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Bu çalışmada, akıl karşıtlığında konumlandırılan ve norm dışılığı gösterme işlevi yüklenen bir 

üst kavram olarak ele alınan deliliğin, Türk edebiyatında kadınlıkla neden ve nasıl 

ilişkilendirildiği irdelenmiştir. Deliliğin edebiyattaki cinsiyetlendirilme biçimleri, 19. 

yüzyıldan başlayarak Türk modernleşmesine bağlı paradigma değişimleriyle birlikte ele 

alınmıştır. Böylece siyasi koşullar, modern psikiyatrinin gelişimi, kadın hareketinin durumu 

ve toplumsal cinsiyet politikalarının dönüşümü gibi aralarında yakın ilişki bulunan toplumsal 

değişkenlerin belirlediği normların edebiyata olan etkileri dönemsel olarak 

belirginleştirilmiştir. 1890'lardan itibaren özellikle erkek yazarların yapıtlarında, dönemin 

histeri ve dejenerasyon gibi psikiyatrik iddialarından da yararlanılarak çizilmiş, serbest aşk ve 

cinsellik yüzünden deliren kadın karakterlerin yaygınlığı dikkati çekmektedir. Tekrarlanan bu 

imgenin, Osmanlı modernleşmesiyle gündeme gelen ve toplumsal değişim tartışmalarının 

merkezinde yer alan kadınların eşitlik ve hak mücadelelerine karşı, otoriteyi kaybetmeye 

yönelik örtük ataerkil endişelerin edebî yansıması olduğu anlaşılır. Öte yandan kadın 

deliliğini konu edinen dönemin kadın yazarlarının erkeklerden farklı olarak meseleye 

kadınların toplumsal konumlarındaki sorunlar açısından da yaklaştıkları tespit edilmiştir. 

Kadın deliliğinin, erkeğin akıl ve iradesi yanında, daha genel seviyede toplumsal düzen için 

de tehlikeli sayılan kadın cinselliği (fitne) ile bağlantılandırılışının, Cumhuriyet 

modernleşmesi sonrası milliyetçilikle biçimlenen toplumsal cinsiyet rolleriyle de varlığını 

sürdürdüğü görülmektedir. Bunun yanı sıra Cumhuriyet sonrası "akıllanırken" erkekleşen ve 

gizemini kaybettiği düşünülen yeni kadın tipine karşı eril arzunun nostaljisi hâline gelen 

geleneksel kadın güzelliği ve cinsel cazibe yine delilikle diriltilmeye çalışılır. 1960 sonrası ise 

dönemin yükselişe geçen sol siyasetine paralel biçimde, edebiyatta da toplumcu gerçekçi 

estetik hâkimdir. Estetik özerkliği savunan modernist girişimler, psikopatoloji çerçevesinde 

eleştirilmekte ve burjuva hastalığı olarak medikalize edilen bu karşı estetiğin öncülerinden 

olan kadın yazarlar, uygulanan cinsiyet hiyerarşisi nedeniyle de kendilerini kanıtlama 

açısından çifte bir zorlukla karşılaşmaktadırlar. Bununla birlikte hem estetik/entelektüel 

alanda hem de bireysel olarak özerklik peşindeki kadın yazarları yüceltmek adına onları 

delilikle nitelendirip bu kez romantize etmenin de edebî özgünlüklerinin silikleşmesine yol 

açtığı belirlenmiştir. Bu nedenle adları günümüzde de sıklıkla delilikle yan yana getirilen ve 

çağdaş kadın yazarlara örnek oluşturan Leylâ Erbil, Sevim Burak ve Tezer Özlü'nün eleştirel 

açıdan fazla irdelenmemiş, edebî sınırları farklı biçimlerde zorladıkları düşünülen birer 

yapıtına ağırlık verilerek ayrıntılı analizleri yapılmış, böylece her birinin delilikle kurduğu 



özgül estetik ilişki sorgulanmıştır. Anahtar sözcükler: Delilik, Türk Edebiyatı, Toplumsal 

Cinsiyet, Türk Modernleşmesi, Estetik Özerklik, Kadın Yazar  
 

In this study, I examine why and how madness—an overarching concept that is positioned as 

the opposite of rationality and functions as a way of showing what is abnormal—has been 

associated with femininity in Turkish literature. Beginning with the 19th century, I will 

discuss genderized forms of madness in literature in conjunction with the paradigmatic 

changes these forms underwent in connection to the Turkish modernization process. In this 

manner, I will clarify in periodical terms the effects on literature of norms determined by such 

closely interrelated social variables as political conditions, the development of modern 

psychiatry, the women's movement, and the transformation of gender-related social policies. 

Beginning in the 1890s, and particularly in the works of male authors, there is a notable 

prevalence of female characters who go mad as a result of free love and unrestrained 

sexuality, characters who were drawn under the influence of such contemporary psychiatric 

notions as hysteria and degeneration. In this context, it is clear that this oft-repeated image is a 

literary reflection of tacit patriarchal anxieties concerning a loss of authority in the face of 

women's struggles for equality and basic rights, struggles that had become an important issue 

of the Ottoman project of modernization and that took center stage in contemporary debates 

on societal change. At the same time, those female authors of the period who dealt with the 

subject of female madness in their works approached the issue differently than male authors 

in that they took up the matter in terms of women's place(s) in society. It can also be observed 

that, in more general terms, the connection made between female madness—as opposed to 

male rationality and willpower—and the supposed danger to the social order of a female 

sexuality characterized as "sedition" continued to rear its head through the social gender roles 

that were given shape under the emergent nationalism of republican modernization. 

Moreover, in the period after the establishment of the republic, in opposition to the ostensibly 

new type of woman that emerged as women became "rationalized," as well as becoming more 

masculine and losing their aura of mystery, traditional female beauty and sexual attraction 

became an object of nostalgia for male desire and, once again, came to be resurrected in the 

form of madness. In the post-1960 period, a social realist aesthetic became dominant in 

literature in parallel with the rise of leftist politics. Modernist enterprises that defended 

aesthetic autonomy came to be criticized within the framework of psychopathology, and 

female authors—who were among the pioneers of this anti-aesthetic that was medicalized as a 

bourgeois disease—came face to face with a double dilemma in terms of having to prove 

themselves as a result of the gender hierarchy that was in place. However, even as female 

authors who sought autonomy both aesthetically and intellectually as well as individually 

were highly praised, they also came to be associated with madness in a romanticized manner 

that ultimately rendered their literary originality quite indistinct. As a result, the work of 

Leylâ Erbil, Sevim Burak, and Tezer Özlü—whose names are often connected with madness 

and at the same time taken as exemplars for contemporary female authors—have remained 

little studied by critics. In this study, I conduct detailed analyses that focus on one work by 

each of these authors in which they are considered to have, in different ways, pushed the 

limits of literature. In this manner, the study will question the specific aesthetic relationship 

each of these authors and works establishes with madness. Keywords: madness, Turkish 

literature, gender, Turkish modernization, aesthetic autonomy, the female author 

 


