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y a p ı  t a ş l a r ı Ü
lkemizin modernleşme öyküsünün farklı bir boyutunu paylaşmak istiyorum bugün 
sizlerle. Türk toplumunun dönüşümünde edilgen olduğu tüm dönüşümün siyasetçiler 
tarafından yapılarak onlara sunulduğu zannedilen ama gerçekte hiç de böyle olmayan 
hakları yenmiş ama bunu dahi abartmayı gereksiz bulan bir kesimden söz etmek 
istiyorum sizlere.

Tanzimat’tan Cumhuriyet’e geçiş sürecindeki kadın şair ve yazarlarımızdan.

Geçmiş sayılarımızda sizinle ülkemizin ilk siyasi partisi olan Kadınlar Halk Fırkası’nı kuran üç 
yüzden fazla yazısı, yirmiyi aşkın romanı, operaları ve film senaryolarıyla ülkemiz kadın hareketinin 
ve edebiyatının tanınmayan bir ünlüsünden söz etmiştik.
Hep beraber anımsayalım istiyorum;
 İzmir’in işgaline karşı düzenlenen Sultanahmet mitinginde Halide Salih(Edip) ile birlikte herkesi 
vatan için ölmeye çağıran Şair ve öğretmen Hatice Nakiye Hanım’ı.
Babası kendisini okula göndermeyince küçücük çocukken evden kaçıp dere kenarlarında topladığı 
otları aktarlara satarak aldığı para ile kendisine okuma yazma öğreten hocaya tüm parasını verip  
sadece bir yıl okuma eğitimi alan, hem 1 Mayıs üzerine ilk şiiri yazan hem de Urfa sıra gecelerinin 
gazellerinin büyük çoğunluğunun sahibi sosyalist Yaşar Nezihe Bükülmez’i.
Daha yirminci yüzyıla girmeye onlarca yıl varken evlilikte kadın ve erkeğin rollerini çağdaş bir 
anlayışla ele alan tarihçi, filozof ve o çağda bisiklete binecek kadar modern bir insan olabilen yazar 
olan Fatma Aliye’yi.

Yaşamı sürgünlerde geçen ama Türk edebiyatında Türkçü ilk romanı yazan ve Kurtuluş Savaşı 
Ankarasının önemli kişiliklerinden birisi olan Müfide Ferit Tek’i.

“Toplumcu gerçekçilik” akımının ilk kadın temsilcisi olarak kabul edilen ve günümüzde bile 
seyretmeye doyamadığımız Fosforlu Cevriye’nin,  Ankara Mahpusu’nun yazarı ve yayınladığı 
Sovyetler Birliği gezi notlarından sonra “Kıpkızıl Komünist” ilan edilerek işten atılan Suat Derviş’i.

Darülfünun’u ilk bitiren kadın olan, kendisine âşık olmamış neredeyse hiçbir çağdaşının kalmadığı, 
Türk modern kadının en önemli temsilcilerinden birisi olan büyük şair ve yazar, Şükufe Nihal’i.

Modern öykü ve roman yazımında lider kabul edilen Yaban Gülü, Ölmüş Bir Kadının Evrakı 
Metrukesi gibi unutulmaz romanların yazarı Güzide Sabri’yi. 

Ve kurtuluş savaşı ordularının yiğit onbaşısı Halide Edip’i anımsatmak istedim. Şimdi ise bir not 
almanızı istiyorum.

Hacettepe Mezunları Derneği, 27 Şubat 5 Mart tarihleri arasında Çankaya Çağdaş Sanatlar 
Merkezi’nde Tanzimat’tan Cumhuriyete Kadın Edebiyatçılar Sergisi ve Konferansı düzenliyor. 

Modern Türkiye’yi bu güne taşıyanlarla birlikte olmaya ne dersiniz.
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