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MAKBULE LEMAN 

HAYATI, ŞARSiYETi, ESERLERİ 

SEMA UöURCAN * 

Çalışmarmzda zamanla adı unutuımu§· bir kadın yazar olan 
Makbule Leman'ı bütün cepheleriyle aydınlatmaya çalıştık. Bizi 
bu araştırmaya ·sevkeden husus; devrinde o kadar sevilen ve beğe~ 
nilen, genç yaşta ölümüne· yas tutulan bir yazarın zamanla niçin 
unutulduğunu merak etmemiz oldu. Makbule Leman, Batılı tarz~ 
da eserler veren, 19. yüzyılın son yirmi yılında, Osmanlı kadınının . 
t~raıq9.sine örnel\ olarak gösterilen, HanımZara Mahsus Gazete'de 
kaçlın_ fikriyatının . gelişmesine çalışan bir yazardı. O yaşarken ve 
·ölçiükten sonra Tevfik Fik:ret, Ahmet Midhat Efendi, Mehmet Ce
lal, Fa,tma Aliye Hanım, hakkında· sitayişkar yazılar yazmışlardı. 
~ma bütün yazılar, yazarın· Ma'kes-i Hayal isimli kitabı ile bir
ıgrte kütüphane raflarında kalmıştı. Bu paradoks, bizi Makbule 
Leman'ı incelemeye sevketti. Başlangıçta elimiZde Ma'kes-i Hayal' 
den ·başka kaynak yoktu . . Oradaki ipuçlarından hareket eder~k 
kaynakları çogalttık. Makbule , Leman'ın hayatını, şahsiyet ve 
eserlerini, yaşadığı devri de gözönüne alarak aydınlattık. Netice-
de ·bu fuceleme ortaya çıktı. · · · · . 

Eski Türk geleneği, kadına büyük saygı gösterir. Kadın er
keğin yanındaki güç· olarak kabul edilir. Ancak zamanla yerleşik 
medeniyete geçme ve şehirleşme ' vakıasindan sonra, kadınla ' er
kek ara,suida, farklı sahalarda iş bölümü meydana gelir. Kadının 
hayat~, daha çok evin iç1ncie geçmeye başlar. · · 

· ... 
Eski Türk kültürüne hizm~t .eden pek çok kadınlar olmuştur. 

Ayşe, Mihri, Zeynep Hatun gibi Divan edebiyatı tarzında şürler 

* Doç. Dr., Marmara· Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi, 
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yazan, Divanlar oluşturan, Şuara Tezitirelerinde adları geçen ve 
erkekler tarafından bu maharetleri dolayısıyla saygı gösterilen 
şairelerimiz vardır. Dilhayat Kalfa gibi bestekarlar klasik musi
kimizin, Esma İbret, Güzide, Müşerref, Şerife Ayşe gibi hattatlar 
hat sanatımızın gelişmesine tesir ederler. Kadınlarımızın anonim 
halk kültüründe hizmetleri daha büyüktür. Onlar masal, mani, 
ninni, ağıt gibi sözlü edebiyat geleneğinden, halı, kumaş, nakış 
gibi el zenaatlerL'rıe kadar pek çok sahada eserler verirler ve ha
yatımıza damgalannı basmasını bilirler. 

Eski toplum yapımızda, yüksek tabakadaki kadınlar kadar 
orta tabakadaki kadınlarımızın da terbiyesine önem verilir. Ama 
bu terbiye onu evin içinde rahat yaşatacak ev içi, çocuk bakımı 
terbiyesinden ve din eğitiminden ileri gitmez. Yaygın iş bölümü 
anlayıŞıyla, kendileri için hayat genellil4e evin içinde devam eden 
kadıİılar, ancak zaruret ile sokağa çıkıp çalışmaya giti:mşlerdir. 
Genellikle işlerini icra ettikleri mekanlar yine ev içi olmuştur 
(bohçacılık, ebelik, hizmetçilik, dikiş hocalığı. .. ) . 

· Tanzimat~a bi!.likte kadının mevcut statüsünde bir değişme 
başlar. Memleketin idari, siyasi, fikri yapısındaki Batı modeli 
hamleleri, sosyal hayattaki hamleler takip eder; Bu sosyal değiş
meler arasında en· önemlisi, kadın zihniyetinin değişmesidir. 

\ 

Hayat ufuklarınuzın Doğu'dan :(3atı'ya yönelmesi, kızlarımı
z.ın eğitiminde de Batı'lı modeliere dikkat edilmesi gereğini doğu
rur. Bu zamana kadar onlar için tek resmi okul ibtidai mektepleri 
idi. Tanzimattan sonra, devlet, kızlatin yetişmesi için ebelik eği
timi kursu (1842), kız rüşdiyeleri (1858), kız sanayi okulları 

(1869) ve kız öğretmen okulu (Daı:ınmuallimat 1870) gibi mek
tepler açar1 • 

Devrin Namık Kemal, Ahmet Midhat, Şemseddin Sami gibi 
aydınları, fikri ve edebi eserlerinde kadınlık meselesiriin önemine 
temas ederler. Kadını sadece sevilen bir «cins-i latif» olarak değil, 
cinsiyetinin bütfui realitesi ve toplum iç~deki önemi ile beraber 
değerlendirirler. Muhafazakar bir zihniyetle, kadını, aile içindeki 
yeri ile, l.Wüslümanlığın temel değerlerini. koruması, zekası, ma-

1 Bu tarihler için Osman Nuri Ergin'in Türk Maarif Tarihi'ni esas ola-
rak aldık. (C. II. İst. 1943) · 
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hareti, hayası, namusu açısından överler. Bu hususları ile Batılı 
kadından da üstün bulurlar. Ama kadının içinde bulunduğu §art
ları ve kayıtlı olduğu bazı adetleri de tenkit etmekten geri kal
mazlar. Devlet gibi, aydınlar da kadının iyi bir eğitim görmesi ge
rektiğine inamrlar. Çünkü bu bilgi çocuğa aktarılacak, dolayısıyla 
toplum da terbiye görecektir. Kadın terbiyesinin Doğu ve Batı'nın 
terbiye sisteminin iyi taraflarının kayna§ması olmasım isterler. 
Evlenme ve bo§anmalarda kadın istek ve hürriyetine saygı gös
terilmesini lüzumlu görürler. 

Kadın meselesi, Tanzimat devrinin edebj eserlerine de yan
sır. Şemseddin Sami, Ahmet II/Iidhat, Namık Kemal ve Alıdülhak 
Hamid gibi yazarlar, kendi sosyal ve siyasi fikirlerini benimsemi§ 
kadın kahramanlar yaratırlar. Bu yazarların cemiyet için bulduk
ları sosyal ve siyasi kurtuluş çarelerine, erkek l{ahramanlar ka
dar kadın kahramanlar da inanır, bu değerler uğruna mücadele 
ederler. Böylece, edebi eserlerden gerçek payata doğru çok ağır 
bir ilerleme ile, kadına eskisiriden çok farklı bir sosyal misyon 
yüklenir. · 

Devrin gazeteleri, kadın ilaveleri çıkarır. Teraleki-i Mukadarat 
(1867-1868), Valcit yahut M ürebb-i Mukadarat (1875) gibi gaze
telerde kadın okuyucularının mektuplarına yer verilerek, onların 
meseleleri kendi dilleri ve gqzleri ile efkar-ı umumiye huzuruna 
Çıl{arılmaya çalı§ılır. Bunları Aile (1880), İnsaniyyet (1882-1883) 
ve Miirüvvet (1888) gibi kadın dergileri takip eder ve böylece ka
dın ·meselesi hep canlı tutulur. 

İŞte Tanzimat devrindeki bu faaliyetler, yeni bir kadın tipi
nin olu§masına sebebiyet verir. Devrin bu havası içinde genellikle 
zengin ve kültürlü ailelerden yeti§en, iyi eğitim gören, Batı kül· 
türünü bilen, bildiklerini evinin sınırı dışına çıkarmak isteyen ka
dınlar ortaya çıkar. Onlar kendi cinsiyetlerinin meselelerini, ııka

dın efkar-ı umumiyesin uyandıran erkeklerden daha bilinçli ola
rak bilmektedirler. Asırlarca susan kadınlarımız2 artık konuşmak 

2 Divan edebiyatı tarzında §iir yazan §airelerlmiz, genelllkle erkek §":ir
ler gibi davrannuıılar, aııkto.n, sakiden, afetten, erkek §airlerin bahsettiği gibi 
bahsetmişler, kendi kadın duyarlılıklannı tam manasıyle §iire geçirmem.l§ler
dlr. Onların bu hareketıeri Fuad Köpriilü tarafından tenkld edilm.l§tir. ( «Nigar 
Hanım» Yeııi Mecmıut Nr. $9, ll Nisan 1918) . 
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ve kendilerini ifade etmek ihtiyacı içindedirler. Fatma Aliye Ha
nım (1862-1936), Abdülhak Mihrünnisa Hanım (1864-1943), Nigar 
Hanım (1862-1918) , Leyla Hanım (1850-1936), Emine Serniye Ha
nım (1868-1944) ve bu çalışmada üzerinde · duracağımız · Makbule 
Leman Hanım (1865-1898) daha çok Batılı ta:rzda şür, hikaye, ro
man, inceleme ve tercümeler yapan bir kadın yazarlar gurubunu 
oluştururlar. 1885'lerderi itibaren, matbuat onlarin eserleriyle kar
şılaşmaya başlar. Bu hanımlar peyderpey eser ·vermekle kaJmaz
lar, 1895'de bir araya gelerek HanımZara Mahsus Gazete adıyla, 
en uzun süre neşrolunacak (1 Ağ;ustos 1895-4 Eylül 1906) bir ka
dın gazetesini çıkanrlar. İlk sayıda yer alan ccMeslek» başlıklı yazı, 
HanımZara Mahsus Gazete'nin çıkma sebebini, muhtevasını ve 
programını açıklar. .Oradan anlarız ki gazete, <<kemal-i iffet ve 
edebıı içinde, hanımlanmızın zilıinler~ açmak gayesi . ile kurul
muştur. <eMeslek» yazısında yer alan bazı sözleri burada·, vermeyi 
uygun .görüyoruz. 

Gazete, kadını yetiştirmenin -yani kendi gayelerinin- millet , 
açısından ne kadar .önemli olduğunu, şöyle izah eder: 

ccBi:r kavimde kadınların terbiyesi, fazileti, hüsn-i ahlakı, ına
llımatı ne kadar güzel ve metin olursa, .~mumen efrad o derece 
güzel ye sağlam l?ir terbiye ve ilim esası . ü~erine büyümüş olur. 
Kadınlar roader-i insaniyettirler. Bunların .terbiye ve tahsili atide 
bir kavmin saadet haljni terpin eder.» · 

<<Meslek» yazısı, Hgnımlara Mahsus Gazete~nin vereceği hiz
metin, ne olduğunu belirtir : 

<eHanımlarımızın her surette tevsi'-i malfunat ve tezyid-i vu
kufuı:ıa hizmet etmek, mülkümüzde vücuduyla iftihar allinan mu
harrirelerimiz, edibelerimiz ve. şairelerimizin efkanna miratü'l-aks 
o.lmak, yani eserlerini neşr vasıtasıyle, Osmanlı· kadınlarının ka-
biliyet-i fıtnyyesini -göstermektir». · · 

. . 
Bu gazetede ~ed Midhat Efendi, Ahmet Rasi.m, Faik Ali, 

Mehmet Tahir, A'van-zade Mehmet Süleyman (bu son iki isim, sı
rasıyle gazetenin «sahib-i i.mtiyazı~ı olmuşlardır) gibi erkekler yazı 
yazınışıarsa da, asıl yazı heyetini kadınlar oluşturur. Bu hanıin-. 
lar k~dros.unda yukarıda adlarını saydığımız yazarıara ilaveten 
şu isimler vardır : Fahrünni:a, İkbal, Şadiye, Zeynep, Rem.ziye, 
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Arife Hanım'lar... Gazetedeki iki yüz altmı.ş be.ş kadın imzasın

dan, on dokuzu devamlı yazı neşretmiştir3• HanımZara Mahsus 
Gazete'de .telif ve t·ercüme .şür, roman tiyatro, hatıra, seyahatname 
gibi eserler ne.şredilmiştir. ·Ayrıca kadınlarm sağlığı, güzelliği, ev 
i.şleri hakkında, Türkiye'deki kadın eğitimi; kadın terbiyesi, ahlakı, 
Batı'daki kadın hareketleri ve meslekleri hakkında makale yahut 
haber niteliğinde pek çok yazı ne.şredilmi§tir. 

Bu gazete, Ahmet Midhat'a göre, kadınlarım.ıZın değerini, 

buna inanmayan Türk erkeklerine de, Batılılara da göstermiştir: 
((Avrupa'dan gelen muteberan ile nisvanın terakki-i maariflerin
den bahsettiğimiz sırada sözlerimizi ispat için irad eyleyeceğimiz 
berahin-i maddiye ve delall-i filliyye pek a~ idi. Bu gazetenin in
tişarından sonra terakkiyat-ı nisvaniyyemiz hakkında ne söylü
yor isek inanılmamak mahcübiyetinden korkmuyonizıı~. 

. • ! . 

Kanaatimizce HanımZara Mahsus Gazete'nin itidal içindeki 
kültür faaliyetinin ba§ka öneıİılj bir niteliği daha vardır : .0, 1895' 
den son.ra iyice ayrılacak olan iki yazar gurubunun, eskiler ile 
yenilerin, Tercüman-ı Hq,kikat ile Servet-i Fünun gurubunun or
taklaşa beğendikleri na~ hususlardan biridir. Bu iki uç da, 'Ha
nımZara Mahsus Gazete'nin faaliyetini ta:kdirle karşılarlar. Gaze
tenin en önemli mensuplarından Fatma Aliye Hanım'ın eserleri
nin konusu, yapısı ve üslubu .ile Ahmet Midhat Efendi'ninkiler 
arasında benzerlik vardır. Ama 1892'de neşredilen Muhdzardt ·ile 
Servet-i Fünun Edebiyatının en mühim romanlarından Aşk-ı 

Memnu'nun konusu arasındaki yakınlık da dikkat çekicidir. Bu 
araştırmada üzerinde durduğumuz Makbule Leman'ın . eserleri ve 
hakkında söylenenlerelen ortaya çıkan şahsiyeti ile, bizce, Eylül' 
ün kahramanı Suad arasında bir . benzerlik vardır. Aynı yazar, 
Tevflk Fikret tarafiiidan methedilmiştir. O halde HanımZara Mah
sus Gazete için, devrin çok Önemli iki yayını arasında «birleştirici 
çizgidirıı ifadesini kullanabiliriz. 

19. yüzyılın sonunda, kadın eğitimine :pizmet eden. iki mües
sese, mektep ve basın, yeni bir kadın tipi yaratmıştır. Bu yeni 

3 Bu sayıyı Emel Aşa tarafından yapılan 1928'e Kadar Türk Kadın Mec
muaları adlı yüksek lls~ tezine dayanarak verdik. (İst. 1989, s. lll) 

4 «Hanımlara Malısus Gazete», Tercümaıı.-ı Hakikat, Nr. 5869, ı Eylül 
1898/20 Ağustos 1312. 
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kadın, ne tam manası ile evin içinde, ne de sokaktadır. Ailesine. 
hizmet kadar, cemiyete de hizmet veren bir gurup kadın bir ara
dadır. Bu kadın tipinin yazdıklarını binlerce hemcinsi olqır. Bu 
okuyucu kitlesi, yazan kadar kültürlü olmayabilir. Ama temelde 
bağlandıkları ve inandıklan değerler aynıdır : Din, millet, aile. 
Böylece okur-yazar kadınlarımız arasında kuvvetli bir duygu-fikir 
iletişimi kurulur. Makbule Leman, o devirde bu gayeye hizmet 
eden en önemli yazarlardan birisidir. 

MAKBULE LEMAN'IN HAYATI 

Yeni edebiyat tarzında eserler veren ilk kadın yazarlarınıız
dan Fa tma Makbule Leman 1865 yılında (Rebiülevvel 1282) 5 İs
tanbul'da, Beşiktaş'da doğmuştur. İbnü'l-Emin Mahmut Kemal 
İnal'ın Son Asır Türk Şairleri kitabıİla göre babası v.· Murad'ın 
yakınlarından olup, onun dairesinin müdürlüğünü yapan Kahve
cibaşı Hacı İbrahim Efendi'dir. Annesinin tahsil ve nesebi hak
kında bilgi bulamadık. Ancak Makbule Leman'ın dostları, onu 
<<yiİzünde nur-ı fa~Uet lemean eden»6 bir hanımefendi olarak ni
telerler. Makbule Leman, kendisine «şetaret ve metanet veren» 
annesine duyduğu sevgiyi, şiirlerinde çeşitli şekillerde dile getirir. 

Makbule Leman'ın tahsili hakkında çleğişik görüŞler vardır. 
Fa tma Aliye H~nım'a ·göre İbtidai Mektebinii Ali Muzaffer' e göre 
inas Kız Rüşdiyesi'ni bitirmiştir8• İbnü'l-Emin; Son Asır Turk 

5 Makbule L~İnan'ın hayatı, dogum-ölüm tarihleri haklonda, İbnü'l-Emin 
Mahmut Kemal tn'arın Son As~,. Türk Şairleri kitabından faydalandık {Mak
bule Leman, !st. 1942, C. IT, s. 909-911) Leyla Saz, Makbule Leman'ın kendi
sinden hir Ya§ küçük olduğunu söyler. {Taha Toros, «Ölümünün 50. Yılında 
Müzikten Bir Leyla Saz Geçti:., Milliyet, 7 Aralık 1986). Eğer bu görüş doğru 
ise Makbule Leman 1849'da doğmuş olacaktır. Ama dostıan, 1898'de otuz üç, 
otuz dört yaşında öldüğünü söylediklerine göre, İbnü'l-EmiD'iİı. verdiği 1865 
tarihi, dogumu için daha uygundur. 

6 Emine Semiye, «Makbule Leman'a Hususiyetim», Ma'kes-i. Hayal, Der
saadet 1381 {2. bsk.), s. 142. {Araştırmamızda yazann ve hakkında yazı ya
zanların sözlerini iktihas ederk.en, bu baskıyı kullandık. 

7 Fatma Aliye Hanım, «Makbule Leman», Nii.shari Fevkalade-i Tercü
man-ı Hakikat ve Serı.ıet-i Fii.mın, 19 Haziran 1897/7 Haziran 1313/18 Muhar- · 
rem 1315. 

8 Ali Muzaffer, «Bir Osmanlı Edibesinin Ziya-ı Ebedisb, Tercü.man-1 
Hakikat, 4 Teşrin-i sani 1898, 23 Teşrin-i evvel 1314. 
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Şairleri'nde, erkek kardeşleri ile birlikte, Osman Hilmi Efendi adlı 
bir Rüşdiye hacasından ders aldığını söyler. Okumaya çok meraklı 
olan Makbule Leman'ın göz ~astalığı geçirdiği için bu dersleri aile
sinden gizli olarak yaptığını da ilave eder. Bu üç yazar da onun 
tahsili hakkında değişik bilgiler verirler ama bir konuda birleşir
ler : Makbule Leman aldığı derslerle ye~irunemiş, hiç boş durma
yarak kendi kendisini yetiştirrniştir. 

MakbuleLeman tahminen 1881 de9
, Sadaret Mektubi Kalemi 

Hulefalanndan Mehmet Fuad ile evlenir10• Kan koca arasında bü
yük sevgi vardır. Makbule Leman'ın ölümü üzerine, Mehmet Fuad 
Zevcemin Kabrini Ziyaret diye bir şiir yazar ve orada Leman hak
kında şunları söyler: 

Gönderdi Huda seni cihane 
Yapmaklık için bir aşiyane 

(Ma'kes-i Hayal, s. 176) 

Evlendikten bir süre sonra, Beşiktaş'daki konaklarının selam
lık kısmı, kız mektebi haline getirilir. Makbule Leman da, kız öğ
rencilere «Kavaid-i Osmaniyen ve «Farsça» dersleri . verir. Ders
lerini verirken, konuyu hem öğrenir, hem öğretir. 

Makbule Leman'ın yazma merakı, zamanla, devrinin gazete 
ve dergilerindeki «varakanlara yazı göndermek halinde aktif bir 
şekil alır. İlk eseri, Hazan isimli hakimane benddir11• Burada mev-

9 Makbule Leman'ın evlilik tarihine dair elimizde kesin 'bir kayıt yok
tur. Eşi Mehmet Fuad'ın onun ölümü hakkında yazdı~ «Na.Iiş» şürlnde §U 

mısralan görüyoruz : 

Menimle on yedi yıl eyledi refii.kat ah! 
Ne müdhiş zaman idi hasretıe yii.deder giderim. 

Bu da 1881 yıllan civanna tekabül eder (Ma'kes-i Hayıiı, s. 188). 
10 Mehmet Fuad Bey, kansı öldüğü sırada Sada.ret Mektubt Kalemi mü

dür muavinidir. Daha sonra Şüra-yı Devlet azası, Dahiliye Müsteşarı görev
lerinde bulunur. Resmi hizmetleri ile ilgili hatıralarını Gördüklerim, lşittikle
rim, Söylediklerim adı altmda yayımlar. (İbnü'l-Em!n Mahmut Kemal, · Son 
Asır Tii.rk Şairleri, C. 2, s. 439-441). . 

ll Bu yazı Ma/kes-i Haytil'de yoktur. Eşi ve Fatma Aliye Hanım'ın Hazarı 
bendinin yazarın ilk yazısı olduğunu söylemeleri üzerine yapbgı.ını.z araştır

mada, bunu Mii.ntehabat-ı Tercüman-ı Hakikat'de bulduk. (C. 1, Nr. 14-15, 

Fonrnı. 22 
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simlerin gelip geçmesi ile insan ömrünün istikrarsızlığı arasında~ 
ki yakınlık anlatılmıştır. 

Edebiyat tarihçileri ve tenkitçileri, Türkçede, Batı edebiyatı 
tarzında roman~hikaye~m~kale gibi eserler veren ilk kadın yaza~ 
rm Fa tma Aliye Hanım . olduğu hususunda birleşirler. Halbuki 
Fatma Aliye Hanını'ın bizzat kendisi, Makbule Leman için yaz
dığı yazısında, öncelik hakkını ona verir : «Teceddüdad ve terak
kiyat-ı maarif-i Osmaniyyemizde, alem-i edebiyatta adım atan fa~ 
zılatımızın birincisi olarak muharrirat-i nisvan-ı Osmaniyyenin 
şeyhesi addolunan eelibe ve hakime Makbule Leman'dırn 12 • «Os
manlı kadınlarının şu devr-i terakki-i maarifinden bahseylediğİn
de matbuata hizmeti sebkeden nisvanımızdan balıis-i sahaifin en 
başında yazılacak olan isim Makbule Leman'dır ki, kadınlarımız 
daha ne kadar terakki eyleseler, Leman'dan daha çok muktedir 
ve alim muharrireler meydana gelseler, bu şerefi kims€ ondan ala
mayacaktır. Bu hakk-ı takaddüm onundurıı (Ma'kes-i Hayal, 
s. 128}. 

Hazan'ı, 1887'd,e Hazan İçinde Bahar, onu 1888'de Mehtapta 
ihtisasatım takip eder. Bu yazıların hepsi Tercüman-ı Hakikat'te 
çıkar. Makbule Leman, ilk yazılarını .neşrettiği sırada, bir kadın 
yazar olarak, niatbuattaki durumunu şöyJe izah eder : <<Ben bun
dan on iki, on üç sene mukaddem meydan-ı matbuatta ilk hatve-i 
müdereddidanemi attığım zaman kendimi pek tenhalık içinde bul
muş ve kuvvetim ·kesilecek bir hale duçar olmuştumıı13 • 

Makbule. Leman'ın ilk yazıları, Fa tma Aliye Hanım'ın 1305'de 
George Ohnet'in Volonte'sinden Meram adı ile yaptığı tercüme
den önce yazılmıştır. Buna göre, kadın yazarlıkta cchakk-ı takad-

s. 434-435). Ancak cildin üzerinde tarih olmadığından, Hazan'm kaç tarihinde 
yazıldıgun tesbit edemedik. Ama, hakkında yazı yazanlar, Hazan'm yazann 
Uk yazısı olduğunu söylediklerinden, neşir tarihini tespit ettiğimiz Uk yazısı 
Hazan /çinde Bahar'dan (1887) daha önceki bir tarihte yazıldığına karar ver
dik. 

12 «Makbule Leman», Nüsha-i Fevkalade-i Tercüman-ı Hakikat ve Ser
vet-i Fiinun, 19 Haziran 1897 . 

. 13 Hanımıara Mah8us Gazete'nin birinci sayısında çıkan başlıksız makale. 
(Nr. ı, 19 Ag-tıstos 1311). 
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diirru>ü Makbule Leman'a vermemiz tabiidiru. Burada bir husus 
üzerinde daha durmak istiyoruz. Tevfik Fikretış ve ölümünden 
so:r:ı.ra hakkında yazı yazanlar, onun Hazine-i Evrak dergisinde de 

·ya~dığını söylerler .. Hazine-i. Evrak'da. yaptığımıZ. araştırmada 
Abdülhak Mihrünnisa Hanım, t... Hanım (Leyla Hanım) 1? gibi 
kadın yazarıara tesadüf ettikse de Makbule Leman imzasını gö
remedik. Ancak Yanyalı Makbule is~ bir hanımın Validemden 
Ebedi Müfarakat isimli yazısına rastgeldik17

• MakbuleLeman Yan
yalı değildir, o tarihlerde annesi de hayattadır. O halde bu yazı 
yazarımıza ait olamaz. Hakkında yazı yazanların, Hazine-i Evrak' 
da eserinin çıktığını .tekrarlamalan, devrin yazarlarının, erkek 
mecmuıarında kadınlarımızın da imzalan bulunmalan hususun
da ne kadar istekli olduklarını gösterir. Daha sonra Makbule Le
man hakkında ansiklopedik bilgi veren kaynaklar da, bu bilgileri 
derinleştirmeden kullanmışlardır18• 

İbnü'l-Emin Mahmut Kemal'e göre, Fatma Makbule, yazan
mızın asıl adı, Leman ise mahlasıdır. Hazan . bencUnde Makbule 
Leman imzasını kullanan yazar, daha sonra Leman mahla.sı ile 
yazmış, 1306/ 1891'den itibaren ise eserlerinin al~ına Makbule L~
man imzasını atmıştır. Makbule Leman'ın eserleri o derece beğe
niimiştir ki; bu kadın imzasının gerçek sahibinin erkek olduğu 

ı4 Yalnız şunu unutmayalım ld Makbule Leman'ın bu ilk yazılan kısa 
bendlerdir. Fatma Aliye'nin (27 Ocak ı305) ı305/1890'da yayımlamaya baş

ladığı Meram tercümesi kitap olarak 1307) ve ı309/ı892'de Midhat Efendi lle 
beraberce yazdığı Hayal ve Hakikat romanı birer kitaptır. 

ı5 Tevfik Filcret, «Müs8lıabe-i Edebiyye : Şuradan Buradan», Serııet-i 

Fii.nun, Nr. 309, 30 Kanun-ı ııani 1312/ıO Şubat 1897. 

ı6 Abdülhak Mihrinnüsa Hanım'ın Hazine-i Evrak'ta çıkan ~lirlerinden 
bir örnek olarak, «Küçük Bir Aslın Büyük Bir Fer'i», C. ı, Nr. 2ı, ı Mayıs 
1296, s. 332; Leyla Hanım'ınkilerden örnek olarak da «Nazire-i Hasbihal»i ve-
rebiliriz. C. ı, Nr. ~9. ı297. · 

ı7 . Ha.ziııe-i Evrak, C. 2, Nr. ı, s. 2, ı5 Kanun-ı sani ı298. 

18 Makbule Leman hakkında bilgi veren ansiklopedllerden birkaçının 

adını veriyoruz: Meşhur Adamlar An.siklopedisi (İ.A. Gövsa, C. 3, s. 998?, 
Meydaıı Larousse (C. 4, s. 540), Tiiı·k Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (Derg8lı 
Yayınlan, C. 3, s. 167), Tiirk Edebiyatı Ansiklopedisı (Haz. Atula Özkırımh, 
C. 3, s. 805). Murat Uraz da, Kadın Şair ve Mulıarri.rleri.miz kitabında Makbule 
Leman'dan bahsetmiş ve birkaç yazısını ne§I"etmiştir (İst. ı941, s. 98). 
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düşünülmüş, hatta Muallim Naci'nin takma isimlerinden biri ol
duğu dahi sanılmıştır19• 

Makbule Leman 1309/1893 tarihinden itibaren Hazine-i Fü
nun'da şiirler yayımlar. Dergideki Mehmet Celal, Andelib, Meh
met Tevfik, Cenab Şahabeddin, Ali Muzaffer, Celal, Faik, Mehmet 
Rauf gibi erkek kalabalığı arasında Makbule Leman'ın da bulun
ması, konumuz açısından dikkat çekicidir. Bu aydın erkeğin yazı 
yazan kadına değer verdiğini gösterdiği kadar, değer verilen ka
dının kabiliyetini de gösterir. Bu hususu Ali Muzaffer şöyle de
_ğerlendirir : «Altı sene evvel (1898'q.en altı sene evvel, yani 1892/ 
93'de) Hazine-i Fünun risalesini tesis eylediğlıniz zaman bu imza 
ile aldığımız manzumeler, sahibinin meziyat-ı edebiyyesini ispat 
eder lü'lü'-i becliadari olmasıyle doğrudan doğruya risaleye dere 
ediliyor, hatta bazılarının zirine bila-ihtiyar fıkarat-ı · t~kdiriye 
yazılıyor idi.» 20 Hazine-i Evrak'ın ancak son nüshalarına doğru 
Münire, Nuriye gibi kadın imzalarının eski tarz şiirler yayınla-

dıklarını görürüz21
• • 

Makbule Leman asıl edebiyat faaliyetini, hanım yazar ününü 
ve hanım okuyucular üzerindeki tesirini HanımZara Mahsus Ga
zete ile gösterir. Yukanda söylediğimiz· gibi Makbule Leman, yazı 
hayatına başladığı ·yıllarda kendisini çok yalnız hissetin.İ§ti. «Fa
kat biı: hiss-i derfın, bir arzıl-yı terakki sanki bir üstadın şakir
dine hitabı gibi · amirane bir surette bana 'git' diyordu. icabet et
tim. Oh, isabet ettim. ÇHtgide ne şanlı şerefli bir cemiyete vasıl 
oldum. işte o cemiyete bir cevelangah-i teavün olmak üzere şa'şaa-i 
muvaffakiyeti göz kamaştıran (Hanımlara Mahsus Gazete) ser
l~vhasıyle bir gazetenin dahi küşadını görür görmez, nida-yı me

.serretle oraya can atmak için kalemi elime aldım»122 • Bu sözler 
onun bir ara başyazarlığını yaptığı (Nr. 1-48 arası) HanımZara 

19 Fatma Aliye Hanım, Makbule Leman, Nü-sha-i Fevkalade-i Tercü-
m-an-ı Hakikat, 19 Haziran 1897. · 

20 Ali Muzaffer, «Bir Osmanlı Eelibesinin Ziya'-ı Ebedlsi», Ma'kes-i Ha
yO-l, 1881, s. 99. 

21 Münire Hanım, Gazel, Yıl 4, Nr. 2, 2 Mayıs 1.312/2 Zilhicce 131.3; 
Nuriye Hanım, Gazeı, Yıl 4, Nr. 14, ll Temmuz 1.312/11 Safer 1.31.3. 

22 · Bu başlıksız yazı 19 Ağustos 1311 tarihli ve ı Numaralı Hanımıara 
Ma1ısu-8 Gazete'de yayımlanır. 
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Mahsus Gazete'yi ne kadar benimsediğini, yazar hemcinslerinin 
dost atmosferi içinde, okur hemcinslerine hitap etmekten ne ka
dar zevk aldığını gösterir. Makbule Leman burada şiir, hikaye, 
terbiye edici makale, mektup tarzında eserler yazar. Kısa ve has
talıklı ömrü boyunca yazı yazdığı gazete ve dergiler arasında en 
fazla eseri bu gazetede çıkar23 • 

26 Eylül 13.12/1 Cemazi-yel-evvel 1314 tarihli ve 81 numaralı 
HanımZara Mahsus Gazete'den öğrendiğimize göre, Makbule Le
man, Abdülhamid tarafından 3. Rütbeden bir kıta Şefkat nişam 
ile taltif edilir2

• . 

Mehmet Fuad Bey ve ona dayanara}r İbnü'l-Emin, Makbule 
Leman'ın bu şerefe, ahlaki eserlerini okuyup beğenen ve faydalı 
bulari Şura-yı Devlet azası Said Paşa'nın tavsiyesi ile nail oldu
ğunu söylerler. (Ma'kes-i Hayal, s. 130). 

HanımZara Mahsus Gazete, b~ haberi biraz da kendi gazete
lerine ait bir iftihar vesilesi olarak şöyle duyurur : 

«Ceridemizin muharrire-i zi-iktidarlarından ismetlü Makbule 
Leman ve Fatma Fahrünnisa Hanımefendiler Hazeratının gazete
nıizle neşredilen asar-ı kalemiyeleri lutfen mazhar-ı takdir-i aU 
olarak, saye-i atıfet-vaye-i Hazret-i millUkanede üçüncü rütbeden 
birer kıt'a nişan-ı Hümaytl.n-ı şefkatle kadr-i alilerinin i'la huyu
rulması bais-i fart-ı mefharet ve ibtihacımız olduğu cihetle, ha
nım-ı müşarün-ileyhüma hazeratına bilhassa arz-ı tebrikat eyle
riz.» ıs. 

23 Burada on iki yazısı çıkmıştır. Bunlardan Hii.sn-:i Muamele en uzunu
dur ve· tefrikası üç nüsha devam e~tir. 

24 Abdillhaınid'in devlete hizmeti geçen kadın ve erkeklere -hattıl Tür
ld.ye'deki yabancı misyonlara- bu neviden n.lşanlar verdifi görülür. (Ge~ 
bilgi için Blp; : B.O.A. İrade TalWat-Teşrifilt-Nişii.n defterleri Kataloğu). Fat~ 
ma Aliye ·Hanım (1314/1898) ve Halide Edib (1314/1898) de n.lşan kazanan 
ıtadın yazar~arımızdandır. Abdülhaınid'in gerek çalışan ve ceıniyete hizmet 
eden kadınlara, gerekse devlete hizmet eden erkeklerin yakınları olan hanım~ 
!ara verdifi bu. nişanlar, daha sonra o devir hakkında yazılmış romanlara da 
konu olmuştur. Mahur Beste kahramanlarından Atiye Hanım (kitabın 1975 
baskısmda, s. 69) ve Si nekli Bakkal kahramanlarından Sabiha Hanım (kitabın 
1971 baskısmda, s. 32) ikinci kıt'a şefkat n.lşanı lle terviç edilen kahraman
lardır. 

25 HanımZara Mahsus Gazete, Nr. 81, 26 Eylül 1312/1 Cemazıyeliilıır 1314. 
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Hanımıara Mahsus Gazete'nin yazı ailesi arasında büyük bir 
dayalll§ma vardır. Makbule Leman, kazandığı ni§an yüzünden 
.kendisine gelen tebriklere yine gazetede çıkan bir bendie te§ekkür 
-eder20

• Mütevazi Makbule Leman, bu taltüe kendi hesabına değil, 
Hanımıara Mahsus Gazete adına iftihar ve şükrettiğini belirtir: 

«Nail buyurulduğum §efkat nişan-ı Hümayıinu terakkiyat-ı 

nisvaniyemiz daha doğrusu muhterem gazetemiz için bir eser-i 
te§vik ve teveccüh, bir ni§ane-i iltüat ve atıfet olduğundan, _ha
k:ikaten §ayeste-i tebrik ve te§ekkürdür ... HanımZara Mahsus Ga
zete'de neşr-i asar etmekte olmaklığımıza mükafaten bu lutf-ı 

aliy)r-ül-a'laya mazhar olduk. İ§te muazzez gazetemiz enzar-ı aliy
yenin takdir ve teveccühkatanesini celbe muvaffak olmuş. Bu 
terakki bendenizi zatıma ait olan a'taf ve i'tiyaddan ziyade mes'ı1d 
ve bahtiyar eyledi». · · ,, 

HanımZara Mahsus Gazete'de sık sık yazarıınızın Ma'kes-i 
Hayal adlı bir-kitabının çıkacağına dair ilanlar yer almaktadır27. , 
Nihayet Makbule ;ı:..eman'ın Hazine-i Füniln ve HanımZara Mah
sus Gazete'de çıkan manzum-mensur eserleri ile, yayımlanmamı§ 
yazılarının derlendiği Ma'kes-i Hayal neşredilir2~. 30 Kanun-ı sani 
1312'de çıkan kitçı.p, devrinde çok beğenilir. HanımZara Mahsus 
.Gazete «sahib-i imtiyazı» Mehmet Tahir, Feyz-i Nisvan-ı İslam 

. 26 HanımZara Malısus Gazete müdiresi Şadlye Hanım'ın şahsında, gaze
tenin bütün yazı ailesine yollanan bu· mektup, . yazarunızın ölümünden sonra, 
186 numaralı ve 29 Teşrin:i evvel 1314 tarihli gazetede yayımlanmı§br. 

27 Nr. 77, 29 Ağustos 1312/2 Rebıilla.hır 1314 ( <ı:Fazl-ü irfanlan nisvan-ı 
İslamın ter~yat-ı hazırasına sened-i ihticac olan şaire-i . zi-iktidar isınetıU 
Makbule Leman Hanımefendi Hazretlerinin, HanımZara Mahsus GaZete Kütüp
banesinin ikinci kitabını teşkil eden Ma'kes-i Hayal nam eser-i blhterinleri 
kartben tertlb ve tab' ile vaz' -ı meydan-ı intişar edecektir. Her kelimesi hüsn-1 
ahlakdan bir nümune-1 bt-nazir olan bu kitab-ı nefisin ihtiva. _ettiği asl!.r-ı ul
viyeyi erbab-ı müta.ıa bir kere okıİınakla kanaat edemez.») BB nurnaralı ve 
14 Teşrin-i sani 1312 tarihli gazetede, 98 Numaralı ve 23 Kanun-ı sani 1312 
numaralı gazetede, Ma!kes-i Hayaı ve yazan hakkında sitayi§li sözlerle bera-
ber, kitabın yakında çıkacağına dair haberler vardır. . 

28 99 numaralı ve 30 Kanun-ı' sanl 1312/9 Ramazan 1314 tarihli nüshada, 
Ma'kes-i Hayal'in o gün ne§redildiği bildirilir. 117 'numaralı ve 19 Haziran 1313 
tarihli sayıda, eser. yine medhedilir. Ma'kes-i HayO-l'in çıkacağına yahut çık: 
tığına ·dair bu kadar ilan ve haberin, kitabı tanıtan yazılarla: beraber çıklnası; 
rekl§.m arnacı kadar, esere ve ya.Zara verilen dekerle de ilgilidir. 
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isimli yazısında, bu kitabın, <ıfeyz-i nisvan-ı İslamnı, cıalern-i me
deniyette bir kat daha şayi ettiğini» söyler29

• Ve şunu ila:ve eder: 
Nigar Hanım'ın Niran isimli şiir kitabıyla birlikte Ma'kes-i Ha
yal'in Avrupa'dan taleb edilmesi, Osmanlılık için bir şereftir. 

Tevfik ]fikret· de Ma'kes-i Hayal'de yer alan eserleri, yazan
nın şahsiyeti ve daha evvelki yazı faaliyeti ile birlikte över3o. On
ların daha itinalı tab' edilip; ağırlığınca altınla satılınasını ister. 
Ma'kes-i Hayal çıktıktan sonra, matbuatta Makbule Leman'ın 
başka yazılarına rastlanmaz. 

Makbule Leman, çok nazik ve zayıf bir bünyeye sahiptir. Otuz 
dört yıllık hayatının büyük bir kısmını hasta yatağında geçir
ıniştir. Mehmet Fuad'ın, eşi ölünce yazdığı Kıta'da yer alan 

Sabr ile me'luf idi, etmezdi şikayet 
Görmemişken istirahat doğduğu günden beri 

(Ma'kes-i Hayal, s. 174) 

ınısra~arından öğrendiğimize göre, çocukluğunda başlayan hasta
-lığı, sonraları daha da ilerlemiştir. Mehmet Fuad'la on yedi sene 
süren .evliliğinin ilk üç yılında sağlığı yerindedir. Son on dört yı
lında ise hastalıkla boğuşmuştur. Hastalığının ne olduğuna dair 
elimizde tam bilgi yoktur. İbnü'l-Eınin çocukluğundan beri göz
lerinde görme bozukluğu olduğunu söyler. Yazar 1887'de yirmi iki 
yaşında iken yazdığı Hazan İçinde Bahar'da tabiat karşısındaki 
duygulanmasını anlatırken, cıza'f-ı basarınıı kendisine cıalern-i ba
ban zulmet gibi gösterdiğini» söyler31

• Mehmet Celal de ölümün
den sonra yazdığı yazısında, Makbule Leman için ((bir nur-para 
zekanın sönmüş nazarlarin tarzında, kendi hassasiyetine de uy
gun bir ifade kullarur12 • İkinci hastalığının diz kapaklarındaki 
erime ile ilgili olduğunu sanıyoruz. Emine Serniye Hanım, onu zi-

29 «Feyz-1 Nisvan-ı İslam», Niisha-i Fevkalade-i Tercümeın-ı Ha7,ikat ve 
Servet-i Fiinil.n, 19 Haziran 1897/7 Haziran 1313, s. 32-33. 

30 «Müsil.habe-i Edebiye : Şuradan Burada.ID, Servet-i Fiinun, Nr. 807, 
10 Şubat 1897/30 Kanun-ı sani •1312. 

31 Tercümaıı-ı Hakikat, Nr. 2778, 15 Eylül 1887/3 Eylül 1303/27 Zllhicce 
1304. 

32 · «Mnkbule Leman -Ha.nıııu, Ma'kes-i Hayo.ı, s. 110. 
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yarete gittiğinde «ibrişim işlemeli yorganını hayat ve şeba.bını 
katleden iliete meydan-ı mukatele olan zavallı dizlerine çekti
·ğini»33 anlatır. Yine ziyaretçilerin anlattığına göre, yattığı adayı 
sterilize eden keskin bir asit fenik kolrusunun duyulması, onun 
bulaşıcı bir hastalığa müptela olduğunu gösterir. Hastalığının 

_başlangıcında doktorlar tedricen iyileşeceğini söylederse de, 1895' 
den itibaren hastalık iyice artar. Mehmet Fuad Zevcemin Kabrint 
·ziyaret'de şöyle der : 

Yandın, eridin tevekkül ettin 
Sen bunlara hem tahammül ettin. 
Bir faide . vermedi devalar 
Bi-faide kaldı itinalar 
Celbeylediğim bütün etibba 
Eylerdi bana vahamet ima' 

(Ma' kes-i Hayal, s. 75) 84 

· Dört kere ameliyat olarak «cism-i zarının yarılması» da bir 
çare vermez. Yazarİn kendisinin de tahmin ettiği gibi85 derdi de
·vasızdır ve ölüm ile sona erecektir. Nihayet 20 Teşrin-i evvel 1314/ 
1. · Teşrin-i evvel 1898'de ölür. Ölüm haberi İkdam'da şöyle bildi-
rifu: \ 

<<Sadaret Mektubi Kalemi müdür muavinlerinden· saadetlü 
Fuad Beyefendi ~azretlerinL.ı haremi ellibe-i şehire Makbule Le
man Hanımefendi, on seneden beri giriftar olduğu illetten tahlls-i 

_·_ . 33 «Makbule Leinan•a Hususiyetim», Ma/kes-i Haydı, s. 142. · 
34 «Burada Hamid'in Makbar'de gösterdiği tarzda bir mersiye havası se-

2:ilmektedlr. 
35 Mehmet Fuad «Naliş» şlirinde, ölmeden evvel, kansının kendisine söy-

lediği sözleri nazmen ifade eder : · · 

<lÜzülme nafile, yok çare böyle bir derde 
Nihayet öldürecektir bu da'-i derman-siiz 
Şu hal-i zare gelenlerde kurtulan nerde· 
Kemal-i Merhamet-i Kirdgare müstenidim 
Bulur vücCtd-ı zebünum. huzCtru makberde 
Unutma sen beni rahmetle yad kıl, yoksa : 
Dü-dest ra'şe-nisanm yakanda mah§erde. 

(Ma'kes-i Hay{J.l, s. 178) 
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giriban edemiyerek Göztepe'de sakin olduğu köşkte ikmal-i en
fas-ı hayat eylediği ve na'ş-ı ·gufranının bugün Kalamış iskelesi
ne indirtlerek İstanbul'a Eyüb'e nakl ve Hazret-i Halid'e defneyle
yeceği maateessüf haber alınmıştır.»36 C<Civar-ı Hazret-i Halid'de 
yatmak» . Makbule Leman'ın son vasiyetidir. 

Ma'keş-i Hayal'in 1331'de çıkan ikinci baskısında, eskisine ila
ve olarak, ölümünden sonra hakkında çıkan yazıların büyük bir 
kısmı toplanmıştır. Mehmet Fuad, bu kitabın önsözünde, eşinin 
C<irtihali kadirşinasan-ı edeb canibinden yazılan mersiyelerden bir 
risale teşekkül edecek derecede teessürata baidi olan ilk Osmanlı 
kadını» olduğunu belirtir. Bu da, yazarak cemiyetimize faydalı 
olan kadınlarunıza verilen değeri gösterir. 

Çalışmamızın son kısnunda, Makbule Lem~n'ın şahsiyetini 

değerlendirirken eserleriyle beraber, bu yazılardan da büyük öl
çüde istifade ettik. Burada, sadece Emine Serniye'nin onun hak
kınd.aki şu sözleri koymakla yetineceğiz ·: 

C<Sende ne yoktu ki : 

Şeref-i nisvan olan ismet 
Gözler kamaştıran ilm ü hüner 
Refah ile geçi?ecek servet 
Her kadında bulunmayan saadet-i beytiye 

kamilen mevcuttuı>. (Ma'kes-i Hayal, s. 147) 

MAKBULE LEMAN'IN ESERLERİ 

Makbule Leman kısa hayatı süresince 

a) Deneme 
b) Şiir 

c) ·Hikaye 
d) Tenkit ve teşvik yazıları türünde, dört sahada eser ver

ı:niştir. Bunların sayıları çok değildir. Biz bu eserlerin tahlilinde, 
kronolojik sıralama kadar; ttirlerin birbirleri ile muhteva açısın-

36 İkdam, 21 Te~rin-i ·evvel 1314/2 Te~rln-i sani 1898. 
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dan bağlılıklarına da dikkat etmeye çalıştık. Aslında Makbule Le
man'ın bütün yazılarını onun kadın hassasiyetinlıı ve «halka (ka
dın cinsine) . hizme.ti Hakk'a hizmet» olarak kabul eden misyonu
nun aksettiği tek bir eser şeklinde değerlendirmek de mümkün
dür. 

. A) I?ENEMELERİ : 

Makbule Leman, tabiat karşısındaki gözlem, düşünce ve duy
gulanmalarını anlattığı eserlerle matbuat dünyasına atılmıştır. 

Onun bahar-hazan, mehtap· ve sehere dair beş tane yaz.ısı vardır: 

ı. «Hazan)), Müntehebat-ı T_ercüman-ı Hakikat, C. ı, Nr. 14-
15, s. 374-375. 

2. <cHazan İçinde Bahar», Tercüman-ı Hakikat, Nr. 2778, 15 
Eylül 1887/ 3 Eylül 1303/ 27 Zi-1-hicce 1304. ' 

3. <<Mehtapta İhtisasatımıı, Tercüman-ı Hakikat, Nr. 3005, 
25 Haziran 1888/ i4 Ha~iran 1304, 16 Şevval 1305. 

4 .• <<Subh-ı Saadet», Haz.ine-i Füniln, Yıl 2, Nr. 29, 12 Kanun-ı 
sani 1310/27 Receb 1312. 

5. «Göztepe'ye Veda Seheri», HanımZara MahSU:s Gazete, Nr. 
86, 31 Teşrin-i evvel 1312/6 Cemazi-yel-evvel 1314. 
«Subh-ı Saadet» dışında bu yazılarda~ hiçbiri Ma'kes-i 
Hayal'de yer almaz.. . . 

Devrinde «bend» _olarak adlandı~an bu denemelere, tabia~ın 
güzellikleri iki şe~de ·akseder. : 

ı. Makbule Leman içl,n tabiat Tanrı'nın büyüklüğünün te
celli ettiği bir «cilve-gahııdır. 

2. Makbule Leman için tabiat, onu kendi varlığının ve haya
tının şuuruna erdiren bir yerdir. 

ı. Tabiat-Tanrı ilişkisi: 

MakbuleLeman Mehtapta İhtisasatım'a şöyle başlar. «Yarab! 
Asar-ı mucize-i kudretin olan. kainata bakiyorum bakiyorum da, 
ne ha,.yre~-efz~ a:q.valin ineilasını görüyorum.... Kah kendi mahi
yetini idrakten aciz olan beynim küçüldükçe küçülerek bu hava
disat arasında kaybolup gidiyor. Kah bunca bedayiin temaşasın
dan yükselerek sath-ı deryaya akseden. mehtap kadar gönlümde 
bir safiyet, bir nuraniyet husule geliyor.» 
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Makbule Leman, Pantesist bir görüşle, tabiattaki «şümustan 
zerreye kadar» herşeyde Tann'nın. altisierini görür. Tabiat unsur
larını tasvir ederken, dini lügatı kullanır. Ona göre kainat «nfu-ı 
iman ile .münevver olan kalpleri andırır». Allah'ın gücünün yan
sıdığı çiçekler, «bir hayat-ı taze ile dünyayı . cennet şekline so
karlar.» Gökyüzü denizin saflığına · hürmeten ona nurlar yağdı· 
rır. P.eniz göğe, bir · aşık gibi; ccarz-ı sine» eder. Onların birbirine 
sevgileri cıümmet ile imanın birbiriyle imtizac etmeleriııne ben
zer. Cemadat ve nebatat alemine nisbetle hayvanlar alemi, Tan
.n'nın büyüklüğüne daha canlı delildir. «Bedayi-i Kudret· olan ba
lıklar, imkarua~a uygun bir edisan-ı hal ile Tanrı'ya şükr-han-ı 
ni'met» ederler. Makbule Leman, Allah'ın bütün tabiatı bir lutuf 
halinde insana arzettiğine inanır. Bu lutuf cemtıcib-i felahımızıı 

dır. İnsan, bu nimetler karşısında, cceltaf-ı bi-nihaye-i samadaniy
·yetin binde b~inin şükrünü ifadan acizdir». 

Bu hayranlık ve acizlik karşısında, o da Ziya Paşa gibi «Süb
haneı~ çeker : 

Subhane men tahayyere fi sun'fP.i'l-ukUI 
Subhane men bikudretihi ya'cüzü'l-fuhul 

('l'eici-i Bend) Külliyat-ı Ziya Paşa, 
(Haz. Süleyman Nazif) İstanbul1342/ 

.1924, s. 121-133. 

Makbule Leman· devrinde çok beğenilen ve kendisinden sita
yişle bahsedilen bir yazardır . . Ancak Ahmet Midhat Efendi, Meh
tapta ihtisasatım dolayısı ile .onu tenkit etmiştir. Tercüman-ı Ha
kikat'in cıVarakaıı . kısmında .. çıkan bu yazının hemen altında Ah
met Mi.dhat Efendi'nin tenkidi yer alır. Bu tenkide göre, bizim 
kadın yazarlarımızın tabiata hayranlık şeklinde cıtercüme-i ih:
sas» ·etmeleri henüz adet olmamıştır. İkincisi Makbule Leman ta
biatta sadece güzellikler göi:m.üştur. üstelik bu tek taraflı ·görüş; 
tam olarak tabiat ile kaynaşarak değil, evinin penceresinden ba
kılarak elde eÇlilnıiştir. Midhat Efendiye göre Makbule Leman'ın 
güzel bulduğu 'deniz, ne kadar gemiler batırrnış, ne kadar hayat
lar yok etmiştir. Mehtap, dünyanın sırlarını meraklıların gözleri 
önüne serrD.iş, çiçekler kokulan ile insanlan zehirlemiştir. Mak-



348 SEMA UöURCAN 

bule Leman'ın Tanrı'ya harndettiğini söylediği balıkların küçüğü, 
büyüğü tarafından yenilrnektedir. Ahmet Midhat, Makbule Le~ 
man'ın tabiatta Tamıyı bulurken, görüş ufkunun dar olduğunu 
belirtir. Çünkü «kainatın etraf~ı sairesinde daha ne kadar kanun~ı 
tabiatlar ferman-fermadır.ıı Leman ise, sadece gördüklerini anlat
mıştır. Ahmet Midhat, tenkidini şöyle bitirir. «Ben sizin yeriniz~ 
de olsaydım, tem8.şa-yı vahidemi başka türlü yapardım. Allah'ın 
sümüvv-i san'at-ı sübhanesini kendi nefsimi temaşa ile istidlal 
ve mukayese ederdimn.. Midhat Efendi'ye göre, insan kainat için~ 
de bir zerre olabilir. Ama insanın ruhaniyetinde öyle bir büyük
lük vardır ki bu büyüklüğü ile <müsha-i Kibriyaıı olarak kabul 
edilmiştir11. 

Midhat Efendi bu yazıyı yazdıktan üç yıl sonra, Fatma Aliye' 
ye bir mektup yazar ve diğer sevgili kızı Makbule Lem~n'a söy~ 
lediği ve yukarıda özetini verdiğiiniz fikirlerini tekrar eder. Bu 
mektup, Ahmet Midhat'ın 1870'de Mihnet-keşan romanı ile orta
ya attığı «şiir şuur işidir» formülünün açıklanmasıdır. «Şairin, ' 
edibin llsanı da alimin ilmi, hakimin hikmeti zemin ittihaz kılı
narak, bir de o şa]İin şuuru ve edibin cevahir-i edibesi ile tasrih 
ve tezyin edilmelidirı>. Maalesef bugü!_lkü şair ve ediblerin havsa
lası bu noktayİ alamamaktadır. Midhat Efendi, Makbule Leman'ı 
da bu daireye sokar. Ama edebi eserin şuurfa yazİlmamasının ka
bahati onların . da, Makbule Leman'ın da değildir. Kabahat eski 
medeniyet dairein:izin duyuş tarzındadır. Batı · medeniyetine te
mas ile bu durum düzelecektir ; «Biz bu şehrah-ı kemalatın he
nüz pek yeni, pek acemi yolcularıyız. O şehrahta bizim reftarunız 
yeni ayak. çocuklarının emeklerine benzer. Güftarımız ~a o sıb~ 

. .yan-ı nev-zebanın kudret-i tekellümlerinden ileri varabilir mi?»37
• 

Makbule Leman, Sublı-ı Saadet yazısında, güzel bir sabah, 
ezan sesi ile uyandığında, kainatı nur içinde rakseder gibi his~ 
settiğini anlatır. «Ezandaki 'la· ilahe ili-Allah' terkib-i eelilinin 
dinler. Dış alemin güzelliği ile bu sesin haşmeti birleşirJer ve ya
zarda adeta bir «hayat-ı cavidani düşüncesi uy_andırırlar. «Ezanın 

mana-yı meserret-averi şafağın levninden, baharın zinetinden, 

37 · Ahmet Midhat, «Bir Mektup» Müsaheb<it-ı Leyliye : 18. Müsahabe, !st. 
1307, s. 29-30). \ 
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nesırnın nezaketinden, çiçeklerin büyundan, semanın ruyundan, 
atakın ziyasından masnu' bir ki,ipe gibiıı yazarın kulağına asılı 
kalır. (Ma'kes-i Hayal, s. 8-9) . 13u huşü, Makbule Leman'a bir Na't 
yazdıracaktır. Onu şiir bahsinde inceleyeceğiz. 

2. Tabiat - İnsan İlişkisi : 

Makbule Leman'ın tabiata, Yaratıcısının eseri gözüyle bak
tığı gibi, kendi hayatının arazları yahut sevinçleri arkasından da 
baktığı görülür. Bu bakış tarzında, sağlığının etkisi büyüktür. O 
dıştan içe, duyu,dan duyguya gitmektense, içten dışa, duygudan 
duyuya gitmeyi tercih eder. Ara nesil ve Servet-i Fünuricular'ın 
hüzün duygusu ile birleştirdikleri sonbaha;r, sağlığı iyi ise ona 
saadet verir. Sağlığı kötü ise bahar mevsimi, hüzün şarkıları söy
ler. 

Tabiatın hiçbir unsurunda sürekliliğin olmaması, mevsimle
rin durmadan birbirini takib etmesi, mevsimlerle insanların ve 
tabiatın değişmesi Makbule Leman'ı insan ömrünün istikrarsız
lığı fikrine götÜI'ÜI'. Hazan yazısına göre bugün Beşiktaş'ta doğan 
bir masum, yarın bahar gülleri gibi açarak bir genç olur. Öbür 
gün hazan rüzgarıarına mukavemet edemeyen dallara benzer güç
süz bir salhurde haline gelir. Nihayet ömrünün kışına erer ve za
manla ölerek ccbi-nam ü nişanıı kalır,8• Ancak tabiat-hayat ben
zerliği ve fanilik fikri, Makbule Leman'ı hayatın 'güzelliklerini ya
şamaktan alakoymaz. O kısa ve hasta hayatının, iyi olan her anını 
değerlendirmek ister. Ama fani dünyanın maddiyatma aldanma
mak gerektiğini de bilir. Çünkü maddeye aldananların, içinde aza
metle ömür geçirdikleri yaWarı, konaklan ecdadlarının kemikle
rinden topraklar üzeı:IDe k)..ıru.lmuştur. 

Makbule Leman, Hazanİçinde Bahar yazısında; Bahar=Has
talık.+hüzün, Hazan~Sağlık+neşe kontrastını işler. Onu cepir-i 
alile döndürenıı hastalık, baharın güzelliklerini görmesini . engel
lemiştir. Makbule Leman bu hastalığın acısıyla ağlarken; baharı 
da, bülbüllerindeki nağmeler, yaprak ve çimenlerindeki nemler . ile 

38 1ns:ının hayat mactorasmın s9nunda, tıpkı sonbahar yaprağı gibi «bi
nam U nişı'i.ıa kalması ifadesi, bize Baki'nin şu mısralarını hatırlatıyor. 

Nam ü nişane kalmadı fasl-ı bahArdan 
Düşdü . çemende berlt-i dıraht i tl biirdan 
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ağlar gibi hisseder. Gelecek olan hazanın, onu da, yaprak ve çi
çekleri de toprağa sereceğine inanır. Ama hazan, umduğunun ak
sine, beraberinde neşe ve sağlık getirerek gelir. «Yaşatıyoisun Ya
Rab. Ben hazanda karanlık mezar içinde, kalbirn ·mssiyattan ka
lacak sanır idim. Babarı bir azab-ı elim .içinqe geçi~·dim ise de 
m eğer benim için bazan içinde bahar olacakmış». Bu beden ve ruh 
kuvveti içindeki Makbule Leman, tabiatın her yerinde babarda 
göremediği güzellikler görür. Tabiat hazanda yüz renge ve şekle 
bürünmüştür. Sonbahar yağmurları, yaprak, çiçek· ve Çinieniere 
taze hava vermiş, onları yazin toZundan kurtararak, cıı:eng-i asil
lerine ric'at ettirmiştir. Akşam vakti, etrafı· farklı nuriara gark~
dince, Leman'ın «za'f-ı basariıdaki gözleri de «iktibas-ı nurıı eder. 
Tabiat güzelliği ve sağlık birleŞince yazarda öyle bir istisnai ruh 
haleti uyanır ki, kendisini ölüp cennete gitmiŞ zanneder, Bu gü
zel anı ebediyyen dondurmak ister : «Böyle bir ana bin hayat feda, 
böyle bir zevke kainat feda». 

Makbule Leman, Göztepe'ye Veda Seheri'nde semtin.ismi ile, 
güzeHiğini birleştirir. · <<Bütüiı etrafa bu derece nezaret-i kamile ve 
şamileye malik olan bir mevki için Göztepe ne güzel bir isriı-i has
dır; Göztepe şu mevaki ve civar~ gözbebeği demek oluyor». Son
suzluk, genişlik ve işıktan hoşlanan Makbtile Leman Göztepe'deki 
evinin penceresinden bütün bunlara bak;ır. Bu güze~er iÇir!-
de doktorsuz ve tedavisiz iyi olması, ona Göztepe'yi sevdiren bir 
ba,§ka husustur. Göz~epe'nin 'sonbaharının. gü.Zelliğ~ q.ile ·getiren 
bu yazıyı bitirince, oraya-veda edecek ve kışlık evine taşınacaktır. . ·. ··. . 

Makbule Leman, Göztepe'ye Veda Seheri yazısını şöyle biti
rir : «Ağaçlar yapraklarına, ,dallar çiçeklerine, zemin çimenierine 
kavuştuğu bir zamanda biz de. seninle mülaki oluruz». Kaderin 
hazin bir cilvesidir ki, 31 Teşrin-i evvel 1312'de yazılan bu yazıdan 
iki sene sonra, 20 Teşrin-i evvei ~314'de Makbule Lem.an Göztepe' 
de ölür. 

Bir yaşantı anının· samimiyeti ile yazılmış bu yazılar, duyu~ 
duygu kaynaşmasını bize aksettirdikleri için güzeldirler. Makbule 
Leman'ın; tabiata ait anlık lılenimlerden, insan ömrünü izah eden 
hilmıetlere gitmesi, duygu ve gözleriılerini, düşünce ile birleştir
mek istediğini göstermektedir. 
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B. ŞİİRLERİ 

Makbule Leman'ın şürlerini neşir sırası ile veriyoruz : 

ı. «Vicdanı>, Hazine-i Füniln, Yıl ı, Nr. 24, 9 Kanun-ı evvel 
1309/13 Cemazıyelahır ı3ıı. . 

2. «Tesliyetgah-ı Ma'sılmane, Hazine-i Füniln, Yıl ı, Nr. 2~, 
ı4 Kanun-ı sa~ 1309, ı8 Receb ı311. . . 

· 3. «Na't-ı Şerifıı, Hazine-i Fünün, Yıl 2, Nr. ı, ı Eylül ı310/ 
ı3 Rebiülahır 1312. 

4. «Na't>> · (Subh-ı Saadet'in içinde), Hazine-i Füniln, Yıl 2, 
Nr. 29, 12 Kanun-ı sani 1310, 27 Receb ·1312. 

5. «Kadınlık>>, Hazine-i Fünun, Yıl 3, Nr. 2, 23 Haziran ı311/ 
ll Muharrem 1313. 

6. <<Ah Sıhhat.ı>, Hanımlm·a Mahsus Gazete, Nr .. 58, 4 ·Nisan 
ı312/3 Zi'lka'de 1313. 

7. «Ceza-yı ef'alıı, HanımZara Mahsus Gazete, Nr. 77, 29 Ağus
tos ı312/2 Rebiülahır ı314. 

Makbule Leman'ın Ma'kes-i Hayal'de yer alan Müriacat, Sol
gun Şükufem, Fikrim gibi şililerinin kitaptan önce yayın h.alin
de bir ·baskısına rastlamadık. Makbule Leman, · Hazine-i ·Fünun'da 
yer alan Na'~'ını, Mehtapta ihtisasatım içine koyduğu dört ınıs
ralık «na-tamam» bir gazelini ve HanımZara Mahsus Gazete'de bu
lunan çocuk dilinde yazılmış kuzu ile ilgili . başlıksız bir şürini de 
kitabına alınamıştır. Bunları ilave edersek, onun neşrettiği şiir-
lerinin sayısı on ikiyi bulur. · 

Makbule Leman'ın şiirleri konu itibariyle ikiye -ayı·ılabilir : 
Dini ve din dışı şiirleri. 

Dini şiirleri, Allah ve Hz. Muhammed için yazılmış olan, «Mü
nacat>> -ve «Na't» türünde eserlerdir. Makbule Leman doğduğu, 
yetiştiği ve kendisini idrak ettiği yıllarda, Tanzimat şiirinin · en 
önemli temalarından birisi dindir. Tanzimat'la beraber Şinasi'nin 
muhtevası iyi tanzim edilmiş, tasviri ve lirik tondaki Münacat'ı, 
Ziya Paşa'nın kainat karşısında · duyduğu hayret ve acizlik ile 
«Subhane» çeken Terci-i Bend'i,· yeni bir dini şürin başlangıcı olur. 
Divan edebiyatının dini ve tasavvufi şürinden, farklı bir şür baş
lar. Hamid kainatın güzelliği karşısında, bu güzelliğin Yaratıcı-
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sım hisseder ve büyük bir coşkunluğa kapılır39 • Tanpınar bu ko
nuda şöyle der : «Böylece dini şür yenileşir. Bu yeni Panteizm 
dünyayı Allah'da ilga ve inkar edeceği yerde, onun etrafında ve 
değişen cilveleri şeklinde topluyordu. Bu Enelhak'ın yerini «her 
yerde Allahııın alışı idi.ıı 40 Harnid ve Ekrem'den sonra gelen Mual
lim Naci'de~ı ise, onların Panteizminden çok, Divan ve Tasavvuf 
edebiyatının geleneği ve mazm.un-benzetmeleİiyle yapılmış dini 
şiirler görülür. Makbule Leman'ın dini şürleri ise daha çok Naci 
tesirinde yazılm.ışlardır2• 

Makbule Leman, Münacat'ında (Ma'kes-i Hayal, s. 5-7), lirik 
ve samimi bir tonda, dar mısraın ahengi içinde Tann'ya yalva
rır: 

Ey lutf-ı azim-i Zü'l-Celalim 
Ma'lfun sana şu gamlı halim 
Mihnetle ne rütbe bi-mecalim 
Taktirine yoktur ilitimalim 
Maltım sana· bu _gamlı halim. 

39 Hamid'in Miinacat (Hazine-i E1lTak, Nr. 18, 1297/1881, s. 284-288). 
Külbe-i lştiyak (yayın h.alinde Maarif Ri.salesi, Nr. ·19, 18 Nisan 1312/30 Nisan 
1896) ve Kürsi-i Jstiğrak (Mecmua-ı Ebilzziya, C. 4, N:r. 37, Muharrem 1302/ 
Ekim 1884) gibi §iirleri bu tarzda yazılmı§ §iirlerdi. (Bu §iirler !ncı Enginün 
tarafından yayınlanmıştır. ( Abdülhak Hamid · Tarhan, Bü~ün ŞiirZer 3, İst. 

1982) Ekrem de bazı şiirlerinde Hamld kadar güçlü olmasa da tabtat içinde 
Tanrı'yı bulmaya çalışır: Bahar (Zeınzeme II, İst. 1306, s. 105-108) Şeb-i 
müzlim (Pejmüı·de, Konstantiniye, 1311, s. 2-4). 

40 19. Asır Tiirk Edebiyatı Tarihi, İst. 1976, s. 275. 

41 Şerare'de yer alan 

Gönliime sakiyi mi'mar eyledim meyhanede 
Allah Allah Ka'be imar eyledim meyhanede 

(Koııstantiııiye 1301,. s. 49-50) 

matıalı gazeli, Ateşpare'de yer alan Nuseybin Civarında Bir Vadi (İst. 1303, 
·s. 68-72) Fürüzaıı'da yer alan Kim Hayrette Değil7 (İst. '1303, s. 17~18) gibi 
§iirler Muallim Naci'nin dini şiirlerine örnektir. 

42 Nihat Sami Banarlı, Makbule Leman'ın şiirlerinde Hamld ve Ekrem' 
den yankılanmış bir söyleyiş hissedU~gi.n.i belirtir. ( «Makbule Leman Ha.nım» 
Eesinıli Tiirk Edebiyatı Tarihi, İst. 1971, C. 2, s. 992). Biz, hassasiyet ve me
zarlıkla Ugill şiirlerinde bu yankının olduğunu, ancak dini şiirlerinde onlardan 
biraz ayrıldığını ve klasiğ'e kaçtığını düşünüyoruz. 
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Eskilerin Allah'a bağlanışiarını anlatan bir söz vardır . : «Ya Rab 
varsın, birsin, beni bilirsin». Leman'ın Münactlt şüri adeta bu ·gö
rüşle yazılmıştır. 

Allah «Zü'l-Celalııdir. «Halık-ı avalimndir. «Cümle hataya'nın 
kaşifi>ıdir. Esrarı akılları hayrette bırakır. 

Cihanın «intizamn ve «darat»ı, Tanrı'nın varlığına ve birli
ğine delildir. 

Hüsn ü anın «meşşate»si olan bahar, zemini besleyen yağ
mur, karanlıkları aydınlatan güneş, mehtap ve yıldızlar; hülasa 
bütün tabiat «reftar ve hıram içinde», «bin şekl-i letatetle» Allah' 

.ın varlığını ispat ederler. 

Sıra kendisine gelmiştir. Makbule Leman Tanrı'ya yalvarır : 

Mekşıif bütün sana melalim 
DarO.su bulunmuyor da asla 
Etmekde maraz bütün vücudum üna 
Bir sende ümid-i şevk-i balim. •3 

Eğer derd ve illeti Allah'ın inayeti ile geçmez ve vücudu ifna olur
sa, annesi ve koca~ı bu 9lümün acısı ile berbad ol~caklardır. Ama 

·. kainatı o ~adar güzel, haşmetli. ve muntazam yaratan A1Iah, · _yıl~ 
lardır <<hastalık imtihanınaıı sabırla katıanan 1\ll;akbule'ye mükı:ı,-

fatını verebilir : · 

Etmekte celaletin Efendim 
Emvatı beka içinde ihya 
Bir şey mi bana cihanda haşa 
Bir taze hayat-ı sıhhat i'ta. 

Şür bu yalvarış edası ile, ama arzularına kavuşacağına dair 
bir gönül emniyeti içinde sona erer. Kulun araya kimseyi sakma
dan Allah ile konuşmasını nazmeden bu şürin başarılı olduğunu 
söyleyebiliriz. · 

43 Makher'de hasta Fatma Hanım'm da bu şekilde derdini anlattığını gör
mek mümkündür. Aynca bu şürdeki Tann'ya yalvarma tonu ile HA.ınid'in Tehliı 
şiirindeki yalvarma tonu arasmda bir benzerlik vardır. (Bu11Zar O'dur, İst. 
1303, s. 44-46). 

Formçı. 23 
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Makbule Leman, Mehtapta ihtisasatım adlı yazısının sonuna 
c<na-tamam» bir gazel koyar ve Allah'a yalvarır. Bu gazelinde, iki 
unsur vardır: Tanrı ve şair. Şair, Allah'ın günahını bağışlayaca
ğına inanan bir müminin huzuru içindedir. 

Gönülde mevc ururken nür-ı iman 
Huzlır-ı zevk-i dil noksan bulur mu? 

MakbuleLeman bir kaç tane Na't yazml§tır. Bunlardan Ha
zine-i Fünun'da çıkan ilki, şekil, muhteva ve üslup açısından ol
dukça ba~arısızdır. iVIakbule Leman'ın bunu sonradan Ma'kes-t 
Hayal'e almamasının sebebi, başarısızlığını kabul etmesidir sanı
yoruz. Burada Peygamberimizili büyüklüğü, Allah ile yakınlığı ve 
kainatın onun için yaratıldığı hususl~n üzerinde durulmuştur. 
Makbule Leman'ın Münacat'mda Allah'a yönelmiş olan ccistişfa» 

sı, burada Peygamberimize yönelmemiştir. Edebi ve dini ananede 
Peygamberimiz için söylenen harcıalem sözler arka arkaya sıra
larımıştır. Resülallah; cıŞüm.Üs-ı ihtidaya asüman»; «melaz ü 
melce-i bi-payan», cd.nayat-ı Hüda'ya nişanııdır. Kur'an gökden 
onun için indirilmiştir. 

«Zeban-ı Kirdgare tercemansın ya Resulallah.ıı KMnatın es
rarını Peygamber.irr:i.ize Allah öğretrniştir. Onuh için «Hace-i kevn 
ü mekanııdır. Makbule Leman, asnnı tanıyan biri olarak ilim ve 
teknolojiye hayrandır. Bunlar Allah'ın ve Peygamber'in · hik:me
tini anlamaımza hizmet .edecektir : ·· 

Terakki eyledikçe fenn ü hikmet ma'rifet san'at 
· Eder şer'-i mübinin hikmetin tefsirine hizmet.44 

· 

Kainat Peygamberimiz için yaratılmıştır. Onun kemaline de-
lildir. Makbule Leman acizane bir şekilde . 

Benim haddim midir etmek mübarek vasfını tibyan 

44 nerleyen ilim ile Tann'nın büyüklügünün daha iyi ortaya çıkacağı 
fikri, daha önce Şinasi ve Sadullah Pa;;ıa'da görillmekteydi. Sanıyoruz bu hu
susta Makbule Leman onlardan etkilen.mi§tir. 
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der ve Peygamberin büyüklüğü karşısında kendisinin küçüklüğü..,. 
nü belirterek şiirini bitirir. Şür Na1t geleneğine uygundur ama 
dikkat çekici bir özelliği y~ktur. Peygambeıimiz.in . şahsiyeti, fizik 
yapısı ve mucizeleri ~onu olarak alınmamıştır . .. 

Makbule Leman, ezan sesinin ulviliği ile karnatın· güzelliğini 
birleştiren Subh-ı Saadet isimli yazısının sonuna bir Na't koymuş~ 
tur. Na't, Fuzuli'nin 

ccHake indi gökden istikbal için· Kur'an sanan 

-mısraına yapılmış bir tazmindir. · 

.. Makbule Leman bu Na'.t'ta qiğe~e nispetl~ o~çiukça başarı
lıdır. Tazminde, Fuzuli'nin cısanan redifli mısraı bir yama olarak 
kalmaz, şürin üç mısraı ile ~yice kaynaşır. Makblil~ Leman, Fu
zuli'nin mısraını, kendi şiliinin muhteva, .teknik ve .dini lügat bü~ 
tünlüğü içinde eritmiştir. 

. . ... . . 
Şiirde klasik Na'tlarda görüldüğü gibi Hz. Muhammed'in mu-

·cizesi anlatılır. Bti Kur'an ve Mi'rac İnucizesidir: . . . . . 

iltifat ibraz edip ey mefhar-ı devran sana 
Nezdine da've~le ikram eyledi Yezdan · ~ana 
Hak-i pay oldu efendim çerh-i nur-efşan sana 
ccHake indi gökden istikbal iç41 .Kur'an. flana.n 

Kur'anın yeryüzüne nazil olması ile Peygamberiınizin göğe çık
ması arasında bir tezat vardır. Allah'ın kelarm cıreh-nüma-yı dev
letin olunca, ResUl, gökyüzüne çıkinıştir: Orada gel,rniş geçmiş bü
tün peygamberler, cco yüce ·nesebll Muhammed'in yüzünü}ı, ((debde
beyle», «nılr-ı kudsiyetnle görmek şerefine nail olurlar. Bütün gök 
cisimleri Peygamberimize aşık olurlar. Peygamberimizin «urücuıı 
Allah'ın <<harim-i izzetııine kadar uzanır. Cebrail daha yükseğe 
çıkamaz . : 

Erdi İni'rac-ı şerlfin ·ıa harim-i izzete · 
Takati yetmezdi Cibril'in bu rütbe rif'ate 
Nezd-i Zat-ı Kibriya'.da bak şu makb~yete . 
((Hake indi gökden istikba.l için Kur'an sanan. . · 
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Klasik N a'tlarda ve bir öncekinde gördüğümüz fikir, Tann'nın 
kainatı Hz. Muhammed için yarattığı fikri burada da tekrarlanır. 
Yer ve gök, Peygamberin zatına hediye edilirken «kuvvet ve kud
retle tezyin edilmiştir.» Ama Peygamberimize lutfedilen en büyük 
hediye Kur'andır. 

O devirde yazılmış olan iki Na't'da, Muallim Naci'nin45 ve Şeyh 
Vasfi'nin46 Na'tlarında «sana» rediileri kullanılır. Sanıyoruz ki 
her üç şair de bu redifi Fuzuli'den almışlardır. MakbuleLeman'ın 
Na't'ı devrinde yazılan bu eserlerden pek farklı değildir. 

Makbule Leman'ın din dışı şiirlerini şu kon:ularda toplaya
biliriz: 

a) Hayatının arızalarının ve gündelik izlenimlerinin 
tiği şiirleri 

b) Değer verdiği kavramların şiir le ifadesi 
c) Manzum hikayeleri 

aks et-

Makbule Leman, Tesliyet-gah-ı ma'sumane (Ma'kes-i Hayal, ' 
s.. 12) de hastalık anlarında, annesinin kucağına sığınarak teselli 
bulduğunu anlatır:· Vücut zaafı onu Tann, Peygamber, din gibi 
yüce değerlere sığınınaya sevkettiği gibi, tabiat yahut anne ku
cağına da sürükler. Böylece şairin derdi bitmese bile hafifler. San
ki annesi kendisiıli ölümden korur. Ona huzur verir. · 

Beni kıldıkça firaşım nalan 
AtarciJ.ı!ı maderin agüşuna· can 
Makberlmden çıkardım sanki o dem · 
Bana meftuh olarak bab-ı aram 
. Mest-i neş'e, gam ü alam orada 
Yada gelmez geçen eyyam orada. 

45 Muallim Naci'nln 
Arz-ı ta'zim eylemez mi alem-i imkan sana 
Arz-ı ta'zim etti Allah-ı azimü'§-§an sana / 

mısraları ile ba§layan Na/t-ı şeri/i Yadigar-ı Naci'de yer alır. (İst. 1314, s. 4). 
46 Şeyh Vasfi'nin Muallim Naci"nln bu Na't'ma yaptığı ve 

Nur-ı azimsiıı H abib-i İlil.hidlr ün van · sana 
Gıbta eyler pertev-i rahşan-ı hüsn ü an sana 

rrusralan ile ba§layan nazlresi, Makbule Leman'ın Na/t'mdan .birkaç ay sonra, 
Haz·ine-i Fünun'da ne§redillr. (Nr. 39, 24: Mart 1310). 
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Kader Makbule'ye sağlık vermemiş, hastalıktan göz açtırmarnış~ 
tır. Ama sahip olduğu bir saadeti vardır: Anne sevgisi. Ana~kızın 
birbirlerine duyduklan sevgi, adeta kaderden intikam almak de:
mektir. 

Beni dermanıma vermez eınraz 
Re'fet~i madere eyler iğmaz 
Hall olmaz buna zira o rakib 
Ana~kız biz alırız böyle nasib 

Şair hastalık ve keder anlarında, kendisine <ışetaretıı ve «me~ 
tanetn veren annesi için Tann'ya şükred_er. 

Bana mader gibi yar etse reva 
Sıhhat~i cismimi şükrümle Hüda. 

Solgun ŞükUfem (Ma'kes-i Hayal, s. 18) şairin bir çiçek ile 
dertleştiği, kendi hüzün ve hastalığını çiçeğe aksettirdiği güzel 
şürlerinden birisidir. 

Bu baharın kerimesi çiçeğim 
Sana hal-i hazinimi bildireyim. 

Mazideki canlılık ve güzellikleri ile hal-i hazırdaki hastalık ve sol~ 
gunluklan bu iki varlığı birbirine yaklaştırır. 

Bende tıpkı senin gibi heyhat 
Var idi sıhhatimle tez~at. 

O mutlu günlerde, çiçeğin rengi, Makbule'nin bir kelebeğinkine 
benzeyen gönlünü cezbetmiştir. Onlar birbirlerini tamamlamış~ 
!ardır. Leman, kendisini o çiçeğin dalı gibi kabul eder. Çiçek de 
şairin gençliğine güzellik verir. 

Şiirin ikinci kısmı, çiçeğin beraberce sahip oldukları kUvvet
leri birer birer kaybetmelerini, bunların yerine gelen menfi husus~ 
ları ihtiva eder : 

Şimdi bitti o eski zinetimiz 
Kalmadı ibtisama kudretimiz. 



358 SEMA. UöURCAN 

Bu güç durumda şaire en iyi teselli verecek varlık yine çiçek
tir. Vaktiyle . birbirlerinin güzelliğini tamamlayan bu iki varlık, 

·şimdi yekdiğerinin derdine ağlamaktadırlar. Ama zamanla kadı
nın ve çiçeğin imkanları iyice azalır, ağlamaya kuvvetleri dahi 
kalmaz. 

Rüzgar o tüvanı da aldı 
Ne sirişkim, ne şebnemin kaldı. 

Hastalık onları öyle bir yalnızlık .halkasının içine. sokar Jri, etraf
larında, kendilerini aniayacak hiç kimse kalma~. Bu yalnızlık ve 
acizlik duygusu ile şür biter :. · ·. 

Kim teessüf eder bu hale fakat 
Sana solgun denir bana da sakat 

Makbule Leman, bu şür ·ile, çiçek-insan arasındaki malızun , 
münasebeÜ, Ôkuyucuda merhamet uyandıracak bir şekilde müna
vebeli olarak kullanır. Şairlerin tabiattaki bir var~ ile kendi ruh
larının elemlerini özdeşleştir~esi, onunla dertıeşmesi, Divan ve 
Tanzimat edebiya~ında rastlanan bir husustur11 

.• 

Makbule Leman başlıksız. bir şürinde, küçük bir çocuğun dili 
'ile · ıruzusunu metheder: Bu şür HanımZara Mahsus Gazete yazar
larından Fa tma Fahrünnisa Harııin•ın Hasbihaı:.ı M aderane· yazı ... 
sının başına ko~ulmuştur. Gazetenin hanımlan, .kadın ömrünün 
kuzusunun, çocuk olduğunu düşünürler. Gazetenin o günkü nüs
hasında, Z?-manın teknolojisinin ileri bir buluşuyla tab'edilmiş bir 
çocuk ve kuzu · levhası v~r~. «Ma-bih-il-iftihar-ı Osri:ıa~yan-) 
edebiyye-i nadiretü'l-zaman ismetıü M~kbule Leman Hanımefen
di tarafından tanzim v~ inşad huyurulan şu manzume-i latifenin 
mütalaasıyle de tenşit-i kulub ediyorsunuz» sözleririden anlaşıla~ 

. 47. ·Fuzuli'tlin Leyla ·vii Mecntın'unda, Leyla'nın mum ile dertle§mesi, der
dini ona aksettirmesi, bu~ut,_ ay ve güne§le konuşması, (Haz. Hüseyin Ayan, 
İst. 1981, s . 172-180) Mecniın'un aynı şekilde ahu ile konuşması (s. 163) projek
siyon örneği olarak görülehilir. Hamid'in Hyde Park'dan Geçerkeiı'i (Gayret,. 
nr. 12, 2 Nisan 1886, yahut A.H. Tarhatı, Bütün Şiirler 3 (Haz. !nci Enginün) 
!st. 19S2, s. 116-120) ve Ekrem'in Kuş şiiri de (Nihad Ekrem, 1S26 (1911) 
§air-kuş dcrtıeşmesine örnektir. 
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cağı gibi Kuzu şiiri o tablonun neşri şerefine ısınarlama olarak 
yazılmıştır. 

Şiirde anlatılan kuzu annesi tarafından çocuğa hediye edil
diği için makbuldür. Tanrı kuzuyu o çocuğa «münkad kılmıştır.» 
Bu yumuşak huylu, sevecen hayvana bakmak çocuğa zevk verir. 
Onun mesuliyetine sahip olmak kalbini gurur ile doldurur. 

Ne kadar tatlı imiş ah bilsen 
Acize eylemek ihsan ü i'ta 
Kuzum etti bunu ihsas bana. 

Kuzu, çocuklara zayıf bir varlığı sevme, koruma, onun me
suliyetini idrak etme gibi hisleri basit ama işlek bir dil ile aşıla
dığı için terbiye edici değeri haiz bir çocuk şiiridir. Muallim Naci' 
nin Kuzu (Ateşpare, istanbul 1885/1303, s. 15) isimli meşhur bir 
§iiri varsa da, Makbule Leman'ınkıyle onun arasında isimden baş
ka. ortak bir nokta yoktur. Naci'nin Kuzu'su Makbule Leman'a 
göre daha ihatalı, daha tasviri, daha duyguludur. 

b) Makbule Leman fikir, kadınlık, sağlık gibi bazı kavram
ları yücelten şiirler yazar. 

Leman'ın devrinde en tanınmış ve sevilmiş şiiri Kadınlık'tır. 
çürik:ü kendisi bir kadıncqr ve bu değerin müşahhas örneğidir. 
·Bütün söylediklerinde bir kadın hassasiyeti vardır. Bu hassasiyet, 
kadınlan eğitme vazüesi ile birleşmiştir. Biz Makbule Leman'ın 
şahsi temayüllerini göstereceği, edebi niteliklerini açıklayacağı 

için bu şiiri tamamen yayınlamayı uygun buluyoruz. Şiir devrin
deki kadın görüşünün, nazme'n yapılmış bir özeti gibidir : 

KADINLIK 

Kadınlık, ruh-ı Iriana-yı fazilet 
Kadınlardan gelir efkara vüs'at; 
N ezaketler içinde bir metanet, 
Nümayandır kadınlarda hakikat. 
İki hem§iredir «iffetıı ile «zenıı 
Vefadari, nezahet, hüsn-i ahlak 
Cihanda hep bu ehsas-ı ıa.tüe 
Emanettir pu malıluk-ı zayıfa. 
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Ederse ilm ile eş'ara rağbet 
Kadınlarca olur bir başka zinet 
pirayetten alır nur-ı melahat 
Yürür bir intizam üzre maişet 
Verir hüsn-i idare h:üsne kıyınet 
Biçilmiş cam,~dir nisvana tahsil . 
Fakat yazmak gerek ahlaka dair 
Kalem tutmaklığa kim olsa kadir. 

Ne rütbe farzedersek biz revadır 
Ki en lazım olan bizde hayadır. 
Buna bürhan ise yüzçle rictadır 
Tesettürle selamet revişandır. 
Meleklerden uçan nur-ı likadır 
Bize yüz aklığından bir nişandır ', 
O yaşmaklar ki veche an ü şandır. 

(Ma'kes-i Hayt!ll, s. 13-14) 

Kadınlık şüpnde Makbule Leman, mevcut statüsü içinde bü
yük ve değerli olan kadını yüceltir. Fazilet o kadının ruhunun 
manasıdır. Kadın, 9:ile içinde temel değerleri korumaya sehat eder
ken, metanetini nezaketle birleştirir. Bu kaqm realisttir, iffetli: 
dir, temizdir, ahlaklıdır. Ev idaresini bilir. Bütün bu kıymetler, o 
«mahlUk-ı zayıf an emanet edilmiştir. ·onun vücudunun . zayıflığı 
ile bu kadınlık kıymetlerini koruma kuVveti arasında tezat var
cılr. Bu kadın, dinden ve o gelenekten gelen kUrallara bağlıdır. 
Onlan yaşatmak için gayret sarfeder. Örtüsü, hayasma delildir. 

Türk-İslam dairesindeki kadının bu maddi ve manevi görü
nüşüne yeni devir ne eklemiştir? Kendi · beynini besleyecek, erke
ğin gönlünü dolduracak genişlikte fikir eklemiştir. İlim ve sanata 
sahip olmak, tahsile rağbet etmek, eli kalem tutuyorsa, ahlakı 
yaymak için kullanmak ... gibi hususları eklemiştir. 

MakbuleLeman'ın Kadınlık şürinin ilk mısralan, Ali Muzaf
fer'in «Kadının Mahiyeti, Ehemmiyeti, Hizı:neti>ı yazısının başına 
konulmuştur. (Ma'rifet, Nr. 2, 12 · Mart 1314/2 Zilka'de 1315) 
Ahmet-Midhat Efendi de şürin ilk dört mısr~ını Fransızcaya çe
viı·miştir. (Ma'rifet, Nr. 7,1 20 Nisan 1314/21 Zilhicce 1315) : 
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La femme est l'interpretation de la vertu, 
Et c'est d'elle et par elle que s'inspirent les idees elevvees. 
Elle est l'evidence de la force inebranlable marque de 

. . touteş les Graces. 

Midhat Efendi'nin Makbule Leman'ın şiirine gösterdiği bu 
teveccüh, sanıyoruz Mehtapta İhtiştişatım'da tenkit etÜği yaza
rın gönlünü almak ~çi?dir. 

Makbule Leman'ın doğuştan getirdiği iyi niteliklerle, eğiti
min, muhitin ve devrin ekledikleri birleşince, yukarıda saydığı 
kadınlık hasletleri oluşur. Ama Makbule Leman'ın gücünün yet
mediği bir husus vardır : Sağlık. Yanına nadlı·en. uğrayan, bir 
müddet kuvvet kazandırdıktan sonra elinden kaça~. kaçtıkça ya
kalanması mümkün olmayan müdhiş bir kaynak ... Ah .. Sıhhat'te 
·Makbule Leman sağlığa yalvarır, sitem eder, öfkelenir. Bu şpr, 
şairinin en özlediği değere medhiye olduğu için, en samimi şiir-
lerindim birisidir. Bu şiiri de olduğu gibi alıyoruz· : · 

AH ... SIHHAT 

Bir neş'esi kalb-i nale-karın 
Bir kahkahaya ederse icbar 
E;y der.d_._._. :aeıası cism-i zarın .. 
Bir çehre-i şum ga·m-ı medarın 
Eyler- de beni zebün u naçar 
Karşımda sen iftihar ·edersin 

Sıhhat a güzel enisi canın 
Makbule'ye hasr eden. firakı 
zi-rüh değil mı aşiyarÜn? 
Gösterıneyerek dile nişanın, 
Hiç olmayarak ona mülaki 
Nalende-i intizar edersin . 

. Her lem'ası nur-ı aftabın 
Perverde eder seni demadem. 
Manendi olur da mahtabın 
Alam-ı ıeyal-i ıztırab~ 

Zulmetlerine olunca mahrem 
Elvanını şu'le-dar edersin . . 
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Feyzin dil-i zare karşı mefkıld 
Milinet ile buldu ömrüm encam 
Dünyada sen ey meal-i maksud 
Bir eylemedin garibini hoşnıld, 
Teşrifine eyledikçe ibram: 
Hicrin ile dağdar edersin 
Çeşmanımı giryan edersin. 

(Ma'kes-i Hayal, s. 10-11) 

Makbule Leman'ın devrinde en beğenilen, en çok değerlen
dirilmeye tabi tutulan, tazmin edilen, ölümünden sonra ismiyle 
beraber arnlan şiiri budur4R. 

Makbule Leman; sağlıklı hali ile sağlıksız halini, türlü ben
zetmelerle karşı karşıya getirir. Sağlık, aşığına cevretmekten hoş~ 
lanan zalim bir sevgili gibi, Leman ile oynamıştır. Onu" «zebfin
naçarn bırakmış, «nalende-i intizarıı etmiş, «firak içine hasredip 
gönlünü dağdarıı, «gözünü girye-barıı hale getirmiştir. 

Makbule Leman onsuz karanlık bir ıztırap gecesinde yaşar

ken sıhhat, güneş ve ay gibi parlamış, etrafa ıŞıklar saçmıştır. 

48 Emine Serniye Hanım «Sıhhab HanımZara ·!!fahsus Gazete, Nr. 60, 
18 Nis~ 1312/17 Zi'l-ka'de 1313. 

Leyla Hanım bu şiirin neşrinden iki gün sonra (& Nisan 1312) onu tazmin 
eden bir şiir yazmış, b}tnU Solm.uş Çiçekler'de (1928, s. 6) yayımlaıruştır. lliı: 
lutanın tazminini v~riyoruz :. · · · · 

AH ... SIHHAT 

M. Bir neş'esi kalb-i naıe:.karın 
L. Bir nağmesi şevk-i nevbabann 
M. Bir kahkahaya ederse icbiir 
L. Bir zevk-i hayat ederse ihbar 
M. Ey derd... Beliisı cism-i ziinn 
L. Ey nuhbesi bu örnr-i bi-kararın 
M. Bir çehre-i şüm gam-ı m~dann 
L. Bir şiddet-i kahr-ı şu'le-bann 
M. Eyler de beni zebün . u niiçiir 
L. Bin ye'se gönÜl olunca düçiir 
M. Karşımda sen iftihar edersin 
L. Zulmün beğenir vakiir edersin 

Şiirin aslı, tazmine göre oldukça güzeldir. 
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Ama asla Leman'ın hastalığını aydınlatmamış, feyzini onun isti
fadesine sunmamıştır. 

Dünyada sen ey meıll-i maksud 
Bir eylemedin garibini hoşnı1d. 

Makbule'nin bütün istekleri birleşmiş, bir meal haline bürün
müştür. Bu meal «sıhhatn kelimesinin ifade ettiği her imkandır. 
Ah ... Sıhhat Makbule Leman'ın bütün şiirleri arasında; kompo
zisyonu, mısra tekniği, söyleyiş edası itibariyle en iyisidir. 

Makbule Leman Fikrim şiirinde, düşüncesinin çeşitli tema
yillleri ile ulaştığı haletlerf anlatır. Şair, yıllar önce Midhat Efen
di'nin kendisine söylediği «Şiir şuur işidirıı formülünü Fikrim'de 
benimsemiş gibidir. Kadınlık'ta ceKadınlardan gelli efkara vüs'atıı 
diye Makbule Leman'ın, burada, duygulanmalarını dahi fikrin 
soğukkanlı nizarnında eritıneye ·çalıştığını görürüz. O halde bu 
şürde «fikirıı kelimesi ile kastettiği mana, kendi sübjektivitesini 
ifade eden herşeydir. ccFilcririı)) onun dünyaya bakış tarzı ve şair
lik telakkisini göstermesi açısindan da önemlidir. Bu sebeple biraz 
uzun olmasına rağmen, bu şiiri de yayımlamayı uygun görüyo
ruz: 

FİKRİM 

Dem olur asmane said olur 
, Bı1y-ı ezhaı:-ı ter gibi fikrim 

. Safvet-f . rÜh-i kaibe şahid olur 
Lemean-ı seher gibi fikrim 
Umarım nı1ra kalpolup gelecek 
B~ynime ya'ni köhne lanesine 
Bakanın yıldırım gibi nazil 
Oluyor klıiı mutavaat naçar 
·olarak suz:.:ı fikrime nan · 
Eder . ol dernde kilk nale-nisar 
Her sözümden şerareler hasıl 
Yazarım: Ateşin olur eserim · 
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Alçalır gah gah kim o kadar 
Esfel-i safiline vasıl olur 
Oradan da edince sonra güzar 
Bakarım ta cehenneme sokulur 
Sanırım pür-lehib olup gelecek 
Sonra ervah-ı müminin gibi 
Seyyiatı kadar görüp de ceza 
Yine olmuş melek gibi ma'sfun 
Eylemiş nur içinde kesb-i safa 
Vererek kilk ü zihne başka ziya 
Şi'r olur her sözümdeklmefhfun 
Yazarım : Dilnişin olur esertın 

Öyle hali olur ki bazı zaman 
Bir yetiın ü sabi gibi mahzun ' 
Bi-emel, bi-tüvan, girye-feşan 
Bakarım def'aten yine memnün 
Şimdi giry_an iken güler sevinir 
Neş'eler arzeder o hal-iyetim 
Sanki iındad için gelip mader 
Siler ol denide giryeli gözünü 
Ona eşvak-ı hande-bahş eyler 
Güldürür buseler ile yüzünü 
Atfedince şu hal-i fikre nazar 
Rikkatle bu aciz ü kemter , 
Yazarım pek lfazin olur eserim. 

(Ma'kes-i Hay"dl, s. 24-26) 

c) Manzum _Hikayeleri: 

Makbule Leman 1309'da yazdığı Vicdan başlıklı şürinde, de
ğer verdiği ahlak ve namus kavralllll1}. manzum hikaye tarzında 
yüceltmektedir. Bu şiiri söyleyen genç kız; başından geçen bir 

/ 

macerayı, vicdanının sesine uyarak yönle:r;ıdirir. Şiirdeki genç kız 
«enis-i dil» dediği gence aşıktır. Bu aşkı feda etmeyi düşünemez. 
Çünkü sevdiği genci terketmek, kendi canını terketmek demek
tir. Ancak vicdanı gönlü gibi düşünmemektedir. Vicdan .genç kıza· 
aşkın parıltısına aldandığını söyler ve onu ikaz eder : 
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Envar değil o sevılık-efşan 
Ezhar değil o seınm-i iz'an. 

Sen sade ziyasına kanarsın 
Elvan zanneder yanarsın. 
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Vicdanı, genç kızın aşık olduğu gencin, kendi namusu· için bir 
«dam-ı ihtiyal» olduğunu belirtir. Oysa namus aşktan da önemli 
bir değerı:Ur. 

Ferdası olunca subh-ı namfrs 
Deycür-ı firakla olma me'yüs. 

Genç kıza başına gelecekleri hatırlatan vicdan, ona kendisini na
mus azabına sokacak erkeği terketmesini emreder ve susar. Ama 
susmadan önce kızın gönlünü bulandırmayı başarabi.J..m.i§tir. Kı
zın gönlü, vicdanın kabulü müşkil emrine uyar ve ıztırap çekme
sine rağmen sevdiği genci terkeder. 

Canımı terkedip nihayet 
· Vicdanıma eylediriı itaat. 

Makbule Leman, Ceza-yı Ef!al şürinde ise, vicdanın emrine tabi 
olan kızla, buna uymayıp ihtirasın aldanışma kanan kadın teza
dından hareket eder. 1312'de çıkan şürin altında «Bundan beş 
altı sene mukaddem yazılmıştır ki bugün sernamesinden başka 
bir kelime tagyir etmedirri.» , tarzında bir not konulmuştur 
(Ma'kes-i Hayal, s. 14-18). Demek·ki iki · şürin y~zılış. tarihleri bir
birine yakındır. 

Yeni Türk Edebiyatında Hamid-Ekrem nesli ile başlayan, Ara 
Nesil şairlerinde devam eden, ·servet-i Fünuncularda ve sonra 
A.kif'de en güzel şeklini bulan Marızurrı hikaye yazma modasına 
Makbule Leman da uymuştur. Bu türü kullanmasının bir sebebi 
de savunduğu ahlak telakkilerinin, hikayenin müşahlıaslığında 

. daha tesirli sunulacağını düşünmesidir. Marızunı hikayede anla
tılan olay şudur : Küçük bir kız (onun yazarın kendisi olduğunu 

· tahmin edebiliriz) havanın güzelliğinden istifade ederek deniz ke~ 
narında yürüyüşe çıkar. Yolunun sonu ınezarlıktır. Mezarlığın ru-
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hani atmosferinde tefekküre dalarken,. bir kadın ile· karşilaşır. Gö
rünüşü ölüden farkedilmeyecek kadar korkunç olan ·bir . kadın, me
zarların üzerine kapanarak ağlamaktadır. Bu kadın kendisini 
ikaz eden küçük kıza macerasim anlatır. Gönlünün sesine uyarak, 
kocasına ihanet etmiş, bunun utancına dayanamayan kocası, kızı 
ve annesi ölmüşler, bu mezarlığa gömülmüşlerdir. Uğruna namu
sunu · çiğnediği erkek de kendisini terkedince, bütün bu kayıplara 
bir de akıl kaybı ilave edilmiş, böylece kadın, mezariıklarda dola
şıp pişmanlık yaşları döken bir mecnun haline gelmiştir·. Küçük 
kız, bu sözleri duyunca, mezarlıktaki otlardan bile ar eder, kulak-
larını tıkar ve oradan uzakUı.şır. · 

Makbule Leman'ın Manzum hikayesi üç kısma ayrılır. 

a) Tabiat içinde yürüme ., 
b) Mezarlıkta tefekkür 
c) Hikayesi anlatılan kadınla karşılaşma ve onun macerasını 

dinleme. · · 

Şürin birinCi kısmına gözlerri, ikinci kısmina tefekkür, üçüri
cü kısmına diyalog hakimdir. 

Birinci kısımda, şair baharın «zin~tn içinde--bır?~-ktığı tabiat
tan kalbine sürür, denizin saf havasından elimağına safvet geldi-
ğini anlatır. ' · .· ·. 

İkinci kıs'ımda mezarlıktaki ·gözlem ve düşüncelerini ifade 
eder. Mezarlığı ziyaret, orada ölüm, ölÜ, Allah üzerine düşüllinek 
Tanzimat edebiyatırulı ana konularından birisidir. Hariiid. (Pere 
Lachaise (Divaneliklerim yahut Belde, İst. 1303, s. 20-24); Mer
kad-ı Fatih'i Ziyaret (ilham-ı Vatan, İst·. 1334·, s. 53~58); Kabr-i 
Selim-i Evvel'i Ziyaret (ilham-ı Vatan, s. 59-63); Ekrem, (Yaka
cıkda Akşamdan Sonra Bir Mezarlık Alemi) (Zemzeme 3, İst. 130( 
s. 38-43); Nabizade Nazım (Anadolu Hisarında) (Heves. Ettim," İst. 
1301; ·s. 43-46); Fikret, (Köyün Mezarlığında) (Rübab-ı Şikeste, 

3. b.sk. 1327, s. 234-235) bu konuda şürler yazmışlardır: Ancak biz 
bu şairlerde, ölüm karşısında murakabeye dalmak, Tanrı'nın ve 
ölümün gücü karşısında varlığl!ll.Ii küçüklüğünü hissetmek, ölüm 
düşüricesinin arkasından hayatı değerlendirmek,· tarihe gitmek .. . 
gibi zengin muhtevalı mezarlık şürleri ile karş~aşırız. Makbule 
Leman'da ise durum daha basittir. O mezarlıktalti ölülerin ruhu
nu ziyaret edecek ve gidecektir. 



MAKBULE LEMAN 

Öyle cezbetti gönlümü lakin 
Gördüğüm hal ü tavr-ı pür-azamet 
O kadar daldı ka'rına fikrim19 

Okuyup anladım kitabeleri . 
Kıssa-i ömre verınede gayet 
Sonra eshabının da hürmetle 
Okuı·dum rUh-ı pakine rahmet. 
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~~zarlığın korkunç atmosferi ve kızın korkularının verildiği mıs
rS:lar, şürin üçüncü kısmındaki kadının durumuna okucuyu ha:
zırlamak içindir. Burada şiirin mısraları j.iç takticten dört taktie 
geçer: 

Bir is~elet gibi mehcur-ı hüsn idi, müdhiş 

Hazan-ı kahr u felaketle mahvalup solmuş 

Çukurdu gözleri, levni soluk, melali ıyan 

Kadının kendiıli helak edercesine, üç kabire kapanıp ağla
ması üzerine, küçük kız ona müslümanlık vazifelerini hatırlatır : 

Ne çare hükm-i kaderdir günah bu r.ütbe büka 
Düşün şu hil~:meti kafi ki sende var mı beka 

Bunun üzerine kadın, ağlama sebebini izah eder : 
.• 

Teehhül eyleyeli .-on seneydi arzedeyim 
Teehhül eyleyeli hep melek gibiydi beyim 
Ninem de var ·idi hem pek latü de bir kızım 
Fakat ki şimdi dulum, öksüzüro ve yalnızım. 
Gıda-yı rUh-ı beşermiş meğer ise namus 
Utanmadan onu mahveyledimdi ben menhus .. 

49 Bu son mısra Ekrem'in Yakacıleta Akşa11tda.n Sonra Bir Mezar.lık 
Alemi'ndeki 

«Daldım yine zeminine derya-yı fikretin» 
mısraını hatırlatır. 



368 SEMA UOUROAN . 

Namusunu, sonra da kendisini seven üç insanı mahveden bu ka
dın afva layık değildir. Biraz önce mezarlıktan çıkmaya gücü yet
meyen şair, kulaklarını tıkayıp hemen uzaklaşır. ccHemen» keli
mesi onun bu konudaki kararlılığını ve aktivitesini gösterir. 

Tanzimat edebiyatı ile birlilüe, gerek · şürde, gerekse nesirde 
düşmüş kadına acıma teması b_aşlar. Kadın yara~ılış itibariyle 
kötü ise, fahişeliği cinsi ~çgiidü_leri ve para ~azanma hırsını bir
leştirerek yapar ve ailelerin yıkılmasına sebebiyet verir ise, o acın
rp~ya değmez (İ'f?.tibah'daki Metıpeyker gibi). Ama kaderin sev..
kiyle, duygulann-ın yanılgısıyla, pariltıların alöa~ışıyle kadın dü
şerse, yazar ve şairler ona bitaz acıma hakkı tanırlar . (Ahmet Mid
hat'ın Henüz On Yedi Yaşında (1882), Hamid'in Bir Sefilenin, Ha{>
bihali (1837), Halid Ziya'nın Sefile (1886-1887), hatta çok ahlak
çı Tevfik Fikret'in Nesrin (1898) . gi~i' eserleriı_ıde . düşm_üş kadına 
acıma ile bakılmıŞtır). Aralarında Makbule 'Leman'ın da olduğu 
ilk hanım yazarlarımız ise, düşmüş kadınların aile saadetini yık
tığını düşünürler ve onları müspet· görriıezler. HanımZara Mah~ 

süs Gazete, hani.I]j. ahlakının . kalesi gibidir_. Onda,n taviz verilmez. 
İlk kadın yazarlarımızın kahramanların, aşk-ahlak, duygu-akıl, 
J::ıayal-hakikat dengesini kurmuşlardır. Yanlış hareket etmezler, 
parçalamp bölüı:ınıezler. İşte bu tavırları ile Ük kadın yaz.arlar 
trajiği yakalayamaz, klasik insan anlayışı 'içinde kalırlar. Vicdan 
ve Ceza-yı Efal bu . anlayışla yazılı_nıştır. Apcak dç:ıha 'sonra Halide 
Edib'in, Safiye Erol'un romanlarında, evlilik 'dışı ilişİdleri olan, 
ama düşmeyen, bilakis yükselen; olgt.ınlaşan, aşk ahlaki ile bir 
nevi panteizme ulaşan kadın kahramanlar ~örülür. · 

Bu şiirleri taparlarsak ş~ görüşle karşılaşırız : 

Makbule Leman'ın şiirlerinde dört değer yüceltilir: a) Din 
(Allah-Peygamber) ve ona bağlı olarak ahlak, b) Kadın, c) Sağ-
lık, d) Fikir-ilim. . . 

Makbule Leman, aruza, tam olarak hakim bir . şair değildir. 
Aruzun dar kalıbım daha başarıyla kullanır. Ah .. Sıhhat, Kadın
.l~k, Solgun Şüküfem ve Münacat'ta, m\lhtevaya uygun, ince bir 
ahenk vardır. Kafiyelerinin çoğu klasik edebiyatıniıZın ·kafiyele
ridir. Şiirlerinde Batı edebiyatının kafiy~lerine ve .serbest kafiyeye 
de tesadüf edilir. Bu şiirler devrin erkek şairlerininkileri aşacak 
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bir şekil güzelliğine sahip değillerdir. Onların muhtevasındaki 
dini duygular, küçük hassasiyetler kendisinden önceki yahut dev
rindeki başka şairlerde d~ vardır. imajlarının da bir kısmı onla
rın tekrarı gibidir. Ama Makbule Leman, içindeki bazı duyguları, 
kendisine has bir kadın inceliğiyle, itibarilikten uzak bir şekilds, 
ilk duyuş anının samimiyeti içinde yazıya geçirmesini bilmiştir. 
Bütün bunları bir kompozisyon içinde vermesi, şiirlerinin değerini 
arttıran diğer bir husustur. 

C) HiKAYELERİ 

Makbule Leman'ın beş hikayesi ya~anmıştır. Bunlardan 
Hüsn-i Muamele uzun hikaye ile kısa roman arası bir hacme sa
hiptir. Diğer hikayeleri kısa hikaye sayılabilir. Makbule Leman'ın 
hikayeleri neşir tarihleri sırasıyla şunlardır : -· 

1. ccNeşv ü Nema», Tercüman-ı Hakikat, Nr. 3741, 7 Kanun-ı 
sani 1891/26 Kanun-ı evvel 1306/26 Cemaziyelevvel 1306. 

2. ccTashih», Hanımlam Mahsus Gazete, Nr. 14, 5 Teşrin-i 

evvel 1311/28 Rebiülahır 1313. 
3. ccHüsn-i Muamele» Hanımlam Mahsus Gazete, Nr. 43-46, 

15-25 Kanun-ı sani 1311/15-22 Şaban 1313. 
4. «İmtihann, HanımZara Mahsus Gazete, Nr. 84, 17 Teşrin-i 

evvel 1312/22 Cemazıyelevvel 1314. 
5. ccNedem», Ma'kes-i Hayal, 1314, s. 83-90. 

Bu hikayelerden ccNeşv ü Neman ve «İmtihan» Ma'kes-i Ha
yal'e alınmamıştır. Ma'kes-i Hayal'deki Nedem ise, dergi ve gaze
telerde yayımlanmamıştır . 

. · 
Makbule Leman, bütün bu hikayelerinde, konu olarak kadını 

alır. Kadının yahut kız çocuğunun eğitim, aşk ve evlilik mesele
lerini dile getirir. Ev içindeki geçimsizliklerin, gözü dışarıd~ er
keklerin, eğitimsiz kadınların aile ve toplumda açacakları yara
ları anlatır. Bu hikayeler onun, devrinin ve HanımZara Mahsus 
Gazete'nin, cciyi eş, iyi anne, iyi Müslümann olmak şeklinde for
mülleştirdiği kadın fikriyat~ müşahhaslaşmış şekilleridir~0 • Bu 

50 Kadın hareketlerine dalı- bu formül, Tezer Taşlaran tarafından belir
lenmiştir. (Cumhuriyetin . 50 . . Yılında Türk Kadın Hakları, İst. 1973, s. 31). 

Forma 24 
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hikayelerdeki kahramanlar, yazarın soyut kadın fikirlerini can
-landıran, konuşturan, oradaki mesajı topluma aktaran insanlar-
- dır. Bu kahramanlar genellikle iyidirler. Eserlerdeki çatışma, iyi 
. ile kötü arasında değil, iyi ile yanılgıya düşmüş arasında olur. 
Neticede yanılgıdaki insan hatasını anlar ve durum düzelir. Böy
lece hikayeler kuvvetli bir çatışma unsuruna dayanmaz. Makbule 
Leman eserinin sonunda iyilere mükafatını verir. Yanılgıdaklle
rin hatalarını aniayarak iyiye yönelmeleri ve böylece kendilerini 
kurtarmalan da mükafat sayılabilir. Makbule Leman'ın hikaye
leri mutlu sonia biter. Çünkü iyi kalpli yazar kimsenin ıztırap 
çekmesine tahammül edememektedir. Makbule Leman, hikayele-

. rindeki kahramanlan, hele iyi olanları öldürdüğü takdirde, bu 

. haksız tutumu ile, okuyucusunun içine bir soğukluk getirmekten 
başka bir şey yapmayacağını düşünmektedir. Bila~ iyi kahra
manların kötü şartlara karşı gösterecekleri ruh ve irade mukave
meti, o durumda bulunan pek çok okuyucuya tese.lli verecektir. 

· Hikayelerin mutlu sonu da okuyıicuya «sabrın sonu selariı.ett!r» 
fikrini telkin e~ecektir51 • 

Makbule Leman'ın hikayelerinin çok beğenilmesi, · bilhassa 
Hüsn-i Muamele'den sonra kendisine pek çok takdir mektubunun 
gelmesi, yazarın okuyucunun nabzını' tutmasını· bildiğini . gösterir. 

·. Tabii bu nabıZ; kadın okuyucuları ile, ohların fikri ve sosyal ge
lişmelerini isteyen, ama kadının mevcut statüsünü ~eğiŞtirmesin
den pek hoşlanmayan erkeklerin nabzıdır. 

Makbule · Lemaiı;ın Neşv ü Nemd isimli hikayesi; çocuk ve çi
. çek yetiştirilirken yapılan sert muamele ile, onları bekleyen istik:.. 

balin güzelliği arasındaki tezada dayamr. Hikayenin kalıramam 
küçük kız, çok zevk aldığı çiçek yetiştirme merakını, annesinin 

_ onları budaması üzerine bırakır. Bir müddet sonra, çiçeklerin es
kisinden çok daha güzel ve sıhhatli açtıklarını görünce, annesiİıin, 

. o işi «tecdid-i taravet» için yaptığını anlar. Çiçek budama işinden 
jstidlal ile, annelelin çocuklarına yönelmiş sert hareket ve- sözle

- rinin sebebinin «onların henüz neşv ü · nemadaki efkar ve hissiy~
. tım. feza-yab» etmek olduğunu çıkart~. 

· · 51 Bu fikir, yazar tarafından «Bint Ahmet Remziye Hanunefendi Haz
retlerine» yazılmı;;ı bir mektupta yer alır. (Ma'kes-i Hayaı; s. 82). 
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Tashih'de kadınların okumalarını doğru bulmayan bir erke
ğin, cahil karısı yüzünden düştüğü kötü durum anlatılır. Kıymet' 
Bey'e __ g~re kadının o~ması: yazması, -~~~ma~ı, erkeğin mesleği~ 
ne mudahele etmek demektır. O, bu duşunce ile, güzel ama cahil 

·Semine Hanım ile evlenir. Ama Kıymeti, okuyan kadını zemmedip, 
cahil kadını yüceitme yanl.ı§lığını on iki bin liralık seneelinin ça
lınması ile öder. Kıymeti'nin iş seyahati sırasında yalnız kalan 
karısı, kendisine verilen kağıtlarda ne olduğunu okuyamad.ığın
dan, iki senedi hırsızıara kaptırır. Kıymeti Bey, kadının okuma 
yazma bilmesinin ccumur-ı beytiyyenin hüsn-i idaresi» için 'çok 
önemli olduğunu anlar ve ıızararın neresinden dönülse kardı.rıı 
hesabı; artık karısını düzeltemese bile, kızını düzeltmenin müm
kün olacağını düşünür. Bu görüşle kızı Fatine'nin okula gitme
sine izin verir. 

imtihan hikayesinde ise, bir kız okulunda verilecek kitabet 
derslerinin ölçüsünün ne olacağı fikri üzerinde durulur. Kitabet 

. muallimesi ilanma iki hanım müracaat ederler. Yazmanın ((tah

. silden müstağni olmamakla beraber sarf-ı istidada da mütevak
kıfıı olduğuna inanan müdire hanım onlan bir imtihana tabi tu
tar : Bu imtihanda adaylardan cctalim ve terbiye:..i nisvanın lüzu
muna dairıı mümkün olduğu kadar kısa bir yazı ister. Beliga Ha
nım'ın yazısındaki fikir,_ Osmanlıca terkiplerin, muğlak ve musta
lah ifadelerin arkasında kaybolmuştur. Selime Hanım'inkinde ise 
fikir, Türkçe kelimeler, çıplak ve ziynetsiz ifadenin arkasında yap
macık kalmıştır. Müdire Hanım iki yazış tarzını da hatalı bulur 
ve istedikleri cıusul-i kitabetnin bu ikisinin birleşmesi ile meydana 
geleceğine inanır. Okulun böyle terkipçi vasıfları haiz öğretmeı:ıe 
ihtiyacı vardır. Öğret~en adaylan yazış tarzlarından vazgeçmez
ler ve okuldan ayrılırlar. 

Makbule Leman, Hüsn-i Muamele ve Nedem'de iyi yetişmiş 
kadının, evini .idare etmek ve ailesini sürdürmek hususunda kar
şılaştığı güçlükleri anlatır. Her iki kadının aile saadetlerini en
gelleyen husus, kocalarının gece hayatına, içki ve eğlenceye düş
kün olmalarıdır. Hüsn-i Muamele'nin kahramarn Nezahet, mutlu 
olmak ümidiyle evlendiği · kocasının ihmali karşısında acı çeker. 

· Ama kocasını cchüsn-i muamele» ile yola getirmeye kararlıdır. Ko
··casının alakasızJ.Jğina, sefahat alışkanlığına aldırmayan, ·daima 
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sakin ve nazik olan tavrı, Ne§ati Bey'i utandınr. Ne§ati önce me
muriyete girer. İ§ hayatını düzene sokar. Gece eğlenceleri gittik
çe azalır. Evliliğinin ikinci yılında, içkiyi de tamamen bırakır. Bu 
hikayenin ana fikri Ne§ati tarafından söylenen §U sözlerle ifade 
edilir: «Teeddüb ve taallüm etmi§ kadın, çocuklan için nasıl bir 
ı:nürebbiye, muallim ise, zevcleri için de sevimli bir muasallih, na
m bir reha-kar imi§n. (Ma'kes-i Hayal, s. 79) 

Eğer Ne§ati iyiyi ve doğruyu farketmeyip sefahat hayatına 
devam etseydi Nedem isimli kahramanın akıbetine duçar olurdu. 
Nedem-'de bütün serveti ve sağlığıhı sefihce tükettikten sonra, 
kendisini terketmeyen tek insan olan karısı ile beraber yiyecek 
ekmek, ısınacak ate§ bulamay.arak can çeki§en bir erkeğin duru
mu anlatılır. Bu erkek hasta yatağınd·a, hatalı davranı§ları sebe
biyle kendisini ve karısını kötü duruma dÜ§ürmekten ,o kadar 
pi§manlık duyar ki Allah onlara acır. Bu ikazından sonra «pençe-i 

. bi-amanından» ikisini de kurtarır. Pi§manlık sahnesinden üç·· yıı_ 

-sonra kan kocayı tekrar bir arada, sağlıklı ve mutlu görürüz. Di- ' 
ğer .hikayeleri gibi Makbule Leman, sonunda ana fikrini belirtir: 
«Bir erkek için en ·büyük bahtiyarlık, fatin, ali-cenab bir zevceye 
malik olmak İmi§» (Ma'kes-i Hayal, s. 90). 

'· · 
Makbule Leman'ın hikayelerinin kahram,anlarını 

1) Müspet değerlere sahip kadınlar 
2) Çapkın ve maceraperest erkekler . 
3) Ufukları dar ve _dÜ§üncesiz insanlar 
4) Çocuklar 

olarak dörde ayırabiliriz. 

Bunlardan birinci guruba dahil olanlar Makbule Leman'ın 
o devir kadınında bulunması gerektiğini dü§ündüğü özelliklere 
sahiptir : Bu kadınlar kültürlü ve dÜ§üncelidirler. Terbiye edici 
nitelikleri ile çevrelerini müspet §ekilde etkilerler. Nazik, ölçülü 
ve gerçekçidirler. Yekpare bir ki§iliğe sahiptirler. Hayata yüksek 
prensipierin arkalanndan bakmaları ve o prensiplerle hayatı tan
mn etmek istemelerinden dolayı, bu kadın kahramanların trajik 
tarafları, hemen hemen hiç yoktur. Makbule Leman'ın bu guruba 
giren kahramanlannın sayıJannın çokluğu, bu tipi idealize etti
ğini biZe gösterir: Neşv ü Nema'daki anne, Tashih'deki Pesendide 
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Hanım, Hüsn-i Muamele'deki Nezahet, imtihan'daki Müdire Ha
nım ve Nedem'deki Refika, bu örnek olucu nitelikteki kadın tipi-
nin özelliğini taşır. · 

Makbule Leman, kadınların hem kitabi bilgilerini, hem mes
lek ve payat tecrübelerini; çocuk eğitimi ve erkek ıslahı için kul
lanmaları gerektiğini düşünür. Neşv ü .Nema'daki anne, sadece 
nazari bilgilerin çocuğun yetişmesine yetmeyecegini düşünür. Kı
zının, çiçekleri budamasının, onlara yönelmiş kötü bir hareket 
olduğuna inanması karşısında, susar. Çünkü «meyusluk ve mah
zunluğunn, çocukta gerçek budama sebebini anlama istidaclı bı
rakmaclığının farkındaclır. <eBu hakikati re'y-el-ayn müşahede et
tirmek istedim» sözü, onun pedagojik bir dikkate sahip olduğunu 
gösterir. Anne bu örnekten çocuk yetiştirme meselesine gider. 
Eğer bu eğitme sırasında, anneler «tündn çehre gösteriyorsa, bu
nun sebebi çocukların gelişmekte olan duygu ve düşüncelerini fe
yizli hale getirmek istemelerinden dolayıdır. Tıpkı insana· dehşet 
veren yağmur bulutunun faydası gibi. 

Tashzh'deki Pesendide Hanım, kadınların okumasını doğru 
bulmayan Kıymeti Bey'in fikirlerine karşı çıkan komşu hanımdır. 
Pesendide Hanım, kadının, söyleyecek sözün manasını anlayacak 
kadar olsun okuma yazma bilmesi gerektiğine inanır. Bu, kadının 
eşinin mesleğine müdahele etmesi demek değildir. Bilakis evin 
maddi refahı ve huzurunun sağlanması demektir. 

imtihan hikayesinin müspet kahramarn Müdire Hanım oku
lun hem fikri hem gönlü cezbeden atmosferine uygun, «fazl u ke
mali yek nazarda nümayann biridir. Yazarın kadın kahramanları 
arasında, dış dünyada çalışırken mesleğinin erbabı olan tek kah
raman odur. Nazari bilgi kadar arneli tatbikata değer veren, ifrat 
ile tefriti birleştirerek orta ve doğru yolu bulan değerli bir id.are
cidir. 

Makbule Leman'ın bütün kadın kahramanlan arasında en 
canlı olarak çizdiği ve değerleri üzerinde en fazla durduğu kah-· 
raman •. Hüsn-i Muamele'deki Nezahet'tir. O, daha önce de söyle
diğimiz gibi Kadınlık şiirinde sayılan bütün kadın evsafını ken
disinde toplamıştır: Kadınlık'daki <<biçilmiş camedir nisvana tah
sUn mısraı mucibince, iyi bir tahsil görür. O tahsil merhalelerinde 
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ilerledikçe; ailesi ona, dur demek zorunda kalır. Çünkü aileye ve 
o devrin yaygın kanaatine göre, tahsilli kadın müşkülpesendliği 
ile eş beğenmez. Yahut aksi olup, onun okuma ·uğruna eşini ve 
çocuklarını ihmal edeceğini düşünen erkekler tarafından hoş gö
i.üımez. Nezanet ise bu fikirlerin yanlış olduğuna inanır. «Zev
~esine muamele-i naz~ane ve müşfikaneyi, taallüın ve te'dib et
mi§ bir kadın gösterıneyince kim gösterecek?» diye düşünür 

'[Ma'kes-i Hayal, s. 53) Nezahet, kültürlü bir kadındır ve kültür 
onun hayata bakış tarzını tayin eder. Kocasının eve gelmediği 
gecelerde, sabaha kadar kitap okuyarak oyalanır. «Süz-ı derlinunu 
biruna · çıkartıp dillere düşürmektenseıi- 'kitap ile arkadaşlık yap: 
m~yı daha mantıklı bulur. (Ma'kes-i Hayal, s. 47) · 

· Bu kitapların isimleri belirtilmemiştir. Ama yol gösterici ma-
hiyetleıi olduğu muhakkaktır. · · · ', 

Kadınlık şiirindeki 

Ederse ilm · ile eş'ara rağbet · 
Kadınlara -·oıur bir başka zinet. 

mısralan, Nezahet'.e uygundur. 
~ \ 

Nezahet'in «ecli.be» ve «şair» tarafı vardır. Ama bU+ada edibe-
lik, edebi eser yazmaktan çok, hayatın güzellikl~rini görmek, ya
şadığı evi güzel tutmak, etrafına güzellik telkin etmek, giydiği 

k:ıyafetlerin modelini :Kendi çizmek olarak al.ınmıştır : «Nezahet 
başkasında gördüğü. şeyleri almayı hiç sevmez. Kendi sünuhatı 
ile tezyin etmek ister'2 • İşte bugün de her zaman hayalhanesinde 
dölaşan tasavvurat-ı şairanesi ona gelinlik esvabı olmuş idi.» Ge
linliği «Bir.· cam e biçilmiş . hemen endamına mahsus» mısraındaki 
gibi zarafeti ve letafeti haizdir». Makbule Leman, Nez.~het'in muz
tarip ve yalnız gün ve gecelerinde, incelik ve nezaketini bozma
dığı ,gibi, intizam ve zarafetini de bozmadiğını belirtir. Kadınlık 
şiirinde, yüceltilen : 

52 Hanımıara Malısus Gazete'nin ilavelerinde, pek çok elbise modelleri 
vardır . . Gazete böylece hanımlara . faydalı olmak istemektedir. Ama Makbule 
Leman,· dikerken değil, model segerken bile, · kadınların yaratıcı ve kendi lten
dileri.İıe yeterli olması gerekti~ dtişünür. 
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«Vefadari, nezahet, hüsn-i ahlak» gibi vasıflar kahramam
mızda vardır. ihmal edilmesine rağmen, eşine vefası hiç bitmez. 
«Hüsn-i ahlak)) sahibi kadının timsali Nezahet, kocasım «hüsn-i 
muarrieleıı ile yola getirmek ister. Bunun için 

N ezaketler içinde bir metanet 

gösterir. En büyük zevki kocasımn «arzu ve istirahatımn tema
disidirıı (Ma' kes-i Hayal, s. 53). 

Nezahet zeki bir kadındır. Muamelenin şahsın istidadına göre 
olması gerektiğine inanır. Yalmz geçen bütün geceleri boyunca 
ağlar, fakat kıskançlık azabım kocasına göstermez. Neşati sefahat 
arkadaşlarının «seven kadın kıskanırıı şeklinde kendisine yönelt~ 
tikleri tarizleri Nezahet'e aktardığında, o da soğukkanlı bir şe
kilde, başka bir olayı anlatarak cevap verir. Bir kadın toplulu
ğunda, eşinin hangi mesleğe sahip olduğunu sorduklarını söyler. 
Belki eşinin ihtiraslan yüzünden mesleksiz olduğunu bu kadın~ 
lara söylememiştir ama Neşati, Nezahet'in ihsas ettirmek istediği 
utancı anlamıştır. Neşati: 

Kadınlardan gelir efkare vüs'at 

mısraı mücibince, durumunu düşünür ve doğru yol üzere harekete 
karar verir. Böylece Nezahet'in selamet yolunu göstereri «mele~ 
kane» vasıfları ile kocası hem iyi bir meslek sahibi, hem iyi bir 
aile erkeği olur : Bu · vasıfları ile evliliğini kurtarmıştır. Artık 

«maişetııleri, «bir intizam üzereıı yürüyecektir. 

Nedem hikayesinin kadın kahramarn Refika, evliliğini koru
makta gösterdiği ruh metaneti lle' Nezahet'e benzer. Ama onun 
Nezahet gibi kendisini hirriaye eden bir ailesi yoktur. Nezahet ko
casımn gece hayatına dair tenkitlerde bulunmamış ve onu «hüsn-i 
muamele» ile yola getirmiştir. Refika ise, bir erkeğin sefahat alem
lerinde neler kaybedeceğini, tam bir ileri görüşle . kocasına ihtar 
etmiştir. Ama eşi bu ihtarları, «kıskanç bir kadının saika-ı ha
sedle zevkine, eğlencesine mani olması» (Ma'kes-i Hayal, s. 88) 
şeklinde yorumlamış ve ona kulak asmal1ll§tır. Bu eğlence düş
~üğü, erkeği parasız ve sıhhatsiz bırakıp, herkes tarafından 
~erkedildikten sonra, bir tek Refika merhametini kocasından esir-' 
gemez.' Ama bu fedakarlığın bedelini ağır bir şekilde öder : «Ya-
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naklarının, şakaklarının çöküklükleri, hususiyle eş'ia-i nazarının 
pek sönük olması, kuva-yı bedeniyesi, melekat-ı akliyesi, bütün 
infialat-ı nefsaniyes~ zebünu olduğunu gösteriyordu. Bi-çare 
bir canlı iskelet şeklinde idi» (s. 85). Refika'nın bu durumu eşine 
ağır gelir. Kendi çektikleri, sorumsuz hareketlerinin bir neticesi
dir. Ama eşine ıztırap çektirmeye hakkı yoktur. · 

Refika, yoksulluğa düşünce kürk, mücevher .. gibi bütün şah
si eşyalarını elden çıkarmak zorunda kalır. Son olarak, veremden 
ölmek üzere olan kocasını biraz rahat ettirmek için, dikiş maki
nesini satrmştır. Ondan sonra ellerinin kuvveti ile çalışacaktır53 • 

Bu dindar kadın, tıpkı yazan gibi güç anlarında Allah'a sığı
mr. Çi:inkü <cnedamet-i vicd~niye, fazilet-i insaniyenin en büyük
lerindendir. Fazilet ise sahibini muhakkar bırakmaz» inancında
dır (s. 89). Bu sabrın sonu selamettir . . üç yıl sonra, ne kocasının, 
ne kendisinin hastalığından eser kalmıştır. Hastanın 'iyileşmesi 
Makbule Leman'ın kendi hastalığıyla ilgili bulyalarının edebi ese
rine aksidir.-

• Makbule Leman bu hikayelerde, kadının ne kadar eza ve cefa 
çekerse çeksin kocasını terketmemesi gerektiğini göstermek ister. 
Böylece gelenekden gelen kadın anlayışını en aşırı şekilde anlatır. 
Bu tavrı ile erkekler dünyasının kendiSine verdiği rolü benimse
diğini ve üstüne ·çıkmak istemediğini açıklar. Bugün adının unu
tulmasında, biraz da, bu pasif tavrının tesiri olduğunu .samyoruz. 
Oysa erkekle mücadele eden kadın yazariann eserleri bugüne ka
dar gelmiştir . .. Fatma- Aliye Hanim. Mukazarat (1892) ve Udz 
(1899) 'de kocalarının azabına dayanamayan kadınlara evlerini 
terkettirir ve kadına tek başına kaldığı zaman hayatını sürdür-

_.mek için bilgisini kullanma iınkamm verir. Halide Edib'de ise, 
kadın pek çok konuda, erkeği motive eden varlıktır. 

Makbule Leman, bu kahramanlarını yaratırken, niteliklerine 
uygun isimleri vererek isim sembolizasyonundan yararlanır. Hüsn-i 
Muamele'nin duygu, düşünce ve bedenen temiz kahramanının adı 

53 Sağlığında bedbaht e~p hastalıklı zamanında kendisine sığınan koca
sını afvederek canla başla onu bakan en canlı ka'dm kahraman Mai ve Siyr:ıh' 
daki Raci'nin kansıdır. Nedem'in 1898'de yayımlandığını düşünürsek, 1896/97 
(kitap ·olarak 1898)'de yayımla.II;IDl§ olan bu romanın, Makbule Leman'ın hika
yesine tesir ettiğini düşünebiliriz. 
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Nezahet, Nedem'deki erkeğin bütün hayatı boyunca yanından ay
nlmayan karısının adı Refika'dır. Tashih'de aklı ve kültürü ile 
etrafın kıyınet verdiği kadın Pesendide'dir. Neşv ü Nemd.'daki 
anne, imtihan'daki müdire, taşıdıkları bu adiara layık insanlar
dır. 

2. Çapkın-m:aceraperest erkekler : 

Hüsn-i Muamele'deki Neşati ile Nedem'dekl erkek bu guruba 
girerler. Onlar işrete, gece hayatına, dünya nimetlerine kendile
rini, mesuliyetlerini ve ailelerini unutacak derecede bağlıdırlar. 

Neşati devrindeki çok hakim bir kanaat ile, «ıslah-ı nefs» et
mesi için evlendirilmiştir. Ama «ıslah-ı nefs» etmesi oldukça uzun 
sürecektir. Gece eğlenip gündüz uyuyan Neşati, bir işe de sahip 
değildir. 

Ama bu niteliklerinin dışında, daima iyi, kibar ve naziktir. 
Karşı koyamadığı ve yenemediği alışkanlıklan yüzünden, çok sev
diği karısını mutsuz ettiğini bilir ve ondan utanır. Karısının ku
sur ve kabahatini yüzüne vurmadan susmasındaki mürüvvet, 
mahcubiyetini daha da arttırır, hatta onu azaba sürükler. 

·onun doğru yola ilk adımı, bir gece gazinoda arkadaşlaı:ı ile 
yaptığı mahrem ·sohbet il~ olur. Burada kanıarına kıyınet ·ver
meniekle övünen, ama onların vırıltı ve dırıltılarından da rahat
sızlıklarını dile getiren bir gurup sefih erkek, karısının Neşati'yi 
kıskanmamasının, kocasını sevmemesine işaret olduğunu iddia 
ederler: Bu konuşma Neşati'nin beynine saplanır kalır. «Verem 
olmaktan korkanlar sirayetten bürüdetten tahaffuza uğraşırlar. 
Ya zihni bir noktaya sapl~~p kalan gençler ne yapsınlar? (Ma'kes-i 
Hayal, s. 60). O, karısının gece hayatına dair dınltı yapmamasını, 
kendisini doğru yola getirmek planınm bir parçası olduğunu ön
celeri anlamaz. Bu sapıantıdan kurtulmak için, arkadaşlan ile 
yaptığı konuşmayı Nezahet'e aktarır. Nezahet bu serzenişe misil
lernede bulunup, başka kadınların kendisine kocasının mesleğini 
sorduğunu anlatınca, karısının ne demek istediğini anlar54 • He
men bir kaleme memur olarak yazılır. Çabucak memur olması, 
onun tahsilli ve nüfuzlu oldu~u gösterir. Meslek, hayatını inti-

54: Bu hildi.yede ~başkaları» kan kocayı birbirine yaklaştıran a.ınu olur. 
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zama sokar. iş başında .aklı yerinde çalı§abilmesi için, geceyi evde 
geçirmesi lazımdır. Yavaş yavaş ev ve aile hayatındaki sakinliğin 
ve saadetin ta dına varır. Hala devam ettiği işreti de tedrici olarak 
a~~lt~ ve sonunda tamamen bırakır. Bütün bu cnslah-ı nefsııe Ne
zahet'in hüsn-i . idaresi sebep olmuştur. 

Nedem'deki erkek kahraman, ölüm döşeğinde iken kendisini 
vereme, karısını ıztırap ve sefalete sürükleyen sefih hayatından 
duyduğu pişİnanlığı dile getirir : O vaktiyle ke~dis4ıe kuçlsiyetıe 
kucak açan evini c<Samit, sakit bir ınezarıı olarak kabul etmiştir. 
Buna ·mukabil ccbin kere na-pak ağızlarda dolaşmış, kirlenmiş, bı
~ış, tefsir olunsa her biri bir gencin, bir hanümanın, nezaket-i 
beşeriyenin vaveyla-yı matem-averanesi olan sözleri dinlemekle 
mütelezizıı olmuş, ccbu mülevves arzuları, cidcli bir muhabbet zan
netmiş, yahut öyle te'vil etmek» istemiştir (Ma' kes-i Hay4.._l, s. 87) . 

. · Hikayenin erkek kahramanı, ne karısının, ne de başka iyi 
niyetli insanların, onu doğru yola çevirmek isteyen nasihatlarını 
dlıı!er. Karısının sqzleri, kıskanç bir eşin herzeleri, . diğerlerinki 
eğlenmek, yaşamak:· nedir bilmeyen, cimri, can sıkıcı kişilerin ya
nılgıları gibi. gelir. Çünkü O daima eğlence alemleİ:inin içine d0lU
clizgin girenleri görmüş, ·çıkanları farkedememiştir. Oradan bütün 
~uvvetlerini kaybe.dip çıkınca, önce intiha~a varar verir. Ama 
buna . cesaret edemez : ·. 

·ccistihkar ettiğim hayatın ne kadar kıyınetdar olduğunu, aklı 
başında olan adamın mümkün değil J:ıayatına suikasd edemeye
ceğini tek doğru olarak tecrübe ettim. Fakat ·neye yarar? Aldım 
ba~ıma geldiği zaman, ner-eye gitsem, hasta, fakir tahkirleri ile 
reddolunuyordumıı (Ma'kes-i Hayô.l, s. 90). Oysa, karısı Refika 
<<solgun çehresi; fersiz gözleri ile gerçekten bir mevte benzeyen». 
(s. 73) kocasının son günlerini rahat geçirmesi için, elinden ge-
len her fedakarlığı gösterir. · · 

Hasta, pişmanlığında o derece samimidir ki, neticede Allah 
Q:urumlarına acır. Ona sağlığını iade eder. · Artık ıslah-ı nefs etmiş 
er~eğin yanındaki tek insan karısıdır. Ve . mekanı evi olmuştur: 

Bu hikayedeki erkek, Neşati'den daha canlı çizilmiş, pişman
lığı daha güzel işlenmiştir. Makbule Leman hasta bir ömür sür-
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düğü için, 'hasta ·tipleri yaratmakta, tahlil ve tasvir etmekte -daima 
daha başarılıdır. 

.. . ;f?u tiplerle de isim seriıbolizasyonu yapılır. Başlangıçta hayatı 
ı;le.licesin.e. b~r zev!de: yaşamak isteyen erkeğin adı Neşat1'dir. İkinci 
~ayedeki erkeğin ~dı yokt:ur. S!lnıyoruz kendisine benzeyen pek 
çok erk~ğin temsilçişi. bir tip olduğundan, ondan «erkekıı diye 
bahsedili.r~ · . . , . · .~ . 

· · ~· Hayat ufki.ı dar ohm ·_kahramaJl1.ar : 

Tqshih'de KıymeÜ ve -Semine, imtihan~ da Belige. ve Selime 
adlı kahramanlar bu gı.ır~~a girerler. Makbule Leman, Kıymeti 
~ey ile kadınl~rın zihni ve hissi tekamülünden hoşlanmayan er
'!Ceği, Semine ile görgüsüz ve cahil kadını. Selime ve Belige ile de, 
öğrencil~rini dar bir ufukta yetiştirecek olan öğretmeni tipleştir
miş olur. 

Bunların . temel -nit~J..Utieri; sa vundukları fikrin, en doğru fikir 
olduğun~ inanı:nala~dır. Yı;ızar bize pnl~rı birtakım ruh .tahlilleri 
ile değil, geı;ıeJ.WUe. kendi diyalog veya aksiyonları ile tanıtır ' . 

· : Tashih hikayesi, kahramanı· Kıymeti Bey'in şu sözleri ile 
başlar:· · 

«-· İsternem efendim istemem. Hayatıma iştirak edecek · ·bir 
kadının mesleğime: iştirak etmesini hiç kaldıramam. Yazı takımı
m:ı; kalemlerimi, kağıtlal'lii11 · kullanan kadına, demek ki paltom u, 
fesimi de . giydirmeli, ben ~ de soyunup· dökünüp hanım . olmalıyım. 
Kıyametekadar kadın yüzüne l'ı:asret kalsam, yine böylesiyle ünsi
yet edemem.ıı (Ma'kes-i Hayal, ·s. ·2(i) 

Devrin kadın ·hareketine karşı, bazı erkeklerin menfi zihniye
tini· gösteren .bu sözler, l_{orılJmuz açısından önemlidir. Ama yazara 
göre, Kıymeti Bey Jıatalıdır. Kaclıiııarın· tahsil ve terbiye kazan
:ı;ı:ıasını. isteyen _ pi~er ~ihniy~te göre •. kadın iyi eğitilirse, erkek kis
vesine bürünen biri olmayacak, bilakis iyi eş, iyi anne ve iyi ev. 
hanpnı v.asıflarını ka_?;ana~aktır. Ama Kıymeti Bey, bu iki cins 
kad·ın arasındaki ,farkı aniayacak nitelikdeki zekaya sahip değil-
ilir. . . 

Evlendiği karısı Semine güzeldir ama cahil, aptal, idaresiz ve 
ataktır. Kıym~ti Bey onun bu hatalarını görmezlikten gelir. Çün-
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kü karısında aradığı vasıflar vardır : Okuma yazma bilen bir ka
dın gibi erkek mesleğine karışmamaktad.ır. 

Kıymeti Bey, kadın tahsilinin aleyhinde bulunmasının hata
sını, iş seyahati dönüşünde, evinde olup bitenleri farkedince an
lar. Yokluğunda karısı doland.ırıcıların oyununa gelmiş, ne yazılı 
olduğunu okuyamadığı bir takım kağıtlara karşılık, on iki bin 
liralık senedi onlara kaptırmıştır. Evliliklerinin onuncu yılında 
karısını emiçin okuyamıyorsun, benim başıma bu belayı getirmek 
için mi?ıı diye sıkıştıran Kıymeti Bey, kızını okula yollamaya ka
rar vererek, yanlış fikirlerini tashihe çalışır. Kızının okumayı öğ
rendiğini duyunca ona kızmaz. Bilakis hak verir : cıTekellüm eden, 
ayak üstünde gezen bil-cümle mahlUkat için okumak yazmak te
neffüs ettiğimiz hava kadar lazım olduğunu bilerek çalış! Ta ki 
benim gibi bir bi-çaresinin yüzünden bir hayli ziyana, duçar ol
duk:tan sonra tashih-i fikre mecblir olmasın.» (s. 38). 

Kıymeti Bey, hiç olmazsa hatasını anlar ve tashih eder. imti
han hikayesindeki genç kızlar, bunu da yapmazlar, onlar bir kız 
okuluna kitabet ö~retmeni olmak için müracaat ederler. Yazar 
Kıymeti Bey'i konuşma tarzı ile okuyucusuna tanıtırken, birbir

· ıerini rakib gören bu iki kadını da kaba bir aksiyon tarzıyla bize 
tanı tır. 

«Siyah çaı:şaflı iki hanım, omuz .vuruşur gibi, yarış eder gibi, 
yekdiğerini iter gibi bir tehalük ve isti~al ile kapıdan içeri girdi
ler»~' . Geliş sebeplerin! nezaket ve·incelikten uzak bir tavırla mü
dire hanıma artlatırlar : 

Kızlardan Belige, kendisini şöyle tanıtır : 

<<Nam-ı cariyem Belige. Mesleğim muallimelik. Min gayri had
din oldukça fazılane ve münşiyane icra-yı kitabet ederim. Mek
tebiniz için dahi bir kitabet muallimesi taharri olunduğunu gaze
telerde gördüğümden ala-kadri'l- istitaa elden geldiği kadar arz-1 
hizmet için tasdi'a cüret-yab oldum.» 

Müdire Hanım, hoşgörülü bir tebessümle onu dinler. Fakat 
imtihanı onun hazırlıklı ·. olduğu konulardan yapmaz. <<Talim ve 
terbiye-i nisvan» konusunda bir yazı yazmasını ister. Okula ko-

55 Hanımıara Malısus Gazete, Nr. 84, 17 Te§rln-l Evvel.l312. 



MAKBULE LEMAN 331 

şarcasma giren Belige, yazı yazacağı masaya ağır ağır ilerler. Ter
liye terliye oldukça kli§e bir yazı yazar. 

«Etfalin hengam-ı şir-harisinden, bab-ı füyılzat-ı meab-ı 

debestane pay-endaz-ı duhUl olduklan zamana kadar beytü'l-ter
biye-i ibtidai ve tabiileri agf:ış-ı merhamet-i hoş-maderfm olduğu 
sebebden .. » 

Müdire, Belige'ye yazısındaki fikrin doğru olduğunu, ancak 
bu fikrLrı. muğlak ve mustalah ifadenin arkasında kaybolduğunu 
belirtir. Belige yazış tarzının güzelliğine inanarak müdireye şöyle 
_cevap verir : ecLisan-ı Osmaniyenin ecza-yı mürekkebesinden ikisi 
Arabi ve Farisi olduğundan, esna-yı kitabette o lisanlara mensup 
kelimat iktihas olunması cariyenizce daha münasip mütalaa ·olu
nuyor.» 

Diğer öğretmen adayı Selime, kendisini «sadeg1-i ifadeıı ta
raflısı olarak tamtır. Aym konudaki kompozisyonu yazmaya baş
lamadan önce, bir iki kere ök.sürür. Sonra kalemini gıcırdatmaya 
başlar. Bitirince «pek açık ve selis olmadıysa da telaşa geldiğin
deriıı bahanesi ile yazıyı müdireye sunar: 

-
«Yeryüzünde kadınlarm işleri yüzünden değerleri pek büyük-

tür. O kadar büyüktür ki, bunlann terbiyesi için ne kadr~r uğra
şılsa, çok görülmemelidir. Çocuk terbiye eden, evleri çeviren hep 
karılardır. Demek ki beşikten mezara kadar kimse karılara ihti
yaçtan beri olamaz. Öyle ise bu lüzumlu kulları, yani hatunları 
okutmağa, yazdırmağa, terbiye etmeğe yine beşikten mezara ka
dar çalışmalı ki, onlar da aldıkiarım satsınlanı. 

Müdireye göre, bu düşünce de doğrudur ama ifade ediş tarzı 
çıplak ve süssüzdür . . S~lime kendisini şöyle savunur: «Lisanımız
da Arabi ve Farisiden alınmış birçok şeyler var ise de aslı Türkçe 
olduğundan, doğrusu ya bendeniz Türkçe kelimeler kullanmaya 
taraftarım.» 

Devrin hakim dil ve üslt1p anlayışını benimseyen müdire, on
ların yanıldıklarım söyler : 

«Lisanımız ne Arabi, ne Farisi, ne de sırf Türkçe olmayıp Os
manlıcadır. Binaenaleyh şimdi iki eseri iktizasına göre ta'dil ve 
yekdiğerine mezcedersek, istediğimiz usul-i kitabet hust1le gelir.» 
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.. Bu iki aday müdirenin kendisine öğretmek istediği dil 'der
sinin manasını kavrayamaz. Bu terkibi yapacak ·öğretmen olama
yacaklarını düşünü_r ve oradan ayr~lırlar . . 

Bu hikaye Makbule Leman'ın kitabet öğretmenliğinin tecrü
besini taşır. 

. . 
Yazar, kadının iyi tahsil görmesinin yalnız ev ve aile haya-

tını düzeltmekle kalmayıp yazı dilinin· üsl'ubuna dahi doğru bir 
istikamet vereceğine inandığını göstermek istemektedir. 

Bu guruptaki kahramanlarda yine isim serİıboı.izasyonu· ya
pılnuştır: Paraya değer veren ama kadının eğitilmesi ·aleyhinde:ıct 
hatalı fikirlerinin ceremesini paralarının çalınması ile '' ödeyEm e:r
keğin adı Kıymeti' dir. Onuri cahilliğiyle kendisine · çok palialıya 
malolan karısının adı Semine'dir. İ71J-tihan'da, belagatp. yazi'yaz
maya meraklı kadınöğretmeninadı )3elige, sade:·dile -taraftar ola
mn adı Selime'dir. 

4. Çocuklar : 

· Makbule Lem~n'ın Neşv -ü Nema, Tashzh ve imtihan hik.aye
Ierinde çocuklar vardır. 

Neşv ü Nema'nm kahramanı, çiçek· seve11 bir ço~uj{tur. On
lara bakmak, yetiŞtirmek, severe_k yaptığı bir. iştir. Annesinin ç?.
çek budama hareketini, bir katliam -?larak yorumlayıp, emekleri
ne acrmıştır. .Aina bu çiçeklerin eskisinden daha _.taravetli ve şa
§aalı açtığını ((re'yül-aynn görünce, çiçek ile Çocuk arasında . bir 
ilgi kurar. Annes~ kendisine _verdiği hayat dersinJ anlar. <<Beni 
takdire lüzum görür isen, o lüzumu gösteren kusurum için mütees
sif olacak isem de, hikmetli sözlerini iş~ttiğim_ için me~un ola

··cağımıı diyerek, terbiyesi için her şeye katlaJ?-acağını beijrtir. 

Tashıh'deki Fatine ay yüzlü ve neşeli bir çocuktur. ·Büyüdük
Çe oyuncak yerine babasının kalem ve kağıtları ile meşgul. olması, 
elbise yerine alfabe istemesi Kıymeti Bey'i endişelendirir .' Çocuğa 
oyalansın diye alınan alfabe, ·onun okumaYı ·öğreıim.e~ine ilk adım 
olur. Hatta kurnaz çocuk, komşuları Pesendide H:anım'a gider ve 
babasının kendisini okutmasıriı rica ettiğini söyler. Makbule Le
man bu yalam ideolojisi uğruna mübah görmekte ve çocuğu bu 
yalana sürükleyen Kıymeti. Bey'i hatalı bulmaktadır. ParaSJilı· çal-
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dırdıktan ·sonra hatasını anlayan Kıymeti Bey, kızının, evlı1ı ıyı 

idare eden bir hanım olabilmesi için okula gitmesine izin verir. 

imtihan'da bir . kız okulunun öğrencileri şöyle tasvir edilir: 

«Bin nihai-i nevreside perverde edecek bir kaşane-i saadet ... 
Mini mini talibat kendilerini bir sema-yı saadete pervaz ettirmeğe 
hadim ecniha-i ınünakkaşa hükmünde olan ka~ı~larınr, kitap yap
raklarını sür'atli sür'atli açıp . kapamakta, kimisi siyah tahtalar 
üstüne beyaz tebeşirle bir takım hutılt ve erkarn tersim etmekte, 
silit, ciddi ve mü tefekkir bir halde bulunmakta idiler... Hiçbir 
baharın çiçekleri bu kadar nazik ve rengin olamaz.» 

Çocuk bir memleketin geleceği demektir. Onlar iyi yetiştiri
lirlerse, bu gelecek de iyi olur. Makbule Leman, bu durumu kav
ramış ve hikayelerindeki çocuk kahramanlarını ehliyetli ·eııere 

teslim etmiştir. Neşv ü Nemli'daki kız, pedagojik bilgileriyle, şef
kat ve disiplini birleştirmiş bir annenin ııtaht-ı terbiyesi.nde»dir. 
Fathıe, önce Pesendide Hanım, sonra da kız çocuklarının eğitj.

mine artık önem veren Kıymeti Bey tarafından yetiştirilir. İmti
han.'daki kız okulunun öğrencilerinin eğitimi, hem idareci, };ıem 
öğretmen olan otoriter ve sevgi dolu bir kadının gözetimi altın
dadır. Müdire Hanım onları, kafalarlı-u bulandıracak eJ;ıliyetsiz 

öğretmenlerden korur. Makbule Leman, böylece kız çocukları için 
anne terbiyesi kadar okul terbiyesinin de ·gerekli olduğuim ortaya 
koyar. ÇiJ?kü okul kıza eğitim v:erdiği kadar, sosyalleşmesini de 
sağlayan bir mekandır. · 

Hikayelerde Zam~n : 

Makbule Leman, zamanla şahıslarının duygu, düşünce ve .~lış

kanlıklarının değişmesi üzerinde durur. Bu değişme bazan yılları 
alabilir. Kıymeti Bey'in kadın eğitiminin gerekliliğini anlaması 
on yıl, Neşati'nin ıııslah-ı nefs» etmesi iki yıl, Nedem'deki erkeğin 
sefahat uçurumuna yuvarlanması oldukça uzun, ıııslah-ı nefs»den 
sonra tamamen iyileşmesi üç yıl sürmüştür. Kahramanlarırf bü
tün bir hayatının anlatıldığı hikayelere rastlanmaz.. Hikayeler 

· kahramanlarımızın ömründen ya bir kesittir (yultanda a4Jarını 
· söylediğimiz hikayeler gibi) yahut bir andır (İmtihan'cla olduğu 
~~· . 
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Hikayelerde mevsimlerle şahısların içinde bulundukları_ d~
rum ve ruh hali arasında uygunluk vardır. Neşv ü Nema ve ımtı
han gibi kız çocuklarının büyümesini ve yetişmesini lwnu alan, 
çocuklarla çiçekler atasında ilgi kurulan hikayelerde mevsim ba
hardır. Nedem'de erkeğin ölmek üzere olduğu ve ömrünün muh
sebesini yaptığı sırada mevsim kıştır. Hastalık, fakirlik kış mev
simi ile daha yoğun hissedilir olmuştur. Hastanın iyileştikten son
ra, hayatın, sağlığın ve karısının kıymetini iyice anladığı sırada, 
mevsim bahardır. Güzel bir tabiat, onların mutluğuna dekor olur. 

Makbule Leman'll?- bütün hikayelerinde, olaylar kronolojik 
sıra iÇinde geçer. Sadece Nedem'deki erkeğin halihazırdaki kötü 
durrunu verildikten sonra, oiıu verem yatağına ve sefaletin kuca
ğına düşüren sebepler geçmişe dönül~rek anlatılır. Sonra tekrar 
halihazıra, arkasından da üç yıl öteye geçilir. ' 

Makbule Leman psikolojik zamanı yakalayamaz. Sadece 
Hüsn-i Muamele'de kocasını geceler boyunca bekleyen Nezahet, 
zamanın çok ağır ilerleyişini .hisseder .. Bu ~ayelerdeki olaylar 
genellikle gündüz· geçer. Bu biraz da devrin hayatı ile ilgili bir 
husustur. Yalnız Neşati gündüZ uyuyup gece gezdiği, eşi de o saat
lerde kendisini beklediği için Hüsn-i Muamele'nin koz.mik zamanı 
gecedir. .. · . 

Hikayelerde Mekan·: 

Makbule Leman'ın hikayeleri.İide ~ekana ait özeUikler vardır. 
Hikayeci mekaİııı?- insan hayatını kuşatan canlı bir varlık old~ğu 
fi,krinin farkındadır. Fakat hikayelerindeki mekan tasvirleri bıraz 
acemiceclir. Makbule Leman bir kadın olduğu için, onun hikaye~ 
lerinin esas mekam evin içidir. Y}ıhut kız çocukları evin içir_ıdek~ 
_hayata hazırlayan okuldur. Dış mekan ise erkeklerin eğlendikle~ı 
yerlerdir. Mekan en canlı olarak Nedem hikayeşinde. görülür. Hi
kayenin başı ile sonu arasındaki fark mekan tasvirleri ile veril
miştir. «Bir hasta, bir karyola, hayır hata · ettik, bir. ınakbere, bir 
mevta desek daha yakışacak. Çünkü bu karyola hemen bomboştu. 
Bir ot minderin kanaviÇesi hem şiltelik; hem çarşaflık ediyor ... 
Zavallı kadın, odanın bir tarafında boru ve masa hizmeti gören 
h urda bir tahtanın başına gidip, çorbanın tasını · eline - aldıktan 
sonra ... içinde külden başka birşey görülmeyen bir bakır mangala 
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atfetti. Pencereler bütün karla örtülmüş, bir fırtına, bir tarra
ka-i kıyamet ahşap çerçeveleri, camları kopareasma sarsıyord~ 
(Ma' kes-i Hayal, s. 83). üç yıl sonra, bu oda ve manzarası tama
men değişmiştir, her halinde bir intizam vardır. cıGül ve yasemen 
çiçekleriyle müzeyyen olarak bir bahçeye nezareti bulunan pen
ceresi önünde bir erkekle bir kadın oturuyordu. Nagamat-ı tuyıl~ 
bu iki gencin bahtıyarlıklarını ilan ediyor, nesim-i muattar bu 
şetaretli çehreleri okşayarak tebrik ediyordu.ıı· (Ma'kes-i Hayal, 
s. 90). 

imtihan hikayesinde okul ve bahçesi, haiz olduğu manevi de
ğerlerle birlikte anlatılır: «Fikirleri gönüllerle beraber cezb ü kü
şad eden bir cay-ı latif, her sabah şafak gibi açilır. Güneş gibi 
neşr-i füyılzat eden bir dar-ı ulviyyet, nesim-i seherden müteces
sim gibi bin nihai-i nevreside perverde edecek bir kaşane-i saadet, 
bir gülşen-i irfan ... ıı Bu tasvirlerde, zaman ve mekana ait özellik
ler birleşmiştir. 

Ev dışındaki mekan olarak Beyoğlu ve Taksim'in eğlence yer
leri görülür. Buralar, haz verici nitelikleri ile Neşati ve diğer e!
keği, esir eden yerlerdir. Nedem'deki erkek, onları sembolik ola
rak şöyle anlatır» .... 0 şaşaalı avizeler, fanuslar, o parlak müzey
yen meş'aleler, lambalar, o cehennem alevleri, o haysiyet yangım 
benim gözlerimi kamaştırır; hiçbir hakikati göstermezdi ... Bey· 
nimi döndürecek, kanımı kızdıracak, ben~ tehyiç edecek kö§elere 
bucaklara can atardım.» (s. 87) 

Bu hikayelerin mevzuu İstanbul'da geçerse de, kahramanla
rm hangi semtlerde oturdukları belli değildir. Nezahet'in Boğaziçi 
vapunında yolculuk yaptığı gözönüne alınırsa, Hüsn-i Muamele 
kahramanlannın yaz mevsimini o civarda geçirdiklerini söyleye
biliriz. 

Makbule Leman, sadece ilk (Neşv ü Nema) hikayesinde cıbenn 
zamirini kullanır. Diğer hikayeleri üçüncü şahıs ağzından anla
tılmıştır. · Ama bütün hikayelerine sübjektif bakİş tarzı hakimdir. 

Makbule Leman'ın hikayelerinin kompozisyonları şiirlerinin
ki kadar başarılı değildir. Yazar, Ahmet Midhat Efendi gibi, 
vak'ayı keserek, kendisinin inandığı bir hususta okuyucusunu 
ikna etmeye çalışır. Mesela Hüsn-i Muamele'nin başında bir düğü-

Forına 25 
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nün etraflı bir tasviri vardır. Sonra yazar, o devir hanımları için 
yazılmış bir makaledeki gibi, kadın için evliliğin taşıdığı öneme 
dair kendi fikirlerini dört sayfa boyunca anlatır. ceKadın yuvanın 
yapıcısı ve koruyucudurn şeklinde özetleyeceğimiz bu düşünceler 
<cNezahet de benimle hem-fikir bir kızcağızdır. Uzun uzadıya be
.yan-ı mütalaa etmektense, Nezahet'in hayat-ı hususiyesini hikaye 
etmeyi daha münasip gördüm» (s. 46) sözleri ile sona erer. Hikaye 
tekrar başlar. Hüsn-i Muamele'deki Neşati'nin, arkadaşlarının ·<cse
ven kıskanıru sözlerinden ve karısının ona mesleksizliğini · hatır
latmasından sonra birdenbire <cıslah-ı nefs» etmesi pek inandırıcı 
değildir. Nedem'deki erkeğin de pişmanlık hissini yoğun olarak 
duyİnası ile birdenbire sağlığına kavuşması arasında mantıklı bir 

.~sebep-sonuç ilişkisi bulamayiz. 

Bu tahlilden de anlaşılacağı gibi Makbule Leman'ın hikaye-
. leri nevinin mükemmel örnekleri değildir. Ama yazar kahraman 
yaratmak, onların birbirleriyle münasebetlerinden doğan durum 
ve çatışmayı, aksiyon ve diyalogları, bir zaman ve mekan çerçe
vesi içinde vermek... gibi, hikaye türünün şartlannı y_erine geti
rebilmiştir. Bu hikayelerin 1891-1898 yılları arasında bir Osmanlı 
kadını tarafından yazıldığını göz önüne alırsak, onlara verilecek 
değer artmış alacaktır. 

' 4. Makbule Leman'ın Tenkit sayılabilecek eserleri : 

Makbule Leman'ın bu başlık altında inceleyeceği.nllz yazıları 
bakiki bir tenkit hüviyeti taşımaz. Ama devrinin bazı kitaplannı 
ve matbuat hareketlerini değerlendiren bu yazılar Makbule L~
man'ın ~atli bir okuyucu olduğunu gösterir. Onları şöyle sıra-
layabiliriz : · 

ı. '(Varaka: Ahmet Midhat'a Mektup) Tercüman-ı Hakikat, 
Nr, 2909, 15 Şubat 1888/3 Şubat 1303/3 Cemaziyelevvel 1305. 

2. HanımZara Mahsus Gazete'nin birinci sayısında yer alan 
başlıksız yazı. 19 Ağustos 1311. 

3. «Evsaf-ı Mucizat-ı Nebevi», HanımZara Mahsus Gazete, 
Nr. 48, ı Şubat 1311, 29 Şaban 1313. 

4. «Arz-ı Meserret», HanımZara Mahsus Gazete, Nr. 76, 19 
Ağustos 1312/22 Cemaziyelevvel 1314. 
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Bu yazılardan ilki, Mufassal'ın edebiyat kısmında, kafasım 
kurcalayan bazı problemlere dair Midhat Efendi'ye yazılan mek
tubu ihtiva eder. Makbul.e Leman, «hikmet-hakLl{atn demek olan 
Mufassal'ın insan üstü bir güç ile yazıldığı tarzında metihler yap
tıktan sonra, tenkit ve sorularına geçer. Mufassal'ın edebiyat kıs
mında, Ahmet Paşa ve Necati'nin şiir önıeklerine oldukça az yer 
verilmiştir. Halbuki Makbule Leman'ın okuduğu bir Tarih'de -bu 
Tarih'in ismi verilmemiştir- bu şairlerin gazellerinin tamamı ve 
daha pek çok eserlerinden örnekler vardır. Makbu:Ie Leman ter
,biyeli bir lisan ile, Mufassal'da gördüğü bu eksikliği tenkit ettik
ten sonra, Midhat Efendi'ye Necati'yle ilgili bir bilgi sorar. Mak
bule Leman'ın okuduğu, Tarih'de, Necati'p.in Fatih'in kölesi ola
rak İstanbul'da yaşadığı yazmaktadır. Mufassal'da ise ~ecatl 
Edime'den Kastamonu'ya Kastamonu'dan İstanbul'a gelmiş bir 
şair olarak gösterilmiştir. 1\fı.idhat Efı:mdi, Necati'nin Kastamonu' 
dan geldiğine dair kanaati, şiirlerinin ağız özelliklerine dayanarak 
iddia etmektedir. Makbule Leman ise bu delile dayanan iddiayı 
zayıf bulur. Şairin şiirlerindeki bir takım «dürüşt elfaz-ı garibe.'ı 
yi bir şairin ağız özelliği kabul edip onlardan hareketle, doğup
yaşadığı yeri tayin etmek Leman'a pek doğru gelmez. Çünkü şiir
lerdeki o sözler, o devrin ortak malı olarak, hemen bütün. şair
lerinde vardır. «Bütün şairler devirlerinin edebi üslubuna tebaiy
yet ederler.ıı Makbule Leman düşüncesini belirttikten sonra, siya
si, edebi ve sınai mükemmeliyeti taşıyan Mufassal'ın yazanna so

. rusunu sorar : Necati, Fatih'in kölesi . midir, yoksa Ahmet Mld
hat'ın tekrarladığı gibi Edirne-Kastamonu-İstanbul şehirleri ara-

. sında dolaşmış bir şair midir? 

Ahmet Midhat, bu varakaı1ın hemen altına bir yazı yazar ve 
bu soruya şöyle cevap verir: Mufassal'ın edebiyat kısmı, .yazmak
ta en fazla zorluk çektiği kısımdır. Çünkü harp ve askeri tarihi
riıize dair pek çok eser yazılmış, ama, bir milletin sosyal macerası 
ve kıymeti demek· olan Edebiyat Tarihi'ne hiç değer. verilmemiş

tir. Eski asırlarda edebiyat tarihi yerini tutan Şuara Tezkirele
. rinde «bir edib hakkında zat-ı alileri (Makbule LemaJ?.) gibi ikna 
ve hakayık arnakında bulunaniarı tatmin edebilecek kadar malu
mat almak şöyle dursun bazı büyük hatalardan terakkiye yol bul
mak bile müşkil olur.» Ahmet Midhat Hasan Çelebi'nin Şuara Tez-
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kiresinden faydalanrnış ama oradaki «tumturak-perdaz laklakaıı 
nın ardından, Necati'nin Fatih'in mi, Edirneli şair Saili'nin mi 
kölesi olduğunu, Edirneli mi, Kastamonulu yahut İstanbullu mu 
olduğunu, tam bir sarahatle tespit edememiştir. Böylelikle Midhat 
Efendi kendisinin MııfassaZ'da yanılabileceğini söyler, ama Le
ma.n'ın başvurduğu kaynağın da doğru olamayacağını sezdirir. 

Midhat Efendi, ilk eserlerini yayımlayan Fatma Aliye ve56 Ha
ilde Edib'e57 takındığı teşvik edici tavrı, Makbule Leman'a karşı 
takınmarmştır. Bilakis onu Mehtapta ihtisasatım yazısından do
layı tenkit etmiştir. Buna sebep, kanaatimize göre, Makbule Le
man'ın bu varaka ile kendisine yaptığı tenkit olmuştur. 

Makbule Leman, İkdam. Kütüphanesinden çıkan Evsaf-ı 
Mu'cizat-ı Nebevi isimli kitabı takdir eden bir yazı yazar. Ama 
asıl övdüğü; kitap, yazan ve konunun yazılı§ şekli değil, bizzat 
konunun kendisidir : «Kainat üstünde bir kıl kadar vücudumuz, 
ondan inkisam eden parmaklarımız ve onların arasına sığabile~ 
kalbiİnizle (bürhan-ı san ve şevketin olan asar içinde) kendimizi 
kay]Jedip yaşıyoruz.>~ Bu kanaatteki yazara göre, bb; insanın Pey
gamberin ulviyet ve kudretini tahrir ve. tasviri, pkuyucunun da 
onları okuma gücü, Allah'ın kullarına balışettiği bir güçtür. 
«MevzU.-yı alisi hayat-bah§-ı avalim olan bu mecmua-ı envar 
ceşm-ü kalb-i rakikİz?i ihya ve tenvir için hiç elimden çıkmayacak.>> 

Makbule Leman HanımZara Mahsus Gazete'nin ilk ~ayısında 
ve birinci yıldönümünde yazdığı yazılarda gazefesini ve gayesiiii 
metheder. İlki qaşlıksız, ·ikincisi Arz-ı M eserret adını taşıyan bu 
iki makalesinde kadın meselesi üzerinde durur. Bir cemiyetin yük
selmesi, kadınların. yükselmesine bağlıdır. Çünkü kadın a) ma
der-i insanlyet, b) refika-i hayat, c) ·mürebbiye-i beşerdir: Hanım
Zara Mahsus Gazete'nin önemi bu nitelikleri haiz kadinların «ilm-ü 
t~rakki>> lerine hizmet etmektedir. 

Yazar, hanımlarımızın okuma ve yazmalarını ister. «Madem
ki insanlığın medar-ı terneyyüzü okuyup yazmaktır». Şimdiki ka-

56 «Bir Mektup» (MüterciJne-i Meram'a) MüsiihebCit-ı LeyZiyye : 18 İst. 
1307/«İki Mektup: Mii.sd.hebat-ı LeyZiyye: 19. İst." 1307/ Bir Muharrire-i Os-
maniyye'nin Neş'eti, !st. 1311. · 

57 · «Muharrerat-ı Osmani~eye Bir Lahika», Tercüman-ı Hakikat, Nr. 
5918, 20 Te§rin-i evvel 1897/8 Te§rin-i Evvel 1313. 
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dınlar neden bununla temayüz etmesin? Geçm.i§ asırlarda iyi ka
lemlere sahip ıcninelerimizıı bulunmaktadır. Ancak «bir ak§am gü
neşiııne benzeyen bu hakikat, zUınimizde kuvvetini gösterernemiş
tL Daha önce kadınlar için çıkarılan gazeteler de, kadınları ay
dınlatmak ve meşelelerini dile getirmek hususunda çok başarılı 
olamamıştır. Ancak Abdülhamid'in himmeti ile58 çıkan HanımZara 

Mahsus Gazete'de kadın <;1\i§üncesi <<asümani bir ulviyyet ve vüs'at 
almıştır.» Makbule Leman, bütün hanımlarımizı onu okumaya, 
eli kalem tutanları da orada yazmaya davet eder. Çünkü kadın 
her türlü meziyetle vazifelendirilm.i§ bir «kudsiyet-i mücesseme» 
dir. Kadınlarımız bu kutsal görevlerini orada şiir ve nesir yazarak 
dile getirmelidirler. Eli kalem tutan her kadın <<şairlikıı kabiliye
tine sahip olmayabilir. Bu konudaki teşebbüsleri biı·az da erkek 
şaiı·ler tarafından akamete uğramıştır. Ama kadınlarımız nesir de 
yazabilirler. Nesir ve nazrnın muhtevasında ölçü şu olmalıdır: 
«Halikına, ailesine, mensup olduğU cemiyetin adat ve teamillüne 
incizabından, muhabbetinden bahsetmeli, ama neden bahsederse 
etsin, onlarda ulviyet-i meal dediğimiz nur ve vicdan tecessüs et
meli». Burada Makbtile Leman adeta kendi edebi eserlerinin for
mülünü vermektedir. 

Makbule Leman'a göre, kadınlarımızın HanımZara Mahsus 
Gazete'de hiçbir devirde görülmeyecek kadar zengin başlayan ka
dın cevvaliyeti, bazı dar görüşlü erkeklerin kıskançlıklarını celbet
m.İ§, bu konuda çeşitli karikatürler, fıkralar yayınlanmıştır. Bu 
menfi cereyan, kadın yazarıara iki töhmet yöneltmiştir: ı. Bu 
derece okuyup yazma, kadınlarımızın asli görevi olan ev işlerini, 
eşlik-annelik vazifelerini ihmal etmelerine sebep olur. 2. Kadınla
rın yazıları bizzat kendileri tarafından mı, yoksa yakınları olan 
erkekler tarafından mı yazılmakta-dır? 

Makbule Leman birinci suçlamaya, tahsilli kadının, gününün 
bütün saatlerini okuyup yazmakla geçirmeyeceğini59, günün· beş-

58 O devrin hemen bütün matbuatı, Abdülhamid'e yapılan sltayi§nameler 
ile doludur. 

59 Hanmılara Ma"Mus Gazete'nin 144 numaralı ve 27 Kanun-ı evvel 1313 
tarihli nlishasmda, imzasız «Gazeteci Kadınlar» ba§lıklı bir yazı vardır. Av
rupa ve Amerika'daki kadmlarm atıldıkları yeni meslek sahalarını anlatan 
gazete, bu yazısında da gazeteci kadmlardan bahseder ama bu bahis pek sita-
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altı saatini ·bu işe verse, kalan vaktini evine ayırabileceğini söy
ler. Bu sözlerden, 19. asrın bu son yıllarındaki kadın faaliyetinin, 
kadını tamamen ev cJJ.§ına isten, onu pek çok çalı§ma sahalarına 
-sokan bir faaliyet olmadığını anlarız. Makbule Leman'a göre tah
sil ve terbiye görmüş kadın, bu bilgisini toplum içinde yapıcı ola
rak kullandığı kadar, ev içinde de yapıcı olarak kullanır. Onun ev 

-işlerindeki bilgisi, cahil kadının bilgisinden daha fazladır. (Hüsn-i 
Muamele'deki Nez§.het gibi). 

Makbule Leman, ikinci suçlamaya da şöyle cevap verir.: Ka
dınların yazı yazmaları iki maksada, mefharet ve hizmet maksa
dına dayanır. Kadınlar yazarak, bilgi ve kabiliyetlerini etrafıarına 
·kabul ettirmek isterler. Başkalarının yazdıkları ile mefharet hu
·sule gelmez. Cemiyete hizmet edilecekse, ·hizmet veren yazının al
tına atılan, kadın yahut. erkek imzası· farketmez. Gayeye, hizmet 
eden, yazının altındaki imza değil, yazının muhtevasıdır. Makbu-
le Leman bu ifadesiyle; merdane bir şekilde erkeklere meydan 
okur. Kendisinin ve arkadaşlarının hem yazı yazma gücüne, hem ' 
·~a atma cesareti..n'e sahip olduklarını söyler. 

ÜSLÜP 

Makbule Leman, Türk edebiyatma damgasını basan · bir eser 
Ü§.ve etmediği g~bi, orijinal bir üslup da yaratmamış, eserlerinde 
devrinin üslubwiu kullanmıştır. 

Hik§.yelerini tahlil ederken üzerinde durduğumuz imtihan 
onun üslupta -da tuttuğu yolu gösterir. Konuşurken ama bilhassa 
yazarken kullandığımız dil ne Arapça, ne Farsça, ne Türkçe'dir. 
üçünün birleşimidir. Bunlardan yalnız ilk ikisini kull_anmak dili 

ylşli değildir : «İngiltere'de ev iı,ıl, iğne iı,ıl, çocuk terbiyesi, mutfak ve çamaşır 
bırakılacalt erkekler gibi geeeli gündüzlll bir gazete' idarehanesinde çalışan ka
dınlar varınış.» Halbuki Hamnıl<ıra Mahsus Gazete'nin kadınları daha mutedil 
ve doğru bir hareket içindedirler : «İdare-i beytl}ryeyi, vazife-i hayatiyyeyi 
terketmeden, 'halel getirmeden muavenet-1 tahririye eden» kadınlarımız, «terak
kiyat-ı 'rusvaniyyemize kavi bir bürh~ makamındadırlar». Bu- görüş, kadının 
daima kadın olarak kalmasını isteyen görüştür. 



MAKBULE LEMAN 391 

ağırlaştırır, sadece Türkçeyi kullanmak dili fakirleştirir00 • İfade 
ediş tarzı ise ne çok külfetli, ne çok zinetsiz olmalı, ifrat ve tef
ritten uzak, tabii ve mananın emrinde bir ifade kullanılmalıdır. 

Makbule Leman'ın şürlerinin dili, hikayelerinin dilinden daha · 
ağırdır. Aruz vezni ile yazması, dini şiirlerinde geleneği devam 
ettirmeye çalışması, bazan dil kavra~a fazla değer vermeyen 
şairleri kendisine örnek alması (Hamid-Ekrem gibi) onun şiir di
Üni biraz ağırlaştırır. Ama MakbuleLeman'ın şilr· diline çok ağır
dır diyemeyiz. o dil hareketinde, pek çok hususlarda etkisi altın-:
·da kaldığı Muallim Naci'nin izinde gidenlerdendir. Hikaye ve di.,. 
ğer yazılarında dil daha sadedir. Zaman ilerledikçe, dili daha da 
sadeleşir. Makbule ;Leman, sonraları «Yeni~Lisan» mensuplarının 

savundukları, «İstanbul hanımlarının konuştukları ev Türkçesini, 
yazı dili haline getirmek» hareketine farkına varmadan hizmet 
_eden, ama ismi onlarca da unutulan bir hanım-yazardır61 • imtihan 
hikayesinde, üslup hakkında görüşleri bir kadının söylemesi, ka
dınların daha kuvvetli bir dil şuuruna sahip olduğunu gösterir. 

:ı: 

** 
Araştırmaınııda son olarak, o devirde Makbule Leman'ın hak-

.kında yazılanlar üzerinde dt:ıracağız. · 

Makbule Leman, devrinde çok takdir edilıni§ bir yazardır. 
Bunun çeşitli sebepleri vardır : Okur-yazar kadının sayısının faz
la olmadığı bir devirde, bir hanımın yeni tarz eserler yazması 
kamuoyunun dikkatini çeker. üstelik bunu yapan yazarın çok 
hasta olması· ona ve eserlerine duyulan ilgiyi arttırır. Leman'ın 
bu hareketi, hasta vücudunun imkanlarını zorlayan bir irade ile 

60 19. yüzyıl sonuna göre cari olan bu görüı,ı, bugün aı,ıılmıı,ıtır. Biz, Yeni 
Lisan hareketinden itibaren, dilimiz Osmanlıca'dır demiyoruz, dl.limİz Türkçe
dir diyoruz. 

61 Hanımlarda ve hele hanım yazarlarda kuvvetli bir dil şuuru bulan 
araştıncılardan birisi de Nihad · Sami Banarlı'dır . .Resimli Tiırk Edebiyatı Ta
rihi'nin «Avrupat Türk Edebiyatı'nın Kadın Sanatkarları» başlıklı losınında 

şöyle der : «Kuvvetli dil bilgileriyle, ev ve aile dilinden alınmış deyimlerle zen
gin Ti;irkçeleriyle, kadın şairler, içinde yaşadıkları tarihi hayatm türlü sa.hliele~ 
rini şiire işleyebilir, edebiyata getirebilirlerdi». (İst. 1971, C. 2, s. 990). 
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hemcinslerine hizmet etmek arzusu olarak yoruınlanır ve yücel
-tilmesine sebep olur. 

Makbule Leman hakkında, o hayatta iken çıkan az sayıdaki, 
.ölümünden sonra çıkan - bir kitabı dolduracak kadar- çok sa
yıdaki yazıların yazarlarını iki ~rupta toplayabiliriz : 

a) Bir kadının, yazı yazmasının toplumun maddi, sosyal ve 
edebi gelişmesinde büyük rol oynayacağını düşünen ve kendile
·ıindeki hassas duyuş tarzının benzerini Makbule Leman'da bulan 
·erkekler (Tevfik Fikret, Mehmet Celal, Ali Muzaffer, Mehmet 
.Tahir). 

b) Çoğu Hanırnla.ra llialıs'l{-S Gazete'de samimi bir dayarnşma 
ile bir araya gelen, hemcinsleri için çalışan ve Makbule Leman'ı 
topluluklarının en sağlam rüknü olarak gören kadın .yazarlar . 
. (Fatma Aliye, Nigar, Emirie .. Semiye, Leyla, Fatma Famünnisa 
Hammlar). · 

Kadınların tahsil ve terbiyesinin, bütün cemiyetin terbiyesi 
demek olduğuna inanan erkek y~zarlar, o terbiyenin bir kadın ya
zarın edebi eserlerC ile verilmesinin, tesirli bir kürsü olduğunu 
düşünürler. Onlar Makbule Leman'ı daha «soğukkanlııı olarak de
ğerlendirirler. Kadıİı yazarlar ise, şahsen tamdıkları Makbule Le
man'ın varlığında bir dava arkadaşı kaybettikleri için üzgündür
ler. Onların yazılarında, yazarımızın şahsına yöp.elmiş daha özel 
dikkatler vardır. ·Bu da yazılarını hissi yapmaktadır. · 

Hakkında yazilanlarda Makbule Leman'ın üç cephesi aydın-
.ıatılır: · · 

ı. Makbule Leman'ın hayatı ve şahsiyeti. 
2. Makbule Leman'ın eserlerinin edebi nitelikleri. 
3. Bu ölüm karşısında kendilerinin duydukları üzüntü. 

ı. Makb:ule Leman'ın hayatı üzerinde durduğumu~ için, doğ
rudan şahsiyeti hakkında yazılanlara geçeceğiz : 

. . .. 
Makbule Leman hakkında yazı yazanlardan bilhassa erkek 

~larilar, onu bir «kadınıı olarak yilceltirle,r. Öyle samyor~ ki, 
onun yazdıklarını herhangi bir erkek yazsa idi, devir, o yazara bu 
kadar. değer vermez, ·bigane kalırdı. Makbule Leman, bir «~adın 
yazarn' ·olarak zamarnnın erkekleri tarafından saygı gösterilen, 
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kadınları tarafından ise ya bir meslek arkadaşı yahut bir «hocaıı 
olarak benimsenen bir hanımdır. Ama ona, en fazla değer veren, 
hacası Mehmet Fuad Beydir. Mehmed Fuad, eşinin ölümünden 
sonra dört şiir yazar: İki mersiye (Zevcemin Kabrini Ziyaret, 
Naliş) bir Kıta ve bir mezar taşı kitabesi. Bunlarda eşine duy~ 
duğu sevgiyi dile getirir. Bu Hamidvari şürlerde, Makbule Leman, 
kocasının, «mahz-ı ümidııi, «sername-i nüsha-i necatııı; «kalb-i 
enis-i şefkatııi, «refika-i hayat>lı, «medar-ı ma'sedetııi olarak va
sıflandırılır. Mehmed Fuad, Makbule Leman'ı hem kendisine ver
diği aşk duygusu ile, hem de kültür hayatına ettiği hizmetle yü
celtir62. 

Makbule Leman, H anımlara · Mahsus Gazete'nin gayesine 
uyan pek çok kadıiı gibiG:ı. İslamiyetın özüne ve vecibelerine bağ
lı, dindar ve muhafazakar bir insan ve yazardır. Mehmed Fuad, 
Ma'kes-i Haytil'in «İfade-i Mahsüsa))sında onun, «adab-ı İslamiy
ye dairesinde eserler veren, şan-ı nisvaniyye-i Osmaniyye'ye hiz
met edenıı ilk Osmanlı kadını olduğunu söyler (s. 3). Diğer yazar
lar da, aynı. fikri paylaşırlar. 

Hakkında yazı yazanlar, Makbule Leman'ın ilme değer ver
.diğini belirtirler. Ancak bu ilim, bugünkü anladığımız tar~da bir 
müsbet ilim değil, daha ziyade dini kültürdür. O insanın Allah'ın 
ilminde~ haberdar olup, dünyaya da bu ölçü ile bakmasını ister: 
Bu ölçü insanı hayvan seviyesine düşmekten kurtaracaktır. 

Yazarın Mehmet Fuad'ın Zevcemin Kabrini Ziyaret şiirinde 
ifade ettiği gibi, ölünce Eyüb Sultan'a gömülmek istemesi, onun 

. . . . 
62 Tanzimat devrinde şum:lanan ve şahsiyeti ile sadece yakın çevresini 

değil, yazılı eserleri ile geniş kitleleri etkisi altına alan kadınlar, eşleri tara• 
fından çok iyi anlaşılmamış ve takdir edilmemişlerdir. Dışanda ünleri arttık
ça, içeride huzurları azalmıştır. Fatma Aliye Hanım'ın kocası ile geçimsizliği 
«Bir Muharrire-i Osmanlyye'nin Neş'eti>; kitabında anlatılmıştır (1311, s. 152). 

Makbule Leman'ın .ise, hem kendisini seven, hem yazarlık mesleğinde· ona 
destek olan hir eşi vardır. Yazarın hikayelerinde her ne pahasına olursa olsun, 
kadınlarm . kocalarına bağlı kalmaları fikri, kendisinin eşine olan bağlılığından 
ileri gelmektedir sanıyoruz. 

63 Daha önce de söylediğimiz gibi, Tezer Taşkıran, Hanımıara MaMu8 
Gazete'nin iyi eş olmak, iyi anne oı.niak, iyi bir Müslüman olmak» şekliride üç 
prensibe hizmet ettiğini belirtmişti. (Cumhııriyet'in 50. Yılında Türk Kadın 
Hakları, !stanbul 1973, s. 31). · 
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dine ·bağlılığını gösterir. Eğer bu arzusu gerçekleşirse, orada Pey:
gamberimize cariye, Fatma Anamıza «vaye-dar» olacağına inan
maktadır. Mehmet Fuad, vücudunun ameliyatla birkaç kere ya
rılmasını ccşahadetine nişan» olarak yorumlar. Yazarımız dindar.,. 
.4ğı ve İslam kadınma ettiği hizmetlerden dolayı cennete layıktır. 
l\II~hmet Fuad eşi için bir de mezar ·kitabesi y~zmıştır. Aşağıdaki 
rnısralar, Eyüb-Siyavuş Paşa türbesi haziresindeki bu mezar kita
besincten alınmıştır : 

Razıyım ben zat-ı Peygamber dahi hoşnuddur. 
Saye-mend-i rahmet olsun makberi Makbule'min. 
Cevher-i eşkimle yazdım . zevcemin tarihini. 
Bağ-ı Firdevs-i berin olsun yeri Makbule'rp.in. 

16 Cemaziyelahır 1316 

" . 
Makbule Leman'ın şahsiyetini oluşturan temel özelliklerden 

biri de sağlığının bozuk oluşudur. Ama daha sonra Fikret, Peyami 
Safa, hatta Yakub Kadri'de göreceğimiz gibi, o ·dünyaya hasta ' 
gözlerle bakan biri değildir. Bilhassa tabiat karşısında duygulan
malarını anlatan eserlerinde, seyrettiği güzellikleri bir gün kay
bedeceği korkusunu taşır ama bu korku eserlerinin bütünlüğü 
içinde kaybolur. Hakkında yazı yazan hanımlar, ona . yaptıkları 
her ziyarette, çehresindeki ccşem'a-i kemalin biraz daha sönmeye 

· yüz tuttuğunu"4 .farkettiklerini anlatırlar. Onun sağlığ~ bozuk 
olduğunu bilen dostları, <<Ah... Sıhhat» başlıklı, sıhhate yazılmış 
bu kasideyi okurken Çok mütahassi.S olurlar. çünkü onunla ilgili 
yazı yazan hanımlar; yazarın iyileşmeyi çok istediğini bilirler : 
Makbule . L~man'ın HanımZara Mahsus Gazete önderliğin~eki ka
dın . hareketinde .layık olduğu mevkii doldurabilmesi, sosyal mis
yonunu yerine getirebilmesi, aile içindeki saadetini yaşayabilmesi 
iÇin sağlığa ihtiyacı vardır. Ama bu ihtiyaç giderilme~.ecektir. 

·Leman'ın genç yaşta ölmesi, hayatın ve kaderin ona karşı 
haksızlığı olarak yorumlanmıştır. Eğer sahip · olduğu istidad, zeka 
ve ilini kullanabilecek enerjisi ve vakti olsaydı, ciltler ·dolusu eser 
yazabilirdi. Hakkında yazı ·. yazanların hemen hepsi bu noktada 
:tıayıflı3:nmakta ~irleşirler. Ama başta Tevfik ~İkret olmak üzere, 

. . 
64 Nigar Hanım, «Makbule Leman», Ma'kes-i. Haya~,. s. 12~. 
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birleştikleri bir nokta daha vardır : Hastalıklı bir hayat ve erken 
gelen bir ölüm, yazdıklarını daha manalı, daha tesirli kılmış, eser
-lerinin elden ele dolaşma,sına sebebiyet vermiştir. 

Hakkında çıkan yazılarda, Makbule Leman'ın dış görünüşü 
üzerinde de durulur. Onun dış görünüşüne hastalığının akisleri 

·.sızmıştır. Fatma Aliye Hanım'a göre, onda vücut-ruh dengesizliği 
mevcuttur. Leman'ın ulvi ve kuvvetli ıuhu, zayıf vücudunu ez
mekten mahva kadar ·götürmüştür. Bu ruh, ruhun liyakatine 
inanmayanlara kuvvetli bir örnektir6~. Uzun ve ağır hastalıklar, 
·Leman'ın vücudunu tahrib etmiş, fakat güzelliğini bozamamıştır. 
Emine Serniye'ye göre bu çehrede «nur-ı melahat lemean ederıı ~8 • 

Hastalığın sararttığı ve çocuk kadar küçülttüğü yüzünde, «ruhu 
besleyen samimi ve ·şefkatli bir tebessüm» vardır. Onun en dikkat 
·çeken tarafı gözletidir. Büyük, siyah gözleri hazin manalı, gönlü 
okşayan nazarlarla bakmaktadır. Bu gözlerden <<kitab-ı hikmetıı 
okumak mümkündür. Bir başka niteliği, çok güzel konuşmasıdır. 
Sözü de eseri gibi lezzetle dinlenir. Karşısındakinin lafını söyle
meden anlar, zihninden geçeniere hemen cevap verir0 '. 

Hastalık, ariid~ kısa_ s-qren nekahatler, sonra tekrar hastalık 
ve neticede ölüm ... Böyle geçen kısa bir ömürde, devrine göre hay
raiilık uyandıracak eserler yazabilmesi için, Makbule Leman'ın 
çok iradeli olması gere!Pr. Bu irade onda fazlası ile vardır. çünkU 
·o «hanımlarıriııza birşeyler söylemesi. gerektiğine» inanmaktadır. 
Böylelikle hem hizmet edecek, hem de derununda kalan duygu
lan v~ya kafasındaki düşünce ve bilgileri dışarıya aksettirmiş ola
caktı. Fatma Aliye ve Emine Serniye kardeşler, onun bütün oku
m~ ve. yazmalarını yatağının içind_e yaptığını söylerler. Mehmet 
Celal «o güzel eserierinıı ·· giryan kalb, hazin his, ra'şeli eller ile 
yazıldığının . b.elirtir~s. _Makbule Leman'ın yazı yazmak hususmı
daki elirencini en güzel şekilde Tevfik Fikret anlatır : «O tengna
yı hazin-i melılliyette mevkill-ı alam ve kelal olan o vücud-ı kıy
metdar, sitemg~r-i marazdan kurtulabildikçe·, muavenetsiz · bir 
. : ' · . . ; .. ,' . 

65 Ma'kes-i Haytil, s. 127. (Fabna Aliye Hanım'ın Hanımıara Mahsus 
Gazete'de çıktıktan sonra buraya alınan yazısının başlığı yoktur.) 

· 66 «Makbule Leman'a Hususiyetiılı»; a.g.e., s. 142. 
67 Nigar Hanım, «Makbule Leman», a.g.e., s. 123-124. 
68 «Makbule Leman Hamm». a.g.e., s. 108. 
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meftuniyet-i sanatıa, sıhhat-i zayiası kadar sevdiği kalemine sa
rılarak, bize o beğenip sevdiğimiz satırları yazıyor, o cevahir-i 
güzide-i edebi bir semahat-i kibarane ile piş-i iktitaf ve istifade
mize serpiştiriyor. ~onra yine hastalığın tazyikinde hareketsiz, bi
mecal sakit kalıyor.ıı6~ 

Hakkındaki yazılanlardan anladığımıza göre Makbule Leman, 
çok nazik, kibar, sosyal ilişkilere değer veren bir hanımdır. Mes-. . 

lekdaşları olan hanımlarla çok yakın bir dostluk ilişkisi yoktur. 
Hastalığı onu kalabalık bir çevreden soyutlayıp, yalnız bir dün
yanın içine itmiştir. Göztepe'de · komşusu olan Fa tma Aliye Ha
nım'a, kendisine dair yazdığı yazıdan dolayı70 bir teşekkür ziya
reti yapar. Bu ziyaret şu şart~arda gerçekleşir : Hasta Makbule 
Leman evinden bir arabaya bindirilip Fatma Aliye'nm evinin 
önüne getirilir, arabanın yanına gelen - arkadaşı ile kısa bir müd
det konuşur, kendi evine döner dönmez tekrar yatağına yatınlırn. 
Nigar ve Emine Serniye Hanımlar da, yaptıkları ziyaretlerden . 
Leman'ın çok memnqn kaldığını anlatırlar. Emine Serniye -Ha
nım'pı 'Ah .. , . Sıhhat.' manzumesini ağlayamadan okuyamadık ... 
Birkaç çift _gözlerden-boşanan yaşlar husule-i ifaka~i için dua-han 
olduğumuz sırada aktı» ' 2 sözlerini gazetede okuyunca, · yazar ona 
bir · teşekkür varakası gönderir ve bu da gazetede yayımlanır : o 
varakadan aldığımıZ bir cümleyi yazıyoruz: 1<< ... Teessilrat-ı kal
biye deryalar gibi coşsa, kendine iştrrak eden. Çeşman-ı · mürüvvet
karandan mütereşşih · katre-i terahhum ·onu kemal-i nezaketle tes
kine kifayet ediyormuş.;..· ıı n Bu tavır hasta bir . insaruıi, meslek 
çevresindeki dostluklara ne kadar ihtiyacı olduğunu gösterir. 

69 «Müsahabe-i edebiyye : Şuradan Buradan», Servet-i Funun, ·Nr. 309, 
10· Şubat· 1897/30 Kruiun-ı Sani 1312. 

70 1897'de Girit muht açtim için «Nüsha-"i fevkalade» çıkaran Tercii.man:.ı 
Haki kat gazetesi, birinci sınıf yazar kabul ettiği Makbule Leman'dan bir yazı 
istemiş, fakat doktorlar yazmasını yasakladıklanndan, o, bu davete icabet ede• 
memi§tir. Gazete Makbule Leman'dan bo§ kalan yeri Fatma Aliye Hanım'm 
doldurmasını t eklif etmiştir. Bu yüzden Aliye Hanım .tarafmdan yazılan yazi. 
Makbule Leman ile ilgili olmu§tur (19 Haziran 1897). 

71 Ma'kes-i Hayal, s. 129-130. 

72 «Sıhhat», Hanımıara Mahsus Gazete, Nr. 60, 18 Haziran 1312/17 
Zi-1-ka'de 1314. 

73 A.g.e., Nr. 61, 25 Nisan 1312/24 Zi-1-ka'de 1313. 
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Makbule Leman'ın kültürü nasıl dı? Hakkındaki yazılar bu 
konuda bilgi verınezler. Bu konuda yazarın eserlerinden başka 
elimizde kaynak yoktur. Hayatı bahsinde söylediğimiz gibi tah
siline dair bilgiler ihtilaflıdır. Ali Muzaffer Osmanlı Edibeleri adı 
ile bir kitap yayınlayacağını, üçüncü defteri de Makbule Leman'a 
ayıracağını söylemiştir•~. Ama erken gelen ölümü yüzünden, ya
zardan gereken bilgileri alamamıştır. Makbule Leman'ın eserle.'" 
rinden ve hakkında yazılanlardan anladığımız kad~ü·ıyla Batı kül
tllrü formasyonu almaıruştır. Farsça bilir. Divan edebiyatma va.
kıftır. Emine Serniye'ye yazdığı bir mektupta, «mütalaanın» ken
diSi için ikinci bir hayat olduğunu söyler•s. Tarih, edebiyat tarihi 
ve · Şuara tezkireleri okuduğunu biliyoruz. Ahmet Midhat Efendi' 
yi Mufassal'ındaki hataları yüzünden tenkit etmesi, hem kültüre, 
hem de cesarete sahip olduğunu gösterir. MakbuleLeman'ın eser
leri, onun Şinasi, Ziya Paşa, Ahmet Midhat, Hamid-Ekreın, Mual
lim Naci, Ara Nesil şairleri ve kısmen de Servet-i Fünun şairlerini, 
okuduğunu gösteren izlerle doludur. Eserlerinin çıktığı Hazine-i 
Fünun'u ve Tercüman-ı Halcikat'i okuduğu muhakkaktır. Ama 
kendisinin de itiraf ettiği gibi, okumasını en yoğunlaştırdığı saha, 
kadın gazeteleri ve bilhassa HanımZara Mahsus Gazete'dir. Bu 
tercih, onun gayesi ile yakından alakalıdır. 

2. Devrin yazarlarından .birçoğu Makbule Leman'ı değerlen
diren yazılarda, onun edebi yönü ve kadın yazarlarımız arasında
ki yeri üzerinde dururlar. 

Kadın yazarın kadınları aydınlatan eser yazması, Türk top
lumuna olduğu kadar.·Türk edebiyatma da hizmettir. Tevfik Fik
ret'e göre, kadın cımedeniyetin hamisindir. Çünkü medeniyetin 
cızinetin sanat, «sanatın zineti de kadınndır. Kadınlar bu zineti 
cısiln-i nezahetlerin ve ıcrikkat-i nefha-i samimiyetierin ile sağ
larlar. Edebi eserler kadınlar iç.in yaratılmıştır. Kadın varlığı ede
bi eseriere cıte'dibn ~e «nezaket» getirir. üstelik edebi eseri yara
tan bizzat kadın olursa, ona rikkat ve samirniyet getiren kadın 

74 «Bir Osmanlı Edibesinin Ziya'-ı Ebedlsi», Ma.'ke.s-i Hayal, s. 100. (Ali 
Muzaffer'in bu yazısında neşredeceğini bildirdiği Osmanlı Edibeleri kitabına 

hiçbir kütüpbanede tesadüf etmeelik Herhalde bu kitap bir tasan halinde kal
IDJ.Şbr.) 

75 Bu mektup Ma'kes-i Hayal!de yayımlaumıstır (s. 163). 
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ruhu daha barizleşecektir. İşte Makbule Leman'ın eserlerinin bu 
kıymeti, HanımZara Mahsus Gazete'deki sosyal fonksiyonu ile bir
le§miştir. Bu sentez, onu değerli kılan bir husustur. ~ikret bu hu
susu şöyle belirtir: Türk kadınının fikri ve hissi tekamülünün 
ispatı olan HanımZara Mahsus Gazete'ye cczinet-·veren .şiir v.e ma
kaleler arasında nazar-ı tercihimin en çok müncezib olduğu par
çalar Makbule Leman imzasıyla neşredilenlerdir'6• 

Ali Muzaffer, Mehmet Celal, Sabah gazetesi, Emine Serniye 
ve Nigar Hanım'lar da, lVİakbule Leman'ın ((rakika-ı edebisi» ile 
Osmanlı kadınlarının iktisab eyledikleri terakkiyatın derecat-ı 
alisini ispat edenıı en mümtaz hanımlarımızdan biri olduğunu 
söylerler. Bu şekilde .Tevfik Fikret'in görüşlerini paylaşrrlar77 • 

76 Servet-i Fünıın, Nr. 309. 30 Kılnuri-ı ·saıü 1312.- , 
77 Kanatimize göre Tevfik Filcret'in Makbule Leman'a bu derece önem 

vermesiiı.ın bir sebebi de kendi hayatındaki bir kadının, luZkarde§ııtin talihsiz 
macerasıdır. Tevfik Filtret, Makbule Leman'ın §ahsında, hasta ve muzt:arip kar
deşinin timsalini görmüş olabilir. Kendisine annesinin emaneti olan Sıdı.ka ~a
nım, ·Tevfik Filrret'in ~uygu, düşünce ve sanat ·tarafını daima etkilemiştir. 
10 Kasım 1894'de yazdığı Hem.şiremiı~ HMtahğı (Maıtımat, Nr. 33, 27 Teşrin-i 
evvel 1310) yazısına göre Tevfik Filcret, güzel bir kız resmi ile bahan temsil 
etmek ister. Resmi bitince, tablodaki kızı hastalıklı ve hüzünlü tasvir ·ettiğini 

düşüniir. O zıunan farkına vanr ki, kızkarde§inin has~alığı zihninf çok meşgul 
etmektedir. Bu tarihten sekiz yıl sonra. 17 Te§rin-i evv~l 1318'de Hem§irem Için 
(yayınlaması Aşiyan, Nr. 1, 1324/1908) Şiirini yazar ve onun ölüml\Dden duy
ouğiı acıyı ifade eder. Bu şiire göre, kızkarde§i, kocası Müftüoğ-lu Refik Bey'in 
lurpalaması neticesinde ölmüştür. Ahmet Hikmet'in bu ölümde ağ'abeyinin ka
bahati olmadı~ iddia etmesi üzerinde durmayacağız; Konumuzca önemli olan, 
şiirin Tanpınar'ın de belirttiği gibi ferdl ve sosyal değeri birlikte taşımasıdır : 
«Fikret mersiyede içtimAr ;:ıiirinin büyük unsurlarından birini bulur .. Kız kar
de;:ıinin ölüsünü ;:ılirinin forumuna kadar taş~ ve ora~ Shakespeare'in An
toine'mın Jul Sezar için yaptığı gibi onun yaralarını göstererek kadın narnma 
k?nU§ur. (19. Asır TiiT1c Edebiyatı Tarihi; 1976, s. 272). 

«Elbet değil 'nasibi mezellet kadınlığı:ıi 
Elbet değil melekliğin ümidi zulm . ü ;:ıer 

Elbet sefil olursa kadın alçalır beşer . 
Lakin bugün hep onlara ait yı~ yığın 
EndJııeler, kederler,. eziyetler ümitler. 

Tevfik Fikret'i Makbule Leman'a önem vermeye götüren, luzkarde§inin 
zi.hninde açtığı kadın haklan meselesi olabilir. Güç hayat şartlarına ragmen, 
11-fakbule Leman gibi ha;:ıarıya ulaşmış bir kadın, Filtret'in kızkarde§i ile ilgili 
kurduğ-u hulyaların müııahhas timsalidir. Fikı·et'in Sıdı.ka Hanım ile ilgili ııu 
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Yazı yazmaya başladığında, Makbule Leman imzasının bir 
erkeğin müştear adı sanılması, bunun Muallim Naci'ye ait olduğu 
düşünülmesi, yazara ait bir başarı şeklinde yorumlanmıştır. Bu 
yanılgının sebebi, Leman'ın eserlerinde görülen .«selametnin; o de
virde bir erkekden başkasının erişemeyeceği bir kuvvette olmasın
dandır. Ama bazı yazarlar, onun eserlerindeki «ulviyyet-i meta
net-i fikr ile beraber nazikane bir tarz-ı edanın olsa olsa bir ka
dın şive ve ifadesinden bulunacağını anlamışlardıı·•s. 

Nigar Hanım'a göre Makbule Leman'ın eserlerini güzel ve 
zengin yapan şey, şahsiyetinde bulunan «fikr-i hikmetııi <chiss-i 
dindaraneııyi, ıcnişane-i ismet>ıi bir «nezahet-i üslüp(( ve bir «rik
kat-i karihaıı ile takdim edebilmesidir' 0 • Bu yazma iktidarı, «şaibe-i 
taklidden muarraıı, sırf kendisine has özelliklerdir. Onun eserle
rinin dinamik bir etkisi olduğunu ifade eden Nigar Hanım,, bu 

.eserleri okuyanın, hayata onun verdiği mesajlar ile bakacağ111a 
inanır. Tashih hikayesini okuyanlar, hatalı fikirlerini düzeltmiş-
ler, «hüsn-i muaıneleıı ve ((nedametıı kavramını da onun hikaye
lerinden öğren.mişlerdir. Bu niteliğüıden dolayı, Ali Muzaffer, 
Makbule Leman'ı «kürsi-nişin bir fazılaıı olarak yorumlarso. 

o • 

Fatma Aliye Hanun'a göre, Makbule Leman'ın değeri hayal 
ile hakikati birleştirmeyi · başarabilmesidir51 • O, «en dürüşt haki
katıere bir nermi, en perişan hayallere ulviyyet-i melekane veriı·5~ • 

. rmsraları, onun Makbule Leman hakkında söylediklerine oldultça yakındır : 

Koşardı piş-i mehasindc daima hevesin; 
Küçüklüğünde henüz mlill-i feziiildin; 
Uluvv-i kal be, uluvv-i hayale naUdin ... 
En lbtida' bana telkin-i şi'r eden .sensin; 

Çocukluğunla beraber zarif .ü akıldın. 

Zarif Q akıl idin, düşmesen bu aileye. 
Kalırdı belki ltadınlıkda bir büyük yadın. 
Yaşardı belki onun gölgesinde ahfMin. 

(Riibdb-ı Şikeste, 1327, s. 287-291) 

78 Emine Semiye, Ma'kes-i HayaJ, s. 159. 
79 «Makbule Lema_TJ», Ma'kes-i Hayal, s. 121-122. 
80 «Bir Osmanlı Edibesinin Ziya-ı Ebedb (A.g.e., s. 101). 
81 Hayal-hakikat, sentezi veya tczadının, Servet-i Fünun'cuların en önem

li meselelerinden biri olduğunu unutmayalım. 
82 Ma/kes--i HayôJ, s. 129. 



4.00 SEMA UaURCAN 

Mehmet Celal, Nigar ve Fatma Aliye Hanımlar, onun tabiat ko
nulu eserlerini beğenirler: <ıLetaif-i tabüyyeyi, penceresinden gi
ren bad-ı nesimin maklinden, babarın şevkini bülbüllerin na'ra-i 
meserretinden duyarak tasvire ve tahrire ancak o zeka muktedir 
olabilirıısa derler. 

Mehmet Celal bu aydın kadın tipinin, yeni Türk edebiyatın
da çok önemli bir yeri bulunduğuna inanır. <<Tebliğ-i ilıtisasat ve 
ihtirasat vadisinde muvaffakiyetini temin etmiş olan edebiyat:.ı 
cedidemizin bedayi-i ciddiyesi arasında böyle hazin, manidar, gir
yan neticelere pek az tesadüf olunurıı 51 • . 

Kanaatimizce, Makbule Leman hakkında biraz da ölçüsüzce 
yapılan bu değerlendirmelere,' Tevfik Fikret'in Ma'kes-i Hayal ki
tabı için yazdığı sanatkarane övgüyü de ilave etmek istiyoruz: 
«Niçin bu eserler layık oldukları itina ile tab' edilmemelidir? Gö
nül ister ki kadife varakalar üzerine muattar elvan ile Iatif ve na
zik nakşedilsin, donuk benizli kordelalarla köşelerinden birer malı
faza-i cevahir gibi iliştirilsin, sonra, evet sonra da ağırlıklarınca 
altİnlara satılsın.»~~ 

3. Makbule Leman için yazı yazanlar, onun 'ölümünden duy
dukları üzüiıtüyü, santimental bir şekilde dile getirirler. Nigar 
Hanım bu ölüm karşısında neye ağıayacağını şaşırır : «Leman'ın 
çektiği ıztıraba mı, şebab-ı derd-i nagehanına mı, mevt-i nabehen
gamına mı, hake kalbolan kudret-i edebiyyesine mi? ... »86 Fa tma 
Fahrünnisa Hanım, y~zarın otuz dört yıllık ömrünün on dörO.ü 
kendisine ((hazanıı şeklinde tecelli etmesine ve sahip olduğu «me
hasin-i tabiatın tamamiyle ifade edememesine hayıflanır8'. Fat
ma Aliye · Hanım, onun, ölümünden sonra· bıraktığı · mirasın, 

Ma'kes-i Hayal ve kalplerdeki sevgi olduğunu söyler. Onun ölü
müne sadece İstanbul'da yaşayanlar değil, <ıMemalik-i şahane» 
deki herkesin ağladığını söyler. Makbule Leman'ın ölümünden 
duyduğu üzüntüyü, bir mektup ile HanımZara Mahsus Gazete'ye 

83 Fatma Aliye, «Makbule Leman», Niisha-i FevkaUide-i Tercüman-ı 

Hakikat, 19 Haziran 1897. 
84 «Makbule Leman Hanım», Ma'kes-i Hayaı, s. 103. 
85 Servet-i Fiintln, Nr. 309. SO Kanun-ı s8.n.i 1312. 
86 «Makbule Leman», Ma'.kes-i Hayaı, s. 124 . . 
87 «Esef-i Azim», a.g.e., s. 120. 
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anlatan genç kızı, yazarın haklı §öhretine örnek olarak gösterir : 
Bu taşralı kız Hazan yazarının hazan mevsiminde ölmesinden çok 
etkilenmiştir. Bu kıza gör~ ulv1 bir hayatın sönmesi ile bir yap~ 
rağın sararıp sakından düşmesi arasında yakınlık vardır. Makbule 
Leman ölünce, Osmanlı kadınları «ulvi bir hikmet qersi aı..rlıak~ 
tan ebediyyen mahrum kalmışlardır» 88• Leyla (Saz) Hanım, Mak
buleLeman'ın ölümü karşısında o kadar üzülür ki, 1934 de seksen 
dört yaşında iken kendisiyle yapılan mülakatta, Makbule Leman'a 
ha.yran olduğunu ve genç yaşta ölmesine çok acıdığım belirtir .. 
Ve onun ölümü üzerine bir tarih düşürdüğünü söylers9 • 1928 de 
neşrettiği Solmuş Çiçekler kitabının ba§ına arkadaşının Ah ... Sıh~ 
hat şiirine yaptığı tazmini koyar. Tazminin başına da onun has~ 
talığı için çok üzüldüğüne dair bir not vardır. Ama Makbule Le
man'ın ölmesinden asıl etkilenen kocası Mehmet Fuad'dır. Ona 
göre iffet ve irfan sahiplerinin kederi zamanla hafifleyip bitebilir. 
Ama Mehmet Fuad'ın hüznü asla bitmeyecektir. Hasretini din~ 
dirmenin tek çaresi ölümdür : 

Sen tehyie kıl yanında bir yer. ( «Zevcemin Kabrini 
Ziyaret» Ma'kes~i -Haytil, s. ı 77) 

. . 

Ama bu mümkün olmayacağına göre kendisine «melaz-ı ruh» 
olan mezarını ziyaret etmekle yetinecektir. Aydın bir kadına ve 
değerli bir edibeye sahip olduğuna inanan Mehmet Fuad, kendi~ 
sini ölen e§inin hatırasına vakfeder. Onun için §iirler söylemekle 
kalmayıp, hakkında yazılanları toplar ve Ma'kes-i Haydl'i tekrar 
bastmr. Kitabın basıldığı 1331 de dahi, 1314 de ölen karısının ha~ 
tırasma bağlı olduğu hissedilir. Makbule Leman'ın ölümüne «Dü
yıln-ı umumiye umur~ı tahririyle kalemi ser-hulefasm Fahri Bey 
bir tarih düşürür : 

88 A.g.e., s. 151~153. 
89 Leyla Saz, bu sözleri Taha Toros'un kendisi lle yaptığı mülakatta 

söylemiştir. (Yedigün, Nr. 70, 17 Temmuz 1934). Ancak Makbule Leman için 
dü§ürdüğÜnü söylediği ~tari.IDini bulamadık. Leyla Hanım §ürlerinin büyük 
klsmınm kö§künün yanması ile kül olduğunu, aklında kalanlan ise Saım~ 
Çiçekler adı ile 1928'de yayımladığım belirtfr. Bu kitapta, Makbule Leman için 
dÜ§ürülmü§ tarih yoktur. Herhalde yanan kö§kle beraber bu tarih de yok ol~ 
mU§tur. Makbule Leman'm Ah ... 8~1ıhat'ine yaptığı tazmin, kitabının 6. sahife~ 
slndedir. 

Forma 26 
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Mişkat-ı edeb intifa' etti (Makes-i Hayal, s. 10~). .. . .. 

Bütün bu <<mersiyeler» arasında en sanatkarane ve duygulu 
yazılmış olanı Tevfik Fikret'inkidir·. ·şür, <<bir dehanın yok olma
sı»nı ferdi, sosyal, ahlaki, dini, ve metafizik yönleri ile işler. Ama 
şiirde bu dehanın tesirinin bitmeyeceğine dair bir inanç vardır. 
Şiiri burada tekrar yayınlıyoruz : 

Bir ruh-i zi-deha ile bir cism-i bi-tüvan 
Çekdin bu kahrı kaç seneler, ey edibe sen! 
Yıllarca ıztırab-ı maraz sonra terk-i can; 
Huymuş nasibin öyle mi dehr-i sefilden? 

Mümkün şu mevsimin bakarak ihtizarına, 
Bir sonbabara benzetrnek zevalini : 
Erdin göz açmadan şeb-i ö:tnrün neharına, 
Bitdin bitirmeden daha devr-i kemalini. . 

<<Bitdin! demek onun gibi · nur-ı deha'ete, 
Ya Rabb ne anlaşılmayacak nükte-i beka! 
Bitmez. hayır, tapan o kadr-i Hakk u p.ikmete, 
Bitmez, hayır o mertebe meclub olan sana. 

Bitmez faziletin bu temasil-i ibreti, 
\ 

Onlar da malıvolursa beka mahvolur demek, 
İnsan o hisle istiyor ancak · fazileti, 
Bitmez-diyor-hakikate masrüf olan emek! 00 

Hakkında yazılan yazılarda, İslain kadınının yenileşme ve 
il~rleme pareketinin öncülerinden birisi olarak kabul . edilen · ve 
mübalağalı şekilde övülen Makb:ule Leman'dan geriye sadece 
Ma'kes-i Hayal kalmıştır: Ama o da kütüphane raflarının arasın
da unutulmuştur. Biraz da bunun sebebi üzerinde çl_urmak istiyo
ruz. 

Makbule Leman, kısa ve hastalıklı hayatında çok fazla eser 
yazamamıştır. Yazdıkları da gerek muhteva, gerek üslılp ve şeJ.til 

açısından, edebiyat geleneğimize yeni ~ir şey ilave etmemişt~. 

90 Bu şüri Fikret, «Nevha-i bi-süd~ başlıklı yazının sonuna ilave etmiştir. 
(Servet-i Fiinun, Nr. 400, 29 Teşrin-i evvel 1314/10 Kasım 1898. 
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,Batı kül~ürü formasyonu a~aması, yazdığı türlerin iyi öınekle
.riui görememesine sebep olmuştur91 • Hastalığından ve içe kaparu1; 
şar.ı.Siyetinden dolayı hayatı çok kesif yaşamaması, sosyal ilişkile
rhıin zayıf olması, okumalarının Osmanlı kültürü sınırları.cda 

kalması ve ilhamının zayıflığı, eserlerinin çok kuvvetli olmnma
sına sebebiyet vermiştir. Ama, başta din ve aile olmak üzere ce
miyetimizin değerlerine bağlılığı, _onun samirniyetle eserlerine ge
çirebildiği hususlardır. MakbuleLeman'ın Hanımıara Mahsus Ga
zete kü~süsünden, kadınlarımızı, varlıklafl...nın ve vazifelerinin 
şuuruna erdirmek gibi sosyal bir fonksiyonu vardır. Yazılarından 
anladığımız kadarı ile o, kadırun, İslam ananesi ve aile çerçevesi 
içinde kalan mevcut statüsünü değiştirme~ini istemez. Onun eser
lerinde, kendine acı veren am.illere başkaldıran değil, sabırla te
ye~ül .eden kadın vardır. Kendisi de bu çerçeveni.İı dışına çıkma
mıştır. Fakat bir hanımın; kadın duyarlılığını eserlerine geçir-

. mesi, bilgi, görgü ve düşüncelerini edebi eserler ile tecüssüm et
tirmesi, 1885-1898 tarihlerindeki kültür seviyem.ize göre az birşey 
değildir. Bunların gazete ve kitap gibi iletişim araçları ile geniş 
kitlelere yayılması, tesirini ve ününü arttıran bir husus olmuştur. 
Kısa hayatında, Tevfik Fikret, Mehmet Celal, Ali Muzaffer, Ah
. m et Midhat Efendi gibi erkek yazarların ona değer verip yücelt
meleri, yazarımızın açık seçik görünmeyen tesirini gösterir . 

. 91 Makbule Leman'ın çağdaşlarmdan Fatma Aliye Hanıın'm eserleri ya
bancı dillere çevrilmiş, hakkında Fransız gazetelerinde yazı çıkmıştır. (Te-rcü
man-"ı Hakikat, Nr. 5044, 17 Nisan 1895) tsıa.m dinini ve ananesini daima sa
vunan Fatma Aliye Hıı.rum, Mme Daniel isimli bir yazarın La Nouvelle Revue 
Moderne isimli mecmuada çıkan «Nisvan-ı İslam» hakkındaki yanlış fild.rlerini 
tenkit etmiştir. İki kadm yazar ara.-;ında yazışma başlamıştır. Yazar Nisvan-ı 
tsıam adlı eserini Mme Daniel'e sunmuştur. (Hanımlara Mahsus Gazete, Nr. 
16, 12 Teşrin-i evvel 1311, 5 Cemaziyelevvel 1313.) Fatma Aliye'nin eserleri 
Chicago sergisine gitmiş, orada kendisiyle millAkat yapmak ist~nml§tir. Ya
bancılar geldig-l zaman Yıldız Sarayına giderek, orada. hizmet etmesi ira4e bu
yurulmuştur. (Mübahat Kütiikoğlu, «Cevdet Pa§a ve Aile !çi Münasebetleri», 
Ahmet C.evdet Paşa Semineri, İst. 1986, 219). Nigar Hanıın'm da Batı kültü
rünü çok iyi bildig-l malfundur. (Zaten babası Macar asıllıdır) Devrin .yabancı 

yazar ve ııatrlerlni (Pierre Loti'yi, Paul Bourget'i, Carmen Silva'yı yani Ro
manya Kraliçesi Elisabeth) bizzat tanır. (Diyorlar ki, Ruşen E§ref ünaydm. 
Ankara 1985, s. 17). Bu iki yazw eserleri de Makbule Leman'a göre daha 
olgun bir seviyededir. Makbule Leman, eserlerinde daha dar bir çerçeve içinde 
kalır. 
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Makbule Leman'ın hayatı Abdülhamid devrinde geçmiş, edebi 
şahsiyeti bu deviı·de oluşmuş, II. Meşrutiyet yıllarına ulaşınaya 
ömrü elvermemiştir. Halbuki II. Meşrutiyet devri, kadınlık hare
ketinin çok daha canlı, şümullü ve aktif olarak, dalga dalga top
lumun fikri, idari, sosyal kesimlerine yayıldığı devirdir. Tanzimat 
yıllarında başlayan ve Abdülhamid zamanında -yazarımızın da 
hizmet ettiği- gazete ve mekteple müesseseleşmiş kadın hareketi, 
asıl ürünlerini bu yıllarda verir. Meşrutiyet'e takaddüm eden ve 
onu hazırlayan yıllarda, Makbule Leman'ın arkadaşı Emine Se
miye gizlice politikaya atılıp İttihad ve Terakki Partisi üyesi ol
muştur92. Fatma Aliye, Nakiye, Nezihe Muhiddin gibi hanımlar, 
kadın cemiyetleri kurup, gazete ve kitabın kürsüsünde değil, ce
miyetlerin ve kalabalıkların kürsülerinde konuşmaya başlamışlar
dır93. inkılapların, savaşların, bozgunJ.a~ın baş dönd~cü sarsın
t:ılanyla dolu olan devirde, Makbule Leman'ın marazi ·ve santi
mantal şahsiyetinin aksi olan eserlerinin unutulmasını biraz tabii 
buluyoruz. Bu devirde Makbule Leman ve pek çok hanım yazarın 
unutulmasının öneriıli bir sebebi de, Halide Edib'in güçlü şahsi:- ' 
yeti ve o şahsiyetiİıin damgasıyla dolu güçlü eserlerinin ortaya 
çıkmasıdır. Öğrendiği Batı kültürü ile, içinde yaŞadığı Doğu kül
türünü kendisine has bir şekilde birleştiren Halide Edib, kadın 
meselesine yeni, zengin, tabii ve trajik bir boyut getirir. Halide . \ 
Edib, Inci Enginün'ün belirttiği gibi9.., şahsiyet ve eserleriyle ka-
dınlarımızın şu üstünlüğünü ortaya ·koyar : cc~adınlarımız belli 
değerlere sarılmada ve onları savunmada, milli ve insani kültüre 
sahip çıkınada üstündililer.ıı Ancak Türk toplumtındaki kadın dü
şüncesinin, faaliyetinin ve edebiyatının bu noktaya ulaşmasında, 
Makbule Leman'ın da küçük bir payı olduğuna inamyoruz. 

92 Emine Semiye, 1908 i.nlola.bı olmadan önce, İstanbul-Sela.nik arasında, 
!ttlhad ve Terakki Partisi ajanı olarak çalışmıştır. (Mübahat Kütüko~lu, «Cev
det Paşa ve Aile !çi Münasebetleri» Ahmet Cevdet Pa§a Semineri, !st. 1986, 
s. 220). 

93 Taha Toras, «Kadınlar Kürsüde» isimli yazısında 1897'de, ilk kadın 
yardım cemiyetiıniz olan «Cemiyet-i !mdMiyye:ımin kuruldugunu söyler. Os
manlı· Yunan Savaşı sırasında . kurulan bu cemiyet, askerlerin yarasını sar
maY)., onların gerlde kalan allelerini korumayı amaçlamaktadır. Fatma Aliye 
Hanım, bu cemiyetin bir toplantısında, coşkulu bir konuşma yapmıştır. (Yakı.Ii 

Tarihimiz-Milliyet Kültür Sanat Eki). 
94 «Türk Kadın Romancılan», Yeni Türk Edebiyatı tJzerine Ara§tırmalar, 

tst. 1983, s. 19). 
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MAKBULE LEMAN'IN YAZILARI 

ı) ccHazan» (Makbule Leman adı ile), Müntehabat-ı Tercüman-ı 
Hakikat ı. cilt. Nr. 14-ı5, s. 374-375. 

2) ccHaza:z:ı. İçinde Bahar» (Leman adı ile), Tercüman-ı Hakikat, 
Nr. 2778, ı5 Eylül ı887, 3 Eylül ı303, 27 Zilhicce ı304. 

3) «Varakaıı : (A. Midhat'a mektup), Tercüman-ı Hakikat, Nr. 
2909, ı5 Şubat ı888, 3 Şubat ı303, 3 C. evvel ı305. 

4) ccMehtapta İhtisasatımıı, Tercüman-ı Hakikat, Nr. 3005, 25 
Haziran ı888, ı4 Haziran ı304, ı6 Şevval ı305. 

5) ccNeşv ü Nemaıı (Makbule Leman), Tercüman-ı Hakikat, Nr. 
374ı, 7 Kanun-ı sani, 26 K. evvel ı306, 26 Cemaziyelevvel ı306. 

6) «Vicdan» Hazine-i Füniln, ~ıl ı, Nr. 24, 9 Kanun-ı evvel ı309, 
ı3 Cemaziyelahır ı3ıı. 

7) ccTesliyetgah-ı Masumane», Hazine-i Füniln, Yıl ı, Nr. 29, ı4 
Kanun-ı sani ı309, ı8 Recep 1311. 

8) ccNa't-ı Şerif>>, Hazine-i Füniln, Yıl 2, Nr. ı, ı Eylül ı3ıO, ı3 
Rebiülahır ı3ı2. 

9) c<Subh-ı Saadet» (Fuzı1li'ye tazmin), Hazine-i Füniln, Yıl 2, 
Nr. 29, ı2 Kanun-ı sani ı3ıO, 27 Recep ı3ı2. 

ıo) «Kadınlık», Hazine-i Füniln, Yıl 3, Nr. 2, 22 Haziran ı3ıı, ll 
Muharrem ı3ı3. 

ll) HanımZara Mahsus Gazete'nin ı. cildinde kadın konusunda 
yazı, ı9 Ağustos ı311, Nr. ı. . , 

ı2) «Tashih», Hanımlara . Mahsus Gazete, Nr. ı4, ı5 Teşrin-i ev
vel ı311, 28 Rebiü'l ahır ı3ı3. 

ı3) «Hüsn-i Muamele», HanımZara Mahsus Gazete, Nr. 43-46, ı5-
25 Kanun-ı sani ı311, 11-22 Şaban ı3ı3. 

ı4) <<Ev~af-ı Mucizat-ı Nebevi», HanımZara Mahsus Gazete, Nr. 48, 
ı Şubat ı311, 29 Şaban 13ı3. 

ı5) · «Yine Zamane Çocuklann, HanımZara Mahsus Gazete, Nr. 48, 
ı Şubat ı311, 29 Şaban 13ı3. 

ı6) «Reınziye Hanım'a Hitaben Yazın, HanımZara Mahsus Gazete, 
Nr. 52. 
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17) <cAh ... Sıhhat», HanımZara Mahsus Gazete, Nr. 58, 4 Nisan 
1312, 3 Zilkade 1313. 

18) «Varaka-i Teşekh-üriyeıı (Emine Serniye'nin Sıhhat yazısına 
cevap), HanımZara Mahsus Gazete, Nr. 61, 25 Nisan 1312, 24 
Kanun-ısani 1313. Nr. 74, ı Ağustos 1312/4 Rebiü'l evvel 1314. 

19) Başlıksız kuzu konulu yazı, HanımZara Mahsus Gazete, Nr. 74, 
19 Ağustos 1312, 4 Rebiü'l evvel 1314. 

20) «Arz-ı Meserret», HanımZara Mahsus Gazete, Nr. 76, 19 Ağus
tos 1312, 22 Cemaziyelevvel 1314. 

21) «Ceza-yı Ef'al>>, Hanımlam Mahsus Gazete, Nr. 77, 29 Ağustos 
1312, 2 Rebiü'l-evvel 1314., 

22) «İmtihanıı, HanımZara Mahsus Gazete, Nr. 84, 17 Teşrin-i ev
vel 1312, 22 Cemaziyelevvel 1314. · 

23) «Göztepe'ye Veda Seheril), HanımZara Mahsus Gazete~ Nr. 86, 
31 Teşrin-i evvel_ 1312, 6 Cemaziyelevvel 1314. 

MAKBULE-· LEMAN HAKKINDA YAZILANLAR 

1) (Mehtapta ihtisasatım adlı yazıyı değerlendirme) Ahmet 
Midhat Efendi, Tercüman-ı Hq,ki_kat, Nr. 3005, 25 Haziran 
1888/14 Haziran 1304/16 Şevval 130~. 

2) Varaka (Ahmet Midhat Efendi'nin Leman'ın kendisine yaz
dığı mektubu değerlendirmesi), Tercüman-ı Hakikat, Nr. 
2!:109, 15 Şubat 1888/3 Şubat 1303/3 Cevval 1305. 

3j <cBir Mektubıı, Ahmet Midhat Efendi, Müsahebat-ı Leyliyye 
18, istanbul 1307, s. 29-30. 

4) <cSıhhat», Emine Semiye, Hanımlam Mahsus Ga?ete, Nr. 60, 
18 Nisan 1312/17 Kanun-ı sani 1313. . . 

. 5) HanımZara JIIIalısiıs Gazete'nin 77, 81, 83, 88, 98, 99 ve 117. 
numaralarında Ma'kes-i Hayal'i tamtan kısa yazılar vardır. 

6) ·Fatma Fahrüİınisa Hamm, «Hasbihaı-ı Maderane» adlı yazı
sında Makbule Leman'dan bahseder. 

7) «Musahabe-i Edebiyye : Şuradan Buradan» Tevfik Fikret, 
Servet-i Fünıin, Nr. 309, 10 Şubat 1897/30 Kanun-ı sani 1312. 
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8) «Makbule Leınanıı, Fatma Aliye Hanım, Nüsha-i Fevkaldde-i 
Teı-cüman-ı Hakikat ve Servet-i Fünün, 19 Haziran 1897/ 
7 Haziran 1313/18 Muharrem 1315. 

9) ccFeyz-i Nisvan-ı İslam;> Mehmet Tahir, Nüsha-i Fevkalllde-i 
Tercüman-ı Hakikat ve Servet-i Fünün, 19 Haziran 1897/ 
7 Haziran 1315. · 

10) cıKadının Mahiyeti, Ehemmiyetl, Hizmeti», ~Muzaffer, Ma
Tifet, Nr. 2, 12 Mart 1314/2 Zi'l-ka'de 1315. 

11) Ahmet Midhat Efendi, Makbule Leman'ın Kadınlık şiirinin 
ilk mısralarını Fransızcaya çevirmiştir. Marifet, Nr. 7, 20 Ni
san 1314/21 Zilhicce 1315. 

12) ikdam, 21 Teşrin-i evvel 1314/ 2 Teşrin-i sani 1898 (ölüm ha
beri). 

13) c<Makbule Leman Hanım», Sabah, 22 Teşrin-i evvel 1314. 
14) HanımZara Mahsus Gazete, Nr. 185, 22 Teşrin-i evvel 1314/18 

Cemaziyelahır 1316 (ölüm haberi). 
15) «Bir Osmanlı Edibesinin Ziya-ı Ebeclisiıı, Ali Muzaffer, Ter

cüman-ı Hakikat, 4 Teşrin-i sani 1898/23 Teşrin-i evvel 1314. 
16) «Nevha-i bi-sud», Tevfik Fikret, Servet-i Fünün, Nr. 400, 29 

Teşrin-i evvel 1314. 
17) «Esef-i Azi.mıı Fatma FaQ.rürınisa Hanım, HanımZara Mahsus 

Gazete, Nr. 186, 29 Teşrin-i evvel 1314, 25 Cemaziyelahır 1316. 
18) ccMakbule Leman» Nigar binti Osman, HanımZara Mahsus 

Gazete, Nr. 186, 29 Teşrin-i evvel 1314/ 25 Cemaziyelahır 

1316. 
-19) «Min-el-mevt» Şadiye Haİll.m, HanımZara ·Mahsus Gazete, Nr. 

186, 29 Teşrin-i evvel 1314/25 Cemaziyelahır 1316. 
20) «Kardeşim Makbule Leman Hanım», Safiye Hanım, Hamm

lara Mahsus Gazete, Nr. 186, 29 Teşrin-i evvel 1314/25 Ce-
maziyelahır 1316. · 

21) HanımZara Mahsus Gazete'nin 186. numara ve 29 Teşrin:..i 

evvel 1314 tarihli nüshasında Makbule Leman'ın ölüm habe
rini yayınlar. Gazetenin bu nüshası adeta Makbule Leman 
için yazılmış yazılara aynlmış gibidir. 

22) ccFatma Aliye Hanımefendi'nin Merhume Makbule Leman 
Hanımefendi Hakkındaki Makale-i dilsuz-ı Fazılaneleridir», 
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Hanımefendi Hakkındaki Makale-i Dilsüz-ı Fazılaneleridirıı, 
· cep 1316. 

23) <<Kardeşim Makbule Leman Hanımefendi İçin Bir Nevha-i 
Me'yusaneıı, Safiye Hanım, HanımZara Mahsus Gazete, Nr. 
188, 12 Teşrin-i sani 1314/25 Receb 1316. 

24) ccZevcemin Kabrini Ziyaretıı, Servet-i Fünun, Nr. 404, 26 Teş
rin-i sani 1314/14 Ramazan 1316. 

25) «Makbule Leman'a Hususiyetimıı, Emine Serniye Hanım, Ha
nımlara Mahsus Gazete, Nr. 190, 26 Teşrin-i sani 1314/ 25 Re
ceb 1316. 

26) Fatma Aliye Hanım ve bir okuyucu genç kız tarafından Mak
bule Leman ·hakkında yaz'ciıklan başlıksız makale, HanımZara 
Malısus Gazete, Nr. 191, 3 Kan~-ı .evvel 1314/1 Şaban 1316. 

27) ccMa'kes-i Hayal ve Teessürüm>>, Nigar binti Osman;--Hanım

lara Mahsus Gazete, Nr. 192, 10 Kanun-ı evvel 1314/8 Şaban 
13.16. 

28). Emine Serniye Hanım'ın Mütalaa gazetesinde çıkan, Makbule 
Leman hakkındaki bir yazıyı yeniden neşretr;ıesi. (Başlıksız) 

HanımZara Mahsus Gazete, Nr. 195, 31 Kai?-un-ı evvel 1314/ 
24 Şaban 1316.. . 

29) <<Nalişıı Mehniet Fuad, HanımZara Mahsus Gazete, Nr. 197, 
14 Kanun-ı. 1314/14 Ramazan 1316. 

30) <<Teessürümn, Arife Hanım, HanımZara Mahsus Gazete, Nr. 
198, 21 Kan.un-ı. sani ·1314/21 Ramazan 1316. 

31) ccBenıı, Hatice Arife, HanımZara Mahsus Gazete, Nr. 209, 22 
Nisan 1315, 23 Zilhicce 1316. 

(Makbule Leman'ın · 30 Kanun-ı sani 1312'de çıkan Ma'kes-i Ha
yal kitabının, ikinci baskısı 1331'de yapılır. Mehmed Fuad, eşinin 
kitabının birinci baskısına ilave olarak, hakkında öldükten sonra 
yazılan yazılan da ilave eder. Kitabın getireceği gelir, ccAsker Aile
lerine Yardınicı Hanımla:r'Hey'et-i Muhteremesinne bırakılır.) 


