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MUHARRERAT-I NİSVAN
Doğukan Ali Paker

Ara Nesil Dönemi sanatçılarından olan 
Mustafa Reşid’in Muharrerat-ı Nisvan1 
(1895) adlı eseri, Dr. Gonca Arkon Te-
kinel tarafından yayıma hazırlanmış-
tır. Tür olarak antoloji mahiyeti taşıyan 
eser, kadınlar hakkında yazılan makale, 
mektup gibi yazıları içermektedir. Ki-
tapta kadın yazarların yanı sıra Halid 
Ziya, Cenab Şahabeddin gibi erkek ya-
zarların yazılarına da yer verilmiştir. 

Antoloji toplam 21 seçme yazıdan olu-
şur: “Rusyalı Edibe-i Şehîre Madam 
(Gülnar dö Lebedof) Hazretlerine”, “Ha-
lit Ziya Bey’in Bir Mektubu”, “Karieleri-
me”, “İfade-i Mahsusa”, “Muharrerat-ı 
Nisvan: Bir Mektup”, “Sadiye Hanıme-
fendi’ye”, “Nisvan-ı İslâm ve Bir Fran-
sız Muharriri”, “Müdafaa ve Nisvan-ı 
İslâm”, “Fatma Aliye Hanım’ın Cevabî 
Bir Yazısı”, “Aleksandr Duma Hakkında 
Sarah Bernhardt’ın Bir Mektubudur”, 

“Sabiha Hanımefendi’ye”, “Sorbon Da-
rülfünunda”, “Teceddüdat-ı Edebiye”, 

“Gözyaşı Lisanından”, “Madam Juli Ro-
men”, “Adelina Patti Hakkında Bir Yazı”, 

“Gülüm ‘François Coppée’den Mukte-
bes’”, “Aleksandr Dumazâdenin Bir Mü-
talâası”, “Bir Cevapname”, “Safiye’nin 
Arkadaşına Bir Mektubu” ve “Nîran”. 
Bazı başlıkların isimlendirilmesi Dr. 
Gonca Arkon Tekinel tarafından yapıl-
mıştır.

Kitapta “Muharrerat-ı Nisvan Hakkın-
da” başlıklı giriş yazısıyla Tekinel, an-
tolojinin içindeki yazılar hakkında de-
ğerlendirmelerde bulunur ve Mustafa 
Reşid’in edebî kişiliği hakkında bilgiler 
verir. Tekinel, Mustafa Reşid’in edebi-
yatta kadına yer vererek ve kadınlar 

1 Mustafa Reşid, Muharrerat-ı Nisvan, Haz.: Gon-
ca Arkon Tekinel, Palet Yayınları, Konya 2021.

için antoloji hazırlayarak Yenileşme 
Devri Türk Edebiyatı içinde öncü bir rol 
edindiğini vurgular. Tekinel, Mustafa 
Reşid’in eserine seçtiği metin örnekle-
rinin yanı sıra Makbule Leman, İhsan 
Raif Hanım, Yaşar Nezihe ve Emine Se-
miye Hanım gibi ilk kadın yazarların 
yazılarına antolojide yer vermeyişini 
önemli bir eksiklik olarak görür. Fakat 
bu eksikliğin eserin değerini düşürme-
yip esere seçilen metinler ile eser ismi-
nin kadın edebiyatına önemli hizmet-
ler sağladığını belirtir.

Antoloji, Türk modernleşmesi ve bu 
süreçte kadınların rolünü vurgulama-
sı bakımından önemlidir. Nitekim an-
tolojinin hazırlayıcısı Mustafa Reşid 

“Rusyalı Edibe-i Şehîre Madam (Gülnar 
dö Lebedof) Hazretlerine” başlıklı ilk 
yazısında Muharrerat-ı Nisvan’ı Madam 
Gülnar’ın cesaretlendirmesiyle yazma-
ya karar verdiğini ve eseri tamamlayıp 
Madam Gülnar’a ithaf edeceğini söyler. 
Ahmet Midhat Efendi’yle yakınlığı bi-
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linen, sadece Türkiye sınırları içinde 
değil Türk dünyasında kadınların eği-
timinde ve aydınlanmasında da öncü 
olan Madam Gülnar’ın böyle bir eserin 
oluşmasında işlevsel olması önemli-
dir. “Karielerime” ve “İfade-i Mahsusa” 
başlıklı yazılarda Mustafa Reşid, eseri 
kadın okurlarının destekleriyle kaleme 
aldığını söyleyerek eserinde kadınları 
bilgilendirici metinlere yer vereceğini 
açıklar.

Mustafa Reşid’i antolojiyi hazırlama 
yolunda cesaretlendiren ikinci hadise 
ise Halid Ziya’nın kendisine gönderdi-
ği mektuptur. Bu mektupta Halid Ziya, 
Mustafa Reşid’in Bir Çiçek Demeti adlı 
eserini beğenerek okuduğundan bah-
sedip, Mustafa Reşid’in bir çığır açtığını 
söyleyerek onu över. Mektupta Halid 
Ziya, Avrupa’da kadınlar için çok sayıda 
fennî, hikemî kitaplar, risaleler ve gaze-
teler bulunduğunu, Türk toplumunda 
da kadın hususunda eserlerin sayısı-
nın arttırılması gerektiğini vurgulayıp 
Mustafa Reşid’e tavsiyelerde bulunur. 

Türk toplumunda kadın hareketlerinin 
şekillenmesinde, kadınların kendileri-
ni ifade etmelerinde mektuplar olduk-
ça işlevseldir. Kadın sorunlarına yo-
ğunlaşan kurgusal metinlerde anlatım 
tekniği olarak mektupların kullanıl-
ması da bu bağlamda dikkate değerdir. 
Antolojiye alınan “Muharrerat-ı Nisvan” 
başlıklı yazıda “Bir Mektup” ve “Sadiye 
Hanımefendi’ye” alt başlığıyla iki kadı-
nın mektuplarına yer verilir. İlk mek-
tupta eşiyle birtakım sıkıntılar yaşayan 
Sabriye Hanım’ın düşünceleri aktarılır. 
İkinci alt başlıkta Bedia Hanım’ın, Bo-
ğaz gezintilerini arkadaşına edebî bir 
üslupla anlattığı mektubu yer alır. An-
tolojiye alınan “Sabiha Hanımefendi’ye” 
başlıklı mektupta kadınların mektup 
vasıtasıyla edebiyata dair görüşlerini 
ilettikleri görülür. Mektupta “Sorbon 
Darülfünununda” alt başlığıyla İkdam 

gazetesine Paris’ten yazı gönderen Ali 
Kemal’in yazısına yer verilir. Mektu-
bun devamında Ali Kemal’in yazısına 
karşılık olarak Ahmet Midhat’ın “Te-
ceddüdat-ı Edebiye” yazısı eklenmiştir. 
Ali Kemal yazısında edebiyatın taklide 
değil gerçeğe dayanması gerektiği fik-
rini savunurken Ahmet Midhat ona ka-
tılmakla beraber edebiyatın temelinde 
ilim olması gerektiğini söyler. Mektubu 
yazan Ulviye Hanım, Ahmet Midhat’ı 
destekleyici metin örneği olarak “Göz-
yaşı Lisanından” başlıklı metinle mek-
tubu bitirir. “Safiye’nin Arkadaşına Bir 
Mektubu”nda ise Safiye adlı genç kızın 
arkadaşına yazdığı mektup vardır. 

Mustafa Reşid, antolojisinde Türk 
toplumunda kadının konumu ve du-
rumuna ilişkin yanlış bilgilere ya da 
çarpıtmalara tepkisel mahiyetli yazı-
lara da yer verir. Böylece kadınların 
farklı biçimlerde istismar edilmesine 
de engel olmak ister. Fatma Aliye’nin 

“Nisvan-ı İslâm ve Bir Fransız Muhar-
riri” başlıklı makalesinin seçilmesi bu 
bağlamda önemlidir. Fatma Aliye, bu 
makalesinde İstanbul’da uzun bir süre 
kalan Emil Julyar’ı eleştirir. Çünkü 
Emil Julyar, Şark Kadınlarıyla Garp Ka-
dınları adlı eserinde Türk kadınlarının 
okuma yazma bilmediklerini, açgözlü 
ve obur olduklarını, kadınların histen 
mahrum olduklarını yazıp Osmanlıda 
kadınlar için okul dahi olmadığı itham-
larında bulunur. Ayrıca Julyar, kadının 
eğitim ve terbiyesinin yasaklanmasına 
kaynak olarak İslam dinini gösterir. Bü-
tün bu dayanaksız ve yanlış anlatımları 
Fatma Aliye bu makalesiyle eleştirir ve 
çürütür. Bu makalenin hemen arkasın-
dan Fatma Aliye’ye destek çıkan “Müda-
faa ve Nisvan-ı İslâm” başlıklı yazı gelir. 
Kadın Öğretmen Okulundan (Darül-
muallimat) H. Remziye, dün gazetede 
Fatma Aliye’nin yazısını okuduğunu ve 
Emil Julyar’ın gerçek dışı beyanlarda 
bulunduğunu söyleyip gereken cevabı 



K İ TAPL I K

108 TÜRK DİLİ HAZİRAN 2021

Fatma Aliye’nin verdiğini belirtir. Emil 
Julyar’ın Türk kadınlarının gidebile-
cekleri okulları olmadığı ithamına Da-
rülmuallimattan gelen eleştiri oldukça 
manidardır. Bu yazının devamında 

“Fatma Aliye Hanım’ın Cevabî Bir Yazısı” 
başlıklı yazıda Fatma Aliye, Darülmual-
limat’taki Remziye’yi tebrik eder. Rem-
ziye’nin yazısında yüce bir his gördü-
ğünü ve bu yüce hissin yeni bir kadın 
yazarın yetiştiğinin işareti olduğunu 
söyler.

Mustafa Reşid antolojide Batı toplu-
munda kadının konumuna, kadın-er-
kek ilişkilerine dair yazılara da yer ve-
rir. Batılı kadınlara ait ilk yazı Fransız 
oyuncu Sarah Bernardt’a aittir. Sarah 
Bernardt bu mektubunda, oyunculuk 
kariyerine etki eden Aleksandr Du-
ma’dan bahseder. Kitapta bir başka 
Batılı kadını anlatan yazı Cenab Şaha-
beddin tarafından yazılmıştır. “Madam 
Juli Roman” başlığını taşıyan yazıda Ce-
nab Şahabeddin, oyuncu Juli Romen’in 
yalısında geçirdiği bir günü anlatır. 
Batılı kadınlardan bahseden üçüncü 
yazı Başbakan Tiyer imzasını taşır. Baş-
bakan Tiyer “Adelina Patti Hakkında 

Bir Yazı” da opera sanatçısı Adeline 
Patti’nin yelpazesini anlatır. Yelpazeyi 
önemli kılan unsurlardan bir tanesi dö-
nemin liderlerinin yelpaze üzerindeki 
övgü dolu yazılarıdır. “Gülüm ‘Franço-
is Coppée’den Muktebes’” başlıklı yazı 
Abdullah Zühdü tarafından Franço-
is Coppée’den alıntılanır. Yazıda şair 
Coppée’nin kendi adıyla anılan gül ile 
ilgili duyguları aktarılır. Batılı erkek 
yazarlardan bahseden bir başka yazı da 

“Aleksandr Dumazâdenin Bir Mütalâası” 
adını taşır. Oldukça kısa olan bu yazıda 
Aleksandr Duma’nın kadınlar hakkın-
da görüşleri bulunur. Duma, bu yazıda 
kadınların insan eğitimindeki önemi-
ne de değinir.

Türk edebiyatında kadınlara has hazır-
lanmış bir antoloji niteliği taşıyan bu 
eserin yayına hazırlanması, Mustafa 
Reşid’in öncü yönünün aydınlatılması-
na hizmet edecektir. M. Orhan Okay’ın 

“zamanında sevilip sonra unutulan baş-
ka bir yazar”2 olarak andığı Mustafa 
Reşid’in günümüzde tekrar hatırlan-
masına vesile olacak bu çalışmayla Dr. 
Gonca Arkon Tekinel önemli bir eksik-
liği gidermiştir. 

2  M. Orhan Okay, Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı, Dergâh Yayınları, İstanbul 2014, s. 138.


