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8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde söz kadınlarda: İşte 
Türkiye’de geçmişten bugüne kadın hakları ve özgürlükleri 
konusunda sesini yükselten en etkili kadın yazarlar... Onlar 
yazdıklarıyla toplumsal önyargıları sorguladı, hemcinslerini 

de bu mücadeleye katılmaya davet etti. Her birinin toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin sağlanması yolunda büyük katkıları oldu.  

KALEMLE VERİLEN 
ÖZGÜRLÜK SAVAŞI

B undan 165 yıl önce 8 Mart 1857’de ABD’nin New York 
eyaletinde daha iyi çalışma koşulları talebiyle yapılan büyük 
grev ve ardından 120 kadın işçinin bir fabrika yangınında 

ölmesiyle temelleri atılan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, 
zamanla bütün kadınların eşitlik ve hak arayışının sembolü hâline 
geldi. Nitekim 1911 yılında yine New York’taki protesto gösterisinde 
kadınlar “Ekmek de istiyoruz, gül de!” diyordu. Özetle şunu 
söylüyorlardı: “Biz kadınlar olarak hem ekonomik haklarımızı hem de 
daha iyi bir yaşamı talep ediyoruz!” 
Ülkemizde de kadınlar yüz yılı aşkın zamandır 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nü kutlarken bir yandan da eşitlik, özgürlük, hak ve saygı 
arayışını sürdürüyor. Türkiye’deki kadınların sesini en etkili şekilde 
duyuranlar arasında, kalemlerini kullanarak bizzat bu mücadelenin 
içine girmiş çok değerli kadın yazarlarımız bulunuyor. Bu 8 Mart’ta, 
toplumsal kalıplara hapsolan, bireysel kimliğinin farkında olmayan 
kadınların, sorgulayan, düşünen, emek veren, üreten, yazan bireylere 
dönüşümünü anlatan kadın yazarlarımıza kulak verelim. İşte 
eserleriyle, aile içindeki eşitsizliklerden başlayarak, kadının eğitimi, 
kadın-erkek ilişkileri, kadının toplumsal konumu, sivil yaşama katılma, 
kamusal alanda daha fazla söz sahibi olabilme ve çalışma hakkı gibi 
konuları cesurca gündeme taşıyan, kadın hakları savunucusu kadın 
yazarlarımız...

Fatma Aliye Topuz
(1862 - 1936)

“Ben haremde oturmaktan 
hoşlanmazdım, selamlığa gider 
konuşulanları dinlerdim.” Türkiye’nin 
ilk kadın romancılarından Fatma 
Aliye Hanım, çocukluğunu böyle 
anlatır. Osmanlı’nın son devlet 
adamlarından hukukçu ve tarihçi 
Ahmet Cevdet Paşa’nın öğrenmeye 
meraklı kızı olarak iyi bir eğitim almıştır 
ve kendine biçilen kalıpların dışına 
çıkmaya heveslidir. Kadınların ilk 
kez yazın hayatında boy gösterdiği 
Tanzimat Dönemi’nde, Hanımlara 
Mahsus Gazete’yi çıkaran Fatma Aliye 

Topuz, yazıları ve romanlarında, kadınların yaşamının iyileşmesi, 
kadınların özgürlük kazanması, kamusal alana katılmaları ve meslek 
edinmeleri konularında bilinç oluşturmaya çalışarak kadın hakları 
için mücadele veren ilk isimlerden olur. “Muhadarat” adlı romanında 
evlilik, cariyelik, aşk, ihanet, yozlaşma gibi temaları işleyen Fatma 
Aliye Topuz, romanda baba ve koca baskısı arasında sıkışmış Fazıla 
karakteri aracılığıyla erkekle eşit şartlara sahip olma, ezilmeden 
ve sömürülmeden yaşama konularına dikkat çeker. Kadın hakları 
konusunda daha radikal olan kız kardeşi Emine Semiye de yazar, 
siyasetçi, gazeteci, öğretmen olarak Osmanlı’da kadın hareketinin 
öncülerinden olmuştur.

Selma Rıza Feraceli
 (1872 - 1931)

“Sabiha… Madem ki Paşa’nın 
karısı olmuştur ve onun sayesinde 
yaşamaktadır, o hâlde onun mahzun 
olduğu zaman ağlamaya, onun 
sevinçli olduğu zaman da gülmeye 
mecburdur.” Daha 20 yaşındayken 
yazdığı “Uhuvvet” adlı romanında 
böyle yazar Selma Rıza Feraceli. 
Tanzimat Dönemi’nin ilk Türk kadın 
gazeteci ve romancılarından, ayrıca 
İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin tek kadın 
üyesi ve Kızılay’ın kurucularından olan 
Selma Hanım, kadın haklarını duruşu 
ve yazılarıyla savunmuştur. “Uhuvvet” 

romanında görücü usulü ile evlilik, genç kızların küçük yaşta aile 
baskısıyla evlendirilmesi, kız çocuklarının eğitimi meselesi, cariyelik, 
odalık problemi, evlilikte kadının yeri ve rolü gibi konuları eleştirel bir 
dille işleyen Selma Rıza Feraceli’ye göre bu problemlerin çözümü 
kadının aydınlanmasıdır.

Nezihe Muhiddin Tepedelengil
 (1889 - 1958) 

 Güçlü bir kadın hakları savunucusu, 
gazeteci ve yazar olan Nezihe 
Muhiddin, Türk kadınına seçme 
seçilme hakkı verilmeden yıllar 
öncesinde kadın haklarını 
savunmasıyla dikkat çeken önemli 
bir yazardır. “Güzellik Kraliçesi” adlı 
eserinde kadın karakteri Belgin 
aracılığıyla feminist düşüncelerini 
cesurca ortaya koymuş, modern ve 
geleneksel düşüncelerin çatışmasını, 
bireylerin toplumsal değişim 
karşısında dengelerini kaybedişlerini 
ve yaşadıkları psikolojik şiddeti 

anlatmıştır. Dahası kadın bedeninin tarihin her döneminde güzellik 
sıfatıyla derecelendirmesine ve bunun psikolojik sonuçlarına 
da dikkat çekmiştir. “Güzellik Kraliçesi” romanının şu satırları 
dönemin çatışmasını özetler: “’Pek tabii değil mi ya efendim? Yirmi 
yaşında, şahsiyetine sahip olmuş bir kız, kendisi de resen karar 
vermek salahiyetini kazanmış demektir.’ Paşa asabiyetle yerinden 
kımıldayarak cevap verdi: ‘Asla! …Bence kadın, her yaşta ve her 
zaman erkek himayesine muhtaç bir mahluktur. Her şey değişebilir, 
fakat tabiatın kanunları değişmez Adnan Beyefendi.’ Artık bu eve 
bir daha girmeyecekti! Ne yapacaktı? Nereye gidecekti? Nasıl 
yaşayacaktı? Kendine güvenecek nesi vardı? Ağlayacak, hıçkıracak 
gibi oluyordu. Tam bir acz içinde kalmıştı. Anlıyordu ki ata binmesine, 
erkeklerle beraber yüzme yarışlarına girişmesine, hatta revolver 
kullanmasına rağmen hâlâ bir erkek cesaretini iktisap edememişti.” 

Halide Edip Adıvar
(1884 - 1964)

Halide Edip Adıvar, Amerikan 
Koleji’nde okumuş, Anglosakson 
demokrasisinden etkilenmiş ve farklı 
bir pencereden bakmayı başarmış 
biri olarak bir kadın hareketi lideri, 
milliyetçi düşünür, Kuvayımilliyeci, 
demokrat ve aydın olarak tarihimize 
damgasını vurmuştur. Halide Edip 
hem yazılarında hem de eserlerinde 
kadının eğitilmesinin önemine, erkek 
egemen toplum içindeki konumuna ve 
özgürleşmesi gerekliliğine özellikle yer 
verir. Evlilikten, kadının giyimi, eğitimi ve 
kültüründen, sosyal statüsünden, ideal 

kadın kavramlarından, kadın erkek eşitliğinden, hatta kadının cinsel 
özgürlüğünden dem vuran “Handan,” “Seviye Talip,” “Kalp Ağrısı,” 
“Vurun Kahpeye,” “Çaresaz” gibi romanları modern kadın hareketine 
dair öncü fikirlerini yansıtır. Bu konudaki ateşli savunuculuğu 
şu konuşmasında aşikârdır: “Türk kadınları peçelerini atmakla 
kalmayıp erkeklerin yerini de tutmuşlardır. Ailelerini doyurmak için 
çalışmışlar ve boş yerleri işgal etmişlerdir. Türk kadınları bankalara, 
mağazalara, nezaretlere girdiler. Bu suretle Türk kadınları öyle 
bir hürriyet kazanmışlardı ki harpten avdet eden kocaları buna 
nihayet verememişlerdir. Evvelce Türk kadınları lokantalarda yemek 
yiyemezler; sinema ve tiyatrolara erkekler ile beraber gidemezlerdi. 
Evvela bunlara hususi yerler tahsis edilmiş; sonradan istedikleri yerde 
oturmalarına müsaade olunmuştur. Evvelce Türk kadınları korkak ve 
küçük gölgelerdi. Şimdi ‘Kadınlar Birliği’ gibi kendilerine mahsus bir 
cemiyet sahibiler.”

Suat Derviş
(1905 - 1972)

Osmanlı’da Batılılaşma hareketinin 
başını çeken ailelerden Derviş ailesinde 
döneme göre oldukça özgür yetişen 
Suat Hanım, yazarlık ve gazetecilik 
dünyasının erkek egemen ortamında bir 
kadın olarak varlığını tek başına, büyük 
bir özgüven ve başarıyla sürdürmüş bir 
yazardır. Fransızcası çok iyi olduğu için 
Lozan Konferansı’nı izleyip aktarmakla 
görevlendirilmiş ve yurt dışına 
gönderilen ilk kadın muhabir olmuştur. 
Üç kez evlenip ayrılan Suat Derviş, erkek 
egemenliğinin kendi hayatı üzerinde 
etkili olmasına izin vermez. Bu baş 

eğmez, özgür duruşu eserlerinde de yerini bulur. Farklı kadın tipleri 
ve kadınların farklı problemlerini merkezine aldığı “Hiç,” “Fosforlu 
Cevriye,” “Çılgın Gibi,” “Zeynep İçin” gibi romanlarıyla kadınların 
toplumsal yaşantıda yer almasını, kendini ifade etmesini, erkekle 
eşit olmasını, yaşayışı, düşünceleri ve tutkularında özgürleşmesini 
savunur. Feminist duruşunu karşılaştığı olaylarda da söylem ve 
eylemleriyle ortaya koymaktan geri durmaz. Örneğin, kuruluşunda 
rol oynadığı Türkiye Devrimci Kadınlar Derneği’nin bir toplantısında, 
sonunda dengini bularak mutluluğu yakaladığı dördüncü eşi Reşat 
Fuat Baraner’in eşi olarak tanıtıldığında şöyle der: “Hayır. Ben, yazar 
Suat Derviş’im! Reşat Fuat Baraner’in eşi olmaktan da ayrıca gurur 
duyarım.” 

Adalet Ağaoğlu
(1929 - 2020)

20. yüzyıl Türk edebiyatının önemli 
romancılarından Adalet Ağaoğlu 
1930’lardan itibaren Türkiye’nin 
modernleşme sürecini ve Türk 
toplumundaki sosyal değişimleri kadını 
merkeze alarak anlatır. Bilinç akışı, iç 
monolog gibi yeni anlatım teknikleri 
kullanarak yazdığı romanlarında özellikle 
bireyin toplumsal kurum ve kuruluşların 
ikiyüzlülüğü karşısında yaşadığı 
psikolojik buhranlar, kadın – erkek 
ilişkileri, Doğu ve Batı arasında kalmışlık, 
gençlik, aşk, başkaldırı gibi temalar 
vardır. “Ölmeye Yatmak,” “Bir Düğün 

Gecesi,” “Hayır” gibi romanlarında evlilik, aile, aldatma ve boşanma 
gibi kavramlar çerçevesinde Cumhuriyet’in kadınlarının düştükleri 
durumları, dayatılan toplumsal rolleri ve yaşadıkları çelişkileri anlatır 
Adalet Ağaoğlu. Tıpkı “Ölmeye Yatmak” romanında “Yeniden, bana 
verilen tüm haklarımı giyiyorum… Türkiye’nin ayrıcalıklı kadını 
oluyorum yeniden. Ölümümü kendim seçmişim işte. Kendim için de 
ölüyorum… Devredip soylu nöbetimi…” diyerek kendisi olamadığı, 
bireyleşemediği için ölmeye yatan roman kahramanı Aysel’in 
hikâyesinde olduğu gibi...

Leyla Erbil
(1931 - 2013)

Edebiyat dünyasına başkaldıran 
tutumuyla dâhil olan Leyla Erbil, Türk 
öykücülüğünde yenilenme rüzgârının 
estiği 1950’li yıllarda bireyi merkezine 
alan öyküleriyle dikkat çeker. Erbil 
öykülerinde psikanalizden yararlanmış; 
aile, inanç, toplum, okul gibi kurumların 
yarattığı tabulara kalemiyle karşı çıkmıştır. 
Öykülerinin merkezinde genellikle 
ataerkil bir dünya içinde hapsolmuş, 
sürekli olarak toplumla ve kendisiyle 
hesaplaşma içindeki kadınlar ve kız 
çocukları vardır. Tabularla kuşatılmış bir 

dünyada yaşamanın ağırlığına vurgu yapar Erbil; bu ağırlık altında 
en çok ezilenler de kadınlardır. “Hallaç,” “Gecede,” “Eski Sevgili” gibi 
eserlerinde yer alan öykülerinde bireyin varoluş problemini, kadın 
ve onun açmazları üzerinden dile getirir. Onun öyküleri, kadının 
baskı altında tutulmasına, toplumun aile, evlilik ve cinsellik hakkında 
değişmeyen değer yargılarına, cinsiyet ayrımcılığına bir başkaldırı, 
bir direniştir. Kadın sorunlarını ele alışındaki cüretkâr tutumuyla öykü 
dünyasında sivrilen, biçimsel anlamda da geleneksel öykü anlayışının 
tümüyle dışında duran Leyla Erbil, Türkiye PEN tarafından Nobel 
Edebiyat Ödülü’ne aday gösterilen ilk kadın yazarımızdır.

Sevgi Soysal
(1936 - 1976)

Türk edebiyatının önemli yazarlarından 
olan Sevgi Soysal, kısa yaşantısına 
birçok eser ve çeviri sığdırmıştır. 
Eserlerinde cesur ifadeleriyle dikkat 
çeken Sevgi Soysal, 12 Mart döneminde 
hapis ve sürgünlerden de payını 
almıştır. Özellikle kadın kahramanlarının 
yaşantıları üzerinden önemli sosyolojik 
tespitler ortaya koyan Soysal, 
romanlarında kadın olmanın getirdiği 
sorunları ve bu sorunların kaynaklarını 
göstermeye çalışır. “Tante Rosa,” 
“Yürümek,” “Yenişehir’de Bir Öğle Vakti,” 
“Hoş Geldin Ölüm” gibi romanlarında 

kadının cinsel kimliğini, evliliğini, psikolojisini, sağlık sorunlarını, 
çocuklarıyla, annelikle, toplumla ilişkisini, erkek egemen toplumun ve 
törelerin oluşturduğu kurallara rağmen özgürleşmeyi ve birey olmayı 
isteyen kadının toplumsal mücadelesini anlatır. Aile ortamındaki 
ataerkil yapı, Soysal’ın kalemine şu sözlerle yansır: “Olcay bu tavırda, 
çocukluğundan, ‘ağabey haklarını’ hatırlatan şeyler buluyor, eski 
cümleler geliyordu aklına: ‘Olcay, ağabeyinin odasına girme!’ ‘O hem 
erkek, hem büyük, onun hakkı!’ ‘Ağabeyin haklı, o erkek!’ ‘O erkek ona 
gerekli, o erkek, o okumalı, o erkek, yapar, o erkek, alır…’ Çocukluk 
anılarının cümleleri uzayıp gidiyordu, böyle. Olcay bu cümlelere ne 
kadar kızarsa da bunlarla şartlanmıştı.”

Pınar Kür 
(1943 - )

“Günün birinde alın teriyle 
yaşamımı kazanmam gerekeceğini 
düşünmüştüm belki, ama gövdemin 
teriyle kazanmak zorunda kalacağım 
hiç mi hiç aklıma gelmemişti.” Türk 
edebiyatının önemli yazarlarından 
Pınar Kür  “Yarın Yarın” romanında bu 
satırlarla okuru can alıcı bir şekilde 
vurur. Romanlarında toplumsal 
problemleri ve kadınların sorunlarını 
kaleme alır. Örneğin “Asılacak Kadın”da 
eğitimsizlik, maddi bağımlılık, cinsel 
istismar ve kadının sadece erkeğin 
rahatını ve zevkini temin etmek için 

var olduğunu savunan zihniyeti eleştirir. Kadınların başkaldıran 
yönlerini öne çıkarırken, kadınların haklarını elde edebilmeleri için 
siyasal mücadelelerin içerisinde olmaları gerektiğini de işaret 
eder. Kadınların içinde bulunduğu durumda erkeklerin payını da 
şu sözleriyle dile getirmeyi ihmal etmez: “Tipik Türk erkeği olarak 
adlandırdığım cinste genel olarak ciddi kişilik bozuklukları var… 
Sanıyorum aile geleneklerinde kadınların hep ikinci sınıf olarak 
görülüp yetiştirilmesi, onların kendilerini kral zannetmesine yol 
açıyor. Bir yandan da devamlı tehdit edildiklerini hissediyorlar. 
Kadının kendi istediği gibi düşünüp davranmasını, kendi istediği yere 
gitmesini bile özlerine tehdit olarak görüyorlar.”

Duygu Asena
(1946 - 2006)

Türkiye’deki feminist hareketin öncü 
ismi kabul edilen gazeteci-yazar 
Duygu Asena, Türkiye’de kadın 
hakları ve özgürlüklerinin en ateşli 
savunucularındandır. Kadın haklarını 
köşe yazılarında, kitaplarında sürekli 
gündeme taşımış, feminizm kavramını 
popüler kültüre sokmayı başarmıştır. 
Özellikle, bir kadının kendisini ikinci 
sınıf insan olarak görenlere karşı 
verdiği birey olma mücadelesini 
etraflıca, yalın ve cesur bir dille 
anlatan “Kadının Adı Yok” romanı 
feminist söylem açısından Türkiye’nin 

en ünlü kitaplarından biri olmuştur. Bir dönem satışı yasaklanan 
roman iki yılda 40 baskı yaparak geniş kitlelere ulaşmıştır. Kimi 
zaman “erkek düşmanı” yaftaları yese de yılmadan yoluna devam 
eden Duygu Asena milyonlarca kadına ilham ve cesaret vererek 
eşitlik ve adalet açısından Türkiye’deki kadınların değişim ve 
dönüşümüne büyük bir katkı sağlamıştır. “… Evleneceksin hemen 
bir çocuğun olacak, mutlu kadın olacaksın... Mutlu kadın gibi 
yapacaksın (…) Bize öyle öğretmişlerdi çünkü: Kadının en kutsal ve 
tek görevi analıktır. Ancak ana olamayan kadınlar, eksiklerini telafi 
etmek için kendilerini yüceltmek isteyip iş hayatına atılır, erkeklerle 
aşık atmaya kalkarlar.”

Erendiz Atasü
(1947 -)

Erendiz Atasü, roman, öykü ve 
denemelerinde kadının bireysel ve 
toplumsal kimliğini, sınıfsallık ve 
cinsiyet ayrımını ve kadını çevreleyen 
ataerkil değerleri cesaretle sorgular. 
Kadınların çaresizlik duygusuyla hüzne 
gömülmek ile sorgulayarak eyleme 
geçmek arasında sıkışmışlığını incelikle 
anlatır. Feminist bir yazar olduğunu 
gururla ifade eder: “Ben kendimi 
bu hareket içinde hissediyorum ve 
kendimi feminist olarak tanımlıyorum. 
Feminizm için çalışmak, hikâyelerime 
doğrudan doğruya bire bir yansımaz. 

Bu mümkün değil! Ancak yansıyan şudur: Ben olaylara, insanlara 
bakarken, kadınlık durumunun son derece bilincinde olan bir insan 
olarak bakıyorum.’’ 

Latife Tekin
(1957 -)

Özgün anlatım tekniği ve kendini 
yenileyen dili ile edebiyatımızın 
önemli kadın yazarları arasında yer 
alan Latife Tekin’in hemen hemen 
bütün romanlarında baş kişi kadındır. 
Farklı çevre ve kültürlerden seçtiği 
kadın kahramanlarla geniş bir yelpaze 
oluşturan Latife Tekin, romanlarında 
kadın imgesini, daha çok kendi benini 
var etme mücadelesi veren kişiler 
üzerinden işler. Tekin, “Sevgili Arsız 
Ölüm,” “Muinar,” “Gece Dersleri” gibi 
romanlarında feminist ve eko-feminist 
bir tavırla erkek egemen dünyaya 

karşı çıkan kadın karakterler yaratırken, kadınları, erkek eşleriyle 
birlikte ele alarak kadın-erkek ilişkisini iki cinsin çeşitli konulardaki 
düşünce ve his ayrımı ile de yansıtır. Kadını tıpkı roman kahramanı 
olan Gülfidan gibi erkek egemen dünyanın sınırlarından çıkmaya, 
kendi dilini ve bireyselliğini ortaya koymaya çağırır: “Kırk kadının, 
‘bir şeyler yapmak lazım… bir şeyler yapmak lazım...’ diye titreyen 
ses tellerine tüm kalbimle uzandım ve halka gibi halka gibi ateşleri 
boynuma takıp, ‘Dernek defterine beni de yazın!’ cümlesinde 
soluklar içinde kaldım..”
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