulamıyorlar. Bu milletin yarısından ziyâdesini teşkil eden kadınlar çalışmıyorlar. 

Böylelikle kesb-i servet ne kadar müşkil! Hâlbuki milletin paraya ihtiyacı var. Zaruret, 

sefalet tevessü ediyor. Artık bu acz bu meskenet, atalet yetişir!... Evvelce İslam kadınları 

çalışırlardı. Zaman-ı saadette mesturiyet onların çalışmalarına mâni olmadı. İslamiyet’in 

kadınlara bahşeylediği hukuku hiçbir müslim inkâr edemez. Cehllerinden dolayı bunu 

bilmeyenlere bilenler öğretmelidir. Hâne erkeklerine kadınların da muâveneti lazım 

geliyor.  

Gerçi kadının infak ve iâşesi şer’an zevce borçtur. İslamiyet kocalı bir kadını 

çalışıp kazanmaya cebretmez. Lâkin çalışmaktan men’ etmediği içindirki vakt-i saadette 

kadınlar çalışıp kazanıyorlardı. Malumdur ki bir zevç zevcesinden şikâyet için Hazreti 

Ömer’in huzuruna gitmiş. Hazreti Ömer: “Sus!. Kadınlar yemeğimizi pişiriyorlar; 

çamaşırımızı yıkıyorlar; vazifeleri değil. Çocuklarımızı emziriyorlar; borçları değil! 

Şikâyet etme, sonra zararlı çıkarsın.” buyurmuş. 

Îcâbat ve ilcaat-ı medeniyye muktezâsı idare-i beytiyye meselesi güçleşti. Bir 

erkeğin birçok kadını geçindirmesi kolay bir şey değildir. Bir hânenin terfih-i hali mühim 

meseledir. Sefalet müthiştir.  

Hazret-i Peygamber tahsil-i ilmin erkeklere ve kadınlara farz olduğunu 

bildirmiştir. Cenâb-ı  Hak kadınları da kullarından ad ile Kur’ân-ı Kerîminde onlardan 

bahs buyurmuş. Peygamberimiz ümmetim, demiş. Bîatlarını kabul etmiş. Artık rical de 

milletimizdendir, demeye elbette mecburdur. Kadınlara ekmek yerine ekmek kazanacak 

şey verilmeli! Yani onları tâlim ve tedris etmeli, sanat öğretilmeli, hüner sahibi kılmalı!  
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Bazı erkeklerimizin kadınlar hakkındaki hiddetlerini biliyoruz. Lâkin birkaç kadın 

için bütün kadınları hukukundan mahrum etmek caiz midir?.. Vâkıâ bazı hanımlarımızın 

terakkiyi başka türlü düşünmüş olmaları ihtimali vardır. Onlar tâyibden ziyâde 

merhamete şâyandırlar. Çünkü kabahat onlardan ziyâde onları öyle yetiştiren 

pederlerdedir. Muallim olarak mürebbiyelerinden başkasını görmemişler. Nisvân-ı 

İslâm’ın şanlı mazilerinden bî-haber kalmışlar.  

Medeniyet bir sel gibidir. Onun önüne geçilmez. Cetveller, muntazam yollar 

açılır, hazırlanırsa geçtiği yerleri mamur eder. Aksi halinde berbat ve perişan eyler! 

Medeniyetin girdiği yerdeki milletin kadın kısmına tesirini men etmek kabil olabilir mi? 

Ecnebî mürebbiyelerle terbiye edilmiş olan hanımlarımızın ümid-i terakkiyi karşılarında 

gördükleri parlak âlemden beklemeleri tâyib olunacağına, onlara el kapılarından hukuk 

dilendirileceğine, Sa’dî’nin dediği gibi kilidi kırmalı. Cevherleri saçmalı! Onların hakk-ı 

sarihi olan hukuklarını ibraz eylemeli! “Geliniz, Cenâb-ı  Hakk’ın size ihsan eylediği 

başkalarında yok!” denildi de onlar kabul etmediler mi?.. Nisvanımızdan bazıları ümid-i 

terakki ile yanlış yollara saparlarsa onlara İslamiyetin bahşeylemiş olduğu hukuku bilip 

de ketm edenler min-indillah mesul olmayacak mı?..  

Buralarını evvelden teakkul ederek kadınlarımızın ahkâm-ı şeriyye ve âdat-ı 

milliyye-i asliyyeleri üzere terakkilerini düşünmek ve o sûretle ikaz olunmalarına 

çalışmak isteyenlerimiz bulundu. Lâkin devr-i istibdâdda buna muvaffak olamıyorlardı. 

Bu gün dahi erbabınca ehemmiyeti pek ziyâde takdir olunan bu emr-i hayrda muvaffak 

olanlar yalnız birkaç zattan ibarettir. 

Fatma Aliye 
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Sayı: 10 

Sayfa: 192 

Terakkiyat-ı hazırada tetebbuat ve tedkikat-ı edyan ile meşgul olan ulemâ-yı 

ecânib şimdilerde pek çok hakikatler bulduklarını neşr u ilan ediyorlar. Dinlerin 

esaslarına vukûf hakkında sarf eyledikleri mesâî mahsulü olarak neşrettikleri âsarda 

sonradan ilave olunan birtakım şeylerin tefrik ve temyizinden sonra edyan-ı 

semaviyyenin esaslarını hep bir olarak bulduklarını söylüyorlar. Nice asırlardan beri 

Hristiyanlık, İslamlık, Katoliklik, Protestanlık vesâire arasında dökülen kanları teemmül 

ile esasları pek yakın olduğu halde yekdiğerine bu kadar uzak bulunarak hasm-ı can 

olmak derecelerine varmalarına taaccüb eyliyorlar. Hazret-i Muhammed aleyhisselam 

Efendimiz de Hazret-i Musa, Hazret-i İsa ile onlardan evvel gelen enbiyâ-yı kirâm 

hazeratının getirdikleri dinlerin din-i hak olduğunu ümmetine bildirmiş ve öylece imanı 

emreylemiş idi. Şimdi ulemâ-yı ecânibin Hristiyanlıkta buldukları sonraki ilavelerdir ki 

bizi Museviyet ve Hıristiyanlıktan ayrı bırakmıştır. Bu zevat İslamiyet hakkında da pek 

çok tetebbuat ve tedkikatte bulunarak din-i İslam’ın Fahr-i Kâinat Efendimizin getirdiği 

şeklinde kendilerince bir yabancılık bulmuyorlar, sathî bir nazarla bakarak İslamlarda 

görülen birtakım örf ve âdat ve bid’atları ahkâm-ı İslamiyye’den zannedenlere teşrih-i 

mesele eyliyorlar. Bu zevat meyanında İslamiyet aleyhinde söz söyleyenlere o kadar 

gayurâne müdâfaada bulunanlar vardır ki insan hayran olur! 

Hazret-i Resul buyurmuşlar ki “Cenâb-ı  Hak bu dini bir racül-i fâcir ile de teyit 

eder.” Ala-rivayetin “Bir rical-i kâfir.” Yine Resul-i Kibriya Efendimiz buyurmuşlardır 

ki “Bu Din-i Mübin-i İslam atîde birtakım adamların vücuduyla kuvvet bulur ki o 

adamların indallah bir nasipleri yoktur.” 

 Muârızlarımıza karşı hakâyık ve maalî-i İslamiyye’yi meydana koyan ulemâ-yı 

ecânib, İslamiyet’in medeniyet ve terakkiyat-ı cedideye pekala tevafuk edeceğine dair 

berahin ve delâil îrad eylemekte oldukları halde kadınlara ait bazı mesâil bahsinde “İşte 

Hristiyanlık ile İslamiyet beyninde bir uçurum!..” diyorlar. Aleyhimizde bulunmayı îtiyat 

edinmiş olanlar İslam kadınlarının devr-i inhitatımız seyyiesi olarak dûçar oldukları bazı 

mahrumiyetleri evâmir-i İslamiyye’den zan ve bu keyfiyeti İslamlık ile medeniyet 

arasında bir uçurum addeylemektedirler. Bu husustaki malumatlarını ikmale çalışmakta 
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olan ecânib, İslamiyet’in o cihetteki hikmetini dahi anlayacakları bedihidir. Taaddüd-i 

zevcat için hîn-i hacette bir mesağ olduğuna elbette onlar da vâkıf olacaklar ve Hazret-i 

Peygamber’in ümmetine “Görmez misiniz ki ehl-i kitaptan birisi bir kadın alır, o hatunun 

eli bir iyiliğe yetmediği halde bile biri birinden yüz çevirmeyip ölünceye kadar bir 

zevceyle sabredip dururlar.” buyurduğunu da öğrenecekler. Hazret-i Ömer’in, İslamiyet 

nokta-yı nazarından kadınların pek büyük müdâfii olan o büyük zatın Antakya 

fütûhatında bulunan Ebu Ubeyde’nin mektubuna yazdığı cevapnameyi de elbette bulup 

okuyacaklar ki bunda Hazret-i Ömer Hicaz’da müteehhil bulunanların orada odalık 

almalarına müsait bulunmasını, nikâhlı kadın almamalarına çalışmasını emr u tenbih 

ederek hukuk-ı zevcatı müdâfaa etmiş idi. Hazret-i Resul’ün gençlik zamanını zevce-i 

vahide ile geçirdiği malumdur. Sonraları zevcat-ı mutahharat kendileri o şerefe nailiyete 

talip idiler.  

Dur-endiş olmayan ve zamanımızın nezâketini takdir edemeyen kimselerden 

Avrupa’nın bizim lehimizde veya aleyhimizde bulunmasına ehemmiyet vermeyenler 

bulunabilir. Lâkin vâkıf-ı ahval olanlarca meselenin öyle olamaması tabiîdir.  

Şu bulunduğumuz devir, ehl-i salib muharebatı zamanından çok farklıdır. O 

zaman İslamlar Hristiyanlardan daha mütemeddin, daha müteallim idiler; Âlât-ı 

harbiyemiz onlardan mükemmel idi; bizde olan esliha onlarda yok idi. Bugün ise âlem-i 

medeniyetin tam ortasında sakin olduğumuz halde sanatı, hüneri ecânibden bekliyoruz! 

Maa’t-teessüf parayı da!.. 

Fransızlardan bazılarının Cezayir fütûhatında oradaki İslamların tekmil mahv u 

imha edilmemiş olmasına veyahut çölleri, beyâbanlara sürülmemiş bulunmasına teessüf 

etmelerine karşı yine Fransızlardan İslamiyet’in hakâyık-ı ulviyyesine vâkıf olanlar 

bunları tâyib ile “Biz onları mağlup etmesini bildik. Lâkin temeddün ettirilmelerini 

bilemedik. İslamiyet mâni-i temeddün ve terakki değildir. Onlara Kur’an lisanından 

söylemeli!” diyorlar. Ya biz bunu kendimiz için yapamayacak mıyız? Birtakım akâid-i 

bâtıla ve hurafata tabi olan cehelemizi ahkâm-ı şer’iyyeye tevfikan tenvir ve tâlim elbette 

mümkündür. 

Kırım Muharebesi’nden biri bize “temeddün ve terakki ediniz” demekteler iken 

bir yandan da “Avrupa’nın ta merkezinde temeddün ve terakki etmeyen bir halk bırakılır 
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mı? Onları çöllere, beyâbanlara sürmeli” diyenler olmadı mı? Hakkımızda neler söylendi, 

neler yazıldı! Son zamanlardaki irtica mesâili aleyhimizde bulunanlara ne kadar sermaye 

oldu! Birinci irtica kadınlara hücum ile başladı. İkincide dahi öyle oldu. Birinci irticadan 

sonra idi ki Paris’de cihan-ı medeniyetin ekâbir ve mûteberan-ı nisvanından mürekkep 

bir kongre in’ikad etmiş idi. Bu kongrede erkeklerden de hazır olanlar var idi. İstanbul’da 

İslam kadınları hakkında irticaiyyûn tarafından revâ görülen haller meydan-ı mübaheseye 

konulmuş. İrticaiyyûn tarafından taarruz olunan İslam kadınlarının erkekler tarafından 

kurtarılmaması ve himaye olunmaması meselesi hakkında pek şiddetli mübaheseler 

cereyan eylemiş. O derecede ki orada mevcut bulunan bir İslam erkeği tahammül 

edemeyip ayağa kalkmış. Fakat makam-ı müdâfaada ne söylemiş bilir misiniz? 

İstanbul’da hiç öyle bir şey olmadığını!.. Heyhat! Kongre âzâsı ol bâbdaki malumatlarını 

pek esaslı olarak almışlar!.. Bilâhare şu mesâil hakkında tafsilat almak ve meşrutiyetin 

İslam kadınları mevkîinde ne gibi fayda ve tesiri olduğunu anlamak üzere İstanbul’a gelen 

meşahir-i muharrirattan biri garip değil midir ki, ikinci irtica tesadüf eylemiş!..  

Çarşı, pazarda kadınlar mürtecilerin kırbaçları altında ezilirken, zaaf-ı basarı olup 

da peçesini açan yaşlı hanımların göğüslerine süngüler doğrulurken memleketimizde ne 

kadar ecnebi mevcut idi! Ecnebi muhibbelerimden biri mevsukiyetini temin ederek 

söyledi ki Otuz Bir Mart İrticaı günlerinde Beyoğlu’nda genç bir zabit giderken karşısına 

süngülüler çıkmış: “Sizin kadınlarınız yüzlerinin peçesini kaldırıp da mı gezerler, yoksa 

örtülü mü?” diye sualine zabit “şer’en yüz nâ-mahrem olmadığı için açıp da gezerler.” 

demesi üzerine itlaf edilmiş! şâyan-ı taaccüb olan ahvalden biri de acaba o neferler 

köylerinde hiç yüzü peçeli bir kadın görmüşler mi? Tesettür-i şer’înin ne sûretle olacağını 

bilmeyebilirler. Lâkin köylerindeki akraba ve taallukatlarını, konu komşularını hülâsa 

köylerinin bütün kadınlarını o kadar çabuk unutabilirler mi? 

Tarih-i İslam bize kadını başında örtü olarak gösteriyor. İslamlarda peçe Devlet-i 

Emeviyye zamanında erkeklerin yüzünde görüldü. Mecalis-i ilm u edebde kadınlara fitne 

salmamak için o zaman pek güzel olan erkeklerin yüzüne nikab konulmuş “Veddah el-

Meyn” ve “Mukanna’ el-Kindî” nam şairler kadın bulunan cemiyete peçe ile giden 

erkeklerden idiler.  

Tarih-i İslam’da on iki kadarını bulabildiğimiz hükümdaran-ı nisvan-ı 

İslamiyyeden “Raziye” pek genç ve pek güzel olduğu için sokağa çıktığı zaman kendi 
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arzusuyla yüzüne peçe kor idi. Zaten İstanbul’da peçe zuhur edeli kaç sene oldu ki onun 

için canlara kıyıldı, civanlar devrildi? Bir sene mukaddem hükümet çarşafı resmen men 

eylemiş idi. Lâkin kadınlar yaşmak, ferâcenin masrafına hizmetine tahammül 

edemedikleri için çarşafı terk etmediler. Hükümet-i müstebidde her istediğini yaptığı, her 

sözünü geçirdiği, bütün halkınızı titrettiği halde kadınların çarşafını men hususunda olan 

sözünü geçiremedi. Kadınlar dinlemediler, giydiler. Çarşaf İstanbul kadınlarının kendi 

İntihâb eyledikleri bir sûret-i tesettürdür. Peçe bir rida-yı hicabdır.  

Mücahidin-i hürriyyet yaralılarını ziyaret için hastaneye giden İslam 

hanımlarından birine bir yaralı kahraman demiş ki: “Biz hastanede yattığımızdan beri 

Hristiyan vatandaşlarımızın kadınları gelip hatırımızı soruyorlar. Fakat İslam hanımları 

nerede? Onlar ne için gelmiyorlar?” Hanım cevaben: “Oğlum onlar dövüldüler, 

yolundular, ezildiler, hânelerine kapatıldılar! Bundan sonra elbette geleceklerdir.” demesi 

üzerine kahraman: “Evet! Biz de onları kurtarmaya geldik!” demiş. İşte bu da bir nefer! 

Bu da bir asker!  

Gerçi akvam-ı saire medeniyetin bu derece-i kemaline tedric ile vardılar. O tarik-

i tealîde İslamlar daha ileride iken üç yüz seneye varan inhitatımız o husustaki tedenniye 

sebep oldu. Milel-i mütemeddine ve müterakkiyye ile muhat bulunduğumuz için bize 

tedricî terakkiyi hoş görmedikleri anlaşılıyor. Vaktimiz kıymettardır. zâyi edecek 

zamanımız yok. Mektepler vâsıtasıyla yetiştirilecek etfalimizin zamanından ümit, istikbal 

içindir. Elektrik devrindeyiz! Bize birdenbire ziya, birdenbire nur lazım!.. Kocaman 

çocuklarımızın zulmet-i cehaletle kararmış olan kalplerini, fikirlerini tenvir için 

mev’izelerden, konferanslardan başka vâsıta-i tedris var mıdır? Himaye-i hayvanat 

cemiyetleri teşkil edecek kadar temeddün edemedik ise himaye-i nisvan ve sıbyan hissi 

vahşilerden bile vardır. Birtakım cühelayı bu histen dahi mahrum bırakan zulmet-i 

cehalete karşı Cenâb-ı  Hakk’ın İslamlara ihsan eylemiş olduğu nûraniyet-i İslamiyye’den 

istifadeye çalışmalı. 

“Yarım fakih insanı dinden eder.” sözü meşhurdur. Vaizlik gibi bir emr-i 

mühimmin ehemmiyetini nazardan dûr tutmamalıdır. Zaman-ı istibdaddaki bazı vaizlerin 

Hazret-i Ali Hazret-i Fatıma’nın üzerine evlenip de bunu Hazret-i Fatıma haber aldığı 

zaman helva pişirmekle meşgul iken içinin yangınlığından kepçeyi unutup eliyle helvayı 

karıştırmakla eli yanmış olduğunu kadınlara anlatan vaiz efendinin faydasından kat’-ı 
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nazar şerrinden Cenâb-ı  Hakk’a sığınırız. Zira işte o vaiz yalan söylemiş idi. Hazret-i Ali 

Fatıma’nın üzerine asla evlenmedi. Yalanlar, masaller devri geçti. Bize hakikat lazım! 

Hakikat… 

O zaman vaizlik için icazet aranmadığı gibi şunu da hatırdan çıkarmamalı ki 

medreseden verilen icazet hazine-i ulûm-ı İslamiyye için bir anahtardır. Pederim ve 

üstadım merhumla beynimizde ibtidaî muallimimiz Hacı İbrahim Efendi hakkında şöyle 

bir muhâvere cereyan eyledi: 

Acize – İbrahim Efendi medresedeki sizin odanızda ikamet eylemiş. Demek aynı 

medresede okumuş. Sizin aldığınız gibi de icazet aldı mı?  

Üstadım merhum – Evet aynı medresede aynı dersleri okudu. Bizim gibi icazet 

aldı.  

Acize – O dersleri bellememiş olsa icazet verirler mi idi? Ya o halde!.. 

Üstadım merhum – Kızım! O adam okuduklarının hepsini unuttu! 

İbrahim Efendi bizim tahsilimiz için gayretten geri durmazdı. Zavallı adam bize 

resim dersi de verirdi. En uzun süren dersimiz peri padişahının kızlarının resimlerini 

yapmak idi!.. 

Anlaşılıyor ki adamcağızın medreseden icazet aldıktan sonraki tetebbuatı 

masalcılığa tutulmak olmuş! 

Hamdolsun, maâlî ve hakâyık-ı İslamiyye’ye vâkıf ulemâ-yı kiramımız vardır. 

Evvelce İslamların ulum ve fünunda ve terakkiyat-ı medeniyyede ne derecelere varmış 

bulunduklarını ve islam kadınlarının ne mütealî mevki almış olduklarını bilirler. Bize 

bunları öğretenler de ulemâ-yı İslamiyye’den olan üstadlarımızdır. Ebu’l-Fida, Tarih-i 

Kâmil, yirmi cildi muhtevî bulunan Eganî gibi kitapların maa’t-teessüf hala tercümesine 

himmet olunamadı.  

Fatma Aliye 
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Sayı: 11 

Sayfa: 212 

Çocuk Terbiyesine Dair Validelerle Bir Küçük Musâhabe 

“Aman, bu çocuğun yaramazlıklarından bıktım, usandım!” yahut “Şu şımarık 

haylazı nasıl terbiye etmeli, bilmem ki!” şeklinde, hatta’l-ekser daha şedid ve daha 

feveranlı şikâyetler ne kadar çok validelerin ağzından işitilmiştir! 

Hakikaten çocuğu ne yolda terbiye etmek lazım geleceği, babalar ve analar – 

Bilhassa ilk terbiyenin vazifedârı olmak itibarıyla analar – nezdinde henüz bi-hakkın 

halledilmemiştir. Mini mininin yaramazlıklarını her zaman dayak ile ıslaha çalışsanız, 

dayağın vücut ve sıhhhate su-i tesiri sizin için bir endişe-i daimî olmakla beraber nihayet 

çocuğun yüzsüzlenerek azardan ve dayaktan da çekinmez bir hale gelmesi ihtimali 

gözünüzün önünden gitmez. Yalnız tekdir ile iktifâ etseniz, büyük veya küçük 

yaramazlıklar için ale’s-seviyye bu ceza her zaman kâfî olmadığı gibi çocuğun alışması 

korkusu yine vâriddir. Kabahatleri görmezlikten gelmek şıkkını ihtiyar etseniz, hem 

çocuk terbiye olmaz; hem de bir vakit gelir ki artık insanda sabır ve tahammül kalmaz.  

O halde ne yapmalı? Evet, ne yapmalı? Nasıl terbiye etmeli?.. Evladını seven her 

ananın en büyük düşüncesi, en büyük gailesi budur. Çocuğu terlikle, değnekle, tokatla, 

yumrukla dövmezsek; onun yüzüne karşı hiddetle haykırmazsak; yemeğini veya 

gündeliğini eksik vermek, karanlık bir yere kapamak gibi cezalardan birini tatbik 

etmezsek: Elimizde hangi vâsıta-i terbiye kalır? Yaramazlıklarını ne ile izâle etmeğe 

muktedir oluruz?  

Bu muhâkemat pek âkilâne görünmekle beraber, itiraf etmeliyiz ki birçoğumuz 

henüz hangi hareketlerin yaramazlık addi lazım geleceğinden bile bî-haberiz. Çocuk 

terbiye edecek kimselerin ahval-i rûhiyyeye vâkıf olmaları lâ-büd olduğunu iddia edenler 

hiç yanılmamışlardır. Öyle hareketler vardır ki, bir çocuktan sadır olunca yaramazlık diye 

telakki etmekte hiç tereddüde mahal görmeyiz; hâlbuki o hareketler tufûliyetteki ahval-i 

rûhiyyenin pek tabi ve pek zarûrî netâyicindendir; çocuk ne kadar nefsine hâkim olsa 

onları yapmamak elinden gelmez. Şimdi böyle efal-i gayr-ı ihtiyariyye için azar, tekdir, 

ceza caiz olur mu? Asıl hüner, mini mininin harekât-ı gayr-i münasibesi içinde hakikaten 
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yaramazlık olanlarla olmayanları tefrik ederek yaramazlıkları cezalandırmak ve 

diğerlerine başka türlü mâni olmak muvaffakiyetindedir.  

Çocuğun hüviyet-i maneviyyesi birçok evsaf ve hasailden mürekkep bir demet 

halindedir; bu evsaf ve hasailin hangileri ötekilere nisbetle fâik olursa çocuk da ona göre 

huy edinir: Meleke ve kabiliyetlerinin fenalığa ait aksamı neşvünemâ bulursa çocuk 

ahlâksız olur; bilakis iyiliğe müteallik aksamı galebe ederse hüsn-i ahlâk sahibi olur; 

kâffe-i harekâtı evvela yaşına, saniyen mâhiyet-i şahsiyyesine tabidir.  

Yaşının ilcââtı ne gibi şeyler olabileceğini düşünelim:  

Her çocukta fıtraten bir mahcubiyet vardır; bu mahcupluk kabil-i müsâmaha 

olmayacak raddeye varmadıkça ondan mütevellit hareketler kabahat addolunmamalıdır. 

Kezâlik her çocukta fıtraten hod-endîşlik biraz ziyâdecedir. Binâenaleyh gayr-ı tabiî bir 

dereceye vâsıl olmayan hod-endîşliğin âsar ve netâyic-i fi’liyyesi yaramazlık diye telakki 

edilmemelidir. Mâmâfih su-i ahlâka meyli ima eden herhangi bir fiil çocuktan sadır olursa 

derhal nazar-ı îtinâya alınmak ve tekerrür ve takarrürüne mümânaat edilmek katiyyen 

lazımdır. Zaten asıl yaramazlık böyle olan hareketlerdir. Fakat hangi fena huya hangi 

tedbir ile mümânaat edilebileceği, pek ziyâde dikkat ve mahâretle tayin ve takdir 

olunmalıdır.  

Çocuk – fıtratındaki hod-endîşliğin sevkiyle – kendisinden başkasına ehemmiyet 

vermez: Bi’l-farz kedi yavrusunu sever, fakat yine bî-çâre hayvana gaddarane 

muameleler yapar; çünkü hayvancağzın ne çektiğini bilmez ve düşünmez. Bu hal bir 

yaramazlık değil, muktezâ-yı tufûliyettir; tekdir ile, dayak ile ıslah edilemez; yegâne ilacı 

çocuğun hissiyat-ı rahm ve şefkatini süratle tezyit ve tenmiye edecek bir tekayyüdden 

ibarettir; hayvanlar hakkında nasıl muamele edilmek münasip olacağı öğretilmeli, kediyi 

örseleyip hırpalamaktan ise maskaralıklarına karşıdan bakarak eğlenmek daha iyi olduğu 

gösterilmeli. O yolda vuku bulacak nesâyih ve ihtarat bir “terbiye” olur ve cezaya ihtiyaç 

mes etmez. Lâkin eğer çocuk kedinin canı yandığını öğrendikten sonra yine hayvanı 

hırpalamaktan lezzet alırsa, işte o vakit bu bir yaramazlıktır ve kökünden izâle edilmek 

vacib olur. Mâmâfih dayakla, tekdirle değil. Yukarıda söylediğim vechile, her kusurun en 

münasip çare-i ıslahını bulmak, terbiyede muvaffakıyetin ilk mevkufun-aleyhidir. 

Hırpalamak ve can yakmaktan hoşlanan çocuk merhamete alıştırılmalı; câlib-i merhamet 
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bazı ahval ve vekayi-i tabiiyye kendisine irâe olunarak şefkat damarları gıcıklanmalı; icap 

ederse, bir hastane-i etfale götürülerek kendi gibi çocuk olan hastalara muâvenette 

bulunmaya sevk edilmeli; başkalarına karşı hürmet ve merhameti ima eden hareketleri 

mazhar-ı teşvik ve mükâfat olmalı vesâire vesâire… Zeki ve meraklı bir valide daha ne 

kadar çok vesâit keşfedebilir! 

Çocuk, fazla bir mikyasta unf ve şiddet göstermek îtiyadında ise yahut hilekâr ve 

yalancı olup da şâyan-ı emniyet bulunmazsa bunlar da şüphesiz muhtâc-ı ıslah birer 

yaramazlıktır ve kemal-i ehemmiyetle tedaviye muhtaçtır. 

Şayan-ı kayddır ki, çocukların cezalandırılmasına ber-mûtad sebep olan 

harekâttan birçoğunun esasında hiç fenalık ve yaramazlık yoktur. Faraza, dikkatsizlik 

etfalin fıtratında mevcut nekâyistendir; her şeyi vakit ve zamanıyla tahattur etmek iktidârı 

yaşlılara mahsustur, hatta onlarda bile daima kuvvetli bulunmaz; şu halde çocuğun 

dimağında tab’an mevcut olmayan bir hassanın fıkdanını müstelzim mücazat görmek 

muvafık-ı insaf olmaz; bilakis dikkatsizlik adem-i tezayüdüne ve sürat-ı indifâına 

dolambaçlı tedbirlerle çalışmak icap eder.  

Beceriksizlik de levâzım-ı tufûliyettendir: Çocuk elindeki şeyi sık sık düşürür; zira 

harekât-ı in’ikâsiyyeye müvekkil olan sinirler henüz tamamıyla vazifelerine 

alışmamışlardır; hâlbuki büyükler de efal-i in’ikâsiyye teeyyüd etmiş olduğundan, falan 

işi işlemek için dimağdan bir kere emir alan sinirler – lâ-yenkatı o işi düşünmeye hacet 

bırakma[k]sızın – ifâ-yı vazifede devam ederler. Çocuklarda böyle olmadığı için, 

dimağlarının başka bir şeyle küçük bir iştigali ellerindekinin yere düşmesine sebebiyet 

verir. Binâenaleyh bu gibi beceriksizliklere yaramazlık nazarıyla bakılmamalıdır.  

Çocuğa atfolunan bir kısım yaramazlıklar daha vardır ki, onlarda kabahatli bizzat 

ebeveyndir. Mesela bî-çâre çocuğu, tufûliyetiyle gayr-ı mütenasip bir elbisenin içine 

sokarız; tufûliyetiyle gayr-ı mütenasip bir mevkiye götürürüz; sonra da zavallıdan 

elbisesini ıslatmamak, kirletmemek, yırtmamak, lekelememek gibi fıtratının hilâfında 

hareketler bekleriz. Yavrucuk ne yapabilir ki evvelen dikkatsizlik ve beceriksizlik 

sinninin muktezâsıdır; saniyen de kendi üstü başı ve bulunduğu yer sinniyle büsbütün 

gayr-ı mütenasiptir. 
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Yine mesela çocuğa – dayansın diye – köselesi kalın ve altı perçinli bir kundura 

giydiririz; sonra yürüdükçe ve koştukça gürültü yapıyor, diye kabahat buluruz. Yahut 

yakında aldığımız bir çift potinin çarçabuk eskidiğinden şikâyet ederiz de tab’an durup 

oturmak o mini mini bacakların şanından olmadığını hatırımıza getirmeyiz. Çocuk bir 

sandalyenin üzerine çıkıp bütün gün orada otursun mu? Yoksa her gezdiği, yürüdüğü yere 

arabayla mı gitsin? Mahzâ sevk-i tabiî ile cevval ve pür-hareket olması niçin yaramazlık 

addolunmalı?  

Zavallı yavruyu birtakım suni suubetlerin ortasına koymak, yaşının îcâbat-ı 

zarûrîyyesini anlamamak, harekât-ı tabiiyyesine müsaade etmemek, sonra da zarûrîyyü’l-

vuku olan efaline bir hükm-i indî ile cezalar tertip etmek: Terbiye bu değildir.  

A. B. 
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Sayı: 12 

Sayfa: 237 

Genç Kızları ve Valideleri Alakadar Edecek Meselelerden 

Validelere: 

Mini Mini Bebeklere Çorap Giydirilmeli mi? 

Yaptıkları şeylerin hakikatini iyice bilmeyen bazı valideler vardır ki, çocuk 

büyütmekte İngilizlerin en ziyâde muvaffakiyet gösterdiklerini bir kere işitmemişler ve 

kâh vukûfla kâh vukûfsuzca daima onları taklit etmeye özenmişlerdir. Bu sınıf 

validelerden bir takımı, çocuğu ta küçüklüğünden itibaren çıplak ayaklı yahut çıplak 

bacaklı büyütmenin sıhhat ve afiyetine nâfi olacağını zannederler; çünkü İngilizlerin öyle 

yaptığına mutekiddirler. Hâlbuki bu âdetin İngilizlerde müteammim olduğunu itikad 

etmek ne kadar yanlış ise sıhhate nâfi olacağını zannetmek de o kadar esassızdır. Çocuğun 

su-i hazme ve karın ağrısına uğramaması istenirse, tombul ayaklarına – mevsimine göre 

kalın veya ince – uzun konçlu yün çoraplar giydirilerek bunların ucu da düşmemesi için 

dona iliştirilmelidir.  

Pekliğe Karşı İlaçsız Bir Tedbir.    

Küçük çocukların kimisi ilacın ne olduğunu anlamadığı için, ne verilse bilâ-

mümânaat yer ve içer. Kimisi de alıştığı gıdalardan başka bir şey yedirilmek istenildiği 

zaman evvela şüphe ve tereddüt ile tadına bakar; lezzetinden hoşlanırsa yemekten imtina 

etmez; fakat hoşlanmazsa elinden geldiği kadar yaygara ve gürültü ile mümânaatta ısrar 

eder. Hâlbuki ilaçların ekserisi çocukların hoşuna gidecek lezzette değildir. Hem de 

çocuklara sık sık ilaç vererek midelerini bozmak ve kendilerini ilaca alıştırmak şâyan-ı 

tavsiyye bir hareket olmaz. Binâenaleyh validelere ale’l-umum ilaçsız tedbirlerden 

bahsetmek isterim. Çocukları en çok rahatsız eden arızalardan biri inkıbaz olduğu için 

şimdilik yalnız buna karşı bir tedbir tarifiyle iktifâ edeceğim. O tedbir de çocuğun karnını 

ovmaktan ibarettir; fakat gelişigüzel o[v]mak değil. Evvela ovacak kimsenin eli sıcak 

olmalı ve biraz yağlanmış bulunmalı; sonra çocuğun karnını sağ cihetinden ve aşağı 

kısımdan başlayarak göğsün alt kenarına kadar sıvayıp oraya varınca eli sola doğru 
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kaydırmalı ve sol taraftan aşağıya kadar inmeli. Bu hareket “emâ-i galize” denilen kalın 

bağırsağın şeklini takip eder. Muntazaman geceleyin ve sabahleyin şu sûretle masaj 

yapmaya devam olunduğu takdirde, mülâyemet vermekle beraber faaliyet-i hazmiyyeyi 

tahrik eder ve çocuğun karnı gaz yapıyorsa ona da faydası dokunur. 

 Genç Kızlara: 

Beli İnceltecek Bir Jimnastik. 

Erkeklere jimnastik lazım da kadınlara, bâ-husus genç kızlara lazım değil mi? 

Bilakis erkeklerden daha ziyâde oturarak vakit geçirdikleri için nisvana jimnastiğin 

lüzumu daha aşikârdır. Mâmâfih pekâlâ biliyorum ki, genç kârîelere mahzâ sıhhatleri için 

şu veya bu türlü jimnastik yapmalarını tavsiye etsem, ya hiç okumazlar yahut okurlar da 

icrasını ihmal ederler. Fakat yine pekâlâ biliyorum ki şıklık ve güzellik hatırı için tavsiye 

edilecek çareler gençlerin nezdinde daha kolay hüsn-i kabul bulur. Binâenaleyh işte 

muhterem kârîeler, size bir jimnastik tarif edeceğim ki hem muhafaza-i afiyetinize yardım 

edecek, hem de belinizi inceltecek: Ayağa kalkınız ve askerce bir vaziyet alınız; Mâmâfih 

korkmayınız harbe gidecek değiliz; derin nefes almaya başlayınız; sağ kolunuzu uzatarak 

mümkün olduğu kadar yukarıya kaldırıp başınıza yaklaştırınız; aynı zamanda sol elinizi 

de aşağıya doğru muktedir olduğunuz kadar uzatınız. Belinizden aşağısı vaziyet-i 

askeriyyesinde baki kalmalıdır. Bu sûretle bir eliniz yukarıda, bir eliniz aşağıda iken 

vücudunuzun kısm-ı ulvîsi sol tarafa sarkmış bir halde bulunur. Şimdi sağ kolunuzu 

indirip sol elinizi kaldırınız. Ellerinizi yel değirmeninin kolları gibi mütenâviben indirip 

kaldırarak birkaç dakika müddet şu tarif ettiğim hareketi süratle icra ediniz. Jimnastiği 

bahçede yahut pencereleri açık odada yapmak beltabi daha muvafıktır. Buna devam eder 

iseniz bilâhare bana gıyâbî ve sakitâne teşekkürler yollayacağınıza eminim. Çünkü 

beliniz incelecek, karaciğerleriniz iyileşecek, göğsünüz kuvvetlenecek. Yetmez mi?   

Kahkaha Bir Teneffüs Jimnastiğidir.  

Genç kızlara ait sevimli jimnastiklerden bahsederken bunların hepsinden daha 

sevimli olan kahkahayı unutmamalıyız. Gülünüz, kârîelerim kahkahalarla gülünüz; çünkü 

kahkaha esnasında ciğerler pek müfid bir idman icra etmiş oluyorlar. Lâkin dünyanın 

bütün iyilikleri gibi bu müfid idmanın da içine biraz zarar karışıyor: Gülerken yüzde hâsıl 
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olan kıvrıklar kesretle tekerrür ederse yanakta yer ediyor ve orada bilâhare buruşukluk 

vücuda getiriyor. Ne yapalım? Ağlasak zarar, gülsek zarar, ciddi dursak zarar! Herhalde 

yine gülmeyi tercih etmek lazım geliyor; zira hiç olmazsa zararına mukabil birçok da 

lezzeti var! 

Başın Vaziyeti. 

Bazı hanımlar başlarını iyi bir vaziyette tutmadıkları için düşük omuzlu, hatta 

biraz da kamburca görünürler; bunlar şimdi tarif edeceğim vaziyete kendilerini 

alıştırırlarsa endamlarında büyük bir eser-i ıslah göreceklerdir: Karın adalelerini gererek 

başı dik ve âdeta yakaya dayanmış gibi tutmalı. Bu vaziyette elbise giyilince, ekseriya 

terziye isnad olunan kusurların azalmaya yüz tuttuğu fark edilecektir.   

A. B. 
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Sayı: 13 

Sayfa: 254 

Hanımlara Ait Mesâil-i Müşkileden: Korse İntihâbı  

Korsenin istimali aleyhinde birçok yazılar yazıldı; mazarratından ve tehlikesinden 

bahsolunarak kadınlara korse bir umacı halinde gösterilmek istenildi; korseye ilan-ı 

husûmet için cemiyetler teşkil edildi; nutuklar îrad, makaleler tahrir, kitaplar telif olundu. 

Fakat kadınların korseye olan iptilâlarına yahut ihtiyaçlarına bakınız ki bütün teşebbüsat-

ı müdhişe âdata akim kaldı; hatta korse için ala bir ilan yerine geçtiği bile iddia olunsa 

vahî olmaz. 

Mâmâfih leh ve aleyhine delilleri zikir ve mukayese etmek onlardan bir netice 

çıkarmak şu Musâhabenin sadedinden hariçtir. Zaten mademki korseden kurtulamıyoruz, 

o halde bu kıymettar cenderenin lüzumunu bir emr-i vaki gibi telakki ederek semeresiz 

hücumlardan ferâgat eylemek daha makul olur.  

Korse İstimalinde İki Nokta 

Korse kullananlar evvelen iyi bir korsenin hangi evsafı hâiz olması lazım 

geleceğine ve saniyen bedene usul-i tatbik ve ilbasına vâkıf olmalıdırlar. Her şeyden evvel 

bir nokta-yı esasiyye olmak üzere şunu da hatırdan çıkarmamalıdırlar ki korse, senelerin 

vücutta ika ettikleri tahribatı tamire yahut atalet ve fıkdan-ı hareketin tevlid eylediği 

nekâyıs-ı bedeniyyeyi izaleye hizmet edemez. Korseden böyle bir hizmet beklemek bilâ- 

şüphe sıhhat-i bedeni ihlale razı olmak demektir. Bir korse giyildiği zaman vücudun 

herhangi bir tarafını acıtırsa derhal çıkarmak icab eder. Zira ithabında hata edilmiş bir 

korsenin fiyatı kadar zarar etmek, bilâhare bu zarara hastalık mazarrâtını da ilave 

eylemekten elbette ehvendir.  

Korse İçin Nasıl Ölçü Almalı? 

Korse satın alacağınız vakit yalnız belinizin ölçüsünü vermekle iktifâ 

etmemelisiniz; zira kâfi değildir. Bakınız nasıl ölçü almalısınız: Ölçü şeritini belinize 

sarınız; fakat ete gömmemek ve pek gevşek olmamak şartıyla sıkıca saracaksınız. Bu 

ölçünüz her kaç santimetre gelirse ondan beş santimetresini tarh ediniz ve bakiyesini bir 
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kâğıda yazınız sonra şeriti göğsünüzün en dolgun yeri etrafına gevşekçe sarıp orasının da 

ölçüsünü alınız ve bundan sekiz santimetre tenzil ve mütebâkîsini kaydediniz. Aynı 

sûretle belden itibaren on üç santimetre kadar aşağıda kalçanın çevresini ölçünüz işte bu 

üç türlü ölçü size kifayet edecektir. Göğüs ölçüsünü alırken oturuyor bulunmak daha 

münasip olur; çünkü oturma vaziyetinde göğüs daha yerleşeceğinden ölçüsü bir iki 

santimetre fazla çıkar. Korse ıstılahında “vüs’at-i sadriyye” tabir olunan şey, bel 

ölçüsüyle göğüs ölçüsü beynindeki farktan ibarettir.  

Ölçüler Hakkında Bir Misal 

Mesela belinizin çevresi altmış santimetre ve göğüs ile kalçaların çevreleri de 

birer metre geldi; belin ölçüsünden beş santimetre, göğüs ile kalçanın ölçülerinden de 

sekizer santimetre tarh edersek şöyle olur: 

Bel: 60 – 5 = 55 

Göğüs: 100 – 8 = 92 

Kalça: 100 – 8 = 92 

Demek ki size elverişli gelecek korsenin bel mahallinde çevresi 55 santimetre 

olmalı ve gerek göğüse, gerekse kalçaya doğru 92 santimetre raddesinde genişliği 

bulunmalıdır.  

Çok Küçük Korsenin Zararı 

Zannetmeyiniz ki asıl ölçünüzden daha küçük bir korse alırsanız şeritlerini aralık 

bırakmak sûretiyle kullanabilirsiniz; hayır! Hakiki ölçüden küçük olan korse kalça 

kıvrımını ilerletir ve arkayı yassı göstererek bütün letâfet-i endamı bozar. Binâenaleyh 

yukarıda tarif olunan ölçülere dikkat etmek ve ona göre sipariş vermek ez-her-cihet 

şâyan-ı tavsiyyedir.  

Korsenin Yüksekliği 

Bir korsenin belinden aşağıya doğru uzunluğunu ve yukarıya doğru yüksekliğini 

ölçmek için iç tarafında ve tam bel hizasındaki dar şeritten itibaren aşağıya veya yukarıya 
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doğru ne kadar mesafe bulunduğuna bakılır. Korsenin ne kadar yüksek olması münasip 

olacağı şekl-i bedene göre değişir. Eğer göğüs büyük ise korse göğse bir istinadgâh teşkil 

etmeli, fakat onu yukarıya kaydırmamalıdır; çünkü daha büyük görünür. Korsenin arka 

cihetinden yüksekliği ise bedenin mülahham olup olmadığına tabidir; hiçbir vakit 

korsenin üst kenarından dışarıya doğru et taşmamalıdır. Diğer taraftan korsenin arka 

ciheti lüzumdan ziyâde yüksek olursa elbise altında çıkıntıları fark olunarak çirkin bir 

manzara vücuda getirir. Koltuk tarafı yüksek bir korse gayet rahatsız kullanılır ve elbiseyi 

tahrip eder.  

Korsenin Uzunluğu 

Korsenin belden aşağıya doğru ne kadar uzun olacağını tayin için dikkat edilecek 

noktalar vardır. Korseyi giyip üzerine başka elbise ilave etmeksizin bir yere oturunuz ve 

ölçü şeriti ile dört tarafınızdan korsenin ne kadar uzanması lazım geleceğini tayin ediniz; 

uzunluğu ziyâde olursa oturunca insanı rahatsız eder; uzunluğu derece-i kâfiyyede 

olmazsa kenarında taşkınlık hâsıl olarak biçim bozulur. Şu halde bir korse bi-hakkın 

elverişli olmak için ne bir santim uzun, ne de bir santim kısa olmalıdır.  

Korse Nasıl Giyilecektir? 

Vücuda mutâbık korseyi İntihâb ettikten sonra deliklerine şerit geçirmeli. 

Korselerde, biri aşağıdan ve diğeri yukarıdan başlamak üzere iki şerit mevcut olup 

bunların uçları ortada ve bel hizasında birleşirler. Şeritler sıkılmamış iken korseyi giyip 

kopçalayınız. Ön ve yan tarafında sarkan kancaları çoraba takınız. Kalçalar iyice 

yerleşinceye kadar korseyi aşağıya itiniz. Sonra karnı korsenin içine doğru o sûretle 

kaldırınız ki korse onu tazyik edeceği yerde bilakis düşmekten vikaye etsin. Alt taraftaki 

şeritleri münasip derecede sıkıp uçlarını kavuşturarak, bel kıvrımının biraz aşağısındaki 

kopçaya iliştirdikten sonra önden veya arkadan bağlayınız. Bunu müteâkip üst şeritleri 

çekip yine bağlayınız. Fakat nefes almak için biraz genişlik bırakmayı unutmamalısınız.  

A.B.  
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Sayı: 14 

Sayfa: 274 

Başka Kadınlar Neler Bulmuşlar? 

Çocuklara Süt İçirmenin Çaresi 

Küçük çocuklara bol bol süt içirilmesini doktorlar tavsiye ederler. Bu öyle bir 

tavsiyedir ki ağızla söylenmesi her halde bi’l-fiil icrasından kat kat kolaydır. Zira bazı 

çocuklarda süte karşı bir husûmet vardır; ya hiç süt içmek istemezler yahut bir iki 

yudumla iktifâ ederler; herhalde ekseriya bolca süt içirmek mümkün olmaz ve doktorun 

tavsiyesini icra etmek isteyen valideler müşkil bir mevkide kalırlar. Böyle müşkil bir 

mevkide kalan validelerden biri, çocuğuna süt içirmenin kolayını bulmuş. Bakınız ne 

yapmış? – Uzunca bir saman sapı yahut bir düdük makarnası bir alarak bir ucunu süt 

bardağının içine dokmuş ve diğer ucundan sütü eme eme içerek çocuğa bardak 

muhteviyatının ne kadar çabuk kayboluverdiğini göstermiş ve ona da bunu yaptırıp bu 

sûretle süt içmeye âdeta bir eğlence haline getirmiş. Diğer bir valide de süt bardağının dış 

tarafından dibine bir resim yapıştırmış; o sûretle ki bardağın içindeki sütü çocuk içtikçe 

dibinden resim görünmeye başlar ve resmi tamamen görmek hevesiyle çocuk sütü içmeye 

meyledermiş. Bir resimden usanç gelince onu çıkarıp diğer bir resim yapıştırmakta 

kabildir.  

Çocukları Ne ile Eğlendirmeli? 

Kış geliyor. Yağmurlu günlerde çocukları dışarıya çıkarmak istemeseniz; ekser 

günler evde kalırlar. Onları zararsız eğlencelerle oyalamak lazım. Meraklı bir valide şu 

eğlenceyi tavsiye ediyor; diyor ki: “Bugün kıtada bir beyaz mukavva alınız. Üzerine 

kurşun kalemle sokaklar, meydanlar, çarşılar çiziniz. Ressam olmanıza hacet yok; şöyle 

ale’l-amyâ çizmek kâfidir. Sonra sokaklara ve meydanlara çocukla birlikte birer isim 

koyunuz. Musavver gazetelerden kesilmiş ev resimlerini, cami resimlerini, bahçe 

resimlerini, hayvan resimlerini bir mukavva parçasına yapıştırıp bunları da büyük 

mukavva üzerindeki sokakların kenarına sıra ile ve dimdik diziniz. Dik durmazsa zamkla 

ilsak edip durdurmak kolaydır. İşte size bir mini mini şehir vücuda geldi. Yeniden 

sokaklar, meydanlar çiziniz ve yeniden resimler yapıştırınız. Evler çoğaldıkça şehirler 
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büyümeğe başlar. Bu masrafsız eğlence ile çocukların ne kadar hoş vakit geçirdikleri 

kâbil-i tasvir değildir.” 

Çocuğunuza Mektup Yazmak İster misiniz? 

Velevki uzun bir mufârakat olmasın yine bir valideye çocuğundan ayrılmak güç 

gelir. Mesela çocuğunuz dayısına yahut halasına gitti, orada birkaç gece kalacak değil 

mi? Senelerce ayrılmış kadar hasret çekersiniz. Lâkin kolayı var; büyükler nasıl 

hasretlerini mektupla tadil ediyorlarsa sizde çocuğunuza mektup yazınız. Çocuk okumak 

bilmese bile, şimdi tarif edeceğim mektubu anlar: Resimli gazetelerden maksadınızı 

ifadeye elverişli bir takım resimler kesip oyarak mektubunuza yapıştıracaksınız. Eğer 

çocuk okumak biliyorsa evvela birkaç kelime, sonra bir resim, daha sonra birkaç kelime 

daha, yine bir resim olmak üzere mektubu tertip edersiniz. Yok, hiç okumak bilmiyorsa 

maksadınızı kâmilen resimlerle ifham edersiniz. Yahut nezdinde bulunduğu zevat çocuğa 

mektubu okumakla beraber resimleri de irâe ederler. Artık derece-i muvaffakiyyetiniz 

resimleri İntihâbda göstereceğiniz mahârete mütevakkıftır.  

Hem Oyun, Hem İş 

Eşyası karmakarışık olmuş bir odayı tatlı bir oyunla çocuklarınıza düzelttirmek 

kabildir. Oda içindeki eşyadan yeri değişmiş olan birini zihnen tutunuz ve çocuğa onu 

keşfetmesini teklif ediniz. Bi’t-tabi sizin zihnen tuttuğunuz şeyi çocuk derhal 

bulamayacaktır. “Kibrit kutusu mu? Saat mi? Sürahi mi? ilh…” diyerek birçok sualler 

soracaktır. İşte çocuk bu sualleri sordukça her bir sualinde mevzu-i bahs olan eşyayı 

peyderpey yerli yerine koymaya mecburdur; ta sizin zihninizdeki şeyi buluncaya kadar. 

Aklınızda tuttuğunuzu bildiği zaman o şeyi siz düzelteceksiniz ve sonra yine zihnen diğer 

bir şey tutup ne olduğunu soracaksınız. Bu vecihle hem eğlenceli sûrette odayı düzeltmiş, 

hem de çocuğa bir tanzim-i eşya dersi vermiş olursunuz. 

A. B.  
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Sayı: 23 

Sayfa: 459 

Kadının Mevki-i İctimaîsi 

Mazide, Halde, İstikbalde… 

Beşeriyetin bir rükn-i mühimmini teşkil eden, cemiyetlerin beka ve devamında 

mühim bir vazifeyi hâiz olan kadının mevki-i içtimaîsi uzun müddetler tenzil edilmiş, 

hadîka-yı mükevvenatın en latif ve en rengin bir şukufesi olan bu mahlûk-ı zarif layık 

olduğu ihtimamatın pek dununda, âdeta has ü hâşak arasında terbiye ettirilmiş, beşeriyet 

asırlarca müddet kadının ve kadınlığın hasais-i âliyyesinden vezâif-i hakikiyyesinin 

kıymet ve ehemmiyetinden gafil kalmış iken tekâmül-i nisâî hal-i hazırda bu hakikati 

ihataya, bu ehemmiyeti idrake doğru müteveccih bulunuyor. Maddiyet-i zarifesinden 

ziyâde hassas ve kabil-i teessür asab ile bu asabın kabiliyet-i teessüriyyesi nisbetinde 

cevval bir zeka ile, beşeriyet-i mütefekkireye kıymettar ve ali eserler ilad edebilecek faal 

bir dimağ ile mücehhez olan kadının maneviyatını, fikriyatını tenmiyede ihmal etmekle, 

kadına mevkî-i hakikîsini vermemekle beşeriyet-i racüliyye ve racileyi hodbinlikle itham 

ederim. Ve herhalde beşeriyyet-i mütemeddine bu gafletinin, bu hodbinliğinin cezasını 

tarik-i temeddünde bir hayli merhale geri kalmakla çekmiş ve âtîyyen de daha uzun 

müddetler çekecektir.  

Gariptir ki hayvanat-ı sedyeden insana en karib olan zümreler kadınlarını yüksek 

bir mevki-i ihtiramda bulundururlar; erkekleri bunlara hâdimdir, bunları müdâfaa ile 

mükelleftir. Bazı ibtidaî cemiyetlerde cari olan “maderî klanlar”da yani nisbet-i emeviyye 

usulünde de – ki evlat valideye nispet edilir ve valideden tevârüs eder – bütün erkekler 

kadını müdâfaa eder, kadın bu tarz-ı ictimâîde zî-nüfuz ve kudrettir. Bu kabil cemiyetler 

Çin’de Fuş sülalesine kadar payidar oldukları gibi el-haletü hazihi Hintlerde, A[n]daman 

adalarında ve Kaliforniya’da caridir.  

Maa’t-teessüf bu şekl-i içtimaî eşkâl-i içtimâiyye-i ibtidâîyyede bir inhiraf ve 

istisna teşkil edecek derecede nadirdir. Ezmine-i kable’t-tarihiyyede bir adam bir veya 

birkaç kadını hile veya kuvvetle ele geçirir, Binâenaleyh erkek semere-i fütûhatını ve 

bunlardan mütevellit olanları muhafaza mecburiyetinde bulunduğu için onlara hânesinin 
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idaresini, gıdasının ihzarını, evlatlarının terbiyesini bırakarak sayd veya harbe azimet 

eder. 

İşte ezmine-i kable’t-tarihiyyede kadına tahsis edilen bu mevki ve vazife binlerce 

seneden beri hemen az çok o mevkide durmuş, kadınların hatt-ı tekâmülü bu sahada 

hemen hiçbir eser-i inhiraf irâe etmemiştir. Kadının bu hayat-ı esirânesi, akvam-ı 

ibtidâîyyeyi imha eden harp ve darba iştirak etmemesi, erkeğin mehâlik-i müteaddideye 

tesirat-ı iklimiyyeye maruz bulunması kadın ile erkeğin beyninde ehemmiyetli bir nispet 

hâsıl etmiş ve kanunları idare eden kuvvetli erkekler sırf fikr-i iktisadî ile kız evlatlarını 

katl u imha îtiyadını tesis etmişlerdir.  

Bu nokta-yı nazardan bakılınca İslamiyet’in taaddüd-i zevcat hususundaki 

müsaadesi, bunu şerâit-i saire ile beraber zevcat-ı müteaddideyi iksâ ve infak iktidarına 

tâlik ve diğer tarafından adedini tahdid etmesiyle bu mesele-i iktisadiyyeyi en doğru bir 

sûrette hallettiği tezâhür eder. 

Beşeriyet devre-i ibtidâîyyesini terk ile fecr-i temeddün infılâk ettiği zaman 

akvam-ı mütemeddine-i ibtidâîyyede kadının mevkii çok tebeddül etmemiş, kadınlık 

ezmine-i mütekaddimede akvam-ı şarkiyyede âdeta mertebe-i esarette kalmıştır. 

Hindistan’da kadının pek küçük yaşta teehhül mecburiyeti kadınlığın ehemmiyetsizliğini, 

cehaletini ve iktidarsızlığını intaç eder. O derecede ki genç dulların zevcleriyle beraber 

ihrak edilmesi usulü İngiliz’in mümânaatına rağmen hala ber-devam olmaya meyyaldir. 

Manu Kanunları kadını dûn addeder, kendi halinde bırakılırsa insanın bais-i felaketi 

olacağını îrad eyler. Japonya’da ve Çin’de zevceler tevârüs bile etmez, erkek evlatlarıyla 

ve zevcleriyle yemek yemezler. Akvam-ı kâdime-i mütemeddine arasında yalnız 

Mısırlılar evâil-i teşekküllerinde kadına hürmet ve riayet ederler. Mısır’da kraliçenin 

nüfuzu kraldan ziyâde idi; izdivaç mukavelelerinde zevç zevcesine itaate yemin eder idi; 

Mâmâfih bu da pek çok devam etmemiş, bir emirname ile bu usül münfasih olmuş, kadın 

mevki-i ehemmiyyetten iskat edilmiştir. Göyan’da, Kaliforniya’da, Meksika’da hala 

Livonia ile Zuiderze sahilinde eseri mahsus olan erkeğin “Kuluçka yatmak” âdeti. Yani 

kadının doğurur doğurmaz ayağa kalkarak zevcin hasta lohusa vaziyeti alması kadına bir 

eser-i muâvenet ve hürmet olmaktan ziyâde nisbet-i emeviyyenin nisbet-i ebeviyyeye 

intikali sırasında bunu teşhir için ihtiyar edilmiş bir usüldür. Lohusa kadının zevcine bu 

sırada hizmetle mükellifiyeti ne büyük meşak ve mezâhime sevk edildiğini ispat eder. 
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Yunanistan-ı kadimde kadın hânesi dâhilinde sâkitâne bir hayat imrarına mecbur idi. Bir 

erkeğe kadın demek tahkirin en büyüğünü tazammun ederdi. Zevce ya kaçırılır yahut 

pederinden satın alınırdı. Mâmâfih aklı “Minerva”da, hüsnü “Venüs”de fezâili “Diana”da 

temessül ettiren bu kavim sanayi-i nefîsede ve diyânette kadına bir mevki-i şeref ve alî 

bahşetmiştir.  

 Roma’da ise kız evlat bir metâ gibi satılır, pederin bunun üzerinde hakk-ı hayat 

ve mematı vardı; hatta kızının zevci üç sene gaybubet ederse ikinci defa olarak başkasına 

tezviç hakkına da mâlik idi.  

 Barbarlar nezdinde kadın dervişleri (rahipleri) büyük bir mevki-i ihtiramı hâiz 

idiler. Zaten barbarların ekserisi “Maderî klan” halinde teşekkül etmiş idiler.  

 Hristiyanlık kadının mevki-i ictimâîsini ila etmemiş, esaretini bir kat daha teşdid 

etmiştir. Bütün kurun-ı vustâda zevci harbe giden kadının meşguliyeti şatoda tenha bir 

hayat imrarından ibaret idi. Senyörlerin hâiz oldukları “ilk leyle-i zifaf” hakkı hala 

bunların emvâl-i saire gibi bir mal addedildiklerine dal idi. Mâmâfih ehl-i salib 

muharebat-ı medîdesi sırasında kadınlar şatoda şairleri kabul ederek onlardan 

öğrendikleri şiirler, tarihleri ile tenmiye-i fikre mecbur olmuşlardı. Ve işte bu hal kadının 

sırf bir ziynet-i beytiyye ve bir hüsn-i mücerred halinde değil, belki fikrini tenvir ve tehzib 

sûretiyle de terakkisi lüzumunu tevlid etmiş oluyordu ki bunu müteâkip teessüs eden 

kurun-ı vustâ “mecâlis-i muhabbet”i ve daha sonra “salon” âdatı sebebiyle kadınların 

erkekler ile ihtilât mecburiyeti, kurun-ı cedidenin mübeşşiri olan inkılabat-ı fikriyye ve 

edebiyyenin kadınlar üzerinde de icra ettiği tesir-i mahsus artık âlem-i fikrîyi sırf 

erkeklere münhasır bırakmayarak kadınlarda da bir tekâmül fikri devri ihdas etmişti.  

 Aksâ-ı şarktan başlayarak Avrupa cemiyat-ı mütemeddinesine varıncaya kadar 

her cemiyette az çok artık kadın da cemiyetin bir uzv-ı mütefekkiri olmak cihetiyle 

terakki-i fikrîye, terakki-i ilmîye erkekler ile beraber hâdim olmak, onların hâiz olduğu 

hukuk ve salahiyetlerden istifade etmek emeline hâsıl etti. Ve Avrupa’da kadın, eskisi 

gibi cahil değil, fakat münevverü’l-fikr olan kadın tabiî bundan sonra hukukunu talep 

etmeye başladı. 
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 İslamiyet kadını tasarrufat-ı maliyye ve mülkiyye cihetinden zevcinin nüfuzundan 

katiyyen hariç bırakmakla kadınlık tarih-i tekâmül-i hukukîsinde büyük ve ehemmiyetli 

bir hatve atmıştır. Hâlbuki Avrupa-yı garbî bu derece-i tekmüle ancak on üç asır sonra 

vâsıl olmaya çalışıyor. Filhakika bir deryâ-yı rik ve remad içinde boğulup kalan 

Tuareglerin bile şüphesiz İslamiyet’in tesir-i nüfuzuyla, kadına asırlardan beri 

bahşettikleri tasarruf-ı emlak hakkını şimdi Avrupa’nın ancak birkaç kanun maddesi 

temin etmiştir.  

 Fakat hal-i hazırda kadın, ne bir ziynet-i sırfadır, ne pederinin kendi üzerinde 

birçok hayat ve mematı olan Roma kadınıdır, ne de kurûn-ı vustâda hükümdarın vâsıta-

yı teskin-i hevesatı olan nîm-esîredir; şimdiki kadın mesâî-i maddiyyesiyle, mesâî-i 

fikriyyesiyle cidal-i hayata karışmış olduğu için cemiyetten hukukunu, vezâifini şiddetle 

talep ediyor ve âlem-i içtimaîde erkekler gibi kanlı ihtilaller ile değil, belki latif ve sehhar 

ağzından nisar ettiği zevâhir-i makulat ile aradaki farkın tesviyesini teklif ediyor. Sinin-i 

ahirede “süfrajet”lerin metalib ve müracaat-ı şedîdeleri garb kadınlığının âlem-i fikrî ve 

sanayide ihraz ettiği mevkie nisbetle lazımü’l-hal ve’t-tedkik bir mesele şeklini almıştır. 

Bu meselenin ahd-i karibde kadınlar lehine hal olunacağından şüphe etmek, şimdi bütün 

şiddetiyle inbisata meyyal olan terakkiyat-ı nisvaniyyeyi görmemek, taraf taraf tecelli 

eden dehâ-i nisâîden bî-haber olmaktır.  

 Terakkiyat-ı nisvaniyyenin bu inkişafı şüphesiz ki beşeriyette bir inkılab-ı cedid 

hâsıl edecek, şimdiye kadar nısfı alil ve bî-tefekkür olan beşeriyet faal bir unsurunun hal-

i ataletten tarik-i faaliyyete dâhil olmasıyla başka bir revnak iktisab eyleyecektir.  

Onun içindir ki cemiyet-i Osmaniyyemizin bir menba-i tekemmülü de kadınlıkta 

olduğunu unutmayalım; genç Türkiye’nin hayat-ı atiyyesinin zindegisi kadınlarımızın 

terakkiyat-ı fikriyye ve maddiyyesine merbut olduğuna itikat edelim ve bu maksad-ı 

ulvîye doğru koşalım…  

 Edirne-Haziran 1326 

Bedî Nuri 
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Sayı: 36 

Sayfa: 236 

Ev İşleri 

Halılar üzerine mürekkep dökülmesi nadir bir şey değildir. Nadir bir şey varsa o 

da mürekkep lekelerinin halılardan tamamıyla izalesine muvaffakiyettir. Biz bir tedbir 

tavsiye edeceğiz, bir kere tecrübe ediniz: Eğer mürekkep taze dökülmüş ise lekeyi derhal 

süt – evet, içtiğimiz süt – ile yıkayacaksınız. Leke temizlendiği zaman süt kokusunu def 

etmek için bir kere de sabunlu su ile sileceksiniz. Şayet mürekkep lekesi eski ise üzerine 

biraz benzin yahut petrol döküp içinceye kadar bekleyiniz; birkaç saat sonra orasını iyice 

fırçalayınız ve lekenin zevalini müteâkipte sabunlu su ile siliniz. Bu çareleri 

beğenmediğiniz takdirde başka bir şey tavsiye edebiliriz: Mürekkep dökülür dökülmez 

üzerine bolca tuz – âdî matbah tuzu – ekiniz; tuz bir çaryek kadar lekenin üstünde kalsın; 

sonra fırçalayarak temizleyiniz, artık bu kadar mesâîye karşı leke inat etmez, sanırız. 

Süngerler eskidiği zaman kesret-i istimalden pörsüyerek bir yapışkanlık peydâ 

eder. Böyle süngerleri temizlemek ve diriltmek için onları bir kap içine koyup üzerine bir 

yarım nisbette su ile karıştırılmış sirke dökmeli ve bir iki saat âlâ-hâlihi bırakmalı. Sonra 

süngeri birkaç defa sıkıp yine daldırmak sûretiyle sirkeli su içinde yıkayarak nihayet 

soğuk su ile çalka[la]malı. 

Seccade, halı, muşamma gibi şeyleri yere çakmak hususunda gayet geniş başlı, 

fakat nisbeten kısa boylu çivilere ihtiyaç vardır. Hâlbuki böyle çivi her zaman bulunmaz; 

Binâenaleyh ekseriya meşin parçalarına geçirilmiş naleyn çivileri kullanmak âdettir. 

Nezâhet ve zarafet-i tab erbabını, şüphesiz, memnun edemeyecek olan bu meşinli çiviler 

yerine biz şık bir vâsıta tarif edeceğiz: Resim çivisi denilen ve ressamlarca kâğıdı altlık 

tahtasına rabt için kullanılan yassı çivilerin bir cinsi vardır ki tepelerinde birer çatlak 

bulunur. İşte bu cins çivilerin çatlağına istenilen kıtada âdî çivi geçirilerek halı, kilim veya 

muşamma onlarla yere çakılırsa hem meşin parçasına hacet kalmaksızın zarif bir şekilde 

maksat hâsıl olur, hem de lede’l-hâce çıkarılmak istendiği zaman resim çivisinin geniş 

kafası müsait bir tutamak vazifesini görür.  
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Temizliğe meraklı olan hanımlar taam masası üzerinde duran tuzu üstleri açık 

tuzluklara koymayıp kapalı ve kapağı rikdan gibi delikli tuzluklara vaz’ ederler. Lâkin bu 

nevi tuzlukların bir mahzuru vardır ki oda zaten câlib-i rutubet olan tuzun az zamanda bir 

pıhtı haline gelerek deliklerden dökülmemesidir. Tuzun böyle nem kapmasına mâni 

olacak en kolay çare içine biraz nişasta karıştırmaktan ibarettir.  

Çamaşırlarımıza bir renk nezâfet vermeye hizmet eden çividin faydası buna 

münhasır değildir; her türlü evâni-i madeniyyeyi temizleyip parıl parıl parlatmak için de 

çivit istimal edilebilir: gümüşten, altından yahut diğer bir madenden mamul ve kararmış 

eşyayı revnaktar bir hale getirmek için biraz suda ıslatılmış çivitle onları silmek kâfidir. 

Kadife kumaşları temizlemek isterseniz, evvela temiz bir fırça ile tozunu alınız; 

sonra kadifeyi düz bir masa üzerine yayıp tüylerinin yattığı tarafa doğru, biraz kepek ile 

siliniz. Kepek ısıtılmış ve güzelce kurutulmuş olmak lazımdır. Bu kepek silinmekten 

kirlendikçe değiştirilir.  

El İşleri 

Birinci resmimizde görülen sade ve şık kemer krem ve zeytunî renklerinde sağlam 

kordon ipinden örülmüştür. El işlerine büsbütün yabancı olmayan kârîelerimiz yalnız 

şekillere bakmakla bütün tafsilatı anlayacaklardır.  

İki katlı kordon ipinin krem ve zeytunî renklerinden üç metre boyunda on dört çift 

sap hazırlarsınız. Sonra bunları, kenarda dört sapı zeytunî ve ortada altı sapı krem olmak 

üzere, tertip edip ikinci resmimize tatbikan ufkî vaziyette duran üç sap kordon ipine 

bağlarsınız. Resimdeki aksam-ı feriyyenin eşkâlinden vazıhan fark edileceği vechile, 

oymalar ve çiçekler kenar düğümüyle zincir düğümden teşekkül etmiştir. Kenardaki 

küçük kıvırımların her biri altı zincir düğümden mürekkeptir. Kemer istenildiği kadar 

uzun yapılabilir. Bi’t-tabi kordon ipinin zikrettiğimiz iki renkten mâadâ elvanî da İntihâb 

ve yekdiğeriyle mezcolunmak mümkündür. Şayet kordon ipinin sapı biter, kopar veya 

diğer herhangi bir sebeple yeni bir sap eklemek lazım gelirse ek yeri düğümlerden birinin 

tersine tesadüf ettirilerek uçları görünmeyecek sûrette iğne ile dikilir. Kemer ikmal 

olunduğu zaman yine kordon ipeklerinin uçları kâmilen dikilir ve kemere bir münasip 

toka takılır.  
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Yeni Yemekler 

Altı Bardak Tatlısı 

Altı parmak tatlısını belki bilirsiniz. Fakat biz size altı parmak değil, altı bardak 

tatlısını tarif edeceğiz,  

1 çay bardağı dolusu reçel 

1 çay bardağı dolusu toz şeker 

1 çay bardağı dolusu un 

1 çay bardağı dolusu kızarmış ekmek ufağı 

1 çay bardağı dolusu iyice kıyılmış iç yağı 

1 çay bardağı dolusu kıyılmış çekirdeksiz kuru üzüm 

Görüyorsunuz ki altı çay kadehi dolusu mevadd-ı muhtelifeden vücuda geldiği 

için ismi “altı bardak tatlısı” olmuş. Bu mevadd-ı muhtelifiyyeyi hazırladıktan sonra 

yapılacak şey onları birbirine karıştırmaktır. Bir taraftan da bir miktar sıcak sütün içinde 

yarım çay kaşığı miktarı karbonat dö sut halledersiniz (bikarbonat dö sut değil). Bu 

karbonatlı sutu o karışmış mevadd-ı muhtelife içine katarsınız. Artık pişirmek zamanı 

gelmiştir, hepsini bir pasta tenceresine koyup iki saat kadar biraz hafif ateşli fırında 

kızartırsınız. İşte size kolay ve leziz bir tatlı!  
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Sayı: 42 

Sayfa: 347 

Kadın ve Ziynet (1) 

Hanımefendiler, sizlere ziynetten bahsetmek yek nazarda garip bir teşebbüs, 

benim tarafımdan fazla bir cesaret görünecektir. Zira kadınlar, ziynetin mânâ-yı 

samimîsini, ziynetin nikât-ı muhtelifesini, ve’l-hâsıl ziynetin rûhunu şüphesiz, bizden 

daha iyi bilirler.  

Evet, hanımefendiler; süs kelimesi telaffuz edildi mi? Hemen bir kadının şekl-i 

zarif ve naziği hayalimizde teressüm eder. Çünkü sizler âlem-i tezyînatın, cihan-ı bedâyi 

ve nefaisin meleke-i ezeliyyesisiniz, çünkü ziynet namı altında toplanan her şey, ipekli 

kumaşlar, kıymetli dantelalar, esîrî tüller, pırlantalar, inciler, zümrütler, yakutlar… 

Sizindir; hepsi, hepsi size layıktır. O halde bu Musâhabemin mevzunu teşkil eden “kadın 

ve ziynet” bahsini benden daha iyi bilirsiniz. Lâkin ben, vaaza çıkan Nasrettin Hoca gibi: 

– “Mademki söyleyeceğimi biliyorsunuz, o halde sükût etmem hayırlıdır.” demeyeceğim. 

Müsaadenizle süslenmek arzusunu, süslenmek hissini tahlil etmeye çalışacağım ve bu 

hiss-i tezeyyünün ta ezmine-i kâdimeden beri dünyada ne gibi modalar, ne gibi neticeler 

tevlit ettiğini arayıp bulmaya gayret edeceğim. Tamamıyla rûh-ı nisviyyete taalluk eden 

bu Musâhabeyi dinlemek lütfunda bulunursunuz, zannederim. Evvela: “Bizim pekâlâ 

bildiğimiz bir şeyden, bakalım, bu adam nasıl bahsedecek? Acaba yeni birtakım malumat 

bulabilecek mi?” diye merak edersiniz. 

Sonra da oldukça mühim bir cihet var: Sizin hüsn-i İntihâb ve telebbüsünüzü asıl 

takdir edecek olan, sizin ziynet ve zarafetinizin temaşasıyla telziz-i kalb edecek olan 

bizler, erkekler değil miyiz? Binâenaleyh ne düşündüğümüzü, ne hissettiğimizi bilmek 

istersiniz; zira kadınsınız; yani tabiaten pek meraklısınız… 
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1 

Hiss-i Tezeyyün 

Ziynet, hayat-ı insaniyyede tarih-i medeniyette mühim bir mevkî ihraz etmiştir. 

Hatta denilebilir ki hiss-i tezeyyün, küre-i arzda ilk zuhur eden insanların kalbinde uyanan 

hissiyatın en birincilerindendir.  

Birçok âlimlerin ve ez-cümle meşhur filozof Spencer’in söylediği vech ile 

insanlarda hiss-i tezeyyün, hiss-i telebbbüsten evvel peydâ olmuştur. Akvam-ı vahşiyye, 

şedaid-i havaiyyenin tesirini izale edecek yahut hiç olmazsa tahfif eyleyecek bir elbise 

bulup giymeyi pek düşünmedikleri halde, büyük zahmetlere, büyük ıstıraplara katlanarak 

vücutlarını iğneliyor, muhtelif eşkâl tersim ediyorlar. Ve böylece, bir şairin dediği gibi, 

nakşedecek elbiseleri olmadığı için derilerini tersim ve tezy[i]n eyliyorlar. Mesela, 

istirahat-ı maddiyyesine pek ehemmiyet vermeyen bir Hintli, sûretini, vücudunu 

süsleyecek boyaları alabilmek için günlerce çalışıyor ve bu gibi kabail-i vahşiyyeyi 

yakından görmüş olan seyyahînin cümlesi mütefekkan hikâye ederler ki: Erkekler olsun, 

kadınlar olsun renkli cam ve boncuk gibi tezyînatı, kumaş ve çuha tarzında lüzumlu 

şeylere bin kat tercih ediyorlar.  

Hatta İngiliz seyyahîninden biri şöyle bir hadise nakleder:  

Kaptan Speke namındaki bu seyyah, Afrika’da birtakım istikşafat ile meşgul 

olarak dolaşıyormuş. Yanındaki Afrikalıların yegâne elbisesi keçi derisinden mamul birer 

kürk imiş. Fakat bu kürkü, hava güzel olduğu zaman giyip kemal-i azimet ve neşe ile 

kurulurlar ve biraz yağmur başladı mı? Hemen güzel elbisemiz bozulmasın, fikriyle 

hemen kürklerini çıkarırlar, dikkatle devşirirler, omuzlarına alırlar ve yağmurun altında 

elbisesiz titrerlermiş. 

Buna mümasil birçok hadisat, hiss-i tezeyyünün hiss-i telebbüsten daha kuvvetli, 

belki daha eski olduğunu ispat eder. Hatta kable’t-tarih zamanlara ait olup keşfolunan 

âsar-ı atîkada, eski lahitlerde bilezik, yüzük vesâire gibi vesâit-i tezeyyün bulunuyor.  

* 
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 Meyl-i tezeyyünün bâ-husus kadınlarda pek kuvvetli olduğunu söyledim. Lâkin 

ibtidâ-yı hilkatten bugüne kadar erkekler de süse ehemmiyet vermişler, tarz-ı 

telebbüslerinin parlaklığıyla sizlere rekabet etmişler demeyeceğim; daha doğrusu sizlere 

kendilerini beğendirmek istemişlerdir. Hatta birçok zaman on dokuzuncu asra gelinceye 

kadar, erkekler kadifeli ceketler, redingotlar, atlaslı kısa pantolonlar, dantelalı boyun 

bağları, uzun çoraplar, tokalı ve fiyonklu kunduralar giyerlerdi… 

Fakat şunu ilave etmek lazımdır ki erkeklerde tezyînat-ı libas, ta eskiden beri, 

mertebe-i ictimâîyye ve siyasiyyenin, yani memuriyet ve rütbenin de bir alâmeti 

olmuştur. Amerika’dan gayrı bütün Memâlikte hala mevcut olan sırmalı formalar, altınlı 

ve murassa nişanlar… Bütün bu parlak şeyler, meziyat-ı mâneviyye ve fikriyyenin, daha 

doğrusu ihraz edilmiş olan mevki ve rütbenin cazip ve muşaşa birer tezâhüründen 

ibarettir. Bu da ispat eder ki tabiaten insanların kısm-ı âzamı süslere meclûbdur. 

Büyüklüğü, kuvveti ancak debdebe ve darat ile anlar ve ancak bu zahiri azametlere 

kapılarak hürmet ve inkıyad hislerini duyarlar. Bu öyle bir hakikat-ı rûhânîyyedir ki, 

bugün dünyanın en medeni en müterakki devletlerinden biri olan İngiltere, on asır evvel 

kral ve kraliçesinin, rical-i siyasiyye ve nisvan-ı asilesinin giydiği mutantan ve zengin 

kıyafetlerden beş on metre uzunluğunda eteklikli mantolardan hala vazgeçmemiştir.  

 Maa-hâzâ erkekler, ale’l-umum hayat-ı adiyyelerinde nispeten sade olan bugünkü 

kıyafetini tercih ve kabul etmişlerdir.  

Eskiden giyilen süslü ve zarif libaslardan vazgeçtiklerine teessüf edenler var ve 

belki de haklıdırlar. Lâkin herhalde şunu tekrar ederim ki, ziynet asıl sizlere, kadınlara 

yakışır. 

-Mütebâkîsi gelecek nüshada- 

İzzet Melih 
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Sayı: 43 

Sayfa: 369 

Kadın ve Ziynet[1] 

 Kadınların süse inhimakı saklanmaz, zabt olunmaz, mukavemet edilmez bir hiss-

i tabiîdir. Üç dört yaşındaki bir kız çocuğunda bile bir şuh meşreplik, erkek çocuklarda 

görülmeyen bir işve-i cazibedar vardır. Ta o yaşta nazar-ı takdiri cezb etmek, kendini 

beğendirmek arzusunu duyarlar. Bu arzunun yavaş yavaş nasıl büyüdüğünü, ne mühim 

bir meşguliyet, bir ihtiyaç olduğunu bilirsiniz… 

 Kadınların işve-bazlığı o kadar tabiîdir ki, onu hatta kuşlarda – gülümsemeyiniz, 

hanımefendiler, sözlerim tedkikat-ı feniyyeye müstenittir – evet, hatta kuşlarda 

bulursunuz. 

Güvercin ve kumruların reftar-ı şuhuna dikkat buyurmuşsunuzdur. Sonrada 

hatırıma bir iki misal geliyor ki pek gariptir:  

 Avusturalya’da bazı kuşlar, erkeklerinin nazar-ı dikkat ve tahsinini celp etmek 

için, yuvalarının etrafını, sahilden topladıkları rengârenk çakıl taşlarıyla ihata ediyorlar, 

böylece lâne-i aşklarını kemal-i ihtimam ile süslüyorlar… 

 Amerika’da yaşayan bir cins papağan, yuvasını yumurtaların teshin ve inkişafına 

daha müsait ve lahık yumuşak tüylerle dolduracağına, nisbeten sert fakat parlak ve 

mülevven güzel tüyler intihap ediyor! 

 Şüphesiz, hanımefendiler, kendisini beğendirmek arzusu, meyl-i tezeyyünün 

büyük bir sâikidir. Lâkin mesele yalnız kendini diğerlerine beğendirmek değildir. Bu 

hisse, kendi kendini beğenmek arzusu da karışır. İşte bunun içindir ki “ayna” denilen şey, 

kadınların pek sevdikleri bir refik-i kıymettardır. Lâkin kendini diğerlerine beğendirmek 

veya kendi kendini beğenmek hissi, meyl-i tezeyyünün yegâne sâiki değildir. Kadın 

tabiaten tezeyyüne meyyaldir. 

                                                           
 [1] Bir hitabeden. 
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 Bir kadını bütün nazarlardan uzak, yapyalnız olarak bir yere hapsediniz, o, yine 

tuvaletini ihtimam ve dikkatle yapar… Asrımızın en muşikâf ve en latif hikaye 

nüvislerinden olan Anatole France’ın bir romanında küçük bir fıkra vardır ki, bu husus 

da pek şâyan-ı dikkattir: 

Vaktiyle, hilkat-i âdem’in ilk senelerinde olacak, bir kadına, vücudunu setr etmek 

için âdî bir çuval giydirmişler. Kadın, o dakikada, bir hissi tabiî ile elini sol tarafına 

götürerek çuvalı bir eteklik gibi toplamış, üstünü başını merak ile teftiş ederek ve işve-

bazâne sallanarak yürümeğe başlamış; nihayet nâ-hoşnut bir nazarla etrafına bakıp 

“Üstümde güzel durmuyor; bir sicim verin de hiç olmazsa belimi sıkayım!” demiş… 

 İşte, hanımefendiler, ismi meçhul kalmış olan bu kadın, korsenin lüzumunu 

anlamış; o alet-i zarafet ve zahmeti, kendisi de farkına varmadan icat etmiştir.  

 Korseye ait olan bu sözüm, tabiî bir latifeden ibarettir. Hakikatte korse, bundan 

takriben dört yüz sene mukaddem, ilk defa olarak Roma’da yapılmış ve Kral Birinci 

Fransuva devrinde Fransa’ya ithal edilmiştir. Ondan evvel ve hatta kadim Yunanistan ve 

Roma’da, kadınlar bellerinin inceliğini ve vücutlarının kameteni güzelleştirmek için geniş 

bir kuşak takarlarmış. 

 Mehâsin-i tabiyyeyi daha güzel göstermek arzusunun silsele-i a’sarda tevlit ettiği 

muhtelif ve müteaddid modaların bir kısm-ı cüzîsini teşkil eden korseden bu kadarcık 

bahsetmekle iktifâ edelim de asıl libasların heyet-i umumiyyesini tetkik edelim. 

* 

Ezmine-i kâdimede muhtelif modalar kadınların elbisesi ale’l-umum sadece 

vücudun etrafına sarılmış bir kumaştan yahut bir dereceye kadar dikilip düzeltilmiş bir 

gömlekten ibaret idi. O zamanlar, bugünkü Musul vilayetimizi işgal eden Asurîler 

tarafından giyilen gömleklerin kolları kısa ve kumaş pullarla müzeyyen idi.  

Mısırlıların gömlekleri Asurîlerinkinden biraz daha hafif ve geniş olup omuzlara 

şeritlerle bağlanırdı. 

Nisvan-ı Yunaniyye’ye gelince, bunlar harekât-ı vücudiyyeyi serbest bırakan, 

ince bir kordela ile bele rabt olunduktan sonra arkadan omuza kadar kaldırılan “Tunik” 
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namında bir nevi geniş gömlek iksâ ederlerdi. Bazen bu gömlek çift olarak istimal 

olunurdu. Sokağa çıkacakları zaman kadınlar bu gömleklerin üstüne, ucu sol omuzun 

üzerinden geçerek sol kol ile tutulan bir manto giyerlerdi.  

Romalılar dahi aşağı yukarı aynı tarzda giyinirlerdi. Yalnız üst gömleğin altına, 

kolsuz ve dar bir “ten gömleği” ilave ederler ve bazen de başlarına bir örtü örterlerdi.  

Görülür ki, ezmine-i kâdimede Memâlik-i muhtelifenin kadınları birbirine pek 

müşâbih ve pek basit bir tarzda telebbüs ederlermiş. Maa-hâzâ meyl-i tezeyyünün o 

vakitlerde dahi pek kuvvetli olduğu vesâik-i tarihiyye ile ispat ediliyor. Mesela o zamanki 

kadınların yüzlerini boyadıkları, gözlerine sürme sürdükleri, mücevherler ve râyihalar 

kullandıkları bugün malumdur.  

Şarkta, Yunanistan ve Roma’da giyilen elbiseler yünden veya ketenden ve 

mantolar da keçi kıllarından mamul idi. O vakit, bu memleketlerde ipeğin ne olduğu 

malum değildi. İpek şarkta ve Avrupa’da daha sonra tanınmıştı. Naklederler ki, ipek 

böceğinin yegâne sahip ve hâkimi olan Çinlilerden bir prenses, beşinci veya altıncı asırda 

Vustâ Asya hükümdarlarından biriyle izdivaç edip zevcinin Memâlikine gelmiş ve 

yanında getirmiş olduğu ipek böceği ve dut ağacı tohumlarını bu sûretle Çin’den gayrı bir 

memlekete ithal etmiş. İpekten kumaşlar yapılmaya başlayınca, tezyînat gittikçe artmış; 

elbiseler günden güne değişerek, intizam ve mahâretle yapılan işlemeli ve rengârenk 

tuvaletler olmuş ve bu inhimak-ı tezeyyün bâ-husus on üçüncü asırdan itibaren bütün 

tabakat-ı halka nüfuz etmeye başlamıştır. Hatta bir zaman elbise için sarf olunan paralar 

o kadar çoğalmış ve ifrata varmış ki efrencî 1294 tarihinde Fransa kralı bulunan Philippe 

Le Bel meşhur olan bir fermanı neşretmiş. Bu fermanda 6000 frank vâridat-ı seneviyyesi 

olan dük, kot ve barvin madamlarının senede dört çift ve falan mertebe-i servette olan 

diğer kadınların mesela bir çift elbiseden ziyâde yapamayacakları ve kullanılan 

kumaşların da şu kadardan daha pahalı olmayacağı… vesâir bu gibi kat’î ve sarih emirler 

münderiç idi.  

On altıncı asrın evâilinde, muhtelif modalar meyanında en gariplerinden 

“verdugado” modası zuhur etti. Verdugado denilen şey baş aşağı konmuş huni şeklinde, 

gayet kalın bir bezden mamul ve üstü ipekli kumaş ile mestur olup bel kısmı ve aşağısı 

pek geniş bir eteklik idi.  
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Şimdi bize garip görünen bu şekil, o zaman o derece makbul imiş ki, bunun 

genişliği gittikçe büyütülmüş. O derecede ki Fransa’da Beziers şehrinde muhasara 

edilmiş olan Dük De Mon Moransi’yi, Luis De Pressant namındaki kadın, arabasında 

geniş etekliğinin altında saklayarak kaçırdığı mevsuk bir vaka-i tarihiyyedir.  

Kollar o zaman kabarık idi ve sonraları etekliğe bir de kuyruk ilave edildi ki, bu 

kadının zenginliğine ve rütbesine göre uzun veya kısa olarak yapılırdı. Kraliçe 

Elizabeth’in etekliği yirmi dört metrelik bir uzunlukta imiş!..  

O zaman kadınlar boyunlarına dantelalarla yapılmış yelpaze şeklinde ve gayet 

geniş bir yaka giyerlerdi. Frez denilen bu yakalık o kadar cesameti imiş ki, kirletmeden 

ve buruşturmadan çorbayı içebilmek için uzun saplı kaşıklar yapmaya mecburiyet hâsıl 

olmuş.  

Hutut-ı vücudu bozan ve serbestî-i harekâtı men eden bu garip moda takriben bir 

asır devam etti.  

On üçüncü ve on dördüncü Louis edvâr-ı saltanatında eteklikler nispeten pek 

darlaşmış, kadınlar cesim bir huniye benzeyen “verdugado” lardan, cesim bir yelpazeyi 

andıran yakalıklardan kurtulmuşlardır.  

Lâkin on beşinci Louis zamanında, yani on sekizinci asırda, “verdugado”lardan 

daha garip bir moda zuhur etti ki, o da meşhur “sepetler” Crinolinelerdir. Bu eteklikler 

birbirlerine kurdelalarla bağlı, müdevver saz kamışlarından yapılmış cesim çan şeklinde 

bir “armatür” yani ve üstü kumaş ile örtülecek bir kafes imiş. Bu “penye” ler, biraz evvel 

bahsettiğimiz verdugadoları andırırsa da müdevverü’ş-şekl ve fevkalade geniş olmaları 

ve âdeta kamıştan bir tandır gibi yapılmış olmaları kendilerini tefrik eder.  

Crinolineler modasının evvela İngiltere’de zuhur ettiği ve genişliğinin de üç buçuk 

metreyi tecavüz eylediği mervîdir. Bazı kadınlar, içi at kılıyla doldurulmuş geniş 

eteklikler dahi giyerlermiş. 

Küçük bir kulübeye benzeyen eteklikleriyle o zamanki kadınlar nasıl otururlar, 

nasıl arabaya binerlerdi? diye düşünürsünüz. Doğrusu, hanımefendiler, buna benim de 
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aklım ermiyor. Lâkin herhalde, bugünkü pek dar fistanlarla yürüyebilen kadınlar, o zaman 

da bir çare bulmuşlardır! Her ifratın mutlaka bir rücuu, hatta bir tefriti vardır.  

Fransız kadınlarının Crinolinelerden sonra ve 1783 senesine doğru İngiliz 

misislerini takliden erkek gibi giyinirler, redingot, yelek, dantelalı boyun bağı takmaları 

ve baston kullanmaları… işte bir rücudur. Hatta bu rücu o kadar geri vardı ki, Fransız 

ihtilal-i kebirinden sonra, Consulate ve Empire devirlerinde, kadınlar ta roma ve yunan-ı 

kadim elbiselerini taklit etmeye başlamışlar, vücuda mülasık hafif libaslar giymişlerdir.  

Böylece, on dokuzuncu asra vâsıl oluruz. Bundan sonra da modalar yüz defa 

değişmiş kollar bazen fevkalade kabarık ve bazen fevkalade dar olmuş. Eteklikler de aynı 

sûrette taavvul ede ede nihayet bu senenin pek dar etekliklerine geliriz. Şu son günlerde 

Avrupa’da kadınlara “jüp külot” yani şalvar modasını kabul ettirmeye gayret edildi ise de 

buna şimdilik muvaffak olunamadı.  

“Jüp külot” bizim Anadolu’da ve Rumeli’de giyilen şalvarların biraz tahvil 

edilmiş taklidinden ibaret olduğu aşikârdır. Bu vesile ile şunu da işaret edeyim ki, vaktiyle 

Avrupalılar ilk defa olarak pantolonu şarklılardan, Acemlerden görüp almışlardır.  

* 

İşte, hanımefendiler, kadınlar libasının edvâr-ı kâdimedeki halini tarif ettikten 

sonra, Avrupa’da ne gibi şekillere girdiğini muhtarasan gördük. Şüphesiz, bu malumat 

tamam değildir ve olamazdı; zira dünyanın her tarafındaki elbiselerin, modaların bir 

tarihçesini yapmak için böyle kısa bir Musâhabe değil, ciltler yazmak lazımdır. 

Binâenaleyh modalara dair icmalî bir fikir edinmek için, ta eskiden beri ve hala bugün 

hüsn-i tabiyatı ile en yüksek mevkiyi işgal eden Fransa’ya ihtihab ettim.  

Bugün Paris dikişçilerinin hakikaten şâyan-ı hayret birer eser-i sanat olan 

elbiseleri nasıl dünyanın hiçbir tarafında aynı incelik ve aynı zerafetle yapılamıyorsa 

eskiden de böyleydi. Fransa’da icat olunan modalar dünyanın her köşesine gider, taklit 

olunurdu. Bugün birçok dikişçi ustası vardır. Ve bunların ekserisi, yeni bir bedia-i 

tezeyyün icat eden her bir şekl-i nevin-i nefaseti hayal eden birer sanatkârdır.  
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“Fransa, dünyadaki modalar üzerinde eskiden beri mühim bir tesir icra etmiştir.” 

Demek, sair memleketlerde millî libaslar hususî tezyînat yoktur, Mânâsına gelemez.  

Ta aksâ-yı şarktan garbe kadar her memlekette ve hatta her memleketin her 

eyaletinde türlü türlü libaslar giyilmiş ve hala mevcuttur. Yalnız şunu demek isterim ki, 

ekser Memâlikte medeni ve zengin olan kısm-ı halk, millî kıyafetlerinden ziyâde zamanın 

modasına tabi oluyor ve her tarafta rağbet görüp tahakküm eden moda hangisi ise onu 

tehalük ve meserretle kabul ve tatbik ediyoruz. İşte bu sûretle Fransa’dan dünyanın en 

muşaşa bir merkez-i nefâset ve medeniyeti olan Paris’ten çıkan modalar eskiden beri her 

tarafa yayılmış ve bugün asırlarca evlerini tesirat-ı hariciyyeye mesdud bırakmış olan 

Japonya kadınları bile o narin ve zarif bebeklerin medenîleri, Paris’te yapılmış elbiselere 

rağbet ediyorlar. 

– Mâ-badı gelecek nüshada – 

İzzet Melih 
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Sayı: 44 

Sayfa: 388 

Kadın ve Ziynet[1] 

Kendi memleketimize atf-ı nazar edersek, Anadolu’nun ve Rumeli’nin her 

köşesinde muhtelif millî kıyafetlere tesadüf ederiz. Ekser havâlimizde kadınlarımızın 

giydiği geniş şalvarlar, işlemeli ve rengârenk gömlekler ve mintanlar, ince yemenilerle 

sairenin kendilerine mahsus bir letâfeti vardır. Lâkin bizde dahi, epeyce bir zamandan 

beri, bâ-husus yüksek tabakaya mensup hanımlarımız Avrupa modalarına tabi olmuşlar 

ve hatta vaktiyle verdugadoların da garip şıklığını görmüşlerdir. Sokak kıyafeti de bizde 

mühim bir tahavvüle uğramıştır. Şarka mahsus bir libas-ı latif olan geniş yünlü ferâceler, 

gözlerin enzar-ı cazibini serbest bırakarak ağzın pembeliğini bir hale-i şiir ile örten 

yaşmaklar, saçları beyaz ve esîrî bir taç gibi süsleyen hotozlar, şüphesiz, pek güzel ve pek 

cazip idi. Lâkin ferâcelerle serbest yürümek müşkil, yaşmakları her giyişte ütülemek 

lazım, hotozları münasip bir tarzda düzeltmek mühim bir iş… Ve’l-hâsıl bu kıyafet-i 

ihtiyacat-ı zamana muvafık değil idi. İşte bunun içindir ki, ferâceler, letâfet-i şairânelerine 

rağmen, yavaş yavaş terk edilmişler ve onların yerine, belki daha güzel olmayan, lâkin 

herhalde daha pratik olan çarşaf kaim oldu ve ferâce saray hanımefendilerine mahsus bir 

kıyafet-i hususiyye tarzında kaldı.  

* 

Kadın libaslarının eşkâl-i muhtelifesine ait tarifatımı bitirmeden evvel, vesâit-i 

tezeyyünün en mühimlerinden olan mücevherat, dantela ve yelpazelere dair iki söz 

söylemek isterim: 

Rûh-ı nisviyyet kadar nazik ve cazip bir vâsıta-i tezeyyün olan dantela, ilk defa 

olarak, on beşinci asırda Venedik’te yapılmış ve sonraları Memâlik-i sairede işlenmeye 

başlanarak on dördüncü Louis zamanında Venedik, Cenova, Brüksel, Saksonya ve 

Türkiye dantelaları pek makbul olmuştur. Daha sonra, Fransa ve İngiltere’de fevkalade 

mühim müesseseler açılmış ve bu iki memleketin dantelaları birinci mertebeyi ihraz 

etmiştir. 

                                                           
 [1] Bir hitabeden. 
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On dokuzuncu asırda Avrupa’da dantela yapan 535,000 kadın varmış. Dantelanın 

iyisi, bilirsiniz ki, pek pahalıdır. Birkaç arşınlık bir dantela kolaylıkla iki üç yüz lira 

kıymetindedir.  

Mücevherata gelince, bunun her türlüsüne insanların bütün Memâlik-i cihanda ve 

bütün edvâr-ı tarihiyyede büyük bir inhimakları olmuştur. Ve şuna dikkat buyurdunuz ki, 

mücevheratın, libas gibi ziynetten başka bir faydası yoktur; sırf süsten ibarettir. Maa-hâzâ 

sırf süs olan bu güzel oyuncaklara binlerce liralar veriliyor; bir inci dizisi, mesela bütün 

bir memleketin zavallı fukarasını senelerce yaşatabilecek müthiş meblağlara mukabil 

satın alınıyor… Bunu takbih veya tenkit edecek değilim, yalnız işaret ederek geçiyorum; 

zira size ziynetten, hususiyle sanat ve güzellik nokta-yı nazarından bahsediyorum. Sanat 

ve güzellik nokta-yı nazarından bahsedince de mücevherat kadınların hüsn ü ânına 

yakışan şeylerin en birincilerindendir, demek zarûrîdir. Zaten bunu demesem de ne 

çıkacak? Kadınlar mücevheratı o kadar severler ki, onları soğutmak mümkün değildir.  

Şimdi de hanım efendiler, yelpazeden bahsedelim. Yelpaze deyince insanın aklına 

biraz serinlik vermek için kullanılır ve muhtelif şekillerde yapılır bir küçük şey gelir, değil 

mi? 

Bu doğru… Fakat rengârenk tüylü, atlaslı, dantelalı, altınlı bu küçük şey, 

kadınların yed-i nazik ve mahirinde öyle bir alet-i müdâfaa ve hücum olur ki, ben ondan 

korkarım. Zira o güzel yelpazenin, bazen bir tebessüm-i tezyif ve istihfaf ile burulan 

dudakları, bazen uzun ve hararetli sözlere karşı bî-aman bir can sıkıntısıyla esneyen ufak 

bir ağzı kapayıp gizlediğini, hatta bazen sinirli ve hadid darbeler vurduğunu rivayet 

ederler.  

Yelpaze şuh, işvebaz, mültefit ve müstehzi bir mahlûktur. Yelpaze, birçok esrar 

ve maananiyi hâvi bütün bir şiir-ı nisviyyettir! Fakat geçelim… Yalnız şunu ilave edeyim 

ki, yelpaze Japonya’da mühim bir rol oynar. Yelpazesiz bir kadın veya bir erkeğe tesadüf 

edemezdiniz. Esasen ufak ve seviyeli adamlara böyle narin ve zarif bir süs pek yaraşır, 

değil mi? 

Kunduralar, şapkalar, eldivenler vesâire gibi vesâit-i tezeyyünün geçirmiş olduğu 

muhtelif safhalardan, almış olduğu bin türlü şekillerden mat’t-teesüf bahsedemeyeceğim.  

Zira korkarım, biraz uzun söyledim; belki canınızı sıktım. Belki siz de yelpazeniz 

arkasında esniyorsunuz. Lâkin merak etmeyiniz. Neticeye geldim, bitiriyorum: 
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* 

Bu Musâhabenin başında kadınlardaki arzu-yı tezeyyünü kâfî derecede tahlil 

ettim. Şimdi şunu da söylemek isterim ki, giyinmek kadınlar için yalnız bir süs değil, 

sanayi-i nefîse ve hayat-ı ictimâîyye nokta-yı nazardan bir vazifedir.  

Meşhur filozof Renan diyor ki: “Süslenen bir kadın, bir vazife îfâ eyler; nefis bir 

sanata... sanayiin en latifine hizmet eder. Bir kadının tuvaleti ve bu tuvaletin incelikleri 

büyük bir sanattır. Bu hususta kesb-i muvaffakiyyet edebilen asırlar ve milletler büyük 

asırlar ve büyük milletlerdir.” 

Koca filozof, şüphesiz, haklıdır. Tezeyyün kadınlar için, sanayi-i nefîse nokta-yı 

nazarından, bir vazifedir; diyorum. Zira edebiyatın, musikinin, resmin ve heykel-tiraşînin 

kıymettar mülhimeleri kadınlar ve onların zarafeti, hüsn ü ânı değil midir? 

Süslenmek, kadınlar için, hayat-ı ictimâîyye nokta-yı nazarından da bir vazifedir, 

diyorum. Zira güzide kadınların teşkil ettiği muhit-i bedayide büyüyen çocukların, 

yaşayan adamların efkârı ve hayatı mutlaka inceleşir, kibarlaşır, âdî ve kaba kalamaz. 

Bundan dolayıdır ki vaktiyle, Kont Dö Segör kadınların refakat ve meclisini “parlak bir 

mekteb-i medeniyyet” diye tesmiye etmiştir. Ve kadınların, tenzih-i hissiyyata, 

medeniyet-i hakikiyye-i fikriyyeye olan mühim tesirlerini pekiyi takdir ettiği içindir ki 

Napolyon gibi bir dahi-i âzam, âdeta bunu irade eylemiştir.  

Fakat, hanımefendiler, bilirsiniz, ki güzel giyinmek yalnız çok para sarf etmekle 

değildir.  

Binlerce liralar sarf etmekle beraber, çirkin ve gülünç bir sûrette giyinen kadınlar 

vardır. Nasıl ki pek sade bir elbise ile nazar-ı tahsini cezbeden tabiaten şık ve mümtaz 

kadınlara tesadüf etmek pek kolaydır.  

Güzel giyinmek için hüsn-i İntihâb, hüsn-i tabiat şarttır ve hüsn-i tabiat ise ancak 

efkâr ve hissiyatın temeddün ve teâlîsi ile mümkündür. Diyebiliriz ki, bir insanın tarz-ı 

telebbüsü, yüzde doksan dokuz, nezâket ve nezâhet-i mâneviyyesinin derecesini gösterir. 

Dik, güzel giyinen bir kadın, hemen daima güzel ve ciddî bir terbiye-i fikriyye ve 

edebiyye görmüştür.  

O halde, belki gayr-ı muntazar görünen, lâkin pek hakikî olan şu neticeye 

varıyoruz ki, vücudunu nefaset ve mümtaziyet ile süsleyebilmek için, evvela 
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mâneviyatını layıkıyla tezyin etmek icap ediyor. Esasen bu tezyînat-ı fikriyye ve hissiyye 

yalnız bu nokta-yı nazardan değil, bir milletin terakki ve medeniyeti nokta-yı nazarından 

da fevkalade bir ehemmiyeti hâizdir. İşte hanımefendiler, ben de farkına varmadan bizim 

için mesele-i hayatiyye olan bir bahse tekrar temas ediyorum: O da kadınlar teâlî etmezse, 

memleket mümkün kabil değil, temeddün edemez; hakikatidir. 

Ben naçiz eserlerimde bu hakikati birkaç defa yazdım ve daha çok defalar 

söyleyeceğim ve yazacağım ve müsaade ederseniz, o hakikati anlamayanlara uzaktan 

yine sorayım ki:  

Valideler tahsil görmüş, temeddün etmiş olmazsa büyüttükleri çocuklara, 

memleketin terakkisine hizmet edebilecek bir metanet-i ahlâkiyye, her mânie rağmen 

gevşemeyen bir irâdet bulmak kabil midir? Kadınları yükselmemiş bir kavmin yüksek bir 

hayat-ı içtimâiyyesi olamaz. Ve hayat-ı ictimâîyyesi olmayan bir kavim nasıl temeddün 

eder; fikir ve hissi nasıl inceleştirir? 

Hayat-ı içtimâiyyesiı olmayan bir kavmin edebiyatı, musikisi ve bâ-husus resim, 

heykeltıraşlık, temaşa gibi sanayi-i nefîsesi terakki edebilir mi? Hatta daha ileriye varıp 

ilave ediyorum: Mevcut olabilir mi? Ve insanlar hayatının bu kibar tesellilerinden, 

medeniyetin bu güzide eserlerinden mahrum olursa, çalışmak, cenkleşmek neye yarar? 

Bence hiçbir şeye yaramaz… Zira bir kavmin mertebe-i medeniyyetinin miyarı yalnız 

kuvâ-yı maddiyyesi değildir; asıl âsar-ı fikriyyesi, yani kuvâ-yı maneviyyesidir. Ve 

asırlara intikal eden âsar-ı medeniyette ancak bu âsar-ı fikriyye ve maneviyyedir. Bu 

medeniyet-i hakikiyyenin en muhterem ve en ulvî, sâikleri şüphe yok ki sizlersiniz, 

kadınlardır.  

Nişantaşı,  

25 – 30 Haziran 1327 

İzzet Melih 
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Sayı: 47 

Sayfa: 455 

Kardeş Mektupları 

 Bu hakir eseri teşkil eden mektuplar, yekdiğerine hissen, rûhen merbut iki 

kardeşin birbirinden ayrı bulundukları zaman bile mütekâbilen ihtiyaç hissettikleri hasb-

i hal-i samimîlerini hâvi bir silsilenin nasılsa zâyi olmamışlarıdır. Îcâbat-ı haşine-i 

hayatiyye ile ekseriya ayrı yaşamış olan bu iki kalbin ta uzaklardan teati ettikleri efkâr ve 

hissiyat – başkalarınca, belki ehemmiyeti hâiz olmasa da – kendilerince pek kıymettardır. 

 Ne çare ki zulüm ve udvan senelerinin tazyik-i kahhariyle yüreklerinden fırlayan 

bu feryatlar muhitin denaet ve gadrına karşı başkaları tarafından işitilmemek için 

boğulmuş. Yani mektupların kısm-ı âzamı bütün aileye bir tehlike teşkil etmemek üzere 

mahv edilerek sırf hissiyat-ı ale’l-ade iadeden bahisleri bu harabiyet-i ihtiyariyyeden 

kurtulabilmiştir. 

*** 

 Nisan, 1315, İstanbul 

Azizim Ali, 

Gurur: Bu kelime ne kadar barid, kalb-şiken değil mi? En latifî ipeklere sarılmış 

bir vücud-ı naziğin hıramına, hayat değer bir çift güzel gözün initafına, ihata olunduğu 

pırlantalardan daha kıymettar ellere bile taalluk etse insana haşin, rûhu incitir bir hiss-i 

müezzî gibi nüfuz eder. 

Onu insanlara ihsan etmeye sebebiyet veren şey hiç olmazsa bir mâlikiyet-i fâhire 

bir meziyet-i âliyye olmalı. Elmas ipek değil. Çünkü ipek ne kadar nermin, rengin olsa 

yine bir böceğin ürettiği ağdan husule gelmiş bir bezdir.  

Hâlbuki bilmem insan ne için bunlarla da bezenince herhalde bir uluvviyet-i 

digere, evet, hem-cinsi olan diğer insanların hissedar olamadığı bir uluvviyet-i digere 

mâlik olmuş gibi vaz’lar gösteriyor! 
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Bir zaman, hala tesirini hissetmekte olduğum bir vaka gördüm ki ihtimal bu bahsi 

tatvile beni sevk eden de budur.  

 Bir gün köprünün Kadıköy İskelesi’nde mektepten gelecek oğlumu bekliyordum. 

İki matmazelin refakatinde içeriye giren bir genç hanımın bürünmüş olduğu ipek 

kumaşların hışırtışı orada bulunanlar gibi benim de nazar-ı dikkatimi celp etti. Acıyıp 

eldivenler içine sıkışan küçük ellerin istîcali ile kaldırılan peçenin altında hakikaten 

şâyan-ı perestiş bir çehrenin bütün letâfetleri göründü. Eminim ki orada bulunanlar benim 

gibi bu çehre-i besime karşı bir hiss-i hayret ve meclûbiyet duydu. Fakat bu hiss-i tekrim 

ve meclûbiyet ne kadar bekasız oldu! Çünkü o şâyan-ı perestiş vücut bu mahal-i intizarın 

vasatına gelmeden durdu; o kadar güzel olan gözlerden saçılan envâr-ı renk-i gurur içinde, 

bilmezsin, ne kadar donmuş, sertleşmiş idi. Bu nazar-ı barid orada oturanların 

çehrelerinden ziyâde zarlarında rubâlarında dolaştı: o penbe dudakları onu bî-huş eden 

gururun şiddetini gösterir sûrette muhakkarâne büküldü. Dışarıya çıkmak için yanından 

geçen fakir bir kadının fersude, yünlü zarının eteklerine teması onu bir tehevvür-i şedid 

ile ser-a-pa sardı; istikrahını ima eder bir istîcal ile eteklerini toplayarak ve kendisine 

hiçbir zararı dokunmamış olan sair vücudları bir nazar-ı istihkar ile süzerek yanındaki 

matmazele: 

-Aman, burası ne kadar pis! dedi. Dışarıya çıktı. O zaman kendi kendime 

düşündüm: 

-Onun burada bulunan insanlardan ne farkı var? Bu muamele-i nâ-revâyı kendi 

nazarında mübah gösteren hangi kuvvettir? Gurur, değil mi? Evet, gurur!.. O histir ki 

daima elmaslara, ipeklere müstağrak vücutları böyle haksız, dil-azar kılar; insanlığın en 

parlak meziyet-i ulviyyesi olan reng-i uhuvvet ve merhameti karartır… 

Gariptir ki şimdi ben yukarıda reddettiğim gururun zebunu olduğumu, 

hissediyorum. Bunu da sana bir iftihar-ı bülend ile yazıyorum. 

Gurur valideler için ekseriya bir hiss-i mukavemet-suz halini alıyor: Yalnız ona 

refakat eden hissiyat-ı rakika ve mübeccele-i maderâne bu hiss-i haşini güzelleştiriyor; 

her kalb-ı mader ona bir rah-ı perestiş açıyor. Ca-yı kabul gösteriyor. İşte, bunların biri 

de benim. Hiss-i gururdan mülezziz olduğumu söylüyorum! 
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 Lâkin, ben bir valideyim; sebeb-i gururum ne? Oğlum ve onun kılıncı ki bunu yedi 

senelik sa’yının semeresi olmak üzere ona milleti verdi.  

 Onu şu anda karşımda öyle kılıncı belinde ve sevincinden rengi uçmuş bir halde 

temaşa ettikçe – hakikat söylüyorum ki – kalemimi tahrik etmekte dûçar-ı müşkilat 

oluyorum, ellerim meserretimden titriyor; ondan başka etrafımdaki bütün eşyayı 

kıymetsiz; renksiz görüyorum. Evet, yine muterifim ki bir gurur başımı döndürüyor. 

Lâkin ben mazurum değil mi? Zira bu gurur bana ihsas eden ne elmaslarım, ne ipekli 

libaslarımdır, ne de bu gibi meziyat-ı maddiyyeye mâlik olamayan birtakım zavallı 

insanlardır.  

 Gururum, seneleri içinde o çapalı kılınca intizar ettiğim maziyedir ki henüz yakın 

bir kısmında şimdi kılınçlı olmuş olan bu küçük çocuğumu beyaz pike robaları ile 

aguşumda sıkıyor, pek küçük olduğu halde bir fikr-i ciddiyyete fedâ edilerek uzun, 

kıvırcık sarı saçları kestirildiği için bir iğbirar hissediyordum. 

 Altı yaşında iken mektebe girmek üzere İstanbul’a göndermek için uyandırdığım 

dem-i seherin hüznünü o yavrumu benden ayırarak süratle uzaklaşan vapurun bir parçacık 

daha yakından mürurunu görebilmek için şebnemlerle süslenmiş minik çiçeklerini 

acımadan çiğneyerek sahile koştuğumu vapur nazar-ı tahassürümden uzaklaştığı ve 

görünmez olduğu halde pervanesinin hâsıl ettiği köpüklü dalgaların ayaklarım dibinde 

dağılan enînini müteellimâne dinlediğimi unutmadım. Onu, götüren ihtiyar bacının: 

-Arkamızdan, ağlama, yolcu arkasından ağlamak iyi değildir,  

sözlerini hala işitiyor gibiydim.  

 Hakikaten ağlamadımdı; fakat hiçbir zaman ruznamem o günkü kadar gözyaşları 

ile dolmamıştı.  

 İşte o dem müfârakattan sonra tamam yedi sene geçmiş ki bana yedi saat kadar az 

geliyor. O zamanki o küçük çocuk şimdi karşımdaki sahib-i seyftir; o zamanki o tombul, 

penbe çehreli yavru şimdi biraz nahif, geniş omuzlu, kolları sırma şeritli efendidir. İşte, o 

mayıs sabahı ben onu birinci defa olarak bugün için aguşumdan ayırmış, vatanına, 
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milletine hediye etmiştim, sıcak hâb-gehinden bu sırmalı, siyah çuha elbiseyi giymesi için 

üşüye, üşüye kaldırmış, fırtınalı, derin denizi geçmek üzere vapura göndermiştim. 

 Bak! Zaman süratle, hem pek süratle emelimin, sa’yımın semeresini bana iktitaf 

ettirdi. Ne hoş henüz ihtiyar olmadığım halde bir asker validesi oldum.  

Oğlumun bir iftihar-ı minnettarâne ile bûs ettiği bu seyf bana gittikçe tezyid-i 

şiddet eden bir hiss-i mağrurâne bahşediyor. 

Birinci defa olarak bu sahib-i seyf küçük oğlum ile dışarıya çıktığım zaman ne 

halde bulunduğumu bilemezsin! Hiçbir zaman onunki kadar serbest yürümemiştim. Bu 

yanımdaki kılınçlı efendiye in’itaf eden enzar-ı takdirkârâneden en ziyâde ben 

hisseleniyor, gururlanıyordum. Mümkün olsa herkese: 

Bu benim oğlumdur. Bu kadar küçük olduğu halde ben onu bu üzerinde 

yürüdüğünüz toprakların bir zerresine hizmet etmek, feda olmak için büyüttüm. Bakınız, 

belindeki seyf onun kadrini ilaya kâfî değil mi? Elmaslardan, ipeklerden, altınlardan neşet 

eden gurur, şevket-i hamiyyetle parlayan bu şerefli çeliğin karşısında hâiz-i ehemmiyyet 

midir? 

demek istiyordum. Doğru değil mi, Ali? Bu nur-ı seyyide yavru iki sene sonra mutena bir 

mevkide ifâ-yı vazife eyleyecek. Namının da bir gün sahife-i tarihte şerefle yâd 

olunacağını ne için ümit etmeyeyim? 

Hatırlar mısın? Bir zamanlar seninle Osmanlı eazımına mahsus olan sahâif 

şâşaadâr tarihi okur ve müdâvele-i efkâr ederken ben hep bu küçük oğlumu düşünür, onun 

namının da ihtiram ile yâd olunması için dualar ederdim.  

 İşte beni bugün müstağrak-ı gurur eden saadet, oğlumu hizmet-i mübecele-i 

askeriyye ile müşerref olmak için milletime, memleketime vakfedebildiğimdir.  

Sâlime Servet Seyfi 
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Sayı: 49 

Sayfa: 6 

Kardeş Mektupları 

Haziran 1315 

-2- 

Hemşirem.  

 Mektubunu aldım, okudum. Hiss-i tahassür, benden esirgediği rikkat-i beyanı 

sana vermiş. Oh, bu bir mektup değil, bir hemşire kalbinin en derin köşelerinde titreyen 

tahassüsatın, tahassüratın – şekil ve mâhiyet-i hakikiyyesinde teressüm etmiş – bir silsile-

i beliğası. 

 Ben onu bir mektup gibi okumadım, hissettim. Evet, rûhum bütün teessürleri 

bunların arasından hayata karşı uçan iğbirarları topladı, bel’ etti. Teessürlerin 

teessürlerimle, iğbirarların iğbirarlarımla birleştiler.  

 İnsandaki hissiyatın tevellüd ve tahassulü için bir kaide-i gayr-ı mütehavvile 

tasavvur olunabilir mi? İşte bir muamma-yı his: Teessürün teessürümle iğbirarın 

iğbirarımla birleştiler. Kesb-i kuvvet ettiler, bu tabiî görünür; hâlbuki aralarında büsbütün 

yeni bigâne bir meserret duymaktayım, bu neden? Ve bu meserret öyle adî bir sürurdan 

ibaret değil of, bu kadar derin ve mühim şeyler sâha-i beyana konulamıyor. Ben de o 

süruru burada tarif edemeyecğim. Mektubumu okuduktan sonra gönlünü yoklayıp aynını 

bul. Çünkü bu haşin kalem tasvir etmek istedikçe nazık ve nermin şükûfe-i hissi eziyor, 

hırpalıyor, solduruyor.  

Acaba bu sürurun, bu rakik mahzuziyet-i rûhiyyenin nokta-yı nebeanı neresidir? 

Teessürden lezzet, iğbirardan rûh-ı mecrûh için meserret tevellüd eder mi?  

Lâkin kardeş, ben buna – bazılarının insanlar hakkında iddia ettikleri cehle, acze 

rağmen – fikrimce bir sebep buldum. Yek-nazarda biraz şairâne biraz hayalperestâne 

görünüyor ise de meydana çıkacağında şüphem olmayan “kanun-i tevellüd-i hissiyyat” 
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âlem-i müstakbeli imtihanında bulunmadığım için bilâ-ihtiraz, muahezeleri nazar-ı itibara 

almaksızın buraya yazacağım: 

 Bana öyle geliyor ki bu sürur yekdiğerine çoktan beri mütehassir iki heyet-i 

mecmua-i tahassüsatın buluşmasından mütehassıldır; pek ziyâde mükedder iki refik. İki 

refika birçok zaman birbirine mütehassir kaldıktan sonra yekdiğerinin gönlüne tevdi-i 

keder ettikleri sırada o kederlerle dolu gönüllerde bir meserret-i hafiyye mevcut değil 

midir? Ve o gözyaşları içinde bir nur-ı tesliyyet görülmez mi?   

 Yaz, hemşirem, yaz! Sevinçlerini, kederlerini, nefret ve muhabbetini, endişe ve 

ümitlerini lezaiz ve ızdırabatını hâhişlerini, ihtirazlarını bir anda hem bana göndereceğin 

kâğıtlara, hem safha-i kalbime yaz, ta ki sevinçlerine iştirak edeyim. Kederlerini tesliyeye 

çalışayım. Nefretlerini kalbinden sileyim, muhabbetlerine mukabele edeyim. Endişelerini 

ümide tahvile lezaizini tezyid ve ızdırabatını tadile uğraşayım. Ve böylece hemşire, iki 

kardeş elele vererek hayatın sarp yolu üzerinde ilerleyelim. Ne uzaktaki penbe bir gülü 

koparmak için düşmandan istimdad edelim. Ne de önümüzdeki dikenli çalılardan 

lüzumundan fazla korkarak dönmek, kazandığımızı da kaybetmek arzusunu izhar edelim! 

Emin ol, bu yol ne kadar ızdıraplı olsa yürümekten başka çaremiz yoktur: Hazm u ihtiyat 

ile yürüyenlerin geçtiği gibi mutlaka koşup düşenler, korkup dönenler de geçecektir; öyle 

ise cevre mütehammil ihtiyatkâr olalım; ta uzaklarda bir lem’a görsek bile koşmayalım; 

adımlarımızı her zamanki gibi ağır, lâkin emin bir sûrette atalım. Ah, acı, fakat büyük 

hakikat! O anda gönül o lem’ayı tutmak için uçmak ister. Lâkin bu ekseriya mukadderata 

karşı bir isyan şekline girer… 

 Evet, önümüzde dikenli bir çalı görünce dönmeyelim. Birbirimize yardım ederek 

ber-taraf etmeye çalışalım. Hissediyorum. Bu da evvelkisi gibi bir hakikat: O çalıyı, 

dikeni görünce gönül korkar, hayat mükedder olur, dönmek arzusunu hisseder. Lâkin 

cesaretimiz yoksa, korktuğumuzu olsun göstermeyelim; çünkü korktuğunu göstermemek 

de bir nevi cesarettir! 
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Tahassüratını kalben mektuplarını kevâkibe tevdian yolluyorsun, öyle mi? Acaba 

beni sakit gecelerde nücum-ı ziyadâr ile hasb-i hale sevk eden kuvvet bu mudur? 

Ömür defterimde mukayyed olan bu hasb-i hallerden birini bak, buraya aynen 

naklediyorum: 

“Kamer ufuktan yükselirken semâ-yı safın a’mâk-ı lahutîsinde titreyen parlak 

yıldızlar! Size bakıyorum, sizi dinliyorum, bana bu âheng-i umumî-i kâinatın sırrını 

söyleyiniz! Korkmayınız; etrafta kimse yok. Ben, siz, bir de sükûn-ı leyal!  

“Kamerin henüz yükselmediği, mevcudatın sîne-i sükûna atıldığı şu saatte sizinle 

hasb-i hal içinm başımı semâ-yı nilguna kaldırdım; siz de o balaterde telezzüz ettiğiniz 

sükûnetten birazını olsun rûhuma indiriniz ve bildiğiniz esrar-ı hilkatten bir parçasını 

olsun söyleyiniz! Diyorlar ki, azamet-i ilahiyye payansızdır: bu aciz akıl tamamıyla idrak 

edemez; temin eyliyorlar ki, esrar-ı tabiat nihayetsizdir. Vukûf-ı mahdud ile vâsıl 

olunmaz! Ben birinci kavle kâniyim. 

-Mâ-badı gelecek nüshada- 

Ali Rıza Seyfi 
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Sayı: 50 

Sayfa: 36 

Kardeş Mektupları 

- Geçen nüshadan ma-bad - 

Evet, azamet-i ilahiyye payansızdır ve âsar-ı dest-i kudret o payansızlıkla 

mütenasip bir letâfeti hâizdir. Esrar-ı tabiati, bu aciz akıl ihâta edemez. Lâkin elbet bu 

akl-ı insanînin bir gaye-i istîdad ve ihâtası vardır; hiç olmazsa bu gaye-i istîdad ve ihâta 

ile mütenasip malumat almak isterim yahut yalnız şunu söyleyiniz! Acaba şimdiki 

malumat-ı beşer akl-ı insanînin bu gaye-i istîdad ve ihatasıyla mütenasip midir? Yoksa 

onunla mütenasip malumatı asırlarca müddet sonra mı iktisab edeceğiz?  

Sevimli yıldızlar. Hala sakitsiniz! Bir ihtizaz-ı latif ile nihayetsiz maîlik içinde 

ilerliyorsunuz. Bana cevap vermediniz? Rûhumdaki atş-i malumatı teskin etmediniz, 

niçin? 

Bu ümit, yeis ile mi nihayet bulacak? Buna da inanmak istemiyorum? Seyyare-i 

arz ehemmiyetsiz, küçük sizin şâşaa ve azametiniz yanında ancak hiçten ibaret toprak 

parçasıdır; üzerindeki ahval, vekayi insanları, insanlar da birbirini incitir, meyus eder, 

fakat siz ki ta uzaklarda, semada bir âlem-i ulvîdesiniz kavanininiz, mürekkebatınız 

ayrıdır. İnsanların kalbine sizin vâsıtanızla da yeis girer mi? 

Mektubumu burada bıraktım, güverteye çıktım, artık zılâl-ı leyl dağılmış, her 

tarafı hayatın o meşakkat-amiz günlerinden biri daha muhit olmuştu. âfâk-ı şarkı telvin 

eden reng-i humretin semt-i reise doğru hafifleşerek büsbütün kaybolduğu yerde mor bir 

sehab-pare, denizi buruşturan epeyce serin bir şimal rüzgârının önünde garba doğru 

sürükleniyor; Anadolu sahili üstünden yükselmiş olan hilal yavaş yavaş soluyor, maîmsi 

sema üzerine son donuk nurlarını saçıyor.  

Hemşireciğim, ne bahtiyarlık! Bu geceyi sana hitap ederek, seni düşünerek 

geçirmişim. Bir gecede bir mektup pek az mı diyeceksin? Hayır. Ben bu satırları muttasıl 

yazmadım. Bazen oldu ki yeis ile kalemi elimden atarak tay edip de yazmadıklarım için 
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müteellimâne düşündüm ve o tahassüsat-ı amika ve müphemenin meskût ve meçhul 

kalmasına acıdım: Bazen de oldu ki gun-a-gun, perişan efkârım içinden senin için bu 

kâğıda tevdi edecek bir fikir, bir netice çıkarmaya çalıştım.  

Kamerin altında parlak bir yıldız var; muşaşaa nazarıyla beni süzdüğü gibi senin 

pencerenden de bakıyor, uyanmanı bekliyor. Kalk, hemşirem, kalkda pencereni açarak 

senin için o kevkeb-i baid ve tenhaya tevdi eylediğim tahassürlerimi, tesliyetlerimi al! 

* 

Yarım Mektup 

Temmuz 1315 – Çanakkale 

 (…) 

 (…) 

Yukarıki satırları bitirdim. Niyetim hemen zarfı kapamak idi. Lâkin bir hiss-i 

gayr-ı ihtiyarî ile buradaki hayat-ı sakitemin bir tesadüf-i haznini de ilave etmekten zabt-

ı nefs edemedim: Dün nöbetçi olmadığım için gemiden çıkmış sahralarda birçok 

dolaştıktan sonra sahile avdet ediyor idim. Çimenleri güneşin harareti altında sararmış 

sath-ı mailden deniz kıyısına doğru inerken güneş de ufka temas etmiş idi. Ta uzaklarda, 

semanın dâmen-i garbında iki küçük bulut küre-i ateşînin son lalgûn ziyâları içinde bir 

reviş-i atılâne ile ilerliyorlardı. Ufkun bir köşesinde cibal-i azamet-nümununu saf, 

bulutsuz asumana kadar ila etmiş gibi görünen bir ada hafif sisler arasında yavaş yavaş 

muhit-i ruyetten kaçıyor zannedilirdi. Vâsi deniz bir inhinâ-yı hafif ile uzayıp giden 

sahilin sînesinde sakitâne yatıyor, gayet küçük dalgacıklar hiçbir sadâ hâsıl etmeksizin 

kumları öpüyordu. 

Etrafıma baktım. Burada, bu sükûn-ı amik-i umumî içinde, bu tepelerin dâmen-i 

tenhaîsinde bu deryâ-yı vâsiin pîş-i vakar ve azametinde kendimi büsbütün yalnız 

zannediyordum: Yanılmışım! Ta sahilde, dalgaların sahille öpüştüğü noktada arkasını 

bana çevirmiş bir yabancı vardı. Sath-ı maili ağır, ağır indim; ona doğru yürüdüm. 

Ayaklarımın çakıllı kumları ezerek hâsıl ettiği sadâ bu adamı istiğrakından bidar edemedi. 
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Genç idi. Çehresi bana bir hasta çehresi kadar solgun ve zayıf göründü. Elini alnına 

dayamıştı; ihtimal ki âfâk-ı garbı kaplayan bedia-i gurubu seyrediyordu.  

Bu şahs-ı münzevi benim nazar-ı dikkatimi celp etti. Gittim, biraz uzakta 

kayalardan birinin altına oturdum. Ara sıra ona bakmaktan men-i nefs edemiyordum. Bir 

aralık cebinden bir kâğıt ve kalem çıkardı ve yazmaya başladı. Acaba bu genç adam bir 

şair mi idi? Zannediyorum ki kâğıdın bir tarafı evvelden yazılmış bulunuyordu. Biraz 

yazdıktan sonra enzarı tekrar denize âfâka münatıf göründü. Bir şey, bu muhit-i asude ve 

münevverle münasebeti olmayan kederli bir şey düşünüyor gibi idi.  

Birdenbire elindeki kâğıdı parmaklarının asabi hareketiyle buruşturdu. Kumların 

üzerine fırlatarak yerinden kalktı; başı önüne eğilmiş olarak uzakta meşhud şehre doğru 

yürüdü, gitti. Karşımdaki intizamsız, yüksek kayalar arkasında kayboluncaya kadar 

bekledikten sonra ilerledim, buruşturup attığı kâğıdı kumların üzerinden aldım ve şems-i 

gâribin mühtez envârı altında okudum. Bu, yarım kalmış bir mektup müsveddesi idi: 

“Son mektubunuzda beni artık sevmeyiniz, sizin için kederken başka bir şey 

olmayan maziyi unutunuz, diyorsunuz. Ah maziyi unutmak mı? Mazi için şu şiir ahzan 

ve îzazı teganni eder kalb-i beşer değil mi? Eşcar-ı sevdanın sayesi altında gömdüğümüz, 

üzerine toprak yerine çiçekler, goncalar yıktığımız meserretli saatleri unutacak mıyız? O 

çiçekler ki birer meserret idi, yok oldular. O goncalar ki birer ümit idi. Hala bakidirler! 

“Geçmişi unutmak mı? Oh, hayır, hayır! Bir kuvve-i gaibe vardır ki kollarımızı 

birer mukaddes mezar haline getiren hatırat-ı latife-i maziyyeye karşı gösterdiğimiz bu 

nisyanın, bu vefâsızlığın intikamını alır: Karanlık gecelerde, meserretsiz saatlerde yavaş, 

Mâmâfih hüzn-bahşa, korkunç bir sesle kulağımıza der ki: Meserret geçince, keder olur: 

“Âh! Bana böyle şeyler emretmeyiniz! Bu hususta size itaat edemem. Bırakınız 

beni ki kimsesiz aşkımızın mezarı üzerinde kederli yaşlar dökerek doya doya ağlayayım.  

“Aşkımızın sizi bana îtâya sevk ettiği meserretleri benden sakladığınız, sizin için 

hissettiğim kederleri de mi çok görüyorsunuz? 

“Çekinmeyiniz. Korkmayınız! Şimdi ben o bildiğiniz ateşîn, şûrîde âşık değilim. 

Sizi bir kere görebilmek, sesinizi işitebilmek için uzun meşakkat-engiz mesafeler kat 
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eden, delice fedakârlıklar gösteren, hayatını tehlikeye atan âşık-ı bî-ihtiyar değilim. Ve 

bir gün önünüze çıkarak hâkim bir nazar, müntakim ve amir bir sesle: 

Ne yaptınız? Benim size verdiğim o bî-nihaye muhabbeti, o gözyaşlarını, o 

samimiyet-i kalbiyyeyi, nihayetsiz emellerimi, arzularımı ne yaptınız? Hayat-ı şebabımın 

size fedâ ettiğim kıymettar günlerini ümitlerle dolu senelerini ne yaptınız? Sizin bana 

verdiklerinizi ben gönlümde saklıyorum, rengârenk şukufeler içinde saklanmış bir keskin 

hançer gibi! Ve şimdi onun derin köşesinde senelerce evvel olduğu gibi bütün kuvveti, 

bütün tesir ve tarâveti bütün telhî ve ızdırabatı ile duruyor. Ya benim size verdiklerim?.. 

Daima gözlerimin içine bakarak “Kalbimdedir!” dediklerinizi siz ne yaptınız?  

diye soracak, feda ettiklerimi isteyebilecek kuvvetli bir âşık değilim: Ben şimdi daima bir 

taze mezarın bekçisiyim ki o mezarda zavallı aşkımız medfundur. Ben bunun üzerinde 

küçücük kızının hak-i siyeh ve tarumarı üzerinde ağlayan bir valide gibi, hüzün ve elemle 

ağlarım. Pây-ı serd-i şitâ altında ezilen son solgun çiçeklerine ağlayan – sonbahar gibi 

daima ağlarım: Sevgili kanaryanın cesed-i bî-rûhu karşısında ağlayan bir mini mini çocuk 

gibi ismet ve safiyetle ağlarım!  

“Artık beni sevmeyiniz, diyorsunuz: ben zaten sizi sevmiyorum; aşkımızı, zavallı, 

bî-kes aşkımızı seviyorum ve bu yeisli, uzun senelerin sinesinde beni zedeleyin kederler 

ona aittir!  

“Çok zamanlar evvel sizinle gezindiğimiz ormanların zemin-i sâyedarını örten 

mütereddit adımların altında bir enin-i zaif ve melül ile ezilen sonbahar yaprakları üzerine 

dökdüğüm elemli, sıcak gözyaşları onun içindir.  

 Evet, ben şimdi o evvelki âşık değilim; daima tenhalarda, sakit mütefekkir, 

münkesir yaşar bir mevcudum. Yalnızlıklarım, mahrumiyetlerim içinde bu üç hal bana 

refik olur. Ufuklara nazır odamda, ormanların sâyedar yollarında, sahilin kumları üstünde 

bunlarla yaşıyor, bunlarla geziyor, bunlarla hasbihal ediyorum…” 

 Kâğıt burada bitti. Anladım: bu bir mektup, bir enin-i inkisar idi ki bana her şeyi 

ihsas eyliyordu. Bu solgun çehreli zayıf genç unutan bir maşukanın mâtem-i aşkını 

tutuyordu… 

Ali Rıza Seyfi  
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Sayı: 51 

Sayfa: 48  

Kardeş Mektupları 

İstanbul – Temmuz, 1315 

 Aziz kardeşim,  

Gece yavaş yavaş geldi. Kâinatı dolduran ziyalar, semaları süsleyen pembelikler 

soldu. Önümüzdeki vâsi yeşilliklerin üzerine gönle dokunur bir esmerlik çöktü. İşte şu 

levhâ-yı Şam’ın muvacehesinde yarım saatten beri rûhuma bir elem ihsas eyleyen bir 

küçük vakayı düşünüyorum; o elemi söylemek istiyor ve söylediklerimden mütellim, 

müteessir olacak bir kalp ve vicdan arıyorum. Bunun için çok it’ab-ı zihn etmedim. 

Aradığım muhatabı buldum; bu muhatap, bu kalb-i hassas sen idin. Ben, ne zaman 

hayattan incinirsem ve ne zaman kalbî bir elem duyarsam seni ararım, seninle hasb-i hal 

için bir iştiyak hissederim.  

   Bugünün sûret-i güzeranını yazmayacağım. Yalnız akşama yakın kısmından 

bahsedeceğim: 

 Saat ona gelmişti. Odama girdim. Pencerenin önünde harici seyrediyordum. Bu 

fakirler semti yine senin bildiğin halde, garibâne bir sükûn ve tenhaî içinde idi. Fakat 

biraz sonra tenha sokağı bir şemâtet, bir velvele doldurdu. Bu gürültüyü uyandıran 

kimlerdir, bilirsin, değil mi? Mahallenin, mahalleyi teşkil eden evlerin melekleri.  Şu anda 

onların çehreleri biraz kirli olduğu halde yine beyaz ve tarâvetli saçları pek temiz değilse 

de yine parlak ve yumuşaktır. Bu çocukları ne kadar sevdiğime vâkıfsın. Pencerede ne 

zaman otursam mutlaka onları seyretmek içindir. 

 Dört beş yaşında bebeklerin ellerinde birer çanta olduğu halde kışın çamurları 

yazın tozları içinde düşe, kalka mektebe doğru gidip geldiklerini gördükçe insan pek çok 

şeyler hissediyor. Mâmâfih bu çocuklar ne kadar şâtır, ne kadar nazar-firib olursa olsun 

beni bu akşam melâl içinde düşündüren bir zaruret ve sefalet tablosundan bahsedeceğim.  
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 Bu çocuklar kafilesi bizim yokuşa saptıktan sonra kalfadan, taburdan âzâde 

oldukları için hareketlerindeki intizamı kaybederek istedikleri gibi koşuyorlar; bazıları 

kendilerinden küçük arkadaşlarının çantalarını yüklenerek mini mini vücutlarının içinde 

nasıl büyük bir yürek bulunduğunu gösteriyorlardı. Âlem-i fakrı medar-ı süruru olan 

yavrular hânelerine çantalarını bıraktıktan validelerini gördükten sonra yine sokağa 

koşuştular. Hatırlar mısın? Ben bazen bu küçücükler muhâveresini dinler fikrimde saklar, 

sana da söylerdim. Bu sözler arasında ekseriya nasıl zekâların parladığını görerek seninle 

buna dair konuşurduk, düşünürdük.  

 Bugün birkaç küçük kız karşımdaki hânenin taş merdivenleri üstünde ahz-ı mevki 

ettiler: İleride hayatın kendilerine yükleteceği vazifeyi bir ehemmiyet-i tedkikkâr ile taklit 

ediyorlardı. Hakikaten kardeşim, eğer bu mini mini kızları görsen hem güler, hem hayret 

edersin. En büyükleri altı, yedi yaşından ziyâde olmayan müstakbelin bu maderleri 

önlerine oturttukları çocukların başlarını yerden aldıkları taş parça ile güya yıkıyormuş 

gibi öyle bir şefkat ve dikkatle temizlemeye uğraşıyorlar; mendillerden, bez parçalarından 

yaptıkları bebeklerini sevmeye, onları güya tervih için mini mini kollarını istimale o 

derece bir dikkat-i şefkatkâr ibzal ediyorlar ki insan baktıkça tabiatın hükm ü nüfuzuna 

hayran kalıyor. Zira bir valide ciğerparesine ancak bu kadar latif sûrette gülebilir.  

 Fakat erkek çocuklar öyle değil; o afacanlar daima haşin. Patırtıları, sesleri, 

uçurtma kavgaları ne derece müthiş olduklarını gösteriyor. Lâkin ben bunların bazı 

müstesnalarını bilirim ki zaruretin sert ve kavî kollar ile, eğdiği boynu zayıf omuzları 

üzerine düşerek biraz ilerideki uçurtmaya, hüzünle, iştiyakla bakar: Öyle bir saadet-i 

âliyyeye adem-i mazhariyyetten mütevellit acı ile arasıra göğüs geçirerek bir köşede 

mahzun ve mütefekkir durur iken birdenbire o velevlegâh-ı etfalden koşarak ayrılır. 

Çünkü annesinin bir emri onu ikaz etmiştir. Kadın ona “Aman oğlum, çabuk git, biraz 

pirinç biraz da zeytinyağı al. Şimdi baban gelir. Yorgun yorgun yemeği beklemesin. 

Zaten ben de henüz tahta silmeden geldim. Ölüyorum. Vaktiyle işimi bitireyim.” demiş 

idi. Küçük kirli ellerinde validesinin bir günlük ömr-i taab-aludu olan silik bir ikilikle 

kuruşu sıkarak süratle bakkala koşar. Avdette yine rüfekasının hay ve huy meserreti 

arasından geçtiği halde bu defa atf-ı dikkat edemez; çünkü akşam takarrüb etmiştir; 

akşama kadar çalışan sert çehreli, nasırlı elli pederi nerdeyse köşe başından dönecektir. 



72 

 

Zaten açlık da mini mini midesini ezdiğinden akşam ortaya konulacak o kıymettar 

yemeğin hayal-i dil-rubâsı ayaklarını eve doğru çekmektedir.  

Bu hali bana o çocuklar söylemez, ben bunları tedkik eder, anlarım. Kendi 

kendime daima uğraşan insanları, daha ziyâde onların yavrularını görmeyi, onlardaki 

ahzan ve meserratı anlamayı çok arzu ederim. Ekseriya onların sürurlarıyla güler, 

hüznüyle mahzun olurum. 

Bu akşam da her akşamkinin hemen aynı olan cemiyet-i etfali mütefekkirâne 

seyrettim. Gurub yaklaşıyor. Saat on bir buçuğa geliyordu. Çocuklar yavaş yavaş işten 

gelen babalarının peşinden elindeki dolu beyaz, kırmızı mendiller muhteviyatının cazibe-

i ümid ve meserretine tutularak hânelerine girdiler. Yalnız arasıra biraz geciken amelenin 

çivili kunduraları kaldırımın perişan taşları üzerinde inliyor, biraz sonra bu fakirler 

semtini eski sükûn kaplıyordu.  

İşte, bu esnada aşağıdan dokuz on yaşında bir erkek çocuğunun ayağındaki tahta 

parçalarını takırdatarak çarşıya doğru koştuğunu gördüm. Halinden anlaşıldığına göre 

yukarıda bahsettiğim çocukların en fakirlerinden idi. 

Biraz sonra avdetini gördüm. Bu defa gayet ağır ve ihtiyatkâr hatvelerle 

yürüyordu. Tam bizim pencerenin altına geldi. İki eliyle tutmuş olduğu kâsenin içindeki 

pancar turşusu renk-i ateşîniyle sanki ona kuvvet ve neşe vermişti! Gözlerini kâseye 

dikmiş, bu kıymettar yükünü zâyi etmekten rüyasında gördüğü dehşet-amiz hayaller 

kadar korkarak dü-dest-i râşedârıyla ona hayatı gibi sarılmıştı. O aralık yokuşun altından 

işitilen birkaç ayak sesi beni de, onu da oraya bakmaya sevk etti. Bu gelenler bir hizmetçi, 

on iki yaşında mes’ud tavırlı bir çocuk ve o tıfl-ı mesudun iki kara gözlü, tombul kuzusu 

idi. Hizmetçi ve çocuk kuzuları otlatmakta biraz geç kalmış olduklarından seri yürümeye 

çalışıyorlardı. Çocuk kuzuların ipini çekerek “Haydi yürü karagöz, evde bizi merak 

ederler.” diyordu.  

Zavallı fakir çocuk bu esnada her şeyi, hatta evde kendini beklediklerini, elindeki 

ateşîn ve muazzez pancar turşusunu unutmuştu. Gözleri o güzel kuzulara mürtekiz olduğu 

halde onları sürüklemeye çalışan tıfl-ı mesudun meserratından o da hissedâr imiş gibi 

yüzünde bir şule-i bahtiyarî temevvüç ediyordu. O razı idi, böylece ne kadar çok zaman 
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mürur ederse etsin! Lâkin heyhat! Mümkün mü idi? Ben bu mülahazamı bitirmeden 

mütelaşî yolcular geçtiler, çocuğun gözü önünden bir hayal, bir rüya gibi uzaklaştılar!  

O sevgili kara gözleri nazarından kaybedinceye kadar olsun doya doya görmek 

arzusu onu sarsmış olmalı ki süratle arkasına, kuzuların geçtiği tarafa döndü. Eyvah. 

Göremedi. 

Bir sukut, sert ve bî-insaf taşların parçaladığı bir kâsenin enin-i canhıraş[ı] yalnız 

o bî-çâreyi değil, beni bile korkuttu. Takip ettiğim mesut yolculardan nazarımı süratle 

pencerenin altına çevirdim. Zavallı çocuk, benim nazarımdan evvel, kara gözlerin cihet-i 

azimetinden çevrilmiş, o mebnâ-yı kıymettarın kaldırım taşları arasında yatan enkaz-ı 

perişan ve melâl-i averi üstüne kapanmıştı… Ne yapmak istiyordu? Ve ne yapabilirdi? 

Hiç, topraklara karışarak reng-i ateşîn ve iştiha-bahşını kaybeden, çamur haline gelen o 

kıymetli muhteviyat toplanabilir mi idi?  

Gidemiyordu. Kırık kâse parçalarını, turşu tanelerini lerzan elleri ile karıştırarak 

kalbi bir bükâ-yı elemle eziliyor, söyleniyordu. Bir ayak sesi onu büsbütün sarstı, süratle 

ayağa kalktı; ağır hatvelerle ona doğru yaklaşan iri bir vücut akşamın karanlığı içinde 

gözlerine daha büyük görünüyordu. Sert bir ses: 

-Hasan! 

dedi. Ve çok cevap vermedi. Başı kâse kırıklarına doğru eğildi. Kendisini çağıran yanına 

geldi. Bu kırk beş, kırk sekiz yaşlarında fakir bir işçi çocuğun pederi idi.  

O da felaketi gördü; asabi bir hiddet kuru ve kavî vücudunu titretti. Nasırlı elini 

kaldırdı: 

-Ah, haylaz, kâseyi kırdın ha, şimdi ne yiyeceğiz?  

Darbe etmek üzereydi. Yüreğimin üzüldüğünü hissettim. Az kaldı pencereden 

“Vurma!” diyecektim. Lâkin darbe etmedi. Çocuğun titrek ve ağlar sesi: 

-Babacığım, babacığım! Karagöze bakarken düştü! diyordu. İşçi elini yanına 

indirdi. Bu tazallüm, bu mazeret-i masumâne onun felaket ve fakr ile katılaşan kalbini de 

üzmüştü. O da oğlu gibi sakit kaldı; onun da gözleri bir ye’s-i amik içinde oğlu ile kendi 



74 

 

arasında yatan nafakalarının bakiye-i harabına dikildi. Bu hal çok devam etmedi. Başını 

kaldırıp oğlunun yaşlı gözlerini asabındaki lerze-i havf ve heyecanı görünce her şeyi 

unuttu. İhtimal bir kısa ye’s-alud zaman zarfında levhâ-yı hayalinde kendi küçüklüğünü 

görmüştü. İhtimal böyle birçok zamanlar evde güzel bir kuzu, bir uçurtma için eve 

gitmekte gecikmiş. Elindeki ekmek, tuz parasını düşürmüştü!  

Mahrumiyetin ne demek olduğunu bilen baba, çocuğunu sakitâne ve bî-tabâne 

kucakladı; bu nevâziş-i peder zavallı yavrucağı gözünde el-an sirişk-i kederi olduğu halde 

tebessüme, meserrete sevk etti.  

-Ama görsen baba ne kadar güzel idi; hem de iki tane idiler. 

 Peder cevap vermedi. İkisi de o kırılmış dağılmış toprak, turşu enkazına son bir 

nazar-ı ızdırab ve yeis atarak hânelerine doğru ilerlediler… 

Bilmezsin kardeşim bu vaka bana ne kadar tesir etti! 

Sâlime Servet Seyfi 
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Sayı: 52 

Sayfa: 74 

Kardeş Mektupları 

İstanbul – Eylül, 1316 

(Hususî bir mektuptan müfrez) 

 Azizim Ali,  

Şu elimdeki beyaz kâğıt gönlümdeki bütün endişeleri ve tahassürleri sana isal için 

karalanacak. Fakat insanları kemiren, hayatın en muhrip düşmanları olan bu iki arıza-i 

kalbiyyemin şiddet-i kâmilesini acaba sana ihsas edebilecek mi? Görüyorsun ya, bu 

perişan yazılar arasında biraz da iğbirar-i kalb var! Bilmem kaç ay oldu, biz bu kadar 

defalar “Ali!” dedik de sen bir kere “Valide! Peder! Abla!” demedin. Bizi unutmak, 

rûhen, bedenen, sana merbutiyetleri bizimkine makis olmayacak, birtakım ecânibin 

Musâhabeti yahut latif bir seyranın neşve-i bî-suduyla bizi artık yâde vakit bulamamak! 

Oh! İşte bu, bilir misin, pederini ve valideni ve rûhunun en kıymettar bir parçası olduğun 

için her an seni takdis eden ablacığını ne kadar mahzun eder! 

 Bu uzun sükûtunun bizi en zedelediği, perişan, melül ettiği noktanın rûhumuz 

olduğunu bilirsin, değil mi? O rûhlar ki sende onlara o kadar merbutsun. Ben öyle ümit 

ediyorum ki oralarda, o yabancılar ülfeti içinde, o velevledâr daire-i nâ-aşinada sen de 

incinirsin. O halde seni münşerih eyleyecek ve bizi mesut edecek olan latif îtiyadat-ı 

maziyyeye ne için avdet etmeli? Ben bu soğuk sükûtun her gününü en azab-engiz bir ateş-

i intizar içinde geçirdiğimi hiç tereddüt etmeden yazabilirim. Eğer ümid olmasaydı bu 

ateş daha tâkat-fersa olacaktı. Fakat benim kıymetli kardeşim, her sabah “Bugün Ali’den 

mutlaka mektup vardır!” ümidiyle kalktığım, her akşam “İhtimal yarın gelir!” ümidiyle 

gözlerimi kapadığım halde yine günler uzun ve asırlar gibi ağır mürur etti. Bu her gün 

yeniden ölen ümitlerimin elem ve ızdırabı beni ne kadar yeise düşürmüş olmalı ki 

hissiyat-ı kalbiyyemin takrir ve tebyine hizmet için kullandığım kalem ve kâğıt bile 

günlerden beri elime bigâne kalmış. Sana yazmaz isem yazacak hiçbir şeyim 

bulunmazmış gibi muattal oldum. Sana hitap edemez isem kimseyi, hatta latif penbe bir 

çiçeği bile layık-ı hitap bulamıyorum. 
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Kal’a-i Sultaniyye – 12 Temmuz 1315 

 Azizim hemşirem, 

 Kamer bu temmuz gecesinin sükûn-ı amik ve şiir-amizi içinde yavaş, yavaş 

Anadolu sahili üzerinden yükseldi; oh. Bu ne hayat-perver itila!  

 Fezâ-yı nâ-mahdudun nilgunî-i can-rübası üstüne bu saf ve sakit kurs-ı simin ne 

kadar yakışmış… 

 Şems şâşaadar ve azamet-nümun gibi hayret-engiz bir ihtişam-ı ziya içinde 

koşmuyor… Ondaki reftar-ı vakar ve azamet bunda yok; lâkin ben herhalde bunu ona 

tercih ederim. Ona hayret, buna safiyet ve muhabbetle bakarım. Şemsi bir hükümran-ı 

azamet-şiara benzetirim. Kameri saf ve nazik bir kız zannederim ki bir reftâr-ı aheste ve 

mahcup ile yürür, etrafına hava-yı muattar-ı safiyet ve iffet neşreder.  

 Her şeyin, bütün etrafın sâmit kaldığı leyal-i rûhânîyyede kameri, asuman-ı mînâ-

fam içinde altındaki deryâ-yı vesî ve hâbîdenin sathî nurlarıyla okşar iken hiç gördün mü? 

 Bu duhter-i leyalin cephe-i pak ve nuranîsine dikkat ettik mi? Oh, ben birçok 

geceler baktım. Ondan ebhar-ı vesîanın sathına, ağaçlarının ayaklarını öpen şukufelerini 

koyu gölgesi altında saklayan ormanlıklara, vakarlı dağların şevahik-i âliyyesine dağılan 

o nur nasıl tarif olunur! O, şua-ı şems gibi değil, yakmaz, kamaştırmaz. Sanki onda 

birtakım havass-ı maneviyye-i saire var; sanki ormanların sîne-i sâyedar ve sükûnuna 

girdiği gibi ta kalplerimizin a’mâkına da girer, rûhumuza temas eder; okşar; bir tesir-i 

nevâziş bırakır… Herkesi bilmem, lâkin ben bunu hissederim, tarif edemem.  

 Kamer yükseliyor, geminin kamarası üzerinde bu hale bakıyorum… Kamerin 

biraz önünde bir küme bulut var. Oda ağır bir revişle ilerliyor: tabikat-ı âliyyede bulduğu 

bir ceryan-ı havaî içinde seyahat ediyor. Anlıyorum ki ikisi bir noktada birleşecek bunca 

yer avare semanın bu saha-yı saf ve maîsine bilmem nasıl girmiş… İhtimal evde pişman, 

etraftaki sükûnete, rûhânîyete, letâfete kendisinin bir münasebeti olmadığını görüyor; 

âfâk-ı cenubiyyeye doğru uzaklaşmak istiyor; bu saha-i asude-gîden çıkacak, mahuf 

fırtınaların herc ü merc ettiği mecnun dalgaların köpürdüğü, inlediği menatık-ı baride-i 

cenubiyyeye, nevahi-i müthişe-i baideye gidecek; orada korkunç, yorulmaz rüzgârların 

arasında bir sürat-i harika ile koşacak, atılacak. Yağmur dökecek kar saçacak… Cereyan, 
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onu kamerin önünden geçmeğe mecbur ediyor; işte iki aşina-yı feza birbirine rast geldiler. 

Selamlaşıyorlar, etraf biraz karardı. Envâr-ı kamer sehab-parenin nikat-ı rakikasından 

intişar ediyor. Ne şâyan-ı temaşa levha! Bulut bir renk-i simin içinde kaldı, yalnız nikat-

ı kesifesinde bir esmeriyet-i latife var, kamere müsadif olan kısmın etrafında gayet açık 

turunç renginde bir [d]aire teressüm etmiş gibi görünüyor. Bulut sanki büsbütün durdu: 

Acaba bunlar yekdiğerine neler söylüyorlar? Ne gibi esrar tevdi ediyorlar?.. 

 Nihayet sehab çekildi, gidiyor… Her taraf evvelki renk-i latifi aldı, sahildeki 

ağaçlar artık birer müşevveş, müphem hayal gibi görünmüyor. Sanki ta uzaklardaki 

tepelerin kamere maruz olan sütuh-ı mailesine bir anda gayet ince gümüş tozu döktüler. 

Nücum-ı tabdâr her taraftan bu muvasale-i âşıkâneyi seyrediyorlar. Ah bu 

cazibedâr uyun-ı sema! Nur-ı kamerin emvac-ı bahrla ilk defa hem-aguş oldukları leyl-i 

aşinaîden sonra maziye karışan edvâr ve ebsâr-ı medîde içinde neler gördüler, neler 

işittiler! Lâkin söylemezler!.. Daima sakit ve etrafta cereyan eden vekayie karşı la-kayd 

kalırlar. 

25 Temmuz gece saat 1 

 Kardeşim, görüyorsun ki yukarıki satırları sana hitaben yazdıktan sonra bırakmış 

ve ancak on iki gün sonra tekrar yazmaya başlamışım. İhtimal “Bu ne kadar tembellik.” 

diyeceksin. Buna “Hayır!” cevabını veririm: Kardeşim! Bilirsin ki ben o kadar tembel bir 

adam değilim. Vazife-i askeriyye, yazıcılık beni her gün işgal eder. Bu kelimeyi 

kullanmaktan korkuyorum, çekiniyorum. Fi’l-vaki yazı yazmıyor değilim, fakat buna 

masruf olan say u gayretim iki noktaya, iki mütehalif fikre tabi olmuştur. Bunlardan biri 

âsar-ı edebiyye, diğeri âsar-ı ciddiyyedir. 

 İşte ben yazıcılığın bu iki kısmına çalışıyorum. Yalnız bir şey var, âsar-ı 

ciddiyyemi umum için, âsar-ı edebiyyemi diyemeyeceğim. Diğer yazılarımı ise kendim 

için yazıyorum. 

* 
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Sayı: 55 

Sayfa: 133 

Kardeş Mektupları 

(52. nüshadan ma-bad) 

 Onun için birincisini saha-i matbuata korum, ikincisini ömür defterimin içinde 

yazıhânemin bir köşesinde habide-i nisyan olur gider. Âsar-ı tarihiyyemin sahaif-i 

matbuasını birçok eller açıp kapayabilir: Lâkin âsar-ı edebiyyemin sahaif-i perişanını 

benden başka kimse açmaz; onları ben yazar, ben okurum. Kendilerini terkip eden 

kelimeler bir nazar-ı ecnebî altında muzdarip olur; o nazarda bir şule-ı itiraz ve istihza 

görüyorum, zannederi; utanır. Nazar-ı vukûf karşısında dersini iyi bilmeyen bir şakird 

gibi kendisine itimadı yoktur. Bilmediği bir eve giden garip gibi hüsn-i kabul 

göreceğinden şüphelidir.   

 O mahcup kelimeler yalnız bana açılır; yalnız bana tevdi-i maani eder; geçmiş 

zamanlarımın tahassüsatını, teheyyücatını, meserratını gösterir; bu hususta biraz noksan 

iktidar ibraz etse bile benim affedeceğimden, daha doğrusu fark edemeyeceğimden 

emindir. O mini mini kelimeler pekâlâ bilirler yahut biliyormuş gibi görünürler ki onlar, 

benim için, çirkin olduğu halde validesinin gözüne güzel görünen çocuklar gibidirler… 

 Maksadım 12 Temmuzda yazmaya başladığım mektubu ancak on üç gün sonra 

itmam edişim yazıcılıkla uğraştığımdan ileri geldiğini söylemek idi. “Bu ne dehşetli 

yazıcılık! İnsan ne kadar meşgul olsa da bir mektubu on iki gün zarfında itmam eder?” 

diyeceksiniz! Fi’l-vaki bu sözde hakkınız vardır; lâkin isterim ki, mektuplarım tamamıyla 

tahassüsatımı şerh etsin, rûhumun iştiyak ve tahassürünü nakleylesin, meserratınızla nasıl 

mesrur, ekdarınızla ne derece mükedder olduğumu, evvelki için tebriklerimi ve ikinci için 

tesliyelerimi bildirsin. Böyle bir mektup ise beş dakika evvel Turgut Reis’in Trablus’u 

hangi tarihte fethettiğini düşüne düşüne yorulmuş bir kafa ile yazılmaz. Zaten sizin hayata 

karşı beslediğiniz infial ve iğbirar-ı amiki bilirim. Bu iğbirarı sizden dûr edebilmek ne 

kadar müşkil olduğunu da anlarım. İşte o müşkile çare olacak vâsıtalar bulmak ve bunları 

birer kisve-i teselli içinde arz etmek için çok düşünmeye muhtaç olurum. 
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 Kardeşim beşeriyet için halinden şikâyet bir âdettir. Bir iptilâdır. Bundan 

vazgeçilemez. Yalnız bazılarının şikâyeti daha derin, bazılarının daha hafif olur. Bu derd-

i şikâyete en münasip çare yalnız kendi ıztırabat-ı haliyyesini düşünmeyip biraz gözlerini 

etrafa çevirmek, dikkatle bakarak gördüğünü hakkıyla muhakeme etmektir.  

Zaman, felsefe-i hayatiyyenin “Kendinden fenasına bakıp şükret.” sûretindeki 

eski bendinin kuvvetini tenkis edemez. Fi’l-vâki bu söz adi, kısa, sert bir emir gibi 

görünür; keder-nâk ve meftur kalplere haşin gelir. Bu gibi kalpler ise huşunetten – bir 

deva da olsa – hoşlanmaz. Beyâban-ı ekdarın yolları dikenlidir. O kalp oradan ravza-i 

asudegîye geçirilmek istenirse kuvvetle tutulup çekilmemeli; dikenler büsbütün onu yırtıp 

kanatmaması için yavaş yavaş götürmelidir. Lâkin hemşirem, emin olunuz ki o sözlerin 

huşuneti ikinci bir nazarda kaybolur. Ekdar için bu söz kadar müessir ve sehil bir teselli 

bahşeden yoktur: Etrafına, kendinden fenasına bakmak! 

 İşte bütün felsefe-i hayat bunda. Etrafınıza bakınca milyonlarca insan 

göreceksiniz ki hepsi ıztırap çekiyor. Hepsinin bir derdi var. Lâkin bazılarının ekdarı o 

kadar büyük ki o anda sizin ekdarınız nazarınızda, fikir ve hayatınızda küçülmeye başlar; 

hatta bazen onu tamamıyla unutarak başkasının ekdarını teskine bile uğraşırsınız.  

 Mesela sizin yanınızda şefkatli bir valideniz hayatının uzun senelerinin mahsul-i 

kıymettarı olan sizi aguş-i şefkatinde sıkmakla bahtiyar, sizi gördükçe çehresinde bir 

renk-i meserret tecelli eder. Beyaz saçlı bir muhterem pederiniz var. Bu iki vücud-ı aziz 

ömr-i beşerin bütün sinin-i ızdırap ve tebeddülatı, bütün edvâr-ı endişe ve ümidi içinde 

size sahip olmak, sizi büyütmek, sizi bahtiyar görmek için başbaşa verip çalışmışlar; 

büyüdüğünüz halde yine onlar sizi henüz üç yaşında bir çocuk imişsiniz gibi muhafazaya, 

tesrire hâhiş-ger, her sabah bir dikkat-i amika ile çehrenizi muayene ederler, en samimi, 

en hakiki bir hisse tercüman olan tatlı sadâlarıyla: 

 Bu sabah inşallah iyisin çocuğum!  

derler. Hemşireleriniz, biraderleriniz var. Sizi hayatları kadar severler. Sizinle mükedder 

olurlar. Hayatınız âzâ-yı ailenin aguş-ı dikkat ve şefkatinde geçer. Bu hayatta keder bile 

olsa herhalde en büyük kederi değildir. Bir de etrafınıza bakınız: 
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 Kimsesiz kızlar, bütün hayatında evladı için çalıştığı, evahir-i eyyamını onların 

daire-i meserratında hoşça geçireceğini ümit ettiği halde müthiş bir süratle hepsini 

birbirinin arkasından soğuk, eritici toprağa tevdi etmiş, cihanda fikrindeki hatırat-ı elem 

ve ızdırabıyla bî-kes, garip kalmış ihtiyar pederler, valideler herkesin bir tekme vurduğu, 

feryad- vapesin alamına heyet-i umumiyye-i beşerin velvele-i istihza ile cevap verdiği 

sefileler… Daha neler var! Onlara kimse teselli değil, yaşamak için bir lokma ekmek bile 

vermez. Ekdarını anlamaya, iştirake değil yüzlerine bakmaya bile kimse teşebbüs etmez, 

onların sabahleyin sıhhatlerini soracak pederi, çehresinden endişesini anlamaya çalışacak 

validesi, mükedder günlerini avaze-i şetarete boğacak küçük kardeşleri, yaşamak, 

tahammül etmek, ümit eylemek için hal-i masumânesiyle kuvvet verecek çocukları 

yoktur. Ah, kederlerimiz ne kadar derin olsa yeis-i hakikîye kapılma[ya]lım. Mademki 

sizi sevenler bâis-i ızdırabınız olanlardan çoktur, hal sizindir. Mademki melek gibi 

çocuklarınız dizinizin dibinde oynamakta, masum nazarlarıyla size bakmaktadır. Saadet 

sizindir. Mademki ekdarınızdan anlayan, tesliyeye çalışan mevcuttur; o keder en büyük 

keder değildir… 

 Siz yarın açlıktan ölmemek için ne yiyeceğinizi düşündünüz mü? Siz aç yattınız 

mı? Siz yetiştirdiğiniz genç kızınız ağır hasta iken tedavi edecek ilaç değil, yedirecek 

ekmek bile bulamayarak metruk bir hânenin karanlık odasında kızınızın her an daha 

ziyâde solan çehresini gözyaşlarınızla solgun yanaklarınızı ıslattığınız halde seyrettiniz 

mi?.. 

 Bunlar, böyle bedbahtlar vardır, şu anda her biri bir köşede ızdırap çekiyor, bunlar 

şairin fikrinde vücut bulmamıştır; insanlar arasında oynanan hesapsız faciaların, 

felaketlerin aktörleridir ki oynadıkları rollerin bütün ızdırabat ve alamıyla, bütün mihen 

ve meşakkıyla bizzat hissederler. 

 İşte kardeşim, “Senden fenasına bak!” demek için yukarıki satırları yazdım. 

Görülüyor ki bu söz şekl-i zahirîsi kadar kaba, münasebetsiz değildir; büsbütün teskin-i 

ekdar etmese bile istîdad-ı tahammül ve hiss-i ümid bahşeder.     
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Sayı: 56 

Sayfa: 152 

Kadın ve Edebiyat 

Prenses Kadriye Hüseyin Hanımefendi’nin “Nelerim” ve “Temevvücat-ı 

Efkâr” Namındaki Eserlerine Dair. 

“Kadın ve Edebiyat” ser-namesi iki türlü anlaşılabilir: Biri, kadınların eşhas-ı 

vaka ve melhame-i şuara olarak edebiyat üzerinde icra ettikleri tesir; diğeri de müellife 

sıfatıyla âlem-i medeniyyette işgal eyledikleri mevki. İlk tarz-ı telakkîyi mevzu ittihaz ile 

şâyan-ı dikkat tetebbuatta bulunmak ve böylece kadınların ta ezmine-i kâdimeden beri 

edebiyata, ale’l-umum sanayi-i nefîseye ve dolayısıyla akvamın tenzih-i his ve fikrine ne 

derin tesiratta bulunduklarını araştırmak şüphesiz pek mühim ve pek cazip bir meşgale 

olur. Lâkin bu nokta-yı nazardan bir Musâhabe yazmayı ileriye tâlik ederek bugün size, 

ufk-ı edebîmizin cevf-i hazinini tesrir ve tezyin eden bir necm-i şiir ve sun’dan, prenses 

Kadriye Hüseyin Hanımefendi’den bahsetmek ve bu vesile ile muharrirelere ait umumî 

birkaç satır yazmak isterim. 

 Bütün Memâlik-i cihandaki erkekler – muhitlerinin derece-i medeniyyet ve 

terakkisine göre az çok – tekmil-i meşâgil-i ciddiyyeyi kendilerine hasr olunmuş 

addettikleri için, bir zamanlar edebiyatla iştigali bile rûh-ı rakik-i nisviyyete nisbeten 

fazla ciddî, fazla ağır telakki ederler ve mesela Fransa ve İngiltere’de, eser neşreylemeye 

teşebbüs eden kadınhlara “ba – blue” yani “maî çorap” lakab-ı garibini ithaf ederek 

eğlenirlerdi. Bu istihzalarda, müellifelere yalnız halk değil, bâ-husus erkek muharrirler 

tarafından tevcih olunurdu. Moliere’in “Âlim Kadınlar” namındaki mudhikesi ile Lord 

Byron’un “ba – blue”lar hakkında neşretmiş olduğu fıkrat-ı hicviyye meşhurdur. Maa-

hâzâ kadınlar, hodbin biraderlerinin mümânaat ve tezyifatına rağmen hemen her şube-i 

mesâîde nasıl günden güne daha büyük muvaffakiyetlerle ilerliyorlarsa edebiyatta da 

a’sar-ı kâdimeden beri şahsiyet-i güzidelerini göstermişlerdir: Mektup yazmak 

sanatındaki mahâretine hayran olduğumuz Madam De Sevigne, efkâr-ı hakimânelerini 

hala takdir ettiğimiz Madam De Maintenon ile Madam De Stael, on dokuzuncu asır 

hikâye-nüvislerinin ser-firazanından olan George Sand ve George Eliot… tekmil bu 

zümre-i nisvanın bıraktıkları âsar-ı muhalledenin tarih-i edebiyattaki mevki-i mümtazını 
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kim inkâr edebilir? Ve bâ-husus, bugün hukuk-ı içtimâiyye ve siyasiyyelerini delâil-i 

şedîde ile iddia eden “süfrajet”lerin avaz-ı mücadelatıyla tanin-endaz olan bir asırda 

belediye reisi, hekim, avukat ve … arabacı kadınlara aguş-ı adaletini açan yirminci asırda, 

edibe ve şairelerin mesâîsini istihfaf etmek nasıl kabil olur? Esasen, hukuk-ı nisvan nokta-

yı nazarından tamamıyla “iptidâî” bir halde bulunan memleketimizde bile Nigar, Fatma 

Aliye ve Halide Hanımefendiler gibi muktedir müellifelerin yetişip mazhar-ı takdir 

olması, edebiyatın rûh-ı nisviyyete en çok yakışan bir meşgale-i fikriyye olarak telakki 

edildiğini ıspat eder. Hakikaten de kadınların rikkat-i kalbi, nezâket-i efkârı, hassasiyet-i 

müfritesi – hususiyle roman ve şiirde – pek mühim meziyetlerdir. Kadriye Hüseyin 

Hanımefendi de bütün bu meziyetlerle beraber öyle bir ciddiyet-i muhakeme, öyle bir 

metanet-i üslub var ki kendilerinin pek genç bir kız olduklarına güç inanılır. Şehbal’de 

“Nilüfer” imzasıyla intişar etmiş olan “Sancak nedir? Muhabbet nedir?..” tarzında bir 

silsile-i hikemiyyatı havî “Nelerim” namındaki eserini mütalaa ederseniz bu hayret-i 

takdir-kârânemi layıkıyla anlarsınız. Bu gibi hikemiyatın yek-nesak ve bî-renk olmaması 

ne ince bir zekâya ne mümtaz bir terbiye-i fikriyyeye, ne zarif bir tarz-ı ifadeye ve’l-hâsıl 

ne yüksek bir şahsiyet-i maneviyyeye mütevakkıf olduğunu bildiğimiz için, Kadriye 

Hüseyin Hanımefendi’nin muvaffakiyetini pek şâyan-ı iftihar bulmalıyız. Bu küçük ve 

kıymettar eseri beraber karıştıralım:  

 “Hürriyet, medeniyet-i hakikiyyenin tekemmülü derecesinde kesb-i ehemmiyet 

eden bir kuvve-i muazzamadır. Kadın âlem-i vücuda fedayi olmak üzere gelmiş bir 

mahluk-ı latiftir. Letâfet-i hilkati en kuvvetli ve en metin meveddetler icadına 

muktedirdir. Kadın, efkâr-ı beşere hayâlât-ı ulviyye mülakkini olduğu için itila-yı ümem 

kendi emriyle husule gelir. – Medeniyet, münevver halkın cühela üzerine tasallut-ı 

ebedîsidir.” 

 Bâ-husus ehval-i hazıramızda kemal-i ehemmiyetle düşünülerek tamik edilmeye 

layık olan bu pür-vakar fikirlerin arasında temayülat-ı asrîmizi tezyif eden keskin bir 

handeye, muhabbet ve vefâdan, medeniyet ve saadetten şüphe eden bir nazar-ı 

müstehzîye tesadüf etmek güç değildir:  

 “Hürriyet. Mevzu-i aslîsini idrak etmeyenler nezdinde dile kolay gelir bir kelime-

i müstameledir. – Şükran. Zamanımızda kadr ü kıymetten düşmüş bir fazilet-i atikadır. – 

Medeniyet. İhtiyacatın izdiyadı ve hissizlerin tekasürüdür. – Saadet. Sağlam bir başa, 
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kuvvetli bir mideye, sert bir kalbe mâlik olmaktır. – Vefâ. Hakk-ı tedavülden iskatla 

kamuslarda hıfz edilmiş köhne bir kelimedir. – Muhabbet, asrımızda maddiyyunla 

imtizaç edememiş bir tarâvet-i rûhânîyyedir.”  

 “Nelerim”i kapatmadan evvel. Kadriye Hüseyin Hanımefendi’nin daima şâyan-ı 

dikkat bir letâfeti hâiz olan hususiyet-i beyanını gösterir birkaç fıkra nakletmek isterim:  

 “Mal, varislerine bekçiliğinden dolayı buhalaya vesile-i azab-ı derundur. – Hayat, 

su gibi kabına göre renk alan mevaddın en latifidir. – Hande, ağyarı yar etmek için araya 

giren bir sulh memurudur. – Bûse, muhabbet arasının en tatlı bir balıdır. – Gençlik, hayat 

ipinin çocukluğu ihtiyarlığa bağlayan bir düğümüdür. – Çiçek, cemal-i tabiatın kemal-i 

letâfetini ıspat için mahkeme-i enzara gelmiş bir şahittir.”  

 Bu hususiyet-i zarifeyi bir mecmua-i müşâhedat ve tahassüsat olan “temevvücat-

ı efkâr”da dahi buluruz. Mesela muharrire, yeni medeni Mısır’ın geniş ve muntazam 

yollarıyla bir tezad-ı tam teşkil eden dar ve ivicaclı bir sokaktan geçerken, bu “eski 

Kahire”nin sekenesine bakarak diyor ki:  

“Şu mesut bakışlı sade insanların teamülünü, taayyüşünü taneler gibi bir şirazeye 

geçirsek, acaba tesbih hayatlarında şâyan-ı dikkat kaç durak yeri sayabilirdik?” Eserin 

diğer bir yerinde bir mevlid-i şerif gecesi, cedd-i ekberi büyük Mehmet Ali’nin camiini 

uzaktan temaşa ederek düşünürken, onun “ince ve narin minarelerini tezyin eden 

şerifelerinin, dört zerrin bazubend-i zî-kıymet gibi asumanda lemean” ettiğini söylüyor.  

 Zikrettiğim şu birkaç misali okurken Kadriye Hüseyin Hanımefendi’nin 

üslubundan, teşbihlerinden ne saf bir “rayihâ-yı şark” intişar ettiğine dikkat etmişsinizdir. 

Ve bu hakikaten şâyan-ı takdirdir; zira Fransızca ve İngilizce eserlerle tevaggule rağmen 

bu rayihâ-yı şarkı muhafaza edebilmek pek kuvvetli ve pek ciddi bir şahsiyete 

mütevakkıftır. Yalnız “temevvücat-ı efkâr”ın müellife-i muhteremesi müsaade 

buyururlarsa üslubunun bazen aldığı şive-i resmiyyete, “gülistan-ı kıymet-beyan, 

aramgâh-ı azimet-iktinah” gibi ağır secilere “ayine-i devran, lenger-endaz, gergi gibi, 

havale-i sem’” tarzında bugünkü edebiyatımızda pek müstamel olmayan eski tabirlere 

itiraz edeceğim. Bâ-husus ki rengin ve sade bir üslup ile yazabildiklerini eserlerinin 

umman-ı sahifesinde ıspat ediyorlar. Lâkin teferruattan ibaret olan bu noktada ısrar 

etmeyerek “temevvücat-ı efkâr”da görülen iktidar-ı tetkik ve tasviri methetmek ve tekmil-

i eserde muhtez olan bir histen, Kadriye Hüseyin Hanımefendi’nin kalb-i rakik ve asilini 
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dolduran hiss-i vatan-perverîden bahsetmek isterim. Paris’te “Pére Lachaise” mezarlığını 

gezerken:  

 “Bu müzeyyen ve her bahçe derununda viran bir kuşe-i nisyanda” kalmış mekabir-

i İslamiyye’ye tesadüf edince: “Müslüman, hep Müslüman zavallı garipler! diyor. 

Kabirden kabire giderek isimlerini okudukça yürümek râşe ve halecanlarından müttezzi 

oluyordum.”  

 Fransa’nın en güzel eyaletlerinden birinde seyahat ederken, menazırın letâfetine, 

“Rouen” şehrinin eğlencelerine rağmen vatanını tahassürle hatırlıyor ve gurbette vatanını 

arzu etmemeyi bir “sakamet-i zevk ve tabiat” addediyor. Sinematografta Trablusgarp 

vekayi-i müellimesini görürken, kalbi gayz ve ızdırap ile kanıyor; kalemi nefret ve isyan 

ile muharebenin dehşetini tasvir ediyor: 

 “(…) önlerine gelen silahlı ve silahsız kadınlar, çocuklar ve ihtiyarlar hep yerlere 

seriliyordu. Ürkek mini mini yavrular hedef-i nişan addoluyor; masum kadınlar kurşuna 

diziliyor; melce arayan [i]htiyarlara kıyılıyor… Top sesleri kılıç şakırtıları, hayvan 

gürültüleri, avazeler, vâveylalar şiddet, sürat, dehşet! Vücutsuz başlar. Ayaksız bacaklar, 

parmaksız eller, mahuf simalar… Katliam, katliam, her köşede katliam! İtilaf-ı müselles 

haykırdı. İngiltere gürledi. Fransa şaşırdı, dünya inledi… Garbın şark memleketinde bu 

sûretle acemilik ibrazı her ne kadar zevksiz umurdan mâdud idiyse de… olan olmuş idi! 

Trablus’un beyazlığı ebediyyen hun-ı şehâdete boyanmış, kan her yerden damlıyor. Her 

handeden akıyor, her yürekten süzülüyordu… Hep o renksiz, sadâsız hayat-ı asudegî 

İtalyan toplarıyla mahvolmuş! Trablus dört bin şehidin, medeniyet namıyla gasp edilmiş 

vahşet kurbanlarının acısıyla titremiş idi.”  

 Mısır’ın edebiyatımıza ihda ettiği bu yeni eserdeki mezaya-ı güzideyi layıkıyla 

gösterebildim mi. Bilmiyorum. Fakat rûhunu şark ve garbın bedâyiyle perverde etmiş 

olan Prenses Kadriye Hüseyin Hanımefendi’nin istikbal-i edebîsinin büyüklüğüne kâni 

olduğum cihetle, kendilerinden ilk defa olarak bahsetmek saadetine nail olduğuma 

memnun ve müftehirim. 

-Nişantaşı, 29 Mayıs, 1328- 

İzzet Melih   
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Sayı: 58 

Sayfa: 192 

Kardeş Mektupları 

Eylül 1316, İstanbul 

Kardeşim, 

İnsan ne kadar gariptir! Kendim muhtaç-ı tesliyyet iken bir derd-i bigâneye karşı 

– velev ki cüzî bir zaman için olsun – kendimi unuttum; bilmediğim bir hayatı düşündüm. 

Onun için pek bir hiss-i merhametle ağladım. Teessüratımın derecesini şundan anla ki 

güya benim derdim imiş gibi şu mükâlememize bile dâhil ettim. Ne ziyanı var. Başkaları 

da insan, hem-cinsimiz değil mi? Onların da bir validesi, bir hemşiresi yok mu? Ben o 

vücutları tanımıyorsam valide, hemşire muhabbetini de tanımıyor muyum? Hissetmiyor 

muyum? Her kadının rûhunda meknuz olan şefkat ve merhamet-i amikaya istinaden – 

tesadüfün yardımı ile işittiğim – bir nale-i ye’sten müteessir olamaz mıyım? Kendisini 

bilmediğim, lâkin bir vâsıta-i gayr-ı muntazıra ile rûhunu, oradaki yaralarını gördüğüm 

bir zavallı insana acıyarak birkaç katre gözyaşı dökemez miyim? Beni kederlendiren şey, 

bir yarım mektuptur. Ben, bunu bir kitabın sararmış, tozlanmış yaprakları arasında 

buldum, okudum. İhtimal bunu yazan, çocuklarının, genç zevcesinin enin-i ihtiyacına bir 

çare-i acil bulabilmek için kalkmış, onu, bu kitabın arasına yine almak, yazıp bitirmek 

ümidiyle saklayarak yarım bırakmış! 

 Birkaç gün evvel enişten elinde bir kitap ile odamdan içeri girdi. Birkaç gündür 

rahatsızdım. Bu okumamış olduğum kitap için sevindim. Beni birkaç gün eğlendircekti. 

O gece epeyce okudum. Çevirdiğim yaprağın birisinde ince çizikli maî bir kâğıt nazarıma 

tesadüf etti.  

 Pek az insanların mağlup olmadıkları sâika-i merak ile kitabı bıraktım. Dörde 

katlanmış olan bu kâğıdı, bu sahife-i alamı, bu boğulmuş feryadı okudum. İşte, buraya 

aynen yazıyorum, bilmem, seni benim kadar müteessir edecek mi?: 

 “Beni terk edeceğini, bir daha seni görmeyeceğim kadar uzaklara gideceğini 

bildirmişsin ah, buna her vakit muktedirsin. Benim muhabbetimin seni sevmek, senin ne 
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emrin olursa her vakit itaat etmekten başka bir şey olmadığını bilmez misin; fakat, 

merhamet et. Bu kararı, emri, vermeden bir kere daha beni, benim senin için fedâ 

ettiklerimi düşün. Ben, hayatta sana vâsıl olabilmek için mahvetmemiş nemi bıraktım? 

Bütün mesudiyet-i haliyyemi senin bir tebessümünü görebilmek için ezdim. Sâmiamdaki 

aks-i sadânı ihlal ediyor diye kızımın sadâ-yı masumundan dûr oldum. Saadet-i haliyye 

ve müstakbelesini temine söz verdiğim bir hayatı seni düşünmek için unuttum. O, bana, 

kendinin mahv olan saadet ve muhabbetine ağlarken ben de sana, senin hicranına 

ağlardım! 

 “Eyvah! Senin birdenbire dûçar olduğun felaketi haber aldığım anda hissettim ki 

artık size edebilecek olduğum fedâkârlık ne aileme çektirdiğim ızdıraplar, ne de benim 

gözyaşlarımdır; benim küçücük servetim bu zarureti def’e kâfil olmadığı halde ben yine 

kendimi bir cehalet-i müdhişe ile bu saha-yı harabîye attım… Seni hayatta mesut 

görebilmek. O seni kurtaramadığım felaket-i müdhişeden seni, senin de haberin olmadan 

tahlis edebilmek için kimleri fedâ ettiğimi biliyor musun? Eyvah, bari seni olsun 

kurtarabilseydim!... 

 Bu çaresizliğin karşısında ne kadar çırpındım; sen bir vakar-ı asaletle o bar-ı 

ihtiyacın kahrı altında metanet gösterirken ben de bütün refah ve saadetlerini renk-i 

ihtiyaca bürüdüğüm ailemin arasında seni düşünür; onların sükûn-ı mazlumâneleri, 

sararmış çehreleri, yaşlı gözleri karşısında mütehevvir ve perişan senin saadetin için 

çareler taharri ederdim. Bu perişanî-i vazifem başında da muntazaman bulunmama mâni 

oluyordu. Gitgide arkadaşlarım nazarında ehemmiyetimi kaybettiriyor, mahall-i sarfı 

malum olmayan sarfiyatım düşüncesiz, vicdansızca bir sefahate haml olunuyordu. Lâkin 

böyle zannedenlerin enzar-ı hakirkârı bana tesir etmiş. Herkese karşı sefih, görünüyorum. 

Lâkin sana karşı mücrim değilim, değil mi? İşte ben de bu ümitle yaşıyor, sana doğru 

uzanan şeh-rah-ı ömrümde perişan ve melul yalnız ara sıra seni görebilmek ümidinin 

verdiği kuvvetle sürünüyorum. Lâkin, birdenbire öğrendiğim karar beni deli etti. Bu 

kâğıdı okuduğun zaman ah aşkına emret de geleyim, seni göreyim. Evet seni görmek 

isterim. Validem, kızım hasta. Yanlarından ayrılmama müsaade etmeseler de ben yine 

itaatsizlik ederek geleceğim. Sana birinci defa olarak şifâhen de söyleyeceğim vechle ben 

hayatta bulundukça seni asla terk etmeyeceğim. Hedefi olduğun alama karşı seni 

muhafaza için ebeden çalışacağıma huzurunda ahdedeceğim. Sen yanımda bulunduğun 
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zamanlar dûçar olduğumuz kederlere karşı daha ziyâde kuvvet cem edebileceğim. Bana 

acı da söyle, seni ne vakit görebileceğim? Yanında ne zaman ayaklarına kapanarak bütün 

mihnetlerimiz için istediğim kadar ağlayacağım. O gözyaşları öyle bir kalpten dökülecek 

ki onu yalnız siz dindirebileceksiniz.  

 “Senden ayrılmak! Bu bana ölümden de soğuk geliyor.  

İşte seni yine nazar-ı hayalimde son mülakatımızdaki sükûn ve vakarınla görür 

gibi oldum. Meğer o etvar-ı mütevekkilâne altında nasıl bir mahkûmiyet-i hayatiyye gizli 

imiş! Beni affet, pek meyusum. Seni kaybetmek korkusu bütün müfekkiremi dağıttı. Bu 

iki günlük zaman bütün hayatımın en kederlisi, en bedbahtı oldu! 

 “Birinci defa beni sarsan bu havf-ı mufârakati gayr-ı kabil-i iltiyam bir yâre-i 

ebedî olarak saklayacağım. Çünkü sen bana acıyacak, büsbütün sefil olmama müsaade 

etmeyeceksin. Düşün, herkese bir fenalık ettim. Sana bir şey, bir hürmetsizlik ettim mi? 

Seni, yalnız sevdim. Bunun için de beni ebedî olarak mahvbetme. Emin ol bu tâkat-sûz 

elemler içinde biraz daha kalırsam çıldıracağım yahut öleceğim… Hâlbuki ben yaşamak, 

seni sevmek, çocuklarımın elimle mahv ettiğim refahlarını yine senin aşkınla kesb-i 

kuvvet edecek elimle tamir, tecdid eylemek isterim. Bana gel, onlara -ki bütün 

fenalıklarıma rağmen beni seviyorlar- merhamet et de beni yaşat! Belki...” 

 İşte bu yarım mektup burada nâ-tamam bir kelime ile kalıyor. Eniştene elimdeki 

kitabı göstererek, bunun sahibi kim? 

dedim başını salladı: 

-Yüzbaşı… Efendi.  

dedi. 

Bu defa suali enişten sordu, vakayı anlattım, mektubu göstererek sahibinin 

sergüzeşt-i melulünü sordum. Ümit ettiğim bir teessür çehresini bürüdü. Cevap verdi.  

 -Onu öldüren kederi kimse bilmediği gibi ben de bilmem. O, yalnız müthiş 

sarfiyat, elemli bir gaile içinde mahv olduğu görülüyordu.  
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 Çok zamanlar onu ailesi bizden, biz ailesinden taharrî ederdik. Bundan tahminen 

dört ay evvel idi ki kendisini o günden sonra ben de görmedim. Köprüye çıktım. Onu 

birdenbire yanımda gördüm. Rengi her zamandan ziyâde solmuş. Enzar-ı infialinde 

hemen dökülmeye amade yaşlar birikmişti. Selam verdi. Yine birkaç günlerdir vazifesi 

başında görmemiş olduğum için bu tesadüfe memnun oldum. “Nerede idiniz?” sualini 

îrada vakit bırakmadan kendisi söyledi: 

-Birkaç gündür hasta idim. Bugün de İskenderiye’ye giden bir yolcuyu teşyi için 

kaldım. Şimdi onları vapura bırakarak avdet ediyordum… 

Burada sesi eski kuvvetini de kaybederek kısıldı. Ne yalan söyleyeyim, meçhul, 

müphem bir kederin benim de yüreğimi sıktığını hissettim. Başımı kardırdığım zaman 

onun mendilini dişleri arasında sıkmakta olduğunu gördüm…  

Aramızdaki kısa sükûtu onun titreyen, kuvvetsiz sesi ihlal etti. Ellerimi tutarak 

beni köprünün kenarına çekti, siyah dumanlarını savurarak Sarayburnu’na doğru 

uzaklaşan bir vapuru göstererek hala tesirini hissettiğim elemli bir sadâ ile dedi ki: 

-İşte hepsi bitti. Hayatta emel, ümit, muhabbet namına neye mâlik isem şu siyah 

dumanlar arasında kaybolan vapur elimden aldı. Bir daha getirmemek üzere götürüyor. 

Ben artık yalnız münkesir bir yürekle şimdiye kadar, bugün kaybettiğim emel uğrunda 

gözyaşlarından başka bir şeylerini bırakmadığım iki, üç hayat için yaşayacak, onların 

olsun sebep olduğum felaketlerini, zaruretlerini gidermeye çalışacağım. Bu onun son 

emri, son arzusu, benim de ona karşı ettiğim fedâkârlıkların sonuncusudur. Geçmişte 

herkes için sefihlik, benim için bedbahtlık, perişanlık olan israfatım, vazife-na-şinaslığım 

da bugünkü saadetim gibi bitti. Yalnız bana bu gece müsaade ediniz. İstirahate pek 

muhtacım. Üç gecedir belki üç saat uyumadım…”  

Alnından dökülen ter tanelerini silerek ve “Bu gece rahatça uyuyayım. Yarın 

gelirim…” diyerek köprünün kenarına dayandı.  

Veda için elimi uzattığım zaman benim orada olduğumu katiyyen unutmuş gibi 

yüzüme baktı. Şedid elemlerin insana verdiği korkunç bir sükûnetle: 

-Artık görünmüyor.  
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dedi. Ve köprüdeki velvele-i hây u hûy arasına bâr-ı müfârakatin kestiği reftâr-ı nâ-tüvanı 

ile karıştı. Gitti.  

Bu tesadüfün bir hafta sonra hânesinden istenilen doktordan vahim bir hastalıkla 

boğuşmakta olduğunu haber aldım… 

Kardeşim, bu perişan hikâye bana pek tesir etti. Gönlümün bütün kuvvetiyle bu 

şahsiyet-i felaket-zedeye, o aile-i elem-dîdeye acıdım.  

Mektubu okuduğum sabah enişten doktora bu kazâ-zede-i hayatın ahval-i 

sahihasını sormuş. Doktor meyusâne başını sallayarak: 

-İhtimal Rabb-i müteal onun etrafında dökülen gözyaşlarına merhamet eder. 

demiş.  

Sâlime Servet Seyfi 
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Sayı: 60 

Sayfa: 238 

Kardeş Mektupları 

(1317 sonbaharında yazılmış bir mektuptan) 

 (…) Bazı müphem sevâik-i hissiyye vardır ki kalbimizi bir anda a’mâk-ı teessüre 

doğru çeker, götürür. Nefsimize doğrudan doğruya taalluku olmayan menazır-ı tabîiyye 

ekseriya bu sevâik-i hissiyyenin mevlididir. Sâmit solgun batan güneş, semaları süsleyen 

yaldızlı bulutlar, bihar-ı vesîanın sîne-i saf u vesîinde uyuyan nur-ı nermin-i kamer. Bütün 

bu bedialar rûhumuzu bir esir-i haz ve sürur ile okşar. Hatta o elvah-ı mahâsin bir hatıra-

i aziz-i güzeştenin muhit-i vukûunu çerçevelememiş olsa bile… 

 Kışın son rüzgârlarıyla lâ-kayd, kurşunî bir semanın altında sallanan, düşüp 

kalkan esmer kavruk bir dalcığı, kuvâ-yı zindegîsini henüz toplayamamış, henüz âşıkı 

olan ziya-yı şemsin bir buse-i münevverine nail olamamış bir şukufenin sevk-i haşin-i 

sarsarla râtib, çamurlu toprak üzerinde sürüklendiğini gördüğümüz zaman hangimizin 

nevâhî-i fikretinden bir elem rüzgârı geçmemiştir? 

 Lâkin bazı ahval ve menazır vardır ki bunlar gibi hüviyetimizi muvakkat bir 

teessürle zedelemekle iktifâ etmez. Bize gayr-ı kabil-i inkisar revabıt-ı maddiyye [ve] 

maneviyye ile merbut bulunduğu için gönlümüzde müebbeden kanayacak derin yaralar 

açar ve hain bir çelik parçası gibi oraya saplanır kalır! 

 Meserrat ve asudegî-i ömrün serab-ı can-rübası ile muhat bulunduğumuz ve 

gelecek senelerin seyyare örtüleri altında beraber getirecekleri kederlerden bî-haber 

olduğumuz, hatta eyyam-ı baide-i müstakbelenin saha-i îtinâ ve nevazişimizde 

büyüttüğümüz rakik ve rengin şukufelerimizi lâ-kayd, müntakim ayaklarla çiğnecek, 

solduracak siyah yüzlü çocuklar doğuracağına asla inanmak istemediğimiz zamanlarda 

elimize geçen bir resmi ki bir gün onu nem-nâk gözler, ezilmiş rûhlar ile ve âmâl-i 

muazzezemizin enkaz-ı sefilesi ortasında uzun uzun seyredeceğimizi ummaksızın 

saklamıştık, pekâlâ bilirsin! Ailenin şefik ve nigâh-bân yuvasından hayatın fırtınalarına 
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doğru ilerlediğin tarih çok gerilerde kalmış olmakla beraber bu resim levhasını iyice 

derhatır edeceğine eminim; boş sandalye! 

 Hayattan mesut ve müteşekkir ve saadetin verdiği ulüvv-i cenabın ve asudegî-i his 

ile gördüğümüz fenalıkları affederek, hatta hayatta fenalığın mevcudiyetine 

inanamayarak, reh-güzarımıza müsâdif her çehre-i melülü okşamak saffetiyle, kâinat-ı 

ömrü karıştıran bütün ihtirasat fırtınalarından uzak hepimiz, bütün sevdiklerimiz odamızı 

saadetlerimiz meserretlerimizle doldurduğumuz vakitlerde bile bu levha bizim için bir 

ehemmiyet-i garibeyi hâiz değil mi idi! 

 Hatırlıyor musun? Hepimiz pür-heyecan sürur-i şadi içinde iken birimiz o 

yakınlarda ya dolapta unutulmuş yahut bir kitap arayan acul eller ile kütüphânenin 

arkasına atılmış kalmış olan bu levhayı bulup çıkartırdı: Evkat-i saadetimiz içinde bu eski 

dostumuzu kısa bir müddet için olsun unutmadığımıza nadim etmiş gibi handelerimizi 

bırakır, onu sakit nazarlarımızla seyrederdik.  

 Bu levha benim muzlim geniş, zemini taş döşeli bir odanın köşesinde duran eski 

ve boş bir koltuk sandalyesini onun bir tarafına gelişigüzel atılmış siyah bir aba ile 

sandalyenin yanında kuvvetsiz ayaklarına istinad ederek durmuş bir zaman her şeye 

mukavemet edecek kadar kavî iken şimdi bükülmüş olan boyununu, zayıf çehresini 

vaktiyle onun örttüğü vücuttan münteşir hararet-i hayatiyyeyi duymak istiyormuş gibi 

siyah abaya koymuş iri bir köpeği tasvir ediyordu.  

Levhanın altında şu iki kelime okunuyordu: 

“Boş sandalye” 

 Ölümün, soğuk nefesiyle dondurduğu bu oda içinde ber-hayat olarak yalnız bu 

köpek vardı.  

 Boş sandalye! Ah, bu iki âdî kelimenin altında ne derin, ne karanlık bir uçurum 

var!.. Bunu nasıl tarif etmeliyim? Fezâ-yı nâ-mütenahî-i ahzanı muhit-i beyan ile 

çerçevelemek mümkün müdür? Ben ki şu anda ebediyyen boş kalan bir sandalyenin 

önünde garip ve melul durmaktayım. Yüreğimi dolduran ekdar ve melâlimi başka 

kalplere de dökmeyi arzu ettiğim halde mevkiimi sizinle değişmek istemem. Yazık ki 
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diğer kalplerin benim hissiyatımla iştirak edebilmesi için başka çare yoktur. Bir zaman 

kollarının temasıyla bu sandalyeyi aşındırdığı halde şimdi terk edip yokluk uçurumuna 

yuvarlanmış olan kimdir? Kimdir o mâdum-ı ebedî ki kaç gündür bir şey yemeden bu 

tenha odayı, bu boş sandalyeyi, bu siyah abayı bekleyen köpeğini bırakıp gitmiş? Bu ölü 

odasını bekleyen yalnız sen misin? Mebdei, müntehası meçhul olan bu acip yolda 

sahibinle sana refakat eden başka hayat, başka hayatlar yok mu idi? Mademki beraber 

yürümüş idiniz, son menzileye olsun beraber vâsıl olmalı idiniz! 

 Edvâr-ı hayat, mevâni-i ekdar ve safahat-i meserrat ile birçok aksâma ayrılır ki 

bunların her biri tahassüsat üzerinde bıraktığı amik izlerle mazi ve hal arasında muavveç, 

muzlim, nadiren tab-nak bir tarik-i münasebet vücuda getirir; saadet-i maziyyenin 

arkasından gezen, onu bir îtinâ-yı daimî, bir faaliyet-i sabite ile arayan kuvve-i hafıza bu 

tarik-i mütehavvilde daima tevakkuf etmek ister; istikbalde halde bir arıza-yı cüziyye 

görünce o sevgili, mesud maziye doğru kaçmak, gerilemek meyilleri izhar eder. Heyhat! 

Maziden doğru nâ-kabil-i tasavvur bir heybet, karşılanmaz bir şiddetle vezan olan ezelî, 

ebedî bir fırtına bütün insanları hüviyet-i maddiyye ve mâneviyye ile maziden hale, 

halden istikbale doğru ezerek, kırarak sürüp götürmektedir…  

Bu odada senden başka bir muhabbetin sadâ-ı payı işitilmez mi? O siyah abaya 

senden başka bir vefakârın sönük nazarı, zayıf çehresi sürünmez mi? O halde şu taşların 

üzerine atılmış, orada senin gibi kuruyup solmuş olan şu çiçek nedir? Bir mukaddes 

yâdigâr mıdır ki sahibi hayatı, her şeyi terk ederken onu da senin gibi bu soğuk odada 

bırakıp gitmiş? İhtimal bu oda nur-ı hayat ile şa’şadâr iken bir kız çocuk, bir küçük torun 

bu şukufeyi peri-i baharın hâbgâhı olan tarlalardan, bahçelerden mini mini tombul 

elleriyle kopararak koşa koşa şu kapıdan girmiş, sandalyede oturan ihtiyara “Baba al 

çiçek!” diyen tebessümler, melekâne muhabbetleriyle beraber takdim etmiş. 

Yoksa kuşlar gibi mesrur, çiçekler gibi rengîn bir nur-ı seyyide-i hayat bu şukufeyi 

koklayarak, aşk-ı hayat ile meşhun bir neşide-i şadi okuyarak reftâr-ı hafif ve lâ-kaydî ile 

ölüm ve mematın âşiyâne-i müştereki olan bu odaya girince bütün neşve-i meserratı bir 

serap gibi mahvolmuş da elindeki çiçeği bir feverân-ı ahzan içinde taşlar üzerine fırlatarak 

kaçmış mı? 
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 Her ne olur ise olsun, korkunç bir hakikat şu levhayı tehî-i âlâmıyla dolduruyor: 

Bir hayat, kıymettar bir hayat mahv olmak! Of! Biz de böyle kıymettar bir hayat 

kaybetmedik mi? Bizim âşiyânemizde de bu boş sandalyeye mütenazır bir boş köşe yok 

mu? Şimdi nazarlarımızdaki burudet-i yeis, huşunet-i âlâm ile birbirimizi dondurmaktan, 

incitmekten korkuyormuş gibi gözlerimizin tesadüfünden kaçınıyoruz… Çünkü rûh-ı 

aileyi hararet-i eşfâk ve fezâili ile ısıtan nurlandıran uzun boylu, handan nazarlı babamızı, 

o beyaz saçlı, beyaz sakallı babamızı artık göremeyeceğiz! Onun içindir ki şimdi senin 

de bizden çok uzaklarda olduğun bu günlerde bir zamanki mesut günlerimizin refiki, 

muhyi-i ihsasatı olan mahzun levhamızı hepimiz benim yaptığım gibi, birbirimizden gizli 

seyrediyoruz ve gönüllerimizi yakan şehik-i teellümü ağzımızdan kaçırırız korkusuyla 

ona dair eskisi gibi beyan-ı fikr u his eyleyemiyoruz. Lâkin hepimiz kalbimizde bu 

sahipsiz küçüğe, bu boş sandalyeye karşı iptilâmızın arttığını hissediyoruz. Birbirine 

benzeyen felaketler kırdıkları kalpleri birbirine takrip ederler!  

Sâlime Servet Seyfi 
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Sayı: 65 

Sayfa: 335 

Kardeş Mektupları  

5 Kânunusânî  

Kardeşim Ali, 

Babamızın vefâtından sonra terk ettiğimiz İstanbul’daki hânenin içini birinci 

olarak girdiğim bu karanlık mükedder akşamın beni nasıl kırıcı azaplar ile harap ettiğini, 

yaktığını sana uzun uzun yazmayacağım çünkü şu anda bana kalemi tahrik edebilmek 

kuvvetini veren keder-i mütezayidin tesir-i elimi geçmiş felaketlerimizin üzerinden de bir 

sarsar-ı müdhiş savletiyle koşarak rûhu eziyor! 

 Seni bizden çalıp götürecek o menfiler vapurundan ayrıldıktan sonra mecnun 

dalgaların sadematıyla sarsıla hırpalana Sirkeci’deki salona çıktığımız zaman akşam 

siyah ve geniş kanatlarını bu zulüm ve istibdad ile boğuşmakta olan harap İstanbul’un 

üzerine açıyor, görünmesi memnu olan gözyaşlarımı sanki saklamak şefkatini 

gösteriyordu! 

 Vapurda olsun seni yarım saat görmemiz için, bilmem nasıl bir merhametin 

verdiği cesaret ile ve ihtimal kendi ekmeğini tehlikeye atarak ve kendi sandalını vapura 

gitmemize vâsıta yaparak müsaade eden polis müfettişi sahilde bıraktığımız noktadan 

sanki hiç ayrılmamış gibi duruyordu. 

 Sandaldan çıktığımız zaman onun ağır ve müteessir sadâsı bizi:  

-Oğlunuzu, kardeşinizi görebildiniz mi? sualiyle karşıladı. Sakin gözyaşlarımız, 

boğulmuş feryatlarımız ona lazım olanı anlatmış olmalı ki:  

-Dua eyleyiniz, Allah yine görmek size nasip etsin! dedi. Gecenin saat birinde 

annen ve ben, bu boş, derununda sanki henüz feryad-ı pederin akisleri dolu olan hâne-i 

metruka ancak gelebildik ve alt kattaki odada birbirimizden gözyaşlarımızı gizlemeye 
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çalışarak en tiz feryatlardan, en müellim azaplardan daha kemirici bir sükût mâtemiyle 

karşı karşıya oturduk…  

Saat iki buçuk idi ki Şemseddin geldi. Bu taze, parlak çehre bu kadar solmuş, her 

an bir tufan-ı meserret-i tıfılâne ile handan ve müteharrik dudakları öyle bir takallüs-i 

kederle sıkışmış idi ki ona, hatta seni bile soramadık. Fesini atarak oturduğu zaman maî 

gözleri gibi sarı saçları da ıslak idi. Dışarıda bir Kânunievvel fırtınası bütün çılgınlığı, 

merhametsizliği ile bu karanlık gecenin sîne-i burudetinde koşuyor, geçmiş âlâm-ı 

fikretini her an samiamıza fısıldayan harabiyete karışarak gönlümde müphem bir 

tevahhuş husule getiriyordu.  

Yarabbi! Bu gece, bu seni bizden pek uzaklara götüren, senelerce imtidad edecek 

bir iftirakın mebdei olan bu fırtınalı, siyah gece nasıl geçecek?...  

Yanımdaki çantada bulunması muhtemel olan kâğıt ve kalemi çıkardım; yazmaya 

bu soğuk, karanlık iftirak saatlerini resmetmeye başladım.  

Ali, sanki bizim feryad-ı rûhumuz tabiata karışmış, inliyor; bu geniş hânenin en 

metin rabıtalarını sarsarak kırıyor, kemiriyordu. Birdenbire elimden kalemi bırakarak 

karşımda gazın sarı şuâı altında şimdi daha ziyâde sarı görünen valideye baktım. Zavallı 

anneciğim! “Servet bana da bir müsvedde yap da Ali’ye kendi elimle mektup yazmayı 

tâlim edeyim.” demiş. Yarım saat evvel başladığı mektubun karalamasını ikmal 

edemeyerek kaç uykusuz geçen elemli gecelerin verdiği bî-tabî ile uyuyakalmıştı! Onu 

uyandırmak bir felaket idi! İhtimal, o şimdi kendinden çalınan, meçhul ufuklara 

sürüklenip giden yavrusunu görüyor. Rüya ona hakikatten daha merhametli, daha şefik 

oluyordu! Çünkü bu ağlamaktan şimdiden solmuş, incelenmiş çehrede beni bile 

tahayyüre sevk eden bir tebessüm-i mütevekkilâne vardı!... 

Yalnız kalmak, bu meşhun-ı hatırat olan yuvada sanki taharri eder isem bulacağım 

zannettiğim mazi-i saadet ve felaketimizle yalnız kalmak için bir hiss-i sûzan ile 

müteessir idim. Binâenaleyh biradere akşam muhakkak tasdi edeceğime dair verdiğim 

sözle bu hürriyet-i elimemi yedi, sekiz saat için istirdat edebilmek mümkün oldu. 

Bilmem, nasıl bir kuvvet-i azimkâr ile birdenbire kendimi familyamızın mahall-i 

içtimaı olan o mürtefi odada buldum… Harabî, nisyan, metrukiyet bütün reng-i siyahı ile 
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burada. Çünkü beni ihata ederek geçmiş saadetlerin sedir-i zerrinini işgal ile bî-tekellüf 

yaşıyor ve sanki etrafı dolduran, rûhumu saran istihzâ-yı hayatıyla:  

-Ne arıyorsun? diyordu… 

Ah Ali! Biz hayatın nasıl olmuş da intikam-ı nisyan-ı nâ-şinasını düşünememişiz! 

Evet, acaba ne arıyordum? Beş seneden beri bu lânenin hâkimi olan metrukiyet-i hazîne 

ve sefile arasında ne arıyordum? Ve şimdi ben burada bir yabancıdan başka ne 

olabilirdim!  

Bu mevki-i dil-âzar karşısında bir hezimet-i rûh ile etrafıma baktım. Ne bir fikr-i 

irfan ne hamiyetle müteheyyiç, îrad-ı nutk eden büyüklerin sesi, ne de bir dikkat-i ihtiram-

perver ile onları dinleyen gençlerin besim çehreleri var! Kütüphânenin tozlanmış camları 

arkasından bakan kitaplar ailemizin safahat-ı meserratı gibi kapanmış; bu uzun seneler 

içinde hiçbir dest-i aile onları açmamış; hala mevkiinde, lâkin zaid bir mânia gibi duran 

büyük yazı masası yalnız yine tozlu, kuru yazı takımını eski bir refik-i dil-aşina gibi 

muhafaza etmiş idi. Salhurde ve bu yüksek pencerelere kadar sarılan mor salkım ağacının 

sadematıyla kırılmış camdan beş senedir bu yuvanın sahib-i tagallübü olan mâtem-i 

felaketin nefes-i bâridi gibi soğuk, insanın maneviyatına kadar nüfuz edici bir rüzgâr 

girerek odada koşuyor, bu ölmüş sinin-i meserratın sanki son hatırat-ı mütebakiyyesini 

de dağıtıyordu!.. 

Sâlime Servet Seyfi  
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Sayı: 66 

Sayfa: 354 

Kardeş Mektupları 

Kardeşim Ali,  

 Geçen mektubumda, senin menfîyyen müfârakatından sonra evde hissettiğimiz 

keder-âlûd tenhalıklardan bahsetmiştim. 

 (…) 

O gece senin odanda bir bî-tabî-ı elemle pencereye dayandım, bu güneşsiz sema 

altında yatan ve üzerine asılmış kurşunî bulutlarla ıslak kâinata, sanki bana birer selam-ı 

gam-aşina yolluyor gibi mütehalikâne kollarını sallayan çıplak ağaçlara bir iştirak-ı 

kederle uzun uzun baktım! Her köşesine karşı hissettiğim hasret-i kalbiyyem beni tahrik 

etmemiş olsa idi, kim bilir, bu soğuk ıslak cereyanın karşısında ne kadar müddet kalacak 

idim!  

Kendi odamda en az tevakkuf ettim. Onun hava-yı baridinden de bir sahipsizlik 

uçuyor; köşede, bu uzun seneler içinde hiç açılmamış olan piyanoyu tozlar, örümcekler 

örtüyordu! Gayr-ı ihtiyarî parmaklarımın teması onu bir feryad-ı iştikâ ile sızlanmaya 

mecbur etti! Bu sadâ sanki bana bu boş hânenin içinde gunude-i nisyan olan bütün hatırat-

ı maziyyenin yüzüme karşı haykırışan avaz-ı mazlumâneleri idi. Bir raşe-i elem ile 

üşüyerek orayı da terk ettim…  

Senin odana girdim; duvarları setr eden büyük haritalar arasında mevki-i seyrini 

bulmaya, seni muhitinde kim bilir ne kadar saklayacak olan Trablusgarp’ta görmeye 

çalışıyordum. Bu odada her yerden ziyâde kaldım. Henüz pek yeni olan zaman ve safha-

yı müfârakatini, bu senin sevgili kitaplarının ve perişan kâğıt yığınlarının arasında en 

küçük bir cüzüne kadar nazar-ı hayalimden geçirdim.  

Uzun bir mahbusityetten sonra aileni bile görmene müsaade edebilmeksizin asker 

ve kanun memurları arasında vapura gönderilmiş olan seni birkaç dakika olsun 

görebilmek için bizim neler ne müşkilatlar geçirdiğimizi bilemezsin. Çünkü geldiğin 
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zaman gördün ya, o beş, on dakika zarfında avdetimizi tesrî için iki, üç defa tazyik 

edilerek sana henüz söylemek istediğimiz birkaç kelime-i veda-ı ızdırabî bile itmam 

edemedik. Yine geldiğimiz gibi perişan, nalan döndük. Yarabbi! Ali, o gemi nasıl âlâmı, 

nasıl bedbahtlıkları, gadrları hâmil idi! Ve seni beklediğimiz müddet kendi derdimize ne 

kadar kederler ilave ettik! Sıfat-ı resmiyyeleri malum, zulüm muavini olmuş polislerle 

tavırlarını müphem bir vahşet, burudet sarmış o hain yüzlü memurların aralarında 

peyderpey gelen o sararmış çehreler bana ne elemler, ne vahşi tasavvurlar veriyordu. 

Heyhat! Ne yapabilir idik? Bir ah, hatta işitilebilecek bir ah bile memnu!  

Nihayet sen de geldin, yani getirdiler! Ali, o kadar metanetin ile beraber bana yine 

sararmış gibi göründün! 

Acaba o dar karanlık kamarada kanayan üç kalbin ızdırab-ı tâkat-güzarı neler 

tarafından ve nasıl tazmin olunabilecek? Heyhat!... 

Son dakika müfârakatimizde annene ve bana “Ağlamayın!” dediğin zaman artık 

bizde bizi davet ettiğin metanetten hiçbir eser yoktu. Niçin ağlamayayım? Hususiyle 

seninle beraber o vapuru, mevcudiyet-i mağdure ve mazlumeleri ile dolduran birçok 

evlad-ı vatan için de birer katre ayrılmak lazım gelince döktüğüm gözyaşları az bile değil 

midir?  

Şimdi bile bütün teesüratım üzerine beni boğacak kadar ağır bir rida-yı elem 

çöküyor; senden evvel, birtakım yaldızlara gark olmuş handan ve yaptıkları işten şadan 

ve müftehir yaverlerin, serkomiserlerin ve bunlar arkasında bir köpek hâhiş-i musırrıyla 

bir iş görebilmek üzere dolaşan polislerin arasında Kürdistan’daki nüfuzundan 

korkulduğu için hile ile celp olunarak biraderiyle Fizan’a nefyedilmekte olduğunu 

sonradan bizi çıkaran sandalcıdan anladığım seksenlik, nâ-tüvan şeyh, güvertedeki ifrat-

ı cedide arasında köhne ve hafif heybesinin üstüne oturarak ihtimal ki köyde bıraktığı 

ihtiyar validesi için ağlamakta olan lagar, mâî gözlü bir askercik, birtakım muzlim 

nazarla, düşkün omuzlar bütün bu şeyleri muhit donuk kirli bir hava-yı girye-âlûd ile yaşlı 

gözlerim önünde dalgalanıyor: ey Azîzün zü’l-intikam!  

İşte şu anda yine senin hayalini takip ediyor ve ağlıyorum. Galiba bu karanlık 

memlekette ağlamayan anneler, kardeşler ağlayanlardan pek az!  
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On sene evvel efrad-ı ailemizden on altı yaşındaki çocuklardan itibaren bir ay 

içinde mahbeslere, taş kışlalara tıkılan yedi sekiz gencin, yedi sekiz kardeşin formaları 

sökülerek idama mahkum olanlarından burada kalmış olan üçü senin de iftirakınla ikiye 

tenezzül ediyor. Fi’l-hakika bize diyorlar ki, senin azimetin ancak vazife-i askeriyyeni 

Memâlik-i baidede îfâ kaydıyladır. Lâkin nasıl inanabilelim ki bu memlekette her şey 

riya, her şey yalan! Gördüğümüz en büyük şefkat ve insaniyet tesliyet-i kâzibeden ibaret!  

Boyunlarında halka-i idam olarak giden kardeşlerimiz için de böyle söylemediler 

mi? Bizi hatta birkaç aylar aldatmadılar mı? Onlar da senin gibi bir zindandan çıkarılıp 

hamiyetkârlara devrimizin mâiyet-i ikbali olan kanunlar, polisler, palaskalı askerler ile 

gönderilmediler mi? On sene, evet, şimdi tam on uzun sene geçti; nerede onlar? Nerede 

o hamiyetli çehreler? Kiminin mektupları Trablus zindanlarından gelip bizi, çocuklarını, 

zevcesini ağlattı; kimisi şimdi lâkayd Arab’ın bigâne memleketlerinde sürünüyor. Haber-

i sıhhati bile senede bir bin ihtiyat içinde bizlere yetişiyor! Yarabbi! Şimdi acaba senin 

mektuplarını da onlarınki gibi âşiyâne-i ailenin en mahfî ve kuytu odasında geç vakitte 

solgun, muhtazar bir lambanın ziyası etrafında toplanarak yaşlı gözler ve güya bizi 

tecessüs eder ve dinler gibi susmuş geceye karşı havf-ı vahşiyyetler ile mi okuyacağız? 

Metruk hânemizde kemal-i ihtiramla ziyaret edecek olduğum en mühim odanın 

pederimize ait bulunduğunu bilirsin! Kapının tokmağını çevirmediğim zaman bir raşe-i 

keder bütün asabım üzerinde koşuyor ve saçlarımın dibinden, nasiyemden soğuk bir terin 

tereşşüh ettiğini hisseyliyordum. Bir an için teskin-i heyecana çalıştım; sonra girdim! Her 

şey yerli yerdindeydi. Yazıhânesi, çekmece, ona senelerden beri seccadelik hizmetini 

görmüş ve bizim saadetimiz için üzerinde beş vakit namazdan sonra – kim bilir? – ne 

ateşîn ve samimi dualar edilmiş olan o kıymettar post ve sahibinin dest-i îtinâsıyla her 

vakit kurulan duvardaki büyük kâr-ı kadim saat sanki beyaz sakallı ihtiyar bahriyeliyi 

bekliyorlarmış gibi duruyorlardı. Saat o sabah-ı siyahtan beri kurulmamıştı ve mademki 

artık o pederimizin saati-i pakize-i hayatını saymak için işlemeyecekti; kurulması neye 

yarardı! 

Ali, artık bu sahne-i elimeyi tarife iktidarım yok… 

Sâlime Servet Seyfi  
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Sayı: 68 

Sayfa: 392 

Kardeş Mektupları 

Kânunievvel, 1316 

Muazzez hemşirem, 

Ne zaman size cevap yazmak teşebbüsünde bulunsam, fikrim birçok düşüncelerle 

karışıyor; birkaç satır yazdıktan sonra artık kalem yürümemeğe başlıyor. Kâh kaleminizin 

ravza-yı tahassüsatınızdan topladığı mutarra ve güzin şukufelerle meşam-ı rûhumu ta’tir 

için mektuplarınızı tekrar açıp okuyorum: Kâh da hayat-ı içtimâiyyenin en hafî, en 

müphem nikatına temas ile oralardaki müellim muammaları teşrih eyleyen derin 

sözlerinizi muhakeme esnasında dimağımı karıştıran faaliyet-i fikriyye içinde kendimi 

kaybediyorum. Son mektubunuzu okuduğum zaman da yine böyle oldu. Sahra ile 

deryâdan bahsederken zahiren ehemmiyetsiz gibi görünen mini mini cümlelerle ömr-i 

medenînin a’mâk-ı muzlimesinden levhalar göstermişsiniz. Sakit denizin kıyısında, 

şebnemlerin perverde-i rengîn ve kıymettarı olan kır çiçekleri arasında gezinirken ve 

gönlünüzü dolduran sükûn ve asudegîden bahsettiğiniz sırada birdenbire hayatın en acı, 

en bî-eman ahkâm-ı cereyanına nakl-i mütalaa eylemişsiniz. “Ah, insan her zaman 

tevakkufa mahkumdur!”  

diyorsunuz. Bu söz beni çok düşündürdü: evet, yazık ki insan pek kısa olan rah-ı 

hayatında bilâ-tevakkuf koşmaya mecbur olduğu halde âmâlinin tarik-i nâ-mütenâhîsinde 

ekseriya tevakkufa mahkumdur! Tarik-i âmâlimizde ümit verici kısa bir adım atmaya 

muvaffak olamaksızın kaybettiğimiz her senenin, mazi dediğimiz o ilelebet doymaz 

canavarın ağzına atılırken feryad-ı yeis ve hüsranın aks-i melulü a’mak-ı rûhumuzda 

payidar kalır ve daima nevâhî-i manevimizde ölü çanları gibi bir velvele-i hırman halinde 

tanin-endaz olur. Ekseriya umman-ı ömrün coşkun dalgalarıyla siyah kayalara çarpa 

çarpa mahvolan muazzez ümitlerimizin, emellerimizin bekayâ-yı harabı karşısında bir 

fütur-ı amik duyarak sâmit, ezilmiş kalırız. Mecrâ-yı firarını iyice görmeye, tayin etmeye 

muvaffak olduğumuz andan beri bir şitab-ı emel-resîd[e] gösteremeyen bu ömr-i akimin 
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istikbalde bize ne saadetler arz edebileceğini düşünür, gam-perver bir iğbirar ve inkisar-ı 

rûh içinde kendi kendimize: “Hiç!” deriz.  

Ve anlarız ki insanların hepsi hiçbir zaman şerâit-i hazırasında memnun 

olmayarak, memnun olacak bir hal görmeyerek başkalarında tecelli eden meziyata, 

mâlikiyetlere karşı derin tahassürler, arzularla mütehassis ola ola yaşıyorlar; bitiyorlar, 

ekseriya bu arzularımızın, tahassürlerimizin doğurduğu elem-i hüsranı, endişe-i kalbi 

ümit tadil ediyor: Lâkin bu son ümidin de insanı terk ettiği demler vardır ki sinesinde 

taşıdığı bâr-ı giran fütur ile bütün tahassüsatımız mevcudiyet-i maneviyyemiz üzerine 

yüklenerek onları bir daha iade-i zindegi edemeyecek derecede ezer, hırpalar!  

Râhında bu ömrün yürürüm fâtir ü sekrân,  

Âmâl-i perîşânımı, âlâmımı hâmil; 

Pîşânî-i azmimde büyür leyle-i yeldâ 

Âfâk-ı ümîdimdeki her rûza mukâbil… 

Bu mahrumiyetlere karşı felsefe istimali gayr-ı mümkün bir ilaç gibidir. Teselli 

ise yaranın iltiyamına hizmet etmeksizin ızdırabını tezyid eden bir neştere benzer! 

El-hâsıl, zalâmından kurtulduğumuz ufkun gönlümüze sapladığı havf u haşyetten 

kurtulmaya vakit bula[ma]maksızın mukavemet-sûz bir fırtına bizi karşımızdaki başka 

bir ufkun gavr-ı siyahına doğru sürmektedir! Ve bu umman-ı cûş-â-cuş hayatta her mevc-

i hadisat bizi evvelkinden daha derin iki dalga arasına atmak için yükseltir; nasıl ki 

evvelinden daha derin bir karanlığa atılmak için aydınlığa çıkarız…  

Şu asumana bakalım: Zihni donduran, muhâkematımızı korkunç girdaplara 

sürükleyen o maî derinliklere, o payansız, ilelebet meçhul sahaya, orada uğuldayan ateşîn 

parçalara, âlemlere, âsar-ı mehibe-i celal ve haşmete dikkat edelim. Lâkin heyhat! Bütün 

bunlardan biz en az bir şey bile anlamayız, onlar bizim için rüyada söylenip de 

işitilemeyen, anlaşılamayan esrarengiz kelimeler gibidir… Küreyi sarsan, denizi deli 

eden fırtınalara mukavemet edebilir miyiz? Bir gecede binlerce hem-nev’imizi donduran 

kar boralarına, memleketleri mezaristana çeviren ilel-i sariyyeye, kaht u galalara 

hükmeyleyebilir miyiz? Katiyyen! Her şeyde acz, her şitab edilmek lazım gelen noktada 
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mahkumiyet-i tevakkuf! Bu kavî ve merhametsiz acz-i beşeriyeti bir muhit-i âhenîn 

içinde her an eziyor ve bu tazyik-i elim şuunat-ı ömrün, şuunat-ı içtimâiyyenin her birinde 

tesirini gösterir: Fünunun terakkiyatı ne kadar şa’şadâr, mamurelerin nağamat-ı mes’adeti 

ne kadar bülend olursa olsun bu tesir-i nâfiz ve kahharı mahv edemez; o nazara, hayret 

veren, heyet-i vâsia-yı umranıyla idraki şaşırtan Londralar, Parisler neye neye yarar? 

Mademki ihtiva ettiğini heyet-i beşeriyye içinde gece rahat uyuyamayacak kadar 

midesinin iştihasını teskin edemeyenler akşam ne yiyeceğini düşünmeye mecbur 

olmayanlara müsavî, ihtimal onlardan fazladır, mademki birer numune-i irfan-ı 

beşeriyyet olan fabrikaları çocuklara, kadınlara birer maktel-i manevî hizmetini görür ve 

yaptığı levâzım-ı hayat yalnız zenginlere has bulunur, mademki en mutena noktalarında 

semalara kadar yükselen mabetlerin demir kapıları fukaraya karşı demir birer tabut gibi 

soğuk ve hissizdir; mademki darülfünunları, ameliyathâneleri her sokağında maddî, 

manevî ezilmiş sürüklenenlere bir lokma ekmek bir parça rûh ve haz vermez… 

Fakr u zaruret! Ah ey beşeriyetin aldığı en şedid ve muhrip darbe-i âhenîn! Harp 

ve ilel-i sariyye dediğimiz ve söylerken dehşetten titrediğimiz felaketler fakr u zaruretle 

mukayese olunursa ehemmiyetsiz kalır. Harp ve ilel-i sariyye beşeriyetin bünye-i zaîf ü 

râşedârı üzerine pençesini nadiren koyan canavarlardandır; ekseriya taşan mebnâ-ı amik-

i âlâm içinde birkaç katre mesabesindedir. Daha doğrusu bunlar da fakr vu zaruretin 

netâyiç-i tabiiyyesindendir. Fakr u zaruret olmasa ve bunun tesiratıyla etrafta mülevves 

ve müellim bir maîşet vücut bulmasa kuyudat-ı ilmiyye vâsıtasıyla harpten ziyâde heyet-

i içimaiyyeyi hırpaladığı meydana çıkan ilel-i sariyye zuhur etmez; etse de selamet ve 

saadet-i umumiyyeyi bu derece sarsmaz idi. Yine fakr u zaruretin veled-i tabiîsi olan 

adem-i kanaat, ihtirasat ve ağraz-ı şedîde bulunmasaydı milyonlara varan ordular 

dağıtılır; muharebat-ı beynemilel mazinin kanlı bir faciası halinde yalnız sahaif-i 

tarihiyyede beka bulabilirdi! Lâkin ne gaflettir ki yine heyet-i içtimâiyye fakr u zarurete 

karşı kendini muhafaza ve müdâfaada pek müsâmahakârdır. Bir harp, bir illet-i sariyye 

zuhur eder etmez her türlü vesâit-i tehviniyye, hissiyat-ı müteessirâne ileri sürülür; 

halbuki fakr u zarurete nazaran bunlar nedir? Umman-ı vesî-i ye’s u âlâm üzerinde bir 

mevc-i hafif!  

 Harp olur biter; ilel-i sariyye bir müddet-i muayyene için hükmünü icra ederek 

kaybolur. Lâkin fakr u zaruret, cemiyet-i beşeriyyenin bu mütegallip tahripkârı bütün 
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a’sar içinde, bütün şerâit altında bizimle bulunur, bizimle yaşar! İlel-i sariyye ve 

muharebat-ı müdhişenin ezdiği bir kalbe, mahv eylediği bir insana mukabil fakr u zaruret 

milyonlarca insanları ezmiş, mahvetmiş, hem mahvetmeden çok zamanlar cahim-i âlâm 

ve mezellet içinde yakmıştır. Hemşirem, buraya kadar kalemim muhâkematımın ceryan-

ı huruşanına tutulmuş! Artık onu takip etmesin. Ne gariptir ki her zaman sende bu ızdırab-

engiz düşüncelerimden bahsetmemek, onların gam ve endişesinden kalbiniz için bir hisse 

çıkarmamak istediğim halde bilâ-ihtiyar terk-i karar ederim. İsterim ki: Buranın elvah-ı 

tabiiyyesinden bedialar resmedeyim; her mektubumda bir neşîde-i tesliyyet ve mes’adet 

okuyayım. Mükatebatımız meserrat-ı kalbiyyemizin âheng-i daimîsinden teşkkül etsin! 

Lâkin mümkün mü? Bendeki endişe-i dâimînin sizde de mevcudiyetini anlayınca onu 

teşrihe bir mecburiyet-i tabiiyye hissediyorum. Ağlamak teheyyücat-ı maddiyye ve 

maneviyyeyi teskin ettiği gibi ekdar-ı kalbiyyeyi o ekdarı anlayan başka bir kalbe 

açmakta insanı biraz müsterih ediyor!  

4 Kanûnievvel 

Görüyorsunuz ki yukarıki sayfaları yazdıktan sonra bir fütur-ı girân altında 

ezilerek kalemi bırakmış, üç günü bilmem nasıl hisler içinde size olan hitabımda devam 

edemeyerek geçirmişim… 

Hemşirem, söyleyiniz, ne yazayım? Muhabbetlerimi mi? Tahassürlerimi mi?.. Oh, 

bunları yazmaya hacet var mıdır? Safahat-ı kalbiyyemiz onlarla dolu değil mi? 

Kardeşinin rakik, nermin nevazişkâr eliyle vücuda gelerek bütün kitabe-i manevîmizi 

tehzip eden o sahaif-i bediayı burada tercümeye teşebbüs etmek gibi bir hürmetsizliğe 

cesaret edebilir miyim?  

Ali Rıza Seyfi 
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Sayı: 72 

Sayfa: 471 

Kardeş Mektupları  

Na’re Mersâsı – Mayıs; 1316 

Muazzez Hemşirem, 

Üç gün evvel size mektup yazdığım halde bu akşam gelen bir mektubunuz bana 

bu satırları da karalatıyor. İki aydır devam eden sükûtunuza bu vechile nihayet verdiğiniz 

için teşekkür ederim. Bilmez misiniz ki, o saf, nezih tahassüsatınızın name-i sünuhatını 

kalbimin sükûn ve tenhaîsi içinde aksettirmeye ne kadar müştakım! Gördüğüm, 

okuduğum, düşündüğüm her şeyden nihayet bir mefturiyet-i amikadan başka hisse 

alamaksızın hissiyatımın melâl ve iğbirarı ile karşı karşıya kalınca rûhumu istila eden 

endişe-i mühimden kurtulabilmek için mektuplarınızdan başka vâsıtam yok. Hayatta ve 

onun muhit olduğu her şeyde aradığım samimiyet ve hazzı bulamayarak ve ufuklarla 

nesim-i muattarın saha-yı şitap ve seyahati olan deryâ ve sahraya baktıkça bütün bu elvah-

ı his-nevaz, rûhumun ihtiyac-ı samimiyyet ve âsûdegîsine karşı bir tebessüm-i istihzakâr 

yolluyor zannederek mektuplarınızı tahatturla tekrar tekrar açıp okuyorum.  

O satırları okurken hepsini hissediyorum yahut her zaman hissettiklerimi 

okuyorum, zannediyorum: Siz de benim gibi her sözünüzde hayata karşı bir enin-i iştikâ 

yollamaktan kurtulamıyorsunuz.  

Çok düşündüm, hayat-ı beşeri dolduran ihtirasat ve şuûnat-ı hissiyye üzerinde 

icrâ-yı tetebbuat eden eazam-ı irfanın netâyic-i muhâkematını gözden geçirmeye, 

anlamaya çalıştım; hayfa ki ömür denilen bu herc ü merc-i hissiyyatı teşrih için kullanılan 

kitaplar dolusu tabirattan, tavsifattan çoğunun medlûl-i hakikîsini bulamadım. Şunu 

demeye cesaret ederim ki, eâzım-ı mütefekkirînden kısm-ı âzamı tab-ı beşerin esasını 

teşkil eden bir hiss-i aslînin edvâr ve esbab-ı muhtelife ile girdiği elvân-ı muhtelifeyi 

tamike muvaffak olamayarak yahut lüzum-ı tâmiki hissetmeyerek hiss-i aslînin esbab-ı 

hariciyye ile vukua gelen her tebeddülü, mâhiyeti, yekdiğerinden büsbütün ayrı hissiyat-

ı müstakile addeylemişlerdir. Bu hatanın sebebi pek kolay anlaşılabilir: Bütün menakıp 
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ve kavinin-i ihsasatımızı hâki olan âsar-ı tetebbu, bu ihsasatın yalnız an-ı tecelli ve 

teşeddüdündeki eşkâl ve mâhiyeti ile doludur ve bunların mecmuuna bir nazar-ı tetkik ve 

tamik atfolunmamıştır. Mide boşluğu gibi âdî bir sebeb-ı maddînin bile fikirdeki kedere 

bir sûret-i mahsusada icrâ-yı tesir ettiğini söyleyen bir adama tetkik-i hissiyyat ile 

uğraşanlardan yüzde doksan beşinin güleceğine eminim. Bu tegafül, garpta son seneler 

zarfında mütefekkirînin ekseri tarafından terk edilmeye başlanarak mesele bir netice-i 

haseneye iktirana daha müstait bir tarzda telakki olunmuş ise de bu tebeddül o kadar geç 

ve tedrici olmuştur ki hala elimizde şâyan-ı memnuniyyet mahsulatı mevcut değildir. Bu 

sa’y-ı cedidi bir lisana teşbih edersem “Her ne kadar hurufatı tertip edilmiş ise de bunları 

yanyana getirerek bir kelime-i irfan teşkil etmek ve bu kelimeden meal-i kâfi istihraç 

eylemek muhaldir.” diyebilirim. 

Hayat deyince saadet ve bedbahtî kelimeleri de arkalarından binlerce sahaif-i 

tetkik ve tasvir sürüklendiği halde onu takip eder. Saadet nedir? İnsan nasıl mesut olur? 

Bu sualler binlerce sene evvel sorulmuş, o zamandan beri binlerce fikr-i irfan bu suallere 

bir cevab-ı muvafık verebilmek için uğraşmış: Kimi “Hayatta saadet bir hayaldir, seraptır, 

mevcut değildir.” demiş. Kimi saadetin kanaatten ibaret olduğuna kanaat etmiş, mesut 

olmuş. Bazısı da saadetin birçok arzulara mâlik olup bunları kemal-i sürat ve suhuletle 

yerine getirmekten ibaret olduğunu fikr-i latif ve hayal-engizinin peşinde koşmuş. 

Düşünülürse bu muhtelif görünen cevapların nihayet yekdiğerine fark olunamayacak 

kadar takarrüp ettikleri anlaşılır. Bana kalırsa, “sırr-ı hayat” şunda mündemiçtir: Hayatta 

saadet denilen nasibe-i mutasavverenin iktisabına mâni olacak en kavî, en büyük felaket; 

hissiyat ve âmâl-i kalbiyyeyi hayat-ı maddiyye ile tevfik ve onun şerâit-i cereyanına göre 

tanzim edememektir. Mâmâfih bu hüküm de zahiren müphemdir, tefsir, izah ister gibi 

görünür…  

Neyse, hemşirem, artık bu yâbis bahsi terk edeceğim. Sana fikrimden 

yazmaktansa kalbimden yazmayı tercih ederim. Fikrimden yazarken dersini ezberleyen 

bir çocuğun, hocasına yahut başka birine esna-yı takrirde dûçar olduğu eziyete, can 

sıkıntısına dûçar oluyorum. Ve söz bir mübahase-i feniyye gibi hudud-ı cereyan-ı 

mantıkîsini bozamayarak barid bir tarzda ilerliyor ve yazarken; bir yabancı da o mesele 

üzerine fikrimi sorunca söyleyeceğim sözleri söylediğimi anlıyorum. Hâlbuki size 

kalbimden yazmak isterim.  
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Son mektubunuzda:  

“Bilmem ki, sana ne yazmak isterim? Gözlerimin önünde baharın taze bir günü, 

vâsi sahraların, bayırların hadaret-i mevcedârı var ki kalemime bir sermaye-i nâ-mahdud 

verebilirdi; hâlbuki senin düşüncen karşısında bunlar bana bir şey ihsas edemez ve 

hiçbirisi rûhlanarak bana, sana yazmak istediğim şeyleri söyleyemez…” 

Diyorsunuz. Size mektubumun iptidâsında da söylemiştim. Hissiyatımızda bir iştirak-ı 

tâm ve samimi var. Ben de burada tabiatın merkez-i bedayiindeyim. Lâkin görüyorsunuz 

ki onlar kalbimde bir iz bırakmaya muvaffak olamadıkları için mektuplarımda bir satır 

bile işgal edemiyor! Tabiat dünyayı ne kadar süslerse süslesin, biz bir hazan-ı hissiyyat 

içinde konuşuyoruz… 

Gemimi aguşunda tutan deryâ-yı vâsiin saf, mütelâmi mevceleri, onları okşayan 

bî-karar rüzgar, sevahili tahdid eden nazarımda, hissimde ölür yalnız alamımda ben 

yaşarım… 

Pederimin, validemin, kardeşlerimin orada olduklarını düşündükçe rûhumun 

yarısının da orada olduğunu hissediyorum. Siz, uzun gecelerin nısfında alude-i hâb-ı 

istirahat iken ben hepinizin odasına girer, âşiyân-ı mesudumuzun her kıymettar köşesini 

ziyaret ederim; - pederimin mukaddes ellerine, validemin çehre-i şefkatkârına, sizin 

nasiye-i ismetinize buse-i ihtiram ve muhabbetimi yâdigâr bırakırım. Hatta bu anda, 

gecenin şu ilerleyen saatlerinde kalemim bu satırları yazarken fikrim bu aile ziyaretini 

icra ediyor; 

Sakin, karanlık gecelerde elinizi nasiyenize koyunuz; orada buse-i tahassürümün 

hararet-i vefakârını bulacaksınız! 
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Sayı: 84 

Sayfa: 230 

Kadınların Bahtiyar Olduğu Bir Memleket 

(Fransızcadan) 

Küre-i arz üzerinde kadınların bahtiyar oldukları bir memleket mevcuttur. Fakat 

onu biraz uzaklarda aramak lazımdır. Küre-i arzın refah ve saadete zemin olan bu cennet-

âsâ parçası Hind-i Çin’de “İravadi” sahillerindedir.  

Petrol ticareti için İngiliz Birmanya’sına gelen Amerikalılar bu hayret-âver 

memleketteki seyahatlerinin tesirini ve burada kadınların nail oldukları saadet ve serbestî-

i kat’îyi tasvir ve beyanda müttehittirler. Şark hakkında, garbın fikr-i bâtılına müstağrak 

olan serbest Amerika kızları Birmanya’da amik bir cehl içinde büyümüş, zalim 

erkeklerinin bütün keyif ve hevesatına tevekkül etmiş şark kadınlarına tesadüf 

edeceklerini ümit ederken bilakis fevkalade tahsil görmüş, “Harvard” Darülfünu’ndan 

mükâfatlara nail olmuş kadınların huzurunda bulunmaları kendilerince ne kadar mûcib-i 

istiğrak olsa becâdır.  

Nev-i beşerin nısf-ı latifini teşkil eden kadınların hukukunu, memlekette pek 

mükemmel ve kat’î sûrette müdâfaa eden “Jeanne Jernanet Kalen” isminde bir İsveçli 

madam, ahiren Birmanya kadınlarının mevki ve tarz-ı hayatlarına dair tetebbuatta 

bulundu ve neticesini neşretti.  

Madam diyor ki: 

Birmanya kadınları yalnız takdir ve tahsine kesb-i istihkak etmeye 

kalmamışlardır; onlar küre-i arzın diğer bütün aksamındaki kadınlar içinde bir medar-ı 

şevk, bir numune-i imtisaldirler. Müddet-i medîdeden beri beledî İntihâbına iştirak 

ediyorlar. Eğer müessesat-ı resmiyye ve kavanin-i esasiyyeleri olaydı kolayca siyasî rey 

de kazanacaklardı.  
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“Mösyö Charles Edward De Cel” de diyor ki: 

Ah! Eğer Birmanyalılar hukuk-ı siyasiyyeye mutasarrıf olaydılar, ora kadınları 

pek sühuletle her memuriyeti işgal edecekler; müdür, hâkim, tahsildar, polis komiseri, 

ilh… olacaklardı. Hakikaten Birmanya, Birmanyalılara layıktır. İsviçre’den Yeni 

Zelanda’ya kadar gidilse bu kadar bahtiyar bir memlekete tesadüf olunamaz. İravadi 

sahillerinde kadınların her noktada hukuku zevcleriyle müsavîdir. Ailenin servetini idare 

ederler. Hükümet hesabına işletilen afyon meyhâneleri bile onların elindedir. Hatta bütün 

Birmanya’da kadınlar tarafından idare edilmeyen hiçbir mağaza görmedim. Fabrikacılık, 

sigara ticareti, odun sanatı, pirinç ticareti tamamıyla yed-i nisvandadır. “Mandala”nın 

büyük pazarlarından birine gidiniz, işle meşgul yüz kişinin doksan dokuzu kadın, biri 

erkek olduğunu göreceksiniz.  

Bu kadınlar, acaba nasıl bir kuvvetle böyle bir tefevvuka nail oldular? Ve bunu 

nasıl kabul ettirebildiler? Birmanya kadınları tahsil ve terbiyeye îtinâ ile tedricen 

zevclerine ihraz-ı tefevvuk eylediler. Erkekler de zevcelerinin evsaf-ı maneviyye 

cihetiyle kendilerine takaddümleri karşısında muteriz davranmayarak hüsn-i rıza ile ser-

fürû ettiler. Takriben altmış sene evvel bir genç kızın imtihan verip darülfünun 

diplomasını kazanması mevhum bir hadise gibi telakki edilirdi. Bu rüya Louis Philippe’in 

evâhir-i saltanatında hiçbir Fransız kadınına, kraliçe Viktorya’nın evâil-i hükümetinde 

hiçbir İngiliz kadınına layih olmamıştı. Amerika’da Reis-i Cumhur “Taylor”, Reis-i 

Cumhur “Polk” zamanlarında en cüretkâr ve serbest Amerika kadınlarının arzu-yı şan ü 

şöhretlerini tahrik eden bu şey müddet-i medîdeden beri İravadi sahillerinde bir hakikat 

olmuş idi. Orada seksen seneden ziyâdedir ki kadınlar Rangoon Darülfünunu’nun 

derslerini takip etmek için kabul edilmişlerdir.  

Madam Jeanne Jernanet Kalen diyor ki:  

Bu kadınlardan birçoklarını gördüm. En parlak muvaffakiyetlerle elsine 

imtihanlarını vermişler, diplomalar almışlar idi. İçlerinde bazısı şiire olan istîdad ve 

ehliyetleriyle herkesin takdir ve tahsinini celp ediyorlardı. Bu inanılmayacak bir şeydir. 

Lâkin Birmanya’da tahsil görmüş kadınlara her yerde tesadüf edilir. Rangoon’da 

ikametim esnasında bir yakut taciresi gördüm ki Sanskrit ve eski Hint lisanlarını 

mükemmelen tahsil etmişti; benim lisan-ı maderzadımı da tamamıyla biliyordu. Bu kadın 
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külliyetli temettü ve imtiyaz istihsal etmişti; servetini pek âl-i cenabâne sarf ediyor ve 

mektepler, mabetler yaptırmak için para veriyordu; bu mekteplerde yalnız genç 

Birmanyalılar değil, fakir küçük Çinli kızlar da tahsil ve terbiye görerek nimet-i ilmden 

müstefid oluyorlardı.  

Birmanya’da bir genç kız, Sankrit imtihanlarını geçirdikten sonra dilsiz küçük bir 

çocuk gibi mütevekkilâne daima validesinin nezaretini kabul etmez. Arkadaşlara sahip 

olmak ister; onlarla birlikte gezmeye kendisini salahiyettar addeder. Ve kızların nail 

oldukları bu istiklalden hiçbir fena netice hâsıl olmaz. Vâkıâ bir gün gelip de izdivaç 

meselesi mevzu-yı bahs olunca ekseriyetle onda dokuz valide itiraz eder; lâkin kız 

tasavvurunda ısrar eder ve ihtilaf kızın cesim ağaçlarla mestur vâsi bir mahalle 

kaçırılmasıyla nihayet bulur. Hemen ilave edelim ki bu kız kaçırma usul ve merasim 

cümlesindendir. Firariler bir çift öküzün çektiği bir yük arabasına binerler; lâkin uzaklara 

gitmezler. Bu teferrüç valideyi semeresiz bir itirazdan vazgeçecek için icra edilir.  

Yine Madam Jernanet Kalen diyor ki:  

Nadir müstesnalardan kat’u’n-nazar hemen daima zevç ve zevce hüsn-i imtizaçla 

yaşarlar. İzdivaç, kadının hayat-ı hususiyyesinde büyük bir tebeddül icra etmez. Garp 

ahalisi beyninde carî olan âdet üzere kızlara ve kadınlara verilen ünvanlar arasındaki 

farklar Birmanya lisanında mevcut değildir. “Mah” hem genç kız hem hanım demektir. 

Yeni geline eskisi gibi “mah” denmekte devam edilir. Fazla olarak kız ailesinin ismini 

muhafaza eder. Ve zevcinin ismini almaz. Tasarrufla biriktirdiği veyahut tevârüs ettiği 

malı bizzat idare eder; servetini idarede kat’î bir istiklale mâliktir; kadının bu hakkını 

zevç hiçbir zaman murakabe edemez. Hâlbuki garbın kavanin-i mevzuasında zevç pek 

vâsi hüküm ve nüfuza mâliktir.  

Erkeklerin idare-i umur-ı beytiyyeye müdahale etmeye hevesleri yoktur.  

Birmanyalılarda zevç ile zevce mühim bir sebep görmedikçe talak davasına kıyam 

etmezler. Fakat pek nadiren iyi teşekkül etmemiş aileler de yok değildir. Kadının 

zevcinden mühim bir şikâyeti olunca şehrin büyüklerinden mürekkep bir mahkemenin 

huzurunda murafaa olurlar. Hükkam, zevç ile zevceye akilâne nasihatler vererek telif-i 

beynlerine gayret ederler. Maahaza daima muvaffak olamazlar.  
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Nazar-ı dikkati celp edecek bir şeydir ki Birmanya mahkemeleri çocukların 

muhafazasını erkeklere tevdi etmezler. Bu daima kadına tahmil olunmuş bir vazifedir.  

Kadınların harikulade terakki ettikleri memleketlerde onların hukukunu tanımak 

erkekler için zarûrîdir.  

(Kızıl Toprak) 

Behice A. 
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Sayı: 87 

Sayfa: 290 

“Muhâderat-ı İslam” Hakkında 

Fanus-ı Hayâl  

Aile Kütüphânesi  

Adet 

3 

 Daha ötede aile kütüphânesinin dördüncüsü: “Enin-i Muhtasar”. Bu hala 

atamadığım kapları Ali, o bir şeye benzemeyen ressamlığıyla resmederken konuşur ve 

derdin ki:  

-Kim bilir şu gul-ı tarihi, milletin boğazını bıraksa bir anda, ne Kemaller, ne 

Hamidler bu samt-i umumî içinden yükseliverecek? Kim bilir, milletin hizane-ı ibdaında 

hazırladığı ne bedialar karşısında bulunacağız?  

Ve o zaman sanki dediklerimiz olmuş ve sanki o bedayi üzerine başımızı eğmiş 

okuyor gibi müteheyyic, hararetli, birbirimize tebessüm ederdik, oh, acı ve ümitli 

günlerin tatlı hatıraları! 

Ali bazen hayat-ı hariciyyesinden bir şey, nuhbe-i âmâlimizden bir ümit anlatırken 

birden çoşardı: 

Abla, hayat-ı milletten nevmid olma; fi’l-hakika hükümet her şeye bir demir kilit 

vurdu; her şey donmuş gibi. Lâkin bu, üstü buz tutmuş bir nehrin arz ettiği şekl-i haricîden 

başka bir şey değildir. Dışarıda buz, soğukluk, donukluk var; lâkin o buz tabakasının 

altında nehir derin iniltilerle çağlayıp gidiyor. Hayat-ı millet, hûn-ı millet, kalb-i millet 

mütezayid ve coşkun atılışlarla akıyor; İlahi, ezeli ve ebediyyü’l-cereyan nehir! Ne 

biliyoruz? İhtimal bir gün kılıçsız fetihler olacak; ihtimal kanlarla su verilen çeliğin bu 

buzu kırmasına hacet kalmayacak; hunhar terakki temas-ı mütemadîsiyle onu aşındırıp 

çöktürüverecek!  
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Evet, irfan ile bilinen çelik nihayet ra’d-ı tannanî ile o buzu kırdı ve bir açık tabir 

ile – yüz yüze – kaldık. Yeni Kemaller, yeni Hamidler, yeni Fikretler, yeni Şehaplar ve 

nukûş-ı his ü elemi her kalb-i hassasta yanar izler bırakmış yeni Halit Ziyalar görmedik; 

lâkin Prenses Kadriye Hüseyinler, Halide Edipler ve Melek Hunçlar gördük ki rûh-ı 

milletle meşbu, rûh-ı irfandan mütekellim, Kâbe-i Bediî’ye şitâbândırlar. Ve bugün bir 

ecnebîye aynı gazetede yazılmış kadın ve erkek yazılarından bu imza ile münevver 

herhangi bir bendi kemal-i iftihar ile ve herhangi bediî bir parçayı rüchan-ı teheyyücle 

okuyabiliriz. Bu Osmanlı hanımlarının kalemlerinden çıkan parçaların – çok şükür – en 

büyük meziyeti bir ihtiras, bir teheyyüç anı halinde kalmayarak sabit bir noktaya, alî bir 

hedefe doğru yürümelerindedir; Fi’l-hakika bu yürüyüş sarp bir yoldan geçiştir ve geçitte 

çokları düşüp kalır, kalıyor; lâkin yaralı bereli kurtulanların adedi Türk kadınlarındaki 

“mevcudiyet-i fikriyye”yi, nehrin cûşiş-i hüdâ-bahşını ispat edecek kemiyet ve 

keyfiyettedir. 

Şu satırları, bir büyüklüğe, esasen insanı ve dini, millî ve nisvî gayelere müteallik 

büyük bir sa’ya karşı ihtiramlarımı ve meserretlerimi takdim etmek için yazdığım halde 

– bi’l-münasebe – söylemek lazım geliyor: Mesela Pierre Loti’ye, bu kadar tarafdar-ı 

fezâili olduğu Türklük, İslamlık kadınlığının son delâil-i ciddiyyet ve irfanından olan 

“muhadderat-ı İslam” eser-i bedi’ ve fezâil-mendini takdim etseydik, şüphesiz ki o, umk-

ı hissiyyatımızı anlamayacak, eserde onu umk-ı hissiyyatına hulul eyleyemeyecek idi. 

Garip! Pierre Loti’yi ben anlayabilmemişsem zannederim ki o İstanbul’da bir 

“Muhadderat-ı İslam” ile karşılaşmaktan ise, kısaca boylu, güneş görmemiş, tombul, 

hayat ve cihanı yanındaki erkekten ibaret farz eden birkaç “Âziyâde” yahut “Âzâde?” 

görmekten münşerih olurdu. Bilmem, herkes nevâhî-i fikretinde hür olmakla beraber bu 

zatın ismi benim nasiyemi hicapla kızartmasa bile, herhalde bir infial-i rûhî ile 

hararetlendiriyor. Geçeyim; ve beni saf ve alî, esirî ve nûranî muhitlerde, peygamberimin, 

hakikatimin yanında yaşatan, bir emire-i muhteremenin sahaif-i beyaz ilhamatına avdet 

edeyim:  

Prenses Kadiye Hüseyin.  

Evet, bu isim, Osmanlılığın ve İslamlığın bu hüviyet-i mümtaze-i nisviyyesi 

şüphesiz bize malum. Hem nasıl? – âfâk-ı milletimizde kopacağını umduğumuz 
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fırtınalara karşı bir sabah yıldızı gibi emin, asil, hayır-hâh ve ümit-perver; daima yükselen 

bir nur-ı emel-pîra, bir melike-i ilham-ı fazilet gibi! 

“Muhadderat-ı İslam”ı masamın önüne koyup okumaya başladığım zaman birden 

durdum. Orada çok ulvî, çok saf, fazilet-i mutlakaya tamamıyla meftun ve teselliyetkâr 

bir lisan terennüm ediyordu:  

İfadece büyük, geniş meratibe talip. Emire-i muhteremenin bu eserinde bir âlî 

çehre-i beşerî, bir nuhbe-i emel-i dinî ve millî var; nezih kalemini haşin münakaşat-ı 

siyasiyyeye dokundurmaya hacet görmeden Arap ve Acem, Türk ve Kürt mesâilinin 

üzerinden bir sabâ-yı fikr-gûşa gibi geçiriyor… Sizin önünüze birden bir şey, bir manzara, 

bir tarih, bir medeniyet vaz’ ediyor ki itiraza mecaliniz kalmıyor ve sanki şefik ve hayr-

hâh bir hemşire sesi sert, mütehevvir kardeşler arasında çekilen keskin kılıç şakırtılarını, 

hain tüfek iniltilerini bastırıyor. 

Ve o zaman düşünmek istiyoruz ki bu bedia-yı hayr-hâhı, bu emel-i mualla, bu 

nükte-i saf u nisvî, bu hemşire sözü çek-â-çâk-ı siyah-ı ihtirasatımızı beyazlandırmakta 

ve teskinde binlerce metin pazulardan daha müessir olacak.  

Tarz-ı beyana gelirsek – ki bilhassa bu noktaya nazar-ı dikkati celp etmek isterim 

– saadet-i umumiyyeyi, saadet-i nisviyyeyi temin etmek isteyen hiçbir leb-i masum 

yoktur ki bundan daha kalbî bundan daha tekellüfsüz ve bundan daha açık tekellüm etsin! 

Büyük rûhlu olmak, tarihte büyük addolunmak şüphesiz en âlî bir mazhariyet-i 

samedaniyyedir. Ancak büyük rûhlara muhabbet, meftuniyet, büyüklüğe fedâkârlığa 

ibtilâ-yı vicdanîde bir büyüklük değil midir? Muhterem bir Osmanlı emiresinin ser-i 

fazilet-efserini bir “Muhâderat-ı İslam” mücellede-i muhalledesi vücuda getirmek için 

ilahi bir aşk-ı fazilet ve hakikat ile dest-gâh-ı sa’y ve tetebbua eğilmiş görmek 

milletimizin bir saadetidir.  

2 Teşrinievvel, 1329 

Sâlime Servet Seyfi 
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4.1.1. Kronolojik Çerçeve 
 

 Şehbal Mecmuasının yayın süreci 1909-1914 yılları arasında devamlılığını 

sürdürmüş ve toplamda 100 sayıya ulaşmıştır. Mecmuanın 30 sayısının içerisinde 

‘Hanımlar İçin’ başlığına yer verilmiştir. İlk yayın dönemi olan 1910-1911 yılları 

arasında 11 sayıda, ikinci yayın dönemi olan 1911-1912 yılları arasında 8 sayıda, üçüncü 

yayın dönemi olan 1912-1913 yılları arasında 9 sayıda,  dördüncü yayın dönemi 1913-

1914 yılları arasında 2 sayıda köşe yazıları yer almıştır. Yazıların konu başlıkları, 

yazarları, tarihi ve yayın dönemi aşağıdaki tabloda yer aldığı gibidir; 

TABLO 1 – Şehbal Mecmuasında bulunan ‘Hanımlar İçin’ köşe yazılarına ait indeks. 

 

 KÖŞE ADI BAŞLIK YAZAR TARİH 
YAYIN 

DÖNEMİ 

(YIL) 

1 Hanımlar İçin 
Bir Kadın Ninenin 

Düşünceleri 

Aişe 

Bedia 

1 Mart 

1325/1909 
1 

2 Hanımlar İçin 
Bir Kadın Ninenin 

Düşünceleri 

Aişe 

Bedia 

15 Mart 

1325/1909 
1 

3 Hanımlar İçin 
Kadınlar Erkeklere 

Benzemeli Midir? 

Aişe 

Bedia 

1 Nisan 

1325/1909 
1 

4 Hanımlar İçin Bazı Havadis-İ Nisaiye  
15 Nisan 

1325/1909 
1 

5 Hanımlar İçin  
Fatma 

Âliye 

15 Temmuz 

1325/1909 
1 

6 Hanımlar İçin  
Fatma 

Âliye 

15 Ağustos 

1325/1909 
1 

7 Hanımlar İçin 

Çocuk Terbiyesine Dair 

Validelerle Küçük Bir 

Muhasebe 

A.B. 
1 Eylül 

1325/1909 
1 

8 Hanımlar İçin 

Genç Kızların 

Validelerini Alakadar 

Edecek Meselelerden 

A.B. 
15 Eylül 

1325/1909 
1 

9 Hanımlar İçin 

Hanımlara Ait Mesâil-i 

Müşküleden: Korse 

İntihâbı 

A.B. 
1 Ekim 

1325/1909 
1 

10 Hanımlar İçin 
Başka Kadınlar Neler 

Bulmuşlar? 
A.B. 

15 Ekim 

1325/1909 
1 

11 Hanımlar İçin 
Kadının Mevki-i 

İctimaiyesi 

Bedii 

Nuri 

15 Temmuz 

1326/1910 
1 

12 Hanımlar İçin Ev İşleri  
15 Mart 

1327/1911 
2 
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13 Hanımlar İçin Kadın Ve Ziynet I 
İzzet 

Melih 

15 Eylül 

1327/1911 
2 

14 Hanımlar İçin Kadın Ve Ziynet II 
İzzet 

Melih 

1 Ekim 

1327/1911 
2 

15 Hanımlar İçin Kadın Ve Ziynet III 
İzzet 

Melih 

1 Kasım 

1327/1911 
2 

16 Hanımlar İçin Kardeş Mektupları 

Sâlime 

Servet 

Seyfi 

1 Şubat 

1327/1912 
2 

17 Hanımlar İçin Kardeş Mektupları 
Ali Rıza 

Seyfi 

1 Mart 

1328/1912 
2 

18 Hanımlar İçin Kardeş Mektupları 
Ali Rıza 

Seyfi 

15 Mart 

1328/1912 
2 

19 Hanımlar İçin Kardeş Mektupları 

Sâlime 

Servet 

Seyfi 

15 Nisan 

1328/1912 
2 

20 Hanımlar İçin Kardeş Mektupları  
1 Mayıs 

1328/1912 
3 

21 Hanımlar İçin 
Kardeş 

Mektupları(Devam) 
 

15 Haziran 

1328/1912 
3 

22 Hanımlar İçin Kadın Ve Edebiyye 
İzzet 

Melih 

1 Temmuz 

1328/1912 
3 

23 Hanımlar İçin Kardeş Mektupları 

Sâlime 

Servet 

Seyfi 

1 Ağustos 

1328/1912 
3 

24 Hanımlar İçin Kardeş Mektupları 

Sâlime 

Servet 

Seyfi 

1 Eylül 

1328/1912 
3 

25 Hanımlar İçin Kardeş Mektupları 

Sâlime 

Servet 

Seyfi 

1 Kasım 

1328/1912 
3 

26 Hanımlar İçin Kardeş Mektupları 

Sâlime 

Servet 

Seyfi 

1 Aralık 

1328/1912 
3 

27 Hanımlar İçin Kardeş Mektupları 
Ali Rıza 

Seyfi 

1 Ocak 

1328/1913 
3 

28 Hanımlar İçin Kardeş Mektupları  
15 Mart 

1329/1913 
3 

29 Hanımlar İçin 
Kadınların Bahtiyar 

Olduğu Bir Memleket 

A. 

Behice 

1 Ekim 

1329/1913 
4 

30 Hanımlar İçin 
“Muhadderat-ı İslam” 

Hakkında 

Sâlime 

Servet 

Seyfi 

1 Aralık 

1329/1913 
4 
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Mecmuanın yayın süresince ülkenin geçirmiş olduğu ‘modernleşme’ sürecinin 

yansımalarını metinlerde görmek mümkündür. Metinler bizlere dönemin kültürel 

yapılanması, siyasi oluşumu, kadının toplumdaki yeri…  vb. konularda bir ayna niteliği 

taşımaktadır. 
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4.1.2. Antropolojik Yapı 
 

 “…Tarih ekinler gibi biçiliyor ve harmanlanıyor, kurgulanıyor, konuşturuluyor, 

hatırlanıyor, yeniden okunuyor ve yeniden yazılıyor ve dil, bu geçiş sürecinde, 

yorumlandıkça ve tercüme edildikçe yeniden hayat buluyor…”14 

 Kültür hayatın her aşamasında yer almaktadır. İnsanların giyimleri, söylemleri, 

süslenmeleri…gibi hayatın içinde yapmış oldukları her şey kültürün birer parçasıdır. Bu 

durumlar bireysel bir tarz olmanın ötesinde paylaşılanların ve görsel dışavurumların 

işlevi, grup kimliğini vurgulamak, kimin gruba dâhil olduğunu göstermektedir.15 

 Kültür, bireylerin davranışları hakkında bize ayna tutan, bu davranışların 

yansımasını bulan soyut görüşler, değerler ve dünyaya dönük algılardan oluşmaktadır. 

Kültür, öğrenilir ve bütün parçaları farklı biçimlerde bütünleşmiş olarak işlev görür.16 Bir 

toplumun mevcut kültürünü yayın organları vâsıtasıyla okumak mümkün olmaktadır. 

Çalışmada latinizasyonu yapılan mecmua, dönemin antropolojik yapısını okumamızı 

sağlamaktadır.  

 ‘Hanımlar İçin’ köşe yazılarında özellikle yapılan vurgu dönemde bir değişim 

geçirilmesi ihtiyacının varlığıdır. Erkil sistemin hâkim olduğu toplumsal yapıya yönelik 

eleştiriler yer almaktadır. Özellikle köşe yazarlarında kadın ağırlıklı yazarlara yer 

verilmiştir. Farklı ülkelerde yaşayan kadınların sahip oldukları hayat tarzları anlatılarak, 

dönemin kadınlarına bir ışık tutulmaya çalışılmıştır. Kadının çalışması ve hayatta 

yapabileceklerine dair mevzular çok defa tartışılmaktadır.  

 Köşenin ilk yazılarında geleneksel ve modern kadın senteziyle yeni bir imaj 

oluşturulması gerekliliğine vurgular yapılmıştır. Kadın ve erkek tartışmalarına yer 

verilmiş, birbirlerine benzerlikleri ve farklılıkları tartışılmıştır. Kadına toplumda yeni bir 

pozisyon kazandırmanın hedeflendiği görülmektedir.  

 Mecmuada, döneminin kadınlarının nasıl giyindiklerine dair metinler yer 

almaktadır. Bir dönem devlet tarafından kadınlara ferâce adı verilen bir dış kıyafetin 

                                                           
14 Ian Chambers, Göç, Kültür, Kimlik, İstanbul 2005, s.13. 
15 William A. Haviland-Harald E.L.Prins-Dana Walrath-Bunny Mcbride, Kültürel Antropoloji, İstanbul 

2008, s.101. 
16   William A. Haviland-Harald E.L.Prins-Dana Walrath-Bunny Mcbride, a.g.e., s.102. 
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giyilmesi emri verildiği ancak bunun zahmetli bir durum olmasından dolayı kadınların 

bunu tercih etmedikleri anlatılmaktadır. Başka metinlerde kadınların hatta erkeklerin 

yüzlerine peçe örtmeleriyle alakalı bilgiler yer almaktadır. Dönemin kadınlarının 

aktarılışının yanısıra moda, giyim ve şıklık gibi konularda vurgular çokça geçmekte, 

dünya kadınlarından örneklere yer verilmektedir.  

 Oluşturulmaya çalışılan yeni kadın profilinde zaman zaman dini atıflara da yer 

verilmektedir. İslam dininde ilmin kadın ve erkeğe farz olduğu anlatılmakta, İslamiyet’in 

kadınlara vermiş olduğu haklar hatırlatılmaktadır. O dönemde İslami olduğu zannedilerek 

uygulanan bazı toplumsal geleneklerin esasen yozlaştığı aktarılmaktadır. Geçmişte 

yaşanan olaylardan da örnekler verilerek, bu yanlış uygulamaların aslının ne olduğu 

hakkında bilgiler verilerek okuyucu aydınlatılmaktadır. Kültürel olarak zaman içerisinde 

evrilerek oluşan o dönemin kadınına çok yönlü bir şekilde bilgi aktarımı yapılmaktadır.  

 Çocuk yetiştirmeyle alakalı olan metinlerde, dönemin kültüründe ‘çocuk 

dayağı’nın var olduğu görülmektedir. Annelere bu yöntemin artık kullanılmaması 

gerektiği söylenerek tavsiyelerde bulunulmaktadır. Çocuğun toplumda birey olarak 

görülmesi gerektiğiyle alakalı çeşitli uygulamalar ve oyunlara yer verilmiştir. Ayrıca 

günlük hayatta annelerin tesadüf edebilecekleri hastalıklara karşı alınacak olan tedbir 

örnekleri detaylı olarak anlatılmıştır. 

 Mecmuanın bu köşesinde ‘kadın eğitimi’ yapıldığı görülmektedir. Kadının 

toplumsal yönünün yanısıra iyi bir bedene sahip olmasının nasıl mümkün olacağıyla 

alakalı tavsiyeler yer almaktadır. Bir kadının evde yapabileceği bel inceltici 

egzersizlerden, korse ölçüsünü nasıl vermesi gerektiğine kadar detaylı bilgiler yer 

almaktadır.  

 ‘Kardeş Mektupları’ başlığını taşıyan yazı dizinde iki farklı cinsiyetin hayatı 

yorumlayışı görülmektedir. Sâlime Servet Seyfi ve kardeşi Ali Rıza Seyfi detaylı 

toplumsal analizlere ve insan tahlillerine yer vermiştir.  

 ‘Hanımlar için’ bölümünde yer alan yazıların her birinin tek başına 

değerlendirilmesi ve araştırılması mümkündür. Sosyal yapıyı anlamlandırma ve tarih-

kültür ilişkisini değerlendirmede her yazı ayrı bir anahtar niteliğini taşımaktadır.  
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4.1.3. Görsel Kültür Ve Şehbal Dergisi 
 

“Bir gözüm ben. Mekanik bir göz. Ben, makine, size ancak benim görebileceğim bir 

dünyayı açıyorum. Kendimi bugün de, bundan sonrada insana özgü hareketsizlikten 

kurtarıyorum. Hiç durmadan hareket ediyorum. Nesnelere yaklaşıp onlardan 

uzaklaşıyorum. Süzülüp altına giriyorum onların. Koşan bir atın ağzı boyunca 

koşuyorum. Düşen, yükselen nesnelerle birlikte düşüp kalkıyorum bende. Karmakarışık 

hareketler, en karmaşık bireşimler içinde hareketleri kaydederek dönen benim: Makine.  

Zaman ve yer sınırlamalarından kurtulmuşum; evrenin her bir noktasını, bütün 

noktalarını, nerede olmalarını istiyorsam ona göre düzenliyorum. Benim yolum, 

dünyanın yepyeni bir biçimde algılanmasına giden yoldur. Böylece size bilinmeyen bir 

dünyayı açıyorum.”17 

 Görsel tanımı, görme ve görme duyusuyla alakalı, görmeye dayanan görme 

işlemini kapsamaktadır. Kültür tanımı, bir toplumun tarihsel süreçte ürettiği ve nesilden 

nesile aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerini ifade etmektedir. Kültür bir 

toplumu diğer toplumlardan farklılaştırarak o toplumun kimliğini oluşturmaktadır. Bugün 

çevremizde var olan her şeyin kültürel bir gösterge olduğunu söylemek mümkündür. Bu 

göstergelerin dolayımında imge oluşmaktadır. İmge, bilinçte beliren nesne ve olaylar 

imajdır. İmge diğer bir deyişle gerçekliğin yeniden tanımlanması, yorumlanmasıdır. 

Görsel kültür interdisipliner bir alan olup, televizyon, sinema, bilgisayar teknolojisi, 

klipler, mimari yapılar, reklamlar, resim, seramik, filmler, dergiler ve gazetelerin yarattığı 

imgeleri içine almaktadır.18  

 Görsel kültür kavramını Malcolm Barnard, toplumun üretimi, yeniden üretiminde 

ve dönüşümünde yer alan görsel unsurların, amacı iletişimsel ve işlevsel olan ve 

görülebilen, üreticisi insanlar olan, yorumlanmış veya estetik amaç ile oluşturulmuş 

görüntülerin tarihsel ve toplumsal süreçler içerisinde yer alarak kültürün oluşmasında 

etken olan şey olarak tanımlamaktadır.19  

                                                           
17 John Berger, Görme Biçimleri, 21. Basım, İstanbul 2014, s. 17. 
18 Duygu Dinçeli, Türkiye’de Afiş Sanatının Görsel Kültürdeki Yeri, (Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Görsel Kültür Anabilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Edirne 2016, s.23. 
19 İbrahim Karagöz, Görsel Sanatlar Dersi Alan Öğrencilerin Görsel Kültür Okumalarıyla Toplumsal 

Cinsiyet Algılarının Belirlenmesi, (Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi 

Anabilim Dalı, Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 2016, s.9. 



120 

 

 Görsel kültür kapsamı bağlamında değerlendirildiğinde özellikleri aşağıdaki 

gibidir; 

- Görsel kültür temelde sosyal olanın temel yapılanmasıdır. Görülen ve görülmek 

istenen şeyler doğal yeteneğin bir parçası değil, sosyal kültürel ve tarihsel sürecin birer 

parçasıdır. 

- Görsel uyarıcılar egemenliğindeki çağ, görsel kültüründe egemenliğini 

açıklamaktadır.  

- Görsel kültürde sözcükler ve imgeler bir arada çözümlenebilir. 

- Görünmeyen imgeleri, görsel kültür anlam katarak somut hale getirebilir. 

- Görsel kültür bir görüntüler sistemi olarak ele alınabilir. 

- Görüntüler sistemi içerisinde görsel kültürün, bir sosyal yapının görsel olarak 

üretildiği kurumlar, nesneler, eylemler, değerler ve inançlar olduğunu söylemek 

mümkündür. 

- Tarihsel ve toplumsal süreçlerle yakından ilgilidir. 

- Görsel kültür insanın yaşamını biçimlendiren düşünceleri ve öyküleri temsil ettiği 

için önemlidir.20 

Görsel kültürün yansımalarının en önemli kaynaklarından biriside dergiler 

olmaktadır. Bu çalışmada dönemine ayna tutan, dönemini şekillendiren bir görsel kültür 

ünitesinin latinizasyonu yapılmıştır. Mecmuanın incelenen bölümünde gerek açıktan 

gerekse üstü örtülü bir şekilde ifade edilen kültürel motiflere işaret edilmiştir. Şehbal 

Mecmuası, görsel açıdan oldukça zengin olmakla birlikte ağırlıklı olarak kadın görselleri 

içermektedir. Çalışmamızın farklı farklı incelemeler vâsıtasıyla çeşitli disiplinlerde, farklı 

bakış açılarıyla yapılacak olan diğer çalışmalara bir sac ayağı olacağı kanaatini 

taşımaktayız. Mecmuanın sadece görsellerinin incelenmesi ayrı bir çalışma sahası 

gerektirmektedir. Biz bu çalışmada kaynağı arşivden gün yüzüne çıkararak, muhteva 

açısından değerlendirilmesini yapmış bulunmaktayız. 

 

 

  

                                                           
20 Mahmut Bozkurt, “Görsel Kültür”, https://prezi.com/-tdkfnosva45/gorsel-kultur/,(14.06.2017) 

https://prezi.com/-tdkfnosva45/gorsel-kultur/
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SONUÇ 
 

1990’lı yıllardan itibaren dünyada gelişme gösteren Görsel Kültür disiplini 

Amerika ve Avrupa’da gittikçe yaygınlaşmaktadır. Sanat Tarihi, Antropoloji, Kültürel 

Çalışmalar, Edebiyat, Güzel Sanatlar ve Medya gibi bilim dallarından beslenmektedir. 

Ülkemizde bu disiplinin öncüsü Trakya Üniversitesi’dir. Bu yüksek lisans programı 

bünyesinde çalışılan tezimizde, bir döneme görsel kültür ünitesi vâsıtasıyla ışık tutulmaya 

çalışılmıştır. Görsel Kültür’ün önemli yansımalarını içeren medya araçlarından biri olan 

dergi, muhtevası ve işlevi açısından oldukça önemli bilgi aktarımı sağlamaktadır. 

Günümüzde televizyon, sosyal medya ve sinema gibi görsel kültür araçlarının yerini 

incelenen dönemde dergiler tutmaktaydı. Bu dergiler toplum tarafından rağbet görmekte 

ve günümüzdeki kitle iletişim araçları gibi takip edilmekte idi.  

Çalışmada Şehbal Mecmuasının ‘Hanımlar İçin’ başlığını taşıyan köşe yazılarının 

latinizasyonu yapılmış olup, değerlendirmelere yer verilmiştir. Döneminin modernleşme 

düşüncesi üzerine inşasında dergi bir araç olarak kullanılmıştır. Hanımlar için olan 

bölümde güzel giyinen, şık, bakımlı, zarif ve görgülü bir kadın modeli anlatılmıştır. Bir 

nevi kadın ‘eğitimi’ dergi üzerinden gerçekleştirilmiştir. Dergi yayınlandığı dönem 

itibariyle Görsel Kültür aracılığıyla bir toplumun yenilenmesini gösteren nadide 

örneklerdendir. Yazılarda çeşitli ülkelerden bilhassa Avrupalı kadınların günlük 

yaşantısı, giyimi, aile yapıları ve kadın haklarına dair anlatılara yer verilmiştir. İfadelerde 

Avrupa kadını için bir övülme ve örnek gösterme durumu görülmektedir.  

Mecmuanın basımında kullanılacak olan kâğıdın Avrupa’da basılan dergi 

kalitesinde olmasından, tasarımlara kadar her yönüyle bir örnek alma söz konusudur. 

Okuyucu kitlesine modern olanın anlatılmasının yanısıra ellerine aldıkları dergi ile 

doğrudan gösterilmesi durumu vardır. Hedeflenen yeni toplumun şekillenmesinde her 

türlü detay düşünülmüştür. Teknolojik olarak dönemin imkânlarından en iyi derecede 

istifade eden dergide, metinin muhtevasından bağımsız olarak yer alan fotoğraflarda da 

verilmek istenen mesajlar okuyucuya görsel olarak sunulmuştur. Elbise modelleri, nakış 

desenleri, zengin insanlara ait görseller, Kraliçelere ait fotoğraflar, takı modelleri, tahsilli 

insan fotoğrafları, farklı bölgelerde yer alan modern mimariye sahip eserler ile Batı görsel 

olarak sunulmuştur. Doğu toplumuna ait verilen görsellerde ise genellikle bir sefalet, 

yokluk ve hastalık durumu gösterilmeye çalışılmıştır.  
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RESİM 1: Şehbal Mecmuasından Batı’ya Ait Bir Görsel Örneği 

 

RESİM 2: Şehbal Mecmuasından Doğu’ya Ait Görsel Örneği 
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 Yapmış olduğum bu araştırmada toplumun yeniden inşasının bir yayın organı 

vâsıtasıyla ne derece etkili olduğunu görmekteyim. Bu çalışma bana bir Görsel Kültür 

ünitesi vâsıtasıyla bir dönem okuması yapma imkânı sağlamıştır. Lisans düzeyinde almış 

olduğum Antropoloji eğitiminden sonra, görsel verilerle kültürel analizler yapmak bakış 

açıma zenginlik kazandırdı. Bir ideolojinin görsel kültür ürünlerini aktif olarak 

kullanılmasının yıllar sonrasına dahi etki ettiğini görmekteyim. Görsel Kültür alanında 

yapılan çalışmaların artmasını ve çeşitlenmesini temenni etmekteyim. Yapılacak olan 

çalışmalarla akademik kaynakların artmasının beraberinde yeni toplumsal değişimler 

öngörülebilir hale gelecektir. Tezimizin bu doğrultuda bir çıkış noktası olarak, sonrasında 

yapılacak olan geniş ve kapsamlı akademik çalışmalara ışık tutması temenni 

edilmektedir.  
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