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20.YÜZYILIN İLK YARISI YAZARLARINA AİT 
SEÇİLMİŞ KİTAPLARDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ

CHMIELOWSKA, Danuta
POLONYA/POLAND/ПОЛЬША

Bağımsız Polonya devleti; 123 yıl süren esaretin ardından Osmanlı im-
paratorluğuyla ekonomik ve siyasi işbirliği yapmak için oldukça ilgili ola-
rak 1918 yılında kuruldu. Her iki milletin hükümetlerinin zor durumda ol-
masına rağmen, ülkelerinin geleceği hakkında duyduykları derin kaygılarla 
birlikte, yeniden dostane ilişkiler kurulması amacına yönelik çaba göster-
diler. Osmanlı imparatorluğunun itilaf devletleri tarafından paylaşılması 
hakkındaki karar ve 1919 yılında Anadolu’da patlak veren Milli Mücadele 
hareketi, Polonyalıların Orta doğuya olan ilgisinin artmasına vesile oldu. 
Osmanlı imparatorluğunun çöküşü gerçeğine rağmen Polonya’nın sempa-
tisi hala sürmekle birlikte

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, okuyucular için doğru ve gerçek 
bilgiler ihtiyacının artmasına neden oldu. Polonyalı habercilerin veya ya-
bancı haber kaynaklarının geçtiği kısa basın haberleri yeterli olmamıştı. 
Osmanlılarla ve Polonyalı göçmenlerle  sürekli irtibat halinde olan ve 
Doğu Kültürüyle büyülenmiş Polonyalılar, Boğaziçinden gelen haberleri 
değişik duygular içinde karşıladılar. Toplum, 1923 yılında kurulan Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşu ve ilk yıllarında, daha geniş haberler almak 
beklentisindeydi. Bu yüzden, edebiyatçıların bilim adamlarının veya bir 
gezginin yazmış oldukları kitaplar büyük bir ilgiyle karşılandı. Bunlar çok 
fazla sayıdaydı. Cumhuriyet’in kurulmasının hemen ardından 20. yy.ın ilk 
başlarında Türkiye’yi ziyaret etmiş olan Polonyalıların izlenimlerini sun-
mak amacıyla, mecburen bir seçim yapılmış ve bu döneme ait iki kitap 
seçilmiştir: Hayatında ilk kez Türkiye’ye gitmiş olan yazar Wanda Melcer 
Rutkowska’nın 1926 yılında Varşova’da çıkan “Günümüz Türkiye’si” adlı 
kitabı ve ikinci defa Türkiye’ye gitmiş olan yazar Jan Rostafinski’nin 1929 
yılında Varşova’da çıkan “Otomobil ve araba ile Anadolu” adlı kitabıdır. 
Rostafinski önceden Türkiye’de bulunmuş olduğundan kıyaslamada yap-
ma imkanı bulmuştur. Yine çocukluğunu Cezayir’de geçirmiş olan bu ya-
zar, İslam kültürünüde belirli bir derecede biliyordu. Bu yazarların kitap-
larının konu başlıkları:
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– Cografi konum ve tarihî eserler
– Osmanlı imparatorluğu tarihine kıyasla yeni politik sistem 
– Yapılan reformlar ve Türk toplumunun Avrupalılaştırılması
– Dinle alakalı konular
– Aile yaşamı ve kadın erkek ilişkilerindeki reformlar

Bu iki çalışmanın seçilmesinin amacı, bu iki çalışmanın yazarlarının he-
men hemen aynı zamanda Türkiye’de bulunmuş olması ve birinin gazeteci 
diğerinin bilim adamı (1924 yılında Yeşilköy’deki Ziraat Akademisinde 
misafiri olarak) olması nedeniyle ülkeye farklı mesleklerden kişilerin ba-
kışını görmek içindir. 

Tanınmış Polonyalı gazeteci Wanda Melcer Rutkowska “Günümüz 
Türkiye’si” adlı kitabında, 1924-25 yılları arasındaki 6 aylık gözlemle-
rini kaleme almıştır. Bunu kitabında belirttiği bazı olaylardan çıkarabili-
yoruz. Örneğin: 1924 yılında İstanbul’da Polonya Sanayi sergisi organi-
zasyonunda Polonya hakkındaki yazıların Fransızca olarak duyurulması 
amacıyla gitmiş olması veya bahsettiği gibi 1924 yılının son günü yılında 
Tarlabaşı’ndaki Pera Plas otelinde dostlarıyla birlikte geçirdiği yılbaşı ge-
cesi verilebilir. 

Yazar kitabında: “Bu kaleme almış olduğum eser, ülkeyi gezecek insan-
lar için bir el kitabı olarak değil, sadece benim hatıralarımı içermektedir. 
İnsanların ve ülkenin boyalı bir resmidir.” demektedir.

Her iki yazarda kitaplarında, çevreyi, daha sonra tarih ve siyasi konuları 
vede geleneklerle hayat koşullarını anlatmıştır. Yine her ikiside, yapılan 
reformlarla-yenileşme ve Avrupalaşma ile ilgili değişikliklerle ilgili 
örnekler aramıştır. Her ikisine göre, subjektif olarak bakıldığında, top-
lumda oluşan değişiklikleri sunmak mümkündü. Çünkü bu şekilde, Türk 
milletinin nasıl farklı insan gruplarından oluştuğundan hareketle, genel 
bir portre elde etmek mümkündü. Rutkowska, diğer birçok Polonyalı gibi 
Türkiye’yi daha önce tanımamış olan ve yeni Avrupa ile eski Türkiye ara-
sındaki savaşı izlemek amacıyla, Köstence şehrinden bir Romen gemisiyle 
Karadenize ve İstanbul’un Boğaziçine ulaşır. Karadeniz’den gelen diğer 
yolcularla birlikte seyahat eden Rutkowska, pasaport gümrük ve diğer 
kontroller için Kavak’ta yaklaşık iki saat bekler. Boğaziçi onda inanılmaz 
bir etki bırakmıştı. Şöyle yazar: “Evet bu kıyılar çok güzel. Boğaz dolam-
baçlı, bir nehir gibi daralıyor ve bir göl gibi genişliyor. Hava, güneş ne 
kadar büyük. Bunun dışında, yeşillik ve tepeler ve garip konstruksiyonlu 
kare evler, yukarı doğru yükselen çatılar, bahçe parmaklıkları şeklinde, 
yarıya kadar ağaçlarla kapatılmış pencereler.  
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Türkiye’deki iklim hakkında Rostafinski’de kitabında şöyle bahseder: 
“İstanbul’da inanılmaz bir sıcaklık var ve bununla birlikte buharlaşan su-
yun karıştığı havada boğucu bir sıcaklık. Küçük Asya’nın yaylalarındaki 
47 derece sıcaklığa rağmen, devamlı olarak esen hafif rüzgar ve kuru ik-
limde mükemmel hissetmiştim”. Her gezgin için anlaşabilmek önemli bir 
problem. Buna ek olarak kendi ülkesinde bekleyen okuyuculara, kendi ya-
şadıklarını iletmek gibi bir misyon edinmiş olmaları. Rutkowska Türkçeyle 
ilk karşılaşmasından kitabında şöyle bahseder: “Gerçekten bir kelime bile 
anlamak çok zor. Oldukça yabancı ve hiçbir başka dile benzemiyor. Her 
dilde öncelikle harfler öğrenilir ve daha sonra okumaya başlamak için yan 
yana getirilirdi. Türkçede ise bunu yapmak gerekmiyor. Türkçe yazı kı-
saltmalardan oluşuyor. Özel bir stenografyası var ve bilmediğiniz takdirde 
kelimeleri okumak mümkün değil. Bu demek oluyor ki Türkçenin başka 
bir zorluğu daha var; oldukça değişken ve akışkan.” Rostafınski’de za-
man zaman “akşamlarınız hayırlı olsun” gibi. Türkçe ifadeleri kullanarak 
Rutkowska’nın izlenimlerini onaylıyor: “Konuşmaların, eşanlamlı kelime-
ler ve alegorilerle  dolu olması, gerçek anlamını saklamasına neden oluyor 
ve Avrupalıların, bu kelimelerin ilgili düşünce ile sıkı sıkıya bağlı olduğu-
nu anlamaları ve samanlıkta iğne aramak gibi cümledeki ana fikri bulmala-
rı gerekmesi ve cümlenin düşüncesini kavramaya alışmasını zorlaştırıyor.” 
Bu cümleden ortaya çıkıyor ki, 1928 yılında yapılan alfabe ve dil reformu, 
iletişime oldukça katkı sağlamış ve Arap alfabesinin terk edilip Latin alfa-
besinin kabulü Avrupa ülkeleriyle bağlantısını kolaylaştırmıştır.

Polonyalı bayan gazeteci, kaldığı süre içerisinde, caminin yanındaki 
Grande rue de Pera civarında büyük bir evde konaklamıştı. Rostafinski’de 
yine Avrupa yakasında, İngiliz Başkonsolosluğu ve Türk işi dekore edil-
miş, sözde Avrupai kafeteryalarının yakınındaki Galata’da Petits Champs 
caddesindeki bir otelde kalmıştı. Her ne kadar Avrupa yakasında oturmuşda 
olsalar, bütün tarihi İstanbul yerlerini gezmişlerdi. Rutkowska İstanbul’u 
tanıdıktan sonra, İstanbul’un çalışma amaçlı yerlerin ve evlerinin ayrı 
semtlerde olduğunu iddia edecekti. İnsanlar Şişli, Ayazpaşa, Moda, Fener 
ve Üsküdar da otururlardı. Özellikle Galata’da ve Pera’da çalışırlardı. 
İstanbul gezisine, İstanbul’u yüksekten görebilecekleri Galata köprüsün-
den başlamayı tavsiye eder. Pera’dan Altın boynuz’daki köprü üzerinden 
Tramvay hattı boyunca Aya sofyaya gidip sonra şehir surlarından keskin 
bir şekilde sağa dönen yerdeki  büyük camileri ziyaret eder. Bu camilerin 
tarihi ve inşaat özelliklerini anlatırken Rutkowska, hususi olarak 17. yy. 
Yeni Cami, Aya Sofya, 17. yy. başları altı minareli Sultan Ahmet Cami 
(Mavi cami), 16. yy. başları Beyazıt Cami, Süleymaniye Camiyi, 14. yüz-
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yılda inşa edilen, mozaiklerle dolu Kariye camiyi anlatır. Okuyucularının 
cami kelimesini tam olarak anlamaları için şunları yazar: “Cami mihrabı 
olmayan büyük bir dua salonu. Kiliselerin zengin dekorasyonlarına kıyas-
la bizi hayrete düşürdü. Camilerdeki lambalarda çok özeller: O kadar sıkı 
aralıklarla kısa ipliklerle asılı kısa ayaklarda asılı bu lambalar nerdeyse 
birbirlerine değecekler. Akşamleyin namaz vakti, bir ışık cümbüşü yaratı-
yor. Dua edenlerin kafasının üzerinde alevden bir çatı misali.”

Osmanlı sanatı tarihi eserlerinden en önemlilerinden biri de Topkapı 
sarayıdır. Yine 19. yüzyılda inşa edilen ve ihtişamla donatılan Dolmabahçe 
sarayınıda unutmamak gerekir. Elbette Rutkowska diğer eski tarihi eser-
lerini sunmayı unutmadı. Ona göre İstanbul’un kendine has en büyük 
özelliklerinden biri Yere batan sarayı ve en güzel peyzajlardan biri şehri 
çevreleyen Bizans dönemi şehir surlarıydı. Onun beğendiği yerlerden bi-
ride imparator Walens su kemeriydi. Rostafinski ise, her turistin kolayca 
ulaşmayacağı eserlerden bahseder: “1913 yılında toprağa verilen Büyük 
vezir mareşal Mahmut Şevket Paşa’nın naşının bulunduğu lahitinin Kuran 
ayetleriyle kaplandığı, 1909 yılında şehit düşen askerlerin için yapılmış 
Mozelyumun yanındaki küçük dini mekan.”

“Atış Meydanı” -hafif engebeli alan üzerinde, aynı çizgi üzerine yerleş-
tirilmiş mermerden direkler; her birinin üstünde bugün oldukça zor oku-
nabilen yazıda, şu şu Sultan tahta çıkış günü, burada yayıyla ok attı ve 
okunun düştüğü yere bu direk dikildi yazısı. Ne kadar direk varsa, bir o 
kadar çevresinde Yeniçeri alayından yeniçerilerin bulunduğu sultan vardı 
ve imparatorluğun şafak vaktindeki ihtişamında geleneksel atışlarını ya-
parlardı.” Aynı isimli caddenin yanındaki Huntor mescidinin bulunduğu 
küçük meydan tarihi Forum Bovis’tir. Burada ayrıca, suçluların yakıldığı 
boğa şeklinde bronzdan bir fırın bulunurdu bu yüzden bu meydanın eski 
adı buradan gelirdi. Avrat taş yeri ile bilinen Avrat pazarı semti, geçen yüz-
yılın ortalarına kadar, kadın ticaretinin yapıldığı bir yerdi.’

Rutkowska Rostafinski gibi, Kapalı çarşıdan bahsetmeden edemedi. Ve 
şunları yazacaktı: “Defalarca inşa edilmiş, antik bir çarşı. Şehrin içinde 
bir şehirmiş gibi, büyük bir alan üzerine kurulmuş. Burada, elbise, mücev-
herat, ayakkabı, halı, kürk veya silah satılan caddeler var. Her şey ender 
olarak küçük pencereleri bulunan,  ve ilginç şekillerde boyanmış, küçük 
mekanlarda satılmaktadır ki, gündüz vakti bile elektrik yakılır.”

Ticaret alışkanlıklarıda sıra dışıydı. Ondan öğrendiğimize göre, bir şey 
satın almayacak bile olsa, kahve ikram edilmesi geleneksel bir olguydu ve 
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bu sırada iş yeri sahibi kendi mallarını gösterme şansına sahip olacaktı. Bir 
alışverişle ilgili şunları yazacaktı: “büyük bir şala benzeyen kuşlar ve çi-
çeklerle süslü, parlak tabaktaki bir fincanda, taze ve mis kokulu bir kahve 
ikram edildi. İpek, atlas ve diğer değerli kumaşlar, tespihler, halılar, han-
çerler, renkli çizgileri olan şallar, kadınlar için göz boyaları, saray hare-
minden aynalar, inciden broşlar, devekuşunun siyah tüylerinden yapılmış 
mısır yelpazeleri”.Bebek, Rumeli Hisarı, Tarabya ve Florya, Avrupa ya-
kasında bulunan boğaz ve çevresindeki semtler. Denizde yıkanmak için o 
zamanlar, Floryaya gitmek gerekirdi. “Plaj oldukça büyük ve rahat, birçok 
şeyde olduğu gibi buranın işletmesini de Ruslar yapıyor. Oldukça düzgün 
kabinlerin dört tarafında sıcak kumlar. Bayram günleri ana baba günü olur. 
Bir hafta içinde Cuma ve Pazar günleri dini günlerdir. Çok sıcak günlerde, 
buraya ulaşmak çok zor. Trenin birinden indiğinizde diğerini beklemeniz 
gerekiyor. Ve bu yüzden mevcut tek boş kabini burnunuzun dibinden ka-
çırmak gibi bir şansızlığa uğrayabilirsiniz. Yer bulduğunuz takdirde, keyfi-
nize göre faydalanabilir, çok yakındaki bir kafetaryadan gelen güzel müzik 
sesi eşliğinde, mayonuzu alarak, güzel havalarda  karşıda Asya tarafında 
kalan uzaktaki dağların manzarasında Marmara’nın mavi sularında yüze-
bilmek mümkün.”

İstanbul’un Avrupa yakısı doğal güzellikleriyle meşhur: O zamanlar, 
uçsuz bucaksız zeytin agaçlarının bulunduğu, topraklarında güzel orman 
yemişleri ve meyvelerinin çıktığı, Avrupa’da bilinmeyen çiçeklerin koktu-
ğu, Beykoz ve Pendik gibi yerleri gezdi. 

Prinkipo (Büyükada)’nın Türk karekteri pek yoktu. Daha çok bir 
Akdeniz şehri gibiydi. İklim inanılmaz heyecan verici. Kışında burada 
yıldız çiçekleri ve güller yetişir. Bahçelerin parmaklıklarının ardından 
mimozalar ve ökaliptisler sallanıyor. Kayalar ve ağaç gövdeleri arasında 
capcanlı mavi Marmara’yı ve beyaz adaları görmek mümkün. İstanbulun 
minarelerden eser yok. Çokda fazla yüksek olmayan bir ücret karşılığı fay-
toncu bizi adada bir tura çıkarır. Yol yaklaşık iki saat sürer ve yol boyunca 
yeni deniz ve ağaç manzaraları. Her şey büyüleyici. Ada etrafındaki tur 
kısa veya uzun olabilir. Bu sizin ödeyeceğiniz ücrete bağlı.”diye noktayı 
koyar Rutkowska. Rostafinski’ye göre ise, İstanbul farklı milletlerin bu-
lunduğu ve birçok dilin konuşulduğu bir şehirdi. O zaman yazdığına göre, 
bugün bu insanlar topluluğuna bir millet daha katılmıştı: “Ruslar wyzuci z 
ojcowizny.”Bunların yanında, doğu halklarını saymazsak, sadece Avrupa 
yakasında bulunan Ermeniler ve Yunanlılar. Lozan anlaşması hükümle-
ri ile Balkanlarda ve Yunanistan’daki Müslüman halkla yapılan mübade-
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le sonucunda, Küçük Asya’dan göç etmişlerdi. Avrupa yakası: kulakları 
sağır eden, arabaların, tramvayların, kaldırımdan ve yoldan giden insan 
kalabalığının, meyve ve tatlı satan alan insanların karışıklığı ile oldukça 
gürültülü. 

Bir gazeteci olarak Rutkowska, Türkiye’yi sadece turist gözüyle ta-
nımadı. Toplumsal ve siyasal meselelerde onun ilgisini çekmişti. Aynı 
Rostafinski’de olduğu gibi. 

Eğitim ve Öğretim konularına oldukça önem verdi. Osmanlı zamanın-
da kız çocuklarının oğlan çocuklarına göre eğitim almalarının zorluğunun 
farkında olarak, ilgiyle, kız okullarını ve İstanbul’da iken birkaç okulu 
gezdi. Bunların içinde erkek çocuklar için Galatasaray lisesi ve Çapa’daki 
genç kızlar için genel kültür eğitimi veren bir okul vardı. Her iki okulun-
da, mükemmel durumdaydı ve okulun ihtiyaçlarına göre donatılmıştı. Her 
ikisininde yataklı yurt bölümü vardı. Kızların gittiği Çapa’daki okul, mavi 
mineli çini ile süslenmiş, her tarafa bakan, rahat, güzel, büyük bir binaydı. 
Bina müzelik değeri olan bir bina değildi. Özenle bakımı yapılan bir bah-
çenin tam ortasına kurulmuştu. Örnek olabilecek kadar temiz, sınıflar ve 
salonlardan oluşmaktaydı. Okullarda hiçbir dinî sembol yoktu. Okullarla 
ilgili yasamada bazı eksiklerin olduğunu fark etti. Ropstafinski karma eği-
tim hakkında şöyle yazacaktı: Tek istisnası üniversite sıraları ama orada 
bile kız öğrenciler bir arada, ama ayrı ayrı oturmaya çalışıyorlar.

Kadın

Kadınların durumu onun çok ilgisini çekmişti. Bu konuyla ilgili olduk-
ça uzun bahsedecekti. Sonuç olarak, Avrupai anlamında kadınların he-
nüz erkeklerin yol arkadaşı olmadığını düşünüyordu. Avrupa yakasında 
Pera’da, caddede yalnız giden Türk kadınlarıyla, akşamları sinemada veya 
bir kabare oyununda, yanlarında birilerinin eşliğinde karşılaşmıştı. Ama 
ne bir pastane, ne bir kafetarya’da ne de bir lokantada onlara rastlama-
mıştı. Rostafinski de kitabının 21. sayfasında bu gözlemi doğruluyordu: 
Tramvayla yolculuk fazla zevkli değil. Çünkü sadece tramvayın arka kıs-
mı ve orta bölümünün birazı erkeklere ayrılmış. Ön kısımda ise bayanlar 
yolculuk ediyor. Çünkü burada ve her yerde kadınlar erkeklerden tama-
men ayrılmış durumdalar.

Rutkowska’nın bayan olması nedeniylede, özellikle kadınların du-
rumuyla ilgili konular onun için çok önemliydi. Şöyle yazacaktı: “Türk 
kadınları, ne bakanlıklarda, ne ticari bürolarda nede halka açık yerlerde 
çalışmıyorlar. Birçok medeni ülkede, kadınların en büyük geçim kayna-
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ğı olan işlerden daktilo yazısı yazma işini yapmıyorlar. Hiçbir bakanlıkta 
çalışan bir kadın görmedim. Dolayısıyla kadınlara kalan iki meslek var. 
Üniversiteye gidebildikleri için eğitim alıp daha sonra meslek olarak icra 
edebilecekleri öğretmenlik ve dikiş nakış işleri gibi el zanaatları ve en so-
nunda da dükkanlarda bunların satılması. Fakat dükkanlarda da çok büyük 
sayıda “subjektek” görmemişti. Dolayısıyla Türk kadınları zamanlarının 
çoğunluğunu bakmak zorunda oldukları ev işleri ve kocalarına ayırıyorlar-
dı. Ev dışındaki işlere pek hoş bakılmazdı. Bununla birlikte kendini sanata 
vermiş çok sayıda kadında vardı. Yazan ve resim yapan çok sayıda kadın 
vardı. Bunlardan birkaç gazeteci ki özellikle herkesi kendine hayran bı-
rak Müfide Ferit hanım. Türkiye’nin Paris büyükelçiliği’nde görev yapmış 
eski bir diplomatın eşiydi ve mükemmel bir hatipti. Paris’de Türk kadını 
hakkında yazdığı yazılar inanılmaz ilgi toplamıştı.

Türk kadınları şapka taşımazdı. Anadolu kadınları, şalvar giyer ve baş-
larını örterlerdi. Diğerleri, uzun koyu renk bir eteklik ve etekliği tuttu-
rulmuş aynı renkte bir pelerin taşırlardı. Başlarını örter ve çene altından 
bağlarlardı. Pelerinin altında başının arkasından bağlanmış siyah ipek bir 
başörtüsünü ya bir rahibe gibi yüzünü açık bırakacak şekilde arkaya atar 
ya da yüzünü tamamen kapatacak şekilde önüne bırakırdı. Zevkli bir bayan 
ise, eğer böyle söylenebilirse, Avrupa’nın en üst modeli olan Paris elbise-
leri giyer ama utanmaz Avrupalıların normal olarak yaptığı, kısa eldiven-
lerle veya boynu açık şekilde, hiçbir zaman caddelerde gözükmezdi. En 
sıcak yaz aylarında, Türk kadını, her zaman yanında, çarşafı andıran  ipek 
bir pardesü, rüzgârda savrulan bir tül  ve başında yine aynı renk bir ipek 
başörtüsü taşırdı. Eğer caddede başında şapka ile gezen bir kadını görürse-
niz, onun bir Türk kadını olmadığını anlardınız. Ama çarşaf taşıyan her ka-
dının Türk olup olmadığını anlayamazdınız. En kötü, baştan çıkaran Rus 
kadınları veya diğer milletlerden kadınlarda, caddeye çıkarken çarşafsız 
çıkmazdı. Rutkowska devamında şunları yazar: “Çarşafsız bir Türk kadını 
görmediğim gibi, makyaj yapmayan Türk kadını da görmedim. Bununla 
birlikte Türk usulü makyaj Avrupa’dan farklı. Bizim kadınlarımız kendile-
rine makyaj yaparlar ve bu oldukça belirgin ve açıktır. Fakat bu açıklık ve 
belirginlik Türk kadınlarında söz konusu bile olamaz. Türk kadının güzel 
gözleri, her zaman siyah kalemle belirgin şekilde çizilir. Bir parmak ka-
lınlığında gözün hizasında çekilirdi.  Dudaklar oldukça pembeleştirilmiş, 
vişne rengindeydi. Bunun yanında, makyajla ilgili kadınların yaşı veya 
konumuna bakılmazdı. Bunun şartsız ve iyi yanlarıda var: Hiçbir zaman 
bakımsız bir Türk kadını görmedim. Ve tarafsız olarak söylemek gerekirse 
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bu oldukça üzücü bir durum. Türk kadınları Rus kadınlarıyla olan kom-
şuluklarından dolayı oldukça acı çekiyorlar. Bugünün Türk kadını, gerek 
yaşam biçimi gerekse bu zamana kadar sürdürülen sıkı kontrol nedeniyle 
hayata hazırlanamamalarından dolayı, Rus kadınlarıyla mücadele edecek 
veya rekabet edecek diyelim, yeterli koşullara sahip değiller. Evli kadın, 
Anne kadın Türkiye’de inanılmaz derecede saygı görür. 

Rutkowska yine yazısında, Türk kadınlarının aktif veya pasif olarak bir 
seçme hakkı olmaması nedeniyle meclise girememelerinden dolayıda çok 
üzülmüştü. Kadınlar ne yerel yönetimlere katılmışlar ne de devlet mese-
leleri hakkında söz alabilecekleri hiç birşeye katılamıyorlardı. Yine bunun 
yanında, kadınların kocalarıyla bir yere katılmaları çok ender olur ve an-
cak elit kesimde görülürdü. 

Eğlence Hayatı: Avrupai tarz eülence ve zaman geçirme, Türkiye’de 
pek ilgiyle karşılanmadı. Akşam saat 9.30 da Rus lokantası Turkquise gibi 
birçok lokalde yemek yemek mümkün. Daha sonra bütün dillerde şar-
kıların söylendiği ve konuşulduğu Variete’de yaz aylarında uluslar arası 
programları izlemek olağandı. “Taksim’in bahçesindeki sahnede balrinler 
sahne alır. Program gece 12 ye kadar devam eder. Aralarda, Avrupai jazz 
çalınan hemen yan salonda dans edilir. Maksimde dans etmek. Buradaki 
her şey Avrupa’da olduğu gibi. İyi bir parket ve her tarafı açık geniş bir 
salon. Daha sonra Boğaziçinde gezinti. Pera Palas, da da dans edilirdi. 
Ayrıca Tokatlıyan’da, yerel yönetimler tarafından organize edilen, davetler 
ve bale gösterileri olur. Bale gösterileri, kapalı davetler şeklinde olur ve 
sadece davetliler izlerdi.”

Yine ele alınan konulardan biride soyadı meselesiydi. Yazar eğer 1934 
yılından sonra yazacak olsaydı, ne soyadı meselesi ne de seçme ve seçilme 
hakları gündeme gelmeyecekti. Çünkü bu reformlar yapılmış olacaktı. 

Türk kadınlarının durumu, Avrupa’da yazan kişinin fantezisine göre, çok 
farklı olabilirdi. Rostafinski’de bu konuyla ilgilenecek ve şöyle yazacaktı: 
“Bugün kadınlar artık satın alınmıyor, ama kadınlara bakış pek değişmedi. 
Çünkü her Türk, kadınların görevinin, erkeklerin içgüdülerini tatmin etme 
ve onların isteklerini yerine getirme ile başlayıp sona eren ayetleri hatırlı-
yor. Sadece İstanbul’daki kadınlar özgür sayılır. Anadolu’ya gelince, ka-
dınlara davranış bu zamana kadar nasılsa halen aynı. Hükümetin devamlı 
olarak çıkardığı yasalar pek yardımcı olmayacak. Asırlardır süregelen ve 
yerleşik davranışları bir kalemle kaldırmak mümkün değil. Yakın yıllarda 
müslüman kadınların herhangi bir özgürlük kazanacağını düşünmüyorum. 
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Aslına bakılırsa, tanıdığım Türkler, kadınların sahip olduklarının dışında 
başka bir şey arzu etmediklerinden bahsettiler.

Din: “Erkekler fes taşıyorlar. Hiçbir Müslüman, tesbihsiz sokağa çık-
mıyor. Tesbihler eline dolanmış şekilde, sadece başındaki fesiyle diğer 
Avrupalılardan ayırt edilen bir gentlemende veya limanda yük taşıyan bir 
hamalın elinde görmek mümkün.”

Yazar aynı zamanda, Avrupalıların Noeli kadar önemli olan, Hz. 
Muhammedin doğum gününde toplum tarafından büyük bir heycanla kut-
lananan bir bayrama şahit olmuştu. Mekke’ye hacca giden yeşil elbisele-
rinde dindar Türkleri yani hacıları ve beyaz elbiseler içinde dini liderleri 
görmüştü. Semazenlerin ve devrişlerin taşıdıkları yeşil renkte, uzun sikke-
leri vede yazarın Haliçde ziyaret ettiği bir tekke, henüz o yıllarda, tekke 
ve zaviyeler kanunu ile laikliğin hayata geçirilmesi hakkında bir kararın 
olmadığını gösteriyor. Yine Rutkowska sayesinde, kiliselerin devletten 
tamamen ayrıldığı, doğum kayıt işlemlerinin camilerde değil ilgili res-
mi dairelerde yapıldığını, resmi nikahlarında yapılıyor olması ile boşan-
malarında bu nedenle çok kolay  olduğunu öğreniyoruz. Şöyle yazacak-
tı: “Diğer konularla birlikte, Türkiye’deki Osmanlı sonrası yeni yönetim 
biçiminin, birçok süprizler getirdiği ve düşüncelerde büyük değişiklikler 
yaptığını düşünüyorum. Daha az medeni geniş halk tabakalarında yada 
hatta İstanbul’da, Batı Anadolu’da, başkentte, kırsal kesimde, yabancıların 
kutsal emanetlerin bulunduğu yerlere yaklaşmasını yasaklayan, dine olan 
bağlılık ve hatta fanatizm hakim olmakta.”Rostafinski ise kitabının 15. 
sayfasında şöyle yazar: “Her ne kadar, Türkiye’de dinin ayrılmış olması 
ve okullarda öğretilmesi mecburi olmasa da, eski kurallar hala toplumun 
düşüncelerinde varlığını sürdürüyor.” Bu yazısının altında koyduğu resim-
de ise: 1913 yılında toprağa verilen Büyük vezir mareşal Mahmut Şevket 
Paşa’nın naşının bulunduğu mezar taşının Kuran ayetleriyle kaplandığı, 
1909 yılında şehit düşen askerlerin için yapılmış Mozelyumun yanındaki 
küçük dini mekan yer almakta. Kurandan ayetlerinin bulunması nedeniyle 
bu yerin fotoğrafının çekilmesi yasaktı.

Zoolog Rostafinski’nin, Türkiye’deki seyahati boyunca, ilişkilerini 
tamı tamına aktardığını görüyoruz. Verdiği bilgilerin sağlamlığı onun bir 
özelliği. Tarihi eserlerden ziyade, gündelik hayata ve kültürel ve sosyal 
değişimlere dikkatini vermiştir. 

Bunun en güzel örneği, turist kitaplarındaki bilgilerle yetinmemiş 
olması gerçeğidir. Türk dostları sayesinde, hiçbir yerde bahsedilme-
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yen veya geçmeyen İstanbul hakkındaki haberlerden bahsetmiştir. Yani 
Rutkowska’da olmayan, 19. yy. Osmanlı İmparatorluğu tarihi, Sultan 
Abdulhamit, 5. Mehmet, jön Türkler hareketi vs. gibi konularda. Ona göre, 
Abdulhamit’in çöküşü, Türkiye’nin Avrupalılaştırılmasında önemli bir ta-
rih teşkil ediyordu. Çünkü Rostafinski Türklerden öğrendiğine göre, ancak 
Abdulhamit’ten sonra, kendisinin tahttan indirileceği veya kendisine sui-
kast yapılacağı korkusuna neden olan telefon, kanalizasyon, tramvay ve 
elektrik gibi konuların hayata geçirilmesi için gerekli işlere başlanılabil-
mişti. Mahmut Şevket Paşa hakkında ise, Mustafa Kemal Atatürk’ün başa 
geçmesi ve Başkomutan Gazi olarak yerini sağlamlaştırmasında, mevcut 
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın yoluna çıkan engelleri aşmasın-
da önemli bir şahsiyet olduğunu söylemek mümkündür. 

Aradan yıllar geçti. 84 yıl boyunca, Türkiye Cumhuriyeti güçlendi. 
Politik ve ekonomik alanlarda başarılar elde edildi.  Avrupa Birliği üyesi 
olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Yıllar önce Polonyalı edebiyatçıla-
rın Türk milletinin gelişimi için sundukları dilekleri tamamen gerçekleş-
miştir. 


