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ÖZ 
Osmanlı İmparatorluğu’nun son yüz yılına tekabül eden dönem 

devletin en uzun yüzyılı olmuştur. Hemen her alanda yaşanan dönü-
şümler, Osmanlıyı Batıya yaklaştırırken kaçınılmaz olarak modernleş-
meci ve gelenekçi ikililiğini doğurmuştur. Bu çelişkinin bir veçhesini ge-
leneğe ve öze dönüş anlatısı, diğeriniyse kurtuluşu batılılaşmakta gören 
söylemler oluşturur ve tezahür ettiği tartışma alanlarından birisi kadının 
toplumsal rolleridir. Karamanlı kadın algısını incelemek, bu algının dini 
kimliklerden ziyade yerel kimlikler tarafından belirlenmiş olabileceğini 
göstermesi açısından önemli bir fırsat sunar. Bu makale Karamanlıca ga-
zeteleri, en uzun soluklu Osmanlı kadın gazetesi Hanımlara Mahsus Ga-
zete ile kıyaslayarak; Karamanlı aydınların, kadın meselesindeki temel 
tartışmalarda kendilerini nerede konumlandırdıklarının izini sürmeye 
çalışacaktır. 

Anahtar sözcükler: Osmanlı’da kadın, Karamanlılar, feminizm tarihi, 
kadın modernleşmesi 

 
ABSTRACT 
The period of the Ottoman Empire corresponding to the last hundred years 

has been the longest century of the state. The transformation in almost every 
field brought the Ottomans closer to the West, but this inevitably gave way to 
the modernist and traditionalist duality. One suggested restoring the tradition, 
and the other saw the solution of almost all shortcomings in westernization. This 
duality can also be followed through the debates on women. A study on Kara-
manli women offers an opportunity to discuss if the local or religious identities 
shaped the narrative of women. This article compares the Karamanli newspa-
pers, with the longest running Ottoman women's magazine Hanımlara Mahsus 
Gazete. By doing so, it attempts to trace where the Karamanli intellectuals po-
sitioned themselves in the main debates on women. 

Keywords: Ottoman women, Karamanlıs, history of feminism, moderni-
zation of women   
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Giriş 
Osmanlı İmparatorluğu'nda gayrimüslim dini azınlıklar millet sistemi aracılığıyla temsil 

edilirdi. Gayrimüslimlerin ezildiği ve Müslümanlardan ayrılmış özerk topluluklar olarak ya-
şadığı iddiasının aksine, son yıllarda yapılan pek çok çalışma millet sisteminin gayrimüslim 
toplulukları Müslüman topluluklardan ayırmadığını göstermiştir.1 Gerçekten de Müslüman-
lar ve gayrimüslimler, birçok ortak kültürel özellik ve yakın ilişkilerle yüzyıllar boyunca bir 
arada yaşadılar. Karamanlılar olarak tabir edilen Anadolulu Türkofon Ortodokslar bu du-
ruma iyi bir örnektir. Karamanlılar, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki yakın kültürel etkileşimi 
temsil eden gruplardan biriydi çünkü Ortodoks olmaları dışında Müslüman komşularından 
farkları yoktu. Ortodoks Rum Patrikhanesine tabi olmalarına karşın anadilleri Türkçeydi fakat 
yazı dillerinde Yunan harflerini kullanırlardı. 

Karamanlı topluluklar İç Anadolu’da, ağırlıklı olarak Kapadokya civarında yerleşmiş-
lerdi. Tarih boyunca Kapadokya’nın sınırları değişmiş olduğu için net bir tanımlama yapmak 
zordur. Evangelia Balta, Kapadokya'nın sınırını Karamanlı topluluklarının yerleşim yerlerine 
göre çizer: “Kuzeyde Ankara, Yozgat’a kadar; güneyde Antalya ve Adana'ya kadar; doğuda 
Kayseri ve Sivas'a, batıda Aydın il sınırlarına kadar.”2 Karamanlı nüfusunun özellikle yoğun 
olduğu iller ise Kayseri, Nevşehir ve Niğde'dir.3 Karamanlıların 15. yüzyıldan beri Anadolu'da 
yaşadığını Batılı gözlemcilerden öğreniyoruz. Karamanlı terimi, daha 16. yüzyılda İstanbullu 
seyyahlar tarafından Türkofon Ortodoks Hıristiyanları adlandırmak için kullanılmıştır. Bu 
isim yüzyıllar boyunca çeşitli kaynaklarda yaygın olarak geçse de aynı zamanda olumsuz bir 
çağrışımı da vardı. Rum Ortodoks cemaatinin şehirli üyeleri bu terimi, Yunanca bilmeyen, 
kaba saba taşralılar imajını ifade etmek için küçümseyici bir tabir olarak kullanırdı.4 Dolayı-
sıyla, Karamanlılar, kendilerine ‘Anadolulu’ veya ‘Anadolu Ortodoks’ demeyi tercih etmişler-
dir. Kimliklerini Anadolu’ya aidiyetleri üzerinden inşa eden bu topluluk, Rum Ortodoks ce-
maati içerisinde Yunan dilli Rumlardan ayrışmış ve kendilerine ait bir kültür geliştirmişlerdir. 
Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi (1923) ile Yunanistan’a göç etmek zorunda kalana kadar da 
Anadolu’da yaşamışlardır. 

 
I. 19. Yüzyılın Son Çeyreği ve 20.  Yüzyılın Başında Osmanlıda Kadın Algısı 
19. yüzyıl Osmanlı Devleti açısından bir kırılma çağıdır. Hemen hemen her alanda köklü 

dönüşümlere sahne olmuş ve ardından gelen döneme kalıcı izler bırakmıştır. Tanzimat ile baş-
layan bu süreçte ekonomide ve siyasette gerçekleşen değişimlerin yanı sıra, sosyal alanda da 
pek çok yenilik gözlenir. İmparatorluğun dağılma sürecine girdiği bu dönemde gelecek nesil-
ler her zamankinden daha fazla önemlidir çünkü onların Osmanlıyı kurtaracaklarına ve baba-
larının başarısızlığını telafi edeceklerine inanılır. Dolayısıyla daha önce toplumun ihmal edi-
len üyeleri olan kadınlar ve çocuklar, Osmanlının yeniden inşası sürecinin asli unsurları haline 
gelirler. Bu durum Osmanlı kadın algısının yeniden tanımlanmasına vesile olur. Aydınlar ge-

                                                            
1  Ayşe Ozil, Orthodox Christians in the Late Ottoman Empire: A Study of Communal Relations in Anatolia, Routledge, New York 2013; 

Christine May Philliou, Biography of an Empire: Governing Ottomans in an Age of Revolution, University of California Press, Berkeley 
2011; Tom Papademetriou, Render Unto the Sultan: Power, Authority, and the Greek Orthodox Church in the Early Ottoman Centuries, 
Oxford University Press, Oxford 2015. 

2  Evangelia Balta, Gerçi Rum İsek de, Rumca Türkçe Söyleriz: (Karamanlılar ve Karamanlıca Edebiyat Üzerine Araştırmalar), İş Bankası 
Kültür Yayınları, İstanbul 2014, s. 26.  

3  Richard Clogg, “A Millet within a Millet: The Karamanlides”, İçinde Ottoman Greeks in the age of nationalism: politics, economy, and 
society in the nineteenth century, Ed. Dimitri Gondicas ve Charles Philip Issawi, N.J.: Darwin Press, Princeton, 1999, s. 119. 

4  Foti Benlisoy ve Stefo Benlisoy. “Karamanlılar, Anadolu Ahalisi ve Aşağı Tabakalar: Türkdilli Anadolu Ortodokslarında Kimlik Algısı”, 
Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar, S. 112, (Fall 2010), s. 7-22. 
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lecek nesillerin yaratılmasından sorumlu tuttukları annelere ‘nesil yetiştiriciliği’ rolünü atfe-
derler. Bir başka deyişle ‘ideal’ çocuk yetiştirmek için önce ‘ideal’ anneler yetiştirilmesi gerek-
tiği keşfedilir. Bu doğrultuda II. Abdülhamid döneminde (1876-1909) kız çocuklarının okul-
laşması hız kazanır. Fakat bu okullar kızları mesleki bir eğitime tabi tutmaz, sadece iyi bir 
zevce ve anne olmak için gerekli nitelikleri kazandırmaya çalışırdı. Bunların başında da ‘ter-
biye’ ve ‘iffet’ gelmekteydi. Diğer bir deyişle, II. Abdülhamid’in İslamcılığıyla doğru orantılı 
olarak, iyi bir anne ve Müslüman olması beklenen bir ‘İslam kadını’ anlatısı vardı.5 Kadın üze-
rinden kurulan bu gelenekçi anlatıyı rakip görüşler takip edecekti. İttihat Terakki Cemiyetinin 
iktidara gelmesi ve II. Meşrutiyet’in ilanından sonraki dönemde ‘İslam kadını’ anlatısının ye-
rini ‘vatanperver’ Türk kadını söylemi aldı. Deniz Kandiyoti’nin “vatanperver feminizm”6 ola-
rak adlandırdığı bu dönemde kadına ev dışı sorumluluklar da yüklendi ve kadın evin dışında 
kamusal alanda hatta siyasette bile varlık göstermeye başladı. Örneğin Balkan Savaşları’nın 
ardından gayri-Müslimlere karşı düzenlenen boykot hareketini kadınlar organize edecektir.7 
Hatta, II. Abdülhamid döneminden farklı olarak mesleki eğitim de yaygınlaşır.8  

İmparatorluğun gayri-Müslim cemaatleri içinde de benzer tartışmalar aynı hararette yü-
rümekteydi. Örneğin, Rum cemaati içerisinde daha gelenekçi ve modernist taraflar bu konuda 
birbirlerinden ayrışıyordu. Özellikle, kız çocuklarının eğitime katılmasının yeni başladığı 
(1840-1860) daha erken bir dönemde, kadınlar meslek eğitiminden dışlanmaktaydı çünkü ka-
musal alanda değil evde eş ve anne olarak var olacaklardı, dolayısıyla da mesleki eğitime ih-
tiyaçları yoktu.9 Onlar ahlaki gelişmeleriyle alakadar olmalıydılar.10 Fakat, kadınların sadece 
anne görevini ifa etmek için eğitim alması gerektiği inancının, modern kültürle çeliştiğini iddia 
eden Rum aydınlar da vardı. Hatta içlerinden bazıları, kadınların ev içi görevlerinin onları 
erkeğin ‘kölesi’ haline getirdiğini ve bunun Doğulu bir tutum olduğunu savunuyordu.11 Bu 
aydınlar Rum kadınının statüsünü, Ortodoksları Müslümanlardan ayrıştıran önemli bir fark-
lılık olarak görüyordu. Rumlar, Müslümanların aksine, Batı medeniyetinin bir parçasıydı. Do-
layısıyla da Helen kadını Batının medeni kadınıydı, Müslüman kadınlar gibi itaatkâr ve geri 
kalmış değildi.12 Bu bakış açısına göre, kadının toplumdaki konumu medeniyetin gösterge-
siydi ve Doğulular eğer medenileşmek istiyorlarsa kadınlarının statüsünü yükseltmeliydiler.13 
Müslüman aydınlar bu söyleme, İslam’ın daha ilerlemeci bir yorumunu geliştirerek karşılık 
verdiler. Amaçları İslam’ın aslında, Batılıların iddia ettiği gibi gayri medeni bir din olmadığını 
kanıtlamaktı. Keza, bu reformist aydınlar Batının kültürel üstünlüğünü reddettiler; onun ye-
rine modernleşmiş bir İslam anlayışını benimsediler. Elbette içlerinde bu oryantalist Doğu tas-
virini sahiplenen aydınlar da mevcuttu. Örneğin, Mehmet Şükrü, Osmanlının gerilemesinin 
sebebini Müslüman kadının toplumdaki konumunun düşük olmasına dayandırmıştı. Hatta 
Balkan Savaşları’ndaki başarının, Balkanlı toplulukların kadın haklarını geliştirmiş olmasın-
dan ileri geldiğini iddia ediyordu.14 

 

                                                            
5  Yaprak Zihnioğlu, Kadınsız İnkılap. Metis Sayonara, İstanbul 2019, s. 48. 
6  Deniz Kandiyoti, “End of Empire: Islam, Nationalism and Women in Turkey”, İçinde Women, Islam and the State, Palgrave Macmillan, 

London 1991, s. 28. 
7  Eyal Ginio, Osmanlı Yenilgi Kültürü: Balkan Savaşları ve Sonrası, çev. Cumhur Atay, İletişim Yayınları, İstanbul 2022, s. 293-316. 
8  Serpil Çakır, Osmanlı Kadın Hareketi, Metis Yayınları, İstanbul 2010, s. 301. 
9  Katerina Dalakoura, “İstanbul’da Yayınlanan Rumca Kadın Dergilerinde Eğitim Tartışmaları”, Kebikeç, S. 31, (2011), s. 38. 
10  Dalakoura, agm., s. 36. 
11  Haris Eksertzoglou, Kaybedilmiş Memleketler: Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Rumların Toplumsal ve Kültürel Bir Tarihi, Tarih Vakfı Yurt 

Yayınları, İstanbul 2010, s. 217. 
12  Eksertzoglou, age., s. 260-67. 
13  Eksertzoglou, age., s. 268-69. 
14  Ginio, age., s. 144-45. 
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II. Hanımlara Mahsus Gazete 
Osmanlı kadın matbuatının en uzun soluklu gazetesi olan Hanımlara Mahsus Gazete, 1895-

1908 yılları arasında önce hafta iki kere ve 50. sayıdan itibaren haftada bir kez olarak 13 yıl 
boyunca yayınlanmıştır. Gazetenin baş yazarlarından Fatma Aliye’nin (1862-1936) devrin 
önemli ismi Ahmed Cevdet Paşa’nın (1822-1895) kızı olması tesadüf değildir. Yaprak Zihni-
oğlu’nun “Erken Dönem Osmanlı Hareket-i Nisvanı (1868-1908)”15 olarak tanımladığı kadın 
hareketi matbuat üzerinden yürütülmüştür ve Hanımlara Mahsus Gazete bunun en önemli tem-
silcisidir. Bu gazete kadın yazarlara ilk kez seslerini duyurabilecekleri bir platform sağlamıştır. 
Kadın aydınlar bu platformu hem II. Abdülhamid devrinin ahlak anlayışını ve toplumsal rol-
lerini okuyucularına aktarmak ve hem de kadınların hak taleplerini tartışmak için kullanmış-
lardır. Her ne kadar yazarları iktidarla yakın ilişki içerisinde olsa da gazetede politik yazılara 
pek rastlanmazdı. Gazetenin en sık işlediği temalar zevcelik ve annelikti. Aynı zamanda Fatma 
Aliye’nin geliştirilmesine katkı sağladığı ‘nisvân-ı İslam’ kavramı da gazetenin üzerinde dur-
duğu meselelerin başındadır. Hanımlara Mahsus Gazete adeta bir okul misyonuyla kadınları 
annelik ve zevcelik konularında eğitmeye çalışır ki ulusun geleceği olan nesiller iyi yetişsin. 
Bu amacına uygun olarak çocuk yetiştirme, ‘terbiye’, evlilik hayatı üzerine didaktik yazılar 
yayınlanırdı.  

Osmanlının dağılma sürecine girmesi, gelecek nesillerin İmparatorluğu kurtaracak bir 
umut kaynağı olarak algılanmasına yol açtı. Buna paralel olarak çocukluk çağına verilen önem 
de arttı. Anneler çocukların bu hassas dönemlerindeki en önemli ve etkili figürdü. Annelerin, 
nesil yetiştiricileri olarak bu dönemde dikkat etmeleri gereken hususlar aşağıda sunulan Vâli-
denin Evlâdına Te’sirât-ı Mâneviyesi başlıklı yazıda görüldüğü gibi işlenir: “...bir çocuğun ilk his-
siyâtını vâlidesi kadar hiçbir ferdin anlamak ihtimâli olamayacağını, çünkü vâlidenin evlâda karşı tabii 
olan şefkat ve merhametiyle beraber sevk-i tabii ile evlâdının ihtiyâcını fark ve keşfe dahi muktedir bu-
lunduğundan bu cihetle vâlidenin evlâdı üzerinde te’sirâtı pek ziyâde bulunduğunu ifadeye gayret ettik. 
… vâlidelik şerefine nail olan kadınların tahsil ve terbiyesi ne kadar mükemmel olursa bunların evlâdına 
te’sirat-ı ma’neviyesi [o kadar istenilen seviyede olacaktır].” 16 

Gazeteye göre, çocukluk döneminin önemsenmesi, çocukların şımartılacağı anlamına gel-
mezdi. Terbiye çocukların edinmesi gereken en önemli meziyet olarak vurgulanır ve “serbes-
tane harekât” maruz görülemezdi. Çocukların itaatkâr olmaları beklenirdi: “Çocuklarını serbest 
büyütmek yüzünden haylii ailelerde fazla derecede şımartıldığı maatteessüf görülüyor. ... kendinden 
büyük olanlara çocukların itaat ve riayeti belki en mühim bir siraze-i medeniyetdir. Valideler ve pederler 
daha küçük yaşda iken çocukların şımarıklıklarını tashih etmeğe ve onları her kim olursa olsun büyü-
ğüne riayet eylemeğe uğraşmazlarsa terbiye-i milliye, icabat-ı medeniye yüzünden değil, belki ebeveynin 
müsamahası sebebinden bozulmuş olur.”17 

Hanımlara Mahsus Gazete’nin en çok işlediği bir diğer konuysa hiç şüphesiz ‘İslam kadını’ 
kavramıdır. Müslüman kadınının Hristiyan kadınlardan farkı sık sık vurgulanmıştır. Gazete-
nin önemli isimlerinden Fatma Aliye ‘İslam kadını’ anlatısını, Batının eleştirilerine karşı bir 
cevap olarak geliştirmiştir. Diğer bir değişle, bu yazılar kadın okuyucuların yanı sıra Avrupa 
                                                            
15  Zihnioğlu, age., s. 20. 
16  “Bu halde bir vâlide-i müşfikaya karşı evlâdına dikkat etmesini ve ihtimam göstermesini tavsiye ve ihtara hâcet olmayıb, ancak bu dikkat 

ve ihtimamın ileride evlâdının saadet-i maneviye ve maddisini te’min edecek suretde sarf ve tanzimi yolunu göstermek lâzım gelir ve bu 
nokta şayan-ı tedkîk görülür. … Bir vâlide çocuğun akl-ü zekâsında muzlîm bi gecede birden bire şu’lebâr olan berk gibi pertev görürse  
hemen bundan istifade etmeye ve bu pertevi söndürmeyerek belki sık sık zuhur-ı esbâbını hazırlamaya çalışmalıdır.” Bk. “Vâlidenin 
Evlâdına Te’sirât-ı Mâneviyesi”, Hanımlara Mahsus Gazete, 4 Kânunusani 1311 [16 Ocak 1896]. 

17  “Çocuğun tashih-i ahlâk ve hüsn-i terbiyesi itaat ve riayet huyu ile huylaşması sayesinde olacağı, kadîm Yunanistan'da ve Roma'da bile 
anlaşılmış ve en eski milletler tarafından terbiye-i milliye'nin mükemmeliyeti küçüklerin büyüklere riayetinde görülmüşdür.” Bk. “Yeni 
Zamâne Çocukları”, Hanımlara Mahsus Gazete, 1 Şubat 1311 [13 Şubat 1896]. 
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kamuoyuna hitaben yazılıyordu. Fatma Aliye ‘İslam kadını’ ile Batılı kadını kıyaslayıp, Müs-
lüman kadının değerlerini ve geleneğe bağlılığını yüceltiyordu. Böylece ‘aydınlanmış’ bir İs-
lam yorumunu savunurken, İslam’ın Batıya karşı kültürel üstünlüğünü vurguluyordu. Bu tu-
tuma örnek verilebilecek bir yazıda, Avrupa ülkeleri “Fransa gibi terbiye-i dinisi serbest olan” 
ülkeler olarak adlandırılır ve zevceliğe öncelik vermedikleri için eleştirilir.18 Müslüman kadı-
nın ise “mükemmel bir zevce” olması gerektiği vurgulanır.19 Bir diğer örnekte ise Müslümanların 
“hüsn-i ahlâk ve terbiye”sinin bilimden daha önce geldiği belirtilir ve Batılılaşırken ahlakın sı-
nırları dışına çıkılmaması gerektiği öğütlenir.20 Dolayısıyla Hanımlara Mahsus Gazete eğitime 
verdiği önem itibariyle aydınlanmacıdır ama bunu dini kimlikliği öne çıkararak İslami ahlak-
tan taviz vermeden yapar. 

 
III. Anatoli 
Anatoli (Doğu) de Karamanlıların en uzun soluklu gazetesidir. Anatoli, 1840'tan itibaren, 

Osmanlı İmparatorluğu'nun sonuna kadar, önce İzmir'de ve daha sonra İstanbul'da yayınla-
nır. Anatoli her ne kadar bir kadın dergisi olmasa da yukarıdaki örneklerin ışığında incelene-
cek ve Hanımlara Mahsus Gazete ile olan benzerlikleri ortaya konacaktır. Tıpkı Hanımlara Mah-
sus Gazete gibi Anatoli yazarları da aydınlanmacı bir misyonla halkın gelişimi için çaba sarfe-
derlerdi. Örneğin, Anatoli Karamanlı çocukların okullaşması konusunda aktif bir rol oynardı. 
Gazete yeri geldiğinde bu okulların eksikliklerinin giderilmesi için bağış çağrısı yapar.21 Yeri 
geldiğinde ise mekteplerdeki öğretmenleri tenkit eden yazılar yayınlardı.22 “Mekteplerimiz” 
başlıklı yazı dizileri, Anadolu’daki Karamanlı okullarının son durumu hakkında bilgiler ve-
rirdi. Anatoli ‘cahil’ hocaların işten atılmalarını talep edecek kadar eğitim meselesine müdahil 
olurdu.23 Keza kız çocuklarının eğitimine de önem veren gazete, kızların okul çağında  evlen-
melerine karşı çıkar. “Daha 12-13 yaşındayken gözlerini açmadan” evlendirilen kızların duru-
mundan yakınırdı.24 Anatoli, kız çocuklarının okula gönderilmesini teşvik etmenin yanı sıra, 
kız mekteplerinin ümit edilen başarıyı göstermemesini eleştirenlere karşı, bu mekteplerin ka-
patılmak yerine ıslah edilmesi gerektiğini savunur.25 Fakat bu eğitimin mesleki olmadığı açık-
tır, kızlar ev içi rollere hazırlanmak için eğitilirler. Mekteplerdeki durumu rapor eden bu ya-
zılardan öğrendiğimiz kadarıyla, Karamanlılar karma eğitime de ihtiyatla yaklaşıyordu. Yazı-
larda kız ve erkek öğrenciler için ayrı sınıflar tahsis edildiği takip görülebilir: “İş bu mekteplerin 
birbirinden ayrı olarak erkeklere ve kızlara aid iki daireye yani 57 ve 59 numerolu hanelere taksim edil-
mektedir.”26 Diğer bir değişle, kızların eğitimi erkeklerden faklı bir yerde konumlanıyor ve ne-
sil yetiştiriciliği bağlamında ele alınıyordu. Fakat bu daha az önemli değildi. “Çocukların ilk 
hocaları valideleri olduğundan, valide olacak kızların hüsn-i terbiyesi terbiye-i umûmiyemiz binasının 

                                                            
18  “Avrupa’da nisvâna mahsus mekteblerde bu gelişmediği kadar, lüzum derecesinde dikkat edilmediği anlaşılmıştır.” Bk. “İnâs Mekteble-

rinde Ba’zi İslahat”, Hanımlara Mahsus Gazete, 25 Kânunusani 1311 [6 Şubat 1896]. 
19  “Binaenaleyh darü’l muallimâtda, ta’lim ve terbiye edilecek kızların yalnız muallimelik iktidârına haiz olmaları değil mükemmel bir zevce 

olmak istinadında kesbetmelerine dikkat etmek lazımdır.” Bk. “İnâs Mekteblerinde Ba’zi İslahat”, Hanımlara Mahsus Gazete, 25 Kânu-
nusani 1311 [6 Şubat 1896]. 

20  “Avrupa’da nisvâna mahsus mekteblerde bu gelişmediği kadar, lüzum derecesinde dikkat edilmediği anlaşılmıştır.” Bk. “İnâs Mekteble-
rinde Ba’zi İslahat”, Hanımlara Mahsus Gazete, 25 Kânunusani 1311 [6 Şubat 1896]. 

21  “Zincidere mekteplerinin pek fena halde olduğunu evvelce oradan yazdığım tahiriratta beyan etmişidim. Fakat Kayseri Endirlik mektepleri 
de per de iyi raddede bulunmuyorlar.” Bk. “Seyahatim”, Anatoli, 14 Ocak 1897. 

22  “Zincidere Mektepleri”, Anatoli, 21 Ağustos 1897; “Anatol Mektepleri”, Anatoli, 2 Eylül 1897. 
23  “Zincidere Mektepleri”, Anatoli, 22 Ağustos 1897. 
24  “Mekteplerimizden Islahat”, Anatoli, 27 Eylül 1890. 
25  “Mekteplerimizden Islahat”, Anatoli, 27 Eylül 1890. 
26  “Ellinogallikon Ekpaideutirion N. D. Mela”, Anatoli, 2 Ekim 1897. 
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temelidir” derken ileride anne olacak kızların eğitilmesinin aslında tüm toplumun ilerlemesi 
anlamına geldiğini belirtmektedir. 

Dahası Karamanlı yazarlar yerel ahlaka önem vermiş ve sık sık dini teâmüllere uygun 
yaşayışın önemini vurgulamışlardır. Bu anlamda Anatoli, Hanımlara Mahsus Gazete’ye benzer 
bir duruş sergiler. Bu durum onları Rum Ortodoks Cemaati içerisinde daha muhafazakâr bir 
yerde konumlandırır. Gazetenin en çok üzerinde durduğu bir başka konu, Karamanlı gençle-
rin misyonerlik faaliyetlerinden korunmasıydı. Gazetenin “Mezhebiye” köşesinde, Protestan 
misyonerliğine karşı yazılar yayınlanır ve sık sık Ortodoks Anadoluluların mezheplerine sa-
dık kalmaları gerektiği hatırlatırlatılırdı. Ayrıca, muhafazakâr Osmanlı aydınları gibi, Kara-
manlı aydınlar da kurtuluşu Batılılaşmakta değil öze dönmekte görüyordu. Gazetedeki yazı-
lar Anadolu’ya aidiyetin ve dindarlığın önemini vurgularken, tüm bunları Avrupa’ya karşı 
kültürel bir üstünlük olarak sergilerler: “mezhep olmadıkça meşrep de olamaz. … dindarlık kavim-
leri ittihat ettirerek onlara hayat verir, dinsizlikse yek diğerinden ayırt ederek karabiyete dûçâr eder… 
mezhebimize bir savukluk düştü. …. Evropanın dinsizlik uyuzu Anatolida sirayet etmeye başladı bunda 
da ne semere hasıl oldu; mezhebe savukluk ve vazifesizlik büyüklere hürmetsizlik …”27 

Anatoli’nin eğitime yaklaşımı da bu doğrultudadır. Alacakları eğitimle gençlerin mezhep-
lerini en iyi şekilde öğrenmeleri beklenirken, talim ve terbiyelerinden mesul olanlar hem öğ-
retmenleri hem de anneleridir. Fakat mezhep eğitiminin ev değil kilisede verilmesi gerektiği 
vurgulanır, keza bu “daha makbul” kabul edilir. Sadece eğitim için değil, ibadet için de kiliseye 
gidilmesini öğütleyen Anatoli, bir yazıda 600 kişilik bir köyde gençlerin hemen hiç kiliseye 
gitmemelerinden yakınırken, kiliseye ayin olmadığı zamanlarda sadece “5-6 kocakarının” git-
tiğini, pazar ayininde ise ancak 60 kişinin olduğunu söyleyerek şikayet eder.28 Gazeteye göre 
bu “dinsiz” çocukların okulda terbiye edilmeleri gerekmektedir, çünkü anneler evlatlarına “ni-
çin dindar olmuyorsun” diyemezler: “Hoca çocuğu mektepte terbiye etmeye borçludur, dışarıda nerede 
gezip tozduğunu validesinin gözetmesi gerektir… davar ve sığırları vaktinde eve gelmez ise aramaya 
çıkarlar da evladları gece yarılarına dek sokaklarda gezip… hayasız türküler çığırarak dolaştıkları yerde 
ne ararlar ne sorarlar. “29 

Özetlemek gerekirse, Karamanlı aydınlar, gelenekçi modernleşmeci ikililiğinde, gelenek-
selden yana olsalar da eğitime verdikleri önemle ilerlemecidirler. 

 
IV. Aktis 
20. yüzyılın başlarında yayınlanan önemli Karamanlıca gazetelerden birisi Aktis (Işık De-

meti)’dir. 1913-1915 yılları arasında İstanbul'da haftalık bir Karamanlıca gazete olarak yayın-
lanmıştır.30 Balkan Savaşları’nın ardından yerel ve dini kimliklerin yerini yavaş yavaş ulus 
kimliğine bıraktığı bir dönemde basılması itibariyle Anatoli’den ayrışır. Yazar kadrosu hem 
Yunan milliyetçiliğine hem de Batıya daha yakın durur. Bu durum kadın meselesine bakışla-
rında da fark yaratmıştır. Dolayısıyla dönemiyle uyumlu olarak Aktis, Anatoli’ye kıyasla ka-
dına daha az geleneksel bir perspektiften bakar. Yaprak Zihnioğlu’nun dönemlendirmesine 
göre, İttihat Terakkinin iktidara gelmesinden Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına kadar ge-
çen dönem (1908-1922) “II. Meşrutiyet dönemi feminizmini” olarak adlandırılır. Hem II. Ab-
dülhamid’in basın sansürünün kalkması ve hem de İttihat Terakkinin modernleşmeci çizgisi 

                                                            
27  “Varaka”, Anatoli, 3 Kasım 1897. 
28  “Leitourgika”, Anatoli, 1 Şubat 1897. 
29  “Varaka”, Anatoli, 4 Kasım 1897.  
30  Evangelia Achladi, “The Karamanlidika Periodical Aktis (1913-1915)” İçinde Cultural Encounters in the Turkish-Speaking Communities 

of the Late Ottoman Empire, Ed. Evangelia Balta, Isis Press, Istanbul 2014. 
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kadınlara eş ve annelik dışında daha kamusal roller yüklemiştir. Bu gelişmeler kadınların hak 
taleplerini daha görünür kılmıştır. Kadınla erkeğin eşit haklara sahip olabileceği fikrini içeren 
yazılardan dönemin yeni kadın algısını takip etmek mümkündür.  

Aktis, “Kadınlar Aleminden” başlıklı bir köşeyi kadın haber ve meselelerine ayırmıştır. Bu 
köşede kadının sadece anne veya eş değil özne olduğu yazılara yer verilir. Hatta, zaman za-
man Batı ülkelerindeki kadınların yaşayışlarından örnekler sunan yazılar yayınlanır. Bu yazı-
ların kadının toplumdaki statüsünün daha gelişmiş olduğu ülkelerden haber veriyor olması-
nın, okuyucuların ufkunu geliştiren bir alan açtığı söylenebilir. Örneğin, Çin’de kadın mebus-
lardan bahseden bir haberde “Çin Cumhuriyet Reisi, Sou Han”ın “kadınların da erkekler ile aynı 
derecede hukuka malik olmaları taraftarı” olduğu bildirilir.31 Bir diğer ilginç yazıda ise Amerikan 
kadınlarının sokaklarda yalnız başlarına özgürce dolaştıklarını, üstelik sokakların kadınlar 
için son derece güvenli olduğundan bahsedilir: “Amerikan kadınları bizim kadınlara benzemez. 
Sen onların vakitli vakitsiz, serbestçe ve yalnızca sokaklarda dolaştıklarına aldanma. Yalnız bir kız gö-
rürsün, arkasına düşersin, laf atarsın, hayda sonra gece mahkemesine haftalarca kazandığını ceza diye 
verir, günlerce, haftalarca işini, gücünü kaybederek hapislerde yatarsın...”32 

Gene Amerika’dan haber veren bir başka örnekte kız-erkek karma okullar övülür: “...se-
nelerden beri bir tek münasebetsiz vaka zuhur etmemiş ve mektep idaresinin müdahalesine henüz bir 
zaman lüzum görülmemiştir. Gerek kızlar ve gerek erkekler birbirlerine arkadaş muamelesi etmekte ve 
kendilerine verilen hürriyet ve emniyeti suistimal etmeyi insan sıfatı ile haysiyetlerine muhalif görmek-
tedirler.”33 

Bu bağlamda Anatoli’deki gelenekçi muhafazakâr çizginin yumuşadığı görülmektedir.Ya-
zılarda Batı kültür ve yaşayışından övgüyle söz edilmesi ve Batının kadınlara sunduğu top-
lumsal avantajlara değinilmesi dikkat çekicidir. Fakat, her ne kadar feminist bir uyanış varsa 
da kadınının ev içi rolleri devam eder. Bu bağlamda Aktis kadınlara nasıl iyi bir anne ve eş 
olacaklarını tasvir eden yazılar yayınlar. Kadınların çocuklarına mezheplerini öğretmesini 
öğütlerken  eşlerini de rahat ettirmelerini salık verir: “sabahtan akşama kadar heder olup dinlenmek 
için evine gelen zevclerinizi, hüsn-ü niyet ve muabbet ile dinlendiriniz.” Dolayısıyla, anne ve eş ol-
mak hala bir kadının kimliğinin en önemli parçasıdır ve kadından beklenen bu vazifelerini 
şefkatle yerine getirmesidir.  

 
Sonuç 
İlk kadın mektubunun basında yer almasıyla başlayan Osmanlı kadın hareketinin34 yürü-

tücüsü matbuat olmuştur. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yaygınlaşan kadın gazeteleri 
kadınlara ilk kez kendilerine ait bir platformda var olma şansı vermiştir. Osmanlı aydınlarının, 
gazeteyi okuyucularını eğiten bir okul gibi görme geleneğine uygun olarak, kadın gazeteleri 
de nasıl daha iyi anne ve eş olunacağını kadınlara öğreten bir okul işlevi görmüştür. Aydınlar 
bunu yaparken devrin toplumsal cinsiyet rollerini kadınlara aktarmışlardır. Elbette bu rollerin 
ne olacağı aydınların kendi aralarında tartıştığı bir meseleydi. Osmanlı son döneminin gele-
nekçi-modernleşmeci ikililiği, kadını tanımlarken de rekabet içindeydi. Batılı ‘medeni’ kadın 
ile Doğulu ‘İslam Kadını’nın birbirlerine üstünlüğü tartışıldı. Rum aydınların kaba ve bayağı 
olmakla suçladığı Karamanlıların, bu rekabetin hangi tarafında durduğu ilginç bir sorudur; 
çünkü Karamanlılar Hristiyan cemaatin bir parçası olmalarına rağmen, Batılılaşmaya mesafeli 

                                                            
31  “Kadınlar Aleminden”, Aktis, 2 Aralık 1913. 
32  “Kadınlar Aleminden”, Aktis, 2 Mayıs 1913. 
33  “Kadınlar Aleminden”, Aktis, [...] 1913. 
34  Zihnioğlu, age., s. 21. 
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durmuşlardır. Büyük kentlerde yaşayan, Karamanlı aydınların Balkan Savaşları’ndan sonra 
gelen, Hristiyan ve Müslümanlar arasındaki kutuplaşmayla doğru orantılı olarak, Batıya git-
tikçe daha çok entegre olduğu bir gerçektir. Fakat bu yakınlaşmanın İstanbul ve İzmirli aydın-
ların sınırlarını aşmadığı iddia edilebilir. Dolayısıyla, güçlü bir yerel Anadolu kimliğine sahip 
olan Karamanlıların, kadın tarifi ‘Doğulu kadın’ anlatısına uyumlu olmuştur. Karamanlı ay-
dınlar kadını namuslu, dindar, itaatkâr anne ve zevceler olarak tasvir etmişlerdir. Kadının 
toplumsal konumuna da gelenekçi bir bakış açısıyla yaklaşmışlardır. Kadın ahlakı iffet ile öz-
deşleştirilirken, kadın algısı zihin/akıl yerine duygu (şefkat) ile ilişkilendirilir. Karamanlı ka-
dın tasviri, Anadolulu kadının toplumsal rollerinin şekillenmesinde cemaat farklılıklarından 
ziyade yerel örf, adet ve aidiyetlerin etkili olmuş olabileceğini gösterir. Elbette bu genelleme-
nin dışında kalan pratikler ve bölgesel farklılıklar olsa da Karamanlı örneğinden yola çıkarak 
‘Anadolu kadını’ diyebileceğimiz, Hristiyan ve Müslüman kadınları kapsayan bütüncül bir 
kimlikten söz edilebilir. 

 
Hakem Değerlendirmesi/Peer-review Dış bağımsız / Externally peer-reviewed. 
Yazar Katkı Oranı/Author Contribu-
tion Rate 

%100 

Finansal Destek ve Teşekkür/Grant 
Support and Acknowledgement 

Yazar bu çalışma için finansal destek alma-
dığını beyan etmiştir. / The author declared 
that this study has received no financial 
support. 

Çıkar Çatışması/Conflict of Interest Yazar çıkar çatışması bildirmemiştir. / The 
author have no conflict of interest to declare. 

 
  



 
14/28 • ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TARİHİN PEŞİNDE • 56 

 
KAYNAKLAR 
ACHLADI, Evangelia. “The Karamanlidika Periodical Aktis (1913-1915)”. İçinde Cultural En-

counters in the Turkish-Speaking Communities of the Late Ottoman Empire, editör Evangelia 
Balta. Isis Press, Istanbul 2014. 

BALTA, Evangelia, Gerçi Rum İsek de, Rumca Türkçe Söyleriz: (Karamanlılar ve Karamanlıca Ede-
biyat Üzerine Araştırmalar), İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2014. 

BENLISOY, Foti, ve Stefo Benlisoy. “Karamanlılar, Anadolu Ahalisi ve Aşağı Tabakalar: Türk-
dilli Anadolu Ortodokslarında Kimlik Algısı”, Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar, S. 112, 
(Fall 2010), s. 7-22. 

CLOGG, Richard, “A Millet within a Millet: The Karamanlides”. İçinde Ottoman Greeks in the 
age of nationalism: politics, economy, and society in the nineteenth century, editör Dimitri Gon-
dicas ve Charles Philip Issawi, N.J.: Darwin Press, Princeton, 1999. 

ÇAKIR, Serpil, Osmanlı Kadın Hareketi, Metis Yayınları, İstanbul 2010. 
DALAKOURA, Katerina, “İstanbul’da Yayınlanan Rumca Kadın Dergilerinde Eğitim Tartış-

maları”, Kebikeç, S. 31, (2011). 
EKSERTZOGLOU, Haris, Kaybedilmiş Memleketler: Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Rumların Top-

lumsal ve Kültürel Bir Tarihi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2010. 
GINIO, Eyal, Osmanlı Yenilgi Kültürü: Balkan Savaşları ve Sonrası, çev. Cumhur Atay, İletişim 

Yayınları, İstanbul 2022. 
KANDIYOTI, Deniz, “End of Empire: Islam, Nationalism and Women in Turkey”, İçinde Wo-

men, Islam and the State, Palgrave Macmillan, London 1991. 
OZIL, Ayşe, Orthodox Christians in the Late Ottoman Empire: A Study of Communal Relations in 

Anatolia, Routledge, New York 2013. 
PAPADEMETRIOU, Tom, Render Unto the Sultan: Power, Authority, and the Greek Orthodox 

Church in the Early Ottoman Centuries, Oxford University Press, Oxford 2015. 
PHILLIOU, Christine May, Biography of an Empire: Governing Ottomans in an Age of Revolution, 

University of California Press, Berkeley 2011. 
ZİHNİOĞLU, Yaprak, Kadınsız İnkılap. Metis Sayonara, İstanbul 2019. 
 
  



 
14/28 • ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TARİHİN PEŞİNDE • 57 

 
EKLER 

Ek. 1: Hanımlara Mahsus Gazete’nin Dikiş adlı köşesinden  
(25 Kanun-i Sâni 1311-22 Şa’ban 1313). 
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Ek 2: Anatoli gazetesinden bir sabun reklamı. 23 Aralık 1897. 
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Ek 3: Aktis kapak sayfası, resmin altındaki yazı:  
“Yaz münasebetiyle bir banyo”, 20 Temmuz 1913. 
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