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TÜRKLERDEEHRLLK,KÖYLÜLÜK(YERLLK):
KADINÖRNEÜZERNEBRTAHLLDENEMES
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Özet
ehir,insanlarnhayatlarndahakolaykazanmakvekoruyabilmekiçintopluolarakbirtoplum
eklindeyaamalarveçalmalarnaaitsosyalveekonomikbiraraçolarakkarmzaçkmakta
dr.Köyise,kurulanenküçüktoplumolaraktanmlanabilir.Ayrca,köytoplumuüreticiiken,
ehirtoplumutüketicidir.Köylülük,yerlilik,ehirlilikkavramlarise,hemekonomikhemde
sosyolojikkavramlardr.BukavramlardorultusundaTürkiye’deiseehirlemesüreciBatya
göredahageçvedahayumuakolmutur.Türkkadnnnehirlemesüreciisedahasancl
olmutur.EskiTürklerdekadnileerkekaynseviyedeiken,budahasonralarpekçoketken
sebebiyledeimitir.SondönemdeTürkkadnnngelimesiiçinpekçokçalmalaryaplsada
etkiliolamamtr.Cumhuriyetdönemiylebirlikte,Türkerkeiileayniseviyeyegetirilmeye
çallanTürkkadn‘ehirleme’olgusuiçindekendinibulmayaçalmaktadr.Buehirleme
süreciTürkkadnnaayrcalklarsalarken,pekçokçatmaydaberaberindegetirmektedirve
‘özgürlük’kavramburadatartlrbirhalalmaktadr.

AnahtarKelimeler
ehirlilik,yerlilik,köylülük,Türkkadn,modernleme.

ANANALYSISONTHEEXAMPLEOFWOMEN:
TOWNSHIP,VILLEINSHIP(LOCALITY)INTURKS

Abstract
Acityisasocialandeconomicinstrumentofpeoplewheretheylivetogethersafelyandearn
theirdailylifeeasily.Howevervillageisknownasthesmallestsociety.Whilevillageisa
productivesociety,cityisconsumer.Thetermsvilleinship,localityandtownshipincludeboth
economicandsociologicalmeanings.Intheseterms,theprocessoftownshipwasrealisedin
Turkeylatelyandslowlycomparetothewest.TheprocessonthetownshipoftheTurkish
womenwashowevermoreproblematic.IntheancientTurks,womenandmenconsideredas
equalyetthiswaschangedlaterformanyreasons.Althoughanumberofstudieswere
performedontheprogressofTurkishwomenthesewerenoteffective.WiththeRepublican
period,whiletheTurkishwomentriedtomakeequeltothemenshefoundherselfinthemiddle
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oftheconceptof‘township’.Whilethisprocessof‘township’broughsomeimmunitiestothe
Turkishwomen,italsobroughtclashesondifferentareasoflife.Inthiscontexttheconceptof
‘freedom’canbedisputable.

KeyWords
Township,locality,villeinship,Turkishwomen,modernisation.
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“Toplumdakibaarszlnnedenikadnlarmza
kargösterdiimizsafsamavekusurdandomaktadr.”
MustafaKemalATATÜRK,
zmir,31.01.1923


“Elbetsefilolursakadn,alçalrbeer.”
TevfikFikret


GR
‘ehir’insanlarnhayatlarndahakolaykazanmakvekoruyabilmekiçintoplu
olarakbirtoplumeklindeyaamalarveçalmalarnaaitsosyalveekonomikbir
araçtr.Birçölünortasndayadabirdanbandatekbanayaayaninsanbelki
hayatylailgiliihtiyaçlarnbirölçüdesalayabilir,ancakbirdenfazlainsannbir
arada yaamas i bölümünü ve karlkl yardm arttrd için, toplum gittikçe
zenginleir ve dümana kar daha korunakl olur. Ayrca, burada önemli olan
dier bir husus da, topluluklarn olmamas durumunda insann da ‘medeni’ ola
mayacadr. Dolaysyla, insanlar bir araya toplanmak ihtiyacn duymulardr.
ehirlerimeydanagetirenilksebepdebudur(Arseven,1937:7).ehir,insankala
balçokvetopraküretimiolmayanyerlerolarakdatanmlanabilmektedir(Neet
Halil, 1934: 10). Kelime önceden, zaman zaman ‘hâkimiyet’, ‘devlet’ anlamn da
içinealmtr(Plessner,1993:391–392).
ehir,snrlbirtoprakparçasnayounbirekildeyerlemibüyük,heterojen
nüfus kütleleri; insan topluluundan, kamu hizmetlerinden, kurumlar ve idari
aygtlartoplamndandahafazlabireyolarakdatanmlanmaktadr.ehir,birruh
halidir ve gelenek ve göreneklerin, örgütlü tavr ve görülerin toplamdr(
Weber’denvd,2005:57,65).
Kent, “sürekli toplumsal gelime içinde bulunan ve toplumun yerleme, ba
rnma,gidi,geli,çalma,dinlenme,elenmegibigereksinimlerininkarland,
pekazkimsenintarmlauralardabulunduu,köylerebakaraknüfusyönünden
dahayounolanveküçükkomulukbirimlerindenoluanyerlemebirimi”ola
rakdatanmlanmaktadr.Ayrca,sosyolojikölçüleregöredekentler,homojenliin
ortadan kalkarak heterojen bir toplum yapsnn ortaya çkt yerlerdir. Bunun
gerçekleebilmesi için de nüfusun belli büyüklükte olmas gerekmektedir (Kurt,
2003:14,16–17).
nsanlnbirihtiyacolanehir,sakinlerininbüyükorandatüketiciolduklar
biriskânyeriolduuiçin,buradanüfusfazlaönemlideildir.Nüfusuazdaolsa
fazlasaydatüketiciinsanbarndran,yanidevletgörevlilerininbulunduuyer
ler,ehirolarakkabul edilmitir.Türklerde köy,çars,pazarvecamiiolmayan
biriskânyeriiken,ehiriseçarss,pazar,camisibulunanyerlerolarakkarmza
çkmaktadr.Üstelikehirlerdealveriimkândaoldukçacanldr(NeetHalil,
1934:9,11;Baykara,1992:82;Baykara,1998:34–35).
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Köyise,kurulanenküçüktoplumolmaldr.Hukukiifadeiledeköy,enkü
çük kamu yönetimidir. 1924 deki köy kanununda köy, nüfusu 2000’den aa
yurtlar olarak tanmlanmaktadr. Ayrca, “cami, okul, otlak, yaylak, baltalk gibi
ortakmallarbulunanvetopluveyadankevlerdeoturaninsanlar,ba,bahçeve
tarlalarilebirliktebirköytekilederler”denilerektarmsalfaaliyetinarlüze
rinde durulmakta ve köy yaants buna balanmaktadr (Alkan, 1979: 4; Arat,
1993:924).
ehirköyilikisindeise,köyiçinhaneneise,kentliinsan(civilized)içindee
hiraynanlamdadr.Köyündeehrindetopraktaköklerivardr(Weber’denvd,
2005:66).
Fizikselözellikleraçsndanehirile köyarasndakifarklladikkatedilirse,
ehirdedahayüksekbirentelektüelbirbaarvardr.Bununlabirlikteahlakiölçü
lerinehirdezayflamasmuhtemeldir.Ayrcaehir,ürünlerinolduukadarbilgi
nindedatmmerkezidir.Bununlaberaberehiradetainsanlarbüyüyledeiti
rir.Yenigelenlereritilipkentliinsanlaradönütürülmektedir.Tarallardankentli
insanlar meydana getirmek güç olmamakla beraber bu süreci tersine çevirmek
neredeyseimkânszgibigörünmektedir(Weber’denvd,2005:93,96).
ehirveköyüzerindeyaplanbirçalmada,ehirlileriçindekendilerinidaha
uygar, eitimli, çada, daha iyi yaayan, köylülere göre daha ansl görenlerin
saysoldukçafazladr.Bununlaberaberkendisiniehirhayatiçindestresves
kntyla bouan insan olarak görenlerin says da göz ard edilemeyecek kadar
çoktur(Kurt,2003:131132).Köylüleriçindeise,ehirlilerieitimli,görgülü,mes
leiolan,sosyalhaklarolan,esnaf,memurolarakgörenlerçounluktadr(Kurt,
2003:133).ehir,köyarasndakibufarkllklar,kadnüzerindeyaplançalmalara
da yansmtr. ehirli kadnlarn %15,5 i düzenli olarak gazete okurken, köylü
kadnlardaisebuorannsfrayaknolduuortayaçkmaktadr(Kurt,2003:224).

I. KÖYLÜLÜK (YERLLK), EHRLLK KAVRAMLARI VE TÜRK
YE’NNEHRLEMESÜREC
‘Köylülük’kavramahlakibirdeerolmaktançoksosyolojikbirkategoriola
rak anlalmaldr. Sanayileen toplumlarda köylülüün tasfiye edilmesi zorunlu
birhalegelmektedir.Günümüzehirleri,endüstriçaöncesininehirlerindençok
farkldr.Budönemdenöncenüfusunçokazbirbölümüehirlerdeyaamaktayd
veehirlinüfusköyhayatnakardahakarmakt.Köylerise,nüfusunçounlu
unu ve tarm, hayvancln ana merkezini oluturmaktayd1. Bu sebepledir ki
köyleriçindemesleklergeliememiveuzmanlaamamtr.
Türkiye’deehirlemesürecibatyagöreoldukçageçveyumuakgerçekle
mitir.XIX.YüzylnsonlarndaHaliçkylarndailkTürksanayiiletmelerikuru
lurkenBatAvrupa’daköylülükçoktantasfiyeedilmitir.Türkiye’desanayileme
1

Bu konu için ayrca bkz: Huricihan slamolu-nan, Osmanl mparatorluu’nda Devlet ve Köylü, stanbul, 1991.
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XX. yüzyln ikinci yarsnda artmaya balamtr. Bununla birlikte Türkiye’de
ehirlemenin artmasn sanayilemeden çok haberleme etkilemitir. Bu haber
lemeninetkisiTürkköylüsününtopraabamlrençberkimliindensyrlmala
rnhzlandrmtr.Türkköylüsükendidndakidünyayfarkettiiiçinsonyir
miyldaköylerboalm,Türkiye’ninnüfusdengeleri‘köyehir’itibariyletersine
dönmü ve Türkiye ehirlerde yaamay tercih etmi köylü nüfusunu tam anla
mylaehirliklmakmeselesiylekarkaryakalmtr(Alkan,2005:44–45).
Köylerinehirlereakmayabalamasna1930ylndaKütahyaVilayetMatbaa
s’ndabaslan‘OrtakçDestan’güzelbirörnektir;

“Köylüderehregeldimbugünefendim,
Pekseverimseni,kimimvarbenim,
Çarmeskidi,yokturyemenim,
Olalmseninleekinorta.

ehirliderKösebenondanvazgeçtim,
Kimileektimsezararettim,
Çokatlarölüverdihayliseyrettim,
Faydagörmedimgeçbusevdadan.

KöylüderYarnlkdaburadakalsak,
Birazbasma,kesme,yemenialsak,
Kirkoraborcumvar,kolaynbulsak,
Yenileseksrtmdakiabay”(Avni,1941:70,98).

Dolaysyla,köylününekonomikskntçekmesibuakhzlandrmtr.
Medeniyet ile ehir kavramlar ise, etimolojik olarak birbirini çartrmtr.
Türkçedeki medeniyet, ehir anlamndaki medine kelimesinden, uygarlk ise, ilk
ehir toplumlarndan biri olarak tannan Uygurlardan2 türemitir. Ayrca büyük
dinlerin, imparatorluklarn, teknik bulularn, sosyal ve ekonomik faaliyetlerin
esasçkkaynaklarnnehirmerkezleriolduugörülmektedir(Erolu,1991:32)3.
‘Medeniyetlerehirlerdendoar’ifadesiartkgünümüzdegeçerliliinisürdü
remezbirhalalmgörünmektedir.ehirlermedenideerleriüretenvedüzenle
yenarlknoktalarnkaybetmilerdir.Türkiye’dedeehirlerbüyükbirverimsiz
liiniçinedümüveehirdeerleribastrlmtr.Bununçaresi,köylülüüntasfi
yesiilebirlikteyenibirehirlikimliiinaetmekvebukimliketrafndayenime
denideerleryükseltmektir(Alkan,2005:45).
2

3

982 de Uygur iline gelen Çin elçisi Wang-Yen-Te Uygur ülkesini mamur, halknda müreffeh ve mutlu bulmutur. Elçiye
göre, “bu ülkede yoksul halk yoktur. Yiyecei kafi olmayanlarn skntlar giderilir. Bütün yoksullar et yer”: Sümer, 1994:
37.
Ayrca ehrin insan, insann da ehir üzerindeki etkileri için bkz: Ahmet Hamdi Tanpnar, Be ehir, stanbul, 1992;
Ahmet Turan Alkan, Altnc ehir, stanbul, 1996.
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Mevlânâ’da ehir ve ehirlilii övmektedir. Mevlânâ’nn gözünde Türk, Mo
ollargibisadecegözüpekdeil,aynizamandagüzel,kahraman,medeniveehir
lidir.Mevlânâehriveehirliliiövmektedir;
“Köyegitme.Köy,adamahmakhalesokar...aklnursuz,fersizbirhalegeti
rir.Eyseçilmitemizadam,Peygamber’insözünüdinle.Köydeyurttutmakakln
mezardr.
Köydesabahakambirgünkalankiininakl,birayyerinegelemez.
Tambirayonunahmaklgitmez.Köyotlarndandabundanbakanebiçi
lebilirki?
Köyde biraykalankiinicezamanbilgisizvekörkalr”(Filiz,2005:96–97).
Mevlânâ’nnköyveehirhakkndakibudüünceleri,köyüninsannufkunukapa
tpehriniseaçyorolmasndaaranabilir.

II.TÜRKLERDEKADINVETÜRKKADINININEHRLEMESÜREC
Türklerdekadnnherzamanayrbiryeriolmutur.Türktarihikadnnerkek
ten daha saygn olduunu gösteren kaytlarla doludur. Eski Türk telakkisinde,
hakanilehatungökileyerinçocuklarydveGüneAnaileAyAtaonlarngök
yüzündeki temsilcileriydi. Ay Ata gökyüzünün altnc katnda, Güne Ana ise
gökyüzünün yedinci katnda, yani daha üstteydi. Kadna verilen deer, kadnn
itibar ve sosyal mevkisi göün yedinci kat gibi yüksek, eriilmez olunca, onun
horlanmas, tahkir edilmesi söz konusu bile olamazd. Türklerde kadna verilen
deer,yücelikAltaydalarnnenyüksektepesineKadnbaadnnnverilmesiy
le de karmza çkmaktadr (Sevinç, 1987: 16, 45; Roux, 1990: 695). Ayrca Türk
destanlarnda kahramanlara yol gösterenler hep kadnlar olmutur. Kadn, at ve
demirgibi,çeitlifaaliyetlerdeolduugibisavalardadakahramanlarnyannda
olmuturvekahramanlarngüçkaynanoluturmutur.Kadnnsözünündin
lenmediigün,kahramannölümüdür.Hattakadnnsözüokadarönemlidirki,
UygurhükümdarBögüHanbirkzntelkinleriüzerineseferlereçkmvedünya
hâkimiolmutur(Sevinç,1987:17,18,21;Chmielowska,1996:518).DedeKorkut
Kitab’ndaise,‘Begilkarsnniyidüündüünü,iyikonutuunugördü’demek
tedir. Ayrca, Türklerde kadn, ‘evin daya’ (evin toya)dr (Çandarlolu, 1966:
24;Roux,1990:706;Ergin,1997:27).Balasagun’luYusufHasHacib’dedekadnn
toplumdakiöneminivurgulamaktadr.Çünkükadnnadirvedeerlidir;
“Böylekiilerçoknadirolur,
Budeerlinadirlikten,nadirinadkzkald”veayrca,“agrtuttiig”(kadnasayg
göster) ifadesi kadnn Türk toplumundaki yerini göstermektedir (Dilâçar, 1972:
151–152; Yusuf Has Hâcib, 1988: 327). Yine, Kagarl Mahmud’da da kadnlara
verilen bir lakap geçmektedir (Kagarl Mahmud, 1992, 71)4. Ayrca, Bams
Beyrek’inBanÇiçek’indeveKanTural’nnSelcenHatun’undaolduugibiTürk
4

Özük: altn gibi temiz ruhlu kadna “altun özük” denir.
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lerde kadnda da erkek de olduu gibi kahramanlk öeleri aranmtr (Ergin,
1997:8;13).BudaTürklerdekadnntoplumdaerkekleaynseviyedeolduunu
göstermektedir.
slamöncesiTürktoplumlarndakadntabuolmadveerkeintamamlayc
solarakdüünüldüüiçinHakanileHatunileribirlikteyürütmülerdir(Sevinç,
1987:31).Busebepledirki,devletreislerine‘han’ünvannverenTürkler,kadnla
rnada‘han’dantüreyen‘hanm’ünvannlaykgörmülerdir.
Ayrca Türklerde Hatunehirleri de dikkati çekmektedir. Türk geleneinde
Hatun’undabüyükbirmaiyetibulunmuturveHatunbuçevresiilebirliktebir
yerde devaml oturursa, zamanla buras gelimitir. Her sahann erbab buraya
gelip yerleince, buralar surlarla çevrilmi, dolaysyla bir ehir olumasna Ha
tun’larvesileolmulardr.BuehirlerHatunehrianlamndaHatunbalkolarak
adlandrlmtr. Hatunehirleri genellikle de Han’larn ehirlerine yakn olarak
kurulmulardr (Baykara, 1990: 34; Baykara, 1997: 53–62). Bu durum Türklerde
kadnlarntoplumiçindekiöneminiveetkisiniortayakoymaktadr.
slamiyet’tenöncekiyiit,atlgan,savaçTürkkadnlarna,slamiyet’tenson
radarastlamaktayz.Özellikle,slam’dansonrakiTürkkadnlar,melikeyanihü
kümdar olabilmiler, Terken (Türkan) ünvann tamlardr. Selçuklular ve
Karahanllar’dagörülenTerkenlereKarahanllarekolarak‘Ümmet’ülMülk’yani
‘devletin dayana’ demilerdir. Bunun sebebi de, Terkenlerin elerinin ölümün
densonrabileTürkvatannkorumasnvekurtarmasnbilmeleriolmutur(Se
vinç,1987:36,38)5.
Ancak,slâmiyetiletanmakTürkleribaztoplumsaldeiimlerdebulunma
yaitmitir.Budurum,MüslümanArapkadnilekyaslanamayacakkadarözgür
yaam olan Türk kadnn da etkilemitir. Türk kadn, ayn MüslümanArap
kadngibi,MüslümanTürkerkeininkesindenetimialtnasokulmayaçallm
tr.Busebepledirki,Türkkadn,gelecekteOsmanlDevleti’ndevarlnhiçdu
yuramayacakhalegeçiininsüreciniilkSelçuklulardönemindebalamtrdene
bilir. Selçuklularda, Müneccime Hatun adnda yldz falna bakan baka bir air,
yazar, düünür kadn çkmam olmas durumu açklayabilmektedir. Bununla
birlikte Selçuklularda sarayl kadnn durumu biraz dahafarkl olarak karmza
çkmaktadr.Belkidedünyadailkyargizli‘Kzkardelik’(KadnÖrgütü)gele
nei bu sarayl kadnlar tarafndan balatlmtr. Bu örgüte ‘Bacyan Rum’ de
nilmekteydi.Bukuruluunüyelerininhemenhepsibakadiniinançlardan,çeitli
sebeblerden slâmiyet’e dönmü olan dönmelerdi. Daha sonralar Osmanl sara
yndadabugelenekdevametmitir(Altndal,2004:55–57,59).Bununlaberaber
5

Türk kadnlarnn bu vatan sevgisi Kurtulu Sava’nda da görülmektedir. 1919 ylnn balarnda kurulmu olan ‘Asri
Kadnlar Cemiyeti’ buna güzel bir örnektir. Bu cemiyetin kuruluundaki etken vatann igal edilmeye balanmasdr.
Özellikle de zmir’in igali bu cemiyetin kuruluunu hzlandrmtr. Yine, Sivas’ta kurulan ‘Anadolu Kadnlar Müdafaa-i
Vatan Cemiyeti’ bu dönemde Türk kadnnn sesi olmutur.bkz:Benazus, 2005: 69, 132, 177; ayrca, Türk tarihinin
vatann bamszlnn tehlikeye dütüü her durumda Türk kadnnn kahramanlklaryla dolu olduu görülmektedir.
bkz: Msrolu, b.t.y.:34-42; 64; 82-152.
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Selçukludönemikadnlarhayrileriiledikkatiçekmektedirler.Türkvakfgele
neinin Selçuklular öncesine giden bir balangc olmakla birlikte, bu dönemde
artmasnn sebebinde slami inanç sisteminin hayra ve sadakaya verdii önemin
büyük rolü vardr. Selçuklu dönemi kadnlar bu yüzdendir ki, Anadolu’yu bir
uçtan dier uca hayr eserleriyle donatmlar, sanki vatann tapusunu çkartm
lardr(Cunbur,1996:585–586,610).
OsmanltoplumundaiseSarayveçevresininkadnlarylaköylükadnlarara
sndakimevcutolanuçurumdahadagenilemitir.Osmanlsaraykadn,çeitli
etnikvetoplumsalgelimelernedeniylekendisiniTürkhalkkadnndanayrtut
mutur. Dolaysiyle, Osmanl Saray’nda kadn, Devlet’in ilk üç yüz ylnda pek
etkili olmamsa da daha sonralar, Osmanl Devleti’nin çökmesine dek epeyce
olayakarmvebelliölçüdedeetkiliolmutur(Altndal,2004:71,81)6.
DieryandanTürkköylükadnüreticikonumundadrvebuüreticiliinden
kendisinebirpayçkaramamaktadr.Türkköylükadneitimöretimdenmah
rumkalrken,saraylkadniseSaray’ntandhertürlüimkândanyararlanmtr
(Altndal, 2004: 83–84,86). Ancak bu imkânlar kendi çevrelerinde snrl kalm
gözükmektedir. Çünkü Osmanl toplumunda Türk köylü kadn sadece tarmda
üreticikonumundaolurken,ehirdekisaraylkadnisedahaçokharemhayatna
maruzkalmtr.
Osmanl toplumunda kadn haklarnn ortaya konulmas ve savunulmas
1860’lardabalamtr.ÖzellikledeII.Abdülhamid’inpadiahlsrasndakadn
laraeitimvetoplumdasomutimkânlarsalandgörülmektedir(Altndal,2004:
98,100).
Osmanltoplumundakadnnönceaile içindevedini baskyakarpasifbir
mücadeleye giritii, daha sonralar ise okullarn çoalmasyla fikri sahaya da
katldgörülmektedir.Böylece,ekonomiyebüyükkatksolanTürkköylükad
nnyanndasaraykadnlarnnyaantsnnhogörmeyenehirli,aydnbirkadn
zümresiyeralmayabalamtr.Özelliklede1867’lerdenitibarenkadnlarnolu
turduu cemiyetler bunda oldukça etkili olmutur. Bunlardan Hilali Ahmer’e
(Kzlay)bal“KadnlarÇaltrma”cemiyetinin,ehirliTürkkadnndhayat
taçalmayatevikettiigörülmektedir(nan,1959:237;240–241).
TanzimatlabirlikteartkTürkkadnnntoplumiçindekiyeritartlmayaba
lanmtr. Tanzimat aydn bu tartmada hep ‘ehir kadn’ üzerinde durmutur.
Yazarlar kadn problemlerini ele alp, onu toplumda ie yarar hale getirmenin
yollarnaramlardr(Kurnaz,1992:58).II.Merutiyetlebirlikteise,kadnlailgili
düünceler fikri ve edebi eserlerde kendini daha çok göstermeye balamtr. s
lâmclar,BatclarveTürkçülerkadnkonusunusklklaelealmayabalamlardr.
Ancakbudönemdekonulargenelliklekadnnörtünmesiveçokeliliküzerinde
younlamtr.Türkçülerbukonudadierlerindenfarklbirçizgiortayakoymu
6

Bu konuyla ilgili olarak bkz: Ahmet Refik Altnay, Kadnlar Saltanat 1-2, stanbul, 2000-2005.
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lardr.Onlaragöre,kadnveerkektoplumdaeitolmaldr.BuaçdanTürkçülük,
kadnsosyalveekonomikhayataçekmeyeçalrken,aynzamandaanneolarak
onumilliyetçinesillerinyetitirilmesindeönemlibirunsurolarakkabuletmekte
dir.AyrcaTürkçüleregöre,TürkkadnnnkurtarlmasiçineskiTürkgelenekleri
örnekalnmaldr.Çünkü,ozamanlardakadnerkekeitliivardvefeminizmin
aslbeiiOrtaAsyaidi(Safa,1988:2425;33;3738;Kurnaz,1992:92111;Caparol,
c.1,1999:81103;Ülken,2001:264;Berkes,2002:444450).
Bu konuda en ciddi ve yapc analizin Ziya Gökalp tarafndan yapldn
görmekteyiz. Gökalp’e göre, kadnn özgürlüü meselesi üçe ayrlr. Bunlar, ka
dnlarntoplumsalhayata,özellikledeekonomikveserbestmesleklerekatlmas;
erkek ve kadna salanan eitim frsatlarnn eit olmas ve evlenme, boanma,
mirasgibikonulardaerkeklekadnneitolmasnsalayacakadaletreformlarnn
gerçekletirilmesi idi. Bu görüler dönemin fikir akmlar arasnda çok etkili ol
mutur(Berkes,2002:448).
1923–1938yllararasndaiseTürkkadnartkyenibirdüzenanlaynnka
dn konumunda olmutur (Altndal, 2004: 116). Özellikle de, 1909–1930 yllar
arasndaKadnlarHalkFrkas,KadnBirliigibikadnhaklarkonusundaoldukça
fazla etkinliklerde bulunmu olan Nezihe Muhiddin (1889–1958), Elizabeth
Badinter’in kavramsallatrd “tamamlayclk” tezini çok daha önceleri savun
mutur. Kadnla erkein eitliinin tartld bu dönemde, eitlikten yana olan
NeziheMuhiddin’egöre,erkeklekadnnbirbirinebenzemesideil,benzememesi
toplumsaldengeyisalamlatracaktr.Ayrca,budönemdekadnlarnkimlikleri
ne, benliklerine sahip çkmalarn savunurken, kadnln durumunun, biyolojik
özelliklerindendeil,toplumsalkurgulardankaynaklandn,yenitoplumproje
sinin kadnlarn katlm olmakszn baarl olamayacan, Cumhuriyet’in ink
lâplarnntamamlanamayacanifadeetmektedir(Zihniolu,2003:35;39;41;101;
261).zmir’inigalindensonrayaplanmitinglerdede,
“Kimdemikadnküçükbireydir”
Birkadnbelkienbüyükeydir”diyenTürkkadnerkeininyanndamücadele
yehazrolduunuortayakoymaktadr(Kurnaz,1996:257–258)7.
HalideEdipAdvar’da,toplumdabirbirineztdeerlerolarakalglanankadn
veerkeiuzlatrarakyenibirkadnimgesioluturmutur.BukadnlarhemBatl
lam,hemdemillideerlerinebalkalm,hemokumuhemserbestvenamus
konusundaçokhassas,ahlaksalamolankadnlardr(Arkan,1998:360).
TürkmilliyetçiliiveTürkçülükideolojisindenhareketedenTürkOcaklarda,
slamiyet öncesi Türk kadnnn aile ve toplum içinde eit olduunu, ancak za
manlabununçeitlietkilerlebozulduunu,buyüzdenTürkkadnnnheralanda
gerikaldniddiaederek,bununçözümüolarakdakadnnerkekleyenidenaile
ve toplum içinde yer almas gerektiini savunmutur. Türk Ocakllarna göre,
7

Türk kadnnn milli mücadeledeki destei için bkz: Baykal, 1986: 1-80; Çaka, 1948: 43-56.
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kadnlar sosyal, siyasi ve ekonomik hayata katlmalydlar. Bunun içinde eitim
hayatndanmahrumedilmemeliydiler.Ayrca,cumhuriyetsonrasndada,sosyal
vesiyasiyapdameydanagelendeiikliklersonucundaTürkkadnnnsosyalve
ahlakideiiklikleriçindebulunaca,erkekvekadnilikilerininyenidenekille
necei ve bu deiiklikler srasnda kadna büyük görevler düecei üzerinde
önemle durmulardr. Dolaysyla onlara göre, kadnn kendini ve çocuunu iyi
yetitirmesigerekiyordu.BöyleceTürktoplumudaiyiyetimiolacakt.Busebep
ledirkiTürkOcaklar,‘MilliTürkKadn’idealiniönplanaçkarmtr.Budönem
deTürkOcaklar,Erkekleeit,sosyal,amafaziletliTürkkadnimajnntoplumayer
lemesiiçinçalmtr(Kaplan,1998:160–161;164;166).
BununlaberaberZiyaGökalp,kadnileilgilikonularda,aileahlaknntemeli
ni,biryandanFuzuli’ninLeylaveMecnun’unda,dierbiryandandayurttaola
rak toplumda ald rolde aranmas gerektiini ifade etmektedir (Ülken, 2001:
330).AyrcaGökalp,kadnkimliini‘okumumeslekkadn’olarakbelirlemekte
dir.Gökalp’egörekadn,aileninmerkezi,devletintemelidir.Kadnlaibirliiya
plmadan toplum hayatnn devam etmesine imkan yoktur. Kadnlar eitim gö
rüp, toplum idaresinde rol aldklar takdirde yeni bir hayat balayacaktr. Ata
türk’ündegörüleribudorultudaolmutur.Atatürk,Cumhuriyetinilkyllarn
da Türk kadnn mücadelelerine ortak edeceklerini açklamaktadr. Yani, Türk
kadn her sahada Türk erkeinin yannda olacaktr. Dolaysyla Kemalist kadn
kimlii, ülkenin kalknmas ve gelimesi dorultusunda anlam kazanmaktadr
(Arkan,1998:360–361;Kurnaz,1992:103).
NitekimTürkkadnnnhukukivesosyalyaamdaerkekleeitliinisavunan
Atatürk,“dünyadahiçbirmilletinkadn‘BenAnadolukadnndandahafazlaçaltm,
milletimi halasa ve zafere götürmekte Anadolu kadn kadar hizmet gösterdim’ diyemez
demitir.Türkkadnnnerkeindendahaçokaydnolmasn,bununiçindemut
laka eitim almasn savunmutur. Toplumun yars bütün imkânlardan yoksun
yaadmüddetçegerçekanlamdabirinklapyaplamayacagibi,uygarlkailesi
içindeyerimizialmamzmümkünolamazd.Sadeceerkeineseriolanbiruygarlk
dadüünülemezdi(Aybars,2006:260–261).
Bunun dorultusunda, Türkiye’de kadnlara seçme ve seçilme hakk dünya
nnöndegelenülkelerindençokdahaönceverilmitir.ButarihTürkiye’de 1934
iken,ngiltere’de1929,Almanya’da1919vedierbazülkelerdededahageçtarih
lerolarakkarmzaçkmaktadr(Sonyel,1989:125–126;Kzlkaya,2005:134).Bü
tüntoplumlardakadnlarnüfusunyarsnoluturmalarnaveehirlemeolgusu
içindeüretiminiçindebulunmalarnaveayrcasiyasetindetoplumunönemlibir
üretim mekanizmas olmasna ramen kadnlar siyasi platformda çok az temsil
edilebilmektedirler.Türkiyeiçindebudurumaynidir.Köydenehregeçisüre
cindeözeldenkamuyahzlbirgeçiyapanTürkkadnnedensesiyasetsözkonu
suolduundayeterliilgiyivedesteigörememektedir.
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Bunun kayda deer sebepleri arasnda kadnn aile içindeki geleneksel rolü
gelmektedir. Kadn için öncelii ev ve çocuk almakta, çalan kadn için ise bu
snrlarzorlamakoldukçagüçbirhalalmaktadr.Busebepledirkikadnnsiyasi
etkinliklerekatlmaydüünmesiyasorumluluklarnyerinegetirilmesindenson
rayabraklmakta,yadahiçdüünülmemektedir(Arkan,1998:364;Sabah,7Ka
sm2006:21).
Bunun yannda, siyasette erkek egemenlii söz konusu olduu için, siyasete
girenkadnlarkendilerigibideil,erkeklergibidavranmakzorundabraklmak
tadr(Sabah,29Ocak2007:21).Siyasetegirenkadnsaysnnazolmasnnyann
da,buyüzdensiyasetekatlankadndakendibenliindenuzaklatrlmaktadr.
Bu arada kapitalist toplum yaps tüketimi zorlamak, piyasay geniletmek
için, kalabalk feodal/ümmet ailesinden, liberal/burjuva ‘çekirdek’ aileye geçip ka
dndaüretimedahiletmitir.Kadnnüretimegirmesiylebirliktede,kadnhakla
rdavasnntemelleriatlmtr(lhan,1997:10,13–14).
Kadn haklar sorunu ise, ilk kez kapitalizm ile ortaya çkmtr. Kapitalizm,
‘erkekigücü’neolduukadar,dahaucuzamaledebilecei‘kadnigücü’neihtiyaç
duymutur.Dieryandan,çalanve‘özgürletirilmi’kadnkapitalizmiçinönemli
bir pazar da oluturmaktadr (Altndal, 2004: x). Türkiye’de de kadnlara Bat
tarznda toplumsal haklar verilirken kapitalistleme sürecini oluturacak baz
ekonomik ilkelerde göz önünde tutulmutur. Özellikle de Cumhuriyet’ten sonra
Türkiyelikadnnözgürletirilmesiiçinticaretburjuvazisiukonulardaavantajve
kârlarsalamtr;
- TürkiyeBat’yabenzeyenbirdgörünükazanmtr,
- Kadnnsrtndanucuziçilikveemeksalanmtr,
- TüketimcilikleartlandrlmolaniçpazardakiTürkkadn,kazancnpat
ronlarnçoumamullerinekaptrmtr,
- stanbullu,zmirli,AnkaralveAdanalzenginailelerarasndayüzyllardr
dinsel,kültürel,cinselbunalmlaryaayanüstkesimkadnlarkendilerinirahatla
tanvetatminedenimkânlarakavumulardr,
- Siyasal bilinçten yoksun olan Türk kadn, yüzyllardr bilmedii siyasete
sokulmu, böylece siyasetçilere oydeposu olmas salanmtr (Altndal, 2004:
127–128,132–133).
Krsalkesimdenehregelenkadnüretimekatlmak,yanievdenzorunluola
rakkamusalalanagirmekdurumundakalmtr.Kadnnözelalandançkpka
musalalandaüretimedâhilolmasndaehirlileme/kentlemeolgusununetkisi
ninoldukçafazlaolduugörülmektedir(Kzlkaya,2005:140–141).Kadnnüre
time dahil edilmesi Türkiye’de çalan kadnn sorunlarn da beraberinde getir
mitir.Bunlararasnda,kadnlarniortamnaelerininanlaylolmalarsayesin
degirebildikleri,aksitakdirdetoplumsalkoullarnelverisiz,gelenekgörenein
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kadnnerdeysetoplumdsaymayayatkn8olduugelmektedir.Bununyannda
daBateitimigörenlerortambulurlarsageliebilmekte,yadamutsuzluadü
mektedirler (lhan, 1997: 23). Ayrca din açsndan da kadnla erkek eit olarak
tanmlansada,toplumlardabununböyleolmad,edepveterbiyeninyüzde70
arlnnkadnlarnomzundaolduuaçkbirekildeortayaçkmaktadr(Sabah,
2006:19).Hattakadnnerkekleayniortamdaolmasnyadrgayantoplumanlay
,erkeiüstkimlik,kadnaltkimlikolaraknitelendirilebilmitir(Hürriyet,2005:
1).hayatndadayaplancinsiyetayrm,kadnlartarafndanerkeklerinküçüm
seyici vurgusu olarak nitelendirilmektedir (Hürriyet (Pazar), 10 Aralk 2006: 8).
Kadnlar sadece cinsiyetlerinden dolay her saha da ayrmclkla kar karya
kalmalarnaramen,erkekleriçinböylebirdurumaslasözkonusubileolmam
tr.Bütünalanlardaolduugibitarihkonusundadasafdbraklankadnlariçin
Cicero’nun sözü ayr bir önem kazanmaktadr; ‘geçmiini bilmekten alkonmak ile
sürekliçocukbraklmak’arasndagerçektenyaknbirbabulunmaktadr(Berktay,
2003:21).
Bu egemen erkek tipini, erkee de kadna da toplum öretmektedir. Bir an
lamdakadnlarahaklarnverecekolanerkeklerdeil,toplumdur(Bozkurt,1996:
248;Anday,2005:15).Toplumdayaygnkanolarakkadnlar‘eksikvarlklar’ola
rak görülmektedir. Oysaki kadnn katlm olmadan bir toplumun ilerlediine
dair bir örnek yoktur. Bir toplumun erkek yarsnn kadn yarsndan bamsz
yaamasmümkündeildir.Kadnveerkekbirbiriniolgunlatrp,tamamlamal
dr (Celal Nuri, 1993: 109; 111; 113). Ayrca, toplumun kadn üzerindeki etkisi
köydenehregeçisürecindeehirliliinfarklolarakalglanmasnadasebepola
bilmektedir.Bunagüzelbirörnekolarakaadakikarikatürverilebilir;



Onbeyandanküçüüzdiyenikâhkymazlarm…
Kymazlarsakymasnlar,bizdestanbulnikâhylayaarz!..9
8

9

Hatta toplumda kadnlar, sokaklarn erkeklere ait olduunu bilerek büyüdüü ve sürekli kendilerini koruma hissine sahip
olduklar için, kendilerini çalma hayatna katlma konusunda çounlukla geri plana atmaktadrlar. bkz: Sabah, 2005: 4.
Balcolu, 1987: 255.
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tebunoktada,anivehzlehirlemetoplumdakiilerinsalklvedengeli
olmalar açsndan güçlükler ortaya çkarmaktadr. Özellikle 1980’lerden sonra
uygulanan ekonomik politikalar sonucunda ehirlere alt kültürler akm, bunlar
birbirleriyleyadamevcutehirkültürleriylesosyolojikanlamdakaynaarakeste
tikbirbütünyerineeklektikbirkarmaoluturmalaroldukçayounbirkitlekül
türününolumasnasebepolmutur(Erolu,1991:34).
Bununlabirlikte,sanayilemevekentlemeningeleneialtüstettiinivarsa
yan bir düünce biçiminin de gelitii görülmektedir. Özellikle ticaretin, istihda
mnveservetinartmaskentteyaayaninsanlaradaharahatbiryaamsunmakta
dr. Kentte ortalama insan ömrü artarken, çocuk ölümlerinin de azald görül
mektedir. Krsal kesimde ise, çocuk ölümleri fazla, insan ömrü daha ksadr. Bu
sebepledirki,nüfuspolitikalarüzerindedüünenentelektüeller,ehirlerdekiei
timinvehayatpahallnetkisiileçocukdoumoranlarnndümesindenendie
duymulardr. Ayrca, 1930’l yllarn Türkiye’sinde kadnn kentteki özgürlüü
milliyetçiler tarafndan bir ‘namus’ meselesi yaplm, ehirlerde ahlakn zayfla
masnnerkeklerinevlilikkonusundakicesaretinikrdveonlaryuvakurmak
tan uzaklatrd iddia edilmitir. Hatta, dönemin baz öjenist yazarlarna göre
çalan kadn, hem ekonomik özgürlüüne sahip olduu için evlenmeyi düün
memihemdeevlibirerkeinyerinialdiçinpekçokaileningdaszkalmasna
sebep olmutur. Bu durum yazarlarn gözünde vatana ihanet ile e tutulmu ve
hatta devletin buna dur demesi bile istenmitir (Öztan, 2006: 270–271; 275–276).
Ayrca,pekçokMüslümanülkedeolduugibiTürkiye’dedemodernlik/Batllk,
Müslümantoplumunuçürütenhastalntemeliolarakalglanmtr.Dolaysyla,
kadnlarnkonumvedavranlarbuçürümeninbalcagöstergesidir.Kadnlarn
evdndaçalmayabalamalarile,kadnkimliklerinikaybettikleri,Batkapita
lizmitarafndanmetalatrldklarönesürülmektedir(Berktay,2003:79).Böylebir
durumda kente geçi yapan kadnn sadece kendi iç dinamikleriyle deil, ayni
zamandatoplumunbasksiledemücadeleetmekzorundakaldortayaçkmak
tadr.
Zatenkapitalistsanayitoplumutüketimiçoaltmakiçingeniaileyidaraltm,
‘çekirdek’ haline getirmi, kadn üretime dâhil ederek de bir anlamda klasik ve
gelenekselailenintahribineyolaçmtr(lhan,1997:99–100).
Türkiyeböylebirdurumdaaralkszehirleipsanayiyaantsnauymaktadr.
ehirleen Türkiye’de kadnlar artk evlerinden çok iyerlerinde yaamlarn de
vamettirmektedir.Mesleksahibiolankadnlarnsaysarttkçada,kadnlarmes
leksahibiolmakveevininkadnolmakarasndakalmaktadr(lhan,1997:59;86–
87;113;Field,1997:210–211).Çalankadnnomuzlarnaevveçocuksorumlulu
una ek olarak bir de i sorumluluu yüklenmitir. Türk kadnndan geleneksel
rollerini aksatmamas beklendii için, kadnn sorumluluklar daha da artmtr
(Doramac, 1998: 218–219). Özellikle, bu konuya en iyi örneklerden biri olarak
akademisyen kadnlarn i ve aile yaamn dengelemede karlatklar sorunlar
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verilebilir (Gönen vd., 2004: 11). Böyle bir durumda da Orhan Veli’nin ‘Cmbzl
iir’itartlrbirdurumalmaktadr.
ehirleenTürkkadntoplumiçindegittikçeyalnzlasürüklenmektedir.Bu
da toplumun dinamiklerini olumsuz yönde etkilemektedir. Candan Erçetin’in
‘ehir’adlarksinsannehirkarmaasiçindekiruhhaliniyanstmasaçsndan
birörnektekiledebilir.Zatensanatçnneserleribiranlamdaehirlikadnnyal
nzln, çatmalarn, hüzünlerini anlatmaktadr. Kendisi de, “ bugüne kadar al
bümlerimde yaynlanan toplam 49 arknn sözlerine dikkat ederseniz, kadn açsn dile
getirenarklarbulursunuz”eklindekonuylailgiligörüleriniifadeetmektedir10.
Dolaysyla,kadnmutsuzolanbirtoplumundamutluolamayacavarsay
mndan yola çklarak, böyle bir durumda ne yaplabilir? Sorusuna çeitli cevaplar
aranmtr. Bunlarn banda, kadnlara pazartesi izni verilmesi gelmektedir. Ka
dnlarapazartesigünüyarmgündinlenmeiznininverilmesiayrcalkdeil,eit
frsatlara sahip olmalar için yaplan düzenlemeler olarak görülmektedir. Çünkü
erkek hafta sonu tatilinde dinlenebilmekte, ancak kadn bunu yapamamaktadr.
Busebepleüretimtoplumununçalankadnnnhemözeldehemkamudafaydal
olabilmesiiçiniyerlerindeyarmgündinlenmesigerekmektedir.Budinlenmenin
evde deil iyerinde olmas dikkat çekicidir. Çünkü çalan kadnn evde yine
dinlenemeyeceivarsaymndanyolaçklarakböylebirteklifönesürülmektedir
(Sabah(Günaydn),2006:5).

SONUÇ
ehirleme,ehirlilikkavramlardorultusundainsanlarndâhilolduklartop
lum içerisinde bir kültür çatmas yaadklar görülmektedir. Üstelik, insanlarn
ehir kalabalnn içinde birbirlerinden holanmadan ve çounlukla birbirlerini
tanmadanyayorolmalaristeristemeztoplumubiryabanclamasürecinesok
mutur. Büyük ehirler insanlarn ehirlemesini/ medenilemesini salayarak
kiilerebüyük bir özgürlükverirken,toplumunkültürelanlamdakopmasnada
sebepolmutur.
Gerçigünümüzdekadnnözellikledeçalankadnnnekadar‘özgür’olduu
da tartlr bir kavram gibi görünmektedir. Özgürlük adna bir anlamda kadn
üzerine ek yük daha alm görünmektedir. Toplumun yükledii deer yarglar
üzerine,birdebunaçalmaartlareklendiindekavramtartlabilirbirdurum
almaktadr11.
Bununla birlikte Türk toplumunda köyden ehre göç eden kadn profiline
dikkat edilirse, bir çatma göz ard edilememektedir. Köyün gelenekçi tavr ile
ehrindahamodernyapsarasndakalankadnehirliliegeçisürecinizorge
10

11

http://www.candanercetin.com.tr/haberler/roportajlar/haftalik.php;
http://www.candanercetin.com.tr/haberler/roportajlar/radikal.php; (eriim tarihi:12.02.2007).
ehirli kadnn karlat zorluklar, kafasnn karkl, kendisinin ve toplumun beklentileri romanlara konu olmutur.
Gerçi burada yazar batl gözüyle konuyu ele alsa da bir ölçüde dier toplumlarn geçi süreci için örnek tekil
edebilmektedir: Janice Eidus, ehir Ilts, stanbul, 2005.
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çirmektedir.TürktoplumundabusüreçBatkadnnagöredahayavailemekte
dir.Bunda,gelenekler,inanç,toplumyaps,Türkerkekzihniyetigibibirçokfak
törvardr.
Köyehirgeçiininkadnvedolaysylatoplumüzerindeolumsuzetkilerior
tayaçkmaktadr.ehirliliegeçiyapanTürkkadn,eskigeniTürkailemode
lindenuzaklamaktadr.Hattazamaniçerisindeçekirdekaileyapsnnbiletart
lrolduubirdönemdeköydenehirliliegeçenkadnköyehirçerçevesindebir
çatmayavebuçatmanndayalnzlagötürdüüdeaçktr.Ancakbunugele
nekselTürktoplumyapsnbozmadan,zamannartlardorultusundaharman
layarak gerçekletirmek mümkündür. Bunun için ihtiyaç duyulan tek ey, tarih
boyunca birlikte hareket etmi olan Türk kadn ve Türk erkeini yeniden ayni
seviyeyekoymaktr.
“Kral,ressamdanbiryengeçresmiyapmasnister.Ressamiyibirresimiçin
yediylister,yediylsonrayinebiryediylistervesonundabirtekfrçadarbesiy
leenmükemmelyengeçresminiçizer”.Dolaysyla,büyükbirbirikimiolanTürk
toplumubukonudadaengüzelresmiçizebilecektir(Sevindi,2003:8).
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