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Ö n s ö z

Bu kitabın yazılmasını Türkiye’de kadınların tarihi üzerin
de araştırma yapan feminist tarihçi ve araştırmacıların beni 
heyecanlandıran çalışmalarına borçluyum. Onlar, sessizli
ğe terk edilmiş, “milli tarih” yazımında görmezden gelinmiş 
kadınların yaşamlarını, topluma katkılarını yılların ardından 
araştırıp günyüzüne çıkararak bana keşfedilecek bir dünya ver
diler. Bu araştırmacı kadınlara çok şey borçluyuz. Onların araş
tırıp ortaya koyduğu kadın tarihlerini yan yana koyup okur
ken zihnimde Türkiye tarihini yeniden, yeniden düşündüm ve 
karşıma bu kitapta anlatmaya çalıştığım Türkiye fotoğrafı çık
tı. Türkiye’nin bu kitaptaki portresi feminist araştırmaların be
nim zihnimdeki yansıması aslında. Onun için bu kitabın yazıl
masını her şeyden önce onlara borçluyum. Türkiye kadınları
nın tarihini araştırarak onlan tarih bilgimize katmaya çalışan 
bu kadınların birçoğunun ismini bu kitabın satırları arasında, 
dipnotlarında ya da kaynakçasında göreceksiniz. Ama buraya 
sığmayan ya da gözden kaçanlar de var mutlaka. Bu araştırma
cılar Türkiye tarihini, dışlanmış toplumsal gruplardan biri ola
rak “kadınların gözünden” yazmaya çalıştılar.

Bu alandaki merakım aslında önce Ankara Üniversitesi Ka
dın Çalışmaları Yüksek Lisans Programı’nda “Türk Modemleş-
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meşinin Cinsiyeti” adlı bir ders açmamla başladı. 2005-2009 
tarihleri arasında verdiğim bu dersin her yılında öğrenciler bü
yük bir keyifle derse geldiler ve bu konudaki kaynaklan heye
canla okudular. Aynca her biri bu tarih yazımına kendi çapın
da katıldı. Kadın yazarlann roman ve dergi yazılan okundu; ro
manlardaki kadın ve erkek kahramanlar incelenip tartışıldı; ga
zete ve dergilerdeki haberlerden kadınlar hakkındaki anlatılar 
toplandı; yaşlı kadmlann geçmişe dair anılan üzerine sözlü ta
rih çalışmalan yapıldı. Bu nedenle bu kitabın yazılmasında An
kara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Yüksek Lisans Programı 
öğrencilerimin emeklerinin ve bana kattıklan coşkunun önem
li bir rolü var. Onlann, bu kitabın yazılmasına beni teşvik eden 
sessiz ve görünmez emeklerine teşekkür borçluyum.

Benim konu ile ilgili araştırma arzum aslında feminist ta
rihçilerin bıraktıkları noktadan sonrasına yönelikti. Yani be
nim amacım 1940’lardan 1960’ların sonlanna kadar cinsiyet 
rejiminin nasıl değişip dönüştüğüne ışık tutacak bir araştırma 
yapmaktı. Bunu o dönemin günlük gazetelerine bakarak 
yapmaya karar vermiştim. Çünkü Türkiye tarihinde kadınla
rın yeri ve önemi üzerine yapılan araştırmalar 1930’larda bi
tiyordu ve ondan sonrasına ait elimizde güvenilir veriler yok
tu. Erken modernleşmenin her şeyi altüst eden fırtınası sonra
sına, yani İkinci Dünya Savaşı sonrasına bakmak gerekiyordu. 
Bu bakış, geçmişin nasıl bir geleceğe dönüştü (rüldü)ğünü an
layabilmemize katkı sağlayacaktı. Çünkü bu dönemde Türki
ye’de kadmlann modernleşme arzulannın, kadınlar ve erkek
ler arasındaki eşitlik anlayışının nasıl bir şekillenme yaşadığına 
dair çok az bilgimiz var. Bu nedenle, dönemin ruhunu anlamak 
için 1945-1965 tarihleri arasında yayımlanmış, o zamanın yeni 
moda entelektüel faaliyeti olan günlük gazeteleri okumaya ka
rar verdim. Bu araştırma için TÜBİTAK ve Ankara Üniversitesi 
Bilimsel Araştırma Birimi’nden (BAP) küçük mali destekler al
dım. Araştırma boyunca Ayça Bulut ve İrfan Aktan büyük gay
retle benimle birlikte çalıştılar. Ayça Bulut her ihtiyacım oldu
ğunda yardıma koşarak “cep asistanı” unvanını kazandı! Gaze
te haberleri ile ilgili araştırma verilerinin toparlanmasını onla
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ra borçluyum. Ahmet Murat Aytaç, resimleri çekilen gazete ha
berlerinin arşivlenmesi için özel bir bilgisayar programı yaza
rak benim hayatımı çok kolaylaştırdı.

Araştırma verileri ortaya çıkıp dönem ile ilgili daha net bir 
bilgiye sahip oldukça 1945-1965 tarihleri arasında yaşananla
rın aslında büyük ölçüde bir önceki dönemde olup bitenle il
gili olduğunu gördüm. Yani, OsmanlI’nın son dönem modern
leşme hareketleri ile erken Cumhuriyet döneminin şekillendiği 
tarihsel bağlamda modernleşmenin cinsiyet rejimi de şekillen
miş ve gelecek dönemlere zihniyet olarak devredilmiş. Bu ne
denle, 1945-1965 arası dönemi anlamanın, bir önceki dönem
le ilgili feminist araştırmalarla bağlantı kurmadan mümkün ol
mayacağını anladım. Böylece araştırma erken dönem modern
leşme tarihine doğru yayıldı.

Türk modernleşmesinin erken dönem tarihinin oluşumunda 
kadınların görmezden gelinmiş katkılarını açığa çıkartan fe
minist tarih araştırmalarını okudukça, yakın geçmişimizin 
modernleşme çabalarında kadınların dışlanmışlıklarını -da
ha doğru bir ifadeyle nasıl dışlanarak içerildiklerini- gördüm. 
Amacım, giderek Türkiye tarihine kadınların katkısıyla ilgili 
araştırmaları daha sistematik bir şekilde okuyup yorumlayarak 
yaptığım araştırmanın bilgisine katmaya dönüştü. Hızla gelişen 
ve sayıca artan araştırmaları bir ortak tarih anlatısı gibi okuma
ya çalışarak daha bütüncül bir tarih anlatısı elde etmeye çalış
tım. Bu kitap bu arzunun ve çabanın ürünüdür.

Bu çalışma benim yakın dönem Türkiye tarihine bakış açı
mı değiştirdi. Ayrıca Türkiye’nin geçmiş dönemlerinde modem 
cinsiyet rejimi ile ilgili araştırılmayı ve yazılmayı bekleyen çok 
sayıda konu olduğunu gördüm. Bu eksikliklerin yeni kuşak fe
minist araştırmacıların yapacağı çalışmalarla hızla tamamlan
masını umuyorum.

Bugün benim baktığım yerden görebildiğim kadarıyla Tür
kiye’nin yaşadığı erken modernleşme döneminin iki önemli di
namiği var. Bunlardan birincisi modernleşmeyi sağlayacak bir 
ulus-devlet oluşturmaktı. İkincisi ise bu yeni devletin ilkeleri
nin öğretildiği ve uygulandığı örnek modem aileler kurmak ve
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bunları kamusal rol modeller haline dönüştürmekti. Bu mo
dem aileler, kendinden başlayarak modem bir toplumu inşa 
etmenin araçlan olmuşlardı. Bu anlamda yakın geçmişimizde 
erkekler ve kadınlar arasında oldukça kesin bir cinsiyet aynmı 
gerçekleşmiş: Modernleşmek adına erkekler devlet, kadınlar 
aile kurup yaşatmışlar. Bugün geçmişten devraldığımız miras, 
günahı ve sevabı ile böyle görünüyor. Bu mirasın cinsler arasın
da bir eşitilik ve demokrasi yaraülmasma ne ölçüde katkıda bu
lunduğu ise bugünün gündeminde yanıt bekleyen bir som. Bu 
sorunun yanıtı bu kitapta kısmen var. Zaten sorunun yanıtı bir
çok yerde farklı açılardan tartışılmaya devam ediyor.

Kitabın yazımı değişik nedenlerle uzun bir tarih dilimine ya
yıldı. Araya giren başka araştırmalar ve yayınlar bu kitapla il
gili bakış açımın zaman içinde daha da netleşmesine yol açtı. 
Kitabın yazılmaya başlanması ile yayımlanması arasında yakla
şık altı yıllık bir zaman var. Kitabın taslağını baştan sona oku
yarak çok önemli eleştirilerle kitabı yayımlamaya karar verme
mi sağlayan arkadaşım Elif Ekin Akşit’e destekleri için; kita
bı yayımlanmadan önce okuyarak önemli düzeltmeler yapma
mı sağlayan Zehra Yılmaz’a ise sevgiyle bana katlandığı için te
şekkür borçluyum. Kitabın tamamlanma macerasının Virginia- 
ABD’de bitişi sırasında Elif Koca, dostluk ve sevgi dolu kişili
ğiyle bana evini açarak kitabı hızla tamamlamama katkıda bu
lundu. Kitabın ortaya çıkışı daha sayamadığım birçok kişinin 
desteği ile gerçekleşti. Bu katkılara minnet borçluyum. Elbette 
kitapta yer alan görüşlerin eksik ya da yanlış oluşundan sade
ce ben sorumluyum.

SERPİL SANCAR 
4 Ağustos 2012
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GİRİŞ

Geç Osmanlı ve erken Türk modernleşmesinin kayda değer bir 
‘kadın devrimi’ yarattığı genel kabul gören bir iddiadır. Bu top
raklarda yaşanan modernleşmenin diğer İslam ülkelerinden da
ha önce ve daha kapsamlı bir kadın hakları reformu içerdiği 
söylendi ve yazıldı. Kadınların okutulması ve meslek sahibi ola
rak çalışabilmeleri, evlilik, boşanma ve miras gibi konularda di
ni hukuk yerine laik hukukun esas alınması, örtünme zorunlu
luğunun kaldırılması gibi konularda 20. yüzyılın ilk çeyreğinde 
yaşanan kadın haklarındaki gelişmeler bu yorumların kaynağı
dır. Bu değişimler sayesinde Türkiye’de modem kentli yaşama 
dahil olabilmiş kadınlar dünyanın “gelişmiş” ülkelerdeki kadın
ların yaşamlarına benzer biçimde yaşamaya başladılar.

Modern Türkiye’nin kentli, orta sınıf dünyasında yaşama
ya başlamış ve modernleşmenin yarattığı eğitim, kentli yaşama 
katılma, az sayıda çocuk doğurma, eğitimli ve modem bir er
kekle evlenme gibi fırsatlarına ulaşabilmiş kadınlarının yaşam
larındaki dönüşümü bu düşünce cok iyi anlatır. Ama bu kabu
lün tarihte geriye giden ve eşzamanlı olarak çok yakın komşu
larındaki gelişmelere -örneğin Rusya, Ortadoğu’da Mısır gibi 
ülkelere- karşılaştırılmalı olarak saptanmadığı ortadadır. Da
hası bu görüş söz konusu ‘kadın devrimi’nin üstünden geçen 
80-100 yıla rağmen Türkiye’de sistemli ve direngen bir “erkek
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egemenliği”nin neden hâlâ devam ettiğine dair bir açıklama da 
içermiyor. Ayrıca bugün hâlâ kadınların yaşadıkları, görmez
den gelinen ve çözümleri ötelenen eşitsizlikleri anlayabilmek 
için çok fazla ipucu da vermiyor ve bugünün geçmişten gelen 
köklerini de sorgulamamıza olanak bırakmıyor.

19901ı yıllardan başlayarak gelişen kadın örgütlerinin ve “fe
minist siyaset” in yarattığı tartışma ortamı kadınların yaşamların
da karşılaştıkları engelleri, yasaklan ve aynmcılıklan tartışmayı, 
nedenlerini araşürmayı, görünmeyeni belgelemeyi ve kısacası bir 
tür ‘kadın haklan bilançosu çıkarma’yı başardı. Bununla birlikte 
görüldü ki ‘kadın haklan’ konusunda dünyanın en sorunlu ülke
lerine benzer sorunlar yaşayan bir kadın nüfusumuz var. Türki
ye’de cinsiyet temelli istatistikler elde edilmeye ve bunlar ulusla
rarası alanda karşılaştırmalı olarak kullanılmaya başlandıkça ka
dınlarla ilgili “gerçeklik” keşfedilmeye ve bunlarla yüzleşilmeye 
başlandı. Sonuçta ortaya çıkan profil çok şaşırtıcı oldu.1

2000’li yıllardan başlayarak Türkiye’de cinsiyet temelinde 
ayrıştırılmış toplanan verilerin ortaya çıkardığı kadın profiline 
birkaç çarpıcı örnek vermek gerekirse, 2011 yılı istatistikleri
ne göre, 33.443.008 okul yaşı ve üstündeki kadın nüfus içinde 
hâlâ 2.617.566 kadın okuma-yazma bilmiyor. 7.342.881 kadın 
ise sadece okur-yazar olup hiç okul bitirmemiş. Yani 9.950.447 
kadın doğru dürüst bir okul görmemiş. 8.627.741 kadın ise 
sadece ilkokul bitirmiş. Yani 18.578.188 kadın (% 55) ya hiç 
okumamış ya da sadece 5 yıllık ilkokul bitirmiş. 6.372.418 ka
dın (% 19) orta öğretim görmüş. Yani eğitim görmesi gereken 
kadınların % 75’i en fazla 15 yaşına kadar okumuş ya da hiç 
okumamış. Sadece 2.509.351 kadın (% 7.5) yüksek okul oku
muş.2 Aslında bu rakamlar bize kadın nüfusun önemli bir kıs-

1 Bu konuda özellikle Birleşmiş Milletler tarafından düzenli yayınlanan İnsa
ni Gelişme Endeksi’nin içinde Toplumal Cinsiyet Eşitliği Ölçümü (Gender 
Equality Measurment) ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (Gender Development 
Endex) Gelişim Endeksi’nin yayınlanmaya başlanmasının etkisi oldu. Bkz. 
http://hdr.undp.org/docs/NHDR-maps/HDRs_Gender.pdf

2 Kadınlarla ilgili istatistik verileri için bkz. (erişim 14.04.2012) http://www. 
kadininstatusu.gov.tr/upload/mce/2012/trde_kadinin_durumu_2012_nisan. 
pdf; http://www.ka-der.org.tr/tr/down/2012_KADlN_ISTATISTIKLERI.pdf
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mmın modernleşmenin ilk basamağı olan okullaşmadan bile 
bir hayli uzak kaldığını gösteriyor.

Türkiye’de kadın nüfusun kendi yaşamını sürdürebilmek 
için gelir sağlama düzeyi ise eğitim olanaklarından yararlanma
dan daha geri kalmış. 2011 yılı verilerine göre kadın istihdam 
oranı, yani üretken kabul edilen bir işle uğraşan kadın oranı 
% 25.6. Yani geri kalan % 74,6 ise “ev kadını”. İstihdamda yer 
alan 100 kadından 57,8’i herhangi bir sosyal güvenlik kurumu- 
na kayıtlı olmaksızın çalışıyor ve bunların da % 57,9’u da ge
nellikle ücretsiz aile işçisi olarak çalışan kadınlar. Yani istih
dam edilen kadınların da yandan fazlası aile işleriyle uğraşıyor. 
2011 yılı verilerine göre tanmsal faaliyetlerle uğraşanlann % 
80,5’ini kadınlar oluşturuyor. Kadınlann aile içindeki profilini 
tanımlayan bir başka çarpıcı gerçek ise kadınlann yaşadığı aile 
içi şiddet. Kadınlara yönelik aile içi şiddet üzerine yapılan araş
tırmalara göre Türkiye’de eşi veya aile bireyleri tarafından fizik
sel şiddete maruz bırakılan kadınlann oranı % 39 ve bunlann 
içinde fiziksel şiddet sonucunda yaralanan kadınlann oranı % 
25’tir. Bu sorunlan çözmek için poltikalar oluşturacak kuram
larda ise kadınlar yok denecek düzeyde. Devlet Personel Baş
kanlığının 2011 yılı verilerine göre kamu kuram ve kuraluşla- 
nnda istihdam edilen personelin % 37’si kadın. Ama 193 büyü
kelçimizden 23’ü ve 81 validen l ’i (Yalova) ve 458 vali yardım
cısından 5’i, 861 kaymakamın ise 20’si kadındır. Üst düzey bü
rokraside hiç kadın müsteşar yok. Görünen o ki kadınlar bü
yük ölçüde evde çalışıyor ve devletin önemli karar noktalann- 
da da hâlâ sadece erkekler var.

Feministler tarihe bakınca: "Kadın devrimi"nden 
"mağdur kadın" söylemine

Türkiye’de 1990’larda gelişen feminist siyasetin bir boyutu ka
dınların yakın geçmişteki sessizliğe gömülüp gitmiş toplum
sal katkılarının görünür kılınmasına yönelik feminist araştır
maların gelişmesidir. Özellikle üniversitelerde feminist araştır
ma alanlarının gelişimi de buna büyük hız kazandırdı. Bu çalış
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malar, Türkiye’de yokmuş gibi yapılarak sessizliğe terk edilmiş 
“kadın tarihi”ni yazmaya girişmekle başladı ve kadınların ya
şadığı sorunların ve olası çözüm yollarının bir dökümünü yap
maya kadar genişledi. Feminist tarihçiler Türkiye’de kadınların 
topluma katkılarının görmezden gelinmesi karşısında “kadın
lara ait bir tarih yazma” arzusu ile yola çıkıp bir hayli yol aldı
lar. Son yüzyılda siyasal, kültürel ve ideolojik dönüşümlerinin 
içinde kadınların katkısını görünür kılmak için kadınların izle
rinin bulunabileceği her yere ve her tür toplumsallığın içindeki 
kadın etkisine bakmaya çalıştılar.

Feminist araştırmalar 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan 
ve kadınların yazıp çizdiği, tartıştığı görüşlerin yer aldığı ka
dın dergileri, örgütleri, romanlar ve hatıralar gibi verileri gün- 
yüzüne çıkartmaya çalıştılar. Ayrıca önemli erkek entelektüel
lerin, güç sahibi politikacıların görüşlerini, rol model niteliğin
deki kadınların biyografilerini bugüne taşıdılar. Birçok alan
da kadınların yaptıkları işlerin, topluma katkılarının, kadınla
rın elinden çıkmış sanat, edebiyat ve bilimsel ürünlerin izleri
ni yakalayıp önümüze getirdiler. Ders kitaplarından, mahkeme 
tutanaklarına, gazete ve dergi yazılarından, sözlü anlatılara bir
çok alan kadınların izlerini aramak için araştırıldı. Her şey ka
dınların yaşam deneyimleri hakkında değildi elbette. Son yüz
yılda kadınlar hakkında yazılan, yapılan şeyler de bu araştır
malara konu oldu. Hâlâ da genişleyerek devam eden bu çabalar 
önümüze yorumlanacak çok sayıda veri koydu.

Araştırmaların “kadın” başlıklı bir öznesinin ve nesnesi
nin oluşmaya başlaması ile kadınlar toplumsal anlamda dikka
te alınmaya başladılar. Bu çalışmalar bize eğer kadınlar olarak 
kendine ait bir tarihin olmadı mı dikkate alınır toplumsal bir 
grup bile olunamadığım gösterdi. Bu anlamda feminist araştır
malar kadınlara bellek ve tarih kazandırdıkları kadar toplum
sal görünürlük ve siyasal tanımdık da sağladılar ve sağlamaya 
da devam ediyorlar.

Bugünü daha iyi görebilmek için geçmişi sorgularken femi
nist araştırmacıların çıkış noktası ve yanıtı aranan sorulardan 
biri de son yüzyılda yaşanan Türk modernleşmesinin bir “ka-
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dm haklan devrimi” olarak içeriği ve bugüne kalan mirasıydı. 
İlaveten, bunun kadmlann güçlü bir mücadelesi ve talebi ol
madan, siyasal elitlerin reformcu anlayışı gereği sağlanan kadın 
haklan sayesinde gerçekleştiği iddiasıydı.

Feminist araştırmalann ortaya koyduğu veriler ve bunlann 
içerildiği yorumlann yarattığı etkilere ve zihniyet dönüşümü
ne bakarsak artık bu konuda farklı düşünülmeye başlandığını 
söyleyebiliriz. Araştırma verileri üzerine yazılmakta olan “yeni 
kadın tarihi”nin bir tür tarihsel yüzleşme yarattığını ve bu iddi- 
alann ikna ediciliğini yitirdiğini görüyoruz. Çünkü arük kim
se “kadın devrimi”nden bahsetmiyor; söylem değişti, dil değiş
ti, içerik değişti: “Kadın devrimi” yerine “kadın mağduriyeti- 
kadm sorunlan” söylemi yerleşti. Artık kadmlann yaşam ko- 
şullanna buradan bakılarak konuşuluyor. Feminist araştırma
ların somut sonuçlannı bu dönüşümleri izleyerek daha belir
gin görebiliyoruz.

Modernleşmenin cinsiyeti ve 
otoriterliğin mikro politiğini anlamak

Feminist araştırmalann kadınlar hakkındaki popüler dili “ka
dın devrimi”nden “kadın sorunlan” söylemine dönüştürmüş 
olsa da bu gelişimin özellikle Türkiye üzerine kafa yoran aka
demisyen, sosyal bilimci, aydın, politikacı ve yazarlann ente
lektüel bakışında bu yeterince kavranmadığı ve önemsenmedi
ği de bir gerçek. Feminist araştırmalann yakın geçmişimizin ve 
bugünün cinsiyet farklan açısından nasıl şekillendiğini ortaya 
koyan verileri genel toplumsal analizlere hâlâ yeterince içeril
miş sayılmaz. Bu konu bir “kadın sorunu” olarak özellikle ka
dın akademisyen ve aktivistlere bırakılıyor ve bu konuda önde 
gelen erkek araştırmacılann konuşmaması da, laf etmemesi de, 
yanlış biçimde, feminist araştırma alanının özerkliğine duyulan 
saygı olarak algılanıp onaylanıyor.

Oysa ki feminist araştırmaların ortaya koyduğu gerçeklik ya
şadığımız toplumun kolay sarsılmayan derin eril tahakküm de
neyimleri, yapılan, dirençleri olduğunu ve bizim bunlan çoğu
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zaman doğal kabul edip görmezden geldiğimizi gösterdi. Femi
nist araştırmaların son yüzyılda yaşanan Türk modernleşmesi
ne kadınların katkısını sorgularken ve geçmişin bugüne mira
sını tartışırken meselesi sadece kadınların kendi anneanneleri
nin hayatına ilişkin merakı değildi elbette. Amaç, Türkiye tari
hini yazarken görmezden gelinmiş ve eksik bırakılmış bir bo
yutunu göstermekti. O da modernliğin toplumsal kuramları
nın ve zihniyet yapılarının nasıl cinsiyet farklarının düzenlen
mesiyle -doğra kadınlık ve erkeklik tanımlan, modem aile mo
deli, vb.- birlikte şekillenen gerçeklikler olduğuydu. İkincisini 
anlamadan birincisini tam olarak anlamanın mümkün olmadı
ğını ortaya koymak amaçlandı.

Aslında temel mesele Türkiye’de siyasal rejimin ve toplum
da egemen değerlerin otoriterliğinin arkasındaki ataerkil des
teklerin, değerlerin ve kurumsal pratiklerin “cinsiyet rejimi 
analizi”nin sunduğu farklı mercekler ve bakış açılanndan da 
sorgulanabilir hale getirilebilmesidir. Bu alanda önemli ve yeni 
bir bilgi birikimi yaratmış olan feminist araştırmaların sunduğu 
analizler Türkiye’de demokrasinin gelişiminin önündeki engel
lerin neler olduğunu araştıranların ufkunu genişletiyor. Çün
kü eril tahakküm stratejilerinin ve yapılarının analizini tarihçi 
ve sosyal bilimcilerin kullanımına sunup yeni bir kapı aralıyor.

Aslında devletin, siyasal rejimin, toplumun gündelik yaşam 
pratiklerinin otoriter niteliğinin nedenlerini anlamak Türki
ye’de sosyal bilimcilerin kolay değişmeyen temel konuların
dan biridir. Türkiye’de her yere sinmiş otoriterliğin kökenleri
ni anlamak için çok farklı değişkenlere bakarak yapılan değişik 
çözümlemeleri biliyoruz. Türkiye’de neden bu kadar güçlü bir 
otoriterlik var diye sorgularken sermaye birikim stratejilerine, 
yeni sömürgecilik tarzlarına, neo-liberalizmin ve piyasacılığm 
dayattığı politikalara, işgücünün örgütsüzleşme, esnekleşme 
ve enformelleşme süreçlerine, otoriter siyasal-toplumsal yapı
ların nedenleri olarak bakıldı; yorumlandı. Ayrıca milliyetçili
ğin derin kökenleri, dinin devletle iç içe geçmiş hali, İslamcılı
ğın devletin resmi söylemi haline dönüşmesi, muhafazakârlığın 
bütün toplumsal dokulara nüfuz etmesi gibi nedenler konuşul
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du; yeniden yemden de konuşuluyor. Yeni binyılm başından 
geriye bakıldığında militer politikaların ne kadar önemli siya
sal kararlan etkilediği daha açık tartışılır hale geldi. Ama bütün 
bunlann bir arada ve birbirine eklenlenerek yaşamasını sağla
yan ve sonuçta her tür otoriterizmi güçlü, meşru ve sürekli kı
lan stratejinin eril tahakküm pratiklerine ve kurumlaşmış ya- 
pılanna sırtını dayayan özgünlüğünün ve bunun görünür hali 
olan “eril iktidar”a dayalı cinsiyet rejiminin aynı açıklıkta araş- 
tmldığım ve kavrandığını söylemek zor. Türkiye’de milliyetçi
liğin, İslamcılığın, militarizmin ve hepsini sarmalayan muhafa
zakârlığın “eril tahakküm” ile iç içeliğinin görünür hale getiril
mesi de artık toplumsal çözümlemelerin olmazsa olmazı hali
ne geldi. Bu kitap da böyle bir açıdan bakarak son yüzyılda ya
şanan Türk modernleşmesinin bugüne miras bıraküğı etkileri 
görmeyi amaçlıyor.

Kitabın amacını gerçekleştirmek için önce benzer koşullar
da ortaya çıkan olgular hakkında yapılan tartışmaları ve önem
li kavramsal öneri ve eleştirileri gözden geçiren bir “literatür 
okuması” yapmayı amaçlıyorum. Bu değerlendirme, özellik
le kitabın birinci bölümünde yer aldı. Bu literatür değerlendir
mesini komşu coğrafyalarda eşzamanlı yaşanan iki farklı süre
cin deneyimlerini birbirinden ayrıştırmaya çalışarak yaptım: 
Endüstrileşme ile uluslaşma süreçleri. Bu iki farklı süreç fark
lı coğrafyalarda yaşanan ama eşzamanlı etkileri ile kavranma
sı gereken toplumsal gelişmeler olarak ele alınmalı. Dahası bir
likte kavranabilecek ve karşılaşünlarak açıklanabilecek tarihsel 
ilişkisellik içinde kavranmak.

Erken endüstrileşen toplumlar cinsler arasındaki toplumsal 
iktidar ilişkilerini belirleyen özgün koşullan yarattı. Erkeğin 
“tam gün” çalışması ve “aile reisliği”ni üstlenmesi, ev ve çocuk 
yetiştirme işlerinin kadınlar tarafından karşılıksız yapılan “ev 
kadınlığı” görevine dönüşmesi, kadın emeğinin kapitalist işgü
cü piyasalannda ucuz işgücü olarak kullanımı ve ailenin ’’özel 
alan” sayılarak toplumsaldan dışlanması ile şekillenen modem 
aile modeli ortaya çıktı. Erken endüstrileşmenin öteki yüzü ise 
sömürgecilik oldu. Dünyanın geri kalan toplumlan sömürge
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leşme tehdidi altında kalınca bağımsızlıklarını koruyacak bir 
araç olarak modem “ulus-devlet”ler inşa etmeyi çıkar yol gör
düler. Ulus-devlet inşa süreçlerini şekillendiren bir ideolojik 
düşünce ve siyasi hareket olarak milliyetçilik akımlan ve bu
na önce ya da sonra gelen dönemlerde yaşanan iç ve dış savaş- 
lann yarattığı yeni modem “eril tahakküm” pratikleri -modem 
ordular ve militer rejimler, vb.- farklı toplumsal şekillenmeler 
yarattı. Bu süreçlerde kadınlan bekleyen şey kapitalist piyasa
nın ucuz işgücü-sömürü pratikleri değildi. Ulus-inşa süreçleri
nin aynı zamanda bir tür “modernleşme” siyaseti olduğunu da 
dikkate alırsak oldukça farklı toplumsal cinsiyet konumlan ya
ratmış olacağını öngörebiliriz. Bu açıdan bakılınca endüstrileş
me ve uluslaşmanın etkilediği farklı modem cinsiyet rejimleri
nin oluşumunu açıklamaya çalışan “literatür okuması”nı birin
ci bölümde ve kitabın temel konusuna nasıl baktığımı bu bö
lümde açıkladım. Kitabın ikinci bölümünde ise birinci bölüm
de yaptığım “literatür okuması” ışığında geç Osmanlı ve erken 
dönem Türk modernleşmesini bir uluslaşma süreci olarak ele 
alıp bu süreçte yeni oluşmakta olan toplumsal cinsiyet farkla
rı rejimine dair yapılmış feminist araştırmaları gözden geçir
dim ve yorumladım. İkinci bölümün bu anlamda Türkiye’de 
yakın dönemde gerçekleştirilmiş feminist araştırmaların -e l
bette hepsinin değil- bir tür okunması olduğu da söylenebilir.

Kitabın asıl özgün bölümü ise üçüncü bölüm olmalı. Çünkü 
bu kitabın asıl amacı feminist araştırmaların henüz el atmadı
ğı bir döneme yani İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde Tür
kiye’de yaşanan ve benim muhafazakâr-modemleşme dediğim 
dönemdeki cinsiyet farkları rejiminin topluma “içerilme” sü
recine ışık tutacak bir yorum oluşturabilmek. Diğer bir deyiş
le erken modernleşmenin ürettiği “aile odaklı modem toplum 
modeli”nin kentli, orta sınıf yaşamlara içerilmesi ve farklı ide
olojik ve kültürel taleplerin cinsiyet değerleri ve konumlarının 
düzenlenmesi/ayarlanması yoluyla tatmini bu dönemde ger
çekleşiyor. Bu nedenle üçüncü bölümde bu amaca hizmet ede
cek bir veri alanı seçtim: 1945-65 tarihleri arasında yayınlan
mış dört günlük gazete sayıları üzerinde örnekleme yöntemi
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ile tarama yaparak kadın ve aile hakkındaki haber, yorum, im
ge ve “söylem stratejileri”ni araştırdım. Bu araştırmanın verile
ri üzerine geliştirdiğim yorumlar da üçüncü bölümde yer aldı.

Türkiye tarihinde 1945-65 dönemi büyük siyasal çalkantıla
rın sonrasında bir tür siyasal rejimin “konsolidasyonu” ve çatı
şan ideolojik görüşlerin bağdaştınlmasının gerçekleştiği bir dö
nemdir. Bu dönemin cinsiyet rejimi açısından özelliği, “kadın 
haklan”ndan hiçbir şekilde bahsedilmeyen ve “modem kadın” 
olmanın ev kadınlığına dönüştürüldüğü bir dönem olmasıdır. 
Araştırma sonucunda ortaya çıkan veriler kadın haklan açısın
dan sessiz ve suskun bir dönem olarak niteleyebileceğimiz bu 
dönemde kadın olmanın nasıl giderek aile sorumluluklan ile 
özdeşleştiğine ışık tutuyor.

1945-65 dönemi muhafazakârlık ile milliyetçiliğin kadın ve 
aileyi ilgilendiren belli modernlik stratejilerinde uzlaşmala- 
n  dönemidir aslında. Bir anlamda bu döneme “modem eril ta
hakküm rejimi”nin oluşum dönemi diyebiliriz. Bu dönemin 
“mikro politiğini anlamak” bu kitabın asıl amacıdır. Dönemin 
özellikleri bize bazı önemli kırılma noktalarının nasıl aşıldığı
nı gösterir. Erken modernleşme döneminin “asrilik” ile “milli
lik” arasında gidip gelen zihniyet gerilimleri bu dönemle bir
likte muhafazakârlık lehine yerleşik değerlere dönüşmüştür. 
Feminizmin etkisiyle erken modernleşme döneminde günde
me gelen “kadın haklan” unutulmuş ve modem Türk kadını
nın haklan söylemi hatta ‘Tslamda kadın reformu anlayışı” tar- 
tışmalan bile çok gerilerde kalmıştır. Bu “unutmalar” yeni sen
tezlere kapı açmış modernleşme rotalannın uzağında kalmayı 
tercih eden “muhafazakâr” çevreler ile modernlik arasında ye
ni sentez fırsatlan ortaya çıkmıştır. Bu fırsatlar kadmlann “aile 
sorumluluklan” ile özdeşleştirilmesi sayesinde gerçekleşmiştir. 
Bu süreci, geç Osmanlı modernleşme döneminden başlayarak, 
“aile odaklı modernleşme” olarak niteliyorum.

Muhafazakâr modernleşme dönemi dünyada 1968 hareket
lerinin yarattığı radikal özgürlük hareketlerinin Türkiye’de de 
etkilerini göstermeye başlaması ile başka bir toplumsallığa dö
nüşüyor. “Toplumcu düşünce” yaygınlaşıp güçleniyor ve top
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lumsal eşitsizliklerin sorgulandığı ve değiştirilmeye çalışıldı
ğı yeni bir siyaset tarzı gündemi kaplıyor. 1968 radikalizminin 
sol düşüncenin gelişimine yol açtığını biliyoruz ama sol dü
şünce de birkaç yıl içinde “silahlı siyaset”e dönüşerek toplum
sal bağlamlarından koptu; 1968 hareketlerinin temel özelliği 
olan “özgürleşme siyaseti” devletle hesaplaşmaya indirgenerek 
bir siyasal kapanmaya yol açtı. Bu süreç sıradan insanın özgür
leşme siyasetine katılımını engellerken başta kadınlan da dışla
mış oldu. Aynca yaşanan süreç “siyasetin erilleşmesi”ne dönü
şerek “savaşanlann kazanç ve kayıplan” ile değerlendirilen bir 
siyaset anlayışının -1 2  Eylül dönemi dahil olmak üzere- bugü
ne kadar egemen olmasına neden oldu. Bugün bu dönüşüm ve 
kmlmalann ışığında hâlâ “aile odaklı modemleşme”nin devam 
ettiğini söyleyebilir miyiz? Bu sorunun yanıtını hemen bir çır
pıda vermek kolay olmasa da 2000’li yıllarla birlikte “aile odak
lı modemleşme”yok olmadı, tersine bir modernleşme stratejisi 
olarak bu daha kökten biçimde yeni “İslamcılık hareketleri” ve 
“aile politikalan” ile eklemlenerek daha güçlü daha yaygın ve 
itiraz edilemez bir içerik kazandı.
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