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Ülkü ÇETĐNKAYA1 

ÖZETÖZETÖZETÖZET    

Türk toplumunda kadın hayatı sosyal, siyasal, dinsel ve kültürel 
faktörlerin etkisi ile yüzyıllar boyunca önemli değişmelere uğramıştır. 
Bu değişim kaçınılmaz olarak Türk edebiyatına da yansımış ve kadın 
konusu, Türk toplumunun geçirdiği medeniyet ve kültür değişimi 
süreçlerine göre, Đslamiyet öncesinde, Đslam kültürü etkisinde ve Batı 
uygarlığı etkisinde olmak üzere üç ayrı döneme ilişkin olarak 
gösterdiği özellikler bağlamında ele alınmıştır.  

Bu çalışmada Türk kadınının bu dönemlerden ilk ikisi içindeki 
yeri üzerinde durulmuş ve özellikle divan edebiyatı temsilcisi şair ve 
yazarların kadına ilişkin yaklaşımlarının, edebî eserlerden seçilen 
örneklerden hareketle değerlendirilmesine çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Divan edebiyatı, divan şiiri, kadın, sevgili. 

AN OVERVIEW OF WOMEN IN DIVAN LITERATUREAN OVERVIEW OF WOMEN IN DIVAN LITERATUREAN OVERVIEW OF WOMEN IN DIVAN LITERATUREAN OVERVIEW OF WOMEN IN DIVAN LITERATURE    

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT    

Turkish women’s life in Turkish society has dramatically 
changed throughout history under the influence of social, political, 
religious and cultural factors. Such a change was inevitably reflected 
onto literature and the “womanly” theme was studied according to the 
process of civilization and cultural changes experienced by Turkish 
society, within the context of features revealed during three different 
periods. These are pre-Islamic period, the period when Islamic culture 
became influential and the period when Western civilization became 
influential. 

In the present study, the role of women during the first two 
periods mentioned above is especially highlighted. Also, approaches 
towards women particularly by divan literature authors and poets are 
discussed by examples from various literary works. 
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GirişGirişGirişGiriş    

Türk toplumunda kadın hayatının, yüzyıllar boyunca büyük 
değişmelere uğradığı görülür. Bu değişmelerin sebebi bir yandan 
toplumsal, siyasal ve dinsel faktörlerin değişim ve gelişimi, öte 
yandan yabancı kültürlerin etkisidir. Türk kadınına edebî eserlerde 
Türk toplumunun geçirdiği bu medeniyet ve kültür değişimi 
süreçlerine göre genel olarak üç dönem çerçevesinde yer verilmiştir2: 

1. Đslâmiyet’ten önce ve göçebelik devrinde: Bu devirde kadın 
devrinin erkek tipine yaklaşır. Onun gibi ata biner, ok atar, kılıç 
kullanır. Hatta düşmanla savaşır. 

2. Yerleşik uygarlık ve Đslam kültürü çevresine katıldıktan 
sonra: Bu dönemde kadın erkekten daha pasiftir. Kadın kahramanlık 
niteliklerini kaybederek bir aşk ve haz konusu olur. 

3. Batı uygarlığının etkisi altına girdikten sonra: Bu dönemde 
kadının sosyo-ekonomik ve kültürel hakları savunulur. Böylece tekrar 
erkekle eşit bir düzeye gelmesi sağlanır. 

Çalışmamızda Türk kadının yukarıda sözü edilen ilk iki dönem 
içindeki yeri ve önemi üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda Türk 
kadının Đslamiyet’ten önce göçebelik devrindeki yerinin ve öneminin, 
Đslam kültürünün etkisine girildikten sonra hangi noktaya geldiği ve 
nasıl bir değişime uğradığı edebî eserlere yansımasından hareketle 
değerlendirilecektir. 

“En eski kaynaklara göre, Küçük Asya’nın, Orta Asya’nın ve 
Doğu Avrupa’nın geniş topraklarına yayılmış olan Türk boylarının 
toplumsal örgütlenmesi, kadına avantajlı bir durum sağlayan, dikkate 
değer derecede faal bir rol atfeden bir takım ilkeleri içermekteydi. Ana 
ve eş olarak kadın, erkeklerle eşit surette aileden sorumlu idiler. 
Çarşafsız olarak kadınlar halk toplantılarında hazır bulunuyor ve 
erkeklerle birlikte çeşitli faaliyetlere katılıyorlardı. Hatta onların 
yanında harpte savaşıyorlardı. Kadınlar erkeklerden daha fazla hukukî 
haklara sahiplerdi.”3 Bunun en açık örneği Dede Korkut hikâyelerinde 

                                                 
2 Emel Doğramacı, Türkiye’de Kadının Dünü ve Bugünü, Türkiye Đş Bankası Kültür 
Yayınları, Ankara, 1989, s. 1.; Mehmet Kaplan, “Dede Korkut Kitabında Kadın”, 
Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar I, Đstanbul, 1976, s. 41. 
3 Danuta Chmielowska, “Nâbî, Vehbî ve Vâsıf’ın Eserlerinde Türk Kadını”, Çeviren: 
Mübahat Türker Küyel, Erdem Dergisi, C. 9, Aydın Sayılı Özel Sayısı II (Sayı: 26), 
Eylül 1996, s. 518. Đslamiyetten önceki Türklerde kadın hakkında bilgi için ayrıca bk. 
Özkan Đzgi, “Đslâmiyetten Önceki Türklerde Kadın”, Türk Kültürü Araştırmaları 
Dergisi, yıl: XI, XII, XIII, XIV, Ankara, 1973-1975, s. 145-160; M. Şakir Ülkütaşır, 
“Türk Toplumunda Kadının Yeri”, Hayat Tarih Mecmuası, Yıl: 3, C. I, Sayı: 4, 1 
Mayıs 1967, s. 46-49.; Gülçin Çandarlıoğlu, “Türk Toplumunda Kadın”, Hayat Tarih 
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görülür. Dede Korkut hikâyelerinde kadında aranan meziyetler 
annelik, kahramanlık, sadakat ve misafirperverliktir. Erkeğin kutsal 
bir sevgiyle bağlandığı üç yoldaşı vardır: Atı, kılıcı ve kadını. Ayrıca 
kadın bir haz ve aşk konusu değildir. Kendisi de erkeğe karşı bir âşık 
tavrı takınmaz. Kadın veya erkeğin aşkı hayatî bir mesele hâline 
getirdiği görülmez. Büyük ve romantik aşklar yerine samimi karı koca 
sevgileri görülür. Bunun nedeni de din ve sosyal baskının olmadığı ve 
sürekli bir hareket hâlinin hâkim olduğu göçebe yaşam tarzıdır.4 

Eski Türklerde kadının toplumsal rolü ve değeri çok önemli 
iken, Đslamiyet’in kabulüyle yaşanan medeniyet ve kültür değişimi ile 
tesir ve nüfuzuna maruz kaldıkları ataerkil aile hayatı ve çeşitli 
ülkelere yapılan fetihler sebebiyle yabancı milletlerle ilişkiler, kadının 
toplumdaki yeri ve önemini büsbütün değiştirmiştir. Osmanlı devleti 
büyük bir imparatorluk hâlini alıncaya kadar kadın, erkek nazarında 
değerli ve saygın bir konuma sahipken giderek doğal ve müşterek 
hayattan soyutlanmış, evde ve kafes arkasında mahsur bırakılmıştır. 
Özellikle Đstanbul’un fethiyle Bizans saltanatı ele geçirildikten sonra 
kadının toplumdaki yeri tamamen silinmiştir.5 Çünkü Đran ve Bizans 
saraylarının harem yaşamının Osmanlı sarayına girmesi, sarayın XV. 
yüzyılda Fatih Sultan Mehmet’in emriyle haremlik ve selamlık olarak 
bölünmesine neden olmuştur. Vezir ve beyler de bu sistemi 
konaklarına getirmişlerdir. Bu şekilde harem ve poligami (çok eşlilik) 
istisnaî şartlar altında ve belli bir sınıf içinde de olsa yayılmaya 
başlamıştır. Böylece özellikle şehirlerdeki Türk kadını yaşamını 
haremin gizliliği içinde geçirmeye başlamıştır.6 Kadının bu kapalı ve 
yabancı gözlerden uzak yaşamının gerekçesini Câhız şöyle ifade 
etmiştir. “Evleri çevreleyen yüksek duvarlar, sağlam kapılar, sık 
perdeler, hadım edilmiş özel hizmetçiler, sütanalar, kadın hizmetçi ve 
dadılar edinmek sırf kadınları korumak ve onlardaki güzellik ve haz 
nimetini muhafaza için yapılır.”7 

                                                                                                         
Mecmuası, C. I, sayı: 4,  Mayıs 1966, s. 21-28.; Meral Altındal, Osmanlıda Kadın, 
Altın Kitaplar Yayınevi, Đstanbul, 1994, s. 9-12. 
4 Mehmet Kaplan, agm., s. 41.; Müjgan Cunbur, “Dede Korkut Oğuznamelerinde 
Kadın”, Türk Yurdu, 50 (11) Şubat 1960, s. 53-54.; Murat Özmen, “Dede Korkut 
Hikayelerinde Kadın ve Aile Đçi Đlişkileri”, Ilgaz, Yıl: 6, Sayı: 67, Nisan 1967, s. 17-
18. , Meral Altındal, age., s. 11. 
5 Faruk Sümer, “Osmanlılarda Kadın ve Aile Hayatı”, Resimli Tarih Mecmuası, Sayı: 
67, Temmuz 1955, s. 3934; A. Sırrı Levend, age., s. 581.  
6 Emel Doğramacı, age., s. 5.; Hilmi Ziya Ülken, , “Türkiye’de Kadın Hayatının 
Tekâmülü ”, Kadının Sosyal Hayatını Tetkik Kurumu Aylık Konferanslar 1953-1964, 
Kadının Sosyal Hayatını Tetkik Kurumu Yayınları, Ankara, 1967, s. 121. 
7 Câhız, “Aşk ve Kadınlar Hakkında Risale”, Đbn Sînâ vd., Aşk Risaleleri, Tercüme: 
M. Fatih Birgül, Sır Yayıncılık, Đstanbul, 2000, s. 27. 
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Đslam dini, kadın ve erkeğe insan olarak aynı değeri verdiği 
hâlde, bazı müçtehit ve fakihlerin Đslamî nasları (delil niteliğindeki 
ayet) yanlış tefsirleri ve bu tefsirlerin yanlış uygulanmaları sonucunda 
Müslüman kadının toplumdaki değeri sarsılmıştır.8 Öte yandan 
Đslâmiyetin kabulünden sonra Arap ve Fars kültür dairesinden gelen 
Arap, Fars ve Hint gelenekleri de kadına bakıştaki olumsuz 
gelişmeleri etkileyen en önemli nedenlerdendir.9 Örneğin Đran millî 
dini Zerdüştîliğe göre kadın her türlü pisliğin, kötülüğün ve fenalığın 
sembolüdür. Zerdüşt dininde kötülüğü simgeleyen tanrıların hepsi 
kadındır. Yine “geleneksel Hint anlayışında evlilik erkeklere fizikî 
ihtiyaçlarını gidermek için tavsiye edilir. Aşkın ve kadınla 
paylaşılacak düşünce ve duyguların erkeğin kişiliğine olumsuz etki 
yapacağı görüşü yaygındır. Arap-Fars anlayışı da kadını erkeğin 
denetlemesi gereken tehlikeli bir varlık olarak kabul eder.”10 Sonuçta 
Đslamiyet’i Türklerden önce kabul eden Đranlılar, eski dinlerinden 
gelen bu tür inanç kalıntılarıyla Osmanlı toplumunun kadın 
konusundaki düşüncelerini de etkilemiştir.11 

Bütün bu nedenlerledir ki Dede Korkut hikâyelerinde müstesna 
ve kutsal bir yeri olan kadının, Đslâm kültürü etkisi altına girildikten 
sonraki edebî ürünlerde bu değerini kaybettiği, âdeta kötülük sembolü 
olarak anlatıldığı görülür. Bu anlayış daha XI. yüzyılda Yusuf Has 
Hâcip tarafından yazılan Kutadgu Bilig gibi Đslamî edebiyatın ilk 
ürünlerinde bile görülmeye başlar. Kutadgu Bilig’de Yusuf Has Hâcip 
“Sana son sözüm: Kız doğmazsa, doğarsa da yaşamazsa daha iyi olur. 
Dişileri dışarı çıkarma, yemede içmede birlikte bulunma, evden dışarı 
çıkarırsan doğru yoldan ayrılırlar. Dişide vefa yoktur. Gözü baksa bile 
gönlü başka tarafta olur. Kadın yüzünden nice erkeklerin nesli kesildi, 
niceleri toprak oldu. Nice asiller toprağa gömüldü” demiştir.12 

Kutadgu Bilig gibi, Türklerin Đslamiyeti kabulünden sonra 
yazılmış ilk edebî eserlerde kadının Dede Korkut hikâyelerinde 
anlatılan toplumsal değer ve öneminin sarsılmaya başladığı 
görülmekle birlikte, XV. yüzyıla kadarki dönemde yazılmış eserlerde 
kadının eski itibarlı konumunu tümüyle yitirmediği görülür. Örneğin 
büyük şair Mevlana’nın, eserlerinde kadını gerçek değer ve saygınlığı 

                                                 
8 Müjgan Cunbur, “Fuzuli’nin Eserlerinde Kadın”, Türk Kadını, 2 (16) Eylül 1967, s. 
6. Đslam dininin kadına bakışı konusunda bk. Bahriye Üçok, “Đslâmiyette Kadın”, 
Türk Kadını, 4(40), Eylül 1969, s. 8-10. 
9 Umay Günay, agm., s. 4. 
10 Umay Günay, agm., s. 7. 
11 Emel Doğramacı, age., s. 4.; Meral Altındal, age., s. 9. 
12 Umay Günay, agm., s. 7.; Emel Doğramacı, age.,  s. 7-8.; Meral Altındal, age., s. 
12. 
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ile ele aldığını Mesnevî’nin birinci cildinde ve Fîhi Mâ-fîh’te görmek 
mümkündür.13 

XIII. yüzyıldan XIX. yüzyılın ikinci yarısına kadar yaklaşık altı 
yüzyıllık divan edebiyatı geleneği içinde kadın şairlerin sayısının 
erkek şairlerin sayısıyla kıyaslanamayacak kadar az oluşu da Osmanlı 
edebiyatında kadınlara düşen pay hakkında fikir vericidir.14 Kadın 
şairler tezkire yazarlarınca da edebiyatın aslî üyeleri olarak 
görülmemiş, bir alt grup olarak değerlendirilmişler, hatta kadın 
taifesinden olmaları onların ayıbı olarak gösterilmiş, “nakısatü’l akl 
zümresinden” olduklarına dair ifadeler kullanılmış,15 bu da onların 
edebiyat içinde yer edinmelerine izin vermemiştir. Zaten kadın 
şairlerin “söyledikleri şiir, kısmen Mihrî hariç tutulursa, bir kadın 
kalbinde mevcut bulunabilecek duyguların ifadesi olmaktan ziyade, 
dönem edebiyatının klişeleşmiş mazmunlarıyla terennüm edilen bir 
erkek kalbinin yansımalarını verir. Rağbet ettikleri şiir türünün daha 
ziyade gazeller, en çok da nazireler olduğu düşünülürse, bu dönemde 
kadın şairlerin, erkek duyarlığı etrafında klişeleşen bir edebiyatın 
ağırlığı altında varlık gösteremedikleri fark edilir.”16 Nazan Bekiroğlu 
bunun nedenini şöyle açıklar: “Kadının en önemli meziyetinin 
‘kendisinden bahsettirmemek’ olduğunun kabul gördüğü toplumsal 
psikoloji içinde, şiir biçiminde olsun kendisinden söz etmek, 
duygularını, aşklarını, acılarını, ümitlerini, kısacası manevi cazibesini 
sergilemek, yani kendisinden bahsedilmesine izin vermiş olmak kadın 
şair için sakınılması gereken bir durumdur. Bir başka deyişle manevî 
cazibe de en az maddî cazibe kadar setri gerektirir.”17 

Divan edebiyatınDivan edebiyatınDivan edebiyatınDivan edebiyatında kadına bakışda kadına bakışda kadına bakışda kadına bakış    

Đslam kültürü etkisinde gelişen bir dönemin edebiyatı olan divan 
edebiyatında özellikle XV. ve XV. yüzyıldan sonraki yüzyıllarda 
yazılmış edebî ürünlerde kadın hemen daima kötü imajla yer alır. A. 
Sırrı Levend bu konuda “Hiçbir vesika kadının bu hakîr mevkiini 

                                                 
13 Müjgan Cunbur, “Mevlâna ve Kadınlık”, Türk Kadını, 1 (7), Aralık 1966, s. 6-8. 
14 Divan edebiyatında kadın şairler, eserleri ve şairlikleri konusunda bk. Zehra Toska, 
“Divan Şiirinde Kadın Şairlerin Sesi”, Türk Edebiyatı Tarihi, C. 2, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Yayınları, Đstanbul, 2006, s. 670-680.; Zehra Toska, “Kadın Edebiyatına 
Dair”, Sanat Dünyamız, 63, 1996, s. 45-59.; Nazan Bekiroğlu, “Osmanlıda Kadın 
Şairler ”, Osmanlı, C. 9, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 1999, s. 802-812.; Kemal 
Sılay, “Erkeğin Ağzından Söylenen Gazel: Osmanlı Kadın Şairleri ve Ataerkilliğin 
Gücü”, Modernleşmenin Eşiğinde Osmanlı Kadınları, Çeviren: Necmiye Alpay, 
Toplumsal Tarih Vakfı Yayınları, Đstanbul, 2000, s. 188-203. 
15 Kınalızade’nin Zeynep Hatun ve Mihri Hatun ile ilgi li verdiği bilgiler arasında 
bu ifadeler açıkça görülür. bk. Đbrahim Kutluk, age., C.I, s. 435, C. II, s. 934-935. 
16 Nazan Bekiroğlu, agm., s. 803. 
17 Nazan Bekiroğlu, agm., s. 810. 
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edebî vesikalar kadar ifade ve tesbit edemez.” demektedir. Nitekim 
başta divanlar, mesneviler ve pend-nâmeler olmak üzere pek çok 
edebî eserde kadının şeytan, kaşık düşmanı, baykuş, akrep ve yılana 
benzetildiği; kadın için saçı uzun aklı kısa, nâkısatü’l-akl (aklı eksik), 
ahmak, yalancı, süs ve zevk düşkünü, vefasız, güvenilmez, sadakatsiz, 
hain, kurnaz, aldatıcı, hilekâr, fettan vb. gibi daha pek çok olumsuz 
sıfatın yaygın olarak kullanıldığı görülür. Belli başlı divanlardan, 
mesnevilerden, pend-nâmelerden ve konuyla ilgili kaynaklardan 
yapılan taramalar sonucunda elde edilen ve değerlendirilen aşağıdaki 
örneklere bakıldığında, divan edebiyatında kadına ilişkin bu olumsuz 
bakış açıkça görülecektir. 

Kadın hilekârdır, kötüdür; kadına inanKadın hilekârdır, kötüdür; kadına inanKadın hilekârdır, kötüdür; kadına inanKadın hilekârdır, kötüdür; kadına inanılmaz, güvenilmezılmaz, güvenilmezılmaz, güvenilmezılmaz, güvenilmez::::    

Divan şairlerinin eserlerinde kadın hakkında dile getirdikleri 
olumsuz bakış açılarının başında kadınların hilekâr, yalancı, 
güvenilmez ve inanılmaz oldukları gelir. Kadınların hilekârlıkları ve 
fettanlıkları ile pek çok kötülüğe ve belaya sebep oldukları, bundan en 
çok erkeklerin zarar gördüğü, bu nedenle erkeklerin kadınlardan 
kaçınmaları ve onlara uymamaları gerektiği vurgulanır. 

Cinânî Allah’ın kadınların çok hilekâr olduklarını bildirdiğini, 
onların hilelerinden kurtuluş olmadığını, hile ile erkek arslanların 
kediye benzediğini, kızgın, kükreyen bir arslanın geyiğe döndüğünü 
ve boynuzlarının gökyüzüne kadar uzadığını söyler. Dolayısıyla 
kadınların hileleri ile kedi gibi evcilleşen ya da geyik gibi uysallaşan 
erkek aslanların, bu hileleri görememelerini geyiğin boynuzlarının 
göğe çıkması olarak nitelendirir: 

Dimişdür ÒudÀvend-i ümmìd ü bìm 
Olur zenlerüñ keydi àÀyet èaôìm 
Zenüñ olmayup mekrine mühtedì 
Olur şìr-i ner keydi ile kedi 
Yilüp yollarında miåÀl-i peyik 
Olur niçe şìr-i jiyÀnlar geyik 
Çıúup evc-i èayyÿúa boynuzları 
Úalur görmez olur iki gözleri18 

Hamdullah Hamdî, Yusuf u Züleyha mesnevisinde Züleyha’nın 
Yusuf’a cinsel tacizleri üzerine, Peygamber’in kadınların şeytanın 
ipleri olduğunu söylediğini öne sürerek, bu iplerin bela ve fitne 
olduğunu, erkekleri hilekârlıkları ile bağladıklarını söyler: 

Óaøret-i tÀbdÀr-ı óabl-i Raóìm 
Didi zenler durur óibÀl-i racìm 

                                                 
18Mustafa Özkan, Cilâu’l-Kulûb (Giriş, Đnceleme, Metin, Sözlük), Đstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, Đstanbul, 1990, s. 205-206. 
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Ne belÀdur ne fitnedür bu óibÀl 
Bend iderler ricÀli olsa cibÀl19 

Hamdî, ayrıca kadınların peygamberlere bile hile yaptığını, bu 
nedenle kadına inanmamak gerektiğini şöyle ifade eder:  

Er iseñ èavrete inanma aòı 
èAvret Àl itdi enbiyÀya daòı20 

Larendeli Hamdî de Leyla vü Mecnun mesnevisinde, kadının 
hile alameti olduğunu belirtir. Ona göre kadınların işi dost gibi 
görünüp düşmanlık etmektir. Kadının dostluğu da düşmanlığı da 
kötülüğe yol açar, çünkü onların hilelerinin sonu yoktur: 

Nedür èavret nişÀnegÀh-ı nìreng 
Đşi ôÀhirde ãuló u maènìde ceng 
èAdÿlıú itse ÀfÀt-ı cihÀndur 
Çü dost ola helÀk-i dìn ü cÀndur 
Ne deñlü olsa temåìl ü óikÀyet 
Zenüñ efsÿnına yoúdur nihÀyet21 

Lâmi’î, kadınların içleri kötülükle dopdolu olduğu için dışlarına 
bakıp aldanmamak gerektiğini; hile, yalan, fitne ve sahtekârlığın 
kadınlara miras kalmış bir sanat olduğunu söyler. Şair, açıkça 
belirtmemekle birlikte bu mirasın kadınlara Hz. Âdem’i cennetteki 
yasak meyveyi yemeye ikna ederek cennetten kovulmalarına sebep 
olan Hz. Havva’dan kalmış olduğunu kastetmektedir22: 

Zenlerüñ dışlarına aldanma 
Đçleri dopdolu óabÀåetdür 
Mekr ü tezvìr ü fitne vü telbìs 
Bunlara ãanèat-i verÀsetdür23 

Kemal Paşazâde’ye göre kadınların yalancılığı, hilekârlığı sabır 
ve hoşgörü sınırlarını aşar. Kadınlar sabır ve hoşgörü seddini dilleri ile 
yıkarlar. Oysa dilsiz olan kadın ne hoştur. Bu nedenle asla kadınlara 
inanmamak gerekir. Kadınların her davranışında bir hile vardır. 
Kadınlardan uzak olan Hakk’a yakındır. Yeryüzünde ilk kan dökme 
olayı kadın yüzünden yaşanmış, Kâbil Hâbil’i kadın yüzünden 

                                                 
19 Zehra Öztürk, Óamdu’llÀh Óamdì’nin Yÿsuf ve ZelìòÀ Mesnevisi, 2C., Harvard 
Üniversitesi Yakındoğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü, Harvard, 2001, s. 137.  
20 Zehra Öztürk, age., s. 15. 
21 Rıfat Kütük, Larendeli Hamdî’nin Leyla ile Mecnun Mesnevisi (Metin, Đnceleme ve 
Diğer Leyla Đle Mecnun Mesnevileriyle Mukayesesi), Atatürk Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Erzurum, 2002, s. 588. 
22 Âdem ile Havva’nın cennetten kovulmaları ile ilgili bilgi için bk. Onay Ahmet 
Talât, Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar, Hazırlayan: Cemâl Kurnaz, Türkiye 
Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 1993, s. 15-17. 
23 A. Sırrı Levend, age., s. 582. 
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öldürmüştür.24 Kadınların aklı ve dini eksiktir, içi dışı bir değildir; 
onlar düşünmeden ve aceleyle iş yaparlar. Bu yüzden tıpkı Hz. 
Süleyman’ın yüzüğünü karısının Süleyman sanarak cine verip felakete 
sebep olduğu gibi felakete sebep olurlar. Şeytana bile hileyi öğreten 
kadınlar cin (şeytan) ile Süleyman’ı birbirinden ayırt edemeyecek 
kadar akılsızdırlar.25 Âdem’in cennetten kovulmasına da kadın 
(Havva) neden olmuştur. Kadınlar büyü konusunda da insanlara büyü 
öğretmek üzere yeryüzüne gönderildiği rivayet edilen Hârut adlı 
meleği bile geride bırakırlar; yaptıkları büyü ile Hârut’u baş aşağı 
getirirler.26 Şair tüm bunlardan dolayı, kadınlara uyanın başının 
dertten kurtulmayacağını, onların nice ayıpsız kişileri ayıplı hâle 
getirdiklerini, nice aslan gibi cesaretli kişileri ahu gibi 
uysallaştırdıklarını belirtir: 

Egerçi kişi òoşdur ãabr úıla 
Degül ol óadde kim bu sed yıúıla 
Zen-i mekkÀredür bu seddi bozan 
Niçe sedd-i Sikender bozdı bu zen 
Dilidür bunlaruñ bu sed külüngi 
Ne òoşdur bunlarun lÀli vü güngi 
Çü bildüñ aãlını bu dÀstÀnuñ 
äaúın olma emìn mekrinden anuñ 
Ki mekri muókem ü keydi metìndür 
Bulardan dÿr olan Óaúú’a yaúındur 
Çekerler àamzelerden tìà-ı nìreng 
Ciger úanın iderler yüzlere reng 
Yirüñ yüzinde evvel úan dökilmek 
Bu èavretler ucından oldı bì-şek 
Bulardan ötrü úÀtil oldı ÚÀbil 
Bulardan ötrü maútÿl oldı HÀbil 
Bulardur “nÀúıãÀtü’l-èaúl ve’d-dìn”27 

                                                 
24 Hâbil, Hz. Âdem’in küçük, Kâbil büyük oğludur. Babalarının şeriati hükmüne 
Đklîmâ adlı kızkardeşlerini nikâhla alma meselesinden kavga etmişler ve Kâbil Hâbil’i 
taşla öldürmüştür bk. Ahmet Talât Onay, Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar, 
Hazırlayan: Cemâl Kurnaz, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 1993, s. 186. 
25 Hem peygamber hem hükümdar olan Hz. Süleyman, üzerinde ism-i a’zamın yazılı 
olduğu yüzüğü ile dünyaya, bütün mahlûkata, rüzgârlara hükm edermiş. Tahtını 
rüzgârlar taşırmış. Hz. Süleyman bu yüzüğünü bir gün karısı Âmine’ye emanet 
etmiştir. Süleyman şekline giren bir cin hile ile Âmine’den yüzüğü alır. Burada cini 
Süleyman’dan ayıramayan Âmine’ye telmihte bulunulmaktadır. Bu efsane hakkında 
bilgi için bk. Ahmet Talât Onay, Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar, Hazırlayan: 
Cemâl Kurnaz, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 1993, s. 381. 
26 Burada telmih yapılan Harut ve Marut efsanesi ile ilgili ayrıntılı bilgi için bk. 
Ahmet Talât Onay, Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar, Hazırlayan: Cemâl Kurnaz, 
Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 1993, s. 194-195. 
27 nÀúıãÀtü’l-èaúl ve’d-dìn : Aklı ve dini eksik olanlar. 
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Ùaşı ãıdú u ãafÀ içi ùolu kìn 
Đşin fikr itmez işler ive ive 
SüleymÀn’uñ virür mührini dìve 
Çi ger dìv’ögredürler rìvi bunlar 
SüleymÀn’dan seçemez dìvi bunlar 
CinÀnı Ádem’e ùar eylediler 
SiyÀvūş’uñ yirin nÀr eylediler 
Ùaşı nÿr oldı bunlaruñ içi nÀr 
Elinde tÀze gül dÀmÀnı pür-òÀr 
Bular çün depredeler siór ile dil 
äalar baş aşaàa HÀrÿt-ı BÀbil 
Bulara uyanuñ başı úayudur 
Ki mekri bunlaruñ dipsüz úuyudur 
Niçe bì-èaybı pür-Àhÿ iderler 
Niçe arslanları Àhÿ iderler28 

Şairler, kadınların hilekârlıklarına değinirken onlardan uzak 
durmak, onlarla dost olmamak ve sohbet etmemek gerektiğini 
vurgulamışlardır. Çünkü kadınların hilelerine maruz kalmak bir 
derttir. Bu derdin de çaresi yoktur. Allah herkesi kadınlardan 
korumalıdır. Mesela Sünbülzade Vehbî Lutfiyye’sinde oğlu 
Lütfullah’a öğüt verirken kadınların hilesinden sakınmasını, 
öylelerinin semtine bile bakmamasını, güzelliği ile çimen tazeliğinde 
bile olsa orta malı kadına talip olmamasını, onların hilesinin çok 
büyük olduğunu belirtir: 

Mekr-i mekkÀreden eyle óaõeri 
Đtme ol semte ióÀle naôarı 
Olma òˇÀhişger-i òaørÀ-yı dimen 
Óüsn ile olsa daòi tÀze çemen 
Anlaruñ keydi imiş keyd-i èaôìm 
Óıfô ide cümleyi ol Rabb-i raóìm29 

Benzeri şekilde Cinânî de vefasızlığı âdet hâline getirmiş 
kadınlardan kaçmak, onlarla sohbet bile etmemek gerektiğini, 
sürümsüz mala revaç olmadığı gibi kadınların kötülüklerine ihtiyaç 
olmadığı için adlarının bile anılmamasını söyler ve Allah’ın böyle 
kadınların hepsini kahretmesini diler: 

Zen-i bì-vefÀnuñ bilüp èÀdetin 
Úaçup iòtiyÀr eyleme ãoóbetin 
CinÀnì çü kÀsidde olmaz revÀc 

                                                 
28 Mustafa Demirel, KemÀl Paşa-zÀde (Şemse’d-dìn Aómed bin SüleymÀn) Yÿsuf u 
ZelìòÀ, Harvard Üniversitesi Yakındoğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü, Harvard, 
2004, s. 185-186. 
29 Süreyya A. Beyzadeoğlu, Sünbülzâde Vehbî: Lutfiyye, Milli Eğitim Bakanlığı 
Yayınları, Đstanbul, 2004, s. 149. 
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Zenüñ õemm ü úadóine yoú iótiyÀc 
Sükÿt eyleyüp añma zen nÀmını 
ÒudÀ úahr ide òÀãı vü èÀmını30 

Edirneli Nazmî, kadınlarıyla baş başa fazla vakit geçiren 
şeyhlerin haşmetinin eksileceğini, onlarla sıkı fıkı olmanın sonunda 
her erkeği yoldan çıkaracağına işaret eder: 

Zenleriyle ger ola çoú òalveti 
Şehlerüñ naúã olur andan óaşmeti 
DÀéim olan hem-dem idinmek zeni 
Olısar her merdüñ Àòir reh-zeni31 

Nazmî aşağıdaki beyitlerinde ise kötü kişilerle yakınlaşmanın 
insanı aşağılayacağını, bu türlü kişilerden birinin de kadınlar 
olduğunu, kadınlarla sohbetin erkekleri aşılması güç bir belaya 
sürükleyeceğini, akıllı bir erkeğin kadına hiç yüz vermeyeceğini, hatta 
bir kadını bir darı tanesine bile değişmeyeceğini dile getirir: 

Ülfet itmek pes kişi bed-keslere 
Meyldür maènìde òÀr u òaslara 
äoóbet-i zendür biri hem ol daòi 
Erlere müşkil belÀdur ey aòi 
Hìç yüz virmez òıredmend er zene 
Bir zeni almaz daòi bir erzene32 

Dolayısıyla erkek, bu kadar kötülük sebebi olan, değersiz 
görülen ve kendisinden uzak durulması gereken kadının aklına ve 
sözüne uymamalı, ona güvenmemelidir. Mesela Ahmedî, her kim 
kadına danışarak iş yaparsa o işten hayır gelmeyeceğini söyleyerek 
kadına uymamak gerektiğini vurgular: 

èAvret ile kim úılursa meşveret 
Olmaz ol anıñ işinde meymenet33 

Zarîfî, Pend-name’sinin “Đctinab-ı Güfte-i Avret ve Oglan” 
başlıklı bölümünde kadın ve çocuk sözüyle iş yapmaktan 
kaçınılmasını öğütler. Çünkü onların sözüyle iş yapan kişi dostuyla 
düşman olur, rezil olmaktan kurtulamaz. Böylece aklına ve 
düşüncelerine değer verilmesi noktasında erkeğin gözünde kadının 
çocuktan farklı olmadığı anlaşılmaktadır: 

Diñle pendüm ey püser gel özine 

                                                 
30 Mustafa Özkan, age., s. 215. 
31 Kudret Altun, Edirneli Nazmî: Pend-name-i Nazmî (Tercüme-i Pend-nâme-i Attar) 
Đnceleme-Metin-Sözlük, Kayseri, 2004, s. 86. 
32 Kudret Altun, age., s. 91. 
33 Zehra Piroğlu, Ahmed Mürşidî’nin Yûsuf u Züleyhâ Mesnevîsi I. Bölüm, Selçuk 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yayımlanmamış Lisans 
Tezi, Konya, 1993, s. 82. 
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Baúma èavret ile oàlan sözine 
Dostuñ ile seni düşmÀn eyleye 
Đşine ãoñra peşìmÀn eyleye 
Anlaruñ söziyle iş iden kişi 
Masòaralıúdan emìn olmaz başı 
èÁúil iseñ ùut sözüm ey yüzi aú 
Sözlerine anlaruñ ùutma úulaú34 

Fedaî, kesinlikle kadınların isteğiyle değil, aklın ışığıyla iş 
yapmayı tavsiye eder. Çünkü kendisi kadının isteğine uyduğu için 
tuzağa düşmüş ve sonunda her şeyini kaybetmiştir: 

Pend-i åÀnì bu ki nÿr-ı èaúl ile meşàÿl oluñ 
Zen murÀdı üzre zinhÀr itmeñüz peyveste kÀr 
Ben murÀd-ı zenden oldum dÀm-ı şerr-i dìve bend 
K’Àòir elden gitdi esbÀb ile ol èÀlì şikÀr35 

Fedâî aşağıdaki beytinde ise, mal hırsından uzak olmayı ve 
kadına güvenmemek gerektiğini vurgulamaktadır: 

Óırã-ı mÀl u iètimÀd-ı zenden it perhìzi ùut 
DÀmen-i Óaúú u èazìzÀn ìn naãìóat gÿş dÀr36    

Ahmedî, kibar kişilerin kadına mahkûm olduklarını, kadının 
sözünden çıkmadıklarını söyler. Şair bu beytiyle, hem kadını dinleyip 
onun isteklerini yerine getiren erkekleri eleştirmekte hem de kadın 
sözünün tutulmaması gerektiğini savunmaktadır: 

Böyledür èÀdetleri nesl-i kibÀr 
èAvretiñ maókÿmıdır sözin ùutar37 

Sonuç olarak kadınların hile ile yaptıkları kötülüklerden son 
derece mustarip oldukları anlaşılan Hamdî, Ahmed Mürşidî ve 
Erzurumlu Zihnî kadınların hilekârlığından erkekleri koruması ve 
yeryüzünde hilekâr kadın kalmaması için Allah’a dua ederler: 

Keyd ile zen èazìz’i òˇÀr eyler 
Mekr ile fikrini figÀr eyler 
Merdi zen mekri úılmasun èÀciz 
Zen-i mekkÀre úalmasun hergiz38 
*** 
YÀ ĐlÀhì ol óabìbiñ óürmeti 
Bizlere gösterme mekr-i èavreti 

                                                 
34 Mehmet Arslan, Pend-name-i Zarifî, Sivas, 1994, s. 49. 
35 Bilal Çakıcı, Fedaî Hayatı, Edebî Kişiliği ve Divanının Tenkitli Metni, Ankara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 
2005, s. 334. 
36 Bilal Çakıcı, agt., s. 335. 
37 Zehra Piroğlu, agt., s. 49. 
38 Zehra Öztürk, age., s. 145. 
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Sen bizi úayd eyle óıfôıñ bÀàına 
Girmeyelim zenleriñ ùuzaàına39 
*** 
Đtme zebÿn mekr-i zen-i bì-óayÀ beni 
Beytü’l-óarìm-i cÿduñı dÀrü’l-mülÀùıf it40 

Kadın yalancıdırKadın yalancıdırKadın yalancıdırKadın yalancıdır::::    

Kadınların hilekârlıkları gibi yalancı ve doğruluktan uzak 
olduklarına dair düşüncelerin de sıkça dile getirildiği görülür. Mesela 
Taşlıcalı Yahya, Hamdullah Hamdî ve Kemal Paşazâde aşağıdaki 
beyitlerinde yalancı, bir dediği bir dediğini tutmayan kadınların aklına 
ve sözüne itibar edilemeyeceği için er kişinin kadın sözüne uymaması 
gerektiğini vurgularlar. Her üç şaire göre kadınların yalancılığının 
nedeni, Allah’ın kadınları erkeğin kaburga kemiğinden yaratmış 
olmasıdır. Çünkü erkeğin kaburga kemiği eğridir. Dolayısıyla kadınlar 
da yaradılış gereği eğri yani doğruluktan uzaktırlar. Bu nedenle 
onlardan doğruluk beklenmemelidir: 

ZenÀnuñ çaròa beñzer fikr ü rÀyı 
Döner bir dürlü eyler mÀ-cerÀyı 
Zenüñ èahdi ãınuú úavli yalandur 
Denì dünyÀ gibi nÀ-mihrbÀndur 
Olur èavretlerüñ mekri ziyÀde 
MübÀşir olsalar úaãd-ı fesÀda 
Girer bir vech ile göñline Đblìs 
Đder bir Àdeme yüz dürlü telbìs 
Anı kim egriden òalú itdi MevlÀ 
Úomaz egriligin aãlÀ vü úaùèÀ 
HevÀsına uyan keştìye beñzer 
Olur egrisi ùoàrusından ekåer41 
*** 
Zeni pehlÿ-yı çepden eyledi Óaú 
Egrinüñ óÀli egridür muùlaú 
Sen eger ùoàrıyı bilürseñ [i] yÀr42 
Ùoàrılıú umma egriden zinhÀr43 
*** 
Ne ola èavretüñ èaúlı sözi ne 

                                                 
39 Zehra Piroğlu, agt., s. 81 
40 Muhsin Macit, Erzurumlu Zihni Divanı, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, 
1996, s. 125.  
41 Mehmed Çavuşoğlu, Yahyâ Bey Yûsuf ve Zelîhâ (Tenkidli Basım), Đstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, Đstanbul, 1979, s. 94. 
42 Sen eger ùoàrıyı bilürseñ [i] yÀr (nüsha): Egriyi ùoàrı bilürseñ ey yÀr M. ; [i]: ey M. 
(M.= Alıntı yapılan metin) 
43 Zehra Öztürk, age., s. 143. 
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Er oldur k’uymaya èavret sözine 
Degüldür óaú bularuñ sözi muùlaú 
Meger Óaú bir diyeler yÀ yoàurt aú 
Yaradılmış durur pehlÿ-yı çebden 
Bulara rÀstlıú yoú ol sebebden 
Bular egrü durur ùoàru olmaú olmaz 
Eyegü uvanur ùoàrılmaú olmaz44 

Hamdî ve Kemal Paşazâde kadınların yalan söylediklerinde 
yalanlarını gizlemek için sahte gözyaşı döktüklerini ve bu şekilde çok 
canlar yaktıklarını da vurgularlar: 

Zen çerÀà-ı dürÿàa virse fürÿà 
Revàanı olur anuñ eşk-i dürÿà 
Virse bu revàan ol çerÀàına dem 
Yaúa bir demde bir niçe èÀlem45 
*** 
ÇerÀà-ı kiõbi çün rÿşen úıla zen 
Virür gözi yaşından aña revàan 
Bu revàanla çü çerb ide çerÀàın 
ÚarÀr u ãabruñ od eyler ùuraàın 
Çü èavret mekr odın ide fürÿzÀn 
Úılur biñ şìr-i ner baàrın biryÀn46 

Kadının aklı eksiktir (saçı uzun aklı kısadır), ahmaktır, iyiyi Kadının aklı eksiktir (saçı uzun aklı kısadır), ahmaktır, iyiyi Kadının aklı eksiktir (saçı uzun aklı kısadır), ahmaktır, iyiyi Kadının aklı eksiktir (saçı uzun aklı kısadır), ahmaktır, iyiyi 
kötüden ayıramazkötüden ayıramazkötüden ayıramazkötüden ayıramaz::::    

Divan şairlerine göre de kadın yaradılış itibariyle eksik akıllıdır. 
Mesela Müridî’nin Pend-i Ricâl mesnevisinde Allah’ın insanı 
yaratırken on aklın birini kadına, dokuzunu erkeğe bahşettiği 
belirtilmiş ve erkeğin her bakımdan olduğu gibi akıl bakımından da 
kadından kat kat üstün olduğu vurgulanmıştır: 

Óaú TaèÀlÀ èaúlı úaç baòş eyledi 
Er ü èavret üzre úaç úısm eyledi 
Şeyò eyitdi èaúl ondur birisi 
èAvretüñ oldur erüñdür girüsi47 

Feda’î’nin aşağıdaki beytinde ise sevgili konumundaki kadın, 
nâkısatü’l-akl (eksik akıllı) olarak anılmaktadır: 

Bir nÀúıãatü’l-èaúla èaceb mi ide bende 
Semèine k’ire óüsni SüleymÀn’ı maóabbet48 

                                                 
44 Mustafa Demirel, age., s. 181. 
45 Zehra Öztürk, age., s. 143. 
46 Mustafa Demirel, age., s. 182. 
47 Atabey Kılıç, Müridî ve Pend-i Ricâl Mesnevisi (Đnceleme-Tenkitli Metin-Dizin), 
Akademi Kitabevi Yayınları, Đzmir, 2005, s. 163. 
48 Bilal Çakıcı, agt.,  s. 399. 
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Kemal Paşazâde, kadınların aklının ve dininin eksik olduğunu, 
dışarıdan doğruymuş gibi görünseler de içlerinin kinle dolu 
bulunduğunu, işlerini düşünüp taşınmadan, acele bir şekilde yaptıkları 
için iyiyi kötüyü ayıramadıklarını, bu yüzden Süleyman’ın mührünü 
de cine kadının verdiğini söyler: 

Bulardur “nÀúıãÀtü’l-èaúl ve’d-dìn”49 
Ùaşı ãıdú u ãafÀ içi ùolu kìn 
Đşin fikr itmez işler ive ive 
SüleymÀn’uñ virür mührini dìve 
Çi ger dìv’ögredürler rìvi bunlar 
SüleymÀn’dan seçemez dìvi bunlar50 

Enderunlu Fâzıl da kadınların saçının uzun aklının kısa 
olduğunu, bu nedenle onların sözüne aldanmamak gerektiğini söyler: 

äaçına baàlanup aldanma zenÀnuñ sözine 
Sevdügüm èaúl-ı nisÀ geh uzanur geh úıãalur51 

Cinânî ve Edirneli Nazmî, kadın doğru ve sağlam bir akla sahip 
olmadığı için akıllı ve olgun bir erkeğin kadının aklına ve düşüncesine 
itibar etmemesi gerektiğini, kadınla fikir alışverişinde bulunmanın da 
sakıncalı olduğunu şöyle ifade eder: 

Eger merd iseñ olıcaú rÀy-zen 
Senüñle ãaúın úılmasun rÀy zen52 
Zenüñ èaúl u idrÀki olmaz dürüst 
Olur lÀ-cerem fikr ü tedbìri süst53 
*** 
èAúlı nÀúıãdur zenüñ pes èÀúil er 
Sözine uymaz zenüñ eyler óaõer54 
Zende èaúl olmaz olur zen nÀúıãa 
èAúlı kÀmil olan uymaz nÀúıãa55 

Cinânî, aşağıdaki beyitlerde kadının eksik akıllı olmasının yanı 
sıra ahmak olduğunu da vurgular. Ayrıca erkeklerin kadınlarla 
sohbetten kaçınmasını, Allah’ın kadınları erkeklerin cinsel 
ihtiyaçlarını gidermek üzere yarattığını, soyunu devam ettirmek gibi 
bir amacı olmasa akıllı bir erkeğin onlar yüzünden sıkıntı 
çekmeyeceğini söyler: 

O kim mübtelÀ-yı óamÀúatdur ol 

                                                 
49 nÀúıãÀtü’l-èaúl ve’d-dìn : Aklı ve dini eksik olanlar. 
50 Mustafa Demirel, age., s. 185. 
51 A. Sırrı Levend, age., s. 582. 
52 rÀy zen: rÀy-ı zen M. 
53 Mustafa Özkan, age.,  s. 119. 
54 Kudret Altun, age., s. 91. 
55 Kudret Altun, age., s. 187-188. 
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Anı merd olur ãanma èavretdür ol 
Olup nÀúıãatu’l-èuúÿl ile yÀr 
Varup úılma ãoóbetlerin iòtiyÀr 
Đdüpdür zeni òalú u ìcÀd iden 
BerÀy-ı nihÀden berÀy-ı zeden 
Eger olmasaydı ôuhÿr-ı neseb 
Çeker miydi anlarla èÀúil taèab56 

Ahmed Mürşidî’nin Yusuf u Züleyha mesnevisinde Züleyha, 
Mısırlı kadınların kendisini yalan sözlerle kışkırtmaları sonucu 
öfkelenerek Yusuf’u zindana hapsettirir. Daha sonra Yusuf’un 
ayrılığına dayanamayarak yaptığından pişmanlık duyar ve bu 
kadınlara uyduğu için kendine kızar. Çünkü metinde toplumsal değer 
yargılarının etkisi altında kaldığı anlaşılan Züleyha da kadınların 
akıllarının eksik olduğuna inanmaktadır57: 

NÀúıã-ı èaúla uyuban yÀriñi 
Viresin zindÀna ol dildÀrıñı 
[…] 
NÀúıã-ı èaúla uyup yañılmışam 
Ben anıñ óabsine bÀèiå olmışam58 

Kadın şairlerden Mihrî Hatun ise, kadınların eksik akıllı 
oldukları, sözlerine itibar edilmemesi konusundaki yaygın görüşe 
karşılık yetenekli, becerikli bir kadının yeteneksiz ve beceriksiz bin 
erkekten; zihni açık, anlayışlı bir kadının anlayışsız bin erkekten daha 
iyi olduğunu belirterek kadını yüceltir: 

Çünki nÀúıã èaúl olur dirler nisÀ 
Her sözin maèõūr ùutmaúdur revÀ 
Lìk Mihrì dÀèìnüñ ôannı budur 
Bu sözi dir ol ki kÀmil uãludur 
Bir müéenneå yig durur kim ehl ola 
Biñ müõekkerden ki ol nÀ-ehl ola 
Bir müéenneå yig ki õihni pÀk ola 
Biñ müõekkerden ki bì-idrÀk ola59 

Kadın vefasızdırKadın vefasızdırKadın vefasızdırKadın vefasızdır::::    

                                                 
56 Mustafa Özkan, age., s. 73-74. 
57 Burada şunu da hemen belirtmek gerekir ki bu eser bir erkek tarafından yazılmıştır. 
Dolayısıyla metinde söz konusu kahraman kadın da olsa ona bu düşünceleri 
söyletenin bir erkek olduğunu göz ardı etmemek gerekir. 
58 Emine Berkaltay, Ahmed Mürşidî’nin Yûsuf u Züleyhâ Mesnevîsi II. Bölüm, 
Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yayımlanmamış 
Lisans Tezi, Konya, 1993, s. 3,6. 
59 Mehmet Arslan, Mihrî Hatun Divanı, Amasya Valiliği Kültür Yayınları, Ankara, 
2007, s.388-389. 
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Kadınların vefasızlığına dair söylenenlere bakıldığında, 
vefasızlığın bütünüyle kadına özgü bir huy olduğunun vurgulandığı 
dikkati çeker. Kadında vefayı hiç kimse görmemiştir. Dolayısıyla 
ondan vefa beklemek de boşunadır. Kadınların tüm kötü özellikleri 
gibi vefasızlığından da en çok erkekler zarar görmüşlerdir. Mesela 
Larendeli Hamdî, kadının vefasızlığının bilinen bir gerçek olduğunu, 
bu yüzden bir kadın için dertlenmeye gerek olmadığını söyler. Çünkü 
vefa levhi yazılırken kadına gelindiğinde kalem kırılmıştır. Yani 
kadının yaradılışında vefa yoktur. Kadın dıştan vefalı gibi görünse de 
onun vefası geçicidir. Hemen sevdiğinden başka birine yönelebilir ve 
kısa sürede sevdiğini unutur. Kadın sevse de kendi çıkarları için sever. 
Bu nedenle herkes bunlardan cefa çekmiştir, hiç kimse vefa 
görmemiştir: 

VefÀsuzdur bilürsin èavreti çün 
Nedür derdüñ senüñ bir èavret içün 
Degül bir biñ daòi olursa èavret 
Úamu bed-èahd olur u bì-mürüvvet 
VefÀ levói yazulduàı zamÀnda 
äıdılar òÀmeyi nÀm-ı zenÀnda 
Zenüñ ger ãÿretÀ vardur vefÀsı 
Velì yoúdur vefÀsınuñ beúÀsı 
Ki bulsa senden özge mihrbÀnı 
Virür yolına cÀnı vü cihÀnı 
Çü birúaç gün ola anuñla muètÀd 
Seni yüz yıllıú olsañ eylemez yÀd 
Egerçi mihrbÀn olur úatı zen 
Velì kendü işiyçündür muèayyen 
Çeker her kişi bunlardan cefÀyı 
Kimesne bulmadı zenden vefÀyı60 

Şeyhî de âşıkların kadınlardan vefa görmediğine işaret eder ve 
Hamdî gibi o da onlar hakkında yazı yazanların, vefa konusuna 
geldiklerinde kalem kırıldı dediklerini belirtir: 

Belì maóbÿblardan çoú ãafÀyı 
Sürenler dimiş az bulduú vefÀyı 
Yazan èavretlerüñ vaãfında nÀme 
Dimiş ãındı vefÀ lafôında òÀme61 

Cinânî’nin Cilâ’u’l-Kulûb’unda yer alan bir hikâyede, karısı 
tarafından başka bir erkekle aldatılan koca, duyduğu sevgiye ve tüm 

                                                 
60 Rıfat Kütük, agt., s. 587-588. 
61 Faruk K. Timurtaş, Şeyhî’nin Husrev ü Şîrin’i-Đnceleme-Metin, Đstanbul, 1963, s. 
130. 
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yaptıklarına karşılık karısının aldatmasını vefasızlık olarak görür ve 
sitemini şöyle dile getirir: 

Unutduñ benüm ãoóbetüm óaúúını 
Úılup ber-ùaraf ülfetüm óaúúını 
MükÀfÀtı ol òıdmetüñ bu mıdur  
ZenÀna bu her-cÀyìlük òÿ mıdur62 

Edirneli Nazmî, Pend-nâme’sinde “kadından vefa beklemek, saf 
kalpli (bön) ve akılsız kişilerle dost olmak, çocuklarla sohbet etmek” 
olmak üzere aklı başında kişilerin yapmaması gereken dört hatadan 
söz eder. Aşağıdaki beyitlerde belirtildiği üzere bu hatalardan biri olan 
“kadından vefa beklemek” sonu olmayan, boş bir iştir. Çünkü 
dünyaya, dünyanın süsüne bezeğine düşkün olan kadın dünya gibi 
vefasızdır: 

Var durur dört nesne her biri òaùÀ 
Ey püser andan óaõer úıl dÀyimÀ 
Aç gözüñ ùut úulaàuñ benden yaña 
Diyeyin ol dördi ben bir bir saña 
EvvelÀ zenden vefÀ ummaú biri 
Hìçe çıúar bil sen anuñ Àòiri 
Zen olur zìnetle dünyÀ ùÀlibi 
Bì-vefÀlıúda olur dünyÀ gibi63 

Râsih, asla sevgi ve vefa beklenmemesi gereken kadının kibar 
ve aklı başında kişileri deliye döndürdüğünü söyler: 

äaúın èavretden umma mihr ü vefÀ 
Óaml iderler cünÿnına ôurafÀ64 

Edirneli Nazmî, köpek bile sahibine vefa gösterirken, kadında 
köpekteki kadar vefa olmadığını ve kadınların vefasızlığıyla ettiği 
cefayı değme yol kesicinin, eşkıyanın etmeyeceğini dile getirir: 

Seg vefÀ eyler velì zen eylemez 
Zen cefÀsın degme reh-zen eylemez65 

Lâmi’î, vefanın erkeğe özgü bir nitelik olduğunu, eşkıyadan 
insanlık beklenemeyeceği gibi kadından da vefa beklenemeyeceğini 
belirtir: 

VefÀ merd işidür zenden gelür mi 
Mürüvvet hìç reh-zenden gelür mi66 

                                                 
62 Mustafa Özkan, age., s. 215. 
63 Kudret Altun, age., s. 163. 
64 A. Sırrı Levend, age., s. 583. 
65 Kudret Altun, age., s. 177. 
66 Hasan Ali Esir, Lâmi’î Ferhâd ile Şîrîn (Đnceleme-Metin-Đndeks), Đstanbul 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Đstanbul, 
1998, s. 386. 
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Vefasızlığı kadına özgü bir özellik olarak gören Gelibolulu Âlî 
ve Edirneli Nazmî, vefasızlık eden erkekleri ise kadına benzeterek 
aşağılamışlardır: 

Ögünmek bilmezin lÀf urmazın v’allÀhi bi’llÀhi 
èAzìmetden dönenler er degül meydÀnda èavretdür67 
*** 
Bir vefÀsuz olan er zen gibidür 
ÓÀãılı bì-nefè-i erzen gibidür68 

Fahrî’ye göre kadın dışı güzel, içi pislikle dolu bir reyhan çiçeği 
saksısına benzer. Kadın, at ve kılıçta vefa olmaz. Erkekler, 
kadınlardan hiçbir zaman vefa görmedikleri için ona gönül 
bağlamamalılardır: 

Delim èavret şu reyóÀn saúsısıdur 
Ki ùaşı görk ü içi çirk ile pür 
VefÀ úılmaz didi ol söz bilen Tat 
Ne èavret ne úılıç ne bindügüñ at 
 
Erenler istediler çÀreyi çoú 
VefÀ èavretde gördiler mi hìç yoú 
VefÀ erlikdür èavretde ne ister 
Çü èavret didüñ anda mihr göster 
Göñül baàlamaàıl bu bì-vefÀya 
Ki andan uàramışvan çoú cefÀya69 

Fahrî gibi Feyzî-i Kefevî de kadın, at, ve kılıçta asla vefa 
olmadığını söyler: 

Olmaz üç nesnede vefÀ hergiz 
Birisi zen ikisi esb ile tìà70 

Râgıp Paşa, kadına benzeyen dünyayı veya dünyadaki kadınları 
o kadar vefasız bulmuştur ki bu nedenle cennete ve cennetteki hurilere 
arzu duymaktan bile vazgeçmiştir: 

Ol úadar buldum zen-i dünyÀyı RÀàıb bì-vefÀ 
Çeşm-pūş-ı Àrzū oldum behişt ü óūrdan71 

                                                 
67 Đsmail Hakkı Aksoyak, Gelibolulu Mustafa Ali- Divan I: Đnceleme, Tenkitli Metin 
(Textual Analysis and Critical Edition), The Department of Near Eastern Languages 
& Civilizations Harvard University, Cambridge, 2006, s. 252.  
68 Kudret Altun, age., s. 177. 
69 Barbara Flemming, Fahris Husrev u Şirin, Eine Türkische Dichtung von 1367, 
Wiesbaden, 1974, s. 391-392. 
70 Kazan, Şevkiye, “Klâsik Türk Şiirinde ‘Solduran Sop’ ile ‘Dolduran Toplar’”, 
Turkısh Studies (Dede Korkut Dosyası), Volume 3/1 Winter 2008, s. 43. 
71 Ahmet Talât Onay, Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar, Hazırlayan: Cemâl 
Kurnaz, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 1993, s. 230. 
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Kadın kötülüklerin başı, zalim, acımasız, taş kalpli, kincidirKadın kötülüklerin başı, zalim, acımasız, taş kalpli, kincidirKadın kötülüklerin başı, zalim, acımasız, taş kalpli, kincidirKadın kötülüklerin başı, zalim, acımasız, taş kalpli, kincidir::::    

Edirneli Nazmî, erkeğin kadının kötülüğünden korkması 
gerektiğini, aksi hâlde ansızın başına başka bir dert açılabileceğini 
söyledikten sonra kadının kötülüğüne uğramış bir erkeğin nüfuz ve 
iktidarına zarar geleceğini belirtir: 

Şerr-i zende pes gerek òavf ide merd 
NÀ-gehÀn irgürmeye bir özge derd 
Uàraya bir er ki èavret şerrine 
Øaèf irişür devletinüñ ferrine72 

Ahmed Mürşidî de kadınların aklı az olduğu için her şeye çabuk 
inandıklarını ve kötülük yapmaya erkeklerden daha eğilimli 
olduklarını söyler: 

èAúlı az èavretlerüñ tìz inanur 
Şerri èavret erden evvel kuşanur73 

Rezmî’ye göre, âlemde çekilen bütün sıkıntılar kadına benzeyen 
dünya veya dünyadaki kadın yüzündendir. Bütün erkekler de hep onun 
mağlubudur: 

Bir zen-i dünyÀ içündür çekilen èÀlemde àam 
Cümle maàlÿbı ser-À-pÀ RezmiyÀ merdÀne hep74 

Nâbî de karısının üstüne kadın alarak rahat ve huzur yüzü 
göremeyen bir erkek gibi, nefsinin isteklerine uyup dünyaya 
düşkünlük göstermenin de insana rahat ve huzur vermeyeceğini 
söyler. Çünkü dünya ve nefis kadın gibidir: 

DünyÀya bu telÀş nedür ey esìr-i nefs 
RÀóat bulur mı èavret alan èavret üstine75 

Sünbülzâde Vehbî, aşağıdaki beytinde kadınlardan “kınalı 
elliler” olarak söz eder. Kişiye kanlı gömlek giydirecekleri yani çok 
büyük sıkıntılar çektirecekleri ve acılar yaşatacakları için onlardan 
uzak durmayı tavsiye eder: 

Dest-i òınnÀ-zedelerden el çek 
Giydürürler saña úanlı gömlek76 

                                                 
72 Kudret Altun, age., s. 91. 
73 Ahmed Diyarbekrî, Pend-i Ahmediye Kitab-ı Mürşid, Derleyen ve Sadeleştiren: 
Agâh Güçlü, Đnkılâp ve Aka Kitabevleri, Đstanbul, 1968, s. 78. 
74 Mehmet Gürbüz, Rezmî Divanı (Đnceleme-Metin), Gazi Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2005, s.59. 
75 Ali Fuat Bilkan, NÀbì DìvÀnı, 2C., Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Đstanbul, 1997, 
s. 994. 
76 A. Sırrı Levend, age., s. 586. 
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Refî-i Kâlâyî ise, gece gündüz geçim derdiyle uğraşan 
erkeklerin bir taraftan da akrebe benzeyen hanımlarının iğneleyici 
sözleriyle eziyet çektiklerini şöyle ifade eder: 

Maãraf-ı beyt ejderiyle uàraşurken rÿz u şeb 
èAúreb-i bÀnÿ da bir yan ãoúmadadur nişteri77 

Muvakkitzâde Pertev’in aşağıdaki beytinden kinciliğin de 
kadına özgü olduğu anlaşılmaktadır: 

äaúlama kìneñ derÿn-ı dilde derd-i zen gibi 
Rengi iôhÀr it bilÿrìn-sÀàar-ı rÿşen gibi78 

Lâmi’î ise kadınların merhametsiz, taş kalpli, sevgisiz ve zâlim 
olduklarını, onların zulmünün dünyayı ateş gibi yakacağını söyler: 

Dil-i bì-raómı Àhen baàrı mermer 
æebÀt u mihri yoú çarò-ı bed-aòter 
äu gibi her yaña aúıcı ôÀlim 
CihÀnı odlayın yaúıcı ôÀlim79 

Kemal Paşazâde de kadınların içi ile dışının bir olmadığını, 
içlerinde demir gibi acımasız bir kalp taşıdıklarını belirtir: 

Bu sìmìn-berler Àhen-úalbdür hep 
Ùaşı sìm içi Àhen úalbdür hep80 

Kadın nefsinin isteklerine uyar, şehvet düşkünü, namussuz ve Kadın nefsinin isteklerine uyar, şehvet düşkünü, namussuz ve Kadın nefsinin isteklerine uyar, şehvet düşkünü, namussuz ve Kadın nefsinin isteklerine uyar, şehvet düşkünü, namussuz ve 
haysiyetsizdir; namussuzluk eden kadın affedilmezhaysiyetsizdir; namussuzluk eden kadın affedilmezhaysiyetsizdir; namussuzluk eden kadın affedilmezhaysiyetsizdir; namussuzluk eden kadın affedilmez::::    

Müridî’nin Pend-i Rical’inde on akıldan yalnızca birinin kadına 
verildiği belirtilirken, on şehvetten dokuzunun kadına, yalnızca birinin 
erkeğe verildiği bildirilir. Buna göre şehvete düşkünlük bakımından 
kadın erkekten dokuz kat üstündür: 

Yine ãordı didi şehvet nicedür  
Pes cevÀb virüp didi kim böyledür 
Úaçı erüñ úaçı anuñ èavretüñ 
Di òaber vir baña óÀlin şehvetüñ 
Şeyò eyitdi èavretüñdür ùoúuzı 
Biri erüñdür èıyÀn bil bu sözi81 

Ahmed Mürşidî de Pend-i Ahmediye’sinde kadının bir aklı 
dokuz nefsi olduğu için, dokuz köpeğin tek bir iple bağlanamayacağı 
gibi, kadının da bir akılla dokuz nefse hâkim olamayacağını söyler: 

èAúlı birdür nefsi ùoúuz neylesin 

                                                 
77 Refìè-i KÀlÀyì, DìvÀn, Fatih Matbaası, Đstanbul, 1284, s. 67. 
78 Ekrem Bektaş, Muvakkit-zâde Pertev Dîvânı, Öz Serhat Yayıncılık, Malatya, 2007, 
s. 451. 
79 Hasan Ali Esir, agt.,  s. 386. 
80 Mustafa Demirel, age., s. 209. 
81 Atabey Kılıç, age., s. 163. 
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Hìç ùoúuz kelbi bir ip øabù eylesin82 

Gubârî, aşağıdaki beyitlerde kadınların nefsine düşkünlüğüne 
ve nefsinin isteklerine uymamak konusundaki başarısızlıklarına işaret 
eder: 

Sen bilürsin ki nefs ejderdür 
Ejder-i nefsi úatl iden erdür 
Gelmez erlük cihÀnda èavretden 
Ki ide úatl-i nefs o àayretden83 

Âsaf, Behiştî ve Ahmed-i Rıdvân’a ait şu beyitlerde de erkeğe 
yakışanın kadın gibi nefsin isteklerine boyun eğmemek olduğu, 
nefsine uymaktan kendini alamayan erkeklerin kadından beter 
sayıldığı belirtilmektedir: 

äabr it taóammül it àam u ekdÀra merd iseñ 
Dil-òˇÀh-ı nefse öyle zebÿn olma zen gibi 84 
*** 
HevÀ-yı nefsi elinde zebÿn olan zendür 
Bizüm bölükde gerekmez anuñ gibi nÀ-merd85 
*** 
Şol er kim nefsi yolına giderdür 
Erenler didiler zenden beterdür86 

Neş’et’in şu beytinde de kadının her istediğini şehvet yoluyla 
elde ettiğine işaret edilmektedir: 

Zen gibi şìve-i şehvetle alur dünyÀyı 
Vaøè-ı óaml itme gibi virmede feryÀd eyler87 

Şairler metinlerde namussuz, haysiyetsiz, utanmaz kadın için 
orta malı kadın anlamına gelen “zen-i bâzâr, şâhid-i bâzâr, kahpe” 
tabirlerini de kullanmışlardır. Bu özellikleri yalnızca kadına özgü 
olarak gördükleri için böyle davranışlar sergileyen erkekleri de kadına 
benzeterek yermişlerdir. Hayretî ve Sünbülzâde Vehbî’nin aşağıdaki 
beyitlerinde bu düşünceye işaret edildiği görülmektedir:  

Dōstum bì-àayret ü bì-èÀr imişsin añladum 
Hep baña didüklerince var imişsin añladum 

                                                 
82 Ahmed Diyarbekrî, age., s. 38. 
83 Hasan Aktaş, Abdurrahman Gubârî: Yûsuf u Züleyhâ (Đnceleme- Metin), Yüksek 
Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 2006, s. 166. 
84 Ömür Ceylan, Âsaf Dîvânı, Hânedânda Bir Âsî: Damâd Mahmud Celaleddin Paşa 
Hayatı, Edebî Kişiliği, Akçağ Yayınları, Ankara, 2003, s. 262. 
85 Yaşar Aydemir, Behiştî Dîvânı, Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2000, s. 
272. 
86 Orhan Kemal Tavukçu, Ahmed Rıdvan Husrev ü Şirin (Đnceleme-Metin), Atatürk 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Erzurum, 
2000, s. 350. 
87 A. Sırrı Levend, age., s. 584. 
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Yoà imiş şÀnuñda erkeklik nişÀnı óÀãılı 
Bì-óamiyyet bir zen-i bÀzÀr imişsin añladum88 

*** 
Perdesi ãıyrıú olandur menkūb 
Setr ider èırøını merd-i maócūb 
Zen-ùabìèatler olur êarba sezÀ 
Dest-i Cibrìl’dedür savù-ı óayÀ89 

Hatta Enderunlu Fâzıl, kadını “fahişe” diye nitelendirmiş ve 
ondan söz eden şiirler yazmayı ayıp saymıştır. Böyle bir şey kendisine 
utanç vereceği için de kadınların Divan’ına giremeyeceğini 
söylemiştir: 

ŞÀèirüz şeyn virür şÀnumuza 
Giremez fÀóişe dìvÀnumuza90 

Behiştî ise güzelliğini kaba ve cahil kişilere sergileyen kişilere 
seslenerek, kadınlara özgü olduğunu düşündüğü ve namussuzluk 
olarak gördüğü bu davranışı yapmamaları gerektiğini şöyle ifade eder: 

Dìde-i nÀ-dÀna óüsnüñ èarøa úılma zen gibi 
PÀk-dÀmen ol óabìbüm Yÿsuf-ı KenèÀn gibi91 

Hamdullah Hamdî Yusuf u Züleyha mesnevisinde, kendisine 
ihanet eden karısını affeden erkek için bunun utanılacak bir durum 
olduğunu söyleyerek böyle davranan kadın ve erkeklere ilişkin 
düşüncelerini şöyle ortaya koymuştur: 

Zen-i ter-dÀmene çü ãabr ide merd 
Đrişür àayreti cemÀline gerd 
Çünki àayret deminde ãabr ide bu 
Ne úadar şìr ise olur Àhÿ 
Ödi ãıdsun ol Àdemüñ ãad-bÀr92 
Bir seg içün geyik ola bì-èÀr93 

Hamdî gibi Kemal Paşazâde de kendisini başka bir erkekle 
aldatan kadını affetmenin, bu durumu bir haysiyet meselesi olarak 
görmemenin, kadınını başka bir erkekten kıskanmamanın erkeklere 
yakışmayacağını dile getirir: 

Yaraşmaz erlere bì-àayret olmaú 
Çü àayret olmaya yig èavret olmaú 

                                                 
88 Mehmed Çavuşoğlu ve Mehmet Ali Tanyeri, Hayretî-Divan, Đstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Yayınları, Đstanbul, 1981, s. 338. 
89 Süreyya A. Beyzadeoğlu, age., s. 120. 
90 A. Sırrı Levend, age., s. 586. 
91 Yaşar Aydemir, age.,  s. 524. 
92 Ödi: Odı M. 
93 Zehra Öztürk, age., s. 145. 
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ÓiãÀrıdur kişinüñ sedd-i àayret 
Erüñ taèrìfi olur óadd-i àayret 
Egerçi kişi òoşdur ãabr úıla 
Degül ol óadde kim bu sed yıúıla 
Zen-i mekkÀredür bu seddi bozan 
Niçe sedd-i Sikender bozdı bu zen94 

Lâmi’î, kahpe (namussuz) kadınla ne kadar zengin olursa olsun 
evliliğin sürdürülmemesi gerektiğini söyler ve kadını mel’ûne 
(lanetlenmiş) olarak nitelendirir: 

Merd iseñ evde úaóbeyi ùutma 
Ger boyuñca batursa altuna 
Laènet olsun aña vü mÀline de 
MÀli melèūn kendü melèūne95 

Gelibolulu Âli Mevâ’idü’n-Nefâ’is fî-Kavâidi’l- Mecâlis adlı 
eserinde, kadınları, kendisine merhamet olunacak üç sınıftan biri 
olarak değerlendirir. Âlî’ye göre kadınlar yaradılışları gereği 
nefislerine yenik düşerler. Kendilerine mahrem olanlara karşı nefsî ve 
şehevî eğilimleri vardır: 

“æÀliåen, nisÀ úısmı muùlaúÀ zenÀn ãınfıdur ki bi-óasebü’l-òulú 
nefslerine maàlūbelerdür. ÓÀlÀ ki nÀ-maóremlere meyl-i nefsÀnì ve 
naôar-ı şehvÀnì ile maèyūbelerdür.”96 

Âlî kadınların erkekleri tarafından zabt u rapt altına 
alınmamaları hâlinde, her birinin gönlünün istediğini elde etmek için 
namus perdesini yırtıp, iffet örtüsünü kirletip namahremlere boyun 
eğdiklerini, ayağının altında ezilen nefsinin devi kontrolden çıkıp iyi 
ve kötüyü ayıramayarak arzularının esiri olduklarını, böylece 
değerlerini düşürdüklerini söyler: 

“èAvretlerüñ óıfôına erleri muúayyed olmamaú muúteøÀ-yı 
nefsÀniyeleri üzre her biri göñli murÀdını bulmaú perde-i èiãmeti çÀk 
ve niúÀb-ı èiffeti bì-pÀk idüp nÀ-maóremlere baş úoşmasını mūcibdür 
ve zìr-i pÀyında maàlūb olan dìv-i nefsi elden çıúup nìk ü bedi teşòìã 
itmeyüp iştihÀ-yı nìk ile mertebeden düşmesini müstevcibdür.”97 

Kadın süse ve dünya malına düşkündürKadın süse ve dünya malına düşkündürKadın süse ve dünya malına düşkündürKadın süse ve dünya malına düşkündür::::    

                                                 
94 Mustafa Demirel, age., s. 185. 
95 A. Sırrı Levend, age., s. 585. 
96 Mehmet Şeker, Gelibolulu Mustafa Âlî ve Mevâ’idü’n-NefÀis fî-Úavâ’idi’l-
Mecâlis, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1997, s. 385. 
97 Mehmet Şeker, age., s. 364. 
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Kadınların ruh güzelliğinden ziyade dış güzelliğe, süs ve 
ziynete, gösterişe, dünya malına, dünyadaki güzelliklere düşkün 
oldukları da onlara dair olumsuz bakış açılarından biridir. 

Edirneli Nazmî aşağıdaki beyitte dış görünüşe önem vermenin, 
süslenmenin kadınlara özgü olduğunu belirtirken, kadınların iç 
güzellik ile çoğunlukla ilgisi olmadığından söz eder: 

ÔÀhirin zeyn eylemek zen óÀlidür98 
ÓÀl-i bÀùından zen ekåer òÀlìdür99  

Na’tî ise gönül dilinden anlayan kalender kişilerin, dünya 
malının kadınları aldattığı konusunda ortak görüşe sahip olduklarını 
söyler. Çünkü kadınların dünya malına düşkünlükleri bilinen bir 
gerçektir. 

Böyledür ittifÀú-ı ehl-i dilÀn 
Aldadur zenleri metÀè-ı cihÀn100 

Taşlıcalı Yahya, Fedâ’î, Nâilî-i Kadîm ve Edirneli Nazmî 
aşağıdaki beyitlerde süse, gösterişe, mala mülke düşkün olan erkekleri 
de kadına benzeterek aşağılamışlar; “erkeğim” diyen kişilerin bu türlü 
davranışlardan vazgeçmesi gerektiğini vurgulamışlardır: 

Biz bu èayn-ı iètibÀr ile cihÀna baúmazuz 
Zen gibi tezyìn-i dünyÀ isteyen nÀ-merd ola101 
ÔÀhirin maèmÿr idenler bÀùının eyler òarÀb 
Merd iseñ zerrìn libÀs ile ùonanma zen gibi102 
∗∗∗ 
 
Ùutma óüsn-i rÿy u mÿya himmetüñ miål-i zenÀn 
èAşú u şevú içre bulun yolda ricÀl ehlinden ol103 
∗∗∗ 
NÀ-maórem-i óarìm-i edebsin zenÀn gibi 
MuótÀc-ı istiàÀåe-i naèleyn-i sìm iseñ104 
∗∗∗ 
Atalar sözini imdi ey aòi 
Gÿş-ı cÀnuñ birle gÿş it sen daòi 
Zìnet-i dünyÀ-yı dÿna meyli úo 
Merd olup idinme zenveş zeyni úo 

                                                 
98 zeyn: zìn M. 
99 Kudret Altun, age., s. 98. 
100 A. Sırrı Levend, age., s. 584. 
101 Mehmed Çavuşoğlu, Yahya Bey: Divan (Tenkidli Basım), Đstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Yayını, Đstanbul, 1977,  s. 545. 
102 Yahya Bey Divanı, s. 549. 
103 Bilal Çakıcı, agt., s. 502. 
104 Haluk Đpekten, , Nailî-i Kadim Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara, 1970, s. 248. 
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Zen gibi zìnet degüldür merdlik 
Òalúa taúlìd itmemekde ferdlik105 

Hatta şair Zeynep Hanım bile kendisi de bir kadın olmasına 
karşılık, kadınların dünya malına düşkünlüğünü dile getirdiği 
aşağıdaki beytinde kendisine seslenerek “erkekçe bu düşkünlükten 
vazgeç, süsü, ihtişamı terk et” demektedir: 

Zeyneb úo meyli zìnet-i dünyÀya zen gibi 
MerdÀne var sÀde-dil ol terk-i zìver it106 

Ahmed Mürşidî dünyanın malına, mülküne, güzelliklerine 
düşkün, erkekleri hileleri ile aldatan kadınların Allah’ın lutfu 
olmadıkça cennet yüzü göremeyeceklerini söyler: 

Faøl-ı BÀrì olmayınca cenneti 
Hìç bula mı bu zamÀne èavreti 
Ekåeri dünyÀlıàa meyyÀledir 
Erleri aldatmaàa óayyÀledir107 

Öte yandan Enderunlu Fâzıl, Allah’ın kadını erkeğin ilgisini 
çekmesi, onu arzulaması ve dolayısıyla insan soyunun devamı için 
bedenen erkekten daha güzel ve süse düşkün yarattığını söyler. Bu 
bakış açısı kadının erkek tarafından yalnızca cinsel olarak arzulan bir 
varlık ve üremenin diğer unsuru olarak kabul edildiğini 
göstermektedir: 

Ol sebeb virdi óakìm-i úudret 
Fırúa-i cins-i zenÀna zìnet 
Úıldı òaùdan ruò-ı zìbÀsını pÀk 
Mūydan eyledi aèøÀsını pÀk 
TÀ ki meyl eyleye nefs-i àılmÀn 
Münúarıø olmaya nevè-i insÀn108 

KadınKadınKadınKadın    evde oturmalıdırevde oturmalıdırevde oturmalıdırevde oturmalıdır::::    

Diğer Đslam topluluklarında olduğu gibi Osmanlı toplumunda 
da namus ve iffet gibi ahlakî değerler ister bekâr ister evli olsun 
kadının sosyal yaşamdan büyük ölçüde soyutlanmasına yol açmıştır. 
Bu değerlerin korunması adına kadınlar erkeklerin görüş alanından 
uzak, daha çok ev içinde ve kadın kadına bir sosyal yaşam 
sürmüşlerdir. Bu anlayış edebî eserlere de aynı şekilde yansımıştır. 

Bekâr bir genç kız evleninceye kadar bekâretini korumakla 
yükümlüdür. Bekâret iffet ve namusun en önemli göstergesidir. Genç 
                                                 
105 Kudret Altun, age., s. 116. 
106 Đbrahim Kutluk, age., C. I, s. 436. 
107 Ahmed Diyarbekrî, age., s. 179. 
108 Nebiye Öztürk, Zenânnâme-Enderunlu Fâzıl, Đstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Đstanbul, 2002, s. 72. 
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kızın namus ve iffetine gelecek zarar, onun namusundan sorumlu 
babanın da namusuna zarar vermiş olacaktır. Bu nedenle dışa kapalı 
bir yaşam sürer. 

Enderunlu Vasıf’ın Divan’ında Đstanbul mahallelerinden birinde 
oturan basit ve orta halli bir ailede yaşayan bir annenin kızına 
öğütlerini ve kızın cevaplarını içeren iki muhammes yer almaktadır.109 
Bunlardan ilkinin nakarat mısraı “Olma ãoúaú süpürgesi úadın 
úadıncıú ol” şeklindedir. Hatta bentlerden birinin son iki mısraında 
anne kızına küçük yaştan itibaren uslu bir şekilde evde oturmaya 
alışmasını, sokak süpürgesi gibi sürekli gezip dolaşmamasını, 
hanımefendi olmasını öğütlemektedir: 

Dek dur küçükden evde oturmaúlıàa alış 
Olma ãoúaú süpürgesi úadın úadıncıú ol110 

Enderunlu Fâzıl da namuslu kadını saçına rüzgâr değmemiş, 
yüzünü güneş görmemiş, gece gündüz evinde oturan kadın olarak tarif 
eder: 

Degmemiş ùurresine bÀd-ı ãabÀ 
Görmemiş rūyını òurşìd aãlÀ 
äÀóib-i àayret ü nÀmūs u vaúÀr 
ÒÀnesinde oturur leyl ü nehÀr111 

Evli kadın ise kadının doğasında var olduğu kabul edilen 
vefasızlığı yüzünden başka erkeklerle kocasına ihanet edebileceği 
endişesi ile evden dışarı çıkarılmamalıdır. Bu nedenle özellikle pend-
nâmelerde erkeklere eşlerini evden dışarı çıkarmamaları, yabancı 
gözlerden uzak tutmaları tavsiye edilmiştir. 

Nitekim Cinânî de namuslu ve şerefli bir erkeğin kesinlikle 
kadınını dışarı çıkarmamasını, yüzünü kimselere göstermemesini 
tavsiye eder. Çünkü özellikle kadın genç ve arzu uyandırıcı nitelikte 
güzel ise onu gören başka bir erkek arzu duyabilir. Bu nedenle kadın 
gece gündüz evde saklanmalıdır: 

Đderseñ eger àayret ü èÀr sen 
Çıúarma zenüñ ùaşra zinhÀr sen 
Çü nÀmını èavret úomışlar zenüñ 
Óaõer eyle gösterme rÿyın anuñ 
ÒuãÿãÀ olup tÀze vü müştehÀ 
Gören aña èarø eyleye iştihÀ 
Olursa eger rÿy u mÿyı óasen 

                                                 
109 Rahşan Gürel, Enderunlu Osman Vâsıf Bey ve Divanı, Kitabevi Yayınları, 
Đstanbul, 1999, s. 537-546. 
110 Rahşan Gürel, age., s. 540. 
111 Nebiye Öztürk, agt., s. 112-113. 
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Anı ùaşra gönderme øabù eyle sen 
Evüñde idüp gice gündüz nihÀn 
Sözüm ùut içinden çıúarma hemÀn112 

Cinânî erkeğin eşiyle birlikte bir yere gitmesinin de sakıncalı 
olduğunu belirtir. Çünkü kadın cinsinde vefa yoktur. Kocasını bırakıp, 
gördüğü başka erkeklere yar olabilir. Hatta o kadar vefasızdır ki 
kocasını tanımıyormuş gibi bile davranabilir. Bu nedenle erkek 
gideceği yere tek başına gitmelidir: 

Alup yanuña eyler iseñ sefer 
ÒaùÀdur úatı eyle andan óaõer 
Đderken bu vÀdìde bir gün güõÀr 
ÓelÀlüñ óarÀmìler eyler şikÀr 
Anı kim ãanup maórem-i dil-pesend 
Çekerdüñ hevÀsıyla bìm-i gezend 
Seni úor o dem àayrıya yÀr olur 
ViãÀline anuñ ùalebkÀr olur 
Đdüp terk-i endÿh u òavf u óaõer 
Saña görmemiş gibi eyler naôar 
Zen-i bì-óaúìúatde yoúdur ãafÀ 
Olur úaóbe dünyÀ gibi bì-vefÀ113 

Taşlıcalı Yahya ise karısını başka bir erkeğe gösteren erkeği, 
boynuzları gökyüzünü yırtacak kadar uzun olan Hindistan gergedanına 
benzetir. Çünkü karısı tarafından başka bir erkekle aldatılan ve 
karısının bu iffetsizliğine göz yuman erkek için yaygın olarak 
“boynuzlu” tabiri kullanılır. Şair, Hz. Muhammed’in sünnetine uyan 
erkeğin ise karısını evinde, gözlerden uzak tuttuğunu söyler: 

ÓelÀlin gösteren bir nev-cüvÀna 
Döner HindÿstÀn’da gergedÀna 
Ùoúınur boynuzınuñ üstüòˇÀnı 
Meh-i nev gibi yırtar ÀsmÀnı 
Resÿlüñ sünnetini iden icrÀ 
ÓelÀlin úıldı beytinde muèammÀ114 

Hamdullah Hamdî’nin Yusuf u Züleyha’sından alınan aşağıdaki 
beyitte Mısır azizi ile evli olan Züleyha’nın, kocasından izinsiz evden 
dışarı çıkmaya korktuğundan söz edilmektedir. Bu da kadının sosyal 
yaşamının edebî eserlere yansımasının açık bir örneği olması 
bakımından önemlidir: 

ÒÀnesinden o dil-ber-i mestÿr 
Çıúmaàa úorúar idi bì-destÿr115    

                                                 
112 Mustafa Özkan, age., s. 206-207. 
113 Mustafa Özkan, age., s. 207. 
114 Yusuf ve Zeliha, s. 85. 
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Gelibolulu Âlî’nin aşağıdaki beyitlerinde erkeğin savaşçı olması 
gerektiğinden söz edilirken, evden dışarı çıkmayan (korkak) erkeğin 
ise erkekten sayılmadığı, kadına benzediği vurgulanmıştır. Bu ifadeler 
de kadının erkekten farklı olarak sürekli eve kapalı bir yaşam 
sürdüğünü anlatmaktadır: 

Cenge ider meyli cüvÀn-merd olan 
DÀyiresin bekleyüben ferd olan 
Zen gibi nÀ-merd olan ammÀ hemÀn 
ÒÀne bucaàında yatur bì-nişÀn116 

Âlî, Mevâ’idü’n-Nefâ’is fî-Kavâ’idi’l-Mecâlis adlı eserinde de 
kadınların istedikleri gibi gezip dolaşmalarının toplum tarafından 
uygun görülmediğine, mesire ve gezinti yerlerinin yalnızca haremdeki 
süslü odaları olduğuna ve ömürlerinin âdeta hapishanede geçtiğine 
ilişkin bilgiler verir: 

“Đstedükleri gibi seyr ü sülūk idüp sefer ü geşt ü güõer úılmaları 
münÀsib görülmemişdür.[…]Mesìre vü teferrücleri óarem-
serÀlarındaúi óalvet-i pür-zìverdür.[…] Müddet-i èömr-i nÀzenìnleri 
òabs-òÀnede geçer.”117 

Erkek kadından üstündür, kadına boyun eğilmezErkek kadından üstündür, kadına boyun eğilmezErkek kadından üstündür, kadına boyun eğilmezErkek kadından üstündür, kadına boyun eğilmez::::    

Sünbülzade Vehbî oğluna Allah erkeği kadından daha güçlü 
yarattığı için yaramaz kadına yenilmemeyi, boyun eğmemeyi öğütler: 

Çün ÒudÀ úıldı ricÀli úavvÀm 
Olma maàlūb-ı zen-i bed-fercÀm118 

Enderunlu Fâzıl erkeğin kadından daha üstün olduğunu, keçi ile 
kıvırcık denilen koyunun bir olmadığı gibi erkeğin de kadınla bir 
olamayacağı şeklinde ifade etmiştir: 

Er olan bir ola mı úancıú ile 
Añılur mı keçi úıvırcıú ile119 

Seyyid Câzim’e göre dünyadaki mutluluğa, zenginliğe, ihtişama 
rağbet etmek akıllı bir tavır olmadığı gibi, kadına yenik düşen erkek 
de akıllı erkek olarak kabul edilmez: 

Devlet-i dünyÀya raàbet şìve-i èÀúil midür 
èAvrete maàlÿb olan merd-i òıred úÀbil midür120 

                                                                                                         
115 Zehra Öztürk, age.,  s. 73. 
116 Mehmet Arslan ve Đ.Hakkı Aksoyak, Gelibolulu Âlî: Riyazü’s-Sâlikîn, Sivas, 
1998, s. 100-101. 
117 Mehmet Şeker, age., s. 386. 
118 Süreyya A. Beyzadeoğlu, age., s. 150. 
119 A. Sırrı Levend, age., s. 584. 
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Şeyhî, vefanın erkeklere özgü olduğunu, kadınlarda vefa 
olmadığını; kadın karşısında yenilmenin, aşağılanmanın erkek 
onuruna yakışmayacağını şöyle ifade eder: 

VefÀ erlikdedür ide mi èavret 
Basılmaú èavrete olmaya àayret121 

Gubarî de kadın karşısında aciz olmanın, kadının hâkimiyeti 
altında bulunmanın erkekliğe yakışmadığını belirtir: 

Òoş durur merde àayret-i merdÀn 
Olma nÀ-merd zìr-i dest-i zenÀn122 

Ahmed-i Rıdvan’a göre, her ne olursa olsun kadına yenik 
düşmektense ölmek daha iyidir. Akıllı kişinin gönlünün deliliği kabul 
etmeyeceği gibi gerçek bir erkek de kadına karşı yenilgiyi kabul 
etmez: 

Olacaà iş kişiye olsa yigdür 
Zene maàlÿb olınca ölse yigdür 
Úabÿl itmez dil-i èÀúil cünÿnı 
Er olan èavretüñ olmaz zebÿnı123 

Lâmi’î’ye göre kadın karşısında ezilmek, güçsüz olmak bir 
erkeği ömür boyu güçsüz, aciz kılacaktır. O bu türlü erkekleri 
tavuktan korkan doğana benzetir ve böyle erkeklerin adının dünyadan 
kazınması gerektiğini şöyle ifade eder: 

Ne zenden kim çeke bir er zebÿnlıú 
CihÀnda gitmez andan ser-nigÿnlıú 
Úazınsun nÀmı şeh-bÀzuñ cihÀndan 
Ki òavf u òaşyet ide mÀkiyÀndan124 

Mirzazâde Salim, kadınlardan ne kadar güzel sözlerle söz 
edilirse edilsin, erkekler kadar övgüyle anılmadıklarını belirtir: 

BelÀàatle zenÀnı ger ne rütbe eyleseñ tavãìf 
Ne óÀletdir yine medóinde söz merdÀne söylenmez125 

Nâbî aşağıdaki beyitte, her paylaşımda erkeğe kadından daha 
fazla pay düştüğü gibi güzellikte de fazla pay düştüğünü, kadına genç 
bir erkeğe verilen güzelliğin verilmediğini dile getirir. Şair bu 

                                                                                                         
120 Ahmet Özbek, Câzim Divanı (Edisyon Kritik-Đnceleme), Erciyes Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri, 2000, 
G.79/1. 
121.Faruk K. Timurtaş, age., s. 200 
122 Hasan Aktaş, agt., s. 169. 
123 O. Kemal Tavukçu, agt.,  s. 463-464. 
124 Hasan Ali Esir, agt., s. 329. 
125 Adnan Đnce, Mîrzâ-zâde Mehmed Sâlim Dîvânı (Tenkitli Basım), Yükseköğretim 
Kurulu Matbaası, Ankara, 1994, s. 325. 
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sözleriyle erkeğin hem miras hukukundaki hem de güzellikteki 
üstünlüğüne işaret etmiştir: 

Óüsn-i cüvÀn nisÀya ne mümkin k’ola naãìb 
Her óiããede õükūra nisÀdan füzūn düşer126 

Gelibolulu Âli’nin Mevâ’idü’n-Nefâ’is fî-Kavâ’idi’l-Mecâlis 
adlı eserinde dile getirdiği kadınlarla erkekler arasındaki hak ve 
özgürlüklere ilişkin farklar, erkeğin hemen hemen her konuda 
kadından üstün görüldüğünün açık kanıtıdır. Buna göre kadınların 
dünya mevkilerinden nasipleri yoktur. Cima’dan lezzet alma ve 
toplantılara katılma bakımından erkeklere daha fazla izin verilmiştir. 
Yani kadınlara dört erkekle evlenebilmeye ve erkekler gibi gücü 
yettiğince cariye satın alıp zevklenmeye şeriat izin vermemiştir. 
Đstedikleri gibi gezip dolaşmaları da uygun görülmemiştir. Sözün 
kısası kadınların ulaşabilecekleri en önemli mevki devlet sahibi, 
nüfuzlu bir kocanın yanıdır. Kadınlar yönetim yetkisine, yaradılışları 
gereği savaştan alınacak sevaba lâyık değillerdir. Erkekleri gibi istek 
sahiplerinin başvuracakları bir sığınak konumuna sahip olamazlar: 

“MenÀãıb-ı dünyeviyyeden naãìbleri yoúdur ve leõÀyiõ-i cimÀè 
u ictimÀèa erlerüñ ruòãatları bunlardan çoúdur. Yaènì ki ricÀl 
zümresini ki dört mertebeye dek evlenmege ve úÀdir olduàı deñlü 
cevÀrì ãatun alup õevúlenmege iõn-i şerèì virilmemişdür ve istedükleri 
gibi seyr ü sülūk idüp sefer ü geşt ü güõer úılmaları münÀsib 
görülmemişdür. Muóaãsal manãıbları bir zì-şÀn-ı devletmend 
şevherdür.[…] Kendülere óükūmet lÀyıú görülmemişdür. Ùabìèatlerine 
meåūbÀt-ı cihÀd u àaøÀ muvÀfıú görülmemişdür. Degme ãÀhib-i seyf ü 
úalem olmazlar. Erleri gibi aãóÀb-ı óÀcÀta mercièü melÀõ olmaà ile 
devlet bulmazlar.”127 

Kadın kapıdan kovulsa bacadan girer, yüzsüzdürKadın kapıdan kovulsa bacadan girer, yüzsüzdürKadın kapıdan kovulsa bacadan girer, yüzsüzdürKadın kapıdan kovulsa bacadan girer, yüzsüzdür::::    

Şeyhî’nin Husrev ü Şirin mesnevisinde Husrev Şirin’in aşırı 
nazlanmalarından bıktığı için Şirin’den vazgeçmeye karar verir. 
Nedimi Şavur Husrev’e bu konuda acele karar vermemesini, 
kadınların verdikleri kararlarda sebatkâr olmadıklarını, ay gibi 
kapıdan kovulsalar bacadan gireceklerini söyleyerek yaptıklarından 
pişman olup mutlaka geri döneceklerini ima eder: 

Belì èavret durur eyleme iştÀb 
Geliser manôara niteki meh-tÀb 
Olur ay ile èavret bir yapudan 
Ki iner bacadan úovsañ úapudan128 

                                                 
126 Ali Fuat Bilkan, age., s. 601. 
127 Mehmet Şeker, age., s. 385-386. 
128 Faruk K. Timurtaş, age., s. 227. 
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Kadın sır saklamazKadın sır saklamazKadın sır saklamazKadın sır saklamaz::::    

Zarifî sır tutmamanın, boşboğazlığın tıpkı doğurganlık gibi 
kadınlara özgü bir özellik olduğunu söyler. Zarifî’ye göre kadınlar her 
şeyi her yerde konuşurlar, sır saklayamazlar. Erkekler ise tıpkı 
doğuramadıkları gibi sırlarını da içlerinde saklarlar: 

Úanda olsa vaøè-ı óaml eyler hemÀn 
Sır kelÀmın òalúa eyler rÀygÀn 
Er doàurmaz anuñ içün haøm ider 
ÓÀl-i sırrın cÀn içinde ketm ider 
èAvrete maòãūã doàurmaúdur hele 
Anuñ içün vaøè-ı óaml alur dile 
Er odur ki sırrını iòfÀ ide 
èAvret oldur òalúa hem ifşÀ ide129 

Beylikçi Đzzet Bey aşağıdaki beytinde, âşıkların aşk sırrını 
ortaya çıkaranların kadınlar olduğunu, bu yüzden de Kays (Mecnun) 
ile Leyla arasındaki aşkı herkesin bildiğini, Şah ile Geda’nın aşkını ise 
kimsenin bilmediği belirtmektedir. Çünkü Şah ve Geda her ikisi de 
erkektir. Burada her ne kadar Leyla vü Mecnun mesnevileri ile Şâh u 
Gedâ mesnevilerinin şöhreti kıyaslanıyorsa da kadınların sır 
saklayamayışına yapılan vurgu da önemlidir: 

Sırr-ı èuşşÀúı iden fÀş zenÀndur gör kim 
Úays u LeylÀ añılup ŞÀh u GedÀ söylenmez130 

Kadın erkek işine karışmamalıdırKadın erkek işine karışmamalıdırKadın erkek işine karışmamalıdırKadın erkek işine karışmamalıdır::::    

Sünbülzâde Vehbî erkeğin kendi işlerine kadının karışmasına 
izin vermemesini, onların fırsatçı olduğunu söyler. Vehbî’ye göre 
tavuktan horoz gibi ses çıkmaya başlayınca evde yaşayanlar bundan 
rahatsızlık duyar. Bu durum uğursuzluk sayılarak tavuğun başını 
keserler. Kadın da erkek işine karışırsa hemen bu şekilde çaresine 
bakılmalıdır. Müslüman kadına erkeğin işine karışmak yakışmaz. 
Kâfir kadınlar erkeklerin işlerine karıştıkları için rüsva olurlar: 

èAvrete virme óaõer úıl ruòãat 
Ki anuñ çoàı esìr-i furãat 
Anları itme èumūra maórem 
Çıúmasun ùaşraya hìç ãavù-ı óarem 
Ruòãat-ı fÀòişedür ol ruòãat 
Ki göre kÀr-ı ricÀli èavret 
MÀkiyÀndan gelicek bÀng-i òorūs 

                                                 
129 Pend-nâme-i Zarîfî, s. 70. 
130 Ekrem Bektaş, age., s. 577.: Beylikçi Đzzet’in bu beyitinin yer aldığı gazelini 
Muvakkitzâde Pertev tahmis etmiştir. Beyit Pertev’in söz konusu tahmisinden 
alınmıştır. 
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Olup ol òÀnenüñ ehli meéyūs 
Şūm u idbÀrını cezmile tamÀm 
Başını kesmege eyler iúdÀm 
Merd işine úarışursa nisvÀn 
ÇÀresin görmelidür böyle hemÀn 
èIrø-ı ĐslÀm’a yaúışmaz òÀşÀ 
Zen-i küffÀr olur öyle rüsvÀ131 
 
 
 

Kadının güzel davranışları erkeKadının güzel davranışları erkeKadının güzel davranışları erkeKadının güzel davranışları erkeğe yakışan davranışlardırğe yakışan davranışlardırğe yakışan davranışlardırğe yakışan davranışlardır::::    

Kemal Paşazâde Yusuf u Züleyha mesnevisinde kadınlar 
hakkında hemen her fırsatta olumsuz düşüncelerini sıralamasına 
karşılık, az da olsa iyimser bir yaklaşımla, kötüleri çok olmakla 
birlikte kadınların da iyisi olabileceğini ancak “iyi kadın işte budur” 
demenin mümkün olmadığını dile getirir: 

Eyüsin dimezin içinde yoúdur 
Velìkin yavuzı àÀyetde çoúdur 
Eyüsi bunlaruñ daòı eyüdür 
Velì dinmez k’eyüsi uşda budur132 

Kadın herkes tarafından beğenilecek davranışlar sergilediğinde 
“er”, bu güzel davranışları da “merdâne”, “mertlik” olarak 
nitelendirilmiştir. Çünkü erkek bakış açısına göre kadın ve erkek cinsi 
arasında üstün olan erkektir. Bütün güzel ve iyi davranışlar erkeğe 
yakışır. Aynı davranışlar bir kadında görülse de bu kadın er olarak 
nitelendirilir.’nin yukarıda az da olsa iyisinin de var olduğunu 
belirttiği ancak “iyisi işte budur” diyemediği kadın tipi herhâlde bu er 
kadın tipi olmalıdır. 

Nitekim Yusuf u Züleyha mesnevisinde Züleyha’da Yusuf’un 
aşkıyla delilik (cünun) belirtileri görülmeye başlayınca Kemal 
Paşazâde onun bu hâlini ünlü aşk kahramanlarından Mecnun ve 
Ferhad’la karşılaştırır. Aşağıdaki beyitlerde görüleceği üzere aşkta 
kadın ve erkeğin eşit konumda olduğunu, önemli olanın sadık âşık 
olmak gerektiğini vurgular. Züleyha da sadık bir âşıktır. Onun, 
aşkında bu denli kararlı oluşunu şair erlik olarak nitelendirir: 

HevÀ yolında birdür mÀde vü ner 
äadÀúat kimde ise ol durur er 
Niçe ãÿretde zen maènÀda erdür 
Niçe er var ki èavretden beterdür133 

                                                 
131 Süreyya A. Beyzadeoğlu, age., s. 149-150. 
132 Mustafa Demirel, age., s. 186. 
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Hamdî Yusuf u Züleyha mesnevisinde hikâyenin bir kadın 
kahramanı olan Bâzıga’nın Yusuf’un güzelliği karşısında ona âşık 
olup daha sonra ona bu güzelliği veren Allah aşkına yönelmesini 
erkeğe yakışır bir davranış olarak değerlendirir. Gönlüne seslenerek 
bu kadından erkeklik öğrenmesini, erkekse içindeki kadına özgü 
özellikleri yok etmesini, süs ve gösterişle övünen kişinin erkekten 
sayılmamasına şaşılmaması gerektiğini söyleyerek bir kadını övmeye 
çalışırken, kadınlığı aşağılar: 

Ey göñül erlik ögren ol zenden 
Er iseñ zenligi gider senden 
Faòr iden kimse zeyn ü zìverden 
èAdd olınmasa ùañ degül erden134 

Ahmed-i Rıdvan’ın Husrev ü Şirin mesnevisinde Husrev 
öldükten sonra onun ayrılığına dayanamayan Şirin, Husrev’in mezarı 
başında intihar ederek can vermiştir. Aşk uğruna ölmeyi göze alan 
Şirin’in bu davranışını şair mertlik olarak değerlendirir: 

Egerçi èÀdetÀ bir serdlük itdi 
Velì èuşşÀú içinde merdlük itdi 
Reg-i cÀndan çü úaãd itdi o dem zen 
Aña ser-bÀz-ı èÀlemdür dimeñ zen 
FidÀ-yı cÀn idüp meydÀna geldi 
Maóabbet yolına merdÀne geldi 
[…] 
Dimeñ Şìrìn’e zen k’oldur cüvÀn-merd 
Zen ol nÀ-merde dirler k’ola bì-derd135 

Aşk ve kadın:Aşk ve kadın:Aşk ve kadın:Aşk ve kadın:    

Bilindiği gibi aşk divan şiirinin en önemli konularından biri 
olmuştur. Ancak kadını toplum yaşayışından uzaklaştıran Ortaçağ 
Türk-Đslam dünyası, edebiyatında da kadını ve kadın sevgisini 
küçümsemiştir. Bunun sonucu olarak kadına karşı duyulan sevginin 
anlatılmasından kaçınılmıştır. Kadın pek çok konuda olduğu gibi 
sevgide de vefasız kabul edildiği ve kötülüklerin başı olarak 
görüldüğü için aşkla sevilmeye, bağlanılmaya lâyık görülmemiştir. 

Edirneli Nazmî Pend-nâme’sinin “Bekası olmayan dört şey 
hakkında” başlıklı bölümünde, bekası olmayan dört şeyden birinin de 
kadın sevgisi olduğundan söz eder. Ayrıca kadınların sevdiği erkek 
tarafından her istediği yapılmaz, her söylediği dinlenmezse hemen 
sevgilerinden vazgeçtiklerini belirtir: 

                                                                                                         
133 Mustafa Demirel, age., s. 70-71. 
134 Zehra Öztürk, age., s. 111-112. 
135 O. Kemal Tavukçu, agt., s. 529. 
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Biridür anuñ daòi mihr-i zenÀn 
Olmaz anuñ bir beúÀsı bì-gümÀn 
Zen ne deñlü mihrbÀn olsa saña 
Didügi olmasa söyler nÀ-sezÀ 
DÀyim ister sözini işidesin 
Sözine göre hemìn iş idesin 
Ne dilerse dilegince olasın 
Her didügi nesneye ùoàrulasın 
Ùutmayasın şöyle kim bir sözini 
Döndürür göz göre senden yüzini 
Çünki gelmez andan aãlÀ bir vefÀ 
Yoú durur mihrinde anuñ pes beúÀ136 

Aynı şekilde Said Giray da kadınların vefasızlığını gerekçe 
göstererek, erkeklere ne kadar güzel, işveli olursa olsun bir kadına 
gönüllerini kaptırmamalarını, onların aşkının vuslatını arzulayarak 
yanıp yakılmamalarını tavsiye eder: 

Bu pend-i pìri idüp gÿş-ı hÿşuña mengÿş 
ViãÀl-i her-zen-i zìbÀya itme sÿz u güdÀz 
VefÀyı gördi mi şemşìr ü esb ü zende meger 
Bu bì-vefÀyì dehr içre server-i ser-bÀz 
Düşürme göñlüñi çün bÀz-ı dÀm-ı nisvÀna 
Ne deñlü olsa da meh-rÿy-ı Àfet ü ùannÀz137 

Yakinî er kişilerin kadına pislik, murdar gözüyle baktıklarını, 
bu nedenle erkek gibi erkeğin kadına gönül vermemesi gerektiğini 
söyler: 

Zen-i dünyÀya meyli úo er iseñ 
Merd olan anlara çepel didiler138 

Râsih ise kimsenin bir kadına tutularak aklına zarar 
vermemesini söyler. Çünkü kadına gönül veren kişi sonunda deli 
olacağından, akıllı bir kişinin asla bir kadına tutulmayacağını belirtir: 

MübtelÀ-yı zen olmasun kimse 
èAúlına reh-zen olmasun kimse 
 
èAvrete meyl iden olur mecnÿn 
èÁúil olur mı hìç aña meftÿn139 

Ahmet Mürşidî Âdem peygamberin “karısının zararını kocası 
çeker” sözü üzere kadınlara gönül vermenin, onlarla yakın ilişki içinde 
                                                 
136 Kudret Altun, age., s. 147. 
137 Saadet Karaköse, Said Giray Divanı, Denizli, 2001, s. 59. 
138 Ömer Zülfe, Yakînî (ö: 1568) Divan: Tetkik, Tenkitli Metin, Dizin, Marmara 
Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Doktora Tezi, Đstanbul, 2004, s. 282. 
139 A. Sırrı Levend, age., s. 585. 
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olmanın bir erkeği azdırıp kötülüğe sürükleyeceğini söyler. Ona göre 
kadın, doğası gereği kötülüğe eğilimli olduğu için kötülükleri erkeğe 
de bulaşacak bu da erkeği alçaltıp değersizleştirecektir. Bu nedenle 
kadınlardan uzak durulmalıdır: 

Böyle úoydı adını Ádem peder 
èAvretüñ ziyÀnını zevci çeker 
èAvret ile eyleme çoú ülfeti 
Virme göñlüñ ãoóbetine àÀyeti 
Virme anlara göñül olma denì 
èÁúıbet azàun ider anlar seni 
Ùabè-ı zen meyyÀle olur şerlere 
Şer ider mekri bulaşur erlere 
Kim ki èavret sözine raàbet úıla 
ŞÀh ise kendüyi bì-óürmet úıla140 

Larendeli Hamdî bir kadını candan seven bir erkeğin, kötülük 
sembolü olarak görülen kadından daha kötü olacağını belirtir: 

Bir er kim èavrete meyl ide cÀndan 
Óaúìúat belki yigdür èavret andan141 

Nev’î-zâde Atâyî, Hayretî, Behiştî, Yakînî ve Muvakkit-zâde 
Pertev gibi kimi şairler de Leyla vü Mecnun, Ferhad u Şirin ve Vamık 
u Azra mesnevilerinin kadın kahramanlarına duydukları büyük 
aşklarla ünlü olmuş Mecnun (Kays), Ferhad ve Vamık gibi âşık 
kahramanları küçümserler. Hatta onları zampara, kadın akıllı (akılsız) 
olarak görürler ve kendileriyle onların kıyaslanmasını, adlarının bile 
anılmasını istemediklerini belirterek kadın aşkına değer 
vermediklerini gösterirler: 

Añma èavret èaúıllı Mecnÿn’ı 
Ki ola nÀúıãÀt meftÿnı142  
∗∗∗ 
Bu úadar èaúl ile ùaşlar başına FerhÀd’uñ 
Bir zene virdi göñül olmadı oàlan delüsi143 
∗∗∗ 
 
Eylemeñ FerhÀd u Mecnÿn’ı Behiştì’ye úıyÀs 
Merd-i rÀh-ı èaşúa olmaz hem-úadem zen-pÀreler144 
Gider añma baña ãoóbetlerin FerhÀd u Mecnÿn’uñ 
Ki merd-i èaşú-ı pÀküz biz ãafÀmuz yoú bizüm zenden145 

                                                 
140 Ahmed Diyarbekrî, age., s. 29. 
141 Rıfat Kütük, agt.,  s. 588. 
142 Turgut Karacan, Nev’î-zâde Atâyî: Heft-òˇÀn Mesnevisi (Đnceleme-Metin), Atatürk 
Üniversitesi Yayınları, Ankara, 1974, s. 143. 
143 Hayretî Divanı, s. 405. 
144 Yaşar Aydemir, age., s. 302. 
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∗∗∗ 
Úays ile VÀmıú u FerhÀd’a úıyÀs itme beni 
Añma adını baña bir niçe zen-bÀzlaruñ146 
Zene dil virdi ùañ mıdur ey dil 
Tìşesi ùaène itse FerhÀd’a147 
∗∗∗ 
Farù-ı èaşú elbet ider ãÀóibini şöhret-yÀb 
Úays u FerhÀd gibi yÀri zenÀn ise daòi148 

Kadına âşık olmayı bu kadar küçümseyen şairlerin kimileri ilahî 
aşkı benimsemekle, kimileri de genç delikanlılara duydukları aşklarla 
övünürler. 

Bâkî ilahî aşka mürit olduğu için her şeyden vazgeçip yalnızca 
Allah’a yöneldiğini, asla bir kadına gönül vermeyeceğini şöyle ifade 
eder: 

Mürìd-i èaşú oldum ben tecerrüd iòtiyÀr itdüm 
Eger meyl eyler isem bir zen-i dünyÀya nÀ-merdüm149  

Sinan Paşa Allah’ın emrettiği din kurallarını kılavuz edinerek 
yaşayan yani takva sahibi kimselerin hem bu dünyada hem de ahirette 
yüceleceğini söylerken bu yolda gidenler için kadın ve çocuğun en 
önemli engel olduğunu belirtir. Yani çocuk sahibi olabilmek için 
ilgisini kadınlara yöneltenlerin hak yolda ilerlemeleri 
engelleneceğinden, bunlara gönül vermemeleri gerektiğini vurgular: 

Her kimüñ taúvÀ olursa reh-beri 
Olur ol dünyÀ vü èuúbÀ serveri 
Ger zen ü ferzend cümle düşmenüñ 
Óaú yolında cümlesidür reh-zenüñ 
Olma àÀfil virme göñül bunlara 
Gey ãaúın aldanmaàıl sen anlara150 

Sinan Paşa gibi Nev’î de insanoğlunun cennetteki huri ve 
meleklerle sohbetten mahrum kalmasını dünyadaki kadın ve çocuk 
sevdasına bağlar: 

äoóbet-i óÿr u melekden Àdem olmazdı baèìd 
NevèiyÀ fikr-i zen ü sevdÀ-yı ferzend olmasa151 

                                                                                                         
145 Yaşar Aydemir, age., s. 428. 
146 Ömer Zülfe, agt.,  s. 386. 
147 Ömer Zülfe, agt., s. 429. 
148 Ekrem Bektaş, age., s. 472. 
149 Sabahattin Küçük, age., s. 312.  
150 A. Mertol Tulum, age., s. 163. 
151 Nev’î Divanı, s. 482. 
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Nev’îzâde Atâyî bilge kimselerin söylediği üzere, kadına 
yönelenin zinaya yöneldiği gerçeğinden dolayı kadın aşkının arif 
kişiye büyük sıkıntı verdiğini belirtir. Günde beş kez güzel seven 
(kadın düşkünü, zampara) âşığın ise aşk adına lâyık olmadığını, böyle 
birinin amacının cinsel arzularını tatmin etmek olduğunu söyler: 

æÀniyÀ miónet-i maóabbet-i zen 
èÁrife n’içün ola daàdaàa-zen 
Ehl-i óikmet bu úavle úÀéildür 
Zene mÀéil zinÀya mÀéildür 

[…] 
NÀm-ı èaşúa nice olur lÀyıú 
Günde beş kez güzel seven èÀşıú 
áaraø ol óÀlden tenÀsüldür 
äanma èìş-i dem-i tevÀãüldür152 

Yukarıda da değindiğimiz gibi, bir kadına âşık olmak yerine 
genç erkek güzellere âşık olmayı tercih ettiklerini söyleyen divan 
şairleri de vardır. Bu şairler aşktaki tercihlerini ortaya koyarken kadını 
ve kadın aşkını küçümsediklerini de açıkça dile getirmişlerdir. 
Hayretî, Gelibolulu Âlî, Sünbülzâde Vehbî ve Sun’î’nin aşağıdaki 
beyitlerinde bu tutum açıkça görülmektedir: 

Yine bir merdÀne beg sevdüm erenler cÀnı’çün 
Ey zen-i bÀzÀr senden vÀz geldüm sevmezin153 
∗∗∗ 
Zene raàbet ide mi èÀúil olan  
Ùabè-ı èÁlì cüvâna mÀéildür154 
∗∗∗ 
Merd olan eyleye merde raàbet 
Şaòs-ı nÀ-merde sezÀdur èavret155 
∗∗∗ 
VÀèiôÀ zen ãoóbetini istemez maóbÿb-ı dost 
äunèìye àılmÀndan söyle úo óavrÀ ãoóbetin156 

Neylî şu beyitte erkek kıtlığı da olsa en güzel kadının bile 
yüzüne bakmayacağını söyleyerek bir kadını sevmemek konusundaki 
kararlılığını sergiler: 

                                                 
152 Turgut Karacan, age., s. 144. 
153 Hayretî Divanı, s. 354. 
154 Đsmail Hakkı Aksoyak, age., C. II, s. 62. 
155 Bahadır Sürelli, XVIII. Yüzyıl Osmanlı Şiirinde Değişim ve Sünbülzâde Vehbî’nin 
Şevk-Engîz’i, Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü, Yayımlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, Ankara, 2007, s. 111. 
156 Halil Đbrahim Yakar, Gelibolulu Sun’î Divanı ve Tahlili, Đstanbul Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Đstanbul, 2002, s. 532. 
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Baúmazam rūy-ı nigÀre gül-i Àl olsa daòı 
Zene meyl eylemezem úaóù-ı ricÀl olsa daòı157  

Divan şiirinin önde gelen şairlerinden Nedim ise aşağıdaki 
rubaisinde, gönül sahiplerinin hep genç erkeklere tutulduklarını, 
kadına ilgi duyan hiç kimsenin kalmadığını; aynı şekilde kendi 
dönemindeki şairlerin çoğunun şiirde yeni mazmunları bakire kıza 
benzediği (daha önce söylenmemiş olduğu) için kullanmadıklarını 
söyler. Şair burada hem döneminin aşk anlayışı hem de çağdaşı olan 
şairlerin şiir anlayışı hakkında bilgi verirken kadın kavramı etrafında 
güzel bir ilgi kurmuştur: 

ErbÀb-ı dil oldı hep cüvÀna meftÿn 
Hìç úalmadı bir zen ülfetinden memnÿn 
Ekåer şuèarÀ-yı èaãr úullanmazlar 
Bikr olduàı’çün süòanda tÀze maømÿn158 

Kendisinde güzellik ve aşk ilhamını barındıran kadının, 
insanlığın her döneminde sanatçıya verdiği duygu ve ilham göz önüne 
alındığında, divan şiirinde kadına dair duygulanmaların, kadın aşkının 
hiçbir şekilde dile getirilmediği söylenemez. Pek çok şairin divanı 
incelendiğinde yukarıda sözünü ettiğimiz toplumsal değer yargılarının 
sonucu olan olumsuz bakış açılarından ayrı olarak kadın aşkını da dile 
getirdikleri görülür.159Öyle ki şairlerin pek çoğu hayal dünyasındaki 
kadına duyduğu aşkı anlatırken, kimisi de yaşamın içinde bizzat 
gördüğü, bildiği kadına duyduğu aşkı anlatmıştır. Nedim bu şairlerin 
başında gelir. Ancak burada Nedim kadar ünlü olmasa da bu konuya 
güzel bir örnek olması bakımından Gelibolulu şair Sun’î’den söz 
etmek yerinde olacaktır. 

Sun’î, Sultâne isimli şarap satıcısı bir Rum kadına âşık olmuş 
ve eğitimini yarıda bırakarak onun uğruna meyhanelere düşmüş, onun 
hakkında şiirler yazmıştır.160 Divan’ındaki 179. gazel161 bu şiirlerden 
biridir: 

BelÀ-yı èışúa uàratdı beni bir Rūm sulùÀnı 

                                                 
157 Sadık Erdem, Neylî ve Divanı, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara, 2005, s. 
178. 
158 Halil Nihat Boztepe, , Nedim Divanı, Đkdam Matbaası, Đstanbul, 1340, s. 207. 
159 bk. Mehmet Kaplan, “Divan Şiirinde Kadın Aşkı Yok mudur?”, Osmanlı-Divan 
Şiiri Üzerine Metinler, Hazırlayan: Mehmet Kalpaklı, Yapı Kredi Yayınları, Đstanbul, 
1999, s. 263-264. Yazar bu yazıda divan şiirinde kadın aşkının varlığını Fuzulî’nin bir 
gazeli ile örneklendirerek anlatmıştır. Divan şiirinin en büyük şairlerinden olan 
Fuzulî’nin eserlerinde kadın ile ilgili olarak ayrıca bk. Müjgan Cunbur, “Fuzûlî’nin 
Eserlerinde Kadın”, Türk Kadını, 2 (16) Eylül 1967, s. 6-9.; Cemil Yener, “Fuzûlî’de 
Kadın”, Türk Dili, C. 31, Sayı: 285, Haziran 1975, s. 417-422. 
160 H. Đbrahim Yakar, agt., s. 5. 
161 H. Đbrahim Yakar, agt., s. 554-555. 
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Meger sulùÀnum AllÀh eyleye bu derde dermÀnı 
Esìr itdi beni bir kÀfire göñlüm diyen ôâlim 
ÒalÀã eyleñ o kÀfirden meded siz bir müselmÀnı 
KilìsÀya bile varmak ile yanınca mūmıyuz 
Görelden ãūretinde ol bütüñ envÀr-ı ìmÀnı 
Gehì zülfi èaãÀsın ejder eyler òalúa Mūsìvâr 
Gehì èÍsì ãuyını gösterür laèl-i bed-efşÀnı 
Bu gün sulùÀn úulıyuz äunèiyÀ mıãr-ı maóabbetde 
Efendim pÀdişÀhumdur benüm bu Rūm sulùÀnı 
Aña yoú çÀre sulùÀnìler ile vÀãıl olmaàa162 
HemÀn papas etegin ùut dilerseñ úucasın anı 

Ancak divan şiiri ne erkeğe âşık ne de kadına maşuk rolü 
vermiştir. Şairler tarafından anlatılan sevgililerin hepsinin kadın ya da 
erkek olduğunu söylemek bu şiirin düşünce sistemiyle bağdaşmaz. 
Çünkü divan şiirinde sevgili (maşuk), tasavvufun aşk ve güzellik 
anlayışının etkisiyle çok defa erkek kimliğinde veya cinsiyeti belirsiz 
biçimde anlatılır. Güzel bir kadınla güzel bir gencin aynı şekilde tasvir 
edilmeleri sevgilinin cinsiyetini belirsizleştirir. Bu durum şairlerin 
mutasavvıf olup olmamalarıyla ilgili değil, geleneğin bir özelliğidir. 
Dolayısıyla kadın şairlerin yazdıkları şiirlere bakıldığında da aynı 
durum söz konusudur. Kadın şairin erkek sevgiliyi, erkek şairin ise 
kadın sevgiliyi anlatması beklenirken, divan şiiri geleneğinin 
çerçevesi belirlenmiş şiir anlayışı, kadın şairlerin sevgiliyi kendi 
cinsiyetleriyle bağdaşır biçimde anlatmalarını engellemiştir. Kadın 
kimliğinin şiirdeki belirsizliği ile ilgili olarak Atilla Şentürk’ün 
“Kadın nasıl o dönemin sosyal hayatında kafes arkasında, harem 
dairesinde, gözlerden uzak tutulmaya çalışılan bir varlıksa, şiirde de 
gizli olması gerekli bir konumda bulunduruluyordu”163 şeklindeki 
tespiti, bu durumun sosyolojik izahı olarak görülebilir. Ancak şu bir 
gerçektir ki şiirde anlatılan sevgili ister kadın ister erkek olsun, 
yalnızca kadına özgü fiziksel özelliklerle tasvir edilir ve sevgilinin 
güzelliği idealleştirilir. Bu durum divan şiirinde, özellikle aşkın en 
güzel ifade edildiği şiir türü olan gazellerde genellikle böyle olduğu 
gibi mesnevilerde de böyledir. 

Aşkın konu edildiği gazellerde özellikle çift kahramanlı aşk 
mesnevilerinde olduğu gibi aşk, aşk acıları, ayrılık, sevgiliye duyulan 
özlemin yanı sıra sevgiliyle buluşma ve sevişmeden de söz edilmiştir. 
Ancak çift kahramanlı aşk mesnevilerinde, aşkın içinde barındırdığı ve 
sebep olduğu her türlü duygu, düşünce ve davranış biçimlerinin gerek 

                                                 
162 sulùÀnìler: sulùÀnìyeler M. 
163 Ahmet Atillâ Şentürk, “Osmanlı Şiirinde “Aşk”a Dair”, Doğu Batı, yıl:7, sayı: 26 
(Şubat, Mart, Nisan 2004), s. 63. 
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âşık gerekse maşuk rollerinde olmak üzere kadınca nasıl yaşandığını 
etraflıca görmek daha mümkündür. Burada şunu da hemen belirtmek 
gerekir ki aşk mesnevilerinde hikâyelerin karakteri gereği şairler 
tarafından kahramanların ince ruh tahlilleri yapılmaz. Psikolojik 
tasvirlerde ruh hâllerinin yansıtılması yerine bir takım davranışlar 
abartılı ifadelerle anlatılır. Fakat aşkı yaşayan kişinin cinsiyetinin 
kadın olduğu, bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla çift kahramanlı aşk 
mesnevilerinde görülen kadın aşkı, cinsiyeti çoğu zaman belirsiz 
sevgilinin anlatıldığı gazellerden bu bakımdan ayrılır. 

 

 

Evlilik ve Kadın:Evlilik ve Kadın:Evlilik ve Kadın:Evlilik ve Kadın:    

Evlilik söz konusu olduğunda öncelikle genç kızlar hakkındaki 
bakış açılarının önemli olduğu dikkati çeker. Belli bir yaşa geldikten 
sonra tek amacı evlenmek olan genç kızların, erkeğin beğenisini 
kazanacak tarzda güzel olmasının yanı sıra iffetlilik, asalet, iyi terbiye 
görmüş olmak, huy güzelliği, beceriklilik vb. özelliklere sahip olması 
da son derece önemlidir. Tüm bunlar göz önüne alınarak farklı 
sınıflandırmalar altında kadın tipleri tarif edilmiştir. Bu tariflerle iyi 
kadın ile kötü kadın veya evlenilecek kadın ile evlenilmeyecek kadın 
tiplerinin nasıl olduğu anlatılmaya çalışılmıştır. 

Güvahî üç türlü genç kız tipi olduğundan söz eder. Đlki 
ağırbaşlı, terbiyeli, soyu temiz, utangaç ve iffetli, dışarı çıktığında bile 
kendisini gizlemeyi bilen, adına kötü söz getirmekten kaçınan, anne ve 
babasının takdirini kazanmış, namuslu bir genç kız tipidir. Güvahî 
böyle bir genç kızın evlendiğinde koca evinde de rahat edeceğini 
belirtir. Dolayısıyla şair evlenilecek kadın tipini tarif eder: 

Bilüñ üç nevèadur evlerde úızlar 
Diyeyin ben işidüñ anı sizler 
Birisi aàır olur kim edeblü 
Ol oldur kim ola arı neseblü 
ÓayÀnuñ perdesinde ãaúlar özin 
Çıúuban ùaşra görmez kimse yüzin 
Eyü ad içün ider cünbişini 
Alur ata vü ana alúışını 
Yüzi ãuyını ãaúlar gözedür ud 
Varacaú yirde itmez yirini od164 

                                                 
164 Mehmet Hengirmen, Güvâhî: Pend-nâme, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 
Ankara, 1983, s. 179. 
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Güvahî’nin tarif ettiği ikinci genç kız tipi ise aşırı kibarlık 
taslayan, çok konuşan, işveli, çevik, çoğunlukla açık saçık dolaşıp 
tanıdığı tanımadığı herkese yüzünü göstermekten çekinmeyen, süslü, 
bakışları ve mimik hareketleriyle sürekli çapkın bir eda içinde olan, 
kibarlığın gereği diye sevgili edinmeyi âdet hâline getirmiş ancak tüm 
bu davranışlarına karşılık iffetini (bekâretini) koruyan bir tiptir: 

Đkincisi úatı nÀzüú dirilür 
Söz ehli şìvelü çÀbük dirilür 
Ùutar kendüzini ekåer güşÀde 
CemÀlin èarø ider bilişe yada 
Düzedüp göz ü úaş u oynadur baş 
ÔarÀfetdür diyü ùutınur oynaş 
Açar gerçi óicÀb-ı sìnesini 
äaúınur úufl ile gencìnesini165  

Güvahî üçüncü olarak da bön, incelikten ve terbiyeden yoksun, 
iyiyi kötüyü ayırt edemediği için “güzelsin” diyenin yüzüne gülen, 
ailesinin yanında hiçbir kısıtlamaya maruz kalmadan rahat büyüdüğü 
için hiçbir şeyden çekincesi olmayan bir genç kız tipinden söz eder. 
Şair böyle bir kızın iffetine çok çabuk zarar geleceğini belirtir: 

Üçüncisi bu durur kim olur bön 
ÔarÀfetden edebden añlamaz yön 
Ne yüzden söz gelür bilmez özine 
Güzelsin diyenüñ güler yüzine 
Atadan anadan ôabù u úısı yoú 
Úolayında büyümiş úorúusı yoú 
Ùılısmı eyle úızuñ tìz bozılur 
Yimekle yayılan sözle düzilür166 

Güvahî’nin çizdiği bu kadın tiplerinden ikinci ve üçüncü 
gruptaki tiplerin toplum içinde hoş karşılanması ve bir erkek 
tarafından eş olarak seçilmesi mümkün değildir. 

Güvahî ayrıca genç kızı evde fazla tutmamak gerektiğini, onu 
sürekli olarak koruyup gözetmenin bir bela olduğunu söyler. Öyle ki 
genç bir kızın bir erkekle yalnız başına kalması ateşle pamuk gibi 
tehlikeli olacağından, buna asla izin verilmemelidir. Toplum içinde 
rezil olmamak ve bu sorumluluktan kurtulmak için genç kızlar bir an 
evvel evlendirilmelilerdir. Çünkü evlenmeden önce kızın namusundan 
baba sorumludur. Evlendikten sonra bu sorumluluk kadının kocasına 
geçer: 

Úızı evde úatı büyütmek olmaz 

                                                 
165 M. Hengirmen, age., s. 179. 
166 M. Hengirmen, age., s. 179. 
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BelÀdur yindek anı gütmek olmaz 
Úoma tenhÀda nÀ-maóremle zinhÀr 
Pamuàuñ od ile ne oyını var 
BelÀyı gider üstüñden ır anı 
äaúın rüsvÀylıúdan nÀ-gehÀnì167 

Öte yandan erkeğin, evleneceği kadını seçmesi söz konusu 
olduğunda, Güvahî üç türlü kadından söz eder. Bunları bütün, yarım 
ve hiç olarak sınıflandırır. Hiç evlenmemiş genç kız bütündür. Dul 
olup çocuğu olmayan kadın yarımdır. Dul olup da çocukları olan 
kadın ise hiçtir. Gerçek mutluluk için erkeğin hiç evlenmemiş bir genç 
kızla evlenmesini tavsiye eder. Yarım olarak nitelendirdiği çocuksuz 
dul kadının kimi zaman iyi kimi zaman kötü olacağını, çocuklu dul 
kadının çok sıkıntısı olacağı için evlenmek değil adını bile anmamak 
gerektiğini belirtir: 

Dir ol dìvÀne bu sevdÀ úatı güç 
Ki zìrÀ èavretüñ cinsi olur üç 
Biri bütün biri yarım biri hìç 
Ne bilem úanàısıyla ola tezvìc 
[…] 
Bil ol üçüñ bütün olanıdur úız 
Ucuzdur her ne deñlü kim ola úız 
Đkiliksüz arayan kimse birlik 
Úız ile eylesün èÀlemde dirlik 
Budur yarım ki almış ola bir merd 
Velì evlÀdı olmaya úala ferd 
Er ile ol geh eylik geh yaàıdur 
Geh uãlanur gehì èaúlın ùaàıdur 
O ùul kim hìçdür çoúdur èanÀsı 
Odur kim ola oàul úız anası 
Ol itmez kimseyile zindegÀnì 
Degül almaú ãaúın yÀd itme anı168 

Güvahî’nin özellikle evlenmekten kaçınılması gerektiğini 
vurguladığı çocuklu dul kadınla evlenerek canı yanan Antepli Ali 
Efendi bu konudaki sıkıntı ve şikâyetlerini bir gazelinde dile 
getirmiştir. Ali Efendi dul kadınla evlilik belasını hiç kimsenin hatta 
din düşmanlarının bile yaşamasını istemeyecek kadar sıkıntı çekmiştir: 

èÁúilÀn pendim úabūl etsin dul èavret almasın 
Rūz u şeb biñ Àh ile başın belÀya ãalmasın 
Kendü ùıflı var ise gül gibi ãoúar başına 
Kimseniñ eùfÀli dul èavret eline úalmasın 

                                                 
167 M. Hengirmen, age., s. 180. 
168 M. Hengirmen, age., s. 195. 
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NÀzenìn èömri hebÀya bir dul èavretdir sebeb 
Kimse zerrìn kÀsesin seng-i úaøÀya çalmasın 
RÀóatım gitsin der iseñ yüri var dul èavret al 
Ben degil aèdÀ-yı dìniñ èavredi dul olmasın 
Maóremìyem yandı baàrım bìve-zenlerden müdÀm 
Böylesi Óaúú’ıñ belÀsı Àdem üzre gelmesin169 

Sünbülzâde Vehbî’nin evlilik konusunda oğlu Lütfullah’a 
verdiği öğütler de o dönemin evliliğe ve kadına bakışını yansıtması 
bakımından önemlidir. Vehbî oğluna öncelikle evliliğin zor ve 
sakıncalı bir iş olduğunu söyler. Aklı başında kimselerin evlilik 
konusunu araştırdıklarını, herkesin yaradılışı, huyları farklı olduğu 
için evlenmek yerine cariye almayı yeğlediklerini belirtir. “Güzel 
olanı seç” sözünün de yoruma açık olduğunu, bundan kendisinin “size 
helâl olan” buyruğuna göre evlenmek gerektiğini anladığını söyler. 
Şair ister hür ister cariye olsun kadınlarda vefa olmadığını ancak 
cariyede hiç safa bulmadığını özellikle belirtir. Çünkü cariyelerin ne 
konuşmasında bir tat, ne de edasında bir nezaket vardır. Fizikî 
güzelliği herkesçe kabul edilmiş olsa da ahlak güzelliğinin 
bilinemeyeceğini, seçilen kadın ev yıkıcının (huzur vermeyen) biri 
çıkarsa evini bir günde başına yıkacağını söyler: 

ĐzdivÀc emri hele emr-i òaùìr 
Anda vardur niçe maóõūr-ı keåìr 
èUúalÀ anda taóarrì eyler 
Ekåeri meyl-i teserrì eyler 
Çünki herkesde ùabìèat başúa 
ÒÀhiş-i nefs ü maóabbet başúa 
ĐòtiyÀr it anı kim raènÀdur 
Çoú taãarruf götürür maènÀdur 
Bunda ben añladuàum reéy-i ãavÀb 
Aòõ-i menkūóa bi-úavl-i mÀùÀb170 
Gerçi yoú óürr ü kenìzinde vefÀ 
Bulmadum cÀriyede lìú ãafÀ 
Ne lisÀnında leùÀfet bulınur 
Ne edÀsında nezÀket bulınur 
Olsa da óüsn-i cemÀli maèlūm 
Óüsn-i aòlÀúı degüldür meczūm 
Belki bir òÀne-ber-endÀz çıúar 
Evüñi başuña bir güne yıúar171 

                                                 
169 Şevkiye Kazan, agm., s. 44. 
170 mâtâb: “size helâl olan”. Nisâ sûresi 4/3. 
171 Süreyya A. Beyzadeoğlu, age., s. 145-146. 
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Bu sözlerin ardından Vehbî oğluna ille de cariyeye gönül 
bağlamamasını, hür kadın almasının daha güzel olacağını söyler. 
Ayrıca kadının malına, güzelliğine önem vermemesini, namusuna, 
dinine dikkat etmesini öğütler. Fakat dul kadın her bakımdan güzel 
olsa da bakire kadınla evlenmesini söyler. Malı için kadına boyun 
eğmemesini, hatta zengin diye yaşlı kadınla evlenip dert çekmemesini 
tavsiye eder: 

Đtmeyüp cÀriyeye óaãr-ı emel 
Kişi-zÀde alabilseñ ne güzel 
 
MÀlına óüsnine itme raàbet 
èIrøına dìnine eyle diúúat 
æeyyibÀt olsa daòi maèmūre 
Alagör bÀkire-i bÀkūre 
Şübhesüz bÀkiredür müstaósen 
Dürr-i nÀ-süftedür elbet aósen 
[…] 
èAvretüñ mÀlına olsun laènet 
MÀl içün èavrete olma èavret 
Çekme germiyyet ile derd-i èacūz 
Pek ãovuúdur bilesin berd-i èacūz172 

Hevâî’nin aşağıdaki beyitte çirkin ve yaşlı bir kadınla evlenen 
erkeğe böyle bir kadının eve geldiğinde viranedeki baykuş gibi 
görüneceğini söylemesi, evlenilecek kadının genç ve güzel olması 
gerektiğini anlatmaktadır. Ayrıca şair böyle bir kadını kocasının 
kazancını yemekten başka bir işe yaramayan “kaşık düşmanı” olarak 
niteler: 

Bir pìre-zen-i zişt úaşıú düşmeni al kim 
VìrÀnkede-i òÀnede bayúuş görinsün173 

Nâbî ise Hayriyye adlı eserinde oğluna evlenmemeyi, cariye 
almayı tavsiye eder. Çünkü evlendiği kadın güzel huylu çıkarsa güzel 
olacağını fakat kötü huylu biri olursa başına bela olacağını söyler. Öte 
yandan erkeği taze zevklerden mahrum bırakacağı için evlenerek bir 
tek kadına bağlı kalmanın bir bela olduğunu düşünmektedir. 
Evlendikten sonra kadın eğer çirkin ve kötü huylu çıkarsa katlanmak 
güç olacağı gibi reddetmek daha da güç olacaktır. Evlenerek ömür 
boyu böyle bir bela ile yaşamak zorunda kalınacağından, cariye 
almanın böyle bir sakınca taşımadığını belirtir: 

ĐzdivÀcuñda taóarrì eyle 
äaúın evlenme teserrì eyle 

                                                 
172 Süreyya A. Beyzadeoğlu, age., s. 148. 
173 A. Sırrı Levend, age., s. 581. 
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Óüsn-i òulú ehli çıúarsa ne güzel 
Eyü çıúmazsa olur başa èamel 
Ne belÀ bir zene maóãūr úalmaú 
TÀze õevú eylemeden dūr olmaú 
Belki bed-çihre olur yÀ bed-òū 
Õevúa dirseñ şeb-i evvel yÀ hū 
Óaømı güç reddi daòı müşkilter 
Bir muãìbetdür o kim èömre sürer 
 
Yoú kenìzekde hele bu maóõūr 
TÀzeden tÀzesin al eyle óuøūr174 

Enderunlu Fâzıl da Nâbî gibi tek eşliliğe karşıdır. Erkeğin farklı 
farklı kadınlarla zevk içinde yaşaması gerektiğini savunur: 

Olma bir èavrete ammÀ maòãÿã 
Saña olsun zen-i dünyÀ maòãÿã175 

Fâzıl aynı düşüncesini Zenân-nâme’de de dile getirir. Ona göre 
bir kadınla evlenip ona bağlı yaşamak, farklı kadınlarla beraber 
olmanın zevkinden mahrum kalmak büyük bir beladır. Yukarıda 
görüleceği üzere bu düşünceyi Nâbî’nin de aynı ifadelerle dile 
getirmiş olması dikkat çekicidir. Bir tek kadınla evlilik bağı kurmaya 
karşı olan Fâzıl, erkeklere dünyada bekâr kalmayı tavsiye ederek her 
gece başka bir kadınla birlikte olmanın, böylece her bahçede bir yuva, 
her yerde bir ev bulmanın güzelliğini anlatır. Her anını aynı kadınla 
geçiren bazı kişileri de anlayamadığını dile getirir: 

Ne belÀ bir zene maóãÿr olmaú 
TÀze zevú eylemeden dÿr olmaú 
Sen daòi meh gibi taóvìl eyle 
Her gice menzili tebdìl eyle 
Ola her bÀàçede bir lÀne saña 
Her maóalde daòi bir òÀne saña 
Olasın dÀr-ı cihÀn içre bekÀr 
Olma ammÀ ki hemìşe bì-kÀr 
Ben de bilmem nice baèøı óayvÀn 
Ola bir èavrete maòãÿã her Àn176 

Evlilikteki haklar açısından bakıldığında Đzzet Molla’nın 
aşağıdaki beytinden bir kadının kocasını boşama hakkı olmadığı 
anlaşılmaktadır: 

Görmedük bir zeni kim şevherin itsün taùlìú 

                                                 
174 Mahmut Kaplan, Hayriyye-i Nâbî, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara, 
2008, s. 263. 
175 A. Sırrı Levend, age., s. 584. 
176 Nebiye Öztürk, agt.,  s. 135. 
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Úaóbe dünyÀ denilen delle-i muótÀle gibi177 

Dünya ve kadın benzerliğiDünya ve kadın benzerliğiDünya ve kadın benzerliğiDünya ve kadın benzerliği::::    

Divan edebiyatında şairler kadın ile dünya arasında yakın 
ilişkiler kurarak dünyayı çok defa kadına benzetmişlerdir. Đnsanlık var 
olduğundan beri dünya hep var olduğundan dolayı da genellikle 
kocakarıya (pìr-zen, pìre-zen, fertūt, fertūte) benzetmişlerdir. Buraya 
kadar değindiğimiz üzere divan edebiyatında kadına dair bakış açıları 
genellikle olumsuz olduğundan, dünya ile kadın arasındaki benzetme 
yönü (vech-i şebeh) de kadının sözü edilen olumsuz özellikleri ile 
ilgili olmuştur. Hemen her şairin divanında çok sayıda beyitle 
örneklendirilebilecek bu benzerlik ilişkisine burada kısaca 
değinilmiştir. 

Dünya kadın gibi hilekârdır, aldatıcıdır. Hile ve tuzakları ile 
insanlara eziyet eder. Bu nedenle Edirneli Nazmî, Avnî, Bâkî ve 
Erzurumlu Zihnî’nin aşağıdaki beyitlerinde olduğu gibi şairler 
başlarına gelen her kötü durumun sebebi olarak gördükleri dünyaya 
sitem etmişlerdir: 

Đmdi bir mekkÀre zendür bu cihÀn 
Đşi Àdem aldamaúdur her zamÀn178 
∗∗∗ 
èAvniyÀ zÀl-i zamÀnuñ mekrine aldanma kim 
Kim zenÀnuñ cevrini çekmek gelür merdÀna güc179 
∗∗∗ 
Mÿy-ı sefìdi óalúasını çarò-ı pìre-zen 
Đsterdi daòi eyleye òalú-ı cihÀna dÀm180 
Ayırdı siór idüp yÀri sipihr-i pìre-zen benden 
Ne luèb itdi baña gör BÀúiyÀ bi’llÀhi oynaşum181 
∗∗∗ 
Yüri ey pìre-zen-i maèden-i mekr ü óìle 
Kim senüñle ola dünyÀda derÿnì meénÿs 
Úanı üstÀd-ı mükerrem úanı ol õÀt-ı şerìf 
DÀm-ı mekrüñde senüñ olmada èÀlem maóbÿs182 

                                                 
177 Ozan Yılmaz ve Ömür Ceylan, Hazâna Sürgün Bahâr-Keçecizâde Đzzet Molla ve 
Dîvân-ı Bahâr-ı Efkâr, Đstanbul, 2005, s. 647. 
178 Kudret Altun, age., s. 204. 
179 Kemal Edip Ünsel, Fatih’in Şiirleri, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1946, 
s. 37. 
180 Sabahattin Küçük, Bâkî Divanı (Tenkitli Basım), Türk Dil Kurumu Yayınları, 
Ankara, 1994, s. 59. 
181 Sabahattin Küçük, age.,  s. 299. 
182 Muhsin Macit, age., s. 70. 
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Azmizâde Hâletî’nin şu beyitlerde belirttiği üzere dünya tıpkı 
kadın gibi kötü niyetli olduğundan iyilik yapıyormuş gibi görünse de 
iyiliğini gören olmamıştır; zalimdir, can alıcıdır: 

Der-Ààÿş eylerin dirken çıúarur nÀ-gehÀn cÀnın 
Zen-i devr-i zamÀne úanàı merdi kim kenÀr eyler183 
Beddür èameli bu zen-i fertÿt-ı cihÀnuñ 
CÀn riştesidür çaròına hep ãarduàı anuñ184  

Bâkî, Hayâlî, Đzzet Molla, Behiştî, Pertev, Gelibolulu Âlî ve 
Hayretî’nin aşağıdaki beyitlerinde dile getirdikleri üzere, dünyaya 
gönülden bağlanmamalıdır. Dünyaya düşkünlük başa beladır. Kadına 
gönül vermek erkeklikten sayılmadığı gibi dünyaya sıkı sıkıya bağlılık 
da alçaklık, erkeğe yakışmayan bir davranış olarak görülmüştür: 

Merd iseñ dehr-i denì mekrine meftÿn olma 
Er odur kim vire bu pìre-zen-i dehre ùalÀú185 
∗∗∗ 
Zen-i zamÀneye ey dil ùalÀú-ı muùlaú vir 
Erenler aña dimez er k’ola zebÿnı anuñ186 
∗∗∗ 
Şu zen-i köhne içün çekme revÀ mı úahrın 
Đç güveysi gibidür çaròa olanlar dÀmÀd187 
∗∗∗ 
Virme dünyÀya Behiştì óaõer it göñlüñi kim 
Zen-i mekkÀreye merdÀneler aldanmadılar188 
Pìre-zen dünyÀya baş egme göñül yoòsa hemÀn 
Aduñı merdÀn-ı èaşú içinde nÀ-merd eyledüñ189 
∗∗∗ 
Bu zen-i dünyÀ-yı dÿna dil-firìb olmaú èabeå 
Çünki bir zülfi perìşÀn çeşmi fettÀndur àaraø190 
  ∗∗∗ 
DünyÀ ne úaóbedür ben aña zìr-dest olam 
Erlik midür èacÿze sevüp zen-perest olam191 

                                                 
183 Bayram Ali Kaya, èAzmì-zÀde ÓÀletì DìvÀnı: C.I: Hayatı Edebî Kişiliği, Eserleri 
ve Divan’ının Tenkitli Metni (Đntroduction and Critical Edition of His Divan), C.II: 
Giriş ve Divan’ın Tıpkıbasımı: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Hazine 
894.(Đntroduction and Facsimile Edition of Manuscript Topkapı Sarayı Müzesi 
Kütüphanesi Hazine 894, Harvard, 2003, C. I,  s. 93. 
184 Bayram Ali Kaya, age., C.I, s. 343. 
185 Sabahattin Küçük, age., s. 243. 
186 Ali Nihat Tarlan, Hayâlî Bey Divanı, Đstanbul, 1945, s. 239. 
187 Divân-ı Bahâr-ı Efkâr, s. 394. 
188 Yaşar Aydemir, age., s. 283. 
189 Yaşar Aydemir, age., s. 373. 
190 Ekrem Bektaş, age., s. 289. 
191 Đ. Hakkı Aksoyak, age., C. II, s. 187. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Divan Edebiyatında Kadına Genel Bakış                              326

 

 
Turkish Studies 

International Periodical For the Languages, Literature  
and History of Turkish or Turkic   

Volume 3/4 Summer 2008 

 
 

∗∗∗ 
Pìre-zen dehre şu kim meyl itmedi 
èAvret ise daòi aña er di sen192 

Behiştî, Fuzûlî ve Gelibolulu Âlî’nin aşağıdaki beyitlerinde ise 
dünyanın kadın gibi alçak olduğu, hak edene hak ettiğini vermediği, 
adaleti olmadığı kendisi gibi alçakları kayırdığı vurgulanmıştır: 

Merd iseñ dehr-i denìden isteme hergiz murÀd 
Kim zen-i çaròuñ Behiştì himmeti nÀ-merdedür193 
Şöhret-perest olana eyler rièÀyetini 
Çarò-ı denì-cibillet nÀ-merd-i pìr-zendür194 
∗∗∗ 
Muttaãıl maèrifet ehlini ayaòlara ãalup 
Felek-i sifle úılur miónet ü àam pÀ-mÀli 
Ol ki cÀhildür idüp cümle murÀdın óÀãıl 
ĐètibÀr ile úılur mesned ü úadrin èÀlì 
Bu sebebden bilübem kim bu cihÀn èavretdür 
èAvretüñ beyledür evlÀdı ile efèÀli 
Ulu evlÀdı keser südden ü teédìb virür 
Süd virüp luùf ile baàlar beşige eùfÀli195 
∗∗∗ 
CihÀn bir pìre-zendür kimseye andan vefÀ gelmez 
Ne dirlerse gelür miréÀt-ı ùabèından ãafÀ gelmez196 

Behiştî ve Mihrî Hatun’a göre kadına benzeyen pis, murdar 
dünyanın yüzüne bile bakılmamalı, ondan uzak durulmalıdır: 

Görmek senüñ müyesser iken pÀk çihreñi 
DünyÀ zeni didükleri murdÀra kim baúar197 
∗∗∗ 
Pes bu dehr-i pìre-zen murdÀrdur 
èÁúil iseñ geñ yüri nÀ-pÀkden198 

Behiştî, Gelibolulu Âlî, Usûlî ve Nev’î dünyanın da kadın gibi 
vefasız, ikiyüzlü ve kahpe olduğuna işaret etmişlerdir: 

Zen-i felekde vefÀdan eåer olaydı eger 
Bu deñlü óüsn ile èömri anuñ geçer midi ùÿl199  
∗∗∗ 

                                                 
192 Hayretî Divanı, s. 370. 
193 Yaşar Aydemir, age., s. 317. 
194 Yaşar Aydemir, age., s. 297. 
195 Kenan Akyüz vd., age.,  s. 493. 
196 Đ. Hakkı Aksoyak, age., C. I, s. 334. 
197 Yaşar Aydemir, age., s. 318. 
198 Mihrî Hatun Divanı, s. 389. 
199 Yaşar Aydemir, age., s. 393. 
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Ne var úızlansa el virmezlenüp dÀyim baña dünyÀ 
Çoú erden arta úalmış úaóbe zendür bì-vefÀ dünyÀ200 
∗∗∗ 
Nice bir Àlÿde-dÀmÀn olasın dünyÀ ile 
Úaóbe zenden òod bilürsin kim vefÀ gelmez saña201 
∗∗∗ 
Gösterüp ôulmet dönüp yine idersin èarø-ı nÿr 
Đki yüzlü bir zen-i bÀzÀr imişsin ey felek202 

Kadına güvenilip, inanılamayacağı gibi dünyaya da güvenilmez. 
Ne zaman ne yapacağı bilinmez. Behiştî’nin aşağıdaki beytinde 
belirttiği gibi dünya bu bakımdan hamile bir kadına benzer. Her gün 
insan için ne doğuracağı bilinmez: 

Gün ùoàınca ne bilürsin ki ne vaøè itse gerek 
Ey Behiştì bu felek bir zen-i Àbistendür203 

Rahimî’ye göre kahpe kadına benzeyen dünya, bugün bir kişiyi 
bile sevindirmediği için gerçek er olan kişi ona inanmaz: 

Đnanmaz saña gerçek er olan ey úaóbe zen dünyÀ 
Bugün mesrÿr-ı rÿşen itmedüñ mihrüñle bir ferdi204 

Sinan Paşa yukarıda örneklerle değindiğimiz dünya ile kadın 
benzerliğini Tazarru-nâme’sinde şöyle özetlemiştir: 

DünyÀ bir pìre-zen-i èacūzedür ki libÀs-ı ÀrÀyis-i duòterÀnda 
görinür; ve bir òarÀb-ÀbÀd-ı vìrÀnedür ki maôhar-ı ÀbÀdÀnda gözükür. 
Anuñ õevú u ãafÀsı vefÀ-yı zenÀn ve ebr-i tÀbistÀn (gibi) nÀ-pÀydÀrdur; 
ve àuããa vü cefÀsı evrÀú-ı eşcÀr ve aèdÀd-ı rimÀl (gibi) bì-şümÀrdur. 
Gürbe gibi ùoàurduàın yine yir; ve kelb gibi temellük itdügin ıãrur. 
Kimüñ ile èahd itdi ki gine bozmadı; ve kimüñ ile èaúd itdi ki gine 
çözmedi.205 

SonuçSonuçSonuçSonuç    

Türk toplumunun Đslamiyeti kabulünden önce ve göçebelik 
devrinde erkek kadar eşit haklara ve hayatın içinde aktif role, 
toplumun her tabakasında değerli ve saygın bir konuma sahip olan 
kadın, Osmanlı imparatorluğu döneminde Đslam kültürünün, yerleşik 

                                                 
200 Đ. Hakkı Aksoyak, age., C. II,  s. 7. 
201 Mustafa Đsen, Usulî Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara, 1990, s. 99. 
202 Mertol Tulum ve Mehmet Ali Tanyeri, Nev'î: Divan, Đstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Yayınları, Đstanbul, 1977., s. 174. 
203 Yaşar Aydemir, age., s. 295. 
204 Ahmet Mermer, Kütahyalı Rahîmî ve Divanı, Sahaflar Kitap Sarayı Yayınları, 
Đstanbul, 2004, s. 349. 
205 A. Mertol Tulum, Sinan Paşa: Tazarrûnâme, Đnceleme-Metin, Millî Eğitim 
Bakanlığı Yayınları, Ankara,1971 s. 120. 
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yaşam biçiminin ve yabancı kültürlerin etkisiyle daha pasif, 
ataerkilliğin gücü altında ezilen ve kendisine değer verilmeyen bir 
konuma düşmüştür. Dolayısıyla Osmanlı toplumunda daima ikinci 
derecede, erkeğin hayatı içinde veya yanında oynadığı role veya 
erkeğin onlara verdiği değere göre yer bulan kadınların, temsilcilerinin 
çoğu erkek olan divan edebiyatında ortaya konan edebî eserlerde de 
aynı şekilde ele alındığı görülmüş; bugüne kadar divan edebiyatında 
kadının yeri ve önemi konusunda kaynaklarda verilen bilgiler dışında 
farklı bir bilgiye ulaşılmamıştır. Ancak bu çalışma için edebî 
eserlerden kadına bakış konusunda tespit ettiğimiz ve günümüzde bile 
pek çok toplum kesiminde izlerine rastlayabileceğimiz bilgilerin, 
kadının toplumdaki bu hakîr konumunu en iyi şekilde belgelediğini de 
belirtmek gerekir. 

Bireylerin cinsiyetinin belirli bir toplumda ne ölçüde bir 
ayrıcalık öğesi olduğu insan türünün doğası ile ilgili değil, o toplumun 
kültürel ve tarihî özellikleri ile ilgilidir. Bu nedenle “belirli bir 
toplumdaki kadın ve erkek rolleri arasındaki farklılıkların ve ilgili 
ayrıntıların o toplumda var olan değer yargıları ve kültür 
özelliklerinden kaynaklandığı”206 gerçeği kadının divan edebiyatına 
yansıyış biçimini de açıklayacaktır. 
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