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Öz 

Ülkelerin tarihine bak ld nda modernle me ve bat l la ma süreçleri birbirine 
benzer ancak Kore bu noktada farkl l k gösterir. Bu farkl l çal man n içeri inde dönem 
tarihini gözönüne alarak aç klamaya çal t m. Ayr ca bir toplumun modernli ini kad nlar n 
sosyal statülerinden anlamak mümkündür. Dolay s yla bu çal mada bat l la ma dönemin-
deki kad nlar n durumlar na da k saca yer verdim. Kore nin bat l la ma çal malar 19. yüz-
y lda Coson Hanedanl (1392~1910) n n hüküm sürdü ü y llara dayanmaktad r. Kore 
bat l la ma ve modernle me do rultusunda politik, ekonomik, toplumsal ve kültürel olarak 
bir tak m de i imlere u ram t r. Kore ye Bat n n yeni fikirlerininin iletimi Do u Asya da 
büyük politik gücü elinde bulunduran Japonya sayesinde Gabo (1894-1896) reformunun 
ilan ile olmu tur. Bat l la ma dönemine Gehoagi (Ayd nlanma Dönemi-1894~1910) ad 
verilir. Japon bask s yla olsun ya da olmas n Kore Bat siyasetinin ve toplumunun bilincine 
eri meye zorland için Ayd nlanma dönemi toplumda büyük bir de i im ve reforma sebep 
olmu tur. Bu dönem Kore kad nlar için bir dönüm noktas idi. Konfüçyanizm inanc ve 
ataerkil yap s nedeniyle Kore kad nlar n n haklar k s tl idi. Misyonerlerinde etkisiyle Ay-
d nlanma Dönemiyle birlikte e itim ba ta olmak üzere birçok haklara sahip oldular. Kore 
kad nlar , Edebiyat alan nda kendilerini göstermeyi bilmi ler ve kad nlar aç s ndan dünyada 
olup bitenleri ve yeni fikirleri hemcinsleriyle paylam lard r.  

Anahtar Kelimeler : Kore Ayd nlanma Dönemi, Bat l la ma, Gabo Reformu, Ka-
d n E itimi, Kad n Yazarlar 

Abstract 

When looked at the history of the countries, their processes of being              
modernization and westernization are similar to each other, but Korea differs from them in 
this point. I have tried to explain this difference, by taking its age into consideration, in the 
content of study. Moreover, it is possible to understand the modernity of a society from 
women s social statues. Thus, in this study, I have briefly mentioned the statues of the 
women in the period of westernization. The studies of westernizing of Korea are based on 
the years in which Choson dynasty (1392-1910) has reigned in 19th century. Korea, as  
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parallel with being modern and westernized, has encountered some changes such as politic, 
economic, social and cultural. The transmission of the new ideas of West to Korea is 
formed with the Gabo Revolution (1894-1896) which owns to Japan, it a great effect   
political policy in East Asia. The period of westernization is called Gehoagi age          
(Enlightment period 1894-1910). Whether with the pressure of Japan or not, Enlightment 
period has caused a great chance and reform in the society because of Korea has being 
force to reach to the knowledge of the West of policy and society. This period was a turning 
point for Korea's women. Due to the Confucianism belief and its patriarchal system,         
Korean women's rights were restricted. Also with the missionaries' affects, they, with 
Enlightment period, have had many rights, especially having education right. In this period, 
the Korean women have achieved to show themselves in the field of literature also shared 
their new ideas reqarding of world s current issues with their own sex. 

Keyword:  Enlightment period of Korea, Westernization, Gabo Revolution, 

Women Education, Women Writers  

1. G R

 

Her milletin kendine özgü bir kültürü ve toplumsal yap s vard r. nançlar, 
gelenekler, din vb. ö eler her toplumda farkl kültürlerin olu mas na yol açar. An-
cak, sosyal olaylar edebiyat tarihi içinde de önemli bir yer tutar. Toplum bünyesin-
de de i iklik yaratan sava , ihtilal, sömürü, reform gibi unsurlar tarihin, sosyoloji-
nin, siyasetin oldu u kadar edebiyat n da içerisinde yer al r. Toplumlar n tarihi bo-
yunca edebiyat n i levi iki yönlü ele al nm t r. Kimileri, edebiyat ki isel duygula-
r n, heyecanlar n ve ya ant n n ifade arac olarak görmü , kimileri de, edebiyat 
sosyal problemlerin çözümlenmesinde bir e itim arac olarak görmü tür. Kore ede-
biyat tarihinde toplumu yeniden olu turman n arac görüldü ü dönemlerde edebi-
yata birazda farkl görevler yüklenilmi tir. Bu do rultuda, 1894 y l ndan 1910 y l -
na kadar devam eden Kore nin Ayd nlanma Dönemi Edebiyat n politik edebiyat n 
tipik bir örne i olarak da görmek mümkündür.  

Her ülkenin bir modernle me süreci vard r. Ülkelerin tarihine bak ld nda 
modernle me süreçleri birbirine benzer ancak Kore bu noktada farkl l k gösterir. 
Kore nin bat l la ma çabalar 19. yüzy ldan itibaren ba lam t r. Bu de i im de i ik 
alanlarda ve de i ik tarihlerde olmu tur. Kore nin modernle mesi ve bat l la mas 
d güçlerin etkisiyle olmu tur. Bu konuya çal ma içerisinde aç kl k getirilmi tir. 

Toplumsal de i imler ve sosyal geli melerle ilgili olarak geni bir veri ta-
ban sunan Kore nin Ayd nlanma döneminde d güçlerin etkisiyle ya ananlar sos-
yal, politik, dini, kültürel vs. alanlarda de i ikli e sebep olmu tur. Kad n konusu da 
bunun içinde yer almaktad r. Kore kad n geleneksel yap s ndan s yr l p da topluma 
kat lan yeni kad n imaj na nas l sahip olmu tur. Bunlar kavrayabilmek için o dö-
nemin sosyal yap s ve Bat etkisinin giri i ya da al yollar na bakmaya çal ld . 
Dolay s yla bu çal mada hem Korenin hem de kore kad n n n de i imi ele al nd . 

Kore edebiyat ile ilgili ülkemizde pek çal ma olmad için böyle bir ça-
l ma haz rlamaya ihtiyaç hissettim ve bu konuda ilgisi olanlar bilgilendirmek ve 
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en önemlisi de benden sonra gelecekler için bir anahtar çal ma olmas n ümit et-
mekteyim. Çal mada Kore ye Bat etkisinin nas l girdi ini, ülkede yap lan reform-
la birlikte toplumda nas l bir de i iklik oldu unu, Reform sonras kad nlar n duru-
mu ve yeniliklerin kad n aç s ndan edebiyata yans mas

 

konusuna k saca de inil-
mi tir.   

2. KORE DE BATI ETK S VE GABO REFORMU 

Kore nin bat l la ma hareketine giden yollar de erlendirebilmek için Ko-
re nin Bat yla ve kom ular ile olan durumlar n genel olarak gözden geçirmek uy-
gun olacakt r.   

Kore eski ad yla Coson (1392~1910) 17.yüzy l n ba lar nda Mançurya is-
tilalar ile çöküntüye girmi köylülerin üzerine y k lan yüklü vergilerden gelir elde 
edemez duruma dü mü tür. Nihayetinde, Coson Hanedanl nda iç sorunlar ç kma-
ya ba lam

 

ve yönetim zay f duruma dü mü tür. 18.yy. da ortaya ç kan irhak 

( - uygulamal ö renme) bilginleri çe itli alanlarda akademik ilgilerinin 

yan s ra ulusal sorunlar n çözümü içinde çaba göstermi ler ve dönemin hükümdar-
lar ndan Yongco (1724-1776)1 ve Congco

 

(1776-1800)2 dan destek görmü lerdir. 
irhak bilginlerinden Ce Ga Bak ulusu güçlendirmenin yolu olarak Japonya ve Bat 

ülkeriyle ticari ili kileri geli tirmeyi savunmaktayd . Ancak, bu noktada hanedan-
l kla ters dü tü ü durumlarda olmu tur. 19.yy. n ilk yar s nda ise Kore de ya anan 
kurakl k ve açl kla birlikte köylü ayaklanmalar ba lam öte yandan Bat n n büyük 
güçlerinin ç kar çat malar Kore topraklar na kadar uzanm t r. Bu dönemde bat 
ile temaslar n tam anlam yla ba lad n söylememiz mümkündür. Asl nda bat ül-
keleri kendilerine pazar alan yaratabilmek ve sömürge alt na alabilmek için Ko-
re ye kadar gelmi ler ve aralar nda k yas ya mücadeleye girmi lerdir. Bat n n Ko-
re ye zor kullanmas sonuçsuz kald ndan bar ç l yollardan da ili kilerini sürdür-
meye çal m lard r. Hatta, Kore yabanc lar n ülkeye girmelerini önlemek için 
1866 da Frans z birli ini, 1871 de Amerikan birli ini zorlu bir mücadele vererek 
geri çevirmi tir. Hristiyanl k da Kore ye bu dönemde girmi dini, politik, kültürel 
alanda etkiler yaratmaya ba lam t r. Ancak Devongun3 1864-1973 y llar aras n-
daki hanedanl nda Kore nin ba ms zl n korumak için yürüttü ü Bat dan 
Uzak Durma politikas bir dönem ba ar l olduysa da takip eden y llarda Bat l 
ülkeler Kore topraklar na girmeye ba lam t r. 4 

Yine bu dönemde ngiliz-Rus yar n n sonucu olarak ngilizler Coson un 
Gomun adas n Korelilerden habersiz ele geçirdiler. Bir yandan da ekonomik alan-

                                                     

 

1  1694~1776 y llar aras nda ya am Coson Hanedanl n n 21.dönem kral d r. Pak, Yonggyu. 
(1996). Hanguan ro gn n Coson Vangco illog, D llyok, Seoul ,s.358. 

2  1752~1800 y llar aras nda ya am Coson Hanedanl n n 22.dönem kral d r. A.g.e., s.379. 
3  1820~1898 y llar aras nda ya am Coson Hanedanl kral d r. Gabo reformu onun döneminde 

gerçekle mi tir. 
4  Balaman, Ali R za. (1998). Kore Tarihi ve Kültürü, Ege Üniversitesi Bas mevi, s.104-106. 
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da Coson pazar için Çin ve Japonya birbirleriyle yar yordu. Haliyle bu durumda 
Kore, Çin, ngiltere, Amerika, Rusya ve Japonya aras nda çeki tirilen ülke konu-
munda olmu tur. Yabanc lar n ülkeye girme çabalar sonucunda, Coson 1876 da 
Japonya ile 1882 de de Amerika ile diplomatik ve ticari ili kiler kurmak için ant-
la ma imzalam t r.5 Japonya ile yap lan antla ma sonucunda Kore limanlar Ja-
ponlar n eline geçti. Japonlar n ekonomik bask lar Kore köy ekonomisini y pran-
d rmakla kalm yor d al m artt r yordu. Ülkede ya anan böyle iç ve d sorunlar 
bat ülkelerince empoze edilen ve ilerleyen hristiyanl k, çökmü köy ekonomisi, 
yüklü vergiler derken Konfüçyanist ayd nlar ve Donghak6 dinine inananlar hükü-
mete kar olup silahl eylemler yapt lar. Kore tarihinde bu ayaklanma Donghak 
Ayaklanmas olarak geçmektedir. Donghak Ayaklanmas asl nda köylü s n f n ve de 
dinsel nedenlerle istimara u ram insanlar n ayaklanmas durumunda iken ayn 
zamanda yabanc güçlere kar bir ulusal ayaklanma özelli i de ta maktad r. 1894 
y l asl nda Coson için bunal ml bir y ld . Çin ve Japonya aras nda sava bu dö-
nemlerde ba lam ve Japonlar Coson hükümetine Çin le yapt klar antla malar n 
iptali için bask uygulam lard . Önceleri Çin in denetledi i Seul hükümeti 1894 te 
Çin in Japonlara yenilmesi ile Japonlar n denetimine geçmi tir. Tam bu s ralarda 
zor deneyimler geçiren Kore, Japonya n n öncülü ünde Gabo reformunu hayata 

geçirmi tir. Gabo ( ) kelime anlam olarak yeniden düzenlenmenin ba lad 

y ldaki döngüdür. 7 Bu reform Hongcib Gim(1842~1896 y llar aras nda ya am 
Coson Hanedanl dönemi bürokratlar ndand r.) in yönetiminde uygulanmaktayd . 
Gim in olu turdu u kabinede birkaç Amerikal ve Japona da hükümette görev ve-
rildi. Gabo reformu ile birlikte Konfüçyüs etkisiyle y llarca süregelen geleneksel 
toplum yap s nda bir çok düzenlemeler olmu tur. Köleli i kald ran yasalar yürürlü-

e konmu , eskiden beri devam edegelen bürokratlar n s navla seçimi olan Guago 
sistemi kald r lm , çocuk ya ta evlenmeler yasaklanm , dul kad nlar n yeniden 
evlenmelerine olanak sa lanm t r. Ayr ca ilk defa kad nlara resmi e itim hakk 
sa lanm t r. 1895 y l nda askeri alanda da yenilik yap lm t r. Eski birliklerin yer-
ine iki ba kent muhaf z taburu ve dört bölgesel garnizon taburu kurulmu tur. 
Burada dikkat etmemiz gereken bir husus vard r. Gabo reformu Kore halk n n 
bilincinden, iste inden ya da uyan ndan kaynaklanan bir reform de il, aksine d 
güçlerin iknas ile gerçekle en bir reformdur. Kore halk n n geneli bu reformun 
genel anlamda yanl oldu unu ve yanl

 

geli ti ini dü ünmektedir. Ancak toplu-
mun çe itli alanlarda ça da la mas ndan dolay bu reformun anlam n n büyüklü ü 
yads namaz.       

                                                     

 

5  A.g.e.,s.,115. 
6  insan tanr d r felsefesini benimseyen amanizm budizm ve taozim kar m bir inanç sistemidir. 
7 Gang, Mangil. (1994). Goçyo s n Hanguk G nde Sa, Çangbi, S.232. 
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3.  SON DÖNEM COSON (1392~1910)TOPLUMUNDA KADININ 

DURUMU  

Gabo reformunun ilan ile ba layan bu yeni döneme Ayd nlanma 

( -Gehoagi) Dönemi  denir. 1876-1910 y llar aras nda sürmü tür. 

 

Gehoagi 

terimi Japon bilim adamlar n n bir bulu u olmakla birlikte tart mal da bir terimdir. 
Çünkü bu ayd nlanma n n 1876 y l nda Japonya ile Gangva anla mas n n zorunlu 
olarak imzalanmas ve 1910 y l nda Kore nin Japonya taraf ndan ilhaka u ramas -
n n gerçekle ti i bu y llara rastlamas asl nda bir rastlant de ildir. Koreli bilim 
adamlar bu tan mlama için imdi daha nötr bir terim olan Conhvan-gi

 

ya da 
Geçi Dönemi demeyi tercih ediyorlar.8 Japon bask s ile olsun veya olmas n 

Kore, Bat siyasetinin ve toplumunun bilincine eri meye zorland için Ayd nlan-
ma Dönemi, toplumda çok büyük bir de i im ve reforma sebep oldu. 

Kore ye Gabo reformuyla ile birlikte gelen bu yenilikler özellikle kad nlar 
aç s ndan bir dönüm noktas oldu. Gabo reformu öncesinde Kore kad nlar n n top-
lum içindeki hareketleri, Konfüçyanizm inanc ve ataerkil toplum yap s nedeniyle 
k s tl idi. Kad nlar n topluma kat l mlar sözkonusu de ildi. Kad nlar tamamen 
evin içinde ya amak zorunda b rak lm lard r. Kad n n aile içindeki konumu ise 
kocas ndan sonra gelmekteydi. Kocalar ndan izin almadan d ar ç kamazlard ve 
ev i lerine, çoçuklar na ve kocalar na bakmakla yükümlüydüler. Bu dönemde dul 
bir kad n n evlenmesi yasaklanm t r. Dul kad n evlendi i takdirde toplum onu d -
lamakla kalmaz erkek çocuklar varsa devlet memuru olarak çal malar da engel-

lenirdi. Bu sebeple Kore de kad nlar samcong ( -üçlü takip) sistemine yani ev-

lilikten önce baban n, evlendikten sonra kocan n, kocan n ölümünden sonra da er-
kek evlad na ba l olarak ya amaktayd .9 Ayr ca e itimden de mahrumdular. Dola-
y s yla, Gabo Reformuyla birlikte kad nlara sunulan imkanlar eskiyle k yaslana-
mazd . Fakat bu dönemde ayn zamanda Bat H ristiyanl n n artan etkisi ve 
Donghak diye bilinen iç kaynakl birle tirici hareketin de etkisi görülür. Ayd nlan-
ma Dönemi geçici bir süre için de olsa e it e itim, cariyeli in kald r lmas ve ka-
d nlar n ekonomik özgürlü ünü srarla talep eden Kore kad n hareketinin çok çok 
ba lang c na tan kl k ediyordu. Ayd nlanma Dönemi kad nlar n üstünlü ünde 
Konfüçyüs fikirlerine ilk meydan okuyu tu. Bu meydan okuman n ön plan nda el-
bette 19. yüzy lda Avrupa ve Amerikada geli en yeni fikir ve medeniyetlerin Ko-
re ye Bat l ülkeler vas tas yla girmesi, ayn zamanda Roma katolik mezhebi ve 

Donghak ( -Do u Ö retisi) Hareketi bulunmaktayd ..   

                                                     

 

8 Lee, Younghee. (2002). Ideology- culture and han, jimoondang publishing company, s.105, Seoul. 
9 A.g.e., s.103. 
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Katolik mezhebi Kore ye 18. yüzy lda Çin üzerinden geldi. 19. yüzy l or-

tas nda kiliseye gitmeye ba layan 15.000 in hayli üzerinde Koreli vard . Kore top-
lumunda bu ba ar l i leyi in zamanlamas iyiydi. Çünkü merkez hükümet büyük 
ekonomik mücadeleler ve hizipler aras çat malardan dengesini yitirmi ti. Katolik 
ö retiler pek çok ki iye hitap etti. Çünkü Konfüçyüsçülü ün dayatt resmi s n f 
hiyerar isine kar l k Katolik mezhebi Tanr önünde e itli i vurguluyordu. Böylesi 
bir ö reti özellikle kad nlara çok çekici gelmi ti. D lamac politikan n bir parças 
olarak Devon-silah alt nda gerçekle tirilen ve 8000 Koreli H ristiyan n öldürül-
dü ü 1866 y l soyk r m na ra men H ristiyanl n popülaritesi 19. yüzy l n sonla-
r nda daha da artt 10. 

Donghak hareketinin kurucusu Ceu Çö (1824-1864) idi. Çö nün ö retileri 
özellikle alt s n flara ve kad nlara hitap ediyordu çünkü bu ö retiler temelde n-

sanlar Tanr d r ( -innaecheon) inan na dayan yordu. Bu inanç, H ristiyan 

ö retisinin tanr kat nda tüm insanlar e ittir ilkesiyle benzerlik göstermektedir. 
Donhua Yi ye göre, Ceu Çö insanlar derken kad nlar, çocuklar ve hatta köleler 

dahil tüm insanlar kastetmi ti. Coson Döneminde kesin bir biçimde zümrelere ay-
r lm bir toplumda geli meye ba layan böyle bir felsefe devrim niteli indeydi. 
Donghak müritlerinin say s , özellikle de köylüler aras nda h zla artmaya ba lam t . 
Donghak n nnaecheon felsefesine ilaveten, Coson hükümetine kar bir tak m 
ikayetleri de vard . Buna resmi kurumlar n yozla mas , fakirin zengin taraf ndan 

sömürülmesi ve yabanc lar n özellikle Japon tüccarlar n Kore ye ak nlar n n lanet-
lenmesi de dahildi. Bu nedenledir ki, o s rada Coson hanedanl n n gerçek kurtu-
lu unun tehlikeye girdi i 1894 Donghak ba kald r s n n itici gücünün felsefi veya 
ideolojik olmaktan çok siyasi ve ekonomik oldu u da tart maya aç k bir noktad r. 
Ancak yangban (elit) s n f sistemini devirme ve daha e itlikçi bir sistem kurma ha-
reketinin köklerini daha önce bahsedilen Donghak felsefesinden ald ve kendi 
özünden kaynaklanan Budizm, Taoizm, Konfüçyanizm, amanizm ve hatta H risti-
yanl n kar m ndan ald unutulmamal d r. 11 

Hem Donghak hem de Sohak ( -Bat Ö retisi yada H ristiyan Ö reti-

sinin) e itlik inanc her iki dini de muhafazakar Konfüçyüsçü bilim adamlar n n 
gözünde kafir konumuna soktu. Bu yüzdendir ki, Donghak müritlerinin bir yandan 
Kore deki yabanc etkisini iddetle ve sonuna kadar reddederken bir yandan da H -
ristiyan inanc n n belli unsurlar n kucaklamalar ve kendi inançlar na katmalar 
ironidir. Donghak felsefesi gerçek anlamda büyümeyi k rsal kesimde gerçekle tirdi 
ama H ristiyanl k en çok ehirlerde yay ld . Nihayetinde, Kore de 1880 lerden ba -
layarak yeni yüzy l n ba lar na kadar olan dönemde Donghak tan çok daha yayg n 
biçimde varolan H ristiyanl k idi. Reformcu akademisyenler ve bürokratlar, yaln z-
ca H ristiyanl ho görmek için de il ona kat lmak için Bat çizgisinde h zl ve 

                                                     

 

10 A.g.e., s.105. 
11 A.g.e., s.106. 
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tam bir modernle menin sadece Bat teknolojisinin de il Bat kurumlar n n da ül-
keye getirilmesini gerekli k ld na inan yorlard .  

kinci bölümde de bahsedildi i üzere 1882 de Amerika, ngiltere ve Al-
manya ile, 1884 de talya ve Rusya ile, 1886 da Fransa ile anla malar imzalad ktan 
sonra H ristiyan misyonerler Koreli kad nlar n hayatlar nda çok önemli de i iklik-
lerin i aretini vererek, Kore ye öncekinden çok daha büyük say larda geldiler. Sa-
y s z misyoner okullar n n kurulmas kad nlara ili kin Ortodoks tarz na meydan 
okuyan bu devrimin ilk gerçek ad m oldu. H ristiyanl n kad nlara ba ka bir bi-
çimde asla sahip olamayacaklar f rsatlar sa lad

 

mesaj na cevap, kad nlar n ev-
den ç k p okuma-yazmay ö renmesi, d dünyay deneyimlemesi ve toplumla ileti-
ime geçmesi eklinde oldu. Reformcu akademisyenler de Konfüçyüsçü de erleri 

yeniden gözden geçirmeye ba lad lar. Örne in, Yonghyo Bak Kore de kad n n sta-
tüsü meselesini kral n huzuruna getirdi. 1888 y l nda Bak kad nlar hakk ndaki hu-
kukun ve törenin modernle tirilmesi gerekti ini vurgulayan uzun bir dilekçe yazd . 
Bu dilekçe çe itli konularda reformlar n gerekti ine odaklan yordu ve bu reformla-
r n içinde kad nlara kötü muamele, cariyelik, dullar n yeniden evlendirilmesi ve 
kad nlara e it e itim hakk tan nmas n n gereklili i gibi konular vard . Ne yaz k ki, 
Bak n bu tavsiyelerinin bir k sm daha sonra 1894-95 Gabo reformlar nda yans -
t lm olsa da büyük ölçüde göz ard edildi. 12  

Yeonghyo Bak bu çabalar nedeniyle, Japonya ya sürüldü ancak onun da-
vas Jaepil Seo taraf ndan ilk Kore gazetesi olan Dongnip inmun (Ba ms z Gaze-
te)13 arac l ile sürdürüldü. lk bask n n önsözünde Seo, Koreli kad nlar n dünya-
n n en ac nas varl klar oldu undan yak nd . Seo, kad nlar n onlardan eksik  hiç-
bir eyleri olmad halde erkeklerin onlara çok kötü davrand klar n çünkü erkek-
lerin kendilerinin barbar, cahil olduklar n ve tamamen fiziksel güçlerine güvendik-
lerini belirtti.  

Jaepil Seo kad nlar n e itildiklerinde erkeklerle ayn haklara sahip olduk-
lar n n fark na varacaklar na inan yordu. Bu fark edi onlara güç verecekti ve er-
keklerin de onlara muamele ederken yeni ve daha iyi bir yol bulmalar gerekti ini 
ö retecekti. Gazetedeki bir ba ka yaz s nda Seo, öyle yazm t : 

Bir Koreli kad n ulusal yaz da beceri kazand nda ve dünyay ve aka-
demisyenli i çe itli aç lardan ö rendi inde, fikren geli ti inde, davran lar nda 
sa duyulu oldu unda, böyle bir kad n ister fakir, ister zengin, ister asil ister s ra-
dan olsun, onun her ey d nda sadece Çinceyi iyi bilen bir bürokrattan daha soy-
lu oldu unu idrak etmek gerekir. 14 

Seo nun kad n e itiminin alt n çizdi i bu tür yaz lar ndan bugünkü bildi-
imiz feminizm hareketini ba latmak istedi i sonucuna var lmamal d r. Bir reform-

                                                     

 

12 A.g.e. s.107. 
13 1896 y l nda yay m hayat na ba layan Kore gazetesi. Gang , A.g.e.,s. 96. 
14 Lee, A.g.e. s.108. 
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cu ve kahraman olarak, o Kore ve Kore nin kendini içinde buldu u uluslararas

 
düzene uyum sa lamak ve modernle mesi konusunda kayg duyuyordu. O tüm Ko-
relilerin, kad nlar dahil, politik sürece dahil olmalar n ve güçlü ve modern bir Kore 
kurmalar n istiyordu. Ulusal kimlik ve milli birlik ve egemenlik yan nda kad n 
konular ikinci derecedeydi. Son yaz s Kad n Haklar kad nlar n acil e itimine 
odaklansa da, Seo kad n e itiminin amac n n sadece kad nlar n kendi ayd nlanmas 
de il ulusun ayd nlanmas oldu u inanc ndayd . Tüm bu çabalar n n sonucunda 
Seo sürgüne gitti ve gazetesi 1899 y l nda zorla kapat ld . Bu k sa dönemde Koreli 
erkekler kad nlar n geli mesi için ilgi gösterdiler ve bu dönem pek çok önemli re-
formcunun ya yer alt dünyas ya da yurtd nda s nma aramas ile sona erdi. 

Kore de Bat l larca ilk okul aç lmas 1886 y l nda Bayan W.T. 
Scranton un çabalar n n sonucunda gerçekle mi tir. O lu, t pç misyoner Dr. W.B. 
Scranton un evinde bir üst bürokrat n metresine ngilizce ö reterek i e ba layan 
Amerikal bir misyonerdi. Bununla beraber Bayan Scranton un ilk ö rencisi bu 
derslere çok uzun devam etmedi. Onun e itimi alt nda bulunan di er ö renciler 
yoksul ailelerin öksüzleri veya k z çocuklar yd . Misyonerler tan mad klar yaban-
c lar olarak de erlendirildi i için Bayan Scranton bu genç k zlar n ku ku dolu aile-
leriyle kar la t nda onlara bu e itimin amac n n k zlar n iyi bir anne ve iyi bir 
ev han m olmalar için yeti tirmek oldu unu ve onlar Bat adetlerine göre de i -
tirmek niyetinde olmad n aç klamak zorunda kalm t .15 Scranton un bu fedakar 
hizmeti k sa sürede o kadar popülarite kazand ki bu okula pek çok aile ilgi göster-
meye ba lad . Bunlar n aras nda en dikkat çekeni, 1887 y l sonlar nda okula kendi 
güzel el yaz s ile armut çiçekleri anlam na gelen Ehva ad n arma an eden Kra-
liçe Min idi.  

19. yüzy lda misyonerlerin etkisiyle Kore de bu tarz geli meler olurken 
Avrupa ve Amerika da da sosyal alanda birçok de i iklikler olmaktayd . Bu dönem, 
özellikle kad n n konumunu sorgulad ve ba ms zl n arad dönüm noktas 
idi.  

Reformcu kimli i ile tan nan Abba Goold Woolson 1874 te  ...Ben va-
r m, bir e olarak de il, bir ö retmen olarak de il, bir anne olarak de il , bir ö ret-
men olarak de il öncelikle kendim için var olmaya hakk olan bir kad n olarak va-
r m. 16 tarz ndaki aç klamas o dönem için çok cesurca ve yeni bir fikir idi. 
Woolson, bu tan mlamas ile modern kad n tipini ifade etmektedir. Amerikal 
kad nlar Woolson n bu aç klamas n n bilincine varm ve kendilerini yenilemeye 
çal m lard r.  

Avrupa da ngiltere ve Fransa da 1880-90 l y llar kad n konusunun en 
çok tart ld dönemdir. Kad n sorununa en samimi yakla an da dönemin yazarla-
r olmu tur. Bunlar aras nda Henrik Ibsen in çal malar çok dikkat çekmi tir. Onun, 

                                                     

 

15 Hanguk Yosong Yongu, (1999). Uri Yosong Yogsa, Çongnyonsa, s.178.  
16 Marlyn Yalom, (Çev.2 Yelçe. N Domaniç),( 2002). Antik Ça lardan Günümüze Evli Kad n n Tarihi, 

Çitlembik yay nlar , stanbul, s. 279-280.  
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Bir Bebek Evi  adl oyunu yeni kad n imaj n ifade ediyordu. Kad n e ve anne 

olman n d nda, var olma iste inin simgesi olmu tur. Fakat eserdeki kahraman 
Nora, e lik ve annelik görevlerinden vazgeçti i ve de geleneksel de erleri hiçe sa-
y p hareket etti inden ele tirilere maruz kalm t r. Avrupa n n o dönemki sosyal 
yap s na göre kad nlar aç s ndan i te bu tarz de i imler olurken Kore kad nlar da 
kendi mevcut yap lar na göre topraklar na giren yabanc lar n etkisiyle bir tak m 
yeniliklere giri mi lerdir.     

Kore de de 19. yüzy l sonlar nda kad nlar n e itimi konusunda daha bir-
çok önemli de i iklikler oldu. Hem yangban (elit) hem de pyongmin (burjuva) s n -
f ndan gelen kad nlar kendileri için e itim kurumlar tesis etmeye ba lad lar. 
Yangban s n f ndan olanlar, kad nlar için okullar aç lmas için ya hükümete dilekçe 
verdiler yahut da kendi mücevher ve k ymetli e yalar n satarak elde ettikleri para-
larla kendi okullar n kurdular ve i lettiler. Baz lar da alt s n ftan gelen kad nlar 
için mesleki enstitüler ve ak am s n flar ba latt . Bu okullar n hiçbiri misyoner 
etkisinde kurulmam t r. Bu nedenle not edilmesi gereken önemli bir husustur. lk 
ayr l kç olmayan, Korelilerin kurdu u okul Sunseong Kad nlar Okuluydu. Bu 
okullar temel insan haklar n n yan s ra ulusal vatanseverli i de ö rettiler. Ama bu 
okullar n ömrü fazla uzun sürmedi. 17 

Bir sonraki ad m ise kad nlar için say s z özel okulun ortaya ç kmas yd . 
Dü ünce uydu: kad nlar Kore çocuklar n n ö retmeni olduklar için e itilmeliydi-
ler. Bu okullar n ço u kad n dernekleri taraf ndan kuruldu. 1907 y l na kadar Se-
ul de yakla k 7000 kay tl ö renci vard ve 1910 y l na kadar 2250 özel okul var-
d .

 

Ayd nlanma döneminde bu okullarda e itim alan Koreli kad nlar topluma dahil 
olmak için de çaba sarf ettiler. te Myongsun Gim (1896-1951), Gim Vonju (1896-
1971), Hyesok Na (1896-1948), Hvasong Bak (1904-1988) gibi Ayd nlanma dö-
neminin yeti tirdi i ilk kad n yazarlard r. 18 

Bu on y l ayn zamanda amac kad n n statüsünü yükseltmek olan pek çok 
kad n kurulu unun ortaya ç k na da tan kl k etti. Bu yeni kurulu lar, alt s n fa ait 
kad nlar n cehaletiyle mücadele etmek, ya am biçimlerini iyile tirmek ve cariyelik 
gibi, kad nlar n d ar ç kma ve seyahat etme yasa gibi, soka a ç karken Cangot 
(ba ve vücudu örten uzunca al veya e arp) giymeleri gibi kad n en çok ve en 
aç k biçimde a a layan töreleri ortadan kald rmak için sava t lar. Ülkelerine gelen 
yabanc kad nlar n ya da Japonya ya gittiklerinde kar la t rd klar kad nlar n k ya-
fetlerini görerek kendi geleneksel k yafetleri Hanbok u bir kenara b rakmaya ba -
lad lar. emsiye ve topuklu ayakkab kullanmaya ba lad lar.  

Bu kurulu lar n ço unun israftan kaç nma, giysi ve yiyecek konusunda 
a r l ktan, lüksten kaç nma, aile reisine sayg ve kad n müte ebbisleri te vik etme 
gibi son derece mütevaz reform amaçlar vard . Ama bunlar ne Konfüçyüsçülü ün 

                                                     

 

17 Lee, A.g.e. s.109. 
18 A.g.e. s.110. 
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dayand çok temel ataerkil taban sorgulad lar ne de Kore deki kad nlar n sefil 
ko ullar n n ço unu aç kça gözler önüne serdiler. Bu hareketler daha çok güçlü ve 
modern bir Kore ulusu yaratmada kad n ve erke in birbirinin orta oldu u evren-
sel görü ünü yaratmak niyetindeydiler. Örne in, Cinmyongho adl kad n derne i 
(Geli en ve Harika Toplum) üyeleri 1907 milli borcun ödenmesi seferberli ine 
kat l m desteklediler. Koreliler bu borcu Japonya ya boyun e melerinin sebeple-
rinden biri olarak görüyorlard . Kad nlar Japon i galine boyun e memek için bu 
borcun ödenmesi için ziynetlerini satt lar ve mutfak masraflar ndan k st lar. Topla-
nan paran n miktar küçük de olsa bu, kad n gruplar n ulus çap nda vatanseverlik 
hareketlerinin lideri oldu unu göstermektedir. Bu gibi çabalarla Koreli kad nlar  
geleneksel Konfüçyüsçülük çerçevesinin tamamen d ndaki bir eyden gücünü 
alan bu öz sayg ve öz güvenle güçlendiler. 

1910 y l ndaki ilhaktan sonra Japonya, Kore üzerindeki pençesini daha da 

s kt . 1910 ve 1919 y llar aras ndaki karanl k y llar s ras nda ( - amh kgi 

veya karanl k ça lar ) ulusal duygular n aç kça ifadesi gittikçe tehlikeli ve riskli 
bir hal almaya ba lad . Bir zamanlar Kad n E itimi Hareketi ulusun kurtulu u ile 
yak ndan ili kili oldu u halde, 1910 dan sonra bunlar birbirinden ayr ld lar. ronik 
bir biçimde, Japon hükümeti nin kad n reformlar na verdi i destek kad n hareketle-
rine zarar veren z t bir etki do urdu. Geli en ya am n pek çok alan nda kad n hak-
lar n ileri götürdüyse de, bu reformlar Japonya ile s k s k ya ili kiliydi ve bu ne-
denle pek çok kimse taraf ndan sevinçle de il k rg nl kla kar land . Gerçekten de 
Kore nin son Coson geçmi inde kad n-erkek ili kilerine ait eski model yeniden 
canland r ld . Kore kad nlar yine eski sistemdeki gibi zor günlerine dönmü lerdi. 
Geleneksel Konfüçyüsçü yöntemlerden kad nlar yüzy llar boyu ac çekmi olmala-
r na ra men bunlar Japonlara kar direni in bir sembolü haline geldi. Kad n n ha-
yat iki kat daha zorla t . imdi kad nlar hem d ar da çal yorlard hem de gele-
neksel Kore adetlerini korumak için zorlan yorlard . Kad n kurulu lar genelde ar-
t k cinsiyet reformundan daha çok ulusal konular üzerine yo unla yorlard . 1 Mart 
1919 daki Japon kar t gösterilerde pek çok Koreli kad n n sergiledi i kahraman-
l k onlara kocalar n n gözünde yepyeni ve büyük bir sayg kazand rd . Giseng (er-
kekleri e lendiren kad n) bile Japon erkeklere hizmeti reddetti i için ve kendi özel 
meskeninde ulusal eylemcileri saklad için kad nlar n ve erkeklerin hayranl n 
kazand . Bu geli meler ard ndan kad nlar n sosyal ve ekonomik durumunu iyile -
tirmek için daha fazla çabay getirdi.  

Kad nlar n bu yeni, çift statüsünün sempatizan Koreli erkek yazarlardan 
biri de Dongin Gim (1900-1951) dir. lk hikayelerinden biri olan ve 1925 te yay n-

lanan Patates ( -Gamca) öyküsünde ço u Koreli kad n n kendisinin içinde 

buldu u bu durumun fark na var n ortaya koymaktad r. Gim, kad n deneyimleri-
ni 20. yüzy l Kore sine bir metafor olarak aç kça kullanm t r fakat bu benzetmeyi 
zorlay c k lmak için hikayesindeki kad n ba kahraman iyi anlam ve onun ba -
na gelenlere sempati duymu olmas gerekir.  Bu ba kahraman, sayg n bir evin 
k z olan ve uyu uk ve sorumsuz bir adam n kar s olmak üzere sat lan Boknyo dur. 
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Kocas n n evi geçindirme konusundaki beceriksizli i yüzünden k z fahi eli e ba -
lar ve hem kendini hem de kocas n böylelikle geçindirir. Vang isminde düzenli 
Çinli mü terisi vard r. Bu Çinli çiftçi sonunda kendine uygun bir e bulur ve ondan 
vazgeçer. Boknyo bir öfke krizi geçirerek Vang öldürmeye kalk r fakat bu bo-

u mada kendini öldürür. Vang ve Boknyo nun (Vang dan, a z n s k tutma kar -
l para alan) kocas e inin cesedini sessizce ortadan kald r r ve hikaye sona erer. 
Bir aç dan hikaye Kore nin haklar elinden al nan yoksulunun hayat ndan al nm 
gerçekçi bir kesittir. Ama ayn zamanda Kore halk için de bir metafor olu turmak-
tad r, yabanc güçlerle e it olmayan ili kilerin içine itilen Kore de yolunu kaybet-
mi tir. 

4.  AYDINLANMA DÖNEM N N (1894~1910) LK KADIN 
YAZARLARI 

Coson Döneminde edebiyat da geli mekteydi ve daha geni yelpazede bir 
içerik malzemesini bar nd rmak için, do al olarak 17., 18. ve 19. yüzy la ait pek 
çok toplumsal de i iklikleri de beraberinde getiren yeni üsluplar üretiyordu. Ancak 
19. yüzy l sonu ve 20. yüzy l ba lar nda Kore Edebiyat nda meydana gelen büyük 
de i iklikler, öncelikle Bat ve Bat Edebiyat n n etkisine e ilmeden yeterince aç k-
lanamaz. Gerçi üçüncü bölümde bat n n etkisine de inildi i için burada tekrar ele 
al n lmayacakt r. Ancak, Budizm, Konfüçyüsçülük ve H ristiyanl k Kore ye devrim 
niteli inde de i iklikler getirerek girmi tir, Bat yaz n ayn biçimde Kore yar ma-
das na girerken Kore Edebiyat na da devrimsel bir de i im getirmi tir.  Bu s ra 
d ve çok önemli de i imlerin gücü tam anlam yla  ancak Bat n n etkisiyle aç k-
lanabilir. Geleneksel Do u Asya dünya düzeninin sonunun gelmesi, Korelilerin 
günün yeni siyasi ve sosyal sorunlar na devrimsel bir biçimde tepki vermelerini 
gerektirmi ti. Yazarlar, kesinlikle bunun d nda kalmad lar. Koreliler kad n-erkek 
yaln zca çok çe itli dünya yaz nlar n okumakla kalm yorlar dönemin yazarlar ayn 
zamanda daha önce yaz nda hiç bilmedikleri tarzlar da deniyorlard . Onlar n bu 
denemelerinin ço unlu u Japon ve Çin örneklerinin taklitlerinden olu uyordu fakat 
u da bir gerçekti ki, t pk yak n do u ve bat kom ular gibi, Koreliler de gelenekle 

modernin kar m ndan olu an yepyeni bir edebiyat yarat yorlard . Ayd nlanma 
Döneminden sonra yeni bir edebiyat anlay ba lar. Bat n n edebiyat ak mlar ve 
eserleri koreceye çevrilir. Frans z edebiyat ndan iirler, Rus edebiyat ndan ro-
manlar dönemin koreli yazarlar nca tan t lm ve bat medeniyeti daha da tan n r 
hale gelmi tir. Bat l la ma sürecinin etkisiyle edebiyat n içeri i de i ime u ram , 
roman ve tiyatro gibi türlerde o güne kadar i lenmeyen konular edebiyata girmi tir. 
Bunlar aras nda bat l la man n toplum hayat ndaki etkileri, kad n n toplumdaki 
konumu, s n f sistemi gibi konular büyük yer tutar. K sacas bu dönem, yazarlar n 
toplumu bilinçlendirme ve ilerlemesi için edebiyat araç olarak kulland bir 
dönem olarak da görmek mümkündür.   

Ayd nlanma döneminin kad nlar , iyi bir e itim için yurt d na özellikle 
yak n olmas ndan ve de bat medeniyetini daha önceden kabul etmesinden dolay 
hükümetin deste i ile Japonya ya gönderiliyordu. Ancak, u da bir gerçektir ki 
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e itimde ve topluma kat l mda kad nlara yeni f rsatlar yarat lmas nda geli meler 
olmakta idi. Kad n e itiminin ön plana ç kt bu dönemde e itilen kad nlar kalem-
lerini de bilgilerini de kullanmak istediler. Bunun ilk örne i Myongsun Gim (1896-
1951),19 ve Hyesok Na (1896-1946)20 d r. Hem ilk kad n yazar olmalar hem de ilk 
kez bir kad n yazar gözüyle eserlerinde kad n sorununu i lemeleri nedeniyle Kore 
edebiyat tarihinde yerlerini alm lar ve ilk feminist yazar olarak da haf zalara yer 
etmi lerdir. Kad nlar aç s ndan geli meler olmakla birlikte, erkek egemenli inin 
derinlere inen yap s ve bir ç rp da at lamayan Konfüçyüsçülük Kore toplumunda 
devam etti. Ba ms z hayat ya amaya te ebbüs eden kad nlar ço u kez büyük bir 

                                                     

 

19 Myongsun Gim ( -1896-1951) 20 Ocak 1896 y l nda Kuzey Kore nin Pyonyang ehrinde 

do du. 1911 y l nda Cimmyong K z lisesinden mezun oldu. 1917 y l nda yazm oldu u 

  

( üpheli K z) adl öyküsü <

 

(Genlik)> dergisinde yay nlad . 1919 y l nda Yaratma 

dergisinin üyelerinden olur ve 1919 y l nda Harabe Sonras adl dergide 

 

(Teselli) 

 

adl 

eserini yay mlad . 1925 y l nda Meil inbo gazetesinde muhabir olarak çal t . Gim 

 

üpheli 

K z adl öyküsünün yay mlanmas ile Kore Modern düzyaz n n ilk kad n yazar oldu. Ayr ca 

1921 y l nda ik iiri olan 

  

(Sabah ebneminin Çiçek Rüyas ) 

 

n yay mlad . 

Onun bu çal mas keskin bir ekilde ele tiriye maruz kalm t r. 1925 y l nda yazm oldu u 

 

(Ya am n Meyvas )

 

ile büyük bir ba ar elde etti. Di er eserlerinden baz lar 

(Dua) 

  

(Rüya) 

   

(Seviyorum) 

   

(Tan iri 

ve Cuyonngi) 

   

(Gencin Gitti i Yol) 

   

(Tan -

mad m Biri Gibi) 

  

(Misafir) 

 

vb. dir. Gim Kore edebiyat tarihine damgas n vur-
mu Dongin Gim in tarz yla eser veren Ayd nlanma döneminin kad n yazar olarak bilinmektedir. 
Eserlerinde daha çok yoksulluk temas n i ler ve bu tema örgüsü içinde kad n n mücadelesini 
anlat r. 

20 HYE SOG NA  ( ,1896-1948) Ressam, air, yazar Hyesok Na Kore nin Gyonggi bölgesi 
Sovon ehrinde 18 Nisan 1896 y l nda do du. 1913 y l nda Cinmyong K z Lisesinden mezun oldu 

ve Tokyo Kad n Sanat okulana girdi. Tokyadaki e itimi s ras nda 

 

(Kad nlar n dünyas ) 
adl dergiyi yay mlad . 1918 y l nda Kore ye döndü ve Yongseng ortaokulunda ö retmenlik yapt . 
1921 y l nda avukat ayn zamanda bürokrat olan Uyong Gim ile evlendi. Hyesok Na Rusya, Fransa, 
ngiltere, talya ve spanya ya yolculuklar yaparak sanat galerilerini gezdi. Fransada etkili olan 

Fauvism tarz ndaki resimleri kendisi de ba ar ile yapm t r. 1918 y l nda 22 ya nda iken 

 

(Gyongh y) 

 

adl k sa öyküsünü ve (I k) 

 

adl iirini Kad n dünyas adl dergide yay-

mlar. Üyesi oldu u Pyeho(Harabe)20 adl edebiyat dergisinde 1921 y l nda 

 

(Dere) 

 

ve 

 

(Kumsal) 

 

adl iiri yay mlan r. Daha sonra 1921 y l nda Meil inbo adl gazetede

 

(Bebe in Evi)

 

adl iirini yay mlar. Di er eserleri ise 

 

(Gücenme) , 

 

(hyonsuk) , 

  

(Anne ve K z ) 

 

ve birçok makaleleri ve resimleri bu-
lunmaktad r. Eserlerinde daha çok kad n sorunlar n ele alan Hyesok Na n n yaratt kad n karak-
terleri klasik kore kad n ndan farkl resmeder. Kad nlar n e itim almas gerekti ini ve erkekler gibi 
kad nlar nda tüm her eyi yapabilece ini savunmu tur.  
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hayal k r kl ile kar la t lar. Çünkü onlara yard m edecek aileden veya devletten 
çok az say da sosyal destek sistemi mevcuttu. Belirli bir grup kad n n ba armak 
için titizlikle üstünde durdu u de i imleri devrin s radan Koreli bir kad n veya 
erke inin kabullenme s k nt s vard . Ancak Ayd nlanma Döneminin e itimli kad-
nlar ndan Myongsun Gim, Hyeseok Na, Vonju Gim21 (1896-1971) ve Hvasong 

Bak22 (1904-1988) gibi öncü kad n yazarlar n hepsi Kore de kad nlar n gördü ü 
muameleye kar ç kt lar ve onlar n bu konudaki beklentileri k rsal kesimdeki  
kad nlar n büyük ço unlu unun beklentilerinin kesinlikle çok ötesindeydiler. An-
cak, yazarlar, hemcinslerini bilinçlendirmek üzere aktif çal malarda bulun-
mu lard r. Dönemin gazete ve dergilerinde, özellikle de ayd nlanma döneminde 
ç kan  kad n dergilerinde Kore kad nlar n n aile ve toplumdaki konumu hakk nda 
say s z yaz lar yazm lar ve tart malar yapm lard r. Baz savunduklar fikirleri 
yaz ya geçirmekle kalmay p günlük ya amlar nda da uygulamaya çal m lard r. 
Örne in yukar da ad geçen yazarlardan en renkli ki ili e sahip olan ve eserlerinde 
feministlik derecesinde kad nlar savunan yazar Na Hyesok tur. Ki onun bu davran- 

ve dü üncesi dönemin sosyal yap s na uygun olmay p çok çok üstünde idi. E i 
ile birlikte ç kt dünya gezisinden sonra Avrupa da özellikle Fransa daki     
kad nlar n özgürlüklerine imrenmi ve makalelerinde de belirtmi tir. Dönemin ilk 
kad n yazarlar Kore   kad nlar n n sorunlar na de inirken kimi zaman baz ke-
simlerin sert ele tirilerine maruz kalsalarda dönemin erkek yazarlar ndan çok 
büyük destek görmü lerdir. Çünkü dönemin erkek yazarlar n n hemen hemen hepsi 

                                                     

 

21 VONCU G M  ( , ,1896-1971 ) ryob Gim olan di er ad ile de tan nmaktad r. 4 
Nisan 1896 y l nda Güney Kore do du. 1906 ta Cinnampo da bulunan Samcong okulunda hristi-
yanl k e itimi ald ayr ca Ewha kad n okulunda ö renim gördü. 1920 y l nda Modern Kad n adl 

dergide 

 

(Vahiy) ,

   

(Bir Genç K z n Ölümü) 

 

adl hikayesi yay-
mland . Ayn y l Harabe dergisinin üyesi oldu. 30 lu ya lar nda dünyadan b karak kendini Budizme 

vererek bir tap na a kapand ve rahibe oldu. 

 

(Dancang) ,

 

(Fedakarl k) 

   

( Gümü 50con) 

 

vb. Eserleri bulunmaktad r.  Myongsun Gim ve Hyesok Na 
gibi Voncu Gim de Neo-Konfüçyanizmin sosyal yap s na kar ç km ve kad n n özgürlü ü için 
mücadele etmi tir. Eserlerinde daha çok evlilik öncesi flört, e ini seçerek evlenme gibi temelara yer 
vermi tir.  

22 HVASONG BAK ( ,1904-1988) Hvasong Bak 16 Nisan 1904 te Connam Mokpo da 
do du.Congmyon K z Lisesinden 1915 y l nda mezun oldu. 1918 y l nda Çeoan Devlet okulu ve 

Asan Devlet okulunda hocal k yapt .Bak edebiyat sahnesine 1925 y l nda yazm oldu u 

  

(Çusok Arifesi) 

 

adl öyküsü ile ba lad . Bu çal mas nda asalak ve sömürücü s n f n i ci 
ve köylü s n f n ezmesini konu alan bir hikayedir. 1926 ta Japonya ya giderek Japon Kad n Üni-
versitesinde ngiliz Edebiyat okudu. Dönemin ünlü yazarlar ndan Gvang Su  nin tavsiyesi

 

üz-

erine ( Zambak) 

 

ve 

  

(Kanalizasyon n aat ) 

 

adl romanlar n 

yazd . 

 

( Selden Önce ve Selden Sonra) 

 

adl çal mas nda yoksul bir ailenin ba -
ndan geçenleri anlat r. Eserlerinde yoksulluk ve kad n temas a rl ktad r. Bak 1961 y l nda Kore 

Yazarlar Federasyonu ba kan 1965 te de Kad n Yazarlar grubunun ilk ba kan olur.   
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toplumun geli mesinde kad n n iyi e itilmesini art olarak görmü lerdir.  

Dönemin kad n yazarlar tüm eserlerinde kad n sorununa de inmi tir. 
Myongsun Gim daha çok yoksulluk temas n i ler ve bu tema örgüsü içinde kad n n 
mücadelesini anlat r. Hyesok Na, kad nlar n e itim almas gerekti ini ve erkekler 
gibi kad nlar nda tüm her eyi yapabilece ini ve kad n n da bo anma hakk na sahip 
olabilece ini savunmu tur. Voncu Gim ise eserlerinde daha çok evlilik öncesi flört, 
e ini seçerek evlenme gibi temelara yer vermi tir. Hvasong Bak ise, eserlerinde 
Japon sömürgecili i alt ndaki kad nlar n çekti i zorluklar anlatm t r.   

SONUÇ 

Kore nin modernle me ve bat l la ma hareketi Japonyan n sayesinde ilan 
edilen Gabo (1894-1896) reformuyla ba lar. Yap lan bu reform ülkede her alanda 
köklü bir de i ikli e sebep olmu tur. Bu döneme Gehoagi yani Ayd nlanma döne-
mi (1876- 1910 ) ad verilir. 

Kore nin Bat l la ma hareketi di er ülkelerle k yasland nda farkl l klar 
göze çarpar. lk olarak, bat l la ma Kore nin kendi iradesi ile de il d güçlerin 
etkisiyle gerçekle mi tir. Japonya Kore yi sömürge ülkesi olarak dü ündü ü için 
bir tak m yenilikler yapmay gerek görmü ve baz durumlarda bu emeline ula mak 
için zor kullanm t r. kinci olarak, din faktörüdür. Bu Hr stiyan misyonerlerin Ko-
re topraklar nda faaliyet göstermelerinden kaynaklan yor. Dolay s yla bu tarz bat l -
la ma hareketi siyasi ve sosyal aç dan pek bir olumlu sonuç getirmemi tir. Ancak, 
Ayd nlanma Dönemi Kore kad nlar için bir dönüm noktas olmu tur. 
Konfüçyanizm inanc ve ataerkil toplum yap s nedeniyle o dönemde kad nlar n 
haklar k s tl idi. Gabo reformuyla birlikte e itim hakk ba ta olmak üzere aile 
içinde ve toplum içinde birçok haklara sahip olmu tur. Kore nin ilk e itimli kad n-
lar yani yazarlar da eserlerinde tüm kore kad nlar n bilgilendirici eserler vermeye 
özen göstermi lerdir. Dönemin erkek yazarlar da kad n yazarlar da kad n haklar n 
destekleyici eserler vermi tir. Çünkü ülkenin geli imi için bunun art oldu unu dü-
ünmü lerdir.     

Ancak Konfüçyüs sisteminin hala günümüz Kore kad n n ya am n 
önemli ölçüde yönlendirdi i söylenebilir. Güney Kore bugün daha da müreffeh ve 
kad nlar yüksek ücretli i lere ve belirli liderlik pozisyonlar na daha fazla ula abili-
yorlar ama yine de pek çok aç dan Kore hala ataerkil-erkek egemen bir toplum ola-
rak varl n sürdürmektedir. Coson Döneminde pek çok Koreli erkek bugün bile 
bir kad n n kimli inin ille de kendi hayat ndaki dominant bir erke in merkezinde 
oldu u ve kad n n kendi ba na gerçek ve önemli bir varl k olamayaca inanc nda 
srarl d rlar. Bu tutum kad n erkek aras ndaki gelir e itsizlikleri azal rken ve gittik-

çe daha çok say da kad n n evi d nda çal maya ba lad s rada bile devam et-
mi tir. Yine de toplumda o dönemde yap lan yenilikler, kad n n yerini bulmas nda 
bir basamak olmu tur.  
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