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Kimi zaman haremde, kimi zaman sand›k bafl›nda oyunu kullanan, kimisine göre evinin
han›m› ve çocuklar›n›n anas›, kimilerine göre ifl yerinde çal›flan, beyaz yakal› ifllerde parmak ucuyla gösterilen kifli hep ayn›… Hep ayn› kifli bu tan›mlar›n öznesi… Türk toplumundaki kad›n imaj› iflte bu denli de¤iflkenlik göstermifltir ve de¤iflmeye de devam edecektir. Ayfle Durakbafla da bu tan›mlamalar› yapanlardan, ama küçük bir farkla. O, bu tan›mlamay› bir geliflme dönemi içinde göstererek ve bu döneme ve dönemin kad›nlar›na
örnek olarak da Türk tarihinin hem içinde görülen, hem de kimi zaman pek de içine al›nmak istenmeyen bir karakteri, Halide Edib Ad›var’› Türk modernleflmesinin içinde inceleyerek bu tan›mlamay› yap›yor. Gün gelmifl Halide Edib Cumhuriyet’in asi k›z› olmufl,
gün gelmifl modern Türk kad›n› imaj›n›n çizilmesinde idol olmufl, gerek üniformas›n› giyip s›cak çat›flmalara kat›lmas›, gerek han›m han›mc›k giyinip gözlemlerini yazmas›yla
Atatürk’ün ve Türk halk›n›n be¤enisini ve sevgisini kazanm›fl. Fakat zaman geçtikçe Atatürk ile olan ideolojik anlaflmazl›klar› onlar› ayr› yönlere sevk etmifl ve Halide Edib’in
Türk resmî tarihinin d›fl›na itilmesine, hatta sürgüne gönderilmesine sebep olmufltur.
Ayfle Durakbafla, bu eserinde, Halide Edib’i özellikle mercek alt›na al›yor, ki Türk
modernleflme tarihini farkl› bir perspektiften de de¤erlendirebilelim ve feminist bir bak›fl aç›s›ndan dönemi ve modernleflme sürecini inceleyebilelim. Halide Edib’in eserlerini, özellikle de an›lar›n› okuyup incelerken Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda yap›lan reformlar›n dönemin kad›nlar› üzerindeki tesirini, modernleflme ve gelenek aras›nda s›k›fl›p kalan kad›nlar›n yaflad›klar› gerilimi Edib’in a¤z›ndan, yani birinci a¤›zdan ya da kimi zaman ikinci a¤›zdan ö¤reniyoruz. Bu an›lardan ve eserlerden ç›kart›lan bir sonuç ise kad›n›n Türk modernleflme tarihindeki rolünün hiç de pasif olmad›¤›, aksine modernleflme sürecinde kad›nlar›n da merkezî bir rol oynad›¤›d›r.
Türk modernleflmesinde kad›n modernlefltirilen bir nesne olmakla kalmay›p, modernlefltirme sürecinde özne rolünü de üstlenmifltir. Bu rolü kimi zaman e¤itimli bir anne olarak üstlenmifller, kimi zaman da -Halide Edib örne¤inde oldu¤u gibi- kad›nlar›n
geliflmesi ve e¤itimlerinin daha yüksek bir seviyede olmas› için ne türden çözümler üretilebilece¤i konusunda planlar-projeler gelifltirmek suretiyle oynam›fllard›r. Bu yüzden
Türk modernlefltirmesinde kad›n hem dönüfltürücü, hem de dönüfltürülmesi gereken
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toplumsal bir beden gibi alg›lanm›flt›r. Durakbafla’n›n eseri bu yüzden kad›n›n tarihin
neresinde oldu¤uyla iliflkili bir sorunun cevab›n› veriyor ve bunu sadece Türkiye ile s›n›rlamay›p modernleflme süreci ve feminizm gibi genel kavramlar çerçevesinde de irdeliyor. Durakbafla’n›n kitab›n›n sonuna geldi¤imizde ise, kad›n›n tarihin yarat›lmas›ndaki aktif rolünü ve önemini bir kez daha anl›yoruz.
Ayfle Durakbafla’n›n –Essex Üniversitesi’nde yapt›¤› doktora çal›flmalar›na ve tezine
dayanan- Halide Edib: Türk Modernleflmesi ve Feminizm adl› kitab› iki k›s›mdan olufluyor. Eserin ilk k›sm›nda; Türkiye’de feminizm, modernizm, kad›nlar›n özgürleflmesi ve
modernizm aras›ndaki iliflki ve milliyetçilik ve Türk ayd›nlanmas›n›n feminizmle olan
iliflkisi gibi konulara yer verilmifl. ‹kinci k›s›mda ise, Halide Edib’i merkeze alarak Cumhuriyet tarihini, o dönemdeki kültürel yap›y› ve feminizm ortam› okuyucuya aktar›l›r.
Kitab›n girifl k›sm›nda yazar Türkiye’de feminizm üzerine yapt›¤› gözlemleri anlat›r.
Yazar Türkiye’de kad›n incelemelerinin bafllang›c›n› 1990’lara dayand›r›r, 1980’lerde ise
bu alan›n Bat› kaynakl› ve sadece küçük bir feminist kesimin tekelinde oldugunu belirtir. 1980’lerde kad›nlar üzerine çekilen filmler, dönemin kad›nlar›n›n ba¤›ms›zl›k ve cinsel özgürlük aray›fl› üzerine yo¤unlaflm›flt›. Günümüzde ise kad›nlar›n yazd›¤› günlükler,
an›lar, otobiyografik romanlar -Duygu Asena bu alanda gösterilen en önemli yazarlardan biri olarak an›labilir-, kad›n dünyas›n› anlatan, onlar›n seslerini birinci a¤›zdan duyuran bas›l› yay›n kaynaklar› olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.
Kad›n konusunun karfl›m›za ç›karken büründü¤ü ifade ise “kad›n sorunu”dur. “Kad›n” kelimesi kendi bafl›na sorunlu bir kelime olmas›n›n yan› s›ra, “sorun”un da bu tan›mlamaya eklenmesi durumu içinden ç›k›lmaz bir hale getirir. Çünkü “kad›n” kelimesi, S. Paker’in de çal›flmalar›nda belirtti¤i gibi, ima etti¤i anlamlar bak›m›ndan feminen grubu
toplumda iki aç›dan alt statüye iter. “Ayr›mc›/cinsiyetçi” ve “afla¤›lay›c›/bakire olmayan”
anlamlar› tafl›mas› itibariyle kad›n k›zdan ve erkekten ayr›lm›fl olur (s. 15).
Yazar, kad›n sorununun temelindeki ayr›mc› mant›¤› aç›klad›ktan sonra kitab›nda
feminizmin Türkiye’ye geliflinden bahseder. Türkiye’ye uygulama olarak feminizmin geliflini Kemalizme ve tek partili döneme dayand›ran Durakbafla, Kemalizm ve Kemalist kad›nlar›n yan› s›ra modern flehir yaflam›n›n da feminizme katk›s›n› yads›maz. fiehir yaflam›n›n feminizme yapt›¤› katk›n›n en önemli göstergelerinden biri, beyaz yakal› ifllerde
çal›flan kad›n say›s›n›n flehirlerde artmas›n›n kad›n-erkek eflitli¤ine büyük fayda sa¤lamas›d›r. Yayg›n e¤itim imkânlar› ve modern yaflamla kad›n›n erkek karfl›s›ndaki statüsü
de¤iflmifltir ve buna mütakip olarak 1990’lar›n sonunda feminizm bürokratik elitlerden
kurtulmufl, daha genifl çevrelere yay›lm›flt›r. Durakbafla ayr›ca de¤iflen bir olguya da dikkatimizi çeker ve Kemalist Cumhuriyet ideolojisinin bir cinsiyetsizlefltirme ve yeniden
cinsiyetlilefltirme mant›¤›n› da beraberinde getirdi¤ini belirtir. Bu dönemde meydana
gelen geliflmelerle birlikte, özellikle e¤itim alan›nda yap›lan ataklarla, dönem içinde durum de¤erlendirmeleri yap›larak yeni erkeklik ve kad›nl›k tarzlar›yla geleneksel cinsiyet
nosyonlar›ndan baz›lar› geri say›lm›fl ve kötülenmifl, baz›lar› ise yeni bir ba¤lamda de¤erli bulunmufltur. Bu de¤erlendirmelerin sonunda ortaya ç›kan ve bu süreçte kendini ortaya koyan yeni Türk milleti tan›mlar› içerisinde Türk erkek ve kad›nlar›n›n eflit olarak kurdu¤u bir toplum ideali yer almaktayd›.
Bu bölümde yazar ayr›ca, bir örnek olarak Halide Edib’in e¤itim hayat› ve yaflam tarz›yla ilgili k›saca bilgi de vermektedir:
Halide Edib, geleneksel Müslüman bir evde özel hocalardan ders almas›n›n yan› s›ra, ‹stanbul’da bir Amerikan misyoner okulunda e¤itim görmüfltü. Lise e¤itiminin son
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y›l›nda, özel ders ald›¤› hocalar›ndan biriyle, ünlü bir matematik ve felsefe profesörü
olan Salih Zeki Bey’le evlendi, o s›rada gazetecilik ve yazarl›k yolunda ilk ad›mlar›n› da
atm›flt› (s. 29).
Gazeteci yazar pozisyonunda bulunan Halide Edib, da¤›lm›fl bir imparotorluk ve yeni do¤an bir milletin ortas›nda bulmufltu kendini ve milliyetçi feminist bir yazar olarak
kariyerini çizmeye karar vermiflti. Halide Edib’in bu kitaba konu olmas›n›n sebebi ise
Halide Edib’in hem örnek bir kad›n yazar, hem de Atatürk’le ideolojik anlaflmazl›klar› yüzünden tart›flmal› bir flahsiyet olmas›d›r. Bu anlaflmazl›klar sebebiyle kocas› Adnan Ad›var’la birlikte yurtd›fl›na gitmifl, ‹ngilizce olarak yazd›¤› baz› yaz›larda da Kemalist Türkiye’nin baz› reformlar›n› ve rejimin despotik karakterini elefltirmifltir. Bu yüzden kitab›n
ikinci k›sm›nda, Halide Edib’in tarihteki konumunu de¤erlendirmek için, an›lar› ve di¤er
eserleri incelenmifltir. Halide Edib, bir modernist ve feminist kimli¤iyle incelenerek, modernist söylemde bütün dünyada modernist ve yeni kad›n imaj›n›n çizilmesinde oynad›¤› rol mercek alt›na al›nm›flt›r. Bu inceleme yap›l›rken Halide Edib yaln›zca erkeklerle
olan iliflkisi çerçevesinde de¤il, Türkiye’deki “öteki” diye tabir edilen kad›nlarla ve Bat›l›
kad›nlarla da iliflkisi k›yaslama yap›larak incelenmifltir. Halide Edib hakk›nda böyle bir
araflt›rmaya gidilmesinin nedenlerinden birisi de, feminist modernist yazar›n Kurtulufl
Savafl› an›lar›, o dönemde bir Türk kad›n›n›n yazd›¤› tek tarihsel kaynak niteli¤inde olmas›d›r. Eserlerinde Edib, ulusal tarihi yazarken kendi hayat hikâyesini de anlatmaktan
geri durmam›fl ve kendini Milli Mücadele’nin içinde merkezî bir konumda gördü¤ünü
okuyucuya hissetttirmifltir. Fakat Halide Edib bir süre sonra sürgünden, olaylar›n d›fl›ndan bakan bir göz olmufl ve merkezden çekilmek zorunda kalm›flt›r, ki bu da d›flardan bir
göz olarak an›lar›n› de¤erli k›lar.
Kitab›n girifl bölümünde feminizm kavram›n› de¤erlendiren Durakbafla, feminizm tan›m› için çeflitli ayd›nlar›n fikirlerine yer vermifltir ve kad›n ile erkek aras›ndaki fark› fark etmek ve yok etmek ya da fark› fark etmek ve kabul etmek kavramlar› üzerinde özellikle durmufltur. Fark› fark etmek konusunda kad›nlar›n erkeklerden daha hassas oldu¤unu çünkü
kad›nlar›n öznelliklerini genellikle erkeklerden daha çok cinsiyetlendirmifl olarak yaflamakta olduklar›n› aç›kl›yor Durakbafla. Halide Edib’in fark› ise “kad›n” s›fat›yla hem erkeklerle,
hem de farkl› kültürlerden insanlarla iletiflim kurup, “kad›n” için çizilen kal›plar› k›r›p, kültürel ve feminist karfl›laflt›rmalar yapmas›d›r. Bu yüzden Halide Edib’in Isabel Fry ve Grace
Ellison’la nas›l tan›flt›¤›, nas›l bir iliflki içerisinde oldu¤u ve karfl›l›kl› fikir al›fl veriflinde bulunufllar›, bu iletiflimin Türk milletine ve feminizmine nas›l katk›da bulundu¤u konular› da
Durakbafla’n›n kitab›nda detaylar›yla anlat›lm›flt›r.
‹kinci bölümde ise feminizmin nas›l modernist bir kavram oldu¤unu aç›klar Durakbafla. Yazara göre; kad›nlara çeflitli toplumsal rol ve ifllevlerde bulunma hakk›n› vermesi ve
modern hayat›n bütün alanlar›na erkeklerle eflit olarak kat›labilmelerini sa¤lamas› ile modern dünyan›n eflit bireyleri aras›nda say›lmalar›na hak tan›d›¤› için feminizm modernist
bir kavramd›r. Feminizmin köklerine iner ve kad›n konumunun getirdi¤i zincirlerin sorgulanmas› ve buna mütakip gelen feminist talepler, eksiksiz yurttafll›k haklar› ve kad›nlar› korumak için al›nan baz› tedbirler fleklinde feminist sorgulaman›n bafllad›¤›n› belirtir.
Feminizmin ana kaynaklar›ndan birisi olarak kabul edilen Wollstonecraft’›n Vindication’›
üzerinde de eserde incelemeler ve de¤erlendirmeler yap›lm›flt›r; çünkü bu eser modern
feminizmin köklerinin ayd›nlanma düflüncesi çerçevesinde geliflti¤ini ortaya koyar.
Üçüncü bölüme gelindi¤inde ise modernleflme, milliyetçilik ve Türk ayd›nlanmas›
konular› karfl›m›za ç›kar. Bu bölümde genel manada milliyetçilik nedir, kaynaklar› neler-
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dir gibi sorular yan›tlanmaya çal›fl›l›rken, özele inildi¤inde de Türk milletinin ayd›nlanmas›n›n ideolojik kaynaklar›, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’ndaki kurumsal reformlar ele al›narak Türk modernleflmesinin arka plan› incelenmifltir. Ayr›ca, ilk feminist faaliyetlerden olan Osmanl›’n›n son dönemindeki milliyetçi paradigmaya kad›n haklar›n›n eklenmesinin de üzerinde durulmufltur.
Özele inildi¤inde yap›lan incelemelerden biri de Ortado¤u ve Türkiye’de cinsiyet rejimleri aras›ndaki fark›n belirtilmesidir. Ortado¤u’daki klasik ataerkillikle Türkiye’deki ataerkil aile yaflam› aras›ndaki farktan söz ederken, Durakbafla Kandiyoti’nin “klasik ataerkillik” tan›m›n› da okuyucaya aktar›r. Bu tan›ma göre, “üç kufla¤›n birarada yaflad›¤› hanenin
en yafll› erkek üyesinin otoriteyi ve karar verme gücünü elinde tuttu¤u bir yap› vard›r ve
ataerkil hiyerarfli yafl, cinsiyet, evlilik ve do¤urganl›k eksenine göre tan›mlan›r” (s. 87). Türk
toplumuna bak›ld›¤›nda ise “klasik ataerkillik” günümüzde hala aile hayat›n› normatif düzeyde yöneten temel cinsiyet rejimi olmas›na karfl›n kentsel alanda “ataerkil aile-hane” hâkim bir yap› olmaktan ç›km›flt›r. Ço¤u yeni geliflen milliyetçi ideolojide oldu¤u gibi, Türkiye’de de, ulusal direnifl hareketlerine sa¤lad›¤› katk›dan dolay› kad›nlar›n özgürlefliminin
önü aç›lm›fl ve bu da aile hayat›na etkisini ataerkil aile yaflant›s›n› sekteye u¤ratarak göstermifltir. Yeni kad›n imgesi, kültürel otantikli¤in simgesi olmakla kalmam›fl art›k yeni bir
misyona bürünmüfl ve medenili¤in göstergesi olmufltur. Bu u¤urda yerli burjuvazinin reformcu erkekleri kendileri ve ülkelerindeki kad›nlar›n “medeni” olarak adland›r›lmas› için
kad›n haklar›n› savunmufl, feminizmin bafllamas›nda öncü olmufllard›r.
Bu bölümde Durakbafla, ayr›ca, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda yap›lan reformlar› ve
kad›nlar›n Osmanl›’daki statüsünü de incelemifltir. Reformlar›n bafllang›ç noktas›n›n III. Selim’e dek uzand›¤›n›, ard›ndan s›ras›yla Gülhane Hatt-› Hümayunu, Tanzimat Ferman› ve II. Meflrutiyet’in geldi¤ini vurgulam›fl ve bu reform hareketleriyle Osmanl›’n›n
de¤iflen, dönüflen çehresini k›saca özetlemifltir. Kad›nlar›n sosyal hayattaki konumunun
gerek edebiyatta, gerek gerçek hayatta nas›l elefltirildi¤i ve iyilefltirilmeye çal›fl›ld›¤› da
anlat›lmaktad›r. Edebiyatta cariyelik, görücü usulü evlilik ve çok efllilik gibi temalar›n
elefltiri konusu olmas›, Osmanl› kad›nlar›n›n ilkö¤retimden yüksek teknik ö¤renim aflamas›na kadar yeni okul sisteminden yararlanabilmesi yeni reformlarla birlikte kad›nlar›n yaflam›ndaki de¤iflim sürecini gözler önüne serer. Bu dönemde kad›nlar›n e¤itimine
özellikle vurgu yap›lmas›n›n temel sebebi ise, erkek reformcular›n kad›nlar›n e¤itimini
çocuklar›n yetifltirilmesi için önemli bulmalar›d›r. Osmanl›’da yap›lan reformlar› anlatt›ktan sonra Durakbafla Osmanl›’da ve Cumhuriyet Türkiyesi’nde ilk feminist faaliyetleri aktararak bu bölümü sonland›r›r.
Dördüncü bölüme geldi¤imizde ise Türkiye’de modernizmin kad›nlar ve erkekler
üzerindeki etkisinden bahsedilmektedir. Bu konuda en etkin ad›mlar›n Kemalist gruplar
taraf›ndan at›ld›¤›n› görmekteyiz. Bunun sebebi ise Atatürk’ün modernist bak›fl aç›s›, feminizme ve kad›n haklar›na verdi¤i önem olarak gösterilebilir. Hatta bu k›s›mda, Atatürk’ün Osmanl›’daki kad›n›n durumu üzerine yapt›¤› aç›klamalardan da faydalanmaktay›z. Atatürk’ün Türk kad›n›n›n hiçbir zaman bilgi edinme konusunda geri kalmad›¤›n›,
Avrupal›lar›n iftiralar›n›n aksine ‹slam’›n kad›nlar› erkeklerden afla¤› saymad›¤›n› belirtti¤ini görürüz. Bilakis, kad›nlar›n konumunun Bizans ve Acem medeniyetlerinin etkisiyle sosyal ve hukukî olarak gerilemifl oldu¤unu dile getirdi¤ini de ö¤reniriz. Bu sava göre
medeniyet, insan haklar›, demokrasi ve feminizm gibi terimlerin Türk kültürüne yabanc› olmad›¤› ve bu kültürün içinde birer tohum halinde mevcut oldu¤u belirtilir. Bu görü-
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flü Ziya Gökalp’in Türkçülük kavram› ve eski Türk boylar›n›n özellikleri flekillendirmifltir.
Kitapta ayr›ca günümüzde oldukça tart›flmal› bir konu haline gelen tesettür konusunda
Atatürk’ün görüfllerine de yer verilmifltir.
Dinimizin tavsiye etti¤i tesettür hem hayata hem fazilete uygundur. Kad›nlar›m›z fleriat›n tavsiyesi, dinin emri mucibinde tesettür etselerdi ne o kadar kapanacaklard›, ne o kadar aç›lacaklard›. (...) E¤er kad›nlar›m›z fler’in tavsiye, dinin emretti¤i bir k›yafetle, faziletin icabettirdi¤i tavr-› hareketle içimizde bulunur; milletin ilim, sanat hareketlerine ifltirak ederse bu hali, emin olunuz milletin en mutaass›b› dahi takdiren men-i nefs edemez (s. 124).

Bu konuflmadan Atatürk’ün kad›nlar› ne evine kapanan, cemiyet hayat›ndan uzak
bir cinsiyet, ne de Bat›l› olma sevdas›yla dinini, kültürünü unutan bir kesim olarak gördü¤ünü anl›yoruz. Halide Edib nerede nas›l davranmas› gerekti¤ini bilen, akl›n› ve kalemini en iyi flekilde kullanan modern bir kad›n imaj› çizmesiyle de Atatürk’ün sevdi¤i ve
takdir etti¤i flahsiyetlerden biri olmay› baflarm›flt›r. Kurtulufl Savafl› sürecinde de bizzat
cephelerde bulunmufl, gözlemlerini kaleme alm›fl ve bu s›rada da Anadolu’da ad›m ad›m
gezerek hem Anadolu insan›n› gözlemleme flans›n› elde etmifl, hem de örnek, modern
bir kad›n olarak prototip modern Türk kad›n› imaj›n› çizmifltir.
Kitab›n ikinci k›sm›na geçti¤imizde ise “Halide Edib’in An›lar› Üzerine Elefltirel Bir
Okuma” adl› bölümle karfl›lafl›yoruz. ‹kinci k›sm›n ilk bölümünün, yani beflinci bölümün
bafll›¤› ise “Cumhuriyet’in Resmi Tarihi ve Alternatif Tarihler”dir. Resmi ve alternatif tarihlerle Halide Edib’in an›lar›n›n iliflkisi nedir diye ilk bak›flta akl›m›za tak›lsa da bölümü okudukça sorular›m›z›n cevaplar›n› almaktay›z. ‹lk olarak resmi ve alternatif tarihleri kimlerin
yazd›¤›na dair ipuçlar› verir Durakbafla ve iki kiflinin ismi geçer: Halide Edib ve Afet ‹nan.
Afet ‹nan, Atatürk’ün manevi k›z› ve bir tarihçi olmas›n›n yan› s›ra Cumhuriyet’in sad›k k›z› olarak tan›mlan›r, Halide Edib ise Cumhuriyet’in isyankar k›z›. Bu tan›mlamalara ra¤men Halide Edib, Afet ‹nan’a göre yafl› ve deneyimi itibariyle yüksek bir statüye sahipti,
çünkü Osmanl›’n›n son döneminde her safhada boy göstermifl, Kurtulufl Savafl›’nda deste¤ini esirgememifl ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluflunda yeni bir kimlik kazanma sürecine tan›kl›k etmifltir. Halide Edib için, tarihin yaz›m›na flahitlik etmifl ve en s›cak noktalarda bulunup bunlar› kaleme alm›flt›r demek yanl›fl olmaz. Halide Edib’in tarih yaz›lar›na
bakt›¤›m›zda ise o dönemdeki baz› temalar› gelifltirdi¤ini görürüz. Örne¤in küçümsenen
yeni Türk unsuruna ve onun yetilerine yeni bir de¤er verdi¤ini görürüz yaz›lar›nda.
Afet ‹nan’› ise Atatürk’ün “Türk Tarih Tezi”nin yaz›m›nda baflkahramanlar›ndan biri
olarak tan›mlayabiliriz. Yapt›¤› doktora tezinde de arkeolojik kal›nt›lar, iskelet yap›lar› ve
Türklerin geçirdi¤i kronolojik evreleri inceleyerek Türklerin ›rksal özelliklerini belirlemeye
çal›flm›flt›r. Afet ‹nan Atatürk’e körü körüne ba¤l›yken; Halide Edib’i fikirlerini çekinmeden Atatürk’e anlatma hususunda, onunla aras›n›n bozulmas›n› bile göze alan bir kad›n
olarak görüyoruz. Halide Edib millî kurtulufl mücadelesindeki hizmetleri dolay›s›yla onurland›r›lm›fl olsa da Amerikan mandac›s› olarak da bilinmektedir. Bunlardan dolay› Halide
Edib iki yönlü bir imaj çizmifltir Türk milleti için. Birincisi örnek bir Türk kad›n›, modern
bir vatandafl, Türk kad›n› için bir prototip iken; ikincisi, fleytanî bir figürdür. ‹kinci karakteri nedeniyle, Atatürk devrimine ihanet eden iktidar h›rs› olan bir kad›n olarak tan›mlan›r. Bu ikinci karakteri yüzünden sürgüne gönderilmifl ve an›lar›n› da sürgünde yazm›flt›r.
An›lar›n› ‹ngilizce yazarak Türk milletinin ba¤›ms›zl›k mücadelesini dünyaya duyurmak
istemifl ve kendini ‹ngilizce yazarken daha rahat hissetmifltir. Bunu daha sonra Türkçe’ye
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kendisinin çevirdi¤i an›lar›ndaki eksik k›s›mlardan anl›yoruz. Edib, eserini Türkçe’ye tercüme ederken bir nevi oto-sansür uygulam›flt›r. An›lar›nda en çok dikkat çeken k›s›mlardan biri de savafl süresindeki Halide Onbafl›’n›n an›lar›d›r. Hem bir askerî kimlik, hem de
anne ve bir kad›n olarak anlat›r bu k›s›mda savafl›n üzerinde b›rakt›¤› izleri.
Yedinci bölüme geldi¤imizde ise Halide Edib’in kültürel karfl›laflma anlar›na ve Türk
feminist kimli¤inin kurulufluna flahitlik ediyoruz. Kültürel karfl›laflma ilk olarak 1909 tarihine dayan›r. Bu tarihte Edib, ‹ngiliz e¤itimci Isabel Fry’›n arac›l›¤›yla ‹ngiltere’ye gider. ‹ki kad›n›n tan›flmalar› bir y›l öncesinde Fry’›n Türkiye’ye gelip Halide Edib’le Türkiye’de kad›nlar›n e¤itimi ve yap›labilecek reformlar hakk›nda konuflmalar›yla bafllam›fl.
Bu tan›flma, hayat boyu süren, derin bir arkadafll›¤› da beraberinde getirmifltir. Kad›nlar›n e¤itimine büyük önem veren bu iki dost, bu konuda ellerinden geleni yapmak için
çabalam›fl ve beraber çal›flmalar yürütmüfllerdir. Halide Edib’in kad›n›n e¤itimine verdi¤i önemi, kad›nlar›n düflebilece¤i en küçük düflürücü durumu toplumsal asalaklara dönüflmeleri olarak betimlemesinden ve bunu toplumsal bir tehlike olarak görmesinden
de anlayabiliriz.
Di¤er bir kültürel karfl›laflma ise Grace Ellison’›n Türkiye’ye gelip gezmesi, Türkiye’deki kad›nlar›n konumunu merak etmesi, özellikle de haremdeki yaflay›fl tarz›na olan
merak› sonucu ortaya ç›km›flt›r. Bir müddet Türkiye’de kal›p gözlemler yapt›ktan sonra
gözlemlerini kitab›nda dile getirmifl ve Bat›’n›n harem fantazisine uymayan bir haremle
karfl›laflt›¤›n›, Türk kad›nlar›n›n Bat›l› kad›nlara göre daha flansl› olduklar›n›, en az›ndan
maddî ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için evlenmek ya da güç durumlara düflmek gibi bir s›k›nt›lar›n›n olmad›¤›n› An English Woman in a Turkish Harem’de ortaya koymufltur. Halide Edib’le bir konuflmas›nda ‹ngiliz kad›nlar›n›n Türk kad›nlar›n›n ilerlemesi için kendilerinden ne istedi¤ini Edib’e sorar ve ald›¤› cevap oldukça kesin ve serttir.
Söyle onlara flu yanl›fl anlafl›lan ‘harem’ kelimesini dillerinden ats›nlar, bizden, ‘Türk
ev’lerinde yaflayan kad›nlar diye bahsetsinler. Söyle onlara, o kelimenin hayat›m›za yükledi¤i o i¤renç atmosferi da¤›tmaya çal›fls›nlar. Hakikatte nas›l yaflad›¤›m›z› anlat onlara
(s. 209).

Ad›var sadece gerçeklerin sapt›r›lmadan anlat›lmas›n› ve günyüzüne ç›kmas›n› istemifltir, bu sayede d›flardaki kötü imajdan kurtulabilinecektir. Ne var ki Ellison’›n kitab›
uzak bir ülkeyi gezen, devrime tan›kl›k eden yabanc› bir kad›n›n bak›fl aç›s›n› gösterir ve
elindeki gezi notlar› Bat›l› bir han›m seyyah›n benlik fantezilerine iliflkin öyküleridir de
ayn› zamanda.
Sonuç bölümüne geldi¤imizde ise kitapta genel olarak bahsedilen temalar özetlenmifltir. Yeniden özetlemek gerekirse, kitap boyunca Türkiye’de modernleflmenin cinsiyetlere dayal› süreçleri, modernist kad›nlar›n kimliklerinde cins ve s›n›f dinamiklerinin
etkileflimi ortaya konmufltur. Ayr›ca Isabel Fry, Grace Ellison ve Halide Edib’in kültürel
karfl›laflmalar› ve bunun de¤erlendirilmesi, sonuçlar›, kültürel feminizmdeki farklar ve
feminist kimliklerdeki de¤ifliklikler gözler önüne serilmifltir. Feminizmin tan›mlar›ndan
Türk kad›n›n›n feminizmdeki rolüne, Edib ve Afet ‹nan karfl›laflt›r›lmas›ndan Edib’in
farkl› çevrelerde tak›nd›¤› maskeleri tafl›madaki becerisine ve modernleflme sürecinin
farkl› toplumlarda farkl› süreçlerden geçti¤ine ve farkl› biçimlerde ortaya ç›kt›¤›na kadar
de¤inen bu kitap kad›n çal›flmalar›na önemli bir katk›da bulunmufltur ve Türk modernleflmesine farkl› bir perspektiften bakma imkân› sa¤lam›flt›r.

