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Öz 
Refik Halit Karay, ilk dönem eserleriyle, Osmanlı İmparatorluğu'nun siyasî ve sosyal açıdan en karmaşık 

dönemlerinden birinde, 1908-1923, yazı dünyasının içinde yer alır. Bu dönemde, özgürlük vaadiyle iktidara 
gelen İttihat ve Terakki bekleneni verememiş; cemiyetin icraatları, Karay'ın yazılarından nasibini almıştır. Yazar, 
geniş dünya algısı ve yazar bilinciyle sadece hükûmeti değil, devletin çöküş sürecini, sosyal hayattaki 
çarpılıkları, kurumlardaki çözülmeleri yermiş, dile hâkimiyeti ve mizah gücü sayesinde geniş bir okur kitlesine 
ulaşmıştır. Bu başarının bedeli de sürgüne gönderilmek olmuştur. Sürgün yılları yazarın eleştirel kimliğine 
katkıda bulunmuş, Anadolu ve sorunları ona yeni pencereler açmıştır. Yazılarında sorunları ironik olarak 
işlemeyi tercih eden Karay, kurmacayı, fıkraları, sembolleri kullanmayı iyi bilir. Nasreddin Hoca fıkraları, siyasi 
bir eleştirinin ortasında can bulur; bir papağan, kimsenin söyleyemediklerini dile getirir. Mizah yazılarının ortak 
izleği hükûmet politikaları olsa da sosyal hayat ve izleri, hemen hemen bütün yazılarında göze çarpar. Yazarın, 
kadın ve sosyal hayatta kadın kavramlarına yaklaşımı da bu eleştirel bakışın süzgecinden geçer. Kadının sosyal 
haklarını kazanamadığı bir dönemin yansıması olan bu yazılarda kadın, sınırlı bir alanda benliğinin sınırlı 
yanlarıyla vardır.  
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Abstract 

Refik Halit Karay, takes place in one of the most complex political and social period of  Ottoman Empire 
by his early period works; 1908-1923 world of writing. In this period İttihat ve Terakki  which  hasn’t been able 
to meet the expectations. He has wrote about actions of the community. He has satirised the government and the 
distortions in the social life and the institutional resolutions under favor of his having a good command of 
language and sense of humour. He’s reached a large audience of readers and exiled.  The years of exile have 
contributed to the author's critical identity, and he has met Anatolia and its problems. Karay by ironicizing the 
problems in his writings, knows how to use fiction, tricks, symbols. Nasreddin Hodja jokes are used by him as 
political critique, a parrot expresses what nobody can say. Although the commonly humorous writings  are on 
policies; the social life and its traces are seen in his writings. . His approach to the women and the women in the 
social life is also critical. He reflects  the period  when women have rights women and seen in a limited area and  
identity.  
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Giriş 

Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne uzanan tarihsel süreçte Refik Halit Karay, 
döneminin en güçlü muhalif yazarlarından olmuştur. Yazılarında kullandığı “Kirpi” mahlası, Karay’ın 
iğneleyici üslubunun göstergesidir. Karay, İttihat ve Terakki hükûmetinin icraatlarını, siyasi, sosyal, 
ekonomik ve ahlaki bozuklukları; Meşrutiyet’ten beklenenleri ve hayal kırıklıklarını ironik bir biçemle 
yazılarında dile getirir. Derin gözlem gücü ve yazar sezgisiyle belirlediği tüm aksakları, konuşma 
diliyle ve canlı bir söylemle aktaran yazar, geniş bir okur kitlesine ulaşmıştır. Sürgün yılları yazarın 
gözlemci kimliğini pekiştirmiş, Karay’ı İstanbul dışında bir dünyayı tanımaya yönlendirmiştir.  

Halide Edip’in “Daima zayıf noktaları tenvir eden keskin merhametsiz bir ziya, ani bir surette 
bu yeni hayat silsilesi üzerine çevriliyor, çekiliyordu. Mübalağası ile tenvir ettiği levhanın menâzırını 
ve rengini bozmadan değiştiriyor, fıtrî bir sanat teması neresine olduğunu göstermeyen canlı bir 
garabet ve gülünçlük ilâve ediyor, mütevâzin, sanatkâr fakat yaşayan ve güldüren bir resim silsilesi 
yapıyordu.” (Edip, 1919’dan aktaran Enginün, 2014:111) sözleriyle anlattığı eleştiri üslubuyla, 
kimsenin söyleyemediklerini dile getirir Karay. Siyasilerden sıradan halka, zenginlerden fakirelere, 
kadınlardan erkeklere kadar uzanan geniş bir yelpazede Kirpi’nin dedikleri bu çalışmaya kaynaklık 
etmektedir. Bu çalışmaya temel olan kitaplar yazarın mizah yazıları başlığında toplanan kitaplarıdır.  



Bu çalışma kimi zaman başlı başına bir yazıya konu olan kimi zaman satır aralarına 
yerleştirilen bir kavrama, kadın kavramına değinmektedir. Karay'ın kadına bakışı, toplumda kadın 
algısı ve sosyal hayatta kadın bu yazının konusunu oluşturacaktır. Mizah yazılarından  Ago Paşa'nın 
Hatıratı'nda “Küçük Hanımefendi ile Sohbetler”, “Hanımlarla Gezintiler”, “Deniz ve Kadın”; Ay 
Peşinde'de “Nasıl Evlenirler”, “İki Ruzname”, “”Hülya ile Hakikat”, “Süslü Koca”, “Şair Koca”, 
“Sporcu Koca”, “Bir Mücadele Cemiyeti”, “Doğru ve Yalan”; Guguklu Saat'te; “İki Tip”, “Bir Tarzı 
Beyan”; Sakın Aldanma, İnanma, Kanma'da “İnsanlarla Hayvanlar Arasında Benzeyişler”, “Satır 
Önünde Dört Kadın”; Tanıdıklarım'da “Süfli İhsan”, “Çapkın Kenan”, “Gevher Nedret Bey”, “Dayı 
Bey”, “Ana”, “Çocuk ve Oyuncak”, “Modern Su Perisi”, “Harp ve Kadın”, “Boy Bos”  yazıları, 
doğrudan kadını ve kadına bakışı anlatan yazılarken kitaplardaki diğer yazıları arasında da kadının 
sosyal hayattaki yerine, kadına yüklenen sorumluluklara, "kadınlık"a  değinen noktalar vardır.  

Kadının sosyal haklarını kazanamadığı bir dönemin yansıması olan yazılarda kadın, sınırlı bir 
alanda sınırlı özelliklerle anlatılır. Yazılara konu edilen kadınlar; bedenleriyle, giysileriyle, 
annelikleriyle ya da ev hanımlıklarıyla vardır. Bu yazılarda çalışan, mücadele eden, toplumsal eleştiri 
yapan, dahası düşünen kadın yoktur. Onları var eden ya bedenleridir ya da evlilikleri.  

1.Evlilik ve Kadın 

Türk siyasi tarihinin iki önemli dönemine tanıklık eden Refik Halit Karay, toplumun kadına ve 
evliliğe bakışına farklı açılardan yaklaşmış; gelenekçi-doğulu, modern-batılı yaşantıda evlilikleri 
irdelemiş ve farklı kadın tiplerini sergilemiştir. Bu tiplerin oluşumunda belirli nitelikler ön plana 
çıkmış ve kadın bu niteliklerle değerli ya da değersiz sayılmıştır. Mizah yazılarına göre, evlilikte ideal 
kadın olmanın iki yolu vardır; kadın ya iyi bir ev hanımı olmalıdır ya da varlıklı olmalıdır.  

Ekonomik hayatta söz sahibi olmayan kadın, varlığını, sınırlı alanlarda gösterir. Bu sınır da 
evinin duvarlarının ötesine geçmez.  Sevilecek kadın mükemmel bir ev hanımdır. “İki Ruzname”nin 
kişileri Şaziment ve Feriha, ideal kadını anlatmak için seçilmiştir. Ev kızı Şaziment; mükemmel bir 
hanımıdır, şirindir, kocasını el üstünde tutar, tutumludur. Oysa Küçük hanım Feriha; suratsız ve 
tembeldir, kocasının yemeğiyle, giysisiyle ilgilenmez müsriftir. Böyle bir ev kızıyla evlenen erkek ne 
kadar mutludur. Becerikli olmayan ev kadınları, kocaları sabahları temiz çorap, ütülü gömlek 
istediğinde sinirlenir. Bu işlerin kendilerinden beklenmesine karşı çıkar. Bu tür işler hizmetçileri ya da 
dadıları ilgilendirir. Erkeklerse bu düşünceden uzaktır. Kendileriyle ilgilenmeyen üstüne üstlük surat 
asan karılarından uzaklaşırlar.  

Bir erkeğin kadını beğenmesinin diğer koşulu kadının varlıklı olmasıdır. Kadının parasının peşindeki 
erkekler de Karay'ın eleştiri oklarına hedef olur. Bekâr beyin ruznamesinde, beyin tek derdi, varlıklı 
bir kadın bulup gününü gün etmektir. Aşk, sevgi, aile gibi kavramlar, bir evlilikte aranan özellikler 
değildir. 

"[Saat on iki] - Bir kenarda bekleyeyim ve bekliyormuş gibi durayım... Nezihe Hanım 
geçti, kızı da beraber, fakat ne azametli kız bu be... Bana, bize, bizlere hiç yüz vermiyor. 
Lakin iyi partidir ha! Akar, irat, ne baba var, ne başka kardeş bir evin kızı... Ölünceye 
kadar rahat geçinir gidersin, hem kayınvalideyi de, kızını da halk içine insan göğsünü 
gere gere sokar... ‘Kayınvalidem! Zevcem!’ diye takdime değerler! Şu gelenleri de 
yabana atmamalı... Karaköy’deki Nergis Hanı onlarınmış! İşte Güzide Hanım arabadan 
iniyor; aman yarabbi ne muhteşem kadın! Hele kürklerine bakınız, sokağa atsanız bin lira 
eder; gördün mü izdivacı... Ayda bin lira varidat, üste de şu melahat-i pürhaşmet de 
cabası! Hah, beni gördü, eğileyim, yerlere kadar eğileyim; şayet elini uzatırsa öperim, 
konuşursa ben de konuşurum. " ( Karay, 2009c: 42-43). 

“Nasıl Evlenirler”in kişilerinden Nuri, müstakbel karısının maddi gücünden yararlanmak isteyen 
fırsatçı bir erkektir. Onun evliliğinin de tek gayesi maddi rahatlıktır: 

"Müstakbel zevcenin tasavvurları: 

‘Hem Nuri’nin ne kibar cihetleri var: Emlak, irat meselesinden biraz açar gibi oldum mu 
kıpkırmızı kesiliyor: ‘Rica ederim Perizad, bu maddiyatı bırakalım!’ diyerek hemen başka 
lakırdılara geçiyor... Belli ki servetimin sağlam bir hamisi, bir muhafızı olacak! 



Ah, onu ne kadar seviyorum’ 

Müstakbel zevcin tasavvurları: 

‘Sade arsa mı?... Ya koca Karameşe Çiftliği... Filvaki canı canıma kaynaşmadan sevgisiz 
evleniyorum ama zahmete değer... Hiç olmazsa yaşadığım müddet kira evlerinden, sarraf 
senetlerinden, Arap bacının puf böreklerinden kurtulmuş olacağım!’ ”  
(Karay,2009b:162) 

Kadını sömüren erkek her ne kadar hoş karşılanmasa da “Tesadüfe Dair” yazısında iyi bir geliri olan 
yabancı bir kadınla tanışıp evlenmenin güzel bir tesadüf olacağının anlatılması dikkat çeker  (Karay, 
2009a: 94). 

Evlilik kurumundaki bu sahtelik, erkeklere özgü değildir. Kadınlar da evliliklerinde gelecek kaygısı 
güderler. Evlilik toplumda yer edinme, adını temizleme yöntemidir.  “Nasıl Evlenirler”in kadın 
kahramanı; müstakbel kocasını kandıran, evlenerek genç kız adından kurtulmak isteyen, ahlaken 
düşük bir kadındır. 

"Müstakbel zevcenin tasavvuratı: 

‘Midem berbat... Rakı, bira, şarap, şampanya hepsi birbirine karıştı, galiba abur cubur, 
hepsinden yemişim ve içmişim... Farkında mıyım? Billahi saat üçten sonra ne yaptım, 
nerede idim, kimlerle ve neler konuştum, hiç hatırlamıyorum. Zaten Kenan’ın olduğu bir 
mecliste insan ayık kalamaz ki... Birbiri üstüne: İç bade, güzel sev, var ise aklı şuurun 
diye diye herkesi sarhoş eder. Şemseddin Bey, bizim müstakbel zevç kabil olsa da şöyle 
anahtar deliğinden beni, elimde dolu kadehle, Mediha’nın göğsüne başımı koymuş ve 
ayaklarımı iskarpinsiz, Kenan’ın dizlerine dayamış bir halde iken görüverseydi... Kim 
bilir o manasız, ruhsuz, kestane kabuğu gözleri nasıl hayretle açılırdı. Bana geçen gün 
Yeşilay’a kaydolduğunu, alkolün müthiş bir aleyhtarı bulunduğunu söylüyordu. ‘Siz 
içmezsiniz, değil mi efendimiz?’ diyordu... Hiç içer miyim? Masumane yüzüne baktım da 
‘bir yerde, dedim, ‘bir düğünde, fazla ısrar etmişlerdi de bir yeşil içki verdilerdi... Nane 
kokulu bir şey...’ Zavallı adamcağız memnun oldu: ‘Ha,’ dedi, ‘ona alcohol de mint 
derler... Pek muzır değildir!’ Budala, ona alkol de mint değil, peppermint derler, alkol de 
mint sancıya, diş ovmaya yarar. Ben içkileri renk renk bir bilirim ki... Ona bir gün bir 
sayıversem ve lezzetlerini de anlatı versem... Beyaz içkiler: Rakı, Votka, Co- intreau... 
Kırmızımsılar: Sherry, Curaçao, Vermut... Sarıcalar: Grand Marnier, Creme d’An an 
as... Bulanık: Pernod... Koyular: Amer picon, Rom... Daha sayayım mı?’ ” (Karay, 
2009b: 163-164). 

Karay'ın yazılarında tek yönlü bakış yoktur; erkekler kadar kadınlar da eşlerini eleştirir. Onlar 
da erkeklere değer biçer. “Süslü Koca”, “Şair Koca”, “Sporcu Koca” yazıları paralel içeriklerle 
oluşturulmuştur. Üç farklı tipte erkekle evli kadınların üçü de kocasını beğenmez. Süslü Koca, devrini 
tamamlamış, hımbıl bir tiptir, gereksiz teşrifata eğilimlidir, karısı onun bu hâllerinden hoşlanmaz; 
çevik bir erkeği beğenir. Sporcu Koca tam da böyle bir erkektir. Oysaki bedensel olarak bir zamanlar 
beğendiği kocasının politika, şiir ve modadan anlamaması onun karısını çileden çıkarır; tek eğlencesi 
spor olan bu erkek, arkadaşlarıyla bir araya geldiğinde keçi yavruları gibi birbirlerinin üstünden 
atlarlar. Sporcu Koca’nın hanımı, şair ruhlu bir koca özlemini dile getirir.  Şair Koca’nın karısı da 
kendi kocasını beğenmez; sürekli sigara içen, kimseleri beğenmeyen, kararsız ve bencil bu adamla  
evlenerek intihar ettiğini düşünür.  Şiirden ve şairlerden nefret eder, hiç şiir okumamış bir kocanın 
hayalini kurar, daha da ileri giderek şiirin yasak olduğu bir ülke ister. Bu üç kadın da kocalarını 
beğenmeme konusunda ortaktır.  

Yazılardaki diğer kadın kahramanlar da zaman zaman kocalarının giysilerini, konuşmalarını, 
fiziksel özelliklerini beğenmez, onların dirayetsiz oluşundan şikâyet ederler (Karay, 2009c: 25).  “Süfli 
İhsan” yazısında hamamdan ve temiz kıyafetlerden hazzetmeyen karakterin, eşinin zoruyla 
"temizlenmesi" ilgi çeker. Evlenmek istediği kadın, evlilik için her sabah ve her akşam banyo 
yapmasını, her gün çamaşır değişmesini, ütülü elbise giymesini şart koşar. İhsan, düştüğü durumdan 
rahatsızdır.  

 “Ördek gibi, ömrüm su içinde geçiyor, kokot gibi lavantalara batıyorum, terzi 



ilanlarındaki resimler gibi dimdik, süslü ve ütülüyüm... Fakat bir türlü alışamadım, ille 
sudan hâlâ nefret ediyorum, bedbahtım!” (Karay, 2009f: 12). 

Kadınlara kendini beğendiremeyen bir erkek tipi de Çapkın Kenan'dır. Adı Çapkın'a çıkmış bu 
adamın eline kadın eli değmez. Her sosyal sınıftan kadın tarafından reddedilir. Hâlbuki çirkin bir adam 
değildir, hoş sohbettir, hâli vakti yerindedir, eğitimli, nazik, cömerttir. Karay, bu ideal eşin kadınlarca 
ilgi görememesine şaşırır. Bir kadının isteyebileceği her şey Kenan’da vardır hatta üstüne parası da 
vardır. Paraya bu kadar değer veren kadınlar, Kenan'ı bir türlü beğenemez.   

" 'Canım,' derdi. 'Benim sizden eksiğim ne? Hatta fazlası bile var: Para... Mümtaz işte 
benden çirkin, Şemsi kaba, hantal bu herif, Feyzi adeta palyaço... Peki, o halde? Lanet bu 
hayata! ' (...) 

Bazen barlara, eğlence yerlerine giderdik; paradan başka hissi olmaması lazım gelen 
hafifmeşrep, satılık kadınlar bile Kenan’dan hoşlanmazlar, ekseriya baş ağrısı veya 
başka bir mazeret ileri sürerek teklifini reddederlerdi.(...)  

'Dünyanın her yerinde, hangi milletten olursa olsun kadınlar bir... Benden ne Alman ne 
Fransız hiçbiri, hazzetmiyor, parama kuvvet yaşıyorum!'diye şikâyet ediyordu.”   (Karay, 
2009f: 16-18). 

Kadınlar, parası olmayan, kendine bakmayan, üstü başı dağınık erkekleri beğenmezler. Erkeğin 
bu hâlinin sebebini araştırmak yerine kapris yapmaya, kıskançlığa, kavgaya başvururlar. Karay 
yolsuzluğu eleştirdiği yazısında, yolsuzluk nedeniyle kadın ve erkeğin arasının açıldığını, seçtiği 
kahramanın ağzından anlatır. Evin hanımı olan bitenden habersizdir kocasının görünüşüyle ilgilenir. 

"Hepsinin sebebi bir: Yolsuzluk! Yolsuzluk bizi palyaçolardan daha gülünç ediyor: Bakı-
nız şu kıyafetime! Bende evine dönen ciddi bir adam hali mi var? Yoksa ortaoyununda 
tuhaflık olsun diye havuza atılmış, yahut atcambazında halkı güldürmek için gübreye 
bulanmış bir maskara hali mi? 

İş bu kadarla bitse âlâ... Şimdi evime gideceğim, değil mi? Merdiven başından bu murdar 
kıyafetle görününce kavga hazır; içip içip yerlere düşen, başı elalemin penceresinde 
giden, etrafına bakmaktan önünü kollamaya vakit bulamayan, hepsi ben olacağım, evet, 
hepsi ben... Derdimi dökmeye, vakayı anlatmaya vakit kalmayacak. Çocuklar uyanacak, 
ağlamalar, inlemeler, bayılır gibi olup halının üzerine kapanışlar, lokman ruhu, kolonya 
diye çırpınışlar, nefes alamamaklar, hepsi, bunların hepsi olacak... Bu, gece faslı; ertesi 
günü de var. Ütüler yanacak, sabunlu sular hazırlanacak, sonra vaktim geçecek, daha 
neler, daha neler..." (Karay, 20009d: 73).  

Refik Halit'in kadın tiplemeleri arasında sevdiği erkeğin hayatını olumlu yönde etkileyen 
kadınlar da yer alır. Sefil bir hayat süren sözde şair Gevher Nedret, hayatının aşkını bulduktan sonra 
rüküş giyiminden de sözde şairliğinden de arınır (Karay, 2009f: 35-42). Onunla olan ilişkisi Lale 
Devri gibi görkemlidir, şu hâlde iyi bir kadınla yapılan evlilik bir tür şanstır.  

Evlilik hayatı kadın için de erkek için de zordur. Zaten evlenmek demek dargınlık mevsimine, 
girmek demektir.  Tam kış olmasa da mart havasını andırır. Üstelik karı koca arasındaki meselelere 
aileler de karışır, kadın sık sık baba evine gider.  Kadının para harcaması ya da kıskançlığı da dargınlık 
sebebi olur. 

"Artık bu hal üzüntü halinden çıkar da insanın kanını kurutan, canından bezdiren bir 
felaket şekline girer, dirlik düzenlik başlarken, hiç yoktan yine dargınlık baş gösterir: 

“Kaç lira dedin? Altmış beş mi? Hanım bu zamanda...” gibi bir itirazla birbirlerine kanlı 
bıçaklı olmaları beş dakika sürmez! Hizmetçiler anlamasın, misafirler farkına varmasın, 
baba tarafı duymasın gibi üzüntüler, boşanma, ayrılma tehditleri, nihayet ağlamalar ve 
bunu müteakip vaatlerle yine barışılır... Lâkin haftayı bulmaz: 

“Hasna Hanım’a ne idi o bakış...” mukaddemesiyle tekrar dargınlık... 

Al bir üzüntü daha; yine düşün bakalım barışmanın yolunu!" (Karay, 2009a: 73). 



Karay'ın kitaplarında evli kadınlar, toplumun onlara yüklediği sorumluluklarla yer alırlar. 
Bazıları bu sorumlulukları hiçe sayar, ideal kabul edilen kadınlarsa erkekleri tatmin ettikleri ölçüde, ev 
hanımlıklarıyla ya da paralarıyla, idealdirler.  Bunun yanı sıra erkekleri değiştirip dönüştüren, 
kocalarını beğenmeyen ve bunu söyleyebilen evli kadın tipleri görülür. 

 

2. Sömüren Kadın  

Mizah yazılarında anlatılan kadınlar, iş hayatında var olmadığından onların para kazanmaları ve 
kendi ayakları üzerinde durmaları mümkün değildir. Para harcayan kadınların ya babaları ya kocaları 
ya da sevgilileri zengindir. Sömüren kadınlarsa onlardan farklı olarak masraflarını aileden olamayan 
kişilere -sevgilileri, arkadaşları-karşılatırlar. Bu bağlama para için evlenen kadınları da almak 
mümkündür. 

"Nigâr hepsinden açgözlü idi, bir aralık şekerci kısmına bile gitti: Bir tabak dolusu saplı 
kiraz ve meyve şekerinden getirtti. 

“Ah,” diyordu, “artık tıkandım!.. Anne pat!..” 

Of... Bu hal, bu söz, bu eda bana öyle soğuk geliyordu ki... Adeta hiddetleniyor, onu 
çarşafının başlığından taşan tara tara sarışın saçlarından yakalayıp bir arsız çocuğa ya-
par gibi azarlaya azarlaya çekiştirmek istiyordum. Hesabımız tam yedi yüz seksen kuruş 
tuttu. Verdim. O zaman hepsi birden 

“Ne pahalı,” dediler, bir iskarpin parası...” (Karay, 2009a: 159-160). 

Yazının kahramanı İshak Bey, alışverişte eşlik ettiği kadınların hesaplarını, bir erkek olarak, 
ödeme zorunluluğu hisseder, kadınlar görgüsüzce yer içer ve İshak Bey'in hesabı ödemesine karşı 
çıkmazlar.  

“Tesafüde Dair” yazısı, insan hayatında tesadüflerin yerini anlatırken evlilikte tesadüfe değinir. 
Eğer erkek yanlış bir kadına tesadüf ederse parasını ve itibarını yitirir. 

"Aşk, izdivaç meseleleri de tesadüfe tabidir. Tesadüf sizi bir kadınla karşılaştırır; o gün 
siz oradan bir dakika evvel geçmiş olsanız veya kadın dükkândan bir dakika sonra çıksa 
tanışmanıza ihtimal yoktur. Aksi gibi karşı karşıya gelirsiniz, biraz takip edersiniz, 
tesadüfen bir arkadaşınız çıkıp da sizi başka tarafa sürüklese... Hayır, kimse gelmez ve siz 
mecburen takipte devam edersiniz. Bu tesadüf hayatınızın felaketi olmuştur. Bütün 
servetinizi onun, o kadının uğrunda yiyip ekmek parasına muhtaç bir hale düşüyorsunuz 
ve bir gün şakağınıza tabancanızı sıkıyorsunuz; sıkıyorsunuz ama yine tesadüfen kurşun 
bozuk çıkıyor, kurtuluyorsunuz ve aklınız artık başınıza gelip kalan ömrünüzü aza kani, 
uslu ve temkinli geçiyorsunuz." (Karay, 2009a: 94). 

Bir erkeğe yaslanarak hayatını devam ettiren kadın fikri, o dönemde de toplumda rahatsızlık 
uyandırmaktadır.   

 

3. Kadınlık Hâlleri  

Karay'ın eserlerindeki kadınlar; geç kalır, gereksiz şeylere para harcar, kullanmayacakları 
şeyleri alır, çocuk gibi şımarır, olmayacak zamanda olmayacak şeyler ister, kararsızdır. Kıskanç, cahil 
ve sabırsızdırlar. Bu özellikleri âdeta kadınlıkla bütünleşmiştir. 

“Hanımlarla Gezintiler” yazısında kadınlarla alışverişe çıkan İshak Bey, öncelikle bu durumdan 
hoşnut görünse de onlarla geçirdiği zaman diliminde kadınların her hâlinden şikâyet eder. Bir kere 
buluşmaya geç gelmişlerdir, kıyafetleriyle ilgili sürekli bir yakınmaları vardır, dalgın oldukları için 
eşyalarını kaybederler, alışverişte kararsızdırlar, hiç kullanmayacakları şeyleri alırlar. 

"Mademki alışverişe çıkılmıştı, her dükkân önünde durup camekânları bir defa tetkik 
ediyorduk. İclal bir terlik beğendi, girdik, fakat elimize alınca hoşumuza gitmedi. 
Nigâr’ın nazarı dikkatini ise bir kumaş celbetti, altı metre aldık; aldık ama mağazadan 



çıkar çıkmaz pişman olduk: 

‘Ben, dedi, tayyörlük almak için inmiştim, bu ise ancak rop olur!’(...) 

O zaman mağazanın bu kumaşı biraz eksiğine değiştirip değiştiremeyeceğini düşündük. 
Ben: ‘Kabil değil, olmaz, değiştirmezler!’ diyordum ama inandıramıyordum... ki döndük, 
reddettiler. Meliha: ‘Sen de annene satarsın!’ dedi, Nigâr sevindi ve buna güvenerek altı 
metre kumaş daha aldı, başka renkte, başka çeşit bir kumaş... Fakat yine tayyörlük 
değil!”  ( Karay, 2009a: 157-158). 

Aynı yazının kişilerinden İclal Hanım, ev için havlu, örtü, perde almak üzere İstanbul’a iner 
ancak lavanta, tarak, krem, cila, makas alır. Kadınların gereksiz harcamalarını konu edinen bir başka 
yazı  “Mütareke Döneminde Bir İstanbullunun Yirmi Dört Saati II” de, bir ev hanımı, mütareke 
döneminde  parası bittiği hâlde dayanamayıp üç kehribar tarak alır, oysa ailenin temel ihtiyaçlarını 
karşılamak için yeterli para yoktur. Bu ev hanımı da Nigâr Hanım gibi kullanmayacağı kumaşlar 
almıştır. Refik Halit Karay’a göre “Mizah, her aklın, her zekânın dokuyacağı bir kumaş değildir.”. Bu 
yazıda da yazar, Kirpi mahlasına yakışır bir eleştiriyle gereksiz harcama yapan kadınları yerer. 

Kadınların kıyafet düşkünlüğü ve müsrifliği öyle bir noktaya gelmiştir ki erkekler bunun için bir 
mücadele cemiyeti kurmak isterler. Yazarı ziyarete gelen bir erkek, onun kadın kıyafetleri 
konusundaki mücadelesini takdir eder ve daha da ileri giderek bir cemiyet kurulmasını önerir. Bu 
cemiyet üyeleri, şırıngalarına doldurduğu tuz ruhuyla sokakta gezen kadınları hedef alacak, kadınların 
para döktüğü mantolarına tuz ruhu sıkacak böylece tüm kadınlar aynı biçimde "siyah, ucuz, sade, uzun 
ve kapalı birer libas" giymek zorunda kalacaktır. Karay bu teklifin sahibini "Muhatabım galiba müsrif 
bir zevcenin takım takım tuvaletlerle iflasa sevk ettiği bir zevcdi, karısının elbisesine ve süsüne vere 
vere sermayesini kediye yükletmiş ve nihayet, işte böyle aklını oynatmıştı."(Karay,2009b: 190)  diye 
tanımlar ancak yine de muhatabını dinlemek ister.  Cemiyet başarılı olursa sokaklarda şatafatlı, mağrur 
kadınlarla, kürklü mantolara, ince ipek çoraplara, pahalı ve gülünç kıyafetlere rastlanmayacak ve 
iktisat konusunda bir devrim yapılacaktır.   

Karay'ın kadın kıyafetlerine muhalifliği- kıyafetlerin biçimleri ve pahalılığı- pek çok yazısında 
belirgindir. Kıyafetlerdeki gereksiz ayrıntılardan, şatafattan hoşlanmaz. O kadar ki kıyafetlerdeki 
kuyruğun müsebbibi şeytandır. Şeytan; Âdem ve Havva'ya kuyrukları olmadığını hatırlatmış, diğer 
mahlukları güzelleştiren kuyruğu, Tanrı'nın onlara layık görmediğini anlatmıştır. Kıskançlığa kapılan 
Âdem ve Havva;  uzun saçı keşfetmiş, arkalarına mısır püskülü bağlayarak kuyruklu elbisenin mucidi 
olmuşlardır.  Bu tarihten sonra da kıskançlığın göstergesi olarak kadınlar uzun etekli tuvaletler, 
erkeklerse frak giymiştir. 

Kıyafetler kadının eksik yönlerini tamamlamaz, kısa boylu bir kadın kürk ya da kısa etek 
giyince uzamaz tam tersine komik görünür. Topuklu ayakkabı giymek, boyu uzatmaz bir de erkeklere 
zarar verir.  

"Ya hanımlarımızın Frenk kadınlarının gece davetlerine giydikleri ağır, ipek tuvaletlerle, 
salon iskarpinleri ve tiyatro saçlarıyla bu Arasta, Sulukule, Çarıkçı, mahallesi 
kargaşalığına karışmaları ne feci oluyor! İlle tilki burnu gibi sipsivri, tığ kadar batıcı bir 
ökçenin altında serçe parmağımın dikiş makinesine kapılmış gibi delindiği ekseri günler 
gron feraceli eski pürvakar hanımların kaba, hamal ayakkabılarına hasret ediyorum.” 
(Karay, 2009e: 73-74). 

Kadınlar, kıyafet tercihleri, tavırları ve çok konuşmaları nedeniyle kuşlara benzerler; erkeklere 
düşense onları kafese koymak, yemlemek ve öfkelendiği zaman da tüylerini yolmaktır. Kafasının 
içindeki boşluk yüzüne vuran genç kızlar, koyuna benzerler. Kadının benzetildiği diğer bir hayvan 
attır. Bu benzetme özellikle topuklu ayakkabı merakını eleştirmek için seçilmiştir: 

"Cins kısrağa, ceylana, pelenge benzeyenleri olduğu gibi, maalesef, kart, hovarda, dişlek, 
kemik kafalı, lagar atları hatıra getirenler de yok değildir. Geçen gün bu cinsten bir 
tanesine rastladım: Asfalt üzerinde çıkardığı madeni sesi de işittikten sonra, vallahi, 
tabanlarının altında nal bile olduğuna inanacağım geldi! Bunlar zaten gövdeleri ağır 
bastığından ve ekseriya da iktisada meraklı ecnebi misafirlerimizden olduğundan, 
şüphesiz, ayakkabılarına demir koydurmayı ihmal etmiyorlar, Dikkatinizi çekti mi 



bilmem, böylelerine herkes -sanki tekme atar, ısırır, sakardır korkusuyla- yol veriyor; 
caddelerde en rahat yürüyebilen onlardır; yanlarından kaçan kaçana!”  (Karay, 2009e: 
171-172). 

 

Kadın bilip bilmeden söze karışan sabırsız biridir, Karay bu konudaki fikrini bir Nasreddin 
Hoca fıkrasıyla sunar: 

"Havva cinsinin aceleci, ayna zamanda cehil içinde yarım yamalak malumat satmaya 
meraklı olduğuna dair de bir hikâye söylenir:  

Başka bir kadın da ölen kocasının cenazesi başında, âdet olduğu üzere, hafıza “Yasin” 
suresini okutturuyormuş; fakat her durak yerinde bir, Allahın kelâmını keser:  

Hoca efendi,” dermiş. ‘Bu surede bir “türceûn” vardı, okumadın!’  

Hafız cevap vermez, tahammülü tükenmekle beraber sırasını beklermiş. Nihayet surenin 
sonu ve “türceûn ”un yeri gelmiş Hoca Kuran’a devamla ve Türkçe cevabını Arapçaya 
karıştırarak usul ve tecvit ile şöyle okumuş: 

‘Acele etme be hatun! İşte geldi türceûn!’ " (Karay, 2009e: 147). 

 

Karay, cahil kadınlardan ve onların tavırlarından hoşlanmaz. İstanbul’da doğup büyüdüğü ve 
Türk olduğu hâlde Türk hayatı, Türk edebiyatı, Türk âdetleriyle hiçbir ilgisi olmayan Küçük 
Hanımefendi'yi yerden yere vurur. “Küçük Hanımefendi İle Sohbetler” yazısında Küçük Hanım, 
muhalif olan Ali Kemal'le Mustafa Kemal'i aynı kişi sanır. Okuduğu bir şiirin Ali Kemal'e mi Mustafa 
Kemal'e mi ait olduğunu hatırlamaya çalışır ama şiir Yahya Kemal'indir. Küçük Hanım, ramazan 
adetlerini bilmez; iftarın davulla açıldığını, iftara kalkıldığını, sahurun topla duyurulduğunu düşünür.  
Karay, Küçük Hanım'la İstanbul'un eski semtlerini gezmeye çıkacaktır, yazarın uyarısıyla kıyafetini 
daha kapalı ve koyu seçmiştir; ancak bu kıyafetle kendi memleketini gezen bir kadından çok ecnebi bir 
kadına benzemiştir, Küçük Hanım'ın özüyle hiçbir ilgisi yoktur. Cehalet abidesi kadın, camii, mescit, 
medrese ayrımını bilmez; sebili Theophile Gautier'in kitabından, Yedikule'yi Paris'e yolladığı 
kartpostallardan bilir. 

Kadınlar kıskançtır, kocalarını yok yere bunaltırlar, kıskançlıklarının bir dayanağı yoktur. 
Erkeğin eve geç gelmesi, üstünün başının dağınık olması kadında bu hissi uyandırır. Gerçi bu 
kıskançlık erkeğin işine yarayabilir. “Doğru ve Yalan” yazısının zevci, zevcesiyle gezmeye gitmek 
istemediği için oracıkta bir aldatma teşebbüsü hikâyesi uydurur. Karısına bir kadını nasıl izlediğini 
anlatır. Yalanını binecekleri vapur saati geçene kadar sürdürür, kadın kıskançlığı nedeniyle gezmeyi 
de arkadaşlarını da unutmuştur. Zaten kadınlar kocalarının hâlini düşünmeden gezmeye gitmek 
isterler. 

Bu yazıların ortak noktasına baktığımızda toplumun kadına; gösteriş meraklısı, zekâsını 
kullanmayan, kaprisli, cahil ve sabırsız bir varlık olarak baktığını söyleyebiliriz.    

4. Annelik, Onur ve Kadın 

Annelik her devirde kadınlığın en saf evresi olarak anlatılır. Karay'ın yazılarında da annelik 
kutsaldır. Anne ve çocuk yan yana gelince bir fidan ve sürgününü, bir kısrakla tayını andırır. "Analık 
güzel şeydir; çocukluk güzel şeydir; ikisi yan yana gelince katmerli güzel şeydir. Katmerli sümbül ve 
şayet olabilirse katmerli şiirdir." (Karay, 2009f:153) der Refik Halit.   Anne ve çocuk bir aradaysa o 
manzaraya hüzün yakışmaz. Anneliğin söz konusu olduğu bir durumda kadınlık yoktur.  

Kadın her türlü durumun en etkili timsalidir. O nedenle vurucu olması gereken anlatılarda kadın 
başroldedir. Ruha işleyen kadın, her türlü sanat eserinin tercihidir; ancak söz konusu olan savaş ve 
kadınsa bir de bu kadın anneyse manzara korkutucu olacaktır.  

"Kadında sevinç ve yas, varlık ve yokluk, yeni evlilik ve dulluk, beşik ve tabut, bütün 
dünya mukadderatı daha fazla yakıştığı, onun girdiği tablo daha tesirli ve manalı olduğu 
içindir ki, korkunç harp levhalarına, matem abidelerine, kahramanlık heykellerine çoğu 



defa bir kadın ekleriz. Kadın “timsal” olmak noktasından en fazla sezdiriş kudretini 
sonsuz ve hudutsuz bir düşündürücülük hassasını haizdir. (...)Kadın hem çok dekoratif ve 
“plastik”tir, hem de o nispette fikir işletici ve ruha işleyicidir.(...)  

Son günlerin harp ihtimalleri karşısında teessüre kapılıp eski gazeteleri gözden 
geçirirken rast geldiğim cenk tablolarıyla matem abidelerinde kadına verilen büyük 
ehemmiyete bir daha şahit oldum. Muharebe faciasını tel örgülere takılıp kalmış parça 
parça cesetlerden fazla yıkık bir ev kapısında, eşiğe çıkıp düşünen bir kadın temsil ediyor. 
Harp kahramanları ve sayısız şehitler için dikilen mermer, tunç, granit abidelerde dizüstü 
düşmüş bir dul kadın, öksüz çocuğunu taşıyan bir genç ana birinci planda ve birinci 
roldedir." (Karay, 2009e: 190-191). 

Karay'a göre savaş en çok cephe gerisindeki kadınları etkiler.  Erkek ölüm gibi bir gerçekle yüz 
yüzedir ama kadın yokluk ve zorbalıkla mücadele etmek zorundadır.  "Savaşta erkek cephelerde 
kırılır, kadın caddede... Biri ölse de temiz kalır, şehamet sahasında yer almıştır; öteki yaşasa da kirli 
kalır, sokak malıdır." (Karay, 2009e: 192). Kadına ve analığa düşürülen bu gölgeye katlanılamaz. 
Karay'a göre bir kadında bulunması gereken en önemli özelliklerden biri onurdur, belki birçok 
özelliğinden de önemlidir. Kadın asla zelil olmamalı, ölüm bile ona diz çöktürmemelidir.  

Sakın Aldanma, İnanma, Kanma'daki en ilginç yazılardan biri olan “Satır Önünde Dört Kadın”, 
Fransız İhtilali'nde idam edilen dört kadını anlatır.   XV. Louis’nin metresi Madame Du Barry, Kraliçe 
Marie Antoinette, ihtilal melikesi Madame Roland, intikam perisi Charlotte Corday. Bu dört kadın, 
giyotinde can verirken meşreplerine göre davranmış, her biri kendi onurunu sergilemiştir.  Madame 
Du Barry haykırarak, yırtılıp dövünerek, yerlere kapanarak, sürüklenerek kendini küçültmüş üstelik 
hırsı için ölmüştür. Diğer kadınlar bir uğurda ölen, ölümü vakarla karşılayan, cesaret simgesi 
kadınlardır. Bir kadına yakışan da son anında bile onurunu kaybetmemesidir.  

5. Sosyal Hayatta Kadın 

Toplum ve toplum şartları, insanın yaşantısını belirleyen unsurlar olarak karşımıza çıkar. 
Sosyal hayat, bireyin toplum aidiyeti ölçüsünde farklılık arz eder. Bu nedenle Karay'ın yazılarında da 
farklı sosyal sınıflara ait kadınların farklı yaşamları görülür. Kadınlar; gayrimüslim ve Müslüman 
kadınlar olarak ikiye ayrılabilirler. Gayrimüslim kadınlar uzun uzadıya anlatılmaz, kıyafet seçimleri ve 
ilişkilerindeki rahatlıklarıyla satır aralarında yer alırlar.  Rum ve Ermeni azınlıklarla İstanbul'a göç 
etmiş Ruslar, meyhanelerde ve sokaklarda karşımıza çıkar. Müslüman kadınlar da sosyal sınıfları 
açısından ayrılabilirler. Bu kadınların bir kısmı, Türkiye'de yaşamalarına rağmen kendi devirlerinden 
ve âdetlerinden çok uzaktadır. Batı ve doğuyu birleştirmiş kadınlar; haremlik selamlık hayatın içinde 
Batılılaşmaya çalışırlar. Üçüncü gruptaki kadınlar, geleneksel hayatlarını sürdürürler.  

Dönemin sosyal hayatında, Müslüman kadının artık sinemaya gidebildiği, belli kapalı 
ortamlarda içki içebildiği, gezinti mekânlarında dolaşabildiği görülür. Bu özgürlüklerine rağmen 
kadının mümkünse tanıdık bir erkek refakatinde olması istenir. Kadın, sosyal hayatta varlığını yeni 
kazandığı için bu konuda bir cahiliyeti vardır. Hatta onu yönlendirmek gerekir yoksa ahlakı zarar 
görebilir. “Hanımlarla Gezintiler” yazısının kahramanı İshak Bey, hanımların sinemada 
konuşmasından, gülmesinden rahatsız olur. Refik Halit Karay, “Sinemaya Dair” yazısında kadınların 
da gittiği sinemaların onları kötü etkileyebileceğinden endişe eden toplumu anlatır. Genç kızlar, hayat 
gerçekleriyle sinemayı karıştırırlar. Kadınlar, Mütareke devrinde çektikleri maddi sıkıntılara 
aldırmadan sinemaya giderler.  Sinema izleyicisinin dışında tiyatroya gelen ama henüz tam Batılı 
olamamış kadınlar görülür.  Bu kadınlar; salona girdikten bir süre sonra duruma alışır, özlerine 
dönerler, oturuşları değişir hatta oyun sırasında uyuklarlar. 

Kadının dışarı açılmasıyla birlikte çaylarda, balolarda ve Beyoğlu'nda görülen kadınlar, cesaret 
kazanmıştır. Müslüman kadının içki içmesi ve bunu bir istek olarak dile getirmesi, toplumda bazı 
konularda değişiklikler olduğunu gösterir ancak bu değişiklikler henüz yerleşmemiştir.   

 “ ‘İneceğim, ben tramvaya bineyim, açık otomobilde donuyorum!’ Bittabi biz de indik... 
Aman yarabbi, bu ne kararsızlık ne karışıklık ne zahmet, ne eziyetti!.. Zaten Nigâr da 
midesinden şikâyete başladı: 

‘Ah, diyordu, bir kadeh konyak olsa... Midem berbat, sancılanıyorum!’ 



Sancılansa değil a, düşüp yere uzansa, Ramazan günü, Beyoğlu’nda ben ona konyak 
veremezdim, hatta şerbet bile... Mutaassıp bir gazetenin diline düştük mü, eyvah!”  
(Karay, 2009a: 160). 

Kapalı mekânlarda kadın-erkek karışık içkili toplantılara rastlanabilir, yine de kadının bu 
mekânda bulunması hoş karşılanmaz. Evlenilecek kadının bu noktada cahil olması beklenir. “Nasıl 
Evlenirler”in kadın kahramanı, erkeklerle rahatça eğlendiği, içkili bir partiyi müstakbel kocasına 
anlatmaz. 

Dönem sosyal hayatında öne çıkan yeniliklerden biri, çay davetleridir. Bu davetler; kadın ve 
erkeğin yan yana olabildiği, evliliğe zemin hazırlayan, sınıfsal ayrımın net olarak gözlemlendiği 
davetlerdir. Karay, “Çay Belası” yazısında bu yeni sosyal ortamı eleştirir. Çaya giden kadınlar; her 
hafta terziye taşınır, ev sahipleri masrafa girer, kimse durumdan memnun değildir ama herkes 
davetlere gider. Bu davetler Batılılaşma göstergesidir. Kentin modern yakasında düzenlenen yemekli 
davetlerde kadınlar, gösterişli kıyafetleriyle yer alırlar. Bu tür davetler, son derece yapmacıktır (Karay, 
2009e: 74). 

Refik Halit, kadın ve erkeğin sosyal hayatta ayrılmasından yana değildir. Bir erkek; eşiyle 
sinemaya, varyeteye, tiyatroya gidebilmeli, mesire yerlerinde dolaşabilmelidir.  Kadını sosyal hayattan 
men etmek ya da kadın ve erkeği bir araya getirmemek, evliliklere zarar verir. Hükûmetin halka açık 
yerlerde kadın ve erkeği ayırması son derece gereksiz bir uygulamadır (Karay, 2009b: 122). Mesire 
yerleri dışında kadının görüldüğü dış mekân denizdir. Deniz hamamı olarak nitelenen plaj günlerinde 
kadınlar, bir araya gelerek denize giderler; ancak bu plaj günlerinin kadın erkek karışık olup olmadığı 
net değildir.  Batılılaşan kadınlar denize girmekle kalmaz; mayosuyla poz verir, kumsalda dans eder 
(Karay, 2009e:156-159). 

Sosyal hayatta kadınlar, özellikle varlıklı olanlar, bazı cemiyetlere üyedir ve hayır işleriyle 
uğraşırlar. Bu sosyal hayattaki bir yeniliktir, kadın evinin dışında yeni bir oluşumun içindedir. Karay, 
bu kadınlardan büyük yangında zarar görenler için yardım talebinde bulunur. Kadınları en iyi kadınlar 
anlayacaktır. (Karay, 2009e: 126). 

Üçüncü grupta yer alan geleneksel kadınlar; ramazanları Eyüp'te,  Karagöz Hacivat izleyerek, 
mevlit ve kandillerde dışarı çıkarak, sessiz sedasız yaşayan kadınlardır. Bu kadınlar, anılarda yer bulur 
ve herhangi bir eleştiriye maruz kalmaz.  

Bu grupların dışında satır aralarında kalan kadınlar; hizmetçiler, dadılar ve sütninelerdir. Onlar 
başka kadınların ya da erkeklerin eleştirisini yapmak için vardır. Dadılar ve sütnineler, devrin 
gerisinde kalmıştır. Yanlış Batılılaşan gençler, geçmiş timsali bu kadınlardan hoşlanmaz, onları 
beceriksiz bulur. Hizmetçiler; Küçük Hanımların işlerini yürüten, sosyal hayattaki yeri çamaşırcıya, 
terziye koşturulmak olan kadınlardır.  

6. Kadın Bedeni 

Refik Halit Karay’ın mizah yazılarında, toplumun kadına bakışında değişen tek şeyin, güzellik 
algısı olduğu vurgulanır. Erkekler her devirde güzel kadın sever, güzelliğin anlatımında kadın 
güzelliği ölçüt olarak kullanılır.  Güzellik kavramı, kadınla can bulur, konu kadın olmasa bile bir 
kavramın, olgunun, nesnenin güzelliği kadınla kıyaslanarak ortaya konur.  En sevilen meyve yârin 
dudağı gibidir. 

"Hiçbir çiçek şeftali kadar güzel kokamaz ve hiçbir meyvenin suyunda kayısının 
usaresindeki kadar şifa ve lezzet bulunamaz. Manzara itibariyle de bu iki meyve em-
salsizdir, dudağa temaslarında bin itina ile sizinle telakiye hazırlanmış maşukanızın yarı 
ıslak serinletici ve hayat verici puselerine benzeyen sevdalı bir hal vardır. Her ne zaman 
şeftali veya kayısı yersem muhakkak gördüğüm en güzel kadınları hatırlarım; yanımda 
onlardan bir mendil, bir yelpaze veya bir eldiven bergüzar kalmış gibi, bu meyvelerde 
kendilerini bana canlı canlı yâd ettiren bir hassa, bir kuvvet, bir münasebet mevcuttur." 
(Karay, 2009a: 39). 

Refik Halit Karay'ın güzel bir kadında aradığı özelliklerden biri, boydur. Kadın kısa olduğunda 
ne giydiği ona yakışır ne makyajlı yüzü işe yarar. Topuklu ayakkabı, bu kaybı örtmek için nafile bir 



çabadır, yapılması gereken tıbbi bir yol bulup boyu uzatmaktır. Kıyafet seçimleri, kadınların boyunu 
uzatmak şöyle dursun onları daha da kısa gösterir. Bu bahis, Karay'ın kadın kıyafetleriyle ilgili 
eleştirilerini desteklemektedir.  

"Boy denizde, atta, arabada, kürek çekerken, tenis oynarken, hele dansta, hele yolda, her 
yerde, her işte, gezerken ve otururken, koltukta ve yatakta, daima lüzumlu ve klasik hüsün 
itibarıyla şart. Hemen hemen medeni bir şart! (...) 

Kadınlarımızın niçin bana, bu de ta çok kısalmış görünmesinin sebebini bulur gibi 
oluyorum: Eskiden çarşaf ekseriya siyah renkliydi; koyu renk uzun gösterir. Spor ökçeye 
rağbet yoktu; bu, iki, üç santim epeyce fark hasıl ederdi. Baştan yukarısını yükselttiği için 
boyu kısaltan şapka da kullanılmazdı; onun tesirini de hesaba katmalı. Şimdi ayrıca, bir 
bela daha zuhur etti: Etekler tekrar kısaldı. Kısa etek boysuzu büsbütün indirir, yerden 
yapma eder.” (Karay, 2009e: 194-195). 

Karay, boy hakkındaki görüşlerini aktarırken sinema sanatçılarına ve ünlülere değinir.  Onları 
haşmetli gösteren  boydur ya da haşmetli oldukları için biz onları boylu sanırız.  

 

"Büyük bir 'palas'ın geniş holünden ihtişamlı boy ile suvare elbisesinin eteklerini 
sürüyerek geçen bir feyizli kadın... Belkide bir Zarah Leander, bir Joan Crawford, hele 
bir EdwigeFeuillere!  

İşittiğime göre kısa boylu yıldızların ayakları altına, âşık rolünü oynayan uzun boylu 
erkeklerin, mesela bir Gary  Cooper’in yanında, sinema hilesi olarak yüksek kutular 
koyarlarmış... Bunun hakiki hayatta tatbikine imkân yok! Hem bilmem dikkat ettiniz mi? 
Tarihe yer etmiş büyük kadın tipleri, Semiramis’ler, Salambo’lar, Mesalina’lar, 
Teodora’lar, Pompadur’lar vesaire bize -olduklarının belki de  aksine- hep uzun 
boyluymuş gibi görünürler. Bu onların boylarını bilmediğimizden değil, tarihe geçmek 
için boylu boslu olmayı daha yaraşıklı, daha elverişli bulduğumuzdandır..." (Karay, 
2009e:196).   

Deniz, kadının güzelliğinin parladığı, taçlandığı bir mekândır. Zaten erkeklere göre deniz ve 
kadınlık ayrılmaz bütünlerdir.  Karay'a göre sahilde dolaşan bir kadın, oranın süsüdür. Deniz havası, 
kadının gözlerine başka bir ahenk verir ya da erkekler böyle olduğunu düşünür. Kadınlarla dolu bir 
sahil, rüya âlemi gibidir. 

"Ah bu kadın!  İlle deniz üstünde kadın ve kadın altında deniz! 

İskeleye çıktık; onlar, yıkanacak olan kadınlar, şapkalarının rengârenk ışıkları yüzlerinde 
dalgalanarak kumsala indiler. Deniz, upuzun serilmiş, ıssız, fakat için için memnun, 
bekliyordu. Onda ne baygın, ne hoş bir âşık intizarı seziliyordu... Biraz sonra iskarpinler 
içinde bu sıcakta mahpus kalan yüzlerce çapkın ayak, hamamın merdivenlerinde serinliğe 
kavuşacak, toz ve ter içinde yorgun düşmüş vücutları su kavrayıp saracak, deniz istediği 
kadar çok ve istediği kadar güzel ve taze yüzlerce kadınla hembezm olacaktı... Öyle farz 
ediyorum ki sıcaktan ateş gibi yanan bu ateşli vücutlar serin denize girer girmez, suya 
temas eden yanar bir kor parçası gibi hışıldayacak ve tedricen sönecek..." (Karay, 2009a: 
198). 

Karay, kadın bedeninin çekiciliğini anlatmak için zaman zaman fıkralara da başvurur. Kadın, o 
kadar cazibedardır ki bir papazı bile yoldan çıkarabilir.  

"Papaza ait hikâyelerden bir tanesi de göz görmeyince uzaktan nasihat vermenin kolay 
olduğunu pek vuzuhla anlatır: Yeni evlenmiş bir genç kadın köyün papazına başvurmuş 
ve kocasının kendisine fazla düşkünlüğünden, gösterdiği muhabbet çokluğundan şikâyette 
bulunmuş. Papaz da herifi çağırmış, imsak, perhiz tavsiyeleri vermiş; adamcağız da bu 
tavsiyelere riayet etmeye çalışacağı vadiyle çıkıp gitmiş. Fakat delikanlı ertesi günü, 
seher vakti, papazı yakalayıp acele evine götürmüş; mevsim yazmış, yeni gelin bahçede, 
bir yeşil çardak akında, üstünden yorganı atmış, saçlar darmadağınık, göğüs bağır 
meydanda uyuyormuş. Papaz manzaraya şöyle bir müddet bakmış, bakmış da kocaya 



dönmüş: 'Karının yanına girecek misin,' demiş. 'Yoksa ben gireyim mi?' ”(Karay, 
2009e:146). 

Bedensel güzellik ve kadınlık, erkekler için güçlü bir çekim noktası olsa da yokluk ve açlık 
durumunda erkeklerin hayalini kadın bedeni süsleyemez. Can yakan bir afetle gezen delikanlı 
kıskanılmaz; bir levrek alabilmiş erkek, kıskanılır.  Kadının süsündense billur şişedeki zeytinyağı; 
misk amber kokularındansa bir dilim pastırma kokusu tercih edilir (Karay, 2009e:11). Bu noktada 
ilginç olan, açlığın yarattığı güçlü arzuyla; kadına duyulan arzunun kıyaslanmasıdır.  

Değişmeye mahkûm her şey gibi, güzel kadın algısı da değişmiştir. Hanım hanımcık, tombul 
beyaz kadın, yerini yanık tenli, kaslı, zayıf kadına bırakmıştır. Bu kadın denize girer, dans eder, tenis 
oynar. Asra uygun bir güzeldir. Karay, bu kadın algısından da eski kadın algısından da hoşnut değildir. 
İronisi alttan alta sezilir.  

"Rengi son günlerde tam kıvamını buldu: Penceremden baktığım bütün mahalle evlerinin 
kiremitleri bana hep onun tenini hatırlatıyor. Bu vücut öyle pişkindir, sımsıcak renkli, 
takır takır, kıtır kıtır, parmağını vursan tırnağını sızlatacak kadar serttir. Plajda, yüz 
üstü, upuzun yatarken marangoz dükkânından yeni çıkmış bir ceviz kontrplak gibi güneş, 
teninde göz alıcı akisler yapıyor ve sürdüğüm zaman elim menevişli cilası üzerinden gıcır 
gıcır kayıyor. Öyle senin bildiğin insan cildi tesirinden ziyade bunda bir mobilya teması 
zevki var. Vernik kokusu eksik! (...) 

Sana, leffen, nişanlım Ayten’in -bu lale devri adı modern kızlara pek aykırı düşüyor ve 
içimden değiştirdiği renklere göre benimkine, mesela Alten, Korten, Kirten, Kuruten, 
Karaten, gibi isimler takmak arzusu geliyor!- plajda çekilmiş bir resmini gönderiyorum. 
(...)  

Nişanlım, gördüğün gibi, zayıftır, ama adaleli, pazulu, atletiktir; iyi tenis oynadığı ve 
mükemmel bisiklete bindiği için de şurasından burasından oldukça nasırlıdır.(...)  

Güzellikte hamur, murabba, pelte, sütlaç, peynir ve pamuk asrında değiliz; asrımız 
“betonarme”, yani çimento, çakıltaşı, kum ve demir çubuk halitası asrıdır. Sert, katı, 
dayanıklı; sudan, güneşten, soğuktan, hatta zelzeleden yılmaz sağlam, kunt güzellik 
asrıdır. Bu itibarla da benim nişanlım modern bir huri, şu sırada da modern bir yaz ve su 
perisidir...” (Karay, 2009/7:157-159). 

Refik Halit Karay, yazılarında kadın bedenini anlatsa da onun bir meta olarak kullanılmasına 
karşıdır. Gazetelerde yazılardan çok sarışın bir kızın, mayolu bir sinema yıldızının, eğilip çorabını 
çeken bir kadının fotoğrafının yer almasına kızar. 

Sonuç 

Meşrutiyet'ten Cumhuriyet’e kadın ve kadınlık başka biçimlerde yer bulur Karay'ın 
yazılarında. Yazıları kadınlık hâllerini eleştirse de toplumun değişen algısını göstermesi açısından 
değerlidir. Çöken siyasî ve mali sistemin yansıması olan arada kalmış tipler, yazarın üzerinde ısrarla 
durduğu kadınlardır, özellikle gençlerin cehaletinin boyutunu dillendirir. Kadına sosyal hayatta sınırlı 
mekânlarda rastlanır, kadının birey olarak varlığını göstermesi mümkün değildir. Zihniyet, henüz bu 
kadarını hazmetmemiştir. Refik Halit Karay’ın kadınlara getirdiği eleştirilerinin bir çözümü yoktur. 
Abartısından yakındığı kadın kıyafetlerinin nasıl olması gerektiğini açıklamaz. İkilik içinde kalan 
kadına, gitmesi gereken yön gösterilmez. Yazarın kadına bakışı, İstanbul ve çevresiyle sınırlı 
kalmıştır. Karay, sürgünde yaşamasına rağmen Anadolu kadınını anlatmaz. Kurtuluş mücadelesinde 
yer alan, erkeğe destek veren, silah kuşanan kadın, uydurulmuş bir yalandır ona göre. Yazarın 
Avrupalı kadını ele alışı da buna paraleldir, yazılara konu edilen Avrupalı kadınlar da kent soylu 
kadınlardır. Zaten kadın belli çevrenin dışına çıkmaz onun aktardığı sosyal hayatta.  Sonuç olarak 
diyebiliriz ki Refik Halit Karay, dönemi içinde kadının toplumdaki sosyal yerini ve toplumun kadına 
bakışını belirlemiş ancak kadının bulunduğu yerin değişmesi için bir öneri sunmamıştır.  

 

   



Kaynakça 

 
Enginün, İ., (2014), Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat’tan Cumhuriyet’e (1839-1923 İstanbul), 

Dergâh Yayınları.  
Karay, R. H., (2009/a). Ago Paşa'nın Hatıratı, İstanbul, İnkılâp Kitabevi. 
Karay, R. H., (2009/b). Ay Peşinde, İstanbul, İnkılâp Kitabevi. 
Karay, R. H., (2009/c). Guguklu Saat, İstanbul, İnkılâp Kitabevi. 
Karay, R. H.,(2009/d). Kirpinin Dedikleri, İstanbul, İnkılâp Kitabevi. 
Karay, R. H., (2009/e). Sakın Aldanma, İnanma, Kanma, İstanbul, İnkılâp Kitabevi. 
Karay, R. H., (2009/f). Tanıdıklarım , İstanbul, İnkılâp Kitabevi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


