
( 1936 - 1862)فاطمما عالیه توپوز 
بمه عنوان اولیمن زن داسمتان نویس در 

.ادبیات ترکیه شناخته می شود
وی دختمر یمک مورخ بود و بمه طور غیر 

کرد می  تحصممیل  خانممه  در  . رسمممی 
داده  خاصی  تحصمیالت  او  بمه  اگرچمه 
را  خود  برادرش،  دلیل  بمه  امما  نشمد، 
از  که  درسممی  بممه  و  بخشیممد  بهبود 
معلمان خصموصی در خانمه ممی گرفت، 

وی با کنجکاوی فکری خود . گوش داد
فرانسه  و  عربممی  در  باالیممی  مهارت 

 17فاطمما عالیهمه خانم در . کسمب کرد
چهار  صاحب  و  کرد  ازدواج  سممالگی 

.دختر شد
شوهرش کمتمر روشمن  فکر بود و در 
ابتدا بمه او اجازه نممی داد رمان هایی 

بخواند خارجمی  های  زبان  فاطما . بمه 
عالیمه توپوز سمرانجام شروع بمه ترجمه 

با  1889زندگمی ادبمی او از سمال . کرد
ولنته  اوهنمت  جورجمس  رمان  ترجممه 

شد امضای . آغاز  با  را  رمان  ایمن  وی 
.منتشر کرد " بیر هانم"

فاطمما عالیمه توجمه پدرش را بمه خود جلمب کرد بمه طوری که او برای او 
فاطما عالیه پس از این ترجمه اول، . سخنرانی کرد و با او تبادل نظر کرد

- "نام مسمتعار   Mütercime i Meram "  را در ترجممه های خود به کار
خود . برد رمان  اولیمن  مفیمد ")او  سمال  "( اطالعات  در  نام  1892را  با 

نمی  باور را کمه زن  ایمن  واقعمی خود منتشمر کرد، کمه در آمن سمعی کرد 
ایمن اولیمن رمان در کل . توانمد عشمق اول خود را فراموش کنمد، رد کند

شد نوشته  زن  یمک  توسمط  کمه  بود  عثمانمی  او . امپراتوری  دوم  رمان 
منتشمر شمد، یک زن نوازنده عود را  1899کمه در سمال  "( نوازنده لوت ")

.به تصویر می کشد که فاطما عالیهه در حلب با او مالقات کرد
وی در کارهای خود بما موضوع ازدواج، هماهنگمی بیمن همسمران، عشق و  

. عالقمه و اهمیمت کمتر شدن ازدواج های قراردادی، مضمون گذاری کرد
بما ایجاد قهرمانانمی مسمتقل و متکمی بمه خود، که  بعالوه، او فردگرایمی را 
به  کننمد،  ممی  را کسمب  خود  درآممد  و  کننمد  ممی  کار  مرد  بمه  نیاز  بدون 

کرد انتخاب  اصملی  موضوع  یمک  به . عنوان  خود،  ادبمی  آثار  کنار  در  وی 
های  سممتون  بیممن  سممال  سممیزده  مجله  1908و  1895مدت  در 

  Hanımlara Mahsus Gazete( " روزناممه خود خانمم ها )"  در مورد
دست  خود  کارانمه  محافظمه  عقایمد  از  اینکمه  بدون  نوشمت،  زنان  حقوق 

سال . بردارد در  خود  شده  منتشممر  کتاب  در  عالیممه   1896فاطممما 
-  Nisvan ı Islam( اسمالم "  برای  "( زنان  را  مسلمان  زنان  وضعیمت 

.جهان غرب توضیح داد

وی اولین رمان نویس زن ترک بود که به زبان های 
مختلف ترجمه شد


