
1893 YILINDA YAPILAN ŞİKAGO KADINLAR KONGRESİNDE KONUŞULANLAR 

Bu konuda inceleyeceğimiz dosya sayısı ikidir. Fakat dosyalarda çok sayıda belge 

bulunmaktadır.  Belgelerde gizli kalmış çok sayıda bilgi bulunmaktadır. Bu bilgiler İslam 

kadınlarının faziletlerinin anlatılması ile Der-saadet’de bulunan gayr-i müslim okulları, bunların 

sayıları, hangi milletlere ait oldukları, öğrenci sayıları ve öğretmen sayılarına varana kadar 

detaylı bilgiler bulunmaktadır. 

Ancak bilgiler yorumlandığında işin arka planında Osmanlı’nın geleneksel ananevi 

kültürünün değiştirilmek, dönüştürülmek istendiği de anlaşılmaktadır. Üstelik belgelerde adı 

geçen Esmerelda Servantes’in İslamın üstünlüklerini anlatırken referans olarak verdiği Kur’an-

ı Kerim tefsirini yapan kişinin çalışması sorunlu görülmektedir. Şimdi bunları tek tek 

inceleyelim.  

Sadrazam ve Yaver-i Ekrem Cevat Paşa taraindan Divan-ı Hümâyûn’a yazılan bilgi 

yazısında Madmazel Esmeralda Servantes’in Şikago’da yapılan Kadınlar Edebiyat Kongresinde 

Osmanlı kadınlarına dair bir yazı okuduğu belirtilmiştir. Bu konuşmasında Madmazel 

Esmeralda Servantes İslamın faziletlerinin güzelliğinden bahsetmiştir. 

Aynı dosyadaki ikinci belgede Madmazel Esmeralda Servantes’in aslen İspanyalı olduğu 

ve uzun zaman İstanbul’da ikâmet etmiş birisi olduğu belirtilmiştir. Madmazel Esmeralda 

Servantes’in Fransızca olan makalesi önce İngilizce’ye İngilizce’den de Osmanlıca’ya 

çevirttirilmiştir.  

Kongrede Osmanlı ve şark kadınlarının haremin kölesi olmadığı ve Avrupa 

kadınlarından aşağı bir yanlarının bulunmadığının belirtilmiş olması, Kur’an-ı Kerim’in kadınları 

geri bıraktığı gibi bir düşüncenin yanlış olduğunun ve İslamın kadınların ilerlemesine engel 

teşkil etmediğinin belirtilmiş olması güzel bir tesbittir.  

 Burada ne kadar samimilerdir bilinmez ama Osmanlı sultanlarının ve özellikle Sultan 

Abdülhamid Han methedilmiştir. Yukarıda da belirtildiği gibi Kur’an-ı Kerim’den de bazı 

referanslar verilmiştir. Ancak bu referanslar için Albin (Albert) de Biberstein Kazimirski’nin 

tefsirinin kullanılmış olması verilen ayet numaraların alışılagelmiş düzenden farklı olması 

nedeniyle birbirini tutmamaktadır.    

 Kazimirski1 meali hazırlarken ayetleri birbirinden irtbatsız şekilde değerlendirmiştir. 

Kendisinin Polonya Yahudilerinden olduğuna yönelik bilgilerde bulunmaktadır. Yaşadığı 

                                                           
1 Albin (Albert) de Biberstein Kazimirski kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1808-1887) Polonya asıllı 
Fransız şarkiyatçısı. Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. Fransa’da yaşamış, eserlerini çoğunlukla Fransızca 
yazmıştır. Asıl şöhretini borçlu olduğu Kur’an tercümesinin kapağında isminin altına koyduğu unvan kaydından 
Fransa’nın İran büyükelçiliğinde mütercimlik yaptığı anlaşılmaktadır. 
Kazimirski’nin çalışmalarının en önemlisi Le Koran’dır (Paris 1840). Tercümenin henüz müellif hayatta iken on 
sekiz defa basılması (Chauvin, X, 79-83) ve ölümünden sonra da -bazısı Georges Henri Bousquet ve Muhammed 
Erkûn (Arkoun) gibi ilim adamlarının önsözleriyle basılmaya devam etmesi (World Bibliography, s. 187-194) 
gördüğü yoğun ilgiyi yansıtmaktadır. Régis Blachère, 1840 yılının Kur’an’ın Avrupa dillerine çevrilmesi tarihi 
bakımından hayli önemli olduğunu belirtip bu yıl yapılan iki çeviriden birinin Ludwig Ullmann’a ait olduğunu, en 
çok rağbeti ise Kazimirski çevirisinin gördüğünü söyledikten ve eserin yeni baskıları sırasında yazarı tarafından 
sürekli iyileştirildiğini ifade ettikten sonra başlıca özelliklerini şöylece özetler: “Çok titiz olmayan bir okuyucu için 
Kur’an’a saygılı bir şekilde hazırlanmıştır; dili ve üslûbu zarif olup okunması nisbeten rahattır” (Introduction au 



dönem itibarıyla Sabetay Sevi’nin müridlerinden olması da muhtemeldir. Bu kişinin İslamiyetle 

ilgili egzantirik görüşleri de bulunmaktadır. Bunlardan birini de çeviri yapılan metinde 

bulunmaktadır. Açıklamaların bir yerinde İslamdan önce Arapların kız çocuklarını diri diri 

gömerel öldürmesiyle ilgili olarak “Hazret-i Peygamber bu adet-i vahşiyaneyi Kur’an-ı Kerim’de 

men’ etmiştir” gibi bir ifade kullanılmıştır. Bu alıntının Kazimirski’nin mealinden alıntılandığı 

düşünüldüğünde konu daha iyi anlaşılacaktır. 

 Bu konularla ilgili çok detaylar belirtilmekte olub bunların tekrarına gerek 

görülmemektedir. Bu nedenle belgelerin transkripsiyonların okunması tavsiye edilmektedir. 

 Bununla beraber 1893’de Osmanlı’da İstanbul’da 3 kız mektebi bulunduğu bunların 

ikisinin Madmazel Kalavasi ile Madmazel Hani’nin, Üsküdar’da olan üçüncü mektebin ise Halit 

Paşa’nın kızı Muhsine Hanımın idaresinde olduğu belirtilmiştir. Okulların müfredatı ise Türkçe, 

Tarih, Coğrafya-yı Osmani, Matematik, Resim, Piyano ve El Sanatlarıdır.  

 

 

 

                                                           
Coran, s. 271-272). İspanyolca’ya ve Rusça’ya da çevrilen eser (Chauvin, X, 83-84) Jule la Baume’un Kur’an üzerine 
hazırladığı konu indeksinde de (Le Koran Analyse, Paris 1878) esas alınmıştır (Chauvin, X, 111). 
Âyetlerin numaralandırılmasında Flügel’in mushafındaki sistemi benimseyen Kazimirski, çalışmasının başına Hz. 
Muhammed’in hayatı ile Kur’an ve İslâm hakkında kendi görüşlerini içeren otuz dört sayfalık bir giriş koymuş, 
ayrıca çevirinin hemen her sayfasına ilgili âyetlerin yorumu niteliğinde notlar düşmüştür; kaynak göstermemekle 
birlikte bu notların büyük ölçüde klasik tefsirlerden faydalanılarak yazıldığı anlaşılmaktadır. Maracci’nin Latince 
ve George Sale’in İngilizce tercümeleri ve açıklamalarından faydalanmakla birlikte tercüme doğrudan doğruya 
Kur’an’dan yapılmış ve bu durum, Avrupa dillerine daha önce yapılan Kur’an tercümelerinin çoğu birbirinden 
istifadeyle hazırlanmış olduğu için kitabın kapağına, “Arapça aslından tercüme edilmiştir” şeklinde bir not 
konularak belirtilmiştir. Titiz bir çalışmanın ürünü olan eserde benzerlerine göre ilmî tarafsızlık ilkelerine daha 
çok sadık kalınmışsa da girişte İslâm dini, Hz. Peygamber ve Kur’an hakkında bazı yanlış bilgi ve değerlendirmelerin 
yer alması dikkat çeker. Müellif Kur’an’ın ahlâkî, dinî, medenî ve siyasî emirlerin rastgele ve irtibatsız şekilde 
harmanlanmasından ibaret olduğunu, bunların arasına âhiret hayatına dair bazı müjdelerin ve uyarıların 
serpiştirildiğini söylerken âyetlerin geliş sistemi, nüzûl sebepleri, metnin üslûbu gibi konularda yeterli birikime 
sahip bulunmadığını ortaya koymaktadır. Yine geçmiş peygamberler ve kavimlerle ilgili kıssaların bazan aynen, 
bazan da küçük farklarla Kitâb-ı Mukaddes’ten aktarıldığı yolundaki ifadesi, Kur’ân-ı Kerîm’in Kitâb-ı Mukaddes 
gibi bir tarih kitabı üslûbu taşımadığı ve olaylardan alınması gerekli dersleri öne çıkardığı gerçeğini göremediğini 
göstermektedir. Hz. Muhammed’in Araplar’ın peygamberi ve Kur’an’ın da Allah’ın bu millete mesajı olduğu, 
Peygamber’in mûcizesi bulunmadığı, kendisine nisbet edilen mûcizelerin sonradan uydurulduğu gibi temelsiz 
görüşleri yanında Vehhâbî mezhebinin Kur’an’ın i‘câzını kabul etmediği yolundaki iddiasının da gerçekle ilgisi 
yoktur. Bazı âyetlerin yorumları sırasında verdiği ön yargılı ve yanlış bilgiler de tercümenin ihtiyatla okunmasını 
gerektirmektedir. 
Kazimirski Le Koran’dan sonra, büyük ölçüde Alman şarkiyatçısı George Wilhelm Freytag’ın Arapça-Latince 
sözlüğüne dayanarak hazırladığı iki ciltlik bir Arapça-Fransızca sözlükle (Paris 1860; Kahire 1875) notlar ve 
Fransızca çevirileriyle birlikte binbir gece masallarından bazı parçaları (Hikâyetü enîsi’l-celîs, Paris 1847) 
yayımlamış, Sa‘dî-i Şîrâzî’nin Gülistân’ından Polonya diline yaptığı bir çeviriyi (Paris 1876), İranlı şair Minûçihrî 
Dâmegânî’nin divanından bazı parçaları (Versailles 1876) ve ardından başına 154 sayfalık bir giriş koyarak divanın 
tamamını yine Fransızca çevirileriyle birlikte neşretmiştir (Paris 1886). Kazimirski’nin bir de Fransızca-Farsça 
sözlüğü bulunmaktadır (Beyrut 1975, 1992). 
Suat Yıldırım   
Kaynak: T.D.V. İslam Ansiklopedisi, 2002, 25. Cilt. 



İnas mekteplerinin bir listesi aşağıdaki gibi verilmiştir.   

   Muallimlerin Mikdarı Leyli Şakirdan Nehari Şakirdan  Aded  

Daru’l-muallimat    20     190    1  

Kız Sanayii Mektebi   18  100       1 

Kız Sanayii Mektebi     9     130    1 

Üsküdar’daki Sanayii Mektebi  9     120    1  

Rüşdiye Mektepleri   56     958  14 

İbtidai Mektepleri  130                       4.385  65              

Hususi Mektepler    36  220   762  14 

    178              320             6.545  97 

 

Der-saadet’de Rum, Fransız,  İngiliz, Alman, Avusturya, İtalya ve İran ve Bulgar ve Rusya, 

Ermeni, Musevi, Cemaat ve Amerikan misyonerlerine ait kız okullarının olduğu belirtilmekte, 

öğrenci ve öğretmen sayılarına varana kadar detaylı bilgiler ayrıntılarıyla verilmiştir. Detaylar 

aşağıdadır. 

Belgelerin okunmasındaki katkılarından dolayı Osmanlıca Tarih Edebiyat Grubu 

üyelerinden Hüseyin Dağ, Zafer Şık, Mehmet Kahramanoğlu, Ersin Üçdemir, Mevlüt Kaya, 

Naim Dikli, İsmail Tahiroğlu, Zeki Özkan, Lütfü Akbaş, Fırat Çağlayan, Mustafa Demirel, Hafize 

Bozkurt, Fatma Temur, Arzu Selvi, Filiz Gezin, Nazan Olgun, İnci Abaroğlu, Mahire Yazar 

Kiremitçi ve Rümeysa Odabaş’a çok teşekkür ederim. 

Saygılarımla, 

Murat Dursun Tosun 

muratdursuntosun@wordpress.com 

Arşiv Fon Kodu: Y..A...HUS. Dosya No: 279, Gömlek No: 36, Tarihi:  08 (S) Safer 1311 

(21 Ağustos 1893), Konusu: Şikago'da Kadınlar Edebiyat Konferansı'nda Esmeralda 

Servantes, Osmanlı kadınları hakkında hitapta bulunarak padişaha bir teşekkür takdimine 

karar verildiği ve Paris'ten gelen bir kadının Müslümanlığın fazileti hakkında bir konferans 

vermesinin kararlaştırıldığı. 

mailto:muratdursuntosun@wordpress.com


 

Hû 

Bâb-ı Âlî Daire-i Sadâret Amedi-i Divan-ı Hümâyûn  

Şikago’da kadınlar Edebiyat Kongresinde Madmazel Esmeralda Servantes tarafından 

memâlik-i şâhâne kadınlarına dair bir makale kıraat olunarak atabe-i ulya-yı hazret-i hilâfet-

penâhiye bir ariza-i şükraniye takdimine karar verilmiş ve Paris’den gelen bir kadın canibinden 

dahi din-i mübin-i İslamın fezail-i mahâsini (faziletlerin güzelliği) hakkında makale iradı 

mukarrer bulunmuş olduğunu havi Şikago’daki saltanat-ı seniyye komiserliğinden varid olan 

tahriratın gönderildiğini şamil Ticaret ve Nafia Nezaret-i Celilesi’nin tezkiresi manzur-ı 

âlibuyrulmak içün melfufuyla arz ve takdim kılındı efendim.  

Fi 8 Safer Sene (1)311 ve fi 8 Ağustos Sene (1)309  

Sadrazam ve Yaver-i Ekrem Cevat (Paşa) 



 

Hû 

Ticaret ve Nafia Nezaret-i Celilesine 

Numru/34  

Devletlü Efendim Hazretleri, 

Kadınlar Edebiyat Kongresinin geçen haftaki ictima’ında İspanyalı olub müdded-i 

medide (uzun müdded) Der-saadet’de ikamet eylemiş olan Madmazel Esmeralda Servantes 

tarafından memalik-i şâhânede kadınların terbiye ve ta’limlerine dair bir makale kıraat edilmiş 

ve hitam-ı makalade muma-ileyhanın teklifi üzerine kadınların terbiyesi hususuna müsadif 

olan eltaf ve inayet-i seniyye hazret-i tacdariden dolayı hâk-i pây-i hümâyûn-ı mülükâneye bir 

ariza-i şükraniye takdimine karar verilmiştir. Bu babda telgrafla mabeyn-i hümâyûn-ı mülükâne 

baş kitâbet-i celilesine arz-ı malumat olundu. Manzur makale evvela Fransızca kaleme alınmış 

olduğundan pavyon (sergideki bölüm) me’murlarından Serahim Efendiye İngilizceye tercüme 

ettirilmiş ve İngilizce nüshası evvela niyap rapiz (matbaacılıkla ilgili özel isim olmalı) ile ve sonra 

hurûfat (matbaa harfleri) ile tab’ ettirilerek masarifat-ı cüziyyesi mucib olacağı hüsn-i te’sire 

mebni masarifat-ı müteferrika (hesapta olmayan masraflar için ayrılan para) meyanında 

tesviye olunmuştur. Paris’den gelmiş olan Treja Viyela dahi din-i mübiyn-i İslamın fezâil-i 

mahâsini (faziletlerin güzelliği) hakkında makale yazmak arzusunu izhar eylemekle bu babda 

kendisine muavenet olunarak makalenin kadınlar Edebiyat Kongresinde okunması mukarrer 



bulunmuştur. İşbu makalelerin matbu’ nüshaları  derdest takdim bulunduğu gibi bu babda 

malumat-ı sairenin dahi arz ve beyanına müsaraat kılınacağı bedihi bulunmakla ol-babda emr 

ü ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir. 

Fi 19 Temmuz Sene (1)309  

Şikago Sergisi Komiseri Bende Mühür: İbrahim Hakkı bin Remzi 

Arşiv Fon Kodu: Y..PRK.TKM. Dosya No: 29, Gömlek No: 76, Tarihi: 06 (S) Safer 1311 

(19 Ağustos 1893), Konusu: Matmazel Esmralda Servantes'in Şikago'daki Maarif-i Umumiyye 

Konferansında, şark kadınlarının bilindiği gibi cühela olmayıp, Hazret-i Aişe ve Hazret-i 

Fatıma gibi faziletli kadınlar yetişdiğinden bahisle, Osmanlı hanımlarının terbiye ve 

edebiyat-ı hususiyetleri ile, Der-saadet'te bulunan Rum , Fransız, İngiliz, Alman, Ermeni ve 

Musevi kız mektebleri hakkında malumat verdiği. 

 

Şikagoda Madmazel Esmerelda Servantes’in Nutku 

 

Hû 

Gazete parçasının tercemesidir. 



Şikago’da maarif-i umumiyeye dair teşkil olunan kongrede Madam Mayrayt Svel kürre-

i arz nisvanı (kadınları) tarafından meb’us olan iki kadın Nisvan (kadın) Kongresine dahil olmak 

içün vaktiyle muvasalat edemediklerinden (gelemediklerinden) bu kongrede nutuk irad 

ettiklerini beyanla memâlik-i vasi’a-i şahanelerinde nisvanın (kadınların) manen ve maddeten 

terakkiyatına gayret-i mülükânelerine teşekküren zat-ı şevket simat-ı hazret-i tacdariye bir 

telgrafname keşide ettirilmesini teklif etmiş ve teklif-i mezkûr üzerine zikr olunan 

telgrafnamenin irsaline karar verilmiştir.  

Ahaliye mütalaa içün ne vermek lazım geleceğine dair Rusya’da Markof şehrinde sakin 

Madam Elhoskodya tarafından mersul(e) (gönderilmiş) bir varaka dahi okumuştur. 

Risalenin Tercemesidir. 

Madmazel Esmeralda Servantes tarafından 22 Temmuz 1893 tarihinde Şikago’da akd 

olunan maarif-i umumiye kongresinde memalik-i Osmaniye nisvanının terbiyesiyle edebiyatına 

dair irad olunan nutuktur. 

Madamlar! 

Ben henüz çocuk iken dört yüzüncü sene-i keşfiyesi münasebetiyle şenlik icra eden bu 

güzel memleketi ilk defa ziyaret etmiş idim. Bu defaki ziyaretimde bu serginin muvaffakiyetine 

hidmet eden nisvan komitesi ile reiselerini selamlarım. 

Ben Der-saadet’de iken Madrid ve Barselona cem’iyyet sınai’yye ve rakkasiyeleri 

(sanatçıları ve danscıları) tarafından bu sergi içün meb’us (vekil) intihab olundum (seçildim). 

Buraya azimet etmek üzere iken şark nisvanının maarifine dair bazı malumat istihsali içün 

nisvan komitesi a’zasından bir kadından hususi bir mektub… 

 



…aldım derhal bu hususda evrak-ı sahiha aradım. Memalik-i Osmaniyede istatistik yoktur. 

Maarif-i Umumiye Nazırı Zühdü Paşa’ya müracaat ettim ise de malumat-ı matlubeyi veremedi. 

Mamafih me’yus (ümitsiz) olmayub tahkikatime devam ettim. Sebatımın beyhude olmadığını 

memnunen beyan ederim.  

Der-saadet’de Avrupalılar ile Rum ve Ermeni ve Musevi mekteplerine dair daha kolay 

malumat alınabileceğinden mezkûr mekteplerin idarelerine dahi müracaatla malumat-ı 

matlubeyi aldım. Memalik-i Osmaniyeye dair kitap te’lif eden müellifler noksan malumatdan 

dolayı Maarif-i Umumiye hususunda bazı yalan yanlış şeyler yazmışlardır. Ale’l-husus hey’et-i 

ictimaiyede nisvanın tesirinden ve taife-i nisa’nın ta’lim ve terakkisinden (eğitim ve 

ilerlemesinden) bahs ettikleri sırada en büyük hatalara zâhib olmuşlardır (kapılmışlardır). 

Şark nisvanının esir ve cansız vücutlar ve harem dairesinde mahbus oldukları ve bütün 

vakitlerini cehalet ve atalet ile geçirdikleri akvam-ı garbiyeye beyan olunmuştur. Bazı nisvanın 

böyle bir ma’işete mecbur oldukları ihtimalden ise de bu halin umuma şamil olduğunu zann 

etmek şark nisvanının ahval-i sahihasını bilememekten ileri gelür. Birçok Osmanlı hanımlarının 

meveddetine (dostluğuna) mazhar olduğumdan ta’lim ve terbiyelerinin bizim erbab-ı 

maarifden olan nisvanımızdan dûn olmadığını tasdik ederim.   

Yaşmaksız ve maiyetlerinde hizmetçi yahud bazı çocuklar veya diğer kadınlar ve 

cariyeler bulunmadığı halde sokağa çıkmamak gibi bazı adetler kanun hükmüne girmiştir. Bazı 

Avrupa müellifleri Kur’an-ı Kerim’in nisvanı cehalete mahkûm ettiğini zann eylemişler ise de 

bu mahza hatadır. Bilakis o kitab-ı mukaddes gerek zükûr ve gerek… 

 



…inas beyninde bila istisna neşr-i maarifi emretmiştir. Böyle yalan yanlış şeyler ile şarklıları 

muaheze eylemekden (azarlamaktan) ise terakkilerinde (ilerlemelerinde) kendilerini teşvik 

etmek ve geçmiş hatalarını irae (göstermek) ile müstakbil (istikbal) içün kendilerine ders 

vermek ve kendilerini birader add etmek müreccahdır (tercih edilendir). 

Dostum olan Fatma Aliye hanımın “Nisvan-ı İslam” (İslam Kadınları) nam kitabında 

dediği vechile “Osmanlıların ahlakını bilmek üzere memleketin lisanıyla adatını bilmeli ve 

ahalinin tabiatı ile aile usulüne aşina olmalıdır”  

Binaberin komitenizin sefirinizin teklifi vechile sair memleketler gibi memalik-i 

Osmaniye içün dahi bir meb’us intihabını sizden taleb etmemesinden dolayı te’essüf ederim. 

Min tarafillah idaresine memur olduğu memalikin veli-ni’meti olan Şevketlü Sultan 

Abdülhamid Han-ı Sâni Hazretlerinin saye-i terakkiyat sermaye-i mülükânelerinde şark  

Nisvanın tarik-i terakkide (ilerleme yolunda) te’sirlerini mümkün mertebe beyan 

edeyim. Cülus-ı meyâmin-i menûs-ı hümâyûnlarından beru nisvanın çokdan beru ta’til olunan 

ta’lim ve terbiyeleri yine teşvik olunmuştur. Efkâr-ı şahaneleri her dürlü müşkilatı bertaraf 

eyliyor. Fikr-i vasi-i hümayunları ve ve gayr-i mütenahi olan atıfet-i şahaneleri sayesinde onbeş 

seneden beri nisvan-ı İslamın terbiyesi harikulade suretde terakki etmişdir. Şark nisvanının 

(doğu kadınlarının) kuvâ-yı akliyelerinin tevsi’İne biraz muavenet edildiği halde az vakitde bu 

umumi kongrede bi’z-zat yahud bi’l-vekâle hazır bulunacaklar idi. Beyan eylediğim vechile 

Diyanet-i İslamiye nisvanın terakkisine (kadının ilerlemesine) mani değildir. 

Her dürlü mü’essesat ahraranenin (serbestliğin) ve vezaif-i ictimaiyyenin ve muavenet-i 

mütekabilenin ve kanun nazarında müsavatın (eşitliğin) ve aileye hürmetin ve sair şeylerin 

esasını havi olan Kur’an-ı Kerim yirmikinci suresinin otuzüçüncü… 

 



…ve otuzbeşinci ayetlerinde “nisvanın (kadının) terbiyesi zükûrun (erkeğin) terbiyesine müsavi 

(eşit) olmalı” ve “Cenâb-ı Hakkın matlubu vechile zükûr ve nisvanı (erkek ve kadını) tefrik 

etmem (ayırmam). Zükûr ve inas içün mükâfat ve mücâzat (ödül ve ceza) birdir” deyu 

buyurmuştur. Altıncı surenin otuz dördüncü ve otuzbeşinci ayetlerinde zükûr ve inas içün 

terbiye ve ta’limin mecburi bir vazife olması emr olunmuştur. Ehadis-i Nebevinin mümkün 

mertebe say u amel ve ta’lim emr ve nisvanın ma’arifi neden ibaret olmak lazım geleceği 

tavsiye ve beyan buyrulmuştur.  

Cemaat-i İslamiyenin ibtida-yı teşekkülünden i’tibaren erbab-ı zekâ ve ma’arifden 

nisvan zikr ve beyan olunmuşdur. Asr-ı Muhammediden evvel putperest Araplarda fakir 

oldukları zaman kızlarını öldürmek adeti var idi. Hazret-i Peygamber bu adet-i vahşiyaneyi 

Kur’an-ı Kerim’de men’ etmiştir. (ifadeye dikkat) (Altıncı surenin yüz elli ikinci ayetine 

müracaat oluna) 

Kazimirski’nin Kur’an-ı Kerim tercemesinin on altıncı surenin ikinci ayetinin ikinci 

notasında beyan olunduğu vechile Hazret-i Peygamber dört mükemmel kadın var demişlerdir. 

Biri Firavunun zevcesi Asya (Asiye) ve biri Hazret-i İsa’nın validesi Meryem ve biri Hazret-i 

Hadice ve biri Hazret-i Fatma’dır. Hazreti Peygamber bu kavl-i şerifle zevcesiyle kerimesinin 

namlarını ile’l-ebed baki buyurmuşlardır. Cemaat-i İslamiyyede gelen meşhur nisvanın esamisi 

pek çokdur.  

(Hz.) Ebubekir’in kerimesi ve Hazret-i Peygamberin zevcesi Ayşe bir şaire idi. Bir gün 

Hazret-i Yusuf kıssasını işitti. Firavun’un zevcesi zeliha bir köleye alaka etmesinden dolayı 

Mısırlılardan kibar nisvanın istihzâlarından (alay etmelerinden) kızub kendilerini ziyafete davet 

ve Yusufun hidmet etmesini emr etmişdir. Güzel köle göründükde misafirler cümleten 

hüsnüne hayran olmuşlar ve ne yapdıklarını bilemeyüb çakı ile meyve ayıklarken… 

 



…parmaklarını kesmişlerdir. Hazret-i Ayşe bu kıssa üzerine bilbedâhe (birden bire, irticalen) şu 

mealde bir beyt söylemiştir.  

Eğer Züleyha’yı ihtihza eden o nisvan Yusuf’u görünce parmaklarını kesmişler ise ya 

Muhammed seni görseler cebhe-i pür-zekâna seyran olarak kalblerini kesecekler idi. Mısıriler 

senin vech-i nuranini görseler Yusuf’u satın almak içün para vermezler idi. Ayşe’nin eş’arı 

(şiirleri) Arapların edebiyatında şâyân-ı dikkattir. Ayşe’nin hemşiresi Esma Asr-ı Saadet’in 

meşâhir nisasındandır. 

Kerime-i risalet-penâhi Fatma belagatle meşhur olduğu gibi şiir dahi yazmıştır. Büyük 

bir kuvve-i hafızaya dahi malik idi. İmam Şafi Hazretlerinin hocası Nefise âsâr-ı edebiyesinden 

dolayı âlim ünvânına mazhar olub Mısır’da kendi namıyla müsemmâ (isimlendirilmiş) olan bir 

cami-i şerifde medfundur.    

Hazret-i Hüseyin’in kerimesi Sekine âsâr-ı edebiyesi ve şecaati ile büyük bir nam 

kazanmıştır.  

Sekine’nin hemşiresi (kız kardeşi) Rebab Hazret-i Hüseyin’in bir beyti ile ile-l-ebed kesb-

i şöhret etmiştir. Meal-i Beyt ber-vech-i atidir. 

Ey Sekine! Sen ile Rebab hazır bulunmasanız ben o yeri sevemem. Bütün memâlikimi 

ikiniz içün sarf ederim. Kimse de beni muâhaze edemez (hesaba çekemez). Zira hakikaten 

layıksınız. Cafer-i Sadık’ın haremi Hüsniye otuz kadar müsabaka-i edebiye ve fenniyeye dahil 

olmuştur. Bu müsabakalar Harunürreşid ile hükemadan (âlimlerden) iki zat huzurlarında icra 

olunmuş ve müşarün-ileyh hükümet-i kanuniye ve ahlak ve mükâfatını kazanmış ve Kitab-ı 

Hüsniye namıyla âsâarını cami bir kitab bırakmıştır. 

Zü’l-kela’el-Himyeri bir çok eş’ar (şiirler) yazmış ve hemşiresi dahi şecaatiyle şöhretyâb 

olmuştur. Belagatle meşhur olan Rabia-i Adeviye ahlaka dair…   

 



…âsâr-ı nefise yazmış ve bunlar Tezkiretü’l-Evliya’da zikr ve beyan olunmuştur. 

Tacüddevle hükümet ve ahlak üzerine şerhler yazmıştır. Şaire dahi olduğundan bazı 

şiirler dahi yazmıştır. 

Germiyan namında bir prenses dahi şaire olub Şeyh Sadi tarafından kendisine ba’zı 

eş’âr (şiirler) takdim olunmuştur. 

Asr-ı sabıkda Leyla ve Fitnat Hanımların âsar-ı edebiyeleri şark erbab-ı maarifi beyninde 

numune-i imtisal olmuştur. İzzet Hanım meşhur bir şaire idi. Halife Ali bin Hişam’ın 

mensubatından Haşimiye ve bin Selim’in mensubatından Cemil ve Ubeydetü’t-tanburi şiir ve 

musıkide maharetleri ile şayân-ı tezkâr bulunmuşlardır. 

Asr-ı hâzır (şimdiki asır, yeni zaman) yenisvanının şark nisvanının ahlak ve adetine dair 

nisvan-ı İslam ünvanıyla şâyân-ı mütala’a bir kitab te’lif ve neşr etmiş olan Aliye Hanım birinci 

derecede şâyân-ı tezkârdır.   

Aliye Hanım Jork Onen’in (George Ohnet) meram nam romanını ve gazetelerden bazı 

mebahisi Türkçe’ye terceme etmiştir. 

Makbule Hanım hükümetden bahs eden bir müellife olub eserleri daima Tercüman-ı 

Hakikat Gazetesinde Neşr olunmaktadır. Eserlerinin bir cild olarak neşr olunmamış olması 

şâyân-ı esefdir. 

Merhum İsmail Paşa’nın kerimesi Lila Hanım Osmanlı gazetelerinde neşr olunan ba’zı 

bendleri ve eş’arı ile ma’rufdur. 

Gülinar Hanım hükümetten bahs eden bir müellifedir.  

Mührünnisa Hanım henüz pek genç olub daha pek çok eserler neşrine muvaffak olması 

me’muldur (umulur). Gazetelerde neşr olunan eserleri pek çok takdir olunmuşdur.   

 



…Zafer Hanım Fransızca ve Türkçe ve Rum ve Arab ve Farsi lisanlarına aşina olub biri roman 

olmak üzere dört kitab yazmıştır. 

Kamer Hanım akâyide (inanç ve itikata) dair bir kitab te’lif etmişdir. 

Emine Semiha Hanım ilm-i hesab te’lif etmiştir. Bu kitabın hasılatı Derülaceze’ye aiddir. 

Te’lifat sahibi olan sair bir çok Osmanlı hanımlarını dahi beyan edebilir isem de tatvil-i 

makal olunmak (sözü uzatmak) içün sarf-ı nazar edilmesine müsaadenizi rica ederim. 

Binsekizyüzdoksanüç’de Der-saadet’de Osmanlı inas mektebleri: 

Der-saadet’de üç Osmanlı inas mektebi bulunub ikisi on sene mükaddem Subhi Paşa 

tarafından te’sis olunmuştur.  

Bu mektebler Madmazel Kalavasi ile Madmazel Hani’nin idare-i mahiraneleri ile hayli 

muntazam bir haldedirler. Birinde yüz kadar leyli (yatılı) ve diğerinde yüz on dört nehârî (yatılı 

olmayan, gündüzlü) talebe vardır. Üçüncü mekteb Üsküdar’da olub Halit Paşa’nın kerimesi 

Muhsine Hanımın taht-ı idaaresindedir. Yüzelli talebesi vardır. Bu talebeler  zat-ı merâhim 

simât hazret-i padişâhinin taht-ı himaye-i seniyyelerinde olub yemek ve elbiseleri taraf-ı eşref-

i hazret-i padişâhiden tesviye buyrulduğu gibi kendilerine birer mikdar cihaz dahi verilerek 

tezviç edilmektedirler (evlendirilmektedirler).  

Tedris olunan mevadd-ı Türkçe ve Tarih ve Coğrafya-yı Osmani ve Hesab (Matematik) 

ve Resim ve Piyano’dur. Şark ve Avrupa usulü üzere el hünerleri dahi öğrenip güzel sözünü… 

 

…Osmanlı kaliçeleri (halıları) işliyorlar. 



Madmazel Hanlı ile Kalavasi’nin himmetleri ile bu mekteplerde büyük bir intizam 

görmüşüzdür. Refika Hanım’ın taht-ı nezaretinde olan Darü’l-muallimat yirmi iki seneden berû 

te’sis olunub yüzdoksan nehari (gündüz) talebesi ve yirmi kadar muallimi bulunmaktadır. 

Burada resim ve piyano dahi tedris olunur. Dört sene Türkçe tahsil olundukdan sonra 

talebelere şehadetname ita olunur ve bu şehadetnameyi  haiz olan hanımlar Osmanlı 

hanelerinde yahud vilayetlerde inas mekteblerinde muallimelik ederler. Bu mektebde dahi 

ücret alınmaz. Derununda intizam-ı tam vardır. Darü’l-muallimat müdiresi erbab-ı malumat ve 

zekâdan bir hanımdır. Fransız ve Alman ve İngiliz ve Rum ve Türkçe ve Ermenice lisanlarına 

aşinadır. Piyano çalar ve güzel resimler tersim eder. 

Bu mekteb talebelerinin iki sene evvel olduğu gibi mükâfat ile teşvik olunmamaları 

şâyân-ı esefdir.  

İnas mekteplerinin bir listesi atide derc olunur.  

   Muallimlerin Mikdarı Leyli Şakirdan Nehari Şakirdan  Aded  

Daru’l-muallimat    20     190    1  

Kız Sanayii Mektebi   18  100       1 

Kız Sanayii Mektebi     9     130    1 

Üsküdar’daki Sanayii Mektebi  9     120    1  

Rüşdiye Mektepleri   56     958  14 

İbtidai Mektepleri  130                       4.385  65              

Hususi Mektepler    36  220   762  14 

    178              320             6.545  97 

 



Rum İnas Mektepleri 

Zapyon ve Pallas ve Yuvakimyon namlarıyla ma’ruf Rum inas mekteplerinin fotoğrafı 

Atina darü’l-fünunu proğramına muvafık olub şakirdanın ücretleri ve agniyadan (zenginlerden) 

Rumların semahatleri ile idare olunurlar. Tedris olunan mevadd elsine-i ecnebiyye ve Coğrafya 

ve Riyaziyat (Matematik) ve Tarih ve Sanayii ve Musiki ve Resim’dir.  

Bu mektepler tarafından ita olunan şehadetnameler Yunan ve Fransa ve İsviçre ve 

Almanya darü’l-fünunlarında kabul olunur.  

Memâlik-i Osmanîyyede Rum mekteplerinde müstahdem (görevli) muallimeler bu 

mekteplerden yetişir. 

Zikr olunan mektepler Rum patrikhanesinin nezareti tahtındadırlar. 

Rum İnas (Kız) Mektebinin Listesidir 

Muallimler  Şakirdan  Sınuf   Aded  

     

Zapyon    27  328  8  1 

Pallas Mektebi  27  147  9  1 

Yuvakimyon   12  172  7  1 

Adi Mektepler   30  1306  12  3 

Yüksek Mektepler  23  869  32  11 

Muhtelit (Karışık) Mektepler 34  575  58  17 

Vasat Mektepler  52  1240  61  13 

İbtidai Mektepler  14  596  22  8  

    199  5233  218  55 

Der-saadet’de Fransız İnas (Kız) Mektepleri 

Panyona’da Notre Dame de Sion şakirdanının talim ve terbiyeleri içün Der-saadet’de 

birinci derecede inas mektebidir. 

Bu mektebin Fünun ve Riyaziyat ve Hikmet ve Elsine-i Ecnebiyye ve Sanayii… 



 

…içün başka başka mu’allimleri bulunmaktadır. Bu mektepler iki aded olub biri Beyoğlu’nda 

diğeri Kadıköyü’ndedir. 

Rahibeler vasat ve fakir güruhdan olan kızlara el işleri ve süzeni (nakış) ve sair şeyler 

öğretmektedirler. 

 Rahibelerin mekteplerinde fukara çocukları meccânen (ücretsiz) kabul olunub gündüz 

yemek dahi veriliyor. 

Madam Dur ve Safzin idarelerinde olan inas mektebindeki tedrisat Notre Dame (dö) 

Sion mektebinde olan tedrise  mutabıktır. 

Mezkûr Mekteplerin Listesidir. 

Muallimler  Şakirdan  Sınuf 

Bangaltı’nda Panoyana’da Notre Dame  30  284  12 

Kadıköyü’nde Notre Dame   30  150  12 

Sen Vinsat Dupol Rahiplerinin Mektebi 20  300  8 

Agustin Rahiplerinin Mektebi   22  250  9 

Sen Jojef Rahibelerinin Mektebi  18  280  6 

Madam Dövu Şafezin Mektebi  16  250  11 

      156  1514  58 



Der-saadet’de İngiliz İnas Mektepleri 

İngiltere sefaretinin taht-ı himayesinde olmak üzere iki aded İngiliz inas mektebi 

bulunmaktadır. 

Bu mekteplerin biri Madam Yordet Kotus tarafından Beyoğlu’nda te’sis olunub arsası 

taraf-ı eşref-i hazret-i padişâhiden ihsan buyrulmuştur. Yer bulunmadığı içün leyli (yatılı) 

şakirdanı çok değildir. 

Diğer mektep bir komitenin taht-ı nezaretinde ve Miss Grayo’nun idaresindedir. 

Bu iki mektebin şakirdanı Londra darü’l-muallimatının şehadetnamesine kesb-i istihkak 

içün lazım gelen imtihana hazırlanıyorlar.  

 

Der-saadet’de Alman İnas Mektepleri 

Bu mektepler kısmen talebeler tarafından verilen ücret ve kısmen Almanya devletinin 

muaveneti ile idare olunurlar. 

      Muallimler  Sınıflar  Şakirdan  Aded 

Rüşdiye Mektebi    14  16  150  1  

İbtidai Mektebi    9  6  200  1

      23  22  250   

Amerika misyonerlerinin Üsküdar’da güzel bir mektepleri bulunub orada kızlara ikinci 

derecede olan maarif tedris olunur. 



Avusturya ve İtalya ve İran ve Bulgar ve Rusya mektepleri mezkûr hükümetlerin 

muavenetleri ile idare olunurlar. 

Ermeni Mektepleri 

Ermeni Katoliği ve Protestan ve Ermeni Mektepleri mezkûr cemaatlerin muaveneti ve 

iane-i mahsusa ile idare olunurlar. Bu mektepler atide zikr olunur. 

      Muallimler  Şakirdan   Sınuf 

Cemaat Mektepleri     72  400  24 

Rüşdiye Mektepleri     21  150  7 

Mahalle Mektepleri     60  1.030  33 

Birinci Derecede Mektepler     77  170  2 

Rüşdiye      77  130  1  

       250  1.880  67 

 

Musevi Mektepleri 

Musevi inas mektepleri ittifak-ı umumi-i İsraili cem’iyyeti tarafından verilen iane ile 

idare olunub bu cemaat çocuklara kitab ve kâğıd vermekle beraber fukara çocuklarına elbise 

dahi ita eder. 



Cem’iyyet mekteplerine devam eden çocukların ekseri meccanen tahsil-i maarif 

etmektedirler. 

Proğram iktizasınca Fransızca ve İbrani ve Alman lisanlarıyla Tarih ve Coğrafya ve Hesab 

ve Tarih-i Tabii ve Hikmet ve Kimya ve Resim ve Şarkı ve Dikiş ve El Hünerleri tedris olunur.  

Cem’iyyet mekteplerinin maksadı fukara çocuklarına tedris-i maarif ile el işleri 

öğretmektir.  

Musevi Mekteplerinin Listesi 

Meccanen Şakirdan  Muallimler  Ücret Veren Şakirdan 

Balat Mektebi    298   8  27 

Dağ Hamamı Mektebi   92   4  30 

Galata Mektebi   230   8  60 

Hasköyü Mektebi   267   10  36 

Ortaköyü Mektebi   60   6  44 

     967   36  201 

Bunlardan başka ibtidai-i olarak bazı hususi Musevi mektepleri dahi vardır. 

Cennet Mekan Sultan Mahmud Han Hazreterinin devrinde musiki-şinas meşhur 

Donizetti’nin biraderi olan Donizetti’nin taht-ı nezaretinde musika-i hümâyûn ilk defa teşkil 

olundu.  

 



Firdevs-i Âşiyân Sultan Abdülmeciid Han Hazretlerinin asrında 1844 tarihinde Guatelli 

Paşa musika-i hümâyûna ta’yin buyruldu. 

Cennet-mekân Sultan Abdülaziz Han Hazretleri Guatelli Paşa’yı harem-i hümâyûnda 

bulunan Çerkes cariyelerinden bir oksetra (orkestra) teşkiline memur idüb mesmuatıma göre 

cennet-mekân müşarün-ileyh hazretleri ekâbirden bazı zevatı da’vet ettiği halde seksen 

cariyeden mürekkeb bir bando-i müsika perde arkasından ehviye-i (nefse hoş gelen) latife 

tegannî eder imiş (nağme söylermiş). Ale’l-husus imparatoriçe Ojeni bu musikaya pek çok 

mütehayyir olmuştur (şaşırmıştır).   

Şevketlü Sultan Abdülhamid Han-ı Sâni Hazretleri nisvandan mürekkeb bulunan 

mezkûr orksetrayı lağv ile musika-i hümâyûnu tanzim buyurmuşlardır. Musika-i hümâyûnda 

bazı pek mahir zevat var ise de bunun içün sarf olunan para hakikaten muhayyiru’l-ukûldür 

(akılları hayrete düşürür) Bu masarif ile Avrupa’da olduğu gibi gıbta bahş-ı enam olacak 

derecede bir konservatuvar dö müzik te’sis ve bir mükemmel orkestra teşkil olunabilir.  

Gerek piyano ve gerek şark alat-ı musikasında kesb-i mahâret ve mümârese eden bazı 

hanımlar zikr ve beyan olunabilür. Ale’l-husus hidiv-i esbak İsmail Paşa’nın kerimesi Emine 

Hanım ve Helim Paşa’nın ve Hamdi ve Ferid Beylerin ve Derviş Paşa’nın kerimeleri güzel piyano 

çalıyorlar. 

 

Zat-ı hazret-i padişâhinin kerime ve hemşireleri dahi piyanoda maharetle temeyyüz 

eylemişlerdir. 



Zaten büyük bir zekâ ibraz etmiş olan şark nisvanına dair tatvil-i te’ala (sözü uzatmaya) 

lüzum görmeyüb bu eser-i nacizin tanziminde icra ettiğim tedkikate dahi nazaran istid’at-ı 

şairaneleri bulunduğunu beyan ederim. 

Şark nisvanının fikri tevsii eylediği halde çocuklarına tahsil-i fünun (fen bilimleri) ve 

sanayi i sevmeyi öğreteceklerine şüphe etmem. Zira ekserya büyük zatların rehber ve 

nasihleri (nasihatçıları) valideleri olduğunu pek güzel bilirsiniz.  

Şark nisvanının maârif (eğitimi) hususunda olan hallerini senede beyana teşebbüs 

etdim. 

Binaberin şevketlü inayetlü Sultan Abdülhamid Han-ı Sâni Hazretlerine Der-saadet 

belde-i latifesi nisvanının terakkiyatı içün ikdamat-ı celilelerine arz-ı şükran zımnında bu büyük 

kongrede hazır bulunan maarifmend nisvanın benimle birleşmelerini arzu ve rica ederim. 

Tarih-i terceme fi 7 Ağustos Sene 1309  

Tercüman Bogos Kulları 


