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 :الممخص
اديبة ، سياسية ، أكاديمية ، واعظة ماىرة ، رسخت في عقول الشعب 
التركي لما قامت بو من جيود كبيرة ضد غزو البالد واحتالليا من قبل 
عدد من دول الوفاق في نياية الحرب العالمية االولى وما بعدىا، وذلك من 

مناسبات عديدة وباتجاىات مختمفة، فضال خالل الخطب التي ألقتيا في 
عن ما قدمتو من خدمات بجانب مصطفى كمال في حرب االستقالل، 
وعمى الرغم من أنيا مواطنة مدنية اال أنيا اعتبرت كبطمة حرب وحازت 
عمى رتبة عسكرية، وخالل الحرب شاركت أيضا في تأسيس وكالة 

ب والروايات األناضول واصبحت مديرىا ، كتبت العديد من الكت
والمسرحيات وترجمت لكبار الكتاب في العالم والعديد من األعمال النقدية 
والمقاالت والخطب الحماسية ومشاركتيا في افضل الجامعات العالمية 
بإلقائيا المحاضرات التي نقمت لمعالم من خالليا التطورات بعد تأسيس 

 جميورية تركيا الحديثة .
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Abstract: 

Political, academic, and preaching sermons have been 

established in the minds of the Turkish people for their 

great efforts against the invasion and occupation of the 

country by a number of countries of reconciliation at the 

end of the First World War and beyond, through 

speeches delivered on many occasions and in different 

directions, As well as the services provided to Mustafa 

Kemal on the front lines of the war of independence, and 

although a civilian citizen, but was considered a war 

hero and won a military rank, during the war also 

participated in the establishment of the Anatolia Agency 

and became its director, wrote many books, novels and 

plays and translated for senior Book in the world and 

many From works of cash, articles and speeches of 

enthusiasm and participation in the world's best 

universities by giving lectures, which transmitted the 

world through developments after the founding of the 

Republic of Turkey modern. 
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 المقدمة
عدت خالدة اديب واحدة من أىم شخصيات األدب في تركيا ، المرأة المعروفة 

الوطني إلى جانب تفوقيا في مجال التعميم والكتابة فيي كاتبة ومعممة بشجاعتيا في النضال 
وواعظة ماىرة ، وكان ليا شرف الحصول عمى العديد من  وسياسية وصحفية وأكاديمية

األلقاب خالل حياتيا ، ناضمت كثيرا من أجل تعميم المرأة وتحديد أولوياتيا ، فضال عن 
كتابات رواياتيا بالمغة اإلنجميزية تأثير كبير خارجيا دفاعيا عن بمدىا ، ولربما كان لحقيقة 

 فيي لم تمل من التوجيو واإلنتاج طيمة مدة حياتيا.
رسخت في عقول شعبيا ما قامت بو من جيود كثيرة ضد غزو البالد وذلك من خالل 
الخطب التي ألقتيا بعد دخول دول الحمفاء في بالدىا، كما أنيا قدمت العديد من الخدمات 

نب مصطفى كمال في حرب االستقالل، تعاونت مع االتحاد والترقي واحتمت مكانا بارزا بجا
في عيدىم ، وكتبت روايتيا الشييرة ) توران الجديدة ( لتعبر عن األيديولوجية الطورانية 
)القومية( ، ثم انضمت لمكماليين وصارت من أبز شخصياتيم ، كانت عمى صمة شخصية 

تحاد والترقي المشيورين وحاكم سوريا المعروف وعمى الرغم من أنيا بجمال باشا أحد قادة اال
مواطنة مدنية اال أنيا اعتبرت كبطمة حرب وحازت عمى رتبة عسكرية ، وخالل الحرب 

 شاركت أيضا في تأسيس وكالة األناضول فضال عن مشاركتيا في مينة الصحافة. 
) لكي يستطيع تب انجميزي وقال عنيا كا ) جان دارك األتراك (قالوا عنيا إنيا

اإلنسان أن يقابل في أوروبا اديبة مثقفة مفكرة مثل خالدة أديب فعميه أن يبحث جيدا 
 ويبحث كثيرا (.

عدت واحدة من األدباء الذين أنتجوا أعمال متنوعة باألدب التركي خالل فترات 
ص والمسرحيات الممكية الدستورية والجميورية اذ أنيا كتبت العديد من الروايات والقص

والمذكرات وعدد من األعمال النقدية االخرى، فضال عن ترجمتيا لمكتب من المغة التركية الى 
االنكميزية ومن االنكميزية الى التركية ، كما انيا أفسحت مكانًا في أعماليا لتثقيف المرأة 

ت ووضعيا في المجتمع بصفة خاصة والدفاع عن حقوقيا، اقتبست األفالم والمسمسال
التمفزيونية التركية العديد من كتبيا وقصصيا، وعمى مدار األربعة عشرة عامًا التي عاشت 
بيم خارج تركيا كانت ىي الكاتبة التركية الوحيدة األكثر شيرة في البمدان األجنبية وذلك 
بفضل ما عقدتو من مؤتمرات وما قدمتو من محاضرات وأعمال بالمغة اإلنجميزية وفي افضل 
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ت العالمية، عممت أستاذة االدب في جامعة إسطنبول و رئيسة قسم فقو المغة الجامعا
 .6950اإلنكميزية وعممت سياسية في البرلمان عام 

قسم البحث الى مقدمة وثالثة محاور جاء االول ليبين حياة خالدة اديب ونشاءتيا ثم 
ل اثر خالدة اديب سياسيا تطرق الثاني الى اثرىا بالجانب الثقافي اما المحور الثالث فقد تناو 

 ثم الخاتمة .
  اوال : حياتها ونشأتها:

في بشكتاش وىي من أىم واشير المناطق   6882حزيران  66ُولدت خالدة اديب في 
السياحية في اسطنبول التي تقع في الطرف األوروبي منيا والمطمة عمى البوسفور ، اميا 

خالدة صغيرة جدًا ، قضت سنوات  فاطمة بيريفيم توفيت بسبب مرض السل عندما كانت
طفولتيا بين منزل أجدادىا ومنزل والدىا الذي تزوج عدد من المرات بعد وفاة زوجتو، والتي 
ادت زيجات األب تمك إلى ميوليا بالعيش مع اىل اميا ، تذكر خالدة ذكريات طفولتيا 

اتيا مور سالكيممي السعيدة التي عاشتيا في منزل أجدادىا في الكتاب الذي يحتوي عمى مذكر 
 6926(، الذي كتب في األصل بالمغة اإلنكميزية في عام Moore Salkimley Yves) إيف

، استفادت خالدة في ذلك المنزل أيًضا من  6961وترجمتو الحًقا إلى المغة التركية في عام 
تعميميا الديني بحكم قرب مسجد السميمانية من منزل اجدادىا وتأثرىا بييبة بنائو وجمال 

 .(6)لصالة بعد االفطار نقوشو وطاوالت اإلفطار خالل شير رمضان وا
وىناك مصادر  (2)والدىا محمد اديب بك عمل مستشارا لمسمطان عبد الحميد الثاني 

اخرى اشارت انو عمل وزيرا لمسمطان، نشأت يتيمة االم اال انيا كانت محظوظة جًدا ألن 
الفرصة لالستفادة ، اتيحت لـيا (1)والدىا كان ييتم بالتعميم فضال عن حبو ليا واالىتمام بتربيتيا

من التعميم الحديث ، اذ حظي والدىا بإعجاب خاص بالحضارة الغربية الذي ظن انيا الطريق 
لمنيضة والحداثة ، لذلك رغب في تثقيف ابنتو بروح ىذا النظام وادخاليا لمتعمم في المدرسة 

ىجيا والتي كان منا Robert Colle (4)) األمريكية لمبنات وىي جزء من كمية روبرت )
الدراسية بالمغة اإلنكميزية ، وىو مكان تمقت فيو تعميًما حديثًا مكنيا من اتقان المغة اإلنجميزية 

 (5)وتمقييا معمومات ثرية عن العموم االخرى فضال عن تعمميا دروًسا في الموسيقى 
مع  6889التحقت خالدة بالمدرسة األمريكية لمبنات في السابعة من عمرىا في عام 

صة تمقتيا من والدىا في المنزل ، وعقب مدة وجيزة من التحاقيا تمقت دروًسا بالمغة دروس خا
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( وىو صحافي وكاتب وسياسي 6924 -6856 ( العربية من االستاذ مصطفى شكرو أفندي
( ىو شاعر وفيمسوف وسياسي تركي 6949 - 6869اما االستاذ رضا توفيق بولوك باشي ) 

، وفي (6)كية ، اما الرياضيات فقد درسيا االستاذ صالح زكي فقد درسيا األدب والفمسفة التر 
 . (7) الوقت نفسو  تعممت المغة الفرنسية

أمر السمطان عبد الحميد الثاني بعدم امكانية الطالب المسممين الدراسة في المدارس 
عادت ، اال انيا فيما بعد  المسيحية لذلك بدأت خالدة تتمقى دروسيا الخصوصية بالمنزل

لمكمية وبدأت في تعمم المغة اإلنكميزية والمغة الفرنسية، والذي ساعدىا في ترجمة رواية األم ) 
the mother ( لمكاتب االمريكي يعقوب أبوت )Jacob Abbott ،مؤلف كتب األطفال )
وحصمت عمى مكافأة )نيشان ( وىو وسام الجمعيات الخيرية  6897سنة  65وىي في عمر 

وىي أول امرأة مسممة  السمطان عبدالحميد الثاني لترجمتيا لمرواية ،  من6899في عام 
من كمية روبرت األمريكية  6906بعد تخرجيا في عام   حصمت عمى  درجة البكالوريوس

والذي مكنيا من االنفتاح بأفكارىا ورؤيتيا في كتاباتيا وآرائيا وتعمميا في االدب والعموم 
 .(8)االخرى  

ي استاذىا في الرياضيات بالعام األخير من الكمية، كان زوجيا تزوجت من صالح زك
يقضي معظم وقتو في المرصد الفمكي ألنو كان مديره ، وكانت حياتيا مممة لمغاية، وفي 

قاموس الرياضيات   األعوام األولى من زواجيا ساعدت زوجيا عمى كتابة العمل المسمى
(Math Dictionary) كية وىو مجموعة قصص لحياة أشير ، و ترجمتو إلى المغة التر

 .(9)عمماء الرياضيات البريطانيين
أنجبت أول مولود ليا اسمتو آية اهلل وعقب ذلك بستة عشرة شير أنجبت الثاني الذي  

اسمتو حسن حكمت اهلل توغو، و أن سبب تسميتيا إلبنيا حسن حكمت اهلل توغو بيذا اإلسم 
( قائد القوات اليابانية Togo Heihiroألنيا استوحتو من اسم األميرال توغو ىيياتشيرو )

رت بو عقب انتصار اليابان عمى روسيا في الحرب اليابانية الروسية التي البحرية والتي تأث
 . (60) 6905وقعت في عام 

أبمغ زوجيا صالح خالدة برغبتو في الزواج من امرأة ثانية، كان ذلك خبرا مروًعا 
بالنسبة ليا وعمى اثر ذلك أخذت أوالدىا وانتقمت إلى المنزل الذي احتفظت بو بمساعدة 

من زوجيا صالح ذكي ترك ذلك الطالق صدمو ليا بعد زواج  6960ت في عام والدىا، طمق
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سنوات، وعقب ذلك عادت الى استخدام إسميا خالدة أديب في مقاالتيا بدال  9استمر لمدة 
التي  ( Safia Talebسافيا طالب  ) من خالدة صالح، وفي العام نفسو نشرت رواية  

تحكي ان ىناك امرأة تركت زوجيا وعاشت مع رجل أخر تحبو، وخالل المدة التي طبعت بيا 
 .(66)الرواية تعرضت لمعديد من االنتقادات الالذعة وذلك كونيا منافية لتعاليم االسالم 
في عام  (62)تزوجت خالدة أديب زواجيا الثاني من الطبيب عبد الحق عدنان بك

فيو رفيًقا ليس في حياتيا فقط ولكن أيًضا ساندا ليا في عمميا ، وقد وجدت خالدة 6967
، اذ كتبت العديد من  6968بالدفاع عن بمدىا بعد غزوه من قبل دول الوفاق الودي في عام 

المقاالت لزيادة الوعي بالبالد جنبا إلى جنب مع زوجيا، وفي عيد أتاتورك كانت خالدة 
 نعمم السبب الحقيقي من مغادرتيا ولكن ) فالح رفقي وزوجيا مجبرين عمى مغادرة البالد ، ال

بك ( وىو أحد المقربين جدا من أتاتورك في ذلك الوقت قال : ) الخالف بين أتاتورك وخالدة 
أديب ىانم لم يكن أكثر من خالف بين رجل وامرأة اي خالف شخصي( بعد وفاة مصطفى 

 . (61)رة اخرى كمال اتاتورك عادت خالدة وزوجيا عدنان إلى تركيا م
 ثانيا : الجانب الثقافي:

،  6908تموز  21أثار إعالن الممكية الدستورية حماسا ال يوصف في خالدة في 
كان يجب أن يتحول ذلك الحماس إلى عمل فعدتو خطوة كبيرة في حياتيا من خالل المكانة 

اذ تمكنت من كتابة التي اكتسبتيا في الكتابة والنشر كامرأة أحدثت فرًقا كبيًرا في المجتمع 
نشرت أول  ، اذالمقاالت التي تثير في الشباب روح الحماس فضال عن الخطب التي القتيا 

( ، وىو 6965 - 6867التي أصدرىا توفيق فكرت ) (Tannenتانين )مقالة ليا بجريدة 
مدرس وشاعر تركي ،  والذي عد مؤسس المدرسة الحديثة لمشعر التركي ، وعمى اثر ذلك 
بدأت في تمقي رسائل تيديد نتيجة لما عممتو، كان ذلك رد فعل طبيعي بسبب البيئة المحافظة 

إلى مصر لمدة قصيرة من الوقت  بالذىاب 6909في الدولة العثمانية، مما اجبرىا في عام 
 31مارس /اذار )بالتركية:  16مصطحبة معيا ولدييا ، خوًفا من أن تقتل أثناء حادث 

Mart Vakası  قام بو أنصار السمطان  6909مارت(، ىو تمرد حدث في  16أو حادث
 .(64)عبد الحميد الثاني في اسطنبول ضد االنقالب العثماني المضاد. 

اذ حمت ضيًفا في منزل الصحفية إيزابيل فراي  6960يا في عام غادرت إلى بريطان
(Isabel Fry بعد تمقييا دعوة منيا بسبب كتابتيا عن حقوق المرأة ، مكثت معيا طوال ،)
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مدة إقامتيا في لندن رغم أن ىذا كان ىروًبا في حد ذاتو ، إال أنو كان فرصة حقيقية لمتعرف 
ليا عدد من الفرص لمحضور والمشاركة في الندوات  عمى ثقافات العالم المختمفة، أتيحت

المختمفة كان منيا حمقة نقاشية حول المساواة بين الجنسين الرجل والمرأة، كما التقت العالم 
الذي كان لديو افكار متميزة في تحميل  (65) (Bertrand Russellوالفيمسوف برتراند راسل )

دارة العواطف واألفكار، كما الحظت أن ليا وجود في الصحف البريطانية من خالل نشر  وا 
 .(66)بعض مقاالتيا التي نشرت في تمك الصحف 

وبدأت في نشر مقاالتيا األدبية بجانب مقاالتيا ذات 6966عام عادت إلى إسطنبول 
أم رايكا  و   (Hayulaهايوال  ) )الطيف( ايات بإسم المحتوى السياسي، وطبعت رو 

(Raika Am) وفي تمك األثناء ، تولت ميمة التفتيش في المدارس األساسية مع ميمة ،
البقالة المميئة  التعميم في مدارس تعميم البنات، كان لروايتيا الشييرة التي كتبتيا بإسم 

أىمية كبرى ألنيا اعترفت بضرورة تمك  (The grocery is full of flies)  بالذباب 
الوظائف و أتيحت ليا الفرصة لمعرفة جميع األحياء القديمة في اسطنبول والفقراء من خالل 

 .(67)عمميا 
التابعة لوالية  بعد ان غادرت الى انقرة قدمت مقترحا بإنشاء وكالة في محطة أخيسار

زمير ، اذ تحدثت مع يونس نادي ( عمى الطريق الواصل بين إسطنبول وأManisaمانيسا )
عن حاجة الجميور إلى اإلعالم بشطريو المسموع والمكتوب إليصال افكارىم (68) أبالي أوغمو

، ووجدوا اسم وكالة األناضول األنسب لتسميتيا بيذا االسم لوضعيم السياسي فضال عن 
االحداث الميمة التي مرت بيا تركيا ، وقد وافق مصطفى كمال مسبقا عمى ذلك المقترح بعد 

اسل والكاتب والمدير والحافظ األمين ألنيا قامت بتجميع االتفاق معو ، كانت خالدة المر 
األخبار ونقل المعمومات حول الكفاح الوطني لمشعب ضد التدخالت الخارجية، إذ لم يكن من 
الممكن نقل األخبار عبر التمغراف ، الن األخبار المحمية لن تكون كافية في مثل ذلك الوقت 

تبنت مسؤولية أعمال الترجمة وكانت عمى اتصال  بسبب االحداث التي مرت بيا بالدىا، اذ
شخصي بالصحفيين األجانب، وكان من أىم القضايا التي تم نقميا لمجميور ىو افتتاح 

 Hakimحكيم مميت )في ذلك األثناء ، كانت ىناك صحيفة  6920نيسان  21البرلمان في 
Melit) ت االفتتاحية التي تنشرىا التي اسسيا يونس نادي، بينما كانت خالدة تعتني بالمقاال

 . (69)بعد مشورة مصطفى كمال واالطالع عمييا إلى جانب عمميا في وكالة األناضول 
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كرست خالدة جل حياتيا لكتاباتيا وحبيا لبمدىا ، اذ التقت بكتاب مثل ضياء كوك 
( وىو منظر قومي تركي ورائد اجتماعي ، و حمداهلل صبحي طانري 6924 - 6875ألب )
(  وىو أديب وكاتب ومعمم ونائب برلماني  ، وأحمد أغوغمو  6966 - 6885اوفر) 

(02) ( سياسي وصحافي تركي بارز6919– 6869)
خالل تمك المدة تم تأسيس جمعية و  

(Teal-i Nisvan )كون ان تمك السنوات ) اقصد العقد  (26)( )جمعية النهوض بالمرأة
الثاني من القرن العشرين( بدت تكون أكثر نشاًطا في الحياة االجتماعية بسبب التغيرات التي 
مرت بيا تركيا ، اذ بدأت بالكتابة في )بيت الشباب التركي( وىي بمدة تابعة لمدينة شيرناق 

، بقيت 6966الثانية في عام  في أقصى جنوب شرق تركيا ، كما ذىبت إلى بريطانيا لممرة
، أنتجت خالدة العديد من 6962مدة قصيرة ثم عادت بعد اندالع حرب البمقان في عام 

واطمقوا النار  (Shirt of flameقميص من لهب )الروايات ، ومع ذلك اشتيرت برواياتيا 
 إلسياماتيا في األدب التركي ، فيي نجحت في (Shoot the scapegoatعمى الفاجرة )

أن تصبح أحد رواد التقميد الروائي الواقعي في العيد الجميوري ، وترجمت أيضا العديد من 
(، و بدأت تقرأ أعمال الكاتب الفرنسي إميل Sherlock Holmes قصص شارلوك ىولمز)

( التي ليا أىمية كبيرة في حياتيا، وعقب ذلك  وجيت اىتماميا  Emile Zolaزوال) 
  (Hamletوترجمت عممو الذي اعجبت بو المسمى ىاممت  )( Shakespeare لشكسبير)

(22) . 

تعرضت عدد من أعمال خالدة النتقادات شديدة خاصة من حيث بنية الجممة وقوة 
االسموب الن اغمب رواياتيا اعتادت ان تكتبيا بمغة بسيطة ومفيومة ، اذ أرادت إنشاء 

فس األنثوي، الن تغير المجتمع شخصية أنثوية منتظمة في رواياتيا فقد عممت في عمم الن
التركي جعميا تحاول تقميد الرواية البريطانية عمى أساس تجاربيا الخاصة في أعماليا فيي 
عدت األبطال اإلناث أكثر حيوية وقوة وتحمل من الرجال، الن األبطال الذكور ليسوا ناجحين 

 . (21)ة مختمفةمثل الشخصيات النسائية، كما ُترجمت بعض أعماليا إلى لغات أجنبي
تم تجميع أحدث روايات خالدة أديب ، التي لم تدرج قصصيا ومقاالتيا في كتبيا ، 

، والتي ىي أقل ارتباطا  6974في كتاب ) قبة الصدى المتبقي( الذي صدر في عام 
اذ احتوى المؤلف عمى مسرحيتين ، رعاة كنعان   بشيرتيا بسبب التسرع في كتابتيا،

(Sponsors of Kinan )( والقناع والروح ،Mask and spirit، )  حيث تتم مقارنة المادة
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 6969 - 6886)  والروح، كما ترجمت عدد من مؤلفات المستشرق الفرنسي )ىنري ماسيو(
 6918( ومنيا كتاب )االسالم ( إلى المغة اإلنجميزية في عام  HENRY MASEم ( ) 
(، 6927-6966أستاًذا في جامعة الجزائر )عمل مديًرا لممعيد الفرنسي بالقاىرة، وعين  والذي

، كما قامت بترجمة كل من، أنت تحب في  (24)وعضًوا في المجمع العممي العربي بدمشق
( ، ومارك أنتوني 6945( في )Gaius Coriolanos( ، وغايوس كوريوالنوس )6941)

 Mena( لممؤلفة مينا أورغان )6949( في ) Mark Antony and Cleopatraوكميوباترا )
Organ( ومزرعة الحيوانات لممؤلف جورج أورويل ، )George Orwell( في )وىي  (6954

فقد كان أورويل اشتراكيا ديُمقراطيا و عضوا في  6945أب  67رواية نشرت في بريطانيا في 
حزب العمال المستقمين البريطاني لسنوات و ناقدا لجوزيف ستالين و متشككا في السياسات 

( في For Maidenhead Townنابعة من موسكو ، ولبولدين ىيدن تاون )الستالينية ال
الذي صنفو البريطاني الياس جون  6941، وموسوعة تاريخ الشعر العثماني في  6928

 .( 25)( Elias John Wilkinson Gibb( )6857 – 6906ويمكنسون جب )
وتنتقده أحياًنا بـ  اما الجانب الديني فنجد خالدة في بعض أعماليا تقيم الدين شخصًيا

)مناىضة الديانة( الواسعة االنتشار في المدة التي كتبت فييا رواياتيا، عمى الرغم من أنيا قد 
تبنت دائًما موقًفا دقيًقا أو أكثر تحفًظا تجاه القيم الوطنية والروحية ، خاصة في روايتيا  

اه رجال الدين، فضال عن )اطمقوا النار عمى الفاجرة ( ، إال أنيا أبدت موقفا ساخًطا تج
ذكرياتيا عن المدة التي عاشت فييا ، اذ كشف أيًضا عن عزميا عمى العيش بمساندة ال 

 . (26)تصدق لألمة التركية في قصصيا التي تم نشرىا 
قسمت انجازاتيا إلى ثالث مجموعات من حيث المحتوى اذ تم اختيار بعض منيا ووزعت 

 عمى المجموعات الثالثة : 
ل النساء المواتي يتعاممن مع قضايا المرأة ويسعين إلى مكانة المرأة المتعممة في أعما. 6

  ، ىاندان  ، ام رايك ، وىاراب سابمر. ، توران الجديد الطيف  ، سافيا طالب المجتمع:
الذئب عمى الجبل  ، من أزمير إلى بورصا ،  أعمالها التي تصف مدة النضال الوطني:. 2

  قميص من ليب، آالم القمب ، اطمقوا النار عمى الفاجرة  ، ابن زينو.
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 روايات المجتمعات التي تتعامل مع الشخصيات مع المجتمع الواسع الموجود فيها: .1
ىزلية  ، يمةشارع السيدة الحك البقالة المميئة بالذباب ، قتل يولباالس  ، المعرض االبدي ،

  .(27)  ،ابن السيد الكريم  الشارع العاشق
قضت اربعة أعوام  6919عام حتى عام  64عاشت خالدة أديب خارج تركيا لمدة 

في بريطانيا وعشرة أعوام في فرنسا، أعطت محاضرات بالعديد من األماكن من أجل عرض 
الرأي العام العالمي، كما أنيا الثقافة التركية والتغيرات التي طرأت عمى المجتمع التركي عمى 

واصمت كتابتيا خالل المدة التي عاشت بيا خارج الوطن، وكانت أحدى المتحدثين في 
 The ببريطانيا و السوربون Oxfordوأكسفورد  Cambridgeجامعات مثل كامبردج 

Sorbonne  بفرنسا. ذىبت من خالل دعوة لمواليات المتحدة األمريكية مرتين و لميند مرة
جذبت اإلنتباه بشكل كبير بأنيا أول سيدة تترأس مؤتمر المائدة  6928واحدة. وفي عام 

المستديرة بمعيد السياسة بويميامز في أول جولة ليا في الواليات المتحدة األمريكية. وسنحت 
دىا الذين عاشوا في الواليات المتحدة األمريكية ألول مرة وذلك خالل ليا الفرصة لرؤية أوال

أعوام من انفصاليا عنيم بسبب انضماميا لمنضال الوطني في األناضول،  9تمك الجولة بعد 
ذىبت لمواليات المتحدة األمريكية مرة أخرى بسبب دعوة من كمية برنارد  6912وفي عام 

لت في جميع أنحاء البالد لحضور عدد من المؤتمرات و تجو  Colombiaبجامعة كولومبيا 
( ىي جامعة Yale Universityكما في جولتيا األولى وأعطت محاضرات في جامعة ييل، )

ثالث أقدم معيد لمتعميم العالي في ، عدت  6706خاصة تقع في كنتيكت تأسست عام 
 University of Illinois at)شامبين -جامعة إلينوي في إربانا الواليات المتحدة األمريكية، و

Urbana–Champaign ىي جامعة بحثية عامة مقرىا والية إلينوي األمريكية، تمتمك )
الجامعة ثاني أكبر مكتبة جامعية في الواليات المتحدة االمريكية  و جامعة ميشيغان 

(University of Michigan ىي جامعة بحثية أمريكية تأسست عام )في ديترويت ،  6867
نظرة تركيا  (نتيجة تمك المؤتمرات عرضت عمميا في الواليات المتحدة األمريكية المسمى و 

(  ومؤتمراتيا في اليند تحت 6910( في عام)Turkey's view of the West،) )لمغرب 
( في  East-West conflict in Turkey عنوان )الصراع بين الشرق والغرب في تركيا()

خر ىو كتاب تاريخ األدب اإلنكميزي المؤلف من ثالثة مجمدات (، اما عمميا اآل6915عام )
(،  عندما أستدعت لميند لممشاركة في حممة تأسيس الجامعة 6949،  6941،  6940)
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( قامت بالتدريس في  Islamic University of Gamma Meliaاإلسالمية جاما ميميا )
(،  حيدر أباد)  Benares(، بيناريس)  Calcutta(، كمكتا)  Delhiجامعات دليي) 

Hyderabad  (اليجنر،)Aligner (الىور ،),( Lahore  (و بيشاورPeshawar  ،)
 .(28)وجمعت مؤتمراتيا في كتاب. فضال عن ذلك كتبت كتابًا حول إنطباعاتيا تجاه اليند

( الذي كتب بالمغة The clown and his daughterحاز كتابيا الميرج وابنتو )
، ونشرت عمميا األكثر شيرة 6942عمى جائزة الروائيين في عام  6928اإلنكميزية في عام 

والذي يعد النسخة األصل البقالة المميئة بالذباب بالمغة اإلنكميزية، وفي العام  6916في عام 
عمى جائزة  6941نفسو نشرتيا في جريدة األخبار بالمغة التركية، اذ حاز ىذا العمل في عام 

حزب الشعب الجميوري، وكانت تمك الرواية ىي األكثر انتشارا و شعبية في تركيا، وىي 
واحدة من أكثر الروايات قراءًة في األدب التركي الذي تم فيو إحياء أجزاء مختمفة من 

  (29)إسطنبول في عيد عبد الحميد الثاني 
ميمة تأسيس  6940عام  من الغرب، وتولت في6919عادت الى إسطنبول في عام 

قسم فقو المغة اإلنجميزية بجامعة إسطنبول وتولت رئاستو لمدة عشرة أعوام، وكان لمحاضراتيا 
دخمت البرلمان كنائبة ألزمير عن  6950التي ألقتيا عن شكسبير صدى كبير، وفي عام 

تركت ىذه   6954كانون الثاني  5دائرة الحزب الديمقراطي، كما عممت كنائبة مستقمة، وفي 
المينة من خالل نشرىا لمقالة بعنوان الوداع السياسي بجريدة الجميورية، وعادت لمعمل مرة 

كانون الثاني  9تأثرت بوفاة زوجيا عدنان بك، وفي  6955أخرى في الجامعة، وفي عام 
توفت خالدة أديب أديوار بإسطنبول بسبب فشل كموي وذلك عن عمر ناىز الثمانون   6964

ىي مقبرة تقع في حي مركز أفندي في منطقة زيتون و  دفنت في مقبرة مركز أفنديسنة ، و 
 .(10) بورنو في إسطنبول

ارتأى الباحث ان يجمع كل نتاجاتيا الفكرية واالدبية ووضعيا في ممحق عمى شكل 
 جداول في نياية البحث  .
 ثالثا / الجانب السياسي :

الصعبة وكان عمييا أن تعيش في ذلك ادركت خالدة اديب أنيا ولدت في األوقات 
الوقت، كان ىم العالم في جانب وبمدىا في جانب اخر، فيي بداًل من النظر إلى الحدث من 

، ثم  ذىبت إلى سوريا مع استمرار الحرب 6966ففي عام   بعيد فضمت أن تكون جزًءا منو ،
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ابة والتدريس ، لكن ، وقسمت حياتيا الى جزأين ، الكت6966عادت إلى اسطنبول في ايمول 
تسبب الوجو البشع لمحرب في يأس كبير من الناس، انعكس ذلك اليأس ايضا في فكر خالدة 

 .(16)بأن الكتابة فقدت أىميتيا في تمك المدة الحرجة في تاريخ بالدىا وعميو قررت دعم التعميم
مير نظمت خالدة أديب مسيرات إحتجاج مرارا في إسطنبول بسبب إحتالل اليونان ألز 

. كانت واعظة جيدة وكانت أول المتحدثين الذين خرجوا عمى المنصة في 6969ايار  65في 
حشد الفاتح الذي كان أول تظاىرة عمنية في اليواء الطمق والذي عقده إتحاد المرأة العصري 

وكان أيضًا مكان لمواعظات، ثم انظم الى حشد متظاىري الفاتح كل من  6969ايار  69في 
ايار، وأعقبيم متظاىري سمطان أحمد الذي  20سكودار ومتظاىري كاديكوي في متظاىري أو 

التي قالتيا في  " الشعب صديقنا والحكومة عدوتنا "أصبح بطمتو خالدة أديب اذ أن جممة 
البيان التي ألقتو دون كتابتو او إعداده سابقا أصبحت قواُل مأثورُا. احتمت بريطانيا إسطنبول 

. كانت خالدة أديب و زوجيا الدكتور عدنان من بين أول األشخاص (12)6920اذار  66في 
الذين أصدر عمييم حكم اإلعدام كونيم خارجين عن السمطة العثمانية من ضمن الستة 

 6 - م6968تموز  4المدرجة اسمائيم ادناه والذي أصدره السمطان محمد السادس)
 (11).6920اذار 24م( في 6922تشرين الثاني 

 مصطفى كمال.  -6
 قرة واصف . -2
 عمي فؤاد باشا .  -1
 أحمد رستم .  -4
 الدكتور عدنان . -5
 خالدة أديب.  -6

غادرت خالدة أديب إسطنبول مع زوجيا قبل صدور حكم اإلعدام عمييم متجيين الى 
و تركت أطفاليا بمدرسة داخمية بإسطنبول. وبعد أن وصموا إستقموا 6920اذار  69انقرة  في 

( وىو صحفًيا تركًيا مشيوًرا ومؤسًسا 6945 - 6879طار مع يونس نادي أبالي أوغمو )الق
، تولت خالدة منصبًا 6920نيسان  2الذي التقوا بو ووصموا أنقرة في  لصحيفة جميوريت .

في القيادة العامة التي توجد بأنقرة، و أثناء ذىابيا ألنقرة وافق مصطفى كمال أتاتورك عمى 
خبار بإسم وكالة األناضول كما اتفقوا مع يونس نادي بك في محطة أكحيصار تأسيس وكالة أ
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وىي بمدة بمدينة مانيسا وبدأت حينئذ العمل في الوكالة. كانت تعمل كمراسمة و كاتبة ومديرة 
لموكالة. كانت األعمال التي تديرىا خالدة أديب ىي تجميع األخبار و التواصل عن طريق 

بيا معمومات حول النضال الوطني، العمل عمى لصق الالفتات عمى  التمغراف باألماكن التي
فناء المساجد في األماكن التي ال توجد بيا مكان لإلعالنات ، تتابع الصحافة الغربية 
وتتواصل مع الصحفيين الغربيين الجراء مقابالت مع مصطفى كمال ، وقياميا بترجمة تمك 

ة التي أصدرىا يونس نادي بك و التعامل مع رؤساء المقابالت، مساعدة جريدة السيادة الوطني
تحرير أخرين وترتيب مواعيد مقابمة ليم مع مصطفى كمال، عممت رئيسة اليالل األحمر 

، وفي العام نفسو في شير حزيران تولت الرعاية في اليالل األحمر 6926بأنقرة في عام 
برغبتيا في االنضمام إلى  بأسكي شير، وفي اب قد أبمغت مصطفى كمال من خالل التمغراف

، ووظفت في (14)الجيش وعينت في القيادة العامة لمجبية، وكانت عريفة خالل معركة سقاريا
لجنة فحص المظالم المسؤولة عن األضرار التي قام بيا اليونانيين تجاه الشعب وذلك من 

ختمفة لحرب خالل الدراسات والتقارير، اذ دونت تجاربيا في الحرب فيما يخص الجوانب الم
االستقالل بشكل واقعي في الروايات التي تسمى ) مذاكرات تمحيص تركيا بإطالق النار ( في 

و ) ابن  6924( و ) ألم القمب( في عام  6922، و ) قميص من ليب في عام  6922عام 
 .(15)6928زينو ( في عام 

 مموبونار )وخالل الحرب تولت خالدة أديب العمل في مقر الجبية ، وبعد معركة دو 

Dumloponar) (16) ولعبت دورُا في تيريب األسمحة لألناضول من  ذىبت ألزمير مع الجيش
خالل دخوليا لممنظمة السرية التي تسمى بقوات األمن وخالل ذىابيا ألزمير ارتقت لرتبة 

 .(17)رقيب أول وحصمت عمى وسام االستقالل بسبب ما قدمتو اثناء مشاركتيا في الحرب
بعد أن انتيت حرب االستقالل بانتصار الجيش التركي عادت ألنقرة ثم ذىبت 
إلسطنبول مع زوجيا عندما وظف بنيابة إسطنبول في وزارة الشئون الخارجية، وبعد إعالن 

وفي تمك األثناء  و االقدام، و التايمز، "المساء" الجميورية كتبت خالدة أديب في جرائد مثل 
فكرية مع حزب الشعب الجميوري و مصطفى كمال أتاتورك،  حدثت معارضات سياسية و

وانسحبت من السمطة بسبب مشاركة زوجيا عدنان أديوار في تأسيس الحزب الجميوري 
الذي اغمق بسبب سيطرة  (   Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın )التقدمي

، اضطرت لمغادرة  6950-6921الحزب الواحد " حزب الشعب الجميوري" الحاكم من 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )3العدد )

 2020 ايلول

 

)2222 ) 
 

تركيا مع زوجيا عدنان أديوار وذىبت لبريطانيا اذ بقيت خارج بمدىا مايقارب اربعة عشر عاما 
  .(18)ثم عادت الى تركيا بعد وفاة مصطفى كمال واستالم عصمت اينونو سدة الحكم بعده 

 
 الخاتمة

  رغم وفاة اميا مبكرة اال ان اباىا وقف الى جانبيا بمنحيا فرصة التعمم في مدرسة
اجنبية خاصة لتكون احد اسباب شيرتيا بتعمميا لمغات االجنبية مثل االنكميزية 

 والفرنسية فضال عن العموم االخرى.
 كانة ىامة تنوع ما عممت بو وباختصاصات وبجوانب مختمفة اوجد ليا قيمة خاصة وم

في تركيا خالل المدة التي عاشتيا ألبداعيا في األدب التركي ومشاركتيا في حروب 
 االستقالل .

  رغم طالقيا وزواجيا لمرة ثانية اال انيا بقيت كما ىي صامدة منتجة كفؤة في جميع
 ما امتازت بو .

   االستمرار عدم يأسيا او قنوطيا رغم كل ما مرت بو بالدىا من محن ومآسي من
في الدفاع عنيا بقمميا او وقوفيا خطيبة في الساحات لتنمي روح الحماس في نفوس 

 شعبيا بالوقوف ضد كل التدخالت االجنبية عمى ارض تركيا .

  دفاعيا عن المرأة ووقوفيا الى جانبيا كان من ابرز ما اىتمت بو من خالل ما قدمتو
القتيا ، فضال عن ما جندتو وبمغات في المؤتمرات الخارجية والمحاضرات التي 

مختمفة لنقل صورة بمدىا الى العالم عن طريق كتاباتيا والمؤتمرات التي شاركت بيا 
في بمدان مختمفة كان ابرزىا الواليات المتحدة االمريكية ودول اوربا الغربية ودول 

 اسيوية مثل اليند .

  لم تكن لمصمحتيا كل ما كتبتو والفتو من قصص وروايات او كتب ومقاالت
الشخصية بقدر ما ىي خدمة لبمدىا ألنيا عايشت واقعيا وواقع بالدىا من خالل ما 

 دونتو في مؤلفاتيا .
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  في عدد من رواياتيا سعت الى معالجة مشاكل البمد إلى جانب المشاعر واألفكار
عي الفردية، مثل فساد القيم ، التعميم والصحة ، مشاكل األمة ، الذات الوطنية ، و 

األمة في التعبير عن التأسيس واالستقالل و في جميع جوانب النضال من أجل وجود 
شعب األناضول وتحميل مشاكل البالد في رواياتيا ففي الواقع ىي ضحت بسعادتيا 

 الفردية ورغباتيا من أجل القيم الوطنية.

 

 الملحق

 مجموع نتاجاتها االدبية :
 النشاط الصحفي: - أ

، 6908ة تانين حول دور المرأة في المجتمع في عام مقاالت نشرت في صحيف  -1
والحاجة إلى إصالحات اجتماعية ، موضوعات مستوحاة من التاريخ العثماني 

 المبكر.
كتبت في عدد من الصحف التركية مقاالت تحتوي عمى انطباعات الحضارة الحديثة  -2

 و تقدم تركيا وتحديثيا .
 قادت وكالة األناضول   -3

 
 
 
 
 
 
 

 :رواياتها - ب

 The name of the novel اسم الرواية السنة ت
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6- 
2- 
1- 
4- 
5- 
6- 
7- 
8- 
9- 

60-  
66- 
62- 
61- 
64- 
65- 
66- 
67- 
68- 
69- 
20- 
 

6909   
6909

  
6962 
6961 
6968 
6921

  
6921 
6924 
6928 
6916 

 6917 
6919 
6946 
6954 
6958 
6958

  
6959 
6966 
6961 

1111 

 الطيف
 أم رايكا
 ىاندان
 الجديدةتوران 

 قرار محتوم
 قميص من ليب

 اطمقواا النار عمى الفاجرة
 آالم القمب
 إبن زينو

 البقالة المميئة بالذباب
 قتل يولباالس

 البعوض
 المعرض األبدي

 المرآه الدوارة
 شارع السيدة الحكيمة

 إبن السيد كريم
 ىزلية الشارع العاشق 

 الرعاية
 مقاطع من الحياة

 سافيا طالب  

the ghost 
Mother of Raika 
Handan 
The new Turan 
An inevitable decision 
Shirt of flame 
They shot at the infidels 
Heart pain 
Son of Zeno 
The grocery is full of flies 
Yolbalas was killed 
Mosquito 
The Eternal Exhibition 
Rotor 
Mrs. Wise Street 
Son of Mr. Karim 
Comic street lover 
care 
Clips of life 
Safia is a student 
 

 
 قصصها: - ت

 Name of story اسم القصة السنة ت
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 :مذكراتها - ث

 
 :مسرحياتها - ج

 

 
 د. كتبها:     

 2292-2292ثالثة اجزاء   History of English Literature   تاريخ األدب اإلنكليزي

 (The clown and his daughterالمهرج وابنته )
 

 ترجمتها الكتب التي -ه
 لبولدين ىيدن تاون   6928 -6
  االسالم  6918 -2

1- 

2- 

3- 

4- 

1111 

1122 

1163 

1194 

 معابد منهدمة 
 الذئب المتسلق للجبل 

 من أزمير لبورصة
 المحبوبة القابعة في القبة

 

Temporal temples 
  The wolf climbs the 

mountain 

From Izmir to the stock 

exchange 

Beloved sitting in the dome 

 The name االسم السنة ت

2- 
2-
  

1162 
1163 

 تمحيص تركيا بإطالق النار
 المنزل ذات العنقود األرجواني

A search of Turkey by shooting 
Home with purple cluster  

 The name االسم السنة ت

2- 
2- 
3-
  

1116 
1145 
1136 . 

 رعاة كنان
 القناع والروح

 الظل

Sponsors of Kinan 
Mask and spirit 

the shadow  
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  كما تحبيا  6941 -1
 موسوعة تاريخ الشعر العثماني   6941 -4
 غايوس كوريوالنوس   6945 -5
 مارك أنتوني وكميوباترا    6949 -6
 مزرعة الحيوانات    6954 -7
 ىاممت                 -8

 ".Mor Salkımlı Ev" - 6961( إلى التركية في عام  6926تمت ترجمة مذكرات ) 
 

  : االحاالت
 

                                                 

(1)Şerif Aktaş, “Halide Edip Adıvar,” Başlangıcından Günümüze Kadar Büyük Türk 
Klâsikleri, Cilt: 11, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1992, s. 60-65. 

(
0
في إسطنبول ، وىو السمطان الرابع والثالثون من سالطين الدولة  6842ايمول  26ولد يوم األربعاء  (

تمك سمطة فعمية منيم ، يسميو معارضوه "دور االستبداد" وقد دام مدة ثالثين سنة. العثمانية، وآخر من ام
(، فُوضع رىن اإلقامة الجبريَّة 6909نيسان  27  - 6876اب 16تولى السمطان عبد الحميد الحكم في )

  م.6968شباط  60حّتى وفاتو في 

 .64،ص6987، بغداد،4ده، ط/أورخان محمد عمي، السمطان عبد الحميد الثاني، حياتو وأحداث عي
 

(3) Bir Amerikan Mandacısı: Halide Edip Adıvar, Kurtuluş Cephesi, Sayı 73, 
Mayıs-Haziran 2003.s.83. 

9
 26فداًنا ) 65ىي مدرسة خاصة مستقمة  في تركيا تحتفظ بمقب )الكمية االمريكية لمبنات( مساحتيا  ((

، عمى يد  6861بول في منطقة بشيكتاش ، تأسست في عام ىكتاًرا( عمى الجانب األوروبي من إسطن
كريستوفر روبرت ، وىو أمريكي ثري ، وسيروس ىاممين ، مبشر مكرس لمتعميم. بعد ست سنوات من 
تأسيسيا تم بناء أول حرم جامعي فييا )في الوقت الحاضر ىو الحرم الجامعي الجنوبي لجامعة البسفور( ، 

 يمًيا عممانًيا.اعتمدت المدرسة نموذًجا تعم

Friedrich Schrader in، Robert College, Nord und Süd, November 1919, S. 165–
169 
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(
5
) Şerif Aktaş, “Halide Edip Adıvar,” Başlangıcından Günümüze Kadar Büyük Türk 

Klâsikleri, Cilt، 11, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1992, s.65. 
في وزارة البريد  6882، بعد تخرجو من المدرسة الثانوية  بدأ العمل في عام 6864ولد في اسطنبول  (6)

في  6890كمية اليندسة الكيربائية. تم تعيينو في عام  6889والتمغراف ، أرسل إلى باريس اذ اكمل في عام 
  6897في عام ، 6895.،  ثم اصبح مديرا لممرصد في عام Rasathâne-i Amireمرصد انا امير 

تم تعيينو كعضو في البرلمان، قام بتدريس  6908. في عام Resimli Gazeteأصبح مدير جريدة المصور 
تم تعيينو وكيل  6962اليندسة التحميمية والفيزياء الرياضية وعمم الفمك وحساب التفاضل والتكامل، في عام 

تمر في العمل كعضو ىيئة تدريس في فرع العموم. ، لكنو اس  6967وزارة التربية والتعميم ، استقال في عام 
 . 6926تموز  2أصبح عميد ىذا الفرع ، الذي كان يسمى كمية العموم. توفي في   6920في عام 

İsmail Köz, Sâlih Zeki’nin Mantık Anlayışı (yüksek lisans tezi, 1992), AÜ Sosyal 
Bilimler Enstitüsü;s.23. 
(7) Uyguner, Muzaffer (1994), Halide Edip Adıvar, Đstanbul: Bilgi Yay,s,35.  
(8) ÖNERTOY, Olcay, “Halide Edip’in Küçük Hikâyeleri”, Hisar, Sayı: 25, İstanbul 
1966.s.166. 
(9) Acaroğlu, Türker , “Halide Edip ve Eserleri”, Yeditepe,Şubat,1964, s.17. 
(10) İnci Enginün, “Milli Mücadele’de Türk Kadını” Yeni Türk Edebiyatı 
Araştırmaları, Dergâh Yay. 3. bs.İstanbul 1998, s.505 
(
11

) Halide Edip Adıvar, Dağa Çıkan Kurt, Remzi Kitabevi, İstanbul 1976, s. 37 -
38 

(
20

وطبيب أمضى الحياة المدرسية في ، سياسي تركي ، كاتب ، مؤرخ ، أكاديمي 6886ولد في إسطنبول (
،  6905في اسطنبول ، بعد تخرجو من كمية الطب في عام  6899اسطنبول، بدأ تعميمو الطبي في عام 

ولم يكن   6967تزوج من خالده أديب  في لبنان عام  6960أصبح أستاًذا مساعًدا في كمية الطب عام 
لى، شغل منصب عضو في البرلمان في الجمعية لدييم أطفال، أول وزير لمصحة في فترة الجمعية األو 

الوطنية الكبرى األولى وأصبح الرئيس الثاني لمبرلمان، مؤسس أول حزب معارض تركي الحزب التقدمي 
 دفن في بورصة .  6955تموز  6الجميوري ، توفي في عام 

Nuran Yıldırım، “Hekim Kimliği İle Abdülhak Adnan Adıvar ve Tıp Tarihi ve 
Deontoloji Müderrisliği”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, C.VII, Nr.2 2006,s, 86. 
(13) İnci Enginün, Halide Edib Adıvar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 
Ankara, 1986, s. 94 

(14)İnci Enginün , , Ö,k. s,98. 
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25

( فيمسوًفا ، وعالم رياضيات ، 6970فبراير  2 - 6872مايو  68ان برتراند آرثر ويميام راسل ، )( (
ومؤرًخا ، وكاتًبا  ، وناقًدا اجتماعًيا ، و سياسًيا ،حائز عمى جائزة نوبل في عدة مراحل من حياتو ، اعتبر 
راسل نفسو ليبرالًيا ، اشتراكًيا ومسالمًا ، عمى الرغم من اعترافو أيًضا بأن طبيعتو المتشككة دفعتو إلى الشعور 

"لم يكن أبًدا من ىذه األشياء ، بأي معنى عميق". ولد راسل في مونماوثشاير في واحدة من أبرز األسر بأنو 
األرستقراطية في بريطانيا اعتبر أحد مؤسسي الفمسفة التحميمية إلى جانب سمفو غوتموب فريج ، وزميمو ج. إ. 

 القرن العشرين.مور ، لقد تم اختياره عمى نطاق واسع ليكون واحًدا من كبار عمماء 
Ronald Jager, The Development of Bertrand Russell's Philosophy, Volume 11, 
Psychology Press(2002). pp. 113–114. 
(
16

) Olcay Önertoy, “Halide Edip’in Küçük Hikâyeleri”, Hisar, Sayı, 25, İstanbul 
1966, s.16 

(
17

) Hatice Uysal, Halide Edip ve Yakup Kadri’nin Hikâyelerinin Karşılaştırılması, 
Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,Ankara 2004, s. 16 

يفة ( ىو صحفي وسياسي تركي أسس صح6945حزيران  28 - 6879يونس نادي أبالي أوغمو ) (68)
جميوريت . تعمم المغة العربية والفارسية والفرنسية  . واصل تعميمو مدرسة اسطنبول لمحقوق . بدأ حياتو 
المينية كصحفي من خالل كتابة مقاالت في عيد عبد الحميد ، ونشر صحيفة ييني غون ثم جميوريت . أيد 

لجنة االتحاد والتقدم في عام  بحزم النضال الوطني في حرب االستقالل وثورات أتاتورك كان عضًوا في
في جنيف ، حيث ذىب لعالج مرضو الطويل. دفنت في مقبرة  6945حزيران  28توفي في  .6908

 أدرنيكابي في إسطنبول.
Fatma İçöz, İkinci Dünya Savaşı ve Yunus Nadi, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk 
İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir 2006.s.22. 
(
19

) Olcay Önertoy, , Ö,k. s،18. 

(
20

) Adivar, Halide Edip, Dağa Çıkan Kurt, Remzi Kitabevi, İstanbul 1976.S.145. 

، كانت خالده أديب ىي اول المنتمين ليا 6961نيسان 28وىي أول منظمة  تركية نسوية تأسست في  (26)
وىي من دافعت عن المساواة بين الرجل والمرأة وعارضت تعدد الزوجات. كان اليدف من الجمعية ىو 

يد القديمة ، شيدت تمك ضمان مشاركة المرأة في الحياة العممية والتعميمية والحياة االجتماعية ومكافحة التقال
الفترة نشاطات فيما يتعمق بالمنشورات والمنظمات النسائية مثل المجالت والصحف و إضفاء الطابع 

 40المؤسسي عمييا، اذ وصل عدد المجالت والصحف النسائية من التنظيمات إلى إعالن الجميورية إلى 
جمعية نسائية في نفس الفترة التاريخية ،  10كتاب، وىكذا تم إنشاء بحدود  100مجمة، و نشر ما يقارب من 

 منيا لجنة االتحاد والتقدم لممرأة ، ولجنة الدفاع عن السيدات ورابطة الدفاع الوطني واخرى .
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Andree Michel, Feminizm, Çev, Şirin Tekeli, İletişim yayınları, İstanbul, 1993, s.39 
(
22

) Aytekin Yakar, Türk Romanında Milli Mücadele, Ankara Üniversitesi, Dil ve 
Tarih-Coğrafya FakültesiYay. Ankara 1973, s. 121 

(23) Arabaci, Murat, Milli Mücadele Döneminde Halide Edib Adıvar, Hacettepe 
Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, Ankara 1996,S,89. 

،  بيروت ، دار العمم لمماليين ، 1، عبد الرحمن بديوي ،  ىنري ماسيو ، موسوعة المستشرقين، ط/ (24)
 .561،ص 6991

(25)Aytekin Yakar, Ö,k,s,124. 

(26) Acaroğlu, Türker (1964), “Halide Edip ve Eserleri”, Yeditepe, S.94. 
(27) Halide Edip Adıvar, Ö,k,s. 39 

(28)
 Bayram Sakallı, Milli Mücadele’nin Sosyal Tarihi ‘Müdafaa-i Hukuk 

Cemiyetleri’ İz Yayıncılık, İstanbul1997, s. 412 – 413 

(29) Acun, Fatma (2007),“Görsel Verilerde Kadın Đmajı”, SDÜ Sosyal Bilimler 
Dergisi, sayı. 16, s,112, 
(30) İnci Enginün, a.g.m. s. 505 

(31) Sihan, Nasım, "Türk Hikayesi 1911-1922 Kaynak: Türk Gitar Çalışmaları, Cilt 
4/1 II Kış 2009.S.241. 
(32) Enginün, Đnci, Halide Edip Adıvar’ın Eserlerinde Doğu Batı Meselesi, 
Anakara, (1995) ,S,92. 
(33) Yakar, Aytekin, Türk Romanında Milli Mücadele, Ankara Üniversitesi, Dil ve 
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