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ÖNSÖZ 

Benlik algısını ve kolektif bilinci tek bir bünyede barındıran kimlik olgusu 

dünyada ve Türkiye‟de durmadan yenisi eklenen tartıĢmalarla güncelliğini koruyan bir 

meseledir. Özelde ise kadın kimliği tüm bu tartıĢmalardan etkilenen haliyle önemli bir 

araĢtırma nesnesi konumundadır. Türkiye‟nin değiĢmekte olan politik, ekonomik ve 

toplumsal süreçleri çerçevesinde modern ve geleneksel olarak tanımlanagelmiĢ olan kadın 

kimliklerinin günümüzdeki seyrinin ortaya konulması bu açıdan üzerinde durulması 

gereken bir konudur. 

Tezimin araĢtırma konusunun belirlenmesinden savunma aĢaması ve 

tamamlanmasına dek gerek kiĢisel gerekse akademik desteğini benden esirgemeyen sevgili 

hocam, tez danıĢmanım, Prof. Dr. Nalan Yetim‟e en içten teĢekkürlerimi sunarım.  Tezin 

geneline hakim, bütünlüklü bir çalıĢma disiplinini onun desteği olmadan gerçekleĢtirmem 

mümkün olamazdı. 

Yüksek lisans öğrenimim boyunca aldığım derslerde alan bilgisine dair farklı 

bakıĢ açılarını aktardıkları bilgi ve deneyimleri ile edinmemi sağlayan Mersin Üniversitesi 

Kadın AraĢtırmaları Ana Bilim Dalındaki hocalarıma teĢekkür borçluyum.  

Tezin veri toplama ve analiz süreçlerinde en az benim kadar emek sarf eden 

Serdal Akçay‟a; verileri değerlendirme aĢamasında son okumalarımda fikrini aldığım 

sevgili arkadaĢım Merve Korukçu‟ya ve bu süreçte yanımda olan tüm dostlarıma ayrıca 

teĢekkür ederim.   
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Son olarak tüm öğrenim yaĢamım boyunca maddi ve manevi desteklerini 

benden esirgemeyen, kararlarıma içtenlikle saygı duyan, her koĢulda yanımda 

olduklarını/olacaklarını hissettiren çok değerli aileme bu süreç zarfında gösterdikleri sabır 

ve anlayıĢtan dolayı sonsuz teĢekkürlerimi sunarım.       

Selver DĠKKOL  
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ÖZET 

Bu çalıĢma toplumsal değiĢmeye paralel olarak toplumun politik, ekonomik ve 

kültürel yapısındaki farklılaĢmaların kadın kimliğine etkisinin belirlenmesine yöneliktir. 

AraĢtırmanın temel tartıĢma noktasını modern ve geleneksel kategorileri içerisinde 

tanımlanmıĢ olan kadın kimliklerinin günümüzdeki görünümü oluĢturmaktadır. Söz 

konusu kimliklerin konjontürel yapılarını gözlemleyebilmek amacıyla modernizmin ve 

gelenekselliğin standart parametrelerine bağlı kalınarak belirlenen iki yüz kadın ile 

görüĢülmüĢtür. Bu görüĢmelerden elde edilen sonuçlar kadının aile, çalıĢma yaĢamı, 

siyaset, laiklik ve din ile iliĢkisi bağlamında analiz edilmiĢtir.  

Anahtar kelimeler: Toplumsal değiĢme, kimlik, toplumsal cinsiyet, kadın hareketleri, 

modernizm, geleneksellik. 
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ABSTRACT 

This study investigates the effect of political, economic and cultural changes in 

society onto the woman identity. Main discussion in the study is woman identity 

described in modern and traditional categories and its aspects in our day. With the intent 

of observing cyclic structure of these identities, it is interviewed with two hundred 

women who are determined by criterions of modern and traditional parameters. The 

results of the interviews are analyzed in context of relation in-between women and her 

family, working and political life, secularism and religion.  

Key words: Social change, identity, gender, woman movements, modernism, 

conventionalism. 
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GĠRĠġ 

Toplumsal değiĢme, kavramsal olarak pek çok kuram tarafından ele alınır ve 

her kuramın içeriğine uygun sınırlarla yeniden tanımlanır. Bu nedenle tek bir tanımı 

olmamakla birlikte toplumsal değiĢme kavramı genel olarak, toplumsal yapıda, 

kurumlarda, davranıĢ kalıplarında ve toplumsal iliĢkilerde meydana gelen değiĢme olarak 

tanımlanabilir. Toplumsal değiĢme, her toplumun kaçınılmaz olarak tekrar ve tekrar 

deneyimlediği bir olgu olarak kabul edilir ve insan ve doğa/insan ve insan iliĢkileri 

ekseninde değerlendirilir.  

Toplumsal hayatın baĢlama Ģartlarını ele aldığımızda insan ve doğa arasında 

baĢlayan iliĢkinin insanın doğayı egemenliği altına alması ile son bulduğunu görürüz.  

Ancak değiĢme süreci devam ederek insan ve insan arasındaki iliĢki kapsamında yeniden 

Ģekillenir, böylece insanlar arası iliĢki toplumsal değiĢme pratiğinin temel nedeni haline 

gelir. Gerek insan ve doğa arasındaki gerekse insan ve insan arasındaki iliĢkilerin ortaya 

çıkmasını sağlayan güç teknik pratiğin geliĢimi ve teknolojinin üretilmesidir. Teknoloji 

ilerledikçe insanlar arası iliĢkiler de boyut değiĢtirir ve yeni toplumsal yapıların varlığı 

kaçınılmaz olarak ortaya çıkar. Böylece, her toplumda, o toplumun kendine özgü koĢulları 

dâhilinde toplumsal değiĢme mutlaka yaĢanır.  

Klasik sosyoloji kuramları, Batı Avrupa'nın toplumsal yapısında dünyanın geri 

kalanını dahi etkileyen toplumsal değiĢmeyi anlamaya ve sebep-sonuç iliĢkisi çerçevesinde 

bu değiĢmenin yönünü belirlemeye çalıĢır. DeğiĢmenin nereden nereye doğru 

gerçekleĢtiğini anlayabilmek için insanın insan ile kurduğu ilk iliĢkileri ele alan modern 

kuramcılar, genellikle ikili bir anlayıĢ geliĢtirir. Söz konusu ikili anlayıĢ „eski ve yeni 

toplum‟ arasındaki sosyokültürel, tarihi ve ekonomik süreçlere odaklanır. Toplumsal 
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değiĢme, eski toplumsal yapıdan (örneğin; cemaat, mekanik iliĢkiler, ilkel toplum) yeni 

toplumsal yapının oluĢumuna değin uzanır ve bu açıdan değiĢmenin yönü doğrusaldır, yani 

sürekli ileriye doğrudur. Teknolojideki geliĢmelere paralel olarak gerçekleĢen toplumsal 

ilerleme ve geliĢme süreklilik arz eder. Klasik sosyolojiye göre bu ilerleme ilk olarak Batı 

Avrupa‟da görülmüĢtür. Nitekim günümüzde Batı coğrafyası hâlâ teknolojik 

geliĢkinliği/geliĢmiĢliği sayesinde yönlendirici, üretici gücü temsil eder. Sürekli yenilenen 

teknolojisi ile dünyanın değiĢimlerine önayak olan Batı, toplumsal sistemi ile de dünya 

toplumlarına bir model teĢkil eder.  

Batı‟nın sosyal sistemi, Ģu anki tarihsel aĢamada, „modern‟ olarak adlandırılan 

toplumsal yapının ifadesidir. Bu anlamda Batı‟ya özgü tanımı ile modernleĢme, ekonomik 

boyutunun yanı sıra özellikle ideolojik ve kültürel yönüyle de geliĢmiĢ bir toplumun temel 

parametrelerinin yegâne belirleyicisidir. „Ġleri toplum‟ olarak da adlandırılan Batı toplumu, 

küresel ölçekte ideal toplum yapısı olarak kabul edilir ve bu tanım aynı zamanda „geri 

kalmıĢ, geliĢmekte olan toplumlar‟ gibi olguları da üretir. Böylece; ister Batı‟da yaĢanan 

tarihsel süreçlerden geçerek, ister kendisine özgü bir modernizm anlayıĢı inĢa ederek, 

isterse de dıĢ kuvvetlerin yönlendirici gücüyle olsun bir toplumun muhakkak 

modernleĢmesi gerektiğine olan inanç modernizmin temel paradigmasını oluĢturur.   

Modern toplum paradigmasına paralel olarak beliren modern birey imgesi ise, 

ideal insan modelini temsil eder. Modern birey; toplumsal süreçlere katılım sağlayan, aklın 

ve bilimin rehberliğinde hareket eden, belli bir ulusal sınır içerisinde yaĢamını sürdüren 

etkin kiĢi olarak tanımlanabilir. Modernizmin öngördüğü monolit bir toplumsal yapı 

içerisinde ortaya çıkan modern birey imgesi, aynı zamanda bir kimlik kalıbına da 

yerleĢtirilir. Modern bireyin sahip olduğu kimliğin davranıĢ kalıpları, tüketim alıĢkanlıkları 
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ve yaĢam tarzı modern kurumların belirlediği standartlardadır. Modern bireyin, toplumsal, 

hukuksal ve anayasal düzenlemeler ile belirlenen bu standartlar dıĢında hareket etmesi, 

Durkheim‟ın „anomi‟ olarak kavramsallaĢtırdığı süreçlerin görülmesine neden olur. Sosyal 

patlamalar, devrimler veya irticalar ile sonuçlanabilecek anomilere verilebilecek en somut 

tarihsel örnek, 68 Hareketleri‟dir. Modernizmin birey anlayıĢına karĢı, 1968 yılında 

Batı‟da „yeni toplumsal hareketler‟ olarak adlandırılan bir dizi politik hareket ortaya çıkar. 

Modernizmin formüle ettiği yekpare toplumsal değiĢme modelini „kimlik‟ temelinde 

sorgulayan ve modern bireyi mercek altına alan bu hareketler Avrupa‟dan dünyaya yayılır. 

SavaĢ karĢıtı, çevreci ve etnik hareketlerin yanı sıra, toplumsal cinsiyet kalıplarına karĢı 

duran feminist hareketlerin de görüldüğü bu süreçte makro ideolojilerden ziyade, kimlik 

odaklı politik mücadeleler dikkat çeker. Bir uçta kapitalizmin, öteki uçta sosyalizmin yer 

aldığı iki kutuplu dünyada, modern devletin birey üzerindeki baskıcı gücünü azaltmasını 

talep eden 68‟in özgürlük hareketleri, azınlıkta kalan, seslerini duyuracak cesareti 

bulamayan ezilen gruplar için oldukça önemli bir yer tutar.  

68 hareketi ile kimliklernezdinde örgütlenen çevreci, barıĢçıl, feminist, eĢcinsel 

gruplar toplumsal değiĢmenin yönünü kendi lehlerine çevirmeyi bir müddet baĢarsa da 

1980sonrasında bu baĢarıyı gölgeleyecek küreselleĢme olarak adlandırılan bir sürece tanık 

oluruz. Kapitalizmin tarihsel bir aĢaması olarak değerlendirilen küreselleĢme, ulusların 

ekonomik açıdan birbirine bağlı olma durumunu tanımlayan küresel bir ekonomi 

anlayıĢının yanı sıra evrenselleĢen ve homojenleĢen küresel bir kültür anlayıĢını da içerir. 

Medya, haberleĢme ağları ve ticari iliĢkiler ile yayılan Batılı yaĢam tarzı, böylece evrensel 

bir boyuta ulaĢır. Ancak evrenselleĢmeye odaklı bu yaĢam tarzı, klasik sosyolojinin „ileri 

ve modern‟ olarak tüm dünya ülkelerine önerdiği bir modernleĢme anlayıĢından uzaktır. 
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Daha çok tüketim kalıpları ile iĢleyen küreselleĢme toplumlara dayatılan bir kültür 

anlayıĢının ifadesidir.        

Yukarıda belirtilen toplumsal aĢamalar ve süreçlerden elbette Türkiye de 

etkilenir. Osmanlı‟da baĢlayan BatılılaĢma hareketi ve Avrupa‟ya giden Osmanlı 

aydınlarının imparatorluğa taĢıdığı modern yönetim anlayıĢı neticesinde örgütlenen 

modernist ve Batı yanlısı akımlar yeni bir ulus-devletin kurulmasını sağlar. Cumhuriyet‟in 

ilanı ile birlikte Türkiye modern bir ulus-devlet yapısına geçer. Demokratik, laik ve 

devletçi bir yönetim anlayıĢına sahip olan modern devletin kurucu unsurlarının ilk hedefi 

ulusal bir kimlik inĢa etmek olur. Bu inĢa süreci ise eski olanın reddi ve yeni olanın 

koĢulsuz kabulüne dayanır. Ulus-devletin kurucularına göre yeni ulusun modern yurttaĢı 

ancak geleneksel toplumsal değerlerden arınarak modern olacaktır. Böylece çağdaĢ yurttaĢ 

kimliği gerek yasal gerekse toplumsal düzenlemeler ile dikotomik anlayıĢ çerçevesinde 

sürekli olarak geleneksel/modern çatıĢması üzerinden inĢa edilir. Fakat Batı‟dakine benzer 

ekonomik ve sosyal değiĢme süreçlerinden geçmeden modernleĢmeye çalıĢan Türkiye‟de 

ortaya çıkan tablo Batı‟dan farklı bir görünüme sahiptir. Devlet kendi eliyle modern yurttaĢ 

ve modern devlet yaratmaya çalıĢır. Bu durumda ihtiyaç duyulan olgu ise ötekidir. Yeni 

modern yurttaĢ kimliği, eski geleneksel Osmanlı kimliğinin ötekileĢtirilmesi ile kurulur. 

Osmanlı toplumunun tüm değer yargıları artık yeni rejimin ötekisi konumundadır.  

Kılık-kıyafetten alfabenin değiĢmesine kadar yurttaĢların gündelik yaĢam 

pratiklerini etkileyen değiĢimlere rıza göstermesi, ulus egemenliğine dayalı siyasi bir 

rejimin tüm yurtta tanınması ve kabullenilmesi süreçlerinde kadınlar önemli rol oynar. 

Dahası bu rol bizzat devleti kuranların kendisi tarafından kadına biçilir ve modern ulus 

devlet ile modern Türk kadını kimliği, karĢılıklı olarak birbirini destekleyen ve besleyen 
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söylemler üzerinden ifade edilir. Yeni rejimin kurucu unsurları, modernleĢmenin bir 

göstergesi olarak geleneksel kadını modern kadına dönüĢtürecek sosyal ve hukuksal 

düzenlemelere ağırlık verir. Bir yandan demokratik ve laik ulus-devlet Anadolu‟ya 

kendisini kabul ettirmeye çalıĢırken diğer yandan da bu kabulü kolaylaĢtırmak adına 

modern kadın kimliği ön plana çıkarılır.   

Bu çalıĢma için söz konusu olan odak nokta Türkiye‟de modern birey 

kimliğinin inĢasından ziyade kadın kimliğinin modernleĢme sürecindeki özellikli 

durumudur. Her ne kadar modern yurttaş kimliği iki cinsi de kapsayacak hukuksal ve 

kamusal düzenlemeler ile oluĢturulmak istense de modernleĢme projesi asıl olarak kadın 

kimliği üzerinden toplumsal cinsiyet normlarının pekiĢtirilmesiyle gerçekleĢir. Bu 

bağlamda çalıĢma, modernleĢme sürecinde kadın kimliğinin bir araç olarak kullanıldığı ön 

kabulüne dayanır. Ayrıca modern kadın kimliğine yönelik tüm parametrelerin geleneksel 

kadına karĢıt olarak belirlendiği de bu ön kabul kapsamındadır. 

Geleneksel ve modern olarak karĢı karĢıya getirilen kadın kimliklerinin 

geçirdiği dönüĢümün seyrini kendi kimlik örüntüleri içinde gözlemlemek ve her iki 

kimliğin günümüzdeki görünümünü betimleyip ayrıca yorumlamak, çalıĢmanın temel 

amacını oluĢturur.    

AraĢtırmanın birinci bölümünde ilk olarak toplumsal değiĢme üzerinde 

durulmuĢ, modern sosyal teori çerçevesinde toplumsal değiĢmeye iliĢkin kuramlar 

incelenmiĢtir. Daha sonra kadın hareketlerinin ideolojik yönünün sosyal teorilerde ele 

alınıĢ biçimleri tartıĢılmıĢ ve sonraki baĢlıklarda da sosyal teoriler, kimlik ve toplumsal 

cinsiyet arasında görülen iliĢkiler ekseninde kadın kimliği tartıĢılmıĢtır. 
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AraĢtırmanın ikinci bölümünde Türkiye‟de toplumsal değiĢmenin seyri kadın 

kimliği ekseninde ele alınmıĢtır. Cumhuriyet‟in ilanından baĢlayarak günümüze kadar olan 

süreç, üç döneme ayrılarak baĢlıklandırılmıĢtır. Her dönemde görülen toplumsal değiĢme 

ekseninde kadın kimliğinin durumu betimlenmiĢtir. Modern kadın kimliğinin inĢası, devlet 

feminizminin eleĢtirisi ve 90‟lı yıllardan itibaren daha belirgin olan çeĢitli kadın kimlikleri, 

Türkiye‟nin içinde bulunduğu politik ve ekonomik atmosfer çerçevesinde tartıĢılmıĢtır. 

AraĢtırmanın üçüncü bölümünde araĢtırma metodolojisi üzerinde durulmuĢtur. 

AraĢtırmanın problemi, amacı ve önemi belirtilerek araĢtırmada kullanılan model ve 

uygulama sunulmuĢtur. AraĢtırma alanı olarak Mersin kentinin özellikleri incelenmiĢtir. 

Bu bölümde ayrıca veri toplama ve değerlendirme araçları da ele alınmıĢtır. 

AraĢtırmanın dördüncü bölümünde Mersin kentinde ikamet eden kadınların 

kimlik özellikleri irdelenmiĢtir. AraĢtırma verilerinden elde edilen kimlik özellikleri 

modern ve geleneksel olguları üzerinde odaklanılarak ele alınmıĢtır. Modern ve geleneksel 

kadın kimliğinin dönüĢümü toplumsal değiĢme ekseninde değerlendirilmiĢtir.  

AraĢtırmanın sonuç bölümünde araĢtırmanın kuramsal çerçevesi dâhilinde elde 

edilen veriler değerlendirilerek, araĢtırmanın varsayımları test edilmiĢtir.   
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I. BÖLÜM: TOPLUMSAL DEĞĠġME, TOPLUMSAL CĠNSĠYET, KĠMLĠK 

 

Bu bölümde kadın kimliği/kimliklerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlayan 

dünya genelindeki toplumsal değiĢme süreçleri ele alınacaktır. Sanayi Devrimi ile baĢlayan 

modernleĢmenin sosyal teori içerisinde kavranıĢı ve ele alınıĢı ile birlikte bu sosyal teoriler 

çerisinde kadının yeri tartıĢılacaktır.  

 

Dünya genelinde görülen toplumsal değiĢme süreçlerinin kuramsal 

açıklamaları ıĢığında, kadın hareketinin üç dalgada dönemselleĢtirilen tarihi sosyal teoriler 

bağlamında ele alınacaktır. Tarihsel geliĢim döneminin kavranmasından sonra kadın 

kimliğine odaklanmadan önce bir ön hazırlık olarak kimlik ve sosyal kimlik kuramlarına 

değinilecektir.  

 

Tezin temel tartıĢma noktasını oluĢturan kadın kimliğine yaklaĢımlar 

doğrultusunda kimlik kuramları ele alınarak, kadın kimliğinin toplumsal cinsiyet 

bağlamında modern sosyal teori içerisinde yeri betimlenecektir.  

 

Bölümün sonuna doğru isetoplumsal cinsiyet kavramının makro kuramlar 

çerçevesinde değerlendirilmesinden sonra, 68 hareketlerinin etkisi ile baĢlayan Batı dıĢı 

modernizm tartıĢmaları ekseninde melez kadın kimlikleri ve cinsel kimliklerönceki 

baĢlıklarla iliĢkilendirilerek ele alınacaktır.  

 

I.1. Toplumsal DeğiĢme 

Toplumsal değiĢmede öncelikle „değiĢme‟ kavramının tanımlanması ve 

değerlendirilmesi gerekir. Pek çok farklı kuramsal yaklaĢım tarafından tanımlanmıĢ olan 
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değiĢme kavramınıgenel itibariyle olgularda, durumlarda veya olaylarda ortaya 

çıkangözlenebilir nitel ve/veya nicel farklılaĢmalar olarak ifade etmek mümkündür. 

 

Toplumsal değiĢme bu anlamda bir toplumun yapılarında ve kurumlarında 

meydana gelen değiĢme olarak tanımlanabilir ve bu değiĢme neden-sonuç iliĢkisi 

bağlamında gözlenip değerlendirebilir. Nitekim sosyolojik çözümlemenin ilk yıllarından 

itibaren Comte, Durkheim, Weber gibi sosyolojinin kurucuları tarafından toplumsal 

değiĢme ele alınıp değerlendirilmiĢtir.  

 

Toplum bilimleri tarafından nedenleri mercek altına alınan toplumsal 

değiĢmenin temelinde teknoloji olduğu kabul edilir. En baĢta ekonomi olmak üzere 

toplumsal kurumlarda teknolojinin itici gücü vasıtasıyla meydana gelen değiĢmelerin 

göstergeleri olarak kentleĢme, laikleĢme, sanayileĢme, pazar ekonomisinin geliĢimi, 

siyasallaĢma, demokratikleĢme gibi süreçlerkabul edilmektedir.Aynı zamanda bu 

göstergeler ilerlemenin ve geliĢmenin de belirtileridir.Böylelikle, toplumsal değiĢme 

teknolojinin ilerlemesiyle geliĢen sanayiden üretim iliĢkilerine kadar pek çok nesnel 

göstergelere dayandırılabileceği gibi, dinsel, siyasal, kültürel farklılıklar üzerinden de 

tanımlanmaktadır.“Toplumsal değiĢme sürecinin altında, insanoğlunun tüm birikimi yatar. 

Bu birikim maddi kültür alanında teknoloji, manevi kültür alanında da ideolojidir. 

Toplumsal değiĢmeyi, insan-doğa çeliĢkisinin belirlediği teknoloji ile insan-insan 

çeliĢkisinin belirlediği ideoloji arasındaki etkileĢim biçimlendirir.”(Kongar,2000).Öyleyse 

çeliĢkiler ile belirlenen teknoloji ve ideoloji etkileĢimi toplumların değiĢmesine temel 

teĢkil eden iĢlevsel olgular olarak kabul görür. 
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Sürekli ilerleme halinde olan teknoloji toplumların değiĢmesini de sürekli kılar. 

BaĢka bir deyiĢle toplumlar sürekli bir değiĢme halindedir. Toplumsal değiĢmenin yönünü 

belirleyenler ise gerek dünya genelinde yaĢanan geliĢmeler gerekse toplumun kendi 

içyapısında bulunan sosyo-ekonomik ve sosyo-politik dinamiklerdir. Dolayısıyla değiĢme 

ileri olabileceği gibi geriye doğru da yönlenebilir. Ancak Eisentadt, Lerner gibi 

modernleĢme kuramcıları toplumsal değiĢmeyi linear bir çizgide tanımlamıĢ, sürekli 

ilerleyen toplumsal geliĢmeler olarak belirlemiĢtir. Bu durumda Batı merkezli toplumsal 

değiĢme modeli dünyanın geri kalan ülkeleri için örnek teĢkil etmeli ve modernleĢmek için 

Batı‟nın geçirdiği süreçler takip edilmelidir.  

 

Ancak, toplumsal değiĢmenin „modernleĢme‟ olarak nitelenen bu modelinin 

her toplum için geçerli olmadığı görüĢü son dönem çalıĢmalarda oldukça sık 

bahsedilmekte, Batı-dıĢı modernizm, kültürlerarasılık ve çok kültürlülük olguları yoğun 

tartıĢmalar ile devam etmektedir. Böylece toplumsal değiĢme içinde barındırdığı „değiĢme‟ 

kavramına paralel olarak yeni tanımlara ve değerlendirmelere açık bir olgu olarak 

karĢımızda durmaktadır.  

 

I.2. Sosyal Teoride Toplumsal Cinsiyet 

Modern sosyal teoride toplumsal cinsiyet kavramı, kuramcılar tarafından 

„toplumsal cinsiyet‟ baĢlığıyla ayrı bir Ģekilde ele alınmamıĢtır ancak sosyal teoriler 

içerisinde kadın ve erkek rolleri kuramlar içerisinde tartıĢılmıĢtır. Böylelikle hem kadın 

kimliğine hem de toplumsal yaĢama doğrudan etkileri göz ardı edilemeyecek baĢlıca 

kuramlar içerisinde bu rollerin ele alınıĢ biçimleri eleĢtirel bir yaklaĢım ile 

değerlendirilecektir.  
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I.2.1. Yapısal ĠĢlevselcilik Kuramı ve Toplumsal Cinsiyet 

Yapısal iĢlevselcilik kuramının temeli ilk sosyolog AugusteComte‟untoplumsal 

statik ve toplumsal dinamik olarak kavramsallaĢtırdığı toplum sistemindeki yapı ve iĢlev 

arasında kurulan iliĢki ile atılır. Hatta Coser‟a göre Comte, toplumsal fenomenlerin 

sonuçlarını dikkate almasının yanında bütün bu fenomenlerin birbiriyle bağlantılı olduğunu 

vurguladığından toplumun ilk işlevselci çözümleyicilerinden biri olarak kabul görmelidir 

(Coser, 2008:31). Comte‟tan sonra yapısal iĢlevselcilik fikrini geliĢtiren diğer önemli 

isimler Ġngiliz sosyolog HerbertSpencer ve Fransız sosyolog Emile Durkheim‟dır. 

Toplumsal sistemi çözümlemede organizma ve toplum arasındaki benzer ve farklı 

iĢleyiĢlere dikkat çeken ve toplumu ontolojik bir varlık ve bütün olarak ele alan ilk 

sosyologlar kendilerinden sonraki dönemi etkilemiĢtir. Özellikle 1940 ve 50‟li yıllarda 

çağdaĢ sosyolog TalcotParsons‟ın çalıĢmaları ile önemli bir ivme kazanan yapısal 

iĢlevselcilik modelinin önermeleri geçerliliğini korumaktadır. 

 

Yapısal iĢlevselcilere göre toplum denge ve uyum içinde ilerleyen bütünsel bir 

yapıdır. Denge ve uyumun sağlanması için ise toplumsal sistem, iĢleyiĢinde birbirinden 

bağımsız ancak karĢılıklı iliĢki ve bağlılık içinde olan ve katmanlaĢan alt sistemlere (aile, 

din, siyaset, ekonomi, vb.) ayrılır. Parsons yapının kurumlardan oluĢtuğunu ileri sürer ve 

normatif formlar ve gerçekte olması gerekenlere yönelik birbirine karĢıt olan talepler 

arasında denge kurduğu için kurumların sabit ve „durağan yapıyı‟ temsil ettiğini belirtir 

(Procter,1980). Normatif değer yargılarına uyum olmaksızın birey toplumla bütünleĢemez 

ve toplum ilerleyemez. Böylece uyum ve düzen toplumsal değiĢmenin itici gücünü 

oluĢturur.   
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Parsons‟ın öğrencisi Robert Bellah‟a göre, her zaman normatif bir düzen içinde 

olan toplum tanımı, Parsons‟ın insana dair görüĢlerinin temel dayanağını oluĢturur 

(Rajagopal,2014). Söz konusu normatif düzen ortak ahlaki değerlerin paylaĢıldığı ve 

bireyler arasında bir konsensüsün oluĢtuğu toplumsal sistemdir. Eğer her birey toplumdaki 

statüsüne (toplumdaki yeri) yüklenen rolleri gerektiği gibi yerine getirirse toplumsal denge 

ve bütünlük sağlanır.  

 

Toplum içerisinde birlikte yaĢayan, birbirinden farklı özelliklere sahip insanlar 

sosyalleĢme, sosyal kontrol ve rollerin gerektiği gibi oynanması süreciyle temel değerler 

sistemi oluĢturup uyum ve bütünlük içerisinde yaĢarlar ve aile kurumu söz konusu 

sosyalleĢme sürecinin en etkili aracıdır (Slattery, 2010). Toplumsal norm ve değerler aile 

yoluyla topluma aktırılır. Böylece anne ve babanın yani kadın ve erkeğin sahip olduğu 

statü gereği oynaması gereken rolleri vardır. Bu roller temel değerler sistemi içinde 

tanımlanır. Toplumlar kendilerini yeniden üretebilmek için cinsiyetin biyolojik olgularıyla 

bağdaĢ zorundadır ve böylece iĢlevsel kuramın temel argümanlarından biri olan 

çekirdekaile modeli üzerinde toplumlar temellenir (Connell, 1998). Çekirdek aile 

içerisinde kadının rolü toplumun devamlılığı için üremek ve duygusal temelli iĢlevleri 

(çocuk bakımı, sevdikleri için yemek veya temizlik yapma gibi) yerine getirmektir. Bu 

rolün karĢıtı olarak, erkek baba statüsü ile rasyonel temelli iĢlevler (çalıĢıp evi 

geçindirmek, aileye dair önemli kararları vermek gibi) ile yükümlüdür. Bu toplumsal 

cinsiyet rolleri sonraki nesillere de aktarılarak toplumda uyumun ve dengenin varlığı 

devam ettirilmelidir.   

 

Yapısal iĢlevselciliği disiplinler arası bir modele dönüĢtüren ve toplumsal 

sistemi yalnızca sosyolojik değil aynı zamanda psikolojik, kültürel ve organik çalıĢmalarla 
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ele alan Parsons, öne sürdüğü statü ve rol kavramları ile toplumsal cinsiyeti 

normatifleĢtirerek uyum sürecinin merkezi kavramlarından biri haline getirmiĢtir. Bu 

durumun temel sebebi toplumsal düzenin devamlılığını garanti altına alacak olan aile 

kurumunu sağlam ve sarsılmaz temeller üzerinde inĢa etmektir.    

 

I.2.2. ÇatıĢmacı Kuramda Toplumsal Cinsiyet 

Toplumsal yapının değiĢmesi ve toplumun ilerlemesi için uyum ön koĢulunu 

arayan iĢlevsel teorinin aksine, toplumsal değiĢmenin itici gücü olarak merkezine çatışma 

kavramını koyan çatıĢmacı kuram toplumu dinamik bir yapı olarak ele alır. Bu dinamik 

yapı sürekli bir değiĢime ve geliĢime halindedir ve bunu sağlayan Ģey toplumsal güçlerin 

birbirleri ile durmadan çeliĢip çatıĢmasıdır.    

 

Gerek teorik gerekse pratik alanda çatıĢmacı kuram denilince ilk akla gelen 

isim Karl Marx‟tır. Ġnsanlık tarihinin sınıf çatıĢmaları tarihi olduğunu ileri süren Marx, 

belli bir toplumda görülen ekonomik üretim biçiminin toplumsal, siyasal ve manevi yaĢam 

süreçlerinin genel niteliğini belirlediğini savunur (2005). Dolayısıyla üretim biçiminde 

gerçekleĢecek herhangi bir değiĢme toplumsalı da yeniden Ģekillendirecektir. Toplumsal 

yaĢamın ekonomik üretim sürecini Hegel‟e dayanan diyalektik yöntem ile analiz etmeye 

çalıĢan Marx‟a göre üretim güçleri, toplumun durumu ve bilinç birbiriyle çeliĢmeye 

mahkûmdur çünkü değiĢme, diyalektik yöntemin öne sürdüğü tez, anti-tez, sentez süreci 

sonunda gerçekleĢir (2005).  

 

Marksist çatıma kuramında temel analiz ekseni üretim sürecidir. Kapitalist 

üretim biçiminin ekonomik ve siyasi sonuçlarını burjuva sınıfı ve iĢçi sınıfı arasındaki 

uzlaĢmaz çeliĢkiyle açıklayan bu çatıĢma kuramı, sonraki dönemlerde MaxWeber 
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tarafından eleĢtirilecektir. Weber çatıĢma kuramına yeni parametreler kazandırır. ÇatıĢma 

kuramını geniĢleten eklemleme ve eleĢtirileri ile Weber, üretim sürecinden ziyade tüketim 

tarzlarının da sınıflandırma için dayanak oluĢturabileceğini; iktidarın kökenin yalnızca 

ekonomi iliĢkilerde değil geniĢ ölçekli bürokratik örgütlerde de gözlenebileceğini ve 

yabancılaĢmanın, kapitalizmin değil rasyonelleĢen ve merkezi olarak koordine edilen 

herhangi bir üretim sisteminde de kaçınılmaz olduğunu ileri sürer (Coser, 2011).    

 

ÇatıĢmacı sosyal teoriye farklı boyutlar kazandıran bir diğer önemli isim olan 

Alman sosyolog RalphDahrendorf çatıĢmayı sınıf ekseninden güç ve otorite iliĢkilerine 

doğru geniĢletir. Dahrendorf‟a göre her türlü çatıĢmaların odak noktasında güç kavramı 

vardır ve sosyal ve siyasal otorite eĢit dağıtılmaması çatıĢmaların esas temelini oluĢturur 

Dolayısıyla sınıf dayanıĢmasından çok aynı güç ve otoriteye sahip toplulukların çıkar 

grupları oluĢturur ve oluĢan bu gruplar sürekli birbirleri ile çatıĢma halindedir. ÇatıĢmanın 

sebebini ise otoriteye sahip olup yöneten grup olma istencidir.  

 

ÇatıĢmacı yaklaĢımın birbirinden farklı temeller üzerinde kendisini yeniden 

yapılandırması, toplumsal cinsiyet kavramının teori içerisindeki yerinin de farklılaĢmasına 

neden olur. Yapısal iĢlevselci modeldeki gibi aile iĢlevinin veya kadın ve erkeğin 

toplumdaki statülerinin kesin çizgiler ile belirlenmesinin aksine Marksist çatıĢmacı 

kuramda aile, kapitalist üretim iliĢkileri içerinde ekonomi temelli analiz edilmiĢtir. Kadının 

aile içerisindeki konumu da erkeğe göre değil kapitalizme göre ele alınmıĢtır. Ailenin 

patriyarkal temellerinin varlığını kabul eden Marx, bu temeli burjuva sınıfı aile modeline 

atfeder. Dolayısıyla iĢçi sınıfının aile kurma biçimi veya ev içi iĢ bölümü gibi olguların 

kadın ve erkek arasında yarattığı -iĢçi sınıfı içerisinde dahi- eĢitsizliğe değinmez. Engels, 

ailenin kökenlerini irdelediği kitabında soy ağacının yalnızca ana tarafından 
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gösterilebileceğini, kadın-soy-zincirinin tanındığı belirterek tarihte bir dönem 

anaerkilliğinvar olduğunu savunur. Kadının bu avantajlı konumunun özel mülkiyetin 

ortaya çıkıĢı ile yok olduğu çünkü erkeklerin mülkiyet hakkını ellerinde tutarak ataerkil 

aile yapısını ortaya çıkardığı analizi Marksist kuramın kadın üzerinden tartıĢtığı ilk 

argümandır. Engels kapitalist toplumun özel mülkiyet iliĢkisinde kadınların kurtuluĢunun 

ilk öncülünün toplumsal sanayiye girmek olduğunu savunur (Mitchell, 2006). Ücretli 

emeğe dâhil olan kadınlar böylece aile içindeki köle konumlarından kurtulacaklardır. Fakat 

bu tartıĢmalarda ve daha sonraki süreçlerde kadın aileden bağımsız bir kimlik olarak ele 

alınıp, onun erkeklere göre olan konumu irdelenmez. Savran‟a göre bunun en önemli 

sebebi, Marx ve Engels aileyi tahlil ederken yalnızca ekonomik üretim iliĢkilerine bakmıĢ 

olmasıdır; oysa ki kadının gerek kapitalist pazar içerisindeki yerini gerekse aile 

içerisindeki konumunu doğru tespit etmek için yeniden üretim kavramının da kapitalist 

sistem analizi içine dâhil edilmesi gerekir (2004).  

 

Marksizm, kadının kurtuluĢunun insanlığın kurtuluĢu olan devrimde 

gerçekleĢeceğini savunarak kadının ev içi emeğini görmez. Dolayısıyla çatıĢmacı kuramın 

en etkili teorisi olan Marksist teoride kadınların ev iĢi, çocuk doğurma ve bakım gibi 

toplumsal cinsiyet rolleri doğal görülmüĢ aile içine hapsedilerek kuramsal analizin dıĢında 

tutulmuĢtur. Bu durumun eleĢtirisini daha sonra sosyalist feminist kuramcılar yapacak ve 

ataerkilliğin kapitalizme eklemlenen yapısını açığa çıkaracaktır. Weber ve Dahrendorf‟un 

Marksizm ile olan iliĢkisi gibi, sosyalist feminist kuram da üretim ve yeniden üretim 

kavramlarını yeniden ele alıp kadınların ev içerisinde harcadığı karĢılıksız emeğin meta 

analizine dâhil edilmesi gerektiğini savunarak, Marks ve Engels‟in teorisini geniĢletir.   
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I.2.3. Psikanaliz Kuramlarda Cinsellik ve Cinsiyet 

 

Psikanalizin ortaya çıkıĢına kadar ruh sağlı bozuklukları fizyolojik nedenlere 

bağlanıyor, vücutta veya beyinde bulunan bazı sıvılarından kaynaklandığı kabul edilen bu 

rahatsızlıklar ilaç, hipnoz, elektrik Ģokları gibi tedavilerle iyileĢtirilmeye çalıĢıyordu. 

Dolayısıyla hekim ve hasta arasında hiyerarĢik bir tedavi süreci baĢlıyor ve hasta kiĢi adeta 

bir nesne gibi hekimin ellerinde çeĢitli deneylere tabi tutularak iyileĢtiriliyordu. 

 

Freud ise aynı tarihlerde Charcot‟un rehberliğinde hipnozla tedavi yönteminde 

kendini geliĢtiriyor, hipnoz ile hastanın, hastalık öncesi dönemine inerek sorunun 

kaynağını keĢfetmek için çalıĢmalar yapıyordu. Psikanaliz yöntem bu çalıĢmaların birikimi 

sonucu ve Breuer‟in çalıĢmaları sonucu ortaya çıkmıĢtır. Psikanalizin konuyla ilgili her 

kitapta yer alan ve aĢina olduğumuz tarihsel doğuĢ hikâyesinde Joseph Breuer ve hastası 

Anna O. vardır. Breuer hastasını ilaç ile tedavi etmek yerine konuĢturarak, sıkıntının 

kaynağını bulmaya çalıĢarak tedavi etmeyi baĢarmıĢtır. Freud da benzer yöntemi 

kullanarak hastalarını iyileĢtirdiğini görmüĢ ve 1893 yılında ikisi birlikte Histeri Üzerine 

Çalışmalarkaleme almıĢtır. Böylece yüzyılı aĢkın tartıĢmaları da beraberinde getiren 

psikanaliz, bilimsel bir tedavi yöntemi olarak doğmuĢ olur. 

Bu bölümde bizi ilgilendiren temel olgu, Freud‟un psikanaliz yönteminin 

odağında yer alan „cinsellik‟ çözümlemeleridir. Bu çözümleme çocukluk ile baĢlar. Bellah 

Habip, çocuğun bilinçdıĢı kanallarla ona iletilen bilgileri kullanarak kimlik oluĢturduğunu 

ve bu kimliğin ayrıca onun cinsel kimliğini de oluĢturduğunu böylece çocuk ebeveynin üst 

benliğine özdeĢleĢtiğini belirtir (2012).   
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Kız ve erkek çocukta, cinsiyet farkı olmadan her bireyin deneyimlediği, oral, 

anal, fallik, gizillik, üretkenlik dönemlerindeki ortaklık, Freud‟un ödipal iliĢki 

çözümlemesi ile kadınlar aleyhine bozulur.  Babaya yönelik arzunun tatmin 

edilememesinden kaynaklanan acıdan zevk alma (çocuk doğurmaktan, cinsel birleĢmeden);  

penis kıskançlığının sonucu olan zayıf bir üst benlik ve aĢağılık kompleksi ve tatmin 

olmayan ödipal arzunun giderilmesi için edilgin amacı olan sevilmeye yönelme 

(Mitchell,1984) gibi sonuçlar bastırılan cinsellikten kaynaklanır. Bu sonuçlar da kadını 

erkeğe göre daha aĢağıda konumlandırır. Böylelikle, Freud‟a kadar var ola gelmiĢ olan 

erkek egemen sistem tarafından kadının ikincil konumu, cinselliğin psikanalist çözümüzü 

ile bilimsel bir dayanağa kavuĢur.      

 

Elbette Freud‟un kadın cinselliğine dair bilimsel kanıtları da bulunan 

yukarıdaki sonuçlar gerek feministler ve kadın psikanalistler gerekse postmodernistler 

tarafından eleĢtirilir. „Cinsellik tertibatı‟ olarak adlandırdığı deneyletici mekanizma ve 

kurumlar içerisine psikanalizi de dâhil eden Foucault, teknik yöntemleri bağlamında 

cinselliğin itirafını aile egemenliği dıĢına taĢır görünen psikanalizin cinselliğin merkezinde 

bulduğu Ģeyin evlilik bağı yasasının, evlenmenin, akrabalığın ve ensestin birbiri ile olan 

devinimi olduğunu söyler (2010). Öyleyse psikanalizin„bireysel‟ bilinçaltı çözümlemesi ile 

anne-baba-çocuk üçgeninde ortaya çıkan cinsel bastırmaları, dürtüleri bilince çıkararak 

egemen aile söylemeni olumlayan bir yöntem olduğunu söylemek yanlıĢ olmayacaktır.  

 

Psikanalizin kadın cinselliğine yönelik çıkarımlara yine psikanaliz içinde, 

psikanalitik yöntem kullanılarak karĢı tezler de öne sürülür. Karen Horney, diĢilik ile ilgili 

psikanalitik kuramların erkek fantezileri olduğunu belirtir ve kız çocuklarda penis 

kıskançlığı varsa erkek çocuklarda da „doğurma kıskançlığı‟ olduğunu ileri sürer 
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(Mitchell,1984‟te belirtildiği üzere). Böylece Horney psikanalize sosyolojik bir vurgu 

ekler.  

 

BettyFriedan, SchulmithFirestone,  ve Kate Millet farklı açılardan Freud‟un 

kadın cinselliğine yönelik söylemleri ele almıĢ ve feminist süzgeçten geçirerek 

eleĢtirmiĢlerdir. Friedan, Freud‟un keĢiflerinin belli bir kültür içinde sınırlandığını, 

yalnızca Viktorya çağının Viyana‟sında yaĢayan orta sınıf kadınları kapsadığını böylelikle 

kuramlarının miladını doldurduğunu öne sürer. Firestone göre ise, ödipkompleksinin 

sebebi olarak çekirdek aileyi iĢaret eder ve bireysel gerçeklikten ziyade toplumsal 

gerçekliğe önem verirken Kate Millet de benzer Ģekilde toplumsal hipotezi göz ardı ettiği 

için Freud‟u eleĢtirir (Mitchell, 1984‟te belirtildiği üzere). Bahsi geçen feminist 

kuramcıların eleĢtirilerini birer cümle ile özetlemek elbette zor fakat tartıĢılan temel 

argümanlar üzerine ön bilgi sahibi olmamızı sağlayarak feminist akımın Freud‟a yönelik 

tutumu hakkında bizlere ipucu verebilecek nitelikte alıntılardır.    

 

  I.2.4. Toplumsal Cinsiyetin Kuramsal EleĢtirisi  

Toplumsal cinsiyet olgusu gerek feminist teoriler içerisinde gerekse sosyoloji 

ve psikoloji kuramlarında farklı boyutları ile ele alınır. Kadınlık ve erkeklik olarak da 

tanımlanan toplumsal cinsiyet rollerinin kadınlar açısından olumsuz sonuçları toplumsal 

cinsiyet çalıĢmalarının odağında yer alır. Bu çalıĢmalar, kadın ve erkek arasındaki 

hiyerarĢik iliĢkiyi, bu hiyerarĢinin tarihsel ve psikolojik nedenlerini ele alarakkadının ve 

erkeğin toplumdaki konumunusorgular.  

 

Toplumsal cinsiyet uzun bir süre kadın çalıĢmalarının ve feminist kuramların 

temel sorunsalı olarak ele alınmıĢsa da20. yüzyıla gelindiğindekarĢıt teoriler üretilmeye 



18 
 

baĢlanır. Toplumsal cinsiyet çalıĢmalarının merkezinde yer alan ikili cinsiyet (kadın ve 

erkek) algısına yönelik eleĢtiriler post yapısalcılar tarafından gelir. Bu eleĢtirilerin temel 

dinamiğini cinsiyetin yalnızca iki kategoriye indirgenerek tartıĢılması oluĢturur. Post 

yapısalcılara göre toplumsal cinsiyet kavramı, tüm eleĢtirel boyutlarına rağmen, bedenin 

potansiyelini sınırlayan bir söylem üzerine kurulmuĢtur. Bedene belirli bir cinsiyetin 

(kadın veya erkek) atfedilmesi bireyin doğduğu andan itibaren kadınlıklar ve erkekliklerle 

kuĢatılması anlamına gelir ve sonuç olarak heteroseksüellik yeniden meĢrulaĢtırılır. 

      

Foucault‟nun, beden pratiklerinin iktidar tarafından düzenlenerek söylem 

içerisine hapsedilmesi sonucu iktidarı tarafından cinsiyete yapay ve kategorik anlamlar 

yüklendiği ve bu kategorilerin kendisini oluĢturan güç iliĢkilerini gizleyip yaygınlaĢtırdığı 

argümanı, JudithButler‟a cinsiyeti yeniden sorgulayabileceği bir zemin yaratmıĢtır 

(Direk,2012). Kadın ve erkek cinsiyet kategorilerinin var olduğu, aralarındaki hiyerarĢik 

iliĢkinin tarihsel bir takım sebepler sonucunda oluĢtuğu görüĢüne dayanan farklılıkçı 

feminist kuramlara karĢı Butler, cinsiyet ve toplumsal cinsiyet arasındaki ayrımı 

reddederek, cinsiyetlibeden olgusunun kendisinin zaten tanımlanmıĢ, verili bir cinsel 

kategori oluĢturduğunu iddia eder. Toplumsal cinsiyet kavramı doğal olanın toplum 

tarafından dönüĢtürüldüğüne iĢaret ettiğinden bedenin kendisine özgü pratik ve 

dinamiklerinin toplumsallaĢma süreci sonucunda kadın ve erkeğe yüklenen rollere 

dönüĢtüğünü vurgular. Artık kadın bedeni çocuk doğuran, emziren, büyüten olarak annelik 

rollerini benimseyen ve özel alanda konumlanan cinsiyet kategorisini iĢaret eder. 

Toplumsal cinsiyet rollerinin tarihsel olarak doğallaĢtırılması, kavramın içinde yer 

alancinsiyet olgusunun analize tabi tutulmasını gerektirir. 
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Butler‟a göre, cinsiyet tanımlanan Ģekli ile aslında hep toplumsal cinsiyete 

iĢaret eder ve beden en baĢtan kültürel anlamlarla tanımlandığından anatomik bir 

oluĢsallığa sahip değildir (2008). Böylece doğal olan ile tarihsel olan arasına çekilen 

keskin çizgi belirsizleĢmeye, muğlâklaĢmaya baĢlar. Beauvoir‟un tezinin dayanağını 

oluĢturan ve ikinci dalga feminist hareketin odağındaki kavram olantoplumsal cinsiyet, 

cinsiyet kategorisinin ikili yapısı (kadın/erkek) üzerinden sınırlı bir beden pratiği tanımlar. 

Oysa Lacan‟nın kuramını da iĢe koĢan Butler için “heteroseksüel kimliklerin „gerçekliği‟ 

uygulama ve temsil yoluyla bir Ģekilde kendini köken olarak ve her türlü taklidin zemini 

olarak kuran bir öykünmeyle oluĢmuĢtur. …. Ontolojik yolla pekiĢtirilmiĢ „erkek‟ ve 

„kadın‟ fantazmaları, gerçek‟in zeminleri, kökenleri, normatif ölçüsü olarak takdim edilen 

ve teatral Ģekilde üretilen sonuçlardır.” (2007). Bireyin özneleĢme sürecinde geliĢen bir 

olgu olarak cinsiyet, psikanalist yaklaĢım ile analiz edilir ve böylece Butler‟ın taklit, 

dıĢlama, performans gibi pratik mekanizmaları açıklamasına olanak sağlar. 

 

Butler‟ın kuramsal çalıĢmalarının yanı sıra toplumsal cinsiyet ve cinsiyet 

arasındaki iliĢkili ve çeliĢkili durum farklı yaklaĢımlar tarafından da tartıĢılmıĢtır. 

Delphy‟nin çalıĢmasında cinsiyet, toplumsallaĢma sürecine dâhil olmadan önce, en baĢtan 

tarihsel olarak anlam ifade eder. Üreme iĢlevinin ayırt ettiği iki farklı insan kategorisi 

cinsiyet ile özdeĢleĢtirilir ve doğallaĢtırılır. Toplumsal cinsiyet de artık doğal olarak 

algılanır ve tümüyle yapıdaki eĢitsizlikler ve hiyerarĢiler tarafından toplumsal olarak inĢa 

edilen bir olgu haline gelir (Savran, 2004‟te belirtildiği üzere). Böylece, tartıĢma post 

yapısalcılığın özne odaklı analizinden daha somut bir zemine çekilir ve tarihsellikyaklaĢımı 

yeniden iĢe koĢulur. Delphy, köken mitlerini ve erkek üstünlüğünün doğal sebeplerini 

bulmaya çalıĢan soruları tarih dıĢı olarak kabul eder toplumsal bir iliĢki için hiç bir doğal 

neden bulunmadığı görüĢü ile bu üstünlüğü yıkar (Connell, 1998).   
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Gerek Butler gerekse Delphy, toplumsal cinsiyetin doğrudan anatomik 

farklılıkları imlediğini savunmuĢ ve direkt olarak cinsiyetin kendisini kuramlarının odağına 

almıĢtır. Psikanalitik süreçlerin ve tarihsel dinamiklerin cinsiyet hiyerarĢisinin kurulması 

üzerine etkilerini ortaya çıkarmaya çalıĢan bu kuramcıların yanı sıra, Chodorow ve Connell 

dacinsiyet ve cinselliğin oluĢum süreçlerini psikolojik ve toplumsal süreçler ile birlikte ele 

alarak açıklamaya çalıĢır. Chodorow kadınlık psikolojisini açıklamaya çalıĢırken duygusal 

geliĢmenin kökenlerini biyolojide değil toplumsalda arar. Connell ise toplumsal cinsiyet 

kavramı ve onun kökenlerini tartıĢırken ikili (doğal/toplumsal) bir yapı benimser:  

“Toplumsal olan, köklü biçimde „doğaldıĢı‟dır.…Ama bu doğaldıĢılık, doğayla tamamen 

bağlantısız olma ya da doğadan kökten biçimde ayrılma anlamına gelmez. Tersine, toplumun doğaldıĢılığı 

doğayla kurulan belirli tipte bir bağlantıyla (pratik aracılığıyla) sağlanır.…Toplumsal ve doğal yapılar 

arasındaki bağlantı, nedensellik değil pratik uygunluk iliĢkisidir.”(1998).  

 Bedenin söylem dıĢı pratikleri (homoseksüellik, seks, doğurma, emzirme, 

hastalanma, ölme, vs.) doğal olanın göstergeleriyken, kadınlık ve erkeklik ise doğal dıĢıdır 

ve toplumsal olarak inĢa edilir. Dolayısıylabedenin durağan olmayan, akıĢkan 

potansiyellerini fark etmek ikili cinsiyet (kadın-erkek) kategorisinin ötesine geçerek 

düĢünmeyi sağlayacağındancinsiyet ve cinselliğin çeĢitliliği de kendiliğinden açığa çıkmıĢ 

olur.Böylece doğal olanın kendisine kuĢku ile yaklaĢmak yerine onu toplumsal cinsiyet 

analizlerinin içinedâhil etmek gerekir.    

I.3. Kimlik ve Sosyal Kimlik 

Toplumsal değiĢme ve toplumsal cinsiyetten sonra çalıĢmanın bir diğer 

sacayağını oluĢturan kavramkimliktir.Bireysel ve toplumsal süreçler sonucuedinilen 

kimliklerintoplumsal yaĢamı düzenleyici etkileri olduğu gibi gruplar arası çatıĢmalara 
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neden olabilecek sonuçları da vardır. Kadınlar açısından kimliğin bu boyutlarını 

tartıĢmadan önce kimliktanımlarına ve kuramlarına değinmek gerekir. 

 

Çocukluk yıllarında Ģekillenmeye baĢlayan kimlik, gerek bireysel gerekse 

sosyal olarak kiĢinin kendisini var etmesinin ve baĢkaları ile iliĢki kurabilmesinin önemli 

bir aracıdır.ÇeĢitlenen bu iliĢkiler ve var oluĢ biçimleri kimliğe yönelik birbirinden farklı 

kategorik ayrımları da beraberinde getirir. Ancak çalıĢmanın geneli dikkate alındığında 

kimlik kuramların tümüne değinmek zor olacağından bu baĢlık altında yalnızca bireysel ve 

sosyal kimlik üzerinde durulacaktır.Bu iki temel kimlik kavramı dıĢında ilerleyen 

bölümlerde kadının içerisinde bulunduğu toplumsal süreçler dikkate alınarak kimlik 

tanımları çeĢitlenip değerlendirilecektir. 

 

Bireysel kimlik kavramı, bireye özgü özellikler (giyim tarzı, yeme-içme 

alıĢkanlıkları, hobiler, zevkler, vs. gibi) iletanımlanır ve kimliğin bu yönü daha çok kiĢinin 

kendi benlik algısı ve benlik olumlaması ile ilgilidir. Bu yönüyle bireysel kimlik kiĢiler 

arası etkileĢimde önem arz etmesine rağmen toplumsal bir inĢaya tabi değildir. Nitekim 

Fearon da bireysel kimliğimizin aynı zamanda bizi diğer bireylerden ayıran sosyal bir 

kategoride olabileceğini ancak bu sosyal kategorinin bireysel kimlik için zorunlu bir olgu 

olmadığını belirtir. Zira kendisini sosyal bir kategori içinde tanımlamayan bir kimse de 

bireysel kimliğe sahiptir (1999).  

 

Kimliklerin inĢa sürecisinde benliğin yanı sıra oldukça önemli olan bir diğer 

kavram ise ötekidir. Herhangi bir toplumda kültürel kodlarla inĢa edilen kimlikler ulus, 

etnisite, sınıf, cinsiyet, meslek gibi sosyal kategoriler içerisinde kendi tanımlarını öteki 

üzerinden yapar. Hall‟ın çalıĢmasına göre bir kiĢi durduğu yerden yalnızca ötekine 

bakabilir. Ötekine bakarak kiĢi kendisini tanımlar. Ve bu anlayıĢa göre içerisi/dıĢarısı, ait 
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olanlar/ait olmayanlar, tarihleri yazılı olanlar/bağımlı ve konuĢulmayan bir tarihe sahip 

olanlar arasındaki sınırları ters yüz eder. Böylece söylemdeki bu ikilik öteki‟ninben‟e bir 

gereksinimi olduğunu, kimliğin ötekinin bakıĢı ile yazıldığını gösterir. Dolayısıyla kimlik 

büyük ölçüde verili bir metnin menzili içinde bulunur (Karaduman, 2010‟da belirtildiği 

üzere).Böylece, kimlikler kendi tanımlarını öteki olmadan yapamaz. Kategoriler üzerine 

kurulu olan toplumda kimlik de bir birey veya grubun kendini diğerleri üzerinden 

tanımlanmasından ve dolayısıyla diğerlerinin var olduğu bir alanda konumlanarak var olur 

(Bilgin, 2007).  

 

Kimliğin oluĢum sürecinde psikolojinin ve çevrenin etkisine vurgu yapan 

Eriksonise psikososyal geliĢim kuramında, bireyin yaĢam boyunca çevresiyle etkileĢim 

içinde olduğunu belirtir ve bireyin biliĢsel, duygusal ve toplumsal olarak sürekli geliĢtiğini 

belirterek disiplinler arası bir yaklaĢım sergiler. Kuram bu yönüyle her birey için aynı 

kimlik geliĢim evrelerini öneren diğer psikanalitik kuramlardan ayrılır ve kimliği salt 

bireyin biliĢsel olarak oluĢturduğu genel geçer bir olgu olmaktan çıkarıp kültür faktörünün 

önemine dikkat çeker. Böylece bireysel kimliklerimizin de aslında sosyal bir yön içerdiğini 

belirtmek yanlıĢ olmaz.  

 

Her birey hâlihazırda belirlenmiĢ bir toplum yapısı içine doğar ve bireyin 

edindiği kimlikler bu yapının kültürü ve değer yargılarıyla Ģekillenir. Ait olunan sosyal 

kategorilere göre kiĢi kimliğini ve benlik algısını belirler. Böylece kiĢisel olarak tercih 

ettiğimizi var saydığımız bireysel kimliklerimiz de gerçekte verili ve önceden belirlenmiĢ 

bir toplum yapısının parçasıdır ve bundan dolayı kimlik, ontolojik özsel bir gerçeklik değil, 

bir inĢa ürünü olarak tanımlanabilir. Bilgin‟in de iĢaret ettiği gibi kimlik inĢası tarihsel bir 

nitelik taĢır ve bireylerin öznelliği ile ilgili boyutlara sahip olması bunun aksini göstermez, 
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zira bizzat bireyin kendisi de tarihsel bir inĢa olarak görülebilir (2007). Söz konusu tarihsel 

süreçlerden Bilgin‟in kastettiği dönem ise modernizmdir. Geleneksel toplumlarda birey 

kavramı olmadığı için benlik ve kimlikten söz etmek olası değildir. Modernizmi baĢlatan 

süreçler ile birlikte kimlik tartıĢmaları da sosyal teoriye girer ve yirminci yüzyılda cinsel 

kimlikten, etnik kimliğe, ulus kimliğinden sınıf kimliğine kadar geniĢ bir yelpazeye ulaĢır. 

Böyle geniĢ bir tartıĢma alanına sahip olması aynı zamanda kimliğin değiĢen tarihsel 

koĢullardan etkilendiğinin de göstergesidir. 

 

  I.3.1. Toplumsal Bir ĠnĢa Olarak Cinsel Kimlik 

Kadın ve erkek olarak iki farklı cinsiye indirgenen cinsel kimliğin biyolojinin 

belirlediği bir öz mü veya sonradan edinilen bir kimlik mi olduğu tartıĢmaları oldukça 

eskidir. Cinsiyet üzerine yüklenen normlar ve kalıp yargıların oluĢumu; “kadınım” veya 

“erkeğim” demenin beraberinden getirdiği kiĢilik ve davranıĢ kalıpları; duyguların, 

düĢünce biçimlerinin, mesleklerin ve gündelik pek çok yaĢam pratiğinin iki kutuplu 

cinsiyet tezahürleri üzerine yürütülen tartıĢmalar, çalıĢmalar ve araĢtırmalar cinsiyet ve 

toplumsal cinsiyet kavramları üzerine yeniden düĢünmemizi gerektirir. Önceki bölümlerde 

farklı kuramsal yaklaĢımlar ile bağlantılı olarak ele alınmıĢ olan bu kavramları cinsel 

kimlik çerçevesinde yeniden tartıĢmak mümkündür. Böylelikle kadınlık ve erkeklik gibi 

toplumsal kategorilerin inĢası ve bununcinsel kimliğin sosyo-psikolojik sonuçlarına etkisi 

de değerlendirilebilir. 

 

Erkek ve diĢi olarak kategorileĢtirilenbedenlerin üremedeki iĢlevleri pek çok 

toplumsal karĢılığı bulunmaktadır. Örneğin, çocuk doğurma, emzirme gibi bedene özgü 

gerçeklikler çocuğu olsun olmasın tüm kadınlara annelik gibi kolektif birkimlik yükler. 

Anneliğin kadınlarda içgüdüsel olarak bulunduğu ve bu yüzden tüm kadınlardaanaç bir 
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yön olduğu görüĢü beden ile bağlantılı olarak mutlaklık kazanır. Bu ve benzeri 

yaklaĢımlara temel teĢkil eden kuram ise esasçılıktır. Esasçılık (özcülük) kadınlığı ve 

erkekliği birbirinin karĢıtı olarak tanımlamakta ve bu karĢıtlığı fizyolojik açıdan doğal 

kabul etmektedir. Rudman ve Glick esasçı inançların popüler olmasını iki temel sebebe 

bağlar. Birincisi hiçbir toplumsal kategori kadın veya erkek olma dikatomisi kadar belirgin 

değildir. Ġkinci olarak da kadın ve erkek bedeninin genel fiziksel özellikleri çok açık bir 

Ģekilde birbirinden farklıdır (2008). Bu bariz farklar cinsiyetlerin doğal sonuçları olarak 

kabul edilir ve cinsel kimliğin birbirine karĢıt tanımlanarak kabul edilmesini kolaylaĢtırır.  

 

Toplumsal cinsiyet kavramında somutlaĢan cinsel kimlik farklılıkları, kiĢilerin 

toplumsal iliĢkilerinde geçerli kılınan ölçütlerdir ve Parsons gibi farklılığı pekiĢtiren 

iĢlevsel teorisyenler tarafından kuramsallaĢtırıldığı gibi Chodorow ve Beauvoir gibi 

feminist eleĢtirel kuramcıların da baĢtan kabul ettiği birimsel (üniter) bir cinsel karakter 

modelidir (Connell, 1998).Connell, toplumsal cinsiyet yerine „cinsel karakter‟ kavramını 

kullanarak durumun toplumsal sonuçlarından ziyade cinsiyetin kendisi ile daha çok 

bağlantılı olduğunu vurgular. Tüm erkekler ve tüm kadınlar birimsel modelde belirli 

karakter kümeleri ile birbirinden farklılaĢtırılır ve bu farklılık üzerine bilimsel araĢtırmalar 

yaygınlaĢır. Böylece, erkeklerin sayısal kızların sözel yeteneklerinin geliĢmiĢ olduğu, 

duygusal zekânın ve empatinin kızlarda daha çok geliĢmiĢ olduğu, erkeklerin kızlara göre 

daha çok Ģiddet eğilimleri olduğu, vs. gibi araĢtırma sonuçları ile kadınlık ve erkeklik, 

bütün insanlarda ölçülebilecek homojen mizaç boyutları olarak örtük bir biçimde teorileĢir. 

Cinsiyete göre cinsel karakter de böylelikle oluĢur ve genelleĢir.  

 

 Cinsel kimliğin toplumsal yolla edinilerek değil doğal olarak oluĢtuğunu 

kabul etmek, cinsiyete yüklenen anlamların kadınlar aleyhine olan sonuçlarını da 



25 
 

doğallaĢtırmak anlamına gelir. Hiç çocuk doğurmayan kadınlara dahi anaç olmayı, fiziksel 

olarak zayıf ve çelimsiz bir erkeğe ise güçlü kuvvetli olmayı dayatan cinsel kimlik 

öğretilerinin biyolojik olduğuna dair görüĢler büyük oranda bilimsel olarak gücünü yitirmiĢ 

olmasına rağmen, kiĢiler arası iliĢkilerde, iĢ yaĢamında, ailede, vb. sosyal çevrelerde 

geçerliliğini korumaya devam eder. Toplumda yerleĢik olan bu genel geçer yargılara karĢı 

durmak, toplumdan dıĢlanma pahasına onları reddetmek çetin bir mücadele gerektiriyor 

gibi görünse de Kate Millet‟e göre ataerkil yorumlar keyfi olduğundanbu yorumların 

üzerimizdeki etkisi çok güçlü değildir(1987). Bunun belki de en önemli sebebi cinsel 

kimlik farklılıklarının kiĢisel iliĢkileri kontrol etmekten çok politik anlamda bir iktidar 

iliĢkisi oluĢturmak amacıyla inĢa edilmesidir. Millet bu inĢayı cinsel politika, yani cinsiyet 

üzerinden üretilen ayrımcı tahakküm iliĢkileri olarak tanımlar. Cins üzerinden yürütülen ve 

doğal olduğu kabul edilen bu farklılığın politik olduğunu iddia etmek, onu sorgulanabilir 

bir yapıya büründürür. Böylece kurulan iktidar ve tahakküm iliĢkileri çözümlenebilir ve 

ortadan kaldırılabilir bir hâl alır.  

 

I.3.2. Kimlik Kuramlarında Kadın ve Toplumsal Cinsiyet 

Kimlik kuramları kiĢinin kendi kimliğini hem bireysel hem de toplumsal olarak 

inĢa ettiği belirli süreçleri analiz eder. Genel olarak bireysel kimlik, rol kimliği, sosyal 

kimlik ve kolektif kimlik gibi baĢlıklarla ele alınan kimlik kuramları içerisinde kadın 

kimliği daha çok toplumsalı merkeze alan kuramlar içerisinde tartıĢılır. Toplumsallığa olan 

bu vurgunun sebebi kadın ve erkek olarak cinsiyetin ilk belirli toplumsal kategori olması 

ve kadın ve erkek kimliğinin de gerek biyolojik gerekse psikolojik açıdan toplumsal olarak 

inĢa edilmesidir. Dolayısıyla kadın kimliği literatürde daha çok rol kimliği teorisi, sosyal 
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kimlik ve kolektif kimlik kuramlarında ve toplumsal cinsiyet rollerinin analizinde ele 

alınmaktadır.  

 

McCall ve Simmons rol kimliği teorisini, bireyin belirli bir toplumsal konumda 

yerini alırken kendisi için belirlediği karakter ve rol çerçevesinde ele alır (Burke ve 

Reitzes, 1981‟de belirtildiği üzere). Birey kendisi için uygun gördüğü toplumsal rol içinde 

bir kimlik edinir ve günlük hayatındaki iliĢkileri de bu kimlik üzerinden belirler. 

Sahiplendiği toplumsal rol ile birlikte birey aynı zamanda bir kimlik de edinmiĢ olur. 

 

Rol kimliği kuramını kadın kimliği özelinde değerlendirdiğimizde tartıĢamaya 

“cinsiyet rolü” kavramını da dahi etmek gerekir. Bu da kadının toplumsal olarak nerede 

konumlandığı daha açık görmemizi sağlar. Cinsiyet rolü teorisi, bireyin “rolün 

öğrenilmesi”, “toplumsallaĢma”, veya “içselleĢtirme” süreçleri aracılığıyla toplumsal 

iliĢkilere yerleĢtirilmesini betimlemektedir (Connell, 1998). Böylece kadın, cinsiyeti 

sonucu belirlenen kadınlık rolünü toplumsallaĢma yoluyla benimser ve rolün gereklerine 

uygun davranarak normatif bir kadın kimliği edinerek kadınlığı içselleĢtirir.  

 

Sosyal kimlik kuramcıları bir önceki bölümde de tartıĢıldığı üzere, kimliğin 

toplumsal olarak inĢa edildiğini belirterek kültürün, çevrenin ve öteki kavramının bu 

inĢadaki rolü üzerine odaklanır. Sosyal psikoloji disiplini içerisinde, bireysel ve sosyal 

kimlik olarak iki temel kategorik ayırım yapmasına rağmen Goffman‟a göre kimlik, 

neredeyse hiçbir içsel etkisi olmayan kamusal bir performanstır ve bireysel kimlik kiĢinin 

baĢkaları tarafından bilinmesini istemediği yegâne özellikleridir (Lemert, 2011‟de 

belirtildiği üzere). Sosyal ve bireysel kimlik arasında yapılan bu ayırıma göre bireysel 

kimlikkamudan uzak mekânlarda oluĢur ve mahremiyet içeren bir karakteristiği bulunur. 

Sosyal kimlik ise yalnızca toplumsal bir bağlama oturtulur. Her toplumun kendisine özgü 
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iç dinamiklerinin de etkisi sonucu üretilen gruplar ve kategoriler oluĢturularak inĢa edilen 

sosyal kimliklerin temel dayanağını ise “öteki” kavramı oluĢturur. En eski kategori olan 

cinsiyet kategorisi içerisinde hem kadınlar hem de farklı cinsel eğilimi olan bireyler 

erkeğin karĢısında öteki olarak inĢa edilir. Olumsuzlanan kadın kimliği bilinç ve duygu 

açısından erkeğe göre ikincil bir konumda tanımlanır. Simon de Beauvoir‟un İkinci Cins 

kitabı bu argümana ıĢık tutacak niteliktedir.  

 

Kadın kimliği, rol ve sosyal kimlik teorilerinin yanı sıra kolektif kimlik 

içerisinde ve toplumsal hareketler bağlamında da tanımlanır. Kolektif kimlik, bireyin 

kendisini politik amacı olan bir grup içinde var etmesi ve kimliğini biz duygusu içinde 

oluĢturmasıdır.  Ortak değer yargıları ve çıkarlar sonucunda oluĢan kolektif kimlik, 

birliktelik, sürekli hareket halinde olma ve duygusal bağlılık kurma gibi üç temel 

karakteristiğe sahiptir (Eschle, 2011). Toplumsal cinsiyet teorilerine karĢı geliĢtirilen 

kuramlar ve feminist teoriler ataerkilliği sorgulayan politik söylemler de içerir. Sonuç 

olarak her kuram aynı zamanda kendi kolektif kimlik anlayıĢını da ortaya çıkarır ve bu 

kuramlar çevresinde toplanan kadınlar, toplumsal hareketler bağlamında ataerkiltoplum 

düzenini değiĢtirmeye yönelik örgütlenirler. Kadın hareketleri olarak bilinen ve ideolojik 

alt yapısı bulunan bu örgütlenmeler beraberinde farklı kadın kimliği/kimlikleri de 

oluĢtururlar. Sonraki baĢlıktakadın hareketleri bağlamındagörülen bu kimlikler ele 

alınacaktır.  

 

I.3.3. Kadın Hareketlerinin Ġdeolojik Örüntüleri Ġçinde Kadın 

Kimliği/Kimlikleri 

ModernleĢme, büyük keĢifler, sanayileĢme, demografik altüst oluĢlar, 

kentleĢme, kitle iletiĢim sistemleri, ulus-devletler, kitlesel toplumsal hareketler ve 



28 
 

kapitalist dünya pazarı gibi süreçler sonucu ortaya çıkan bir toplumsal değiĢme biçimidir 

(Berman, 2010). Bu süreçlerin neden olduğu toplumsal değiĢmeleri modernizm ve 

modernleĢme eksenlerinde anlamaya ve betimlemeye çalıĢan bilim insanları birbirinden 

farklı kuramlar öne sürmüĢtür. Sonraları modernizmi anlamak ve yorumlamaktan öteye 

geçerek eleĢtirel bir boyut kazanan bu kuramlar,toplumsal hareketler için 

deideolojikdayanak teĢkil eder.Kadın hareketlerine de temel oluĢturan ideolojiler 

çerçevesinde kadınlar kendi feminist sosyal teorilerini oluĢturmaya baĢlar.  

 

Liberalizm, Marksizm, varoluĢçuluk ve toplumsal cinsiyet gibi var olan 

ideolojilerde kadının görünmezliğine eleĢtiri temelinde ortaya çıkan ilk feminist teorilerde 

kadınlar kendi söylemlerini bu ideolojilere eklemleyerek veya onları eleĢtirerek ilerler. 

Yeni bir ideolojik çerçeve oluĢturmadan önce genel geçer makro sosyal teorilerdeki 

boĢluklara iĢaret edenilk kadın kurtuluĢu teorisyenleri, kendilerinden önceki kuramların 

kavramlarını ve düĢüncelerini ödünç olarak alır. Ancak en baĢtan kendi ideolojilerini 

geliĢtiren radikal feminist teori, eko-feminizm, queer teorisi gibi farklı yaklaĢımlar da daha 

sonra sosyal teorilerde yerlerini alacaktır. 

 

Liberal feminizm kadın hareketlerinin mücadele tarihinde ortaya çıkan ilk 

feminist akımdır. Terimin baĢında yer alan liberalizm kavramı kaynağını, insan aklını 

merkeze alan aydınlanma çağının liberal ideolojisinden alır. 

Orta Çağ‟ın Tanrı ve kilise doktrini yerini Galileo‟nun dünyanın hareketlerini 

keĢfetmesi, Newton‟un matematiksel ve fiziksel kuralları ve coğrafi keĢifler gibi aklın artık 

merkezde olduğu anlayıĢ alır. Böylece modern insanın ilk tohumları ve yeni yaĢam anlayıĢı 

belirmeye baĢlar. 16. yüzyılda baĢlayan ve Berman‟nın modernliğin ilk evresi olarak 

adlandırdığı bu evrede, insanlar modern hayatı algılamaya yeni baĢlamıĢtır ve modern bir 
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kamunun nasıl olabileceği konusunda pek fikirleri yoktur (2010). Ancak 18. yüzyılda nasıl 

bir toplum içinde yaĢamak istediklerini kavrayan insanlar Akıl Çağı‟nın baĢlattığı insan 

merkezli düĢünme sistemi sonucunda Fransız Devrimi‟ni gerçekleĢtirir. Devrimin temel 

bileĢenleri eĢitlik, demokrasi ve özgürlüktür. Tüm talepler yalnızca Fransa için değil ulus-

devletini kurmuĢ pek çok ülke için de geçerlidir. Ulus-devlet içinde kendilerini “yurttaĢ” 

olarak tanımlayan insanlar,  siyasette söz sahibi olma ve toplumsal haklardan eĢit olarak 

yararlanmayı talep eder.  Böylece feodalitenin yerini liberal demokrasi anlayıĢı alır.  

Ġngiltere‟de baĢlayan Aydınlanmanın ve sonrasında gerçekleĢen Fransız 

Devrimi‟nin oluĢturduğu bu “eĢitlikçi” atmosferde orta sınıf mensubu kadınlar mevcut 

teorinin eksik yanına dikkat çeker: Akıl ve onun peĢinden gelen demokrasi, özgürlük ve 

yurttaĢlık kavramları yalnızca erkekler üzerinden tanımlanmıĢtır. Ġngiltere‟de yeni ulus-

devletin siyasi sistemi olan demokraside oy kullanma gibi en demokratik hak kadınlara 

tanınmaz “Çünkü, doğal olarak insan (erkek) aklı ile övünen düĢünceye göre akılcı 

varlıklar, yaratılıĢın efendileridir ve “akıldan” yoksun kalanlara-kadınlara, insan olmayan 

varlıklara ve dünyanın kendisine- aklı götürme hakları vardır” (Donovan, 1997). Aklın 

erkek ile özdeĢleĢtirilmesini eleĢtiren ve ilk feminist teori olan aydınlanmacı liberal 

feminizm kadınların kamusal alandan dıĢlanmalarını ve siyasete katımlarının 

engellenmesini temel sorunsal olarak ele alır. YurttaĢ olarak kabul görmenin oy kullanmak 

ve parlamentoda yer almak olduğunu savunan aydınlanmacı feministler “oy hakkı” için 

mücadele eder. Ġngiltere‟de baĢlayan bu mücadele daha sonra Amerika ve Fransa‟da da 

görülür.    

 

Yüzyılın sonlarına doğru gerçekleĢen Fransız Devrimi ile kazanılan haklardan 

devrim için erkeklerle birlikte mücadele eden kadınlar da eĢit olarak faydalanmak ister. 
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1973‟te kadınlar, 1972 SavaĢı‟nın çabalarına yoğun biçimde katıldıktan sonra, ulusun 

temsilcilerine Ģu soruları yöneltir: Paris‟te kadınların toplantı yapmalarına izin verilecek 

mi? Kadınlar siyasal haklardan yaralanabilecek ve yönetim iĢlerine etkin Ģekilde 

katılabilecekler mi? Siyasi dernek ya da kitle örgütü kurabilecekler mi? (Michel, 1993). Bu 

soruların çerçevesini belirleyen kamusal alanda görünür olma talebi Fransa‟daki kadınların 

da önceliği yasal haklara verdiğini gösterir. 

 

Oy hakkı mücadelesi, süfrajet hareketleri, Queker ve Shaker kadınlar, Ġngiltere, 

Amerika ve Fransa gibi üç büyük ulus-devlete karĢı, gerek yasal çerçevede gerekse Ģiddet 

içeren eylemlilikler ile kamusal alanı ellerinde tutan erkeklere karĢı ciddi mücadeleler 

verir. Aydınlanmacı liberal feministler kadınların kamusal alandaki hakları için mücadele 

ederek ulus-devletlerin kurulduğu önemli bir toplumsal süreçte söz sahibi olmaya çalıĢır. 

Ancak kadın ile erkeği eĢit kamusal haklar çerçevesinde tanımlayan bu anlayıĢ, kadınların 

toplumsal cinsiyet rollerine ve kültürel farklılıklarına değinmeyerek daha çok eğitim ve 

siyasette “fırsat eĢitliği” gibi kamusal hak talebi üzerinde odaklanır.Dolayısıyla 

aydınlanmacı feminist hareket, kadın erkek arasındaki toplumsal iliĢkiyi sorgulamayıp, var 

olan liberal anlayıĢ çerçevesinde eĢitliği sağlamaya ve korumaya yönelik reformlar talep 

eder.  

 

Dünya tarihini değiĢtiren toplumsal olaylar ve bu olayların yarattığı ideolojiler 

kadınların mücadelelerini de etkilemeye devam eder. Nasıl ki Aydınlanma Çağı‟nın felsefi 

anlayıĢı ve ideolojisi çerçevesinde kadınlar kendi çözüm yollarını üretmeye çalıĢtılarsa, 19. 

yüzyılda 1. Dünya SavaĢı sonrasında dünyayı iki kutuplu hâle getiren ve tarihe yön veren 

Marksist ideolojiden beslenen kadınlar da kendi zeminlerini ve mücadele paradigmalarını 

oluĢturur.  
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Marksizm tarihsel maddecilik tezi temelinde toplumsal değiĢmenin itici 

gücünün üretim iliĢkilerindeki değiĢmeler olduğunu ileri sürer. Sanayi Devrimi‟nden sonra 

ortaya çıkan kapitalist üretim biçiminde burjuvazi tarafından ezilen ve sömürülen bir iĢçi 

sınıfı olduğunu ve bu sınıfın kurtuluĢunun ancak sosyalist bir devrim ile mümkün 

olduğunu savunan Marksist ideoloji, dönemin kadın hareketini de etkiler. Bu etkinin sebebi 

sanayi toplumunun getirdiği ağır Ģartlar altında iĢgücü olarak yoğun bir biçimde kadınların 

ve çocukların kullanılmasıdır. Özellikle Birinci Dünya SavaĢı‟na doğru ilerleyen tarihlerde 

kadın iĢ gücü hiç beklenmedik oranda artar. Ancak paradoksal bir Ģekilde kentlere aileleri 

ile birlikte göç eden kadınlar sanayi toplumunun yeni üretim biçiminde “ucuz iĢ gücü” 

olarak yerini almıĢ olsa da ilk kez kamusal alanda varlıklarını gösterme Ģansı 

bulurlar.Ücretli iĢçi olarak fabrikalarda kötü Ģartlar altında çalıĢmalarına rağmen 

kadınlarevlerinden çıkıp özel alanlarını günün belli saatlerinde de olsa terk ederler. 

Böylece kadınlar tarafından ilk kez özel alan/kamusal alan ayrımı deneyimlenir. Michel bu 

ayrımı savaĢ ile iliĢkilendirerek I. Dünya SavaĢı sırasında çok sayıda kadının, savaĢa giden 

erkeklerin yerine silah fabrikalarında iĢe alındığını böylece kadın/erkek rolleri arasındaki 

farkların ve kutsal ev kadınlığı ilkesinin unutulduğunu belirtir (1993). Marksist 

feministlere göre bu durumda kadın iĢçiler çifte sömürüye maruz kalmaktadır: Özel alan 

olarak tanımlanan hane içinde erkeklere hizmet eden ve çocukların bakım iĢlerini üstlenen 

kadınlar, aynı zamanda kamusal alanda erkeklerden daha düĢük ücretle çalıĢtırılarak 

sömürülürler. Kapitalizmin yarattığı bu çifte sömürüye karĢı ilk Marksist feministler “eĢit 

iĢe, eĢit ücret” sloganı ile kadınları harekete geçirmeye çalıĢır. Tamamen Marks‟ın 

ideolojisinden beslenen bu kadınlara göre kurtuluĢ devrimdedir çünkü mevcut kapitalist 

sömürü sistemi değiĢmedikçe kadınların erkekler ile ekonomik ve sosyal açıdan eĢit 
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olmaları imkânsızdır. Sistem baĢtan bozuk olduğu için köklü bir değiĢikliği ön gören bu 

anlayıĢ içinde 1. Dünya SavaĢı‟ndan sonra farklılaĢmalar görülür. 

 

SavaĢ döneminde erkeklerin savaĢa gitmesi ve bunun sonucunda erkek nüfusun 

azalması nedeniyle yoğun bir Ģekilde metal sanayide ve ağır Ģartlarda çalıĢan kadınlar 

savaĢ sona erdikten ve erkekler evlerine dönmeye baĢladıktan sonra tekrar evlerine 

gönderilir. Kadınların yeniden özel alana itilmelerinin en önemli sebebi savaĢ sebebiyle 

azalmıĢ olan nüfusu arttırmaktır. Kadınların evlerine dönmeye baĢlaması ile birlikte 

özel/kamusal alan ayrımı da gittikçe keskinleĢir. 

 

 Sanayi kapitalizminde yaĢanan bu durumun bir benzeri de Sovyet Rus 

Devrimi‟nden sonra görülür. Devrime kadar erkeklerle omuz omuza mücadele eden ve 

Enternasyonallerde söz sahibi olan devrimci Marksist kadınlar sayesinde devrimden sonra 

iĢçi kadınlara hamilelik izni, kürtaj hakkı, mal varlığında erkekle eĢit olma, boĢanmada 

kolaylık gibi yasal haklar verilir. Fakat ancak devrimin ilerleyen yıllarında kazanılmıĢ bu 

haklar teker teker geri alınır: Fabrika yöneticileri kreĢ kurmayı reddeder; 1936 aile yasası 

ile geleneksel aile diriltilir; kürtaj hakkı, evli olmayan kadının çocuğu için aldığı nafaka 

hakkı ortadan kaldırılır; eĢcinsellik suç sayılır; kadınlar çok sayıda çocuk doğurmaya 

teĢvik edilir (Michel, 1993). 

 

Hem sanayi toplumunda hem de sosyalist toplumda kadınların benzer sömürü 

biçimlerine maruz kaldığını fark eden Marksist kadınlar erkek egemen sistemi yeniden 

sorgulamaya giriĢerek veyine Marksist ideolojiden yola çıkarak kadınların kurtuluĢunun 

yalnızca devrim ile mümkün olmayacağını ifade eder. Nitekim daha sonra kendilerini 

“sosyalist feminist” olarak adlandıran bir grup kadın Marks ve Engels‟i teorilerinde kadına 

yalnızca “iĢçi” olarak yer vermesini eleĢtirir. Sosyalist feministler, kadınların iĢçi olarak 



33 
 

kapitalizm tarafından sömürülmelerinin yanı sıraözel alanda da baskı ve sömürüye maruz 

kaldığını iddia eder. Bu iddiaya dayanak oluĢturacak temel mekanizmalar ev içi emek, 

ataerkillik ve kapitalizm arasındaki iliĢkilerin kesiĢtiği noktalardır. Marks‟ın “artı değer” 

kuramından yola çıkarak kamusal alandaki üretim iliĢkileri ile özel alandakileri deĢifre 

etmeye çalıĢan sosyalist feministler kadının ev içi emeği üzerinden tartıĢma ve mücadele 

yürütür. 

 

Liberalizm ve Marksizm gibi makro sosyal teorilerin yanı sıra varoluĢçuluk 

felsefesi etrafında Ģekillenen baĢka bir kadın kurtuluĢ ideolojisi de söz konusudur. Simone 

de Beauvoir öncülüğünde ortaya çıkan varoluĢçu feminizm, kadınlık ve erkekliğin 

varoluĢçu felsefenin temelinde yatan “ben ve öteki” (pour-soi ve en-soi)  karĢıtlığına göre 

kurulmuĢ olduğunu söyler: “ Erkek kadına göre değil, kadın erkeğe göre tanımlanır ve 

ayırt edilir, esas olan erkeğe karşı kadın esas değil, rastlantısaldır. Erkek, Özne ve Mutlak 

konumundadır- kadınsa Ötekidir” (Beauvoir, 1956). Beauvoir‟e göre kadınlar nesne olma 

durumundan kurtulmak için aĢkın bir özne olarak var olmayı seçmelidir.  

 

VaroluĢçu feminizm anlayıĢı, kendi hayatı hakkında karar verici olan, kendi 

geleceğini planlayan ve yaratıcı akıl yoluyla özneleĢen kadının ötekilik duygusundan 

kurtularak özgürleĢeceğini savunur. Beauvoir gibi varoluĢçu bir feminist olan Daly 

kadınların içselleĢtirdikleri ötekilik duygusundan kurtulmaları gerektiğini savunur. 

Kendisine göre kadınlar nesnelleĢmeyi reddetmeli ve bir varlık olarak kendilerini ortaya 

koymalıdır.Böylece Ben-Sen öznelerinin yeni olasılıkları yaratılacaktır ve ötekilik bertaraf 

edilecektir. (Donovan, 1997‟de belirtildiği üzere).  

 

Kadınlığın ne olduğunu tanımlarken ötekilik olgusuyla hareket eden varoluĢçu 

feminizm, tüm kadınların aynı süreci yaĢadığını ve bu yüzden kız kardeĢlik anlayıĢının 
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hâkim olduğu feminist bir harekete ihtiyaç olduğunu ileri süren bir ideolojidir.  Kadınların 

kendi aralarında var olan çeĢitli farklılıkları (sınıf, etnisite, din, vs.) göz ardı etmesi ve daha 

çok beyaz kadınlara yönelik bir kurtuluĢ ideolojisi olması sebebiyle eleĢtirilmesine rağmen 

varoluĢçu feminizm, kadın hareketinde “ikinci dalga feminizm” olarak adlandırılan bir 

dönemi baĢlatır. Bu dalga ayrıca kimlikler etrafında gerçekleĢen yeni toplumsal 

hareketlerin baĢlama dönemine de rastlar. Tesadüfi olmayan bu rastlantı kadınların 

feminist bir kimlik altında toplanarak mücadele etmelerine de olanak sağlar.   

 

Beauvoir‟un 1949 yılında kaleme aldığı İkinci Cins adlı kitabı pek çok ülkede 

etkili olur ve özellikle 1965 yılından sonra cinsellik ve doğurganlık üzerine tartıĢmalar 

açılır. Kürtaj hakkı, doğum kontrol yöntemleri, evlenmeden çocuk sahibi olma hakkı gibi 

doğrudan kadının doğurganlığı ile ilgili olan her türlü hak gündeme gelir ve kadınlar 

dünyanın dört bir yanında haklarını aramaya baĢlar. Örneğin ABD‟de Margaret Sanger, 

Ġngiltere‟de Mary Stopes, Ġsveç‟te Elise Ottesen-Jensen ve Fransa‟da Mme Weill-Halle 

uzun yıllar doğum kontrolü için mücadele yürütmüĢ isimlerdir (Michel, 1993). Benzer 

mücadeleler siyasal yaĢama ve çalıĢma yaĢamına katılımda, kültürel ve edebi alanlarda 

görünür olmak adına da verilir. Bu tarihten itibaren kadınlar öteki olma durumunu terk eder 

ve kendi kimlikleri ile her alanda görünür olabilmek için mücadele etmeye baĢlar. 

 

Özel alan ve kamusal alan ayrımı yine 68 sonrası dönemin önemli tartıĢma 

eksenlerinden birisini oluĢturur. Dönemin kadın hareketi öncüleri özel ve kamusal alan 

ayrımı ile ataerkil sistemin kadını çifte sömürüye maruz bıraktığını ve bu ayrımın politik 

olduğunu iddia eder. KiĢiye/kiĢilere özgü ve dıĢarıya kapalı olan özel alanda sanıldığının 

aksine saf duygusal iliĢkiler yerine Ģiddet, ev içi emek sömürüsü ve baskı iliĢkilerinin 

olduğunu iddia eden feministler, bilinç yükseltme toplantıları ile kadınların benzer 
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deneyimler yaĢadığını açığa çıkarmaya çalıĢır. Toplumda, yani kamusal alanda kadınlara 

dair yürütülen ayrımcılık politikalarının evlerin içinde de hüküm sürdüğünü ve 

özel/kamusal alan ayrımının bir yanılsama olduğunu belirten dönemin feminist kadınları 

“özel alan politiktir” söylemi temelinde örgütlenir.   

  

1980‟lerden sonra kadın hareketleri sosyal teorilerde görülen post-modernizm, 

post-yapısalcılık, ekolojist hareketler  ve çok kültürlülük gibi çoğulcu ve mikro 

kuramlardan etkilenir. Farklılık söylemi kadın hareketinin bir önceki dönemine yönelik 

eleĢtiri olarak ortaya çıkar.Farklılık söylemi ekseninde “tüm kadınlar” için bir kurtuluĢ 

formülü sunulmaz.Aksine ırk, cinsel yönelim, sınıf, etnisite gibi farklı kimlik alanlarının 

varlığı göz önüne alan ve bu farklılıklara duyarlılık gösteren yeni mücadele ağları oluĢur. 

Örneğin, toplumsal cinsiyet eĢitliği, kız kardeĢlik gibi söylemleri reddeden Judith Butler, 

aydınlanmanın özdeĢlik mantığını eleĢtiren Kathy Ferguson, bilimin postmodernist 

eleĢtirisini yapan JaneFlax gibi kuramcılar yeni tartıĢmalar açarak ataerkilliği yapı söküme 

uğratır. Söz konusu tartıĢmalar kadın hareketinin çeperinikimlik kavramını da içerisine 

alacak kadar geniĢletir. Böylece kadın olmaktan ziyade ataerkil toplumsal düzen tarafından 

ezilen bir kesim olmak yeni toplumsal hareketlerin cinsiyet kimliği ekseninde doğuĢuna 

olanak sağlar.    

I.3.4. Melez Kimlikler   

Yapısalcı, çatıĢmacı, psikanalitik ve inĢacı modern sosyal teoriler etrafında 

tartıĢtığımız toplumsalcinsiyet kavramının feminizm, post-modernizm ve pek çok kuram 

tarafından yapılan eleĢtirisinin yarattığı tartıĢmalar günümüzde hâlâ devam etmektedir. 

Kavramsal olarak uzun bir dönem farklı kuram ve ideolojiler tarafından 
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kullanılmıĢolmasına rağmen son yıllarda özellikle queer teoriile birlikte toplumsal 

cinsiyetin eleĢtirisi üzerinde durulur. 

 

Batı modernizminin tüm dünya ülkeleri için ön gördüğü evrensel değerlerin 

sorgulanmaya baĢlandığı 68 hareketlerinden sonra kimlik tartıĢmaları hararetlenir. Makro 

ideolojik söylemlerden doğan, daha küçük gruplar halinde ve belirli bir kimlik etrafında 

örgütlenen, evrensel bir kurtuluĢ iddiasından ziyade yerel sorunlara odaklanan muhalif 

yapılar ortaya çıkar. Toplumun yapısında meydana gelen bu değiĢmeden etkilenen feminist 

ideolojiler detüm kadınlar için bir kurtuluĢ iddiasında olmayı yavaĢ yavaĢ terk eder.Artık 

dünyanın herhangi bir yerinde kendi feminizmini yaratan kadınlardan bahsedebilir, dahası 

tek bir feminist ideoloji tarafından yan yana getirilemeyen kadın kimliklerini bir arada 

toplayabilen mücadele ağlarına tanık olabiliriz. 

 

Birkaç ideolojiden eĢzamanlı beslenen, tartıĢmaktan çekinmeyen, yeni olan 

tarafından kıĢkırtılan, gelecek süreçlerde ortaya çıkabilecek değiĢimlerden korkmayan, 

kısacası bütünleĢme ve geçirgenlik niteliklerine sahip olan melez kimlikler yeni kadın 

kimliklerinin oluĢumunda da önemli bir yere sahiptir.Günümüzde, belirgin melez kadın 

kimliklerini, geleneksel ideolojilerden beslenmesine rağmen modernizm, eĢitlik ve cinsiyet 

olgularının kesiĢtiği alanlarda duran, birden çok olguyu bünyesine dâhil edebilen/etmeye 

çalıĢan kadınlar oluĢturur.Söz konusu üç olgunun kesiĢtiği alanlar göz önünde 

bulundurularak bu baĢlık altında üç temel kimlik yapısına yer verilmiĢtir. Batı dıĢı 

ülkelerin modernleĢme süreci içerisinde kadınların feministyerel bir kimlik oluĢturma 

deneyimleri ve kamusal/özel alanda edindiği toplumsal rollerin birbirine uyum süreci 

sonucu ortaya çıkan melez kadın kimlikleri ve son olarak da kadın/erkek cinsiyet kimliğini 

aĢan interseksüel kimlik örüntüleri, bu bölümün son tartıĢma baĢlıklarıdır. 



37 
 

 

I.3.4.1. Batı dıĢı ModernizmdeFeminizm: Etnisite, Din ve Kültür 

ReferanslıKadın Kimliği 

 

Önceki bölümlerde ele alınan modern sosyal teoriler ve onların çeperinde 

oluĢan kadın eksenli kimlikler Avrupa‟da (Batı) ortaya çıkıp dünyaya yayılmıĢtır.  Avrupa 

merkezi dıĢında kalan ülkelerde ise kadın kimliği farklı teori veya pratikler ile kendini var 

etmeye çalıĢmıĢtır. Örneğin Ortadoğu‟da kadınlar baskıcı dini yasalara rağmen eğitim, 

meslek veya kılıf kıyafet özgürlüğü gibi hak taleplerini dile getirebilmiĢ ve feminizm gibi 

modern bir sosyal teoriden faydalanarak örgütlenmiĢtir. 

 

Feminizm üzerinde de etkili olan postmodern ve postyapısalcı kuramlar, genel 

geçer teorilerin iĢlerliğine kuĢkuyla yaklaĢarak yekpare bir fikrin “herkesi” 

kapsayamayacağını eleĢtirel metinlerde dile getirir. Tek bir ideoloji, tek bir öğreti olmadığı 

fikrinden yola çıkan bu görüĢ “kadınların konumunun müstakil tekillikleri”nin (Danovan, 

1997)kristalize olmasına olanak sağlar. Hali hazırda dünyanın doğusunda kadınlar 

tarafından baĢlatılanyerele özgü feminist politika ve mücadele deneyimleri bu tekilliklerin 

fark edilmesine zemin oluĢturur. Feminizm teorik zenginliği ile Doğu, Ortadoğu, Güney 

Amerika ve Afrika‟da yaĢayan kadınların bilincini yükseltmiĢ ancak kadınların yaĢadığı 

birbirinden farklı sorunlara pratik çözümler önermede yetersiz kalmıĢtır. Böylece 

feminizmin kadın ve erkek olan temel iki değiĢkenine, bu kadınların gündelik yaĢam 

deneyimleri ile din, inanç, etnisite, dil ve kültür gibi olgular da eklenir. Bu deneyimlerin en 

somut örneği Ġran‟da yaĢanır. 

 

Ġran‟da 1979‟da Humeyni‟nin cinsiyet ayrımcılıkları içeren yeni anayasası 

kadınları pek çok sosyal haktan mahrum bırakmıĢtır. Elbette kadınlar, yeni rejimin 
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Ġslamîhukukunu referans alan bu uygulamalarına karĢı sol ve ilerici gruplar içerisinde 

mücadele etmiĢtir. Örneğin Ulusal Kadın Birliği, Mücahidin (Müslüman sosyalistler) ve 

Fedayen (Marksist-Leninist grup) tarafından biçimlendirilir(Londra Kadınlar Grubu, 

1982). Ancak Humeyni Devrimi‟nden sonra yüceltilen annelik, kara peçenin zorunlu 

kılınması, okulların kız-erkek olarak ayrılması, çokeĢliliğin yeniden yasallaĢması, evlenme 

yaĢının 14‟e inmesi, kürtaj ve gebelik önleyicilerin yasaklanması, fahiĢelerin ve 

homoseksüellerin idam edilmesi gibi Ģiddet boyutuna varan kanunlar karĢısında kadınlar 

feminist bir bilinç ile örgütlenir. Söz konusu örgütleniĢ biçiminde Batı‟dakinden farklı 

olarak kadınlar, dinsel ve etnik kökenlerini bir kenara bırakmadan mücadele eder. Bir 

yandan ataerkil uygulamalara karĢı örgütlenirken diğer yandan kültürel, dinsel, etnik 

kimliklerinden kopmadan kendi çözüm yollarını bulmaya çalıĢırlar. BaĢka bir deyiĢle, 

kadınlar, Batı feminizmini teorik olarak benimsemekte ancak pratikte kendi bulundukları 

ülkenin sosyo-kültürel gerçeklerini de hesaba katarak hareket etmektedir. 

 

Bunun en iyi örneği Hindistan‟da çeyiz geleneğini, Afrika‟da kadınların sünnet 

edilmesini engellemek için yürütülen mücadelelerin varlığıdır(Vibhuti,Suhata, ve Padma. 

1982).  Batı Afrika‟da ev eksenli iĢlerde ve tarımsal üretimde çalıĢan kadınlar; Latin 

Amerika‟da Meksika kırsalında ev eksenli çalıĢma programları ve Hindistan‟da Batı‟nın 

alıĢveriĢ merkezleri için dantel ören köylü kadınların sömürülen emekleri gerek ülke 

içerisinde gerekse farklı ülkelerdeki kadınlar tarafından gün yüzüne çıkarılır 

(Mies,M.,Bennholdt,V., ve Von Werlhof. 2008). 

 

Kadını duygusal ve fiziksel olarak yıpratan, benliğini yok sayan hatta ölümüne 

dahi sebep olabilen bu uygulamalar dünya genelinde yaygın değildir ve belli bir coğrafi 

bölgede görülür. Ancak bu münferitliği ataerkilliğin farklı tezahürlerinden birisi olarak ele 
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alan ülkenin feminist kadınları Doğu‟ya özgü direnme pratikleri geliĢtirir ve Batı‟daki 

hemcinslerinden bu anlamda ayrılır. Batı dıĢı ülkelerde kadınlar demokrasiye ve 

modernizme entegrasyon sürecinde ülkelerinin değiĢen toplumsal yapılarından 

etkilenmiĢtir. Siyasi haklardan çalıĢma yaĢamındaki konumlarına kadar pek çok açıdan 

ayrımcılığa ve ötekileĢtirilmeye maruz kalan kadınlar mücadele için feminist kaynaklara 

baĢvurmuĢtur ancakfeminizmle bu bağ kadınların sahip oldukları ırk, etnisite, din ve dile 

dair kimliklerini koruyarak kurulmuĢtur. Böylece pratik deneyimlerden birbirinden farklı 

kadın kimlikleri doğar. 

 

I.3.4.2. Ġki Kimlik Arasında: ÇalıĢan Anne Olmak 

Kamusal ve özel alanın cinsiyete göre bu Ģekilde ayrıĢtırılmasının tarihsel ve 

toplumsal gerekçesinin odağında yer alan ataerkillik konuya iliĢkin literatürde oldukça eski 

bir tartıĢma geçmiĢine sahiptir. Kadını özel alanda, erkeği ise kamusal alanda söz sahibi 

olarak var eden toplumsal cinsiyet normları pek çok feminist metinde tarıĢılagelmiĢtir. Bu 

yüzden çalıĢan anne kimliği üzerinde durulacak olan bu baĢlıkta daha çok kimliğin 

sonuçları ele alınacaktır. 

 

Doğurma gibi doğal ve sıradan bir olay, doğadaki diğer canlıların aksine 

insanlarda kültürel ve duygusal anlamlar taĢır. Birbirinden farklı toplumlarda görülen 

kültürlerde çocuk doğurmaya farklı anlamlar yüklenir fakat nerdeyse hepsi için geçerli 

olan bir gerçek vardır. O da anneliğin kutsallığıdır. Bu kutsallık değiĢmez bir olgu olarak 

sürmesine rağmen kadının içinde bulunduğu kültüre bağlı olarak annelik kavramısürekli 

olarak yeniden tanımlanır veya kavramın içeriği değiĢir. Bu değiĢikliğin en önde gelen 

sebebi toplumsal yapılarda görülen değiĢmelerdir. Kutsal ve değerli olarak kabul gören ve 

bu sıfatların kendisinde baki kaldığı annelik kimliğidünya genelinde yaĢanan küresel 
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çaptaki ekonomik veya sosyal değiĢmelerin etkisine açık bir durumdadır.Var olan 

değerinden bir Ģey kaybetmeden sosyo-ekonomik değiĢimlere entegre olmaya çalıĢan bu 

kimlik yapısıkadınları annelik ile birlikte farklı kimliklerde kesiĢtirmektedir. ÇalıĢma 

yaĢamına katılarak bir meslek edinen ve aynı zamanda çocuk sahibi olan kadınlar annelik 

ile çalıĢan olmak arasında kalmakta, her ikisinde de baĢarılı olması istenmektedir. 

 

Uzun mücadeleler sonucunda erkekler ile eĢit kamusal ve hukuksal haklara 

sahip olmayı baĢaran kadınlar eğitime ulaĢma olanaklarının artması ile profesyonel 

mesleklerde de kendilerine yer açabildi.Ancak profesyonel çalıĢma yaĢamına katılan 

kadınların baĢarıları bir taraftan alkıĢlanırken, diğer taraftan evlerinden ve çocuklarından 

uzaklaĢmıĢ olmaları eleĢtirilmiĢtir. Eğitimleri doğrultusunda bir meslek sahibi olan ve 

çalıĢan kadınlar ihmalkâr, sorumsuz ve kötü anne suçlamalarıyla karĢı karĢıya kalmıĢ ve bu 

psikolojik ve toplumsal baskı kadınları iki kimlik arasında bir seçim yapmaya zorlamıĢtır. 

Seçip yapmayıp hem anne hem de çalıĢan olmak isteyen kadınlardan ise evde iyi bir anne, 

iĢ yerinde de iyi bir çalıĢan olması beklenir. NormalleĢtirilen bu süreç, yani annelik ve iĢ 

yaĢamının her ikisinde de kadından beklenen sorumlulukların olması aslındaideolojik bir 

ayrımdır (Turnerand Norwood,2013). ÇalıĢmayı ve anneliği karĢı karĢıya koyan söylemler 

kamusal/özel alanı tıpkı sanayileĢme döneminde olduğu gibi birbirinden ayrıĢtırmıĢtır. 

Kadınların benlik bütünlüğüne zarar veren bu ayrıĢmanın neden olduğu sorunlar Turner ve 

Norwood‟un emzirme döneminde çalıĢmak zorunda olan anneler ile yaptığı alan 

çalıĢmasının sonuçlarında açıkça görülür. Emzirme izni olmayan kadınlar iĢ yerlerinde süt 

pompası aparatıyla günde en az dört kez bebekleri için süt biriktirir. Bazı kadınlar iĢ yerini 

emzirmek gibi mahremiyet boyutu olan bir iĢ ile birleĢtirmekten utanç ve rahatsızlık 

duymasına rağmen baĢka çaresi olmadığından bu yönteme baĢvurur. Çünkü iyi bir anne 

çocuğun bağıĢıklık sisteminin güçlü olması için onu emzirmek zorundadır. Bu emzirme 
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iĢlemi realitede gerçekleĢmemesine rağmen annelerin psikolojik olarak kendilerini 

olumlamalarına yardımcı olan suni emzirme iĢlemi, anneliğin ve iĢ mekânın absürt bir 

birleĢimine sahne olur. Fakat bu uyumsuz durum sınıfsal olarak üst katmanlarda yaĢayan 

kadınlar için baĢ edilmesi daha kolay bir süreçtir. Örneğin, mesleğinde uzman olan kadın 

çalıĢanlar yöneticilerinin desteği ve talebiyle emzirme dönemlerinde bebeklerini iĢ 

yerlerine götürebilmekte; akademi gibi daha bağımsız alanlarda çalıĢan kadınlar da bu 

dönemde bebeklerinden ayrı kalmayıp üniversitedeki odalarında onları emzirebilmektedir.  

 

Emzirme ve çalıĢma davranıĢlarımetaforik düzlemde ele alınacak olursa, 

annelerin bebekleri ile olan mahrem iliĢkilerini kamusal alana taĢıdıklarını söylenebilir. 

Emzirme veya süt sağma iĢlemini kimse görmese dahi, kadının bunu yapıyor olmasının 

diğer çalıĢanlar, özellikle erkek çalıĢanlar, tarafından bilinmesi kamusal ve özel alanın 

sınırlarının yeniden gözden geçirilmesini gerektirir. Profesyonel bir iĢ ortamı (kamusal 

alan), profesyonel olmayan bir pratik olan annelik (özel alan) tarafından kesintiye uğrar. 

Bu da çalıĢan anneler açısından kimliksel bir muğlâklık yaratır.  

 

Anne olmanın evde olmak ile klasik özdeĢliği, kadının çalıĢma yaĢamına 

katılarakmekânsal olarak evden uzaklaĢması yoluyla çözülmüĢ gibi görünmemektedir. 

ÇalıĢan kadınların çoğu söz konusu kimlik bunalımından iĢi bırakarak kurtulmaya 

çalıĢmaktadır. Kadınların iĢlerinden feragat etmesinin en temel nedenianneliğin her Ģeyden 

üstün ve fedakârlık isteyenbir görev olduğu düĢüncesinin toplumdaki yaygın kabulüdür. 

Ancak iĢi bırakma seçeneği olmayan, çalıĢmak zorunda olan veya mesleğini bırakmak 

istemeyen kadınlar için durum farklıdır. Çocuklarını evde yalnız bırakıp iĢe gitmek 

zorunda olan, çocuğu için bakıcı tutan, çocuk bakımı için ailesinden destek alan ve bunun 
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gibi daha birçok  kombinasyon ile çoğaltılabilençalıĢan anne kimliği kimi zaman 

desteklenen kimi zamansa yerilen haliyle çeliĢkiler barındıran bir kimliktir.  

 

Bir yandan devlet teĢvikiyle çalıĢma yaĢamına katılımı istenen öte yandan 

topluma faydalı iyi nesiller yetiĢtirmesi beklenen kadınlar bu haliyle popüler kültürün de 

nesnesi olmuĢtur.ÇalıĢan anneleri “süper anne” imajı ile sempatikleĢtiren ve sömürünün 

gerçekliğini örten popüler kültür söylemi aslında“mitsel” bir inançtan ibarettir. 

(Dillawayand Pare,2008). Böylece kutsal annelik imajı zedelenmeden kadınlar çalıĢma 

hayatına katılır ve her iki kimlikte oldukça baĢarılı olması beklenir. 

 

Süper anne imajında mitseldir çünkü çalıĢan kadınların çocuklarına çok vakit 

ayırabilecek zamanları ve enerjileri olmadığından “süper” olma ihtimalleri zayıftır. 

Örneğin hasta olan çocuğuna evdeki annesi donanımlı bir bakım uygulayabilecekken, 

çalıĢan anneler için çocuğun hasta olması büyük bir sorundur çünkü ilgilenecek güvenilir 

birilerini bulmakta oldukça zorlanırlar (Mariko,1989). Bu yüzden iĢine devam etmek 

zorunda olan anne hasta çocuğuna bakım için dıĢarıdan yardım almak zorundadır.  

 

Sonuç olarak kadının kamusal alana katılımı ile birlikte karmaĢık bir aile-iĢ 

iliĢkisi de ortaya çıkmıĢtır. 19.yüzyılda keskin biçimde ayrılan kamusal-özel alan sınırları 

21.yüzyıl ekonomisinde ve toplumsal pratiklerinde artık netliğini kaybetmiĢ görünüyor. Ġki 

alan arasını muğlâklaĢtıran “iĢte annelik” veya “evde iĢ” gibi ekonomik temelli bağlantılar 

kimliklerin de yeniden tanımlanmasını gerektiriyor.     
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I.3.4.3. Ġki-biçimli Cinsel Kimlik KarĢısındaĠnterseksüellik, EĢcinsellik, 

Transseksüellik ve Queer Kuramı 

 

Önceki bölümlerde ayrı bir baĢlık altında feminist yazında ve kadın 

hareketlerinde uzunca bir geçmiĢe sahip olan toplumsal cinsiyet kavramının eleĢtirisine yer 

verilmiĢti. Toplumsal cinsiyet kavramına yönelik en önemli sorgulama Butler‟ın cinsiyet 

ile baĢlayan ve bedenin maddeleĢmesi durumuna kadar varan tartıĢmasıdır. Elbette 

öncesinde, cinsiyet, cinsellik ve iktidar arasındaki iliĢki Foucault tarafından ele alınırı. 

Günümüzde ise bu tartıĢmalar daha çok beden üzerinden, cinsellik ve cinsiyet odaklı 

yürütülmektedir. 

 

Genital gerçekliğe dayanarak cinsiyetin sınırlarını “kadın ve erkek” olarak 

çizen tıp bilimi bu iki cinsiyetten baĢka hiçbir cinsel kimliği mümkün kılmaz. Ancak 

yaĢamsal ve varoluĢsal gerçeklik tıbbi gerçekliğin önüne geçer. Hatta çift cinsiyetli doğan 

bebekler (interseks) tıbbın genel geçer kabullerinin de önüne geçerek iki-biçimli cinsiyet 

kimliğini açıkça tehdit eder. Holmes, araĢtırmasındainterseksüellik ile toplumsal cinsiyet 

arasındaki hegemonik iliĢkiyi açığa çıkarmaya çalıĢırken interseksüel doğan bebeğe 

yönelik cerrahi operasyonu hem insan hakkı ihlali hem de cinsiyetinĢası üzerinden baĢarılı 

bir Ģekilde değerlendirir. Aileler bebeklerine tek bir cinsiyeti atayacak olan operasyonlara 

razı olma nedeni veya bireylerin kendilerinin söz konusu operasyonu ileriki yaĢlarda 

gerçekleĢtirmek isteme nedenlerini araĢtıran Holmes‟a göre interseksin sorun yaratıyor 

olması kesinlikle toplumsal bir meseledir (2014). Çift cinsiyetli doğmak toplumsal bir 

sorun olarak görülmeseydi sağlık açısından müdahale gerektirmeyen bir operasyonu pek 

kimse tercih etmezdi ve bireyler herhangi bir hastalıkları olmamasına rağmen tıbbi 

müdahaleye maruz kalmazdı. Dolayısıyla doğal yollar ile doğan interseks bireylerin çift 
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cinsiyetli genital gerçekliklerinin kabul edilmeyip cinsel organlarının penis veya vajinaya 

çevrilmesi “doğal” olanın kültürel manipülasyonu olarak görülebilir. BaĢka bir 

deyiĢleintersekslerincinsel organları heteroseksüel birleĢme için “düzeltilmesi” gereken 

muğlâk organlar olarak tanımlanır ve cerrahi müdahaleye maruz bırakılır (ġeker:2014). 

 

Cinsiyetin bir inĢa ürünü olduğu gerçeğini kabul etmekle beraber bu gerçeğin 

peĢini bırakmayan Butler için, cinsiyet toplumsaldan önce de var ola gelen maddesel bir 

gerçekliktir. Yani “doğal” olan kültür tarafından anlamlandırılmaya, bilinmeye ve değer 

kılınmaya ihtiyaç duyar. Bu anlamlandırmaların öncesinde yaĢayan, yani kültür olmadan 

yalnızca doğanın var olduğu dönemdeki bedenilerin cinsiyetine odaklanan Butler, doğanın 

kültürden önce kendi tarihi olduğunu belirterek tanıdık bir felsefi tartıĢma olan “madde” 

nin doğasını yeniden ancak bu kez beden üzerinden ele alır (2014).  

 

Gerek Holmes‟uninterseks çözümlemesi ve Butler‟ın beden üzerine 

tartıĢmaları gerekse daha pek çok araĢtırmacının konuya dair çalıĢmaları heteroseksüelliğin 

gündelik yaĢamdaki yerini sarsabilecek güce ulaĢmıĢ, insan hakları çerçevesinde kabul 

gören ve ayrımcılığa karĢı hakları korunan farklı cinsel yönelime sahip bireylerin sosyal 

yaĢamına etki etmiĢtir. Bu etkinin en somut örnekleri uluslar arası örgütlenme 

platformlarıdır. 2011 yılında Avrupa Konseyi‟nin yayınladığı homofobi, transfobi, cinsel 

yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılık hakkında konsey üyesi 47 ülkeyi kapsayan 

araĢtırma raporu, tutum ve algı, yasal standart ve uygulamalar, koruma, Ģiddet ve sığınma, 

toplantı, ifade ve örgütlenme özgürlüğü, mahremiyet (cinsiyet tanınması ve aile hayatı), 

sağlık hizmetlerine, eğitime ve istihdama eriĢim konularına yönelik saptamaları ve 

önerileri kapsar (Avrupa Konseyi, 2011). Ancak rapordaki öneriler umut vaat ediyor olsa 

da gündelik hayatta LGBT bireyler ile yaĢam alanlarını paylaĢmak milyonlarca insan için 
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bir fobi olmaya devam etmektedir. Bunun en önemli sebebi heteroseksüel iliĢkilerin aile, 

devlet, medya, din gibi kurumlar tarafından korunması ve buna paralel olarak cinsiyet 

normlarının, Butler‟ın kavramını kullanacak olursak, durmadan, sürekli tekrarlanarak 

performe edilmesi ve böylece her an yeniden üretilmesidir.  

 

Cinsiyet değiĢtirdikten sonra aynı iĢ yerinde çalıĢmaya devam eden 

transseksüel bireylerin iĢ arkadaĢlarıyla olan iletiĢimin ne yönde değiĢtiğini toplumsal 

cinsiyet normları bağlamında araĢtıran Schlit ve Westbrook, trans erkeklerin erkeklik, trans 

kadınların da kadınlık rollerine uyum sağladığı sürece iletiĢimde bir sorun yaĢanmadığını 

gözlemler. Ancak yine aynı araĢtırmada dikkat çeken bir diğer bulgu ise cinsiyet 

değiĢtirdikten sonra bireylerin aynı iĢ yerinde daha kolay toplumsal kabul görmüĢ 

olmasıdır. GörüĢme yapılan çalıĢanlar kadınken erkek gibi, erkekken de kadın gibi 

davranmayı daha rahatsız edici bulduklarını dile getirmiĢtir (2009). Dolayısıyla doğal 

olarak kabul edilen cinsiyetin dönüĢtürülebilir olduğu gerçeğini yansıtan transseksüelliğin 

heteroseksüellik için bir tehdit oluĢturması gerekirken trans bireylerin geçiĢ yaptığı cinsiyet 

normlarına uygun davranması iki-biçimli cinsiyet kabulünün yeniden üretilmesine neden 

olur. 

 

LGBT ve interseks bireylerin varlığı hâkim heteroseksüel paradigmayı 

yıkabilen bir potansiyele sahiptir. Fakat yukarıda bahsedilen çalıĢmada olduğu gibi eğer 

bireyler sorunu salt cinsiyet ve cinsellik üzerinden kavrayıp, politik bir sorun olmaktan 

çıkarırsa söz konusu potansiyel de açığa çıkamayabilir. Tam da bu noktaya dikkat çeken, 

yani cinsel yönelim ile cinsel politikanın ayrı düĢünülemeyeceğini savunan kuram  

Queer‟dir. Elbette dünyada ve ülkemizde eĢcinsellik queer kuramın çok öncesinde 

baĢlayan ve oldukça etkili olan bir politikaya sahiptir. Queerkuram, heteroseksüel 
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hegemonya içerisinde kendine yer bulamayan tüm “dıĢlanmıĢ” (abject) cinsiyet ve cinsel 

farklılıklar adına konuĢmaya baĢlayan bir kuramdır. Warner‟ın da dile getirdiği üzere 

“queer politikası son derece farklı Ģekillerde cinselleĢtirilmiĢ ve politikleĢtirilmiĢ insanları 

bir hareket içinde bir araya getirir”(2013). Dolayısıyla queer teori yalnızca LGBT bireyleri 

değil erkeklik ve kadınlık baskısı altında yaĢayan tüm bireyleri bir kendilik anlayıĢı 

içerisinde var olmaya davet eder.      

 

Yukarıda değinilen, cinsiyet ve cinselliğe yönelik olgular, kavramlar ve 

kuramlar iki-biçimli cinsiyet algısı üzerine kurulanheteroseksist düĢünceye karĢı gerek 

teorik gerekse pratik anlamda süre giden bir mücadelenin varlığına iĢaret etmektedir. 

Cinsiyetten yalnızca kadın ve erkek olarak bahsetmek gelinen bu aĢamada yetersiz 

kalmakta ve insan haklarını çeĢitli cinsiyetler bağlamında yeniden düĢünmeyi 

gerektirmektedir. 
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II. BÖLÜM: TÜRKĠYE’DE TOPLUMSAL DEĞĠġME VE KADIN 

KĠMLĠĞĠ 

Bu bölümde Türkiye‟nin modernleĢme sürecinde yaĢanan toplumsal 

değiĢmenin kadın kimliği üzerindeki etkisi tartıĢılmıĢtır. Osmanlı‟dan baĢlayan, bir dizi 

reform hareketi ile kendisini belli eden ve nihayetinde Cumhuriyet‟in kurulması ile 

sonuçlanan bir modernleĢme sürecinde kadının konumu ele alınmıĢtır. 

Tezin temel tartıĢma konusu olan geleneksel/modern kutuplaĢması içinde kadın 

kimliğinin günümüzdeki görünümü bu bölümde, Cumhuriyet‟in kuruluĢ yıllarından 

itibaren dönemselleĢtirilerek ele alınmıĢtır.Osmanlı‟da hissedilmeye baĢlayan kadın 

kimliğinin varlığı da kadın tarihi açısından önemli bir yere sahiptir ancak tezde ele alınan 

konu, asıl olarak kadın kimliğinin geleneksel/modern kutuplaĢması içerisinde nasıl bir 

dönüĢüm yaĢadığını betimlemek olduğundan, modernleĢme süreci Cumhuriyet‟ten, yani 

geleneksel/modern çatıĢmasının en belirgin olduğu dönemden itibaren ele alınmıĢtır. 

Türkiye modernleĢme tarihinde, kadın kimliğinde yaĢanan dönüĢüme en çok 

etki eden unsurlar Cumhuriyet‟in ilanı, 1980 sonrasında ortaya çıkan feminist hareketler, 

90‟lı yıllarda ortaya çıkan etnisite ve inanç odaklı kadın kimlikleri ve 2000‟li yıllarda 

geleneksel/modern kutuplaĢmasını aĢan kadın kimlikleridir. Dört ana baĢlık halinde 

sunulan bu dönemler birbirinden bağımsız olarak değil, kendisinden önceki dönem(ler)in 

etkisini içeren süreçler olarak değerlendirilmiĢtir. Böylelikle gerek toplumsal değiĢmenin 

seyri gerekse bu seyrin kadın kimliği üzerindeki etkisi daha belirgin hatlarla 

görülebilecektir. 
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 II.1. Cumhuriyet Dönemi’nde Modern Kadın Kimliğinin ĠnĢası ve 

Devlet Feminizmi  

Cumhuriyet dönemi Türkiye tarihi içerisinde bir dönüm noktasıdır. Bu 

dönemde her Ģeyin yeni olduğu, sil baĢtan tüm kurumların Cumhuriyet ilkelerine göre inĢa 

edildiği ve “Türk modernleĢmesi” olarak nitelenen önemli bir toplumsal değiĢme süreci 

yaĢanmaktaydı.ModernleĢme sürecinin tarihsel arka planı bu baĢlık altında detaylı bir 

Ģekilde ele alınamayacak kadar geniĢtir. Ele alınan temel konu, yeni bir ulus-devlet kurma 

sürecinde kadının konumu ve misyonudur.  

 Yeni kurulan ulusun Batılı ve modern olan yeni biçiminin halka sirayet etmesi 

amacıyla Cumhuriyet‟in kurucu unsurları tarafından bir takım araçlar geliĢtirilir. Ulus 

devletin sağlıklı bir Ģekilde kurulması için “bütünlüklü” bir toplumsal değiĢme sürecine 

ihtiyaç duyan kurucular aileyi bu bütünlüğü sağlayacak en temel ve baĢat kurum olarak 

görür. Böylece bağımsız yeni toplumun mimarı olarak milli aile ile ulus arasında ideolojik 

ve politik bir bağ oluĢur. Yeni toplumun ihtiyacı olan modern Türk ailesi ise yeni erkek ve 

kadın kimlikleri yaratılarak oluĢturulur (Sancar,2013). Yaratılmaya çalıĢılan bu kimlikler 

ise bireysel olmaktan uzak kolektif kimliklerdir. Ulus devlet kurulma aĢamasında, hassas 

dengeler söz konusu olduğundan bireysel değil ulusal boyutta kurgulanan kolektif 

kimlikler öne çıkar. Söz konusu ortak kimlikler çerçevesinde kadınlardan beklenen ise 

kendi özgürlüğünden önce vatanın ihtiyacı olan modern yapının(modern ailenin) 

kurulmasına yardımcı olmasıdır. Gerekli olan kadın-erkek eĢitliğinin hâlihazırda kamusal 

alanda devlet tarafında sağlandığı kabulünden hareketle kadına modern anlayıĢ 

çerçevesinde aile yaratma sorumluluğu yüklenmiĢtir. Böylece Türkiye‟de gerçekleĢen 

modernleĢme sürecine kadının katılma biçimini yansıtan temel olgu olarak devlet 

feminizmi ve modern kadın kimliği inĢasından bahsetmek gerekir. 
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Devlet modern ulusu yaratmak amacıyla kendi feminist anlayıĢını geliĢtirir.Bu 

anlamda devlet feminizmi kadını ve erkeği kamusal alanda eĢit haklara sahip vatandaĢlar 

olarak yasal düzlemde kabul ettiğinden gerçekte feminist bir yön içermektedir. Ancak 

devlet olgusunun da feminizm kavramına eklemlenmesi ile terimin içeriği ve anlamı 

kadınlar aleyhine geniĢler. Bu ideolojide cinsler arası eĢitlik, erkeklere ve kadınlara, 

milletin eĢit sorumluluk ve ideallerini omuzlamıĢ fertler olarak eĢitlik anlamına 

gelir.Böylece cinslerarası bu eĢitlik ancak kadının cinselliğinin içeriği silindiği zaman 

tanınabilir bir hâl alır (DurakbaĢa,2012).  

Demokratik ve modern bir ulus-devlette modern kadın, çağdaĢ, laik, eğitimli ve 

kamusal olarak erkeklerin sahip olduğu tüm haklara sahip olarak bir yurttaĢ olarak kabul 

edilir.Avrupa‟daki hemcinslerinin aksine Türkiye‟de kadınlar yurttaĢlık hakkı için 

mücadele etmemiĢ, bizzat yeni devletin kendisi tarafından en baĢtan bu haklar kadınlara 

tanınmıĢtır. Böylece Cumhuriyet‟in kurucuları eliyle yani devlet tarafından feminizm 

tahsis edilmiĢtir. Kadınlara tanınan seçme ve seçilme hakkı, erkek çokeĢliliğinin ve 

talâk‟ın yasaklanması sosyal alanda gerçekleĢen yeniliklerdir. Buna karĢılık Medeni 

Kanun‟da “ailenin reisi erkektir” ibaresi kadının çalıĢmasını kocasının iznine bağlar. 

Dolayısıyla Kemalist ideoloji-rejim kadınları tüm haklara sahip bağımsız, özgür bireyler 

olarak konumlandırmaz (Zihnioğlu,2003). Feminist argümanlar taĢıyan “kamusal eĢitlik” 

hakkı kadınlara tanınan çok sınırlı hakları içerir ve modern kadından beklenen de kamusal 

alandaki bu hakları sahiplenerek –baĢka haklar talep etmeden- ulusu oluĢturan bireyleri 

modern aile içerisinde yetiĢtirmektir. 

Sonuç olarak,devlet feminizmi sınırları içerisinde tanımlananmodern kadın; 

eğitimli, kentli, kendi bireysel arzularının ve özgürlüklerinin peĢinde koĢan bir bencil 

değil, ailesi, ulusu için var olan kolektif bir öznedir. BaĢka bir deyiĢle, erkekler siyaset 
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yaparken modern Türk kadınları ise bu süreçte bir tür „modernliğin terzileri‟olmak için 

eğitilen ve yeni devletin modern aile yaratma politikasının baĢarılmasındaönemli bir rol 

üstlenen aktörlerdir (Sancar, 2013).  

Eğitimli ve kentli bir yurttaĢ olarak kadın kimliğine yüklenen 

bumisyonlarıniçeriği ve çerçevesi, sonraki alt baĢlıklarda geleneksel/modern kutuplaĢması 

çerçevesinde toplumsal değiĢme göz önünde bulundurularak ele alınacaktır. 

II.1.1. Kamusal Alanda EĢit YurttaĢlık 

Cumhuriyet döneminin yeni ulusal kimlik inĢasında kadınlar çağdaĢlaĢmanın, 

laikliğin ve eĢitliğin bir sembolü olarak kamusal alana çıkarılmıĢtır. Osmanlı döneminin 

aksine kadınlar yeni rejimde erkeklerle yasal olarak eĢit yurttaĢlar olarak tanımlanır. 

 

Sınırları ve tanımları yeni ulus-devlet tarafından belirlenen yurttaĢ kadın 

kimliğinin varlığıkadının sokağa çıkmasının dahi örtünme ile mümkün olduğu geleneksel 

toplumdan, kadınlara temel hak ve özgürlüklerin sunulduğu modern topluma geçiĢin 

önemli bir simgesi olarak görülür.Ancak bu olumlu duruma karĢın kadınlarınkamusal alana 

çıkmasını sağlayanyeni rejimde, “kentsel mekânda olsun, kamusal (eğitim, çalıĢma, 

siyaset) alanda olsun, kadının özgürlüğünün bedeli, toplumsal düzeni tehdit olarak 

algılanan „diĢiliğinin‟, hatta bireyselliğinin bastırılmasıdır.” (Göle,2011).  

 

Türkiye‟nin yeni anayasal rejiminde 1934 tarihinde kadınlara seçme ve seçilme 

hakkının tanınmıĢ siyasete aktif katılımlarının önü açılmıĢtır. Elbette bu hakkın tanınması 

kadınlar için olumlu bir geliĢmedir fakat kadınların hangi nitelik ve nicelik ile bu hakkı 

kullandığı veya yasanın kabul edilme zamanı tartıĢma konusudur. Örneğin Serpil Sancar, 

dünyanın önde gelen kadın devrimlerinden birini gerçekleĢtirdiği iddiasına sahip 

Cumhuriyet‟in 1921 ve 1924 anayasalarında neden kadınlara seçme ve seçilme hakkını 
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tanınmamıĢ olduğunu sorar (2013). Bu sorunun kendisi Cumhuriyet‟ten itibaren her 

yasama döneminde siyasete katılan kadın vekillerin sayısındaki azlığa bakıldığında daha 

fazla önem taĢır. Yasal düzenlemeler ile birlikte toplumsal algıdaki cinsiyetçilik 

değiĢmediği sürece kadının siyasete katılımı temsili bir düzeyde kalacaktır. 

YurttaĢ kadın kimliğinin önemli bir diğer tanımlayanıise laik olgusudur. Dinin 

siyaset ile olan bağının kamusal alanda ortadan kaldırılması ilkesine dayanak oluĢturan 

laiklik, Türkiye‟de Cumhuriyet rejiminin en önde gelen yapı taĢı olarak kabul 

edilir.Cumhuriyet öncesinde kadınların kamusal alana çıkarken örtünme zorunluluğu, yeni 

rejimin laiklik anlayıĢına uygun olmadığından kılık-kıyafet yasası ile düzenlenmiĢ, örtü ve 

peçe kamusal alanda yasaklanmıĢtır. Böylelikle kadınların kılık kıyafetleri üzerinden 

gerici-çağdaĢ kutuplaĢması oluĢmuĢ; peçe gericiliğin ve gelenekselin sembolü olarak 

görülürken, baĢı açık kadınlar çağdaĢlığın ve modernin simgesi haline gelmiĢtir. Berktay‟ın 

da vurguladığı üzere,nasıl ki dine dayalı bir yönetim Ģekline sahip Osmanlı‟da Ģeriat 

kadının kamusal alandan tecridi ile simgeleĢmiĢ ise Türkiye Devleti‟nde de kadınların 

yasal olarak eĢit yurttaĢlar olması Cumhuriyet‟in ayırt edici göstergesi olmuĢtur (1998). 

II.1.2. Modern Ailenin ĠnĢası ve Kadının Eğitimi 

 

Türkiye‟de modern kadının kimlik inĢasında üzerindeen çok durulan 

konularından biri de eğitimdir.Kadınların eğitiminebu kadar önem verilmesini sağlayan iki 

temel amaçtan birincisi modern ulusun ve modern ailenin eĢ zamanlı kurulmasında kadına 

yüklenen roldür. Ġkincisi ise önceki rejimden Cumhuriyet‟i ayıracak meĢruiyetin 

sağlanmaya çalıĢılmasıdır. Gelenekçi olarak adlandırılan eski rejimde kadınların eğitimine 

önem verilmediği vurgusuyla hareket eden yeni rejimin kurucuları kamusal alana katılımın 

bir aracı olaneğitime kadınların da eriĢebilmesi için çalıĢmıĢtır.Cumhuriyet‟in ilk yıllarında 
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baĢarılı bulunan kız öğrenciler Avrupa‟da eğitime gönderilir. Benzer Ģekilde, 1928 yılından 

itibaren kurulmaya baĢlanan Kız Enstitüleri‟nde kadınlara modern olmaya ve modern aile 

kurmaya yönelik eğitimler verilmiĢtir.Bu enstitülerde çok güzel Avrupa yemekleri 

piĢirmeyi bilen, Avrupai kıyafetleri hatasız dikebilen ve en önemlisi çocuklarını yeni 

hayata uygun olarak yetiĢtirebilen yeni kuĢak kadınlar yetiĢtirilir ve bir toplum modern 

tarzda evden, çocuktan baĢlayarak inĢa edilir (Sancar,2013).  

Eğitimin devlet denetiminde ve bizzat devlet tarafından gerçekleĢtiriliyor 

olması, kadının kendi isteği doğrultusunda bir eğitim alamadığını, yeni rejimin ulusal 

hedefleri dâhilinde bir müfredata tâbi olduğunu gösterir. Aynı zamandaeğitimin yukarıda 

belirtilen Ģekilde ve amaçlarla gerçekleĢmesi kadının modernleĢme sürecindeki rolünü de 

gösterir: Aydın, ileri görüĢlü, ağırbaĢlı ve modern Türk kadını olarak kendisi gibi modern 

nesiller yetiĢtirme misyonunasahip bir aktör. 

Eğitim ve kadın arasındaki iliĢkiye farklı bir açıdan yaklaĢan Zihnioğlu,belirli 

bir eğitim çerçevesinde yetiĢtirilmeye çalıĢılan bu kadınların aslında bir türlü yetiĢkin 

olmadığını ve böylece çocuk kaldığını belirtir. Kendisine göre, „yeni kadını‟ yaratacak 

olanlarMustafa Kemal‟in elinden tuttuğu, Cumhuriyet‟in inkılâplarıyla büyüyen çocuk ve 

genç kızlardır. (2003). Böylece Cumhuriyet‟in bir türlü büyüyemeyen kızları, rejimin 

yegâne aktarıcıları ve bu anlamda vazgeçilmezleridir.  

Eğitimli modern kadın kimliği geleneksellik dıĢlanarak inĢa edilir.Her Ģeyin 

yeni olduğu ulus-devlet modelinde kadınlık tahayyülleri de yenidir. Eskiye hiç 

benzemeyen bu kadınlık kurgusu içerisinde geçmiĢ bilinçli bir Ģekilde dıĢlanmıĢ ve 

modern/geleneksel kadın birbirine zıt olgularla tanımlanmıĢtır. Hâlâ geçerliliğini koruyan 



53 
 

ve kadınlar arasında hiyerarĢik bir iliĢkinin oluĢumuna da sebebiyet veren; kimi zaman 

kadınlar arasında bağ kurulmasını dahi engelleyen eğitimli/cahildikotomosi söz konusu zıt 

olgulardan yalnızca bir tanesidir.AkĢit deçalıĢmasında bu konuya dikkat çekmiĢ,  cahil 

kadın söyleminin birçok alandaki kadınlık bilgisinin yeni kadın kuĢaklarına aktarılması ve 

bu bilgilerin modern içinde yoğrulup içerilmesi önünde engel olduğunu dile getirmiĢtir. 

(Sancar,2013). Böylece eskinin tüm kalıntılarını silmeye çalıĢan yeni rejimin kurucuları, 

kadınların çok önceden biriktirmeye baĢladığı bilgilerin yanı sıra Osmanlı‟dan itibaren 

geliĢen emek ve mücadele tarihini de göz ardı eder.BaĢka bir deyiĢle geleneksel olan 

sürekli olumsuzlanırken, modern olan değer kazanır. 

 

II.1.3. Kentli Modern Aile ve Kentli Kadın 

Cumhuriyet döneminin kentli modern ailesi çekirdek aile olarak tanımlanır. Bu 

aile yapısı içindeanne modern bir ev hanımı, baba ise eğitimli ve meslek sahibidir. 

Sancar‟ın, muhafazakâr modernleĢme döneminin orta sınıf Türk ailesi olarak betimlediği 

yeni aile modelindekentli orta sınıf, modernleĢmenin temel değerlerini muhafazakâr bir 

biçimde benimsemiĢtir (2013). Kadının özgürlüğünü aile ile iliĢkili olarak sınırlayan ve 

ideolojik meĢrulaĢtırma stratejilerine dayanarak sürdürülen modernleĢme projesi içindeki 

muhafazakârlık olgusu, modernin geleneksel olandan muhafaza edilmesine 

dayalıdır.Dolayısıyla, tıpkı eğitim olgusu gibi kentlilik de kendi ötekisi olan „köylülük‟ ile 

birlikte var edilir. Modern aileyi korumak ve güçlendirmek adına köylülük olumsuzlanır. 

Kadınlar açısından bu durum kentli/köylü kadın kimliklerinin ortaya çıkması ile 

sonuçlanır. Modern kadınınyalnızca kent içinde varlık bulabileceği kabulüne paralel olarak 

geleneksel olanın ise yalnızca kırsalda görülebileceği savunulur.Ancak zihinlere uzun bir 

süredir yerleĢmiĢ olan kentli ve köylü dikotomosiniaĢındıranönemli bir unsur olarak göç 

karĢımıza çıkar.Kent ve köy arasındaki sınırı kimlikler nezdinde de belirsizleĢtiren göç 
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etme olgusu kırdan kente doğru gerçekleĢir. Birbirinden çok farklı sebeplerle yaĢanan 

göçün kentlere etkisi de farklı derecelerde görülür. Ancak gerek göç edenler gerekse hali 

hazırda kentte yaĢayanlar için hem olumlu hem de olumsuz sonuçlar doğuran bu 

hareketlilik genellikle gerilimlidir ve yeni rejimin ideolojisinin de bu gerilime etkisi 

bulunur. Rejimin sürekli olarak modern/geleneksel karĢıtlığına yönelik kimlik 

vurgusugruplaĢmaların ve aidiyetlerin oluĢmasına sebep olmuĢ,“biz” ve “öteki” söylemleri 

gittikçe çoğalmıĢtır. Sonuçta da kente entegre olamayan göçmenler ile gelenlerin 

varlığından hoĢnut olmayan yerleĢikler arasında günümüze kadar süregelen rahatsızlıklar 

doğmuĢtur. Fakat söz konusu bu gerilimin dıĢında kalabilen kadın kimlikleri üçüncü bir 

grup olarak ortaya çıkar. Özellikle, modern kadın kimliğini oluĢturma süreçlerinde sürekli 

olarak karĢı karĢıya bırakılan kadınlar arasındaki kutuplaĢma farklı bir kimlik örüntüsünün 

daha oluĢumuna imkân sağlar. Bu kimlik modern/geleneksel kutuplaĢmasında yer almak 

istemeyen veya özgün yaĢam koĢulları sebebiyle bu kutuplaĢmada kendisine yer 

bulamayan kadınların doğal kimlikleridir. Ne geleneksel ne de modernin tanımlana gelmiĢ 

göstergeleri içinde var olamayan veya hem geleneksel hem de modern kimlikten bir Ģeyler 

alıp tek bir kimlikte harmanlayabilen bu kimlik anlayıĢı içerisindeki kadınların varlığı bu 

üçüncü grup için örnek teĢkil eder. 

 

II.2. 1980-1990 Döneminde Devlet Feminizminin EleĢtirisi ve Yeni 

Kadın Kimlikleri 

Türkiye‟de ulus-devletin inĢa edilme sürecinde baĢat bir rol oynayan 

kadınların, ulusallık ve toplumsal cinsiyet rolleri arasında kalan konumu 1980-1990 yılları 

arasında belirgin bir biçimde sorgulanmaya baĢlar. Ulusun „ilerici‟ ve „çağdaĢ‟ 

görünümünün yegâne unsuru olarak kabul edilen eğitimli ve kentli kadınların ulus ile olan 

bu güçlü bağını temsil eden devlet feminizmi, 1980 sonrasında yeĢermeye baĢlayan kadın 
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hareketi tarafından eleĢtirilen ilk kavram olur.Kadınlar, o güne kadar durmadan olumlanan 

çağdaĢ kadın kimliğinin gerisinde yatan ağır sorumluluğu fark etmiĢtir.Ulusun teminatçısı 

konumuna yerleĢtirilmiĢ kadınlara temel hak ve özgürlükler bağlamında değil de daha çok 

ülkenin çağdaĢ vizyonu amaçlanarak yasal ve kamusal haklar verilmiĢ olması devlet 

feminizmini mercek altına alan kadınların temel argümanını oluĢturur.Devlet tarafından 

ulusallıkla iliĢkilendirilereksunulan bu haklara ülkedeki tüm kadınların eriĢemediği gerçeği 

de tartıĢmaların bir diğer odak noktasıdır. Yasalar önünde erkekler ile eĢit konuma sahip 

olan, siyasi haklara ve eğitime eriĢimi kolaylaĢtırılan kadınlar söylemde ulusun tüm 

kadınlarını içeriyor olsa da gerçekte söz konusu olan bir grup kentli, eğitimli, laik ve 

çağdaĢ kadındır.Bu durumda sınıfsal ve kültürel öznellikler de gün yüzüne çıkar. Böylece 

dönemin kadın hakları savunucuları bir yandan devlet feminizmini eleĢtirirken diğer 

yandan da toplumsal cinsiyet rollerini ve sınıfsal gerçekliği ele almıĢtır.   

Bu dönemde kadınlar, kendi eĢitlik ve demokrasi anlayıĢlarını oluĢturmaya 

baĢlar ve dahası bu anlayıĢların gerek toplumsal düzlemde gerekse devletin kurumlarında 

görünür olması için mücadele eder. Özellikle 1980‟lerin ikinci yarısında örgütlenmesini 

hızlandıran kadın hareketi bir yandan devlet feminizmini eleĢtirmeye devam ederken öte 

yandan özel alan, toplumsal cinsiyet rolleri, ev içi emek, cinsiyet, cinsellik, taciz gibi 

beden pratiklerinin de yer aldığı bir dizi eylemlilik ve çalıĢma yürütür.  

1980 sonrasında feminist örgütlenmelerin yanı sıra kamusal alanda eĢitlik 

talebi ile ortaya çıkan ve devlet feminizmine yönelik de karĢı çıkıĢları bulunan bir baĢka 

grup ise Ġslam anlayıĢına sahip kadınlar olmuĢtur. BaĢörtüsü ile kamusal alanda eğitim ve 

çalıĢma hakkı olmayan bu kadınlar için devlet feminizmi, Ġslam temelli kadın kimliğinin 

kamusal haklarını hiçe sayan bir ideolojidir. Böylelikle bu kadın kimliği de, dönemin 

çağdaĢ ve laik modern kadın imajına yönelik sert eleĢtirilerde bulunur. Modernizmin 
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kadını yozlaĢtırdığı ve değersizleĢtirdiğine yönelik eleĢtiriler ile baĢlayan tartıĢmalar 

1990‟lı yıllara gelindiğinde bir hak arayıĢına uzanır.  

Çağatay ve Soysal‟a göre bu dönemde ortaya çıkan Feminist ve Ġslam temelli 

kadın grupları dıĢında kalanlar devlet tarafından verilen hakları veri olarak kabul etmiĢ 

olanlardır veTürkiye özelinde kadın-erkek eĢitliğini, kadın hareketinin 

özgünlüğünü/yerelliğini sağlayacak veyasavunacak tartıĢmalara giriĢmemiĢtir(2011).  

Bundan dolayı sonraki alt baĢlıklarda bu iki kadın grubunun sahip olduğu ideolojik zemin 

ve tarihsel arka plan ele alınarakdevlet feminizmi dâhilinde tartıĢılacaktır. 

II.2.1. 80lerde Feminizm ve Feminist Kadınlar 

1980 askeri darbesinden sonra ülkenin içerisinde bulunduğu apolitik ortamda 

yeĢeren, sonraki yıllarda da hız kesmeden devam eden feminist mücadele Türkiye kadın 

hareketi tarihi açısından bir miladı iĢaret eder. Muhalif sesler üzerindeki askeri baskı 

döneminde kadınlar, bir dizi eylemlilik örgütleyerek taleplerini dile getirebilmiĢtir. 

Böylece Avrupa‟daki hemcinslerinin 1960‟larda baĢlattığı ikinci dalga feminist akımın 

Türkiye‟ye de ulaĢmasını sağlamıĢlardır. 

Cumhuriyet rejiminde ve 1980 öncesinin sol örgütlerinde kendilerine tahsis 

edilen kimlikleri sorgulayan kadınlar kendi kimlik arayıĢlarına girmiĢlerdir.  Gerek ulusal 

hareket içinde gerekse sosyalist örgütlerde aktif olarak mücadele ederken cinsiyet 

kimliklerini dıĢarıda bırakan kadınlar artık ne Cumhuriyet‟in çağdaş kadını ne de devrimin 

bacısı olmak istemektedir. KitleselleĢmeye ve örgütlenmeye odaklı olarak geçen bu süreçte 

kadınlar, hem devlet ile hem de erkekler ile sürekli bir çatıĢma hali içerisine girmiĢ, bir 

yandan rejimin üzerlerine yüklediği imajlardan sıyrılmaya öte yandan da bağımsız bir 

kadın kimliği oluĢturmaya çalıĢmıĢlardır.  
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Ancak, bu dönemde ortaya çıkan feminizm, ġirin Tekeli‟nin de vurguladığı 

gibi sıfırdan baĢlayan yepyeni bir hareket değil, aksine kökleri 19. yüzyılın sonlarına kadar 

giden, nerdeyse yüzyıllık tarihi geçmiĢe sahip bir harekettir (2011).Tekeli‟nin bahsettiği 

geçmiĢ Osmanlı kadın hareketinin baĢladığı dönemdir. Birikimli olarak ilerleyen bu 

hareket nihayetinde 1980‟den sonra „feminizm‟ olarak ortaya çıkacak güce 

eriĢmiĢtir.Feminizmin bu tarihten önce görülememiĢ olmasının sebebi Tekeli‟ye göre 

kadınların Batı toplumlarında canlanan yeni feminist hareketlerin etkisinde kalabilecekken 

zamanlarını sol grupları destekleyip, onların militanlığını yaparak geçirmiĢ olmalarıdır.Geç 

de olsa, çeĢitli sol fraksiyonlardan bağımsızlaĢarak, yalnızca kadın kimliğine odaklanıp 

„eylem pratiği‟ üzerinden örgütlenen feminist hareket, Batı‟dan yaklaĢık on yıl sonra 

Türkiye‟de filizlenir veteorik alt yapısını datam olarak 1990‟lı yıllarda oluĢturmaya baĢlar.  

II.2.2. Dönemin Ġslami Ġdeolojisi ve Kadın Kimliği 

Cumhuriyet rejiminin kurucuları tarafından inĢa edilmek istenen modern kadın 

kimliğinin tanımı dıĢında bırakılan bir grup olarak Ġslami temelli kadınlar, feministler gibi 

yine 1980‟li yıllarda görünür olmaya ve taleplerini dile getirmeye baĢlar.Ġslamcı kadınlar, 

çeĢitli dergiler çevresinde bir araya gelerek Kemalist ideolojiyi ve modernleĢmeyi eleĢtirir. 

Dönemin tarihsel ve politik koĢulları da bu çıkıĢa olanak sağlamıĢtır. 1980 sonrasında 

devlet din kurumlarının geliĢmesine yardımcı olmuĢ; dönemin iktidar partisi (ANAP) 

Ġslamcı grupları destekleyerek Ġslamcı eğilimi yaymaya çalıĢmıĢ ve grupların bağımsız bir 

ekonomik güce kavuĢmasını sağlamıĢ; eğitim kurumlarında din derslerinin zorunlu 

kılınmıĢ; MEB kanalıyla Kur‟an kursları açılmıĢtır. Tüm bupolitikalar Ġslamcı hareketin 

güçlenmesine olanak sağlamıĢtır (Arat, 2011). Bu hareket içerisinde yer alan kadınlar da 

Ġslamcı kimliklerini ön plana çıkararakkendilerini ifade etmeye çalıĢır. 

Cumhuriyetrejiminin kurucuları tarafından kamusal alandan dıĢlandıklarını savunan 



58 
 

Ġslamcı kadınlar kimliklerini modern ve laik kadın kimliğinin karĢısında konumlandırma 

yoluna gider. 

 

ModernleĢmenin moda ve tüketim ile kadını sömürdüğünü, Batı‟nın değer 

yargılarını kabul edip gelenekseli “cahilliğe” mahkûm ettiğini savunan Ġslamcı kadınlar 

“laiklik ve modernizmi kadınların aĢağılanmasının ve sömürülmesinin nedenleri olarak 

görmekte ve bu söylem ile kadınları mobilize etmektedir” (Acar, 2011). Böylece 

Türkiye‟de modernizmdâhilindeeğitilen, laikleĢen ve modernleĢen Türk kadını ileĠslam 

anlayıĢından vazgeçmeyen, laikliği benimsemeyen Ġslamcı kadın kimliği ilk kez bu kadar 

net bir düzlemde karĢı karĢıya gelir. Ġlerici/gerici, modern/geleneksel, laik/dinci gibi pek 

çok politik kutuplaĢmada bu dönemden sonra söz konusu kadın kimlikleri üzerinden 

yürütülür.  

Acar, Kadın ve Aile, Mektup ve Bizim Aile gibi 80 döneminin Ġslamcı kadın 

kimliğine yönelik dergileriinceleyen. Acar‟a göre dergiler farklı hedef kitlelerine (orta sınıf 

kentli aile yaĢamı içindeki kadınlar; daha düĢük gelir gruplarından kadınlar; daha 

entelektüel bir kesimde yaĢayan kadınlar) sahip olmasına rağmen tümünde ideal Müslüman 

kadın, BatılılaĢmıĢ kadın imajına karĢıtlığı ile sunulmaktadır (2011).Böylecedönemin 

Ġslami kesimden kadınlarınModernleĢme ve BatılılaĢma sonucunda ortaya çıkmıĢ olan 

modern kadın imajına yönelik ilk refleksi „karĢı kimlik‟ yaratmak olmuĢtur. Ancak takip 

eden yıllarda kadınların bir kısmıCumhuriyet rejiminden kamusal haklar talep eden, kendi 

inanç ve ideolojisi içindeki ataerkilliği sorgulamaya baĢlayan öznelere dönüĢmüĢtür. 

II.3.90lı ve 2000li Yıllarda Türkiye ve Kadın Kimlikleri 

Seksenli yılların darbe sonrası ortamında politikleĢmeye ve örgütlenmeye 

çalıĢan bir grup feminist kadın ile rejimin eleĢtirisini modernizm ve BatılılaĢma karĢıtlığı 
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üzerinden yürüten bir grup Müslüman kadının baĢlattığı tartıĢmalar, 90‟lı ve 2000‟li yıllara 

daha geniĢ boyutlara ulaĢır. 

Ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik ve siyasi koĢullarda feminist kadın 

hareketi yoluna „kurumsallaĢmaya‟ baĢlayarak devam eder. Dernekler kurulur, dergiler 

yayınlanır, kurultaylar düzenlenir ve akademik alanda da bir dizi faaliyet baĢlar. 

Eylemsellikten kurumsallaĢmaya yol alan kadın hareketi içerisinde bu süreçte birbirinden 

farklı çevreler oluĢur.2000‟li yıllardafeminist yapılar,„cinsiyet, etnisite ve inanç‟olguları 

çevresinde örgütlenen farklı gruplarla ve örgütlerle temas etmeye baĢlar.Ġslamcı kadınlar, 

Kürt kadınlar gibi „kadın‟ kimliğinin bir inanca veya etnisiteye eklemlenmiĢ hali ile temas 

elbette beraberinde bir takım gerilimli tartıĢmaları da getirir. Ancak bu gerilimli süreç 

kısmen devam ediyor olsa da küresel olarak anlam bulan „farklılık‟ söylemi Türkiye‟deki 

kadın hareketine de yansır ve kadınlar farklılıkları ile bir arada olmayı veya farklı 

kimlikleri bir araya getirmeyi baĢarırılar. 

Türkiye‟de 1980‟den 2000‟li yıllara kadar birbirinden ayrı hatta birbirine karĢıt 

olarak konumlanan kadın kimlikleri arasında bulunan sınırlar kimlik politikalarının küresel 

çapta değiĢimine paralel olarak bulanıklaĢmaya baĢlar. Dolayısıyla daha önce aynı cümle 

içersinde yan yana dahi getirilemeyen kimlik alanlarının sahipleri, dönemin politik 

atmosferinin de etkisiyle birbirleriyle iletiĢim kurabilecek ortamı yakalar. Böylece Ġslam‟ın 

tüketimle, kır geleneğininkentlilikle, profesyonel mesleğin ev hanımlığıylakarĢılaĢmasını 

ve birlikte aynı kimlik içerisinde var olmasını sağlayan süreçten melez kimlikler doğar. 

 

 



60 
 

II.3.1.   Kadın Hareketinin KurumsallaĢma Süreci: Dernek ve 

Dergi Çevreleriyle Tanımlanan Kimlikler 

90‟lı yıllar kadın hareketi açısından “feminizmler” ile tanıĢmanın dönemi 

olagelmiĢtir. Sokaklardan mekânlara doğru geçiĢ aynı zamanda Türkiye tarihinde feminist 

bir algının yerleĢmeye baĢladığı bir süreçtir de. Özellikle Türkçeye çevrilen temel feminist 

metinlerden ve akademide baĢlayan kadın çalıĢmalarına yönelik ilgiden beslenen kadınlar 

için yeni örgütlenme araçları yazmak, okumak ve tartıĢmaktır. Bu araçlarla kazanılan 

entelektüel olgunluktan sonra da kadınlar dernekler kurarak ve dergiler yayınlayarak 

bildiklerini birbirleriyle paylaĢır ve feminist bir kadın kimliği oluĢmaya baĢlar. 

Kadın hareketinin 1980‟lerde baĢlatmıĢ olduğu aile içi Ģiddeti durdurmaya 

yönelik gündem 90‟lı yıllar boyunca devam eder. Eylemlilikler arasındaki bu „süreklilik‟ 

kadın hareketini kurumsallaĢmaya götürentemel özelliktir (IĢık,2002). Ġlk kurumsallaĢma 

kadına yönelik Ģiddeti önlemek amacıyla danıĢma merkezlerinin ve kadın sığınma 

evlerinin açılmasıyla olur. Pratik düzlemde aciliyeti olan bu kurumların açılmasıylabirlikte 

kadınlar da teorik bilgilerini geliĢtirme olanağı bulur.Böylece kurumsallaĢma sürecinin 

akademik ayağı da kendiliğinden oluĢur. Kadın Kütüphanesi‟nin kurulması ve 

üniversitelerde Kadın AraĢtırmaları programlarının açılması bu duruma örnek olarak 

gösterilebilir.  

Birbirinden farklı feminist ideolojilerden beslenerek kurulan derneklerde ve 

yayınlanan dergilerde kadınlar toplumsal cinsiyet, cinsiyetçi iĢ bölümü, Ģiddet, cinsellik ve 

kız kardeĢlik gibi temel olguları tartıĢarak kadın kimliğini görünür kılmaya çabalamıĢtır. 

Ancak dönemin en önemli kavramsal tartıĢmasını özel alan ve kamusal alan arasındaki 

ayrımın sorgulanması oluĢturur. Kamusal alanda eĢityurttaĢlar olarak var olagelmiĢ olan 

kadınların özel alan içerisinde Ģiddete, cinsiyetçi iĢ bölümüne maruz kalma nedenleri 
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sorgulanır.Dahası kamusal alan ve özel alanın birbirinden keskin hatlarla ayrıĢtırılmasının 

altında yatan politik nedenlerin tarihsel bağlamları açığa çıkarılmak istenir. Bu temel 

sorulara cevap arayan kadınlar “özel alan politiktir” sloganı ile ev içinde, yani özel alanda, 

neler olup bittiğini anlama çabası içerisine girer. Böylelikle ev içinde kadınların yaĢadığı 

baskı, Ģiddet ve sömürüden erkekler kadarkamu politikaları da sorumlu tutulur.   

Genel olarak 90‟lı yıllarda feminist kadınlar çeĢitli projeler üreterek kadınlara 

ulaĢmaya çalıĢmıĢ, onların sorunlarını çözmek için çaba harcamıĢ ve bununla birlikte 

kadınları teorik yöndenbilinçlendirmek için mücadele etmiĢtir. 

II.3.2. Etnisite Temelli Kadın Kimliği: Kürt Kadınlar 

Ġnanç temelli kadın kimliğinin yanı sıra 90‟larda görünür olmaya baĢlayan bir 

diğer kadın grubu Kürt kadınlar olmuĢtur. Etnik aidiyetlerini ön planda tutarak bir kimlik 

edinmeye çalıĢan Kürt kadınlar sonrasında feminist bir yöne doğru eğilim gösterse de en 

baĢta etnisite/ulus-devlet kutuplaĢması üzerinde yoğunlaĢan söylemler üzerinden 

örgütlenmiĢtir. Bu sebeple, bu baĢlık altında Kürt kadın kimliğinin etnik bir kimlik olma 

özelliği göz önünde bulundurularakkimliğin Türkiye‟deki feminist hareket ile olan 

iliĢkisiele alınmıĢtır. 

Kürt kadını kimliği, ortaya çıktığı coğrafyada görülen Ģiddet, göç ve yoksulluk 

gibi olgular etrafında biçimlenen bir kimliktir. Bu haliyle kimlik, Türkiye‟deki inanç, ulus 

ve feminizm temelli kadın kimliklerine etnisite tartıĢmalarıyla birlikte dâhil olur. Ancak 

etnisite tartıĢmaları Kürt kadın kimliğinin belirginleĢmeye baĢlamasından çok önce ülkenin 

gündeminde yer almıĢtır.Bu dönemde milliyetçilik eksenli kimlik siyaseti olarak bilinen 

Kürt hareketinin varlığı bilinmektedir.Bu hareketin 90‟lı yıllarda Kürt kadınına yönelik 

tutumunda görülenmobilizasyon stratejisi, kadın sorununun 



62 
 

keĢfedilerekaraçsallaĢtırmasıyönündedir (Çağlayan,2013). Böylece Kürt hareketi 

bağlamında özgürleĢmesine imkân tanınan Kürt kadını etnik kimliğinden kopmadan, kendi 

dili ve kültürüyle iç içe ancak ondan bağımsız bir kadın kimliği inĢa etmiĢtir. 

90‟larda politik bir hareket ile iç içe geçmiĢ olduğundan eylemsel pratikleri 

kimi zaman eleĢtirilen kimi zaman da haklı bulunan Kürt kadınları,2000‟li yıllarda cinsiyet 

kimliklerini daha çok ön palanda tutma eğilimine girer. Bu yönelimin 

sonucundakentlerdeki kadın platformlarında yer alır vefeminist hareket ile bağ kurmaya 

baĢlarlar. Aynı zamanda bu bağ aracılığıyla kadınlar, içinden doğdukları hareket ile farklı 

bağlamlarda iliĢkilenmehatta ondan bağımsız hareket etme olanağı bulur. 

Kadın hareketinin projeler etrafında örgütlenmeye baĢladığı bu dönemde, Kürt 

kadın hareketi ile Türkiye kadın hareketiortak iĢlerde bir arada bulunma imkânı bulmuĢtur. 

Sığınaklar Kurultayı, Kadın Kurultayı, BarıĢ Ġçin Kadın GiriĢimi, Dünya Kadın YürüyüĢü 

Organizasyonu, Yerel Gündem gibi uluslararası feminizmin de etkisiyle ortaya çıkan 

platformlarda ortak projeler geliĢtirilir (Bozgan, 2011). Böylece politik bir hareketin aktörü 

olarak ulusal refleksler doğrultusunda sürece baĢlayanKürt kadınları kendi etnik yapısı 

içerisindeki erkeklerin ataerkil tutum ve davranıĢlarını sorgulayarak yoluna devam eder. 

Kürt kadını, bir kadın kimliği olarak varlığını ancak erkeklerden ve ulusal 

hareketten bağımsız gerçekleĢtirdikleri eylem ve toplantılarla feminist mücadele içinde 

hissettirmeye baĢlar.Kürt kadınları, bağımsız bir kadın örgütü olup olmadığı üzerinden 

Türkiye‟deki feminist hareketle; bölücü olup olmadığı üzerinden deulusalcı kadınlarla 

polemikler yürütmesinin yanı sıra bazı zamanlarda bu gruplarla ciddi çatıĢmalar da 

yaĢamıĢtır. Bu tartıĢma vepolemikler ile kadınlar hem Kürt hem de kadın kimliğini 

içselleĢtiren bir zeminde durmayı eylemsellik durumu içinde kazanır. Göç pratiği bu 
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içselleĢtirmeyi hızlandıran durumlardan birisidir. Kürt kadınlarının feminist hareketle 

kentlerde temas etmesine zemin hazırlayan göç olgusu kadınlık kimliğinin Kürt kadın 

hareketi içerisinde yerleĢmesinde önemli bir rol oynamıĢtır. 

Kente zorunlu iç göç ile baĢlayan kentlilik deneyimlerinde Kürt kadınlar bir 

yandan kenet içinde sosyalleĢemeye baĢlarken diğer yandan da „biz ve öteki‟ ayrımı içinde 

öteki olduğunun farkına varır. Ancak bu öteki olma durumu Kürt kadınına kendi etnik ve 

cinsiyet kimliğini kavrama olanağı da sağlar.Kentte yaĢamanın sağladığı kamusal alana 

çıkma imkânı bu kimlik farkındalığı ile birleĢir ve eylemlere katılım yoğunlaĢır. 

Çağlayan‟a göre kadınların politik aktörler olarak kamusal alana çıkmaları benlik algılarını 

değiĢtirmiĢtir. YaĢadıkları deneyimlerle kadınlar kendilerini bireysel ve kolektif özneler 

olarak yeniden inĢa etmiĢtir (2013).  

Kürt kadınları bu süreçlerneticesinde aile içi Ģiddet, namus cinayetleri, siyasi 

partilerde kadın kotası gibi konularda hem yoğunluklu olarak kendi bölgelerinde hem de 

kentlerde kurulan dernek, danıĢma merkezi ve sığınma evi gibi kurumlararacılığıylakadına 

yönelik Ģiddet ve ayrımcılık ile mücadele etmeye devam etmektedir. 

II.3.3. Ġslamcı Kadın Kimliği ve Kamusal Alanda BaĢörtülü 

Kadınlar 

Türkiye‟de modernleĢmeye ve sekülerleĢmeyeentegrasyon sürecinde gerilimler 

yaĢayan bir grup olarak Ġslamcı kadınların 80 dönemindeki „gelenekçi‟ tutumlarında 2000li 

yıllarda farklılaĢmalar görülür. Hem kendi değerlerini muhafaza eden hem de modernizmin 

kamusal ve ekonomik yapı taĢlarına sırtını dönmeyen, modernizm ile kısmen uyumluyeni 

bir Ġslam anlayıĢı bu dönemde Ģekillenir. Batı‟nın ahlaki değerlerini sorgulayan ve eleĢtiren 

fakat aynı zamanda modern Batı‟nın ortaya çıkardığı birey, insan hakkı, ifade özgürlüğü, 
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liberal ekonomi gibi unsurlarla barıĢık bu anlayıĢ çerçevesinde Müslüman modern kadın 

imajı önem kazanır. 

 

Geleneksel Ġslam anlayıĢının aksine kadının kamusal alanda görünür olmasını 

dahası erkekler ile eĢit haklara sahip olması gerektiğini savunan pek çok entelektüel 

Müslüman kadın kendi inanç sistemleri içersindeki ataerkil tutumu da böylece eleĢtirir.  

Ġslam kesiminin etkili kadın yazarlarından Hidayet ġ.Tuksal‟ın bir gazete röportajında dini 

pratiklerin doğru yorumlanmasında kadın bakıĢ açısına sahip olunması gerektiği vurgusu 

ve kadına yönelik olumsuz ifadeler taĢıyan bazı ayetlerin modern bilinçler tarafından kabul 

edilemezliği söylemi bu çıkarımı doğrular niteliktedir (Çakır:2000). Ġslam‟ın dinsel 

ritüellerine uygun bir yaĢam anlayıĢını korumanın yanı sıra erkeklerle eĢit kamusal haklara 

sahip olma talebi gibi modern kadın imajına ait olguların savunulması iki kimliğin kesiĢim 

noktasına iĢaret eder.  Bireysel deneyimlere önem veren politik ve ekonomik geliĢmeler 

birbirini dıĢlayan değil birbiri ile uzlaĢan kimlik biçimlerinin ortaya çıkmasına zemin 

hazırlamıĢtır.  

 

Kamusal alanda eĢitlik talebiyle birlikte Ġslam inancı çerçevesiyle sınırlı 

tutulan demokratikleĢme ve liberalleĢme eğilimleri de bu grup içinde gündeme gelir. 

Demokratik yeni bir Ġslam anlayıĢının mümkün olabileceği ve elbette bunu mümkün 

kılacak olanın Müslüman kadınlar olduğu anlayıĢı, baĢörtüsü tartıĢmaları olarak 

adlandırılan süreçtedaha belirgin bir hale gelmiĢtir. Yılmaz‟ın çalıĢmasında da ileri 

sürdüğü üzere: 

“Müslüman kadınlar, baĢörtüsü tartıĢmasını artık Ġslam‟ın bir gereğini 

yerine getirmek üzerinden değil; bireysel haklar, inanç özgürlüğü ve demokratik hak 

talebi gibi seküler kavramlar üzerinden tartıĢıyordu. Bu dönemde kadınlar özel ve 
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kamusal alan tanımlarının yeniden yapılması, baĢörtülü kadınların eğitim hakkı, 

meslek edinmeleri, cenaze ve cuma namazlarına kadınların katılımı, kadınların 

siyasetteki rolü ve feminizm gibi konuları gündemlerine aldılar.” (2013).  

 

Bu tartıĢmalardan önce bir arada kullanılması zor olan din, demokrasi, 

baĢörtüsü, bireysel hak gibi olgular, bugün muhafazakâr modern kadın kimliği üzerinden 

somutlaĢabilmekte ve melezlik tartıĢmalarında gündeme alınmaktadır. Modernizmin 

gerekleri ile çeliĢmeyen bir tutum içerisinde olan Ġslamcı kadınlareĢitlik, özgürlük ve birey 

olma nosyonlarınıkadın ve erkek arasındaki iliĢkiyi düzenleyen ahlaki normlar ve Ġslam 

dininin öğreti sınırları içerisinde muhafaza etmeye çalıĢmaktadır. 

 

BaĢörtüsü özgürlüğü üzerinde yoğunlaĢan tartıĢmalar Ġslamcı kadınlar 

tarafından kiĢinin temel hak ve özgürlükleri çerçevesindeele alınır. Siyasi bir anlam 

taĢımasından ziyade kendi habitusunu yaratan bu bireysel norm, ifadesini modern ekonomi 

sistemi olan liberalizm ile uzlaĢmasında bulur. Kamusal alanda veya özel sektörde çalıĢma 

imkânı bulan baĢörtülü kadınlar modern kadın kimliğinin neredeyse tüm pratiklerini 

yaĢama geçirir. Demokrasi ve liberalizm ile bir entegrasyon sürecine girmiĢ olan yeni 

Ġslam anlayıĢı beraberinde yeni bir hayat felsefeni de üretir. Ahrette eriĢileceği kabul 

edilen “mutluluk” fikri, dünyevi hayata taĢınır. Tesettür modası, sadece Ġslamcılar için 

hizmete giren tatil merkezleri, pahalı arabalar ve lüks yaĢam biçimi modern kapitalist 

tüketim tarzı ile uyumlu hale gelir (Yılmaz,2013).    

 Modernizm ile Ġslam anlayıĢını kavramsal olarak tartıĢan entelektüel 

kadınlar eleĢtiri ve yeniden yorumlama yöntemleri ile hem kadının ikincil konumunu 

değiĢtirmeye çalıĢmıĢ hem de modernizm ile kadınlar arasında düĢünce düzeyinde bir bağ 

oluĢmasını sağlamıĢtır. Örneğin, Fatma K. Barbarosoğlu bir köĢe yazısında geleneksel 
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anlayıĢı benimseyen ve türbanistlerolarak nitelendirdiği bir grubun cemaat içerisindeki 

kadınları özne olarak görmediğini, türbanlı kadınların onlara temane konumda olduklarını 

ve kadınların okumuĢ yazmıĢ olanlarından hoĢlanmadıklarını belirterek geleneksel Ġslam 

zihniyetini eleĢtirmiĢtir.  

YaĢam pratikleri açısından ele alındığındaĠslam ve modernizminbiraradalığının 

oluĢturduğu farklı kimlik yapıları Ġslam-modernizm dikotomisini bir önyargı olmaktan 

uzaklaĢtırarak melez kimliklere kapı aralar. 

  II.3.4. Melez Kimlikler 

ġimdiye kadar tartıĢılan kadın kimlikleri Türkiye‟nin toplumsal değiĢme 

sürecinde etkili olan politik ve ekonomik süreçler etrafında Ģekillenen kimliklerdir. 

Ulusallık, Ġslam, Feminizm gibi ideolojilerin çizdiği sınırlar dâhilinde ortaya çıkan bu 

kimliklerin yanı sıra, küresel toplumsal hareketlerin de etkisiyle, Türkiye‟de 2000‟li 

yıllarda sınırları net olmayan, geçirgen özelliklere sahip kadın kimlikleri görülür. Bu 

yıllardan önce bir kutuplaĢma halinde olan ve sürekli olarak birbirini iten kimliklerin artık 

belli bir düzeyde de olsa birbirlerini çektiğini söylemek yanlıĢ olmayacaktır. 

 

Ġç göç ile birlikte kente uyum sağlamaya çalıĢan kırsal kadının deneyimleri, 

geleneksel veya modern Ġslamcı kesimden tüketim alıĢkanlığı ve lüks yaĢam tarzı ile 

ayrılan tesettürlü kadınlar gibi yalnızca tek bir ideolojiden beslenmeyen, heterojen bir 

görünüme sahip olan bu kimlikler melezlik üzerinden tartıĢılacaktır. 
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II.3.4.1.   Kente YerleĢen Kırsal Kadın Kimliği  

Kentlilik olgusunun, modern ve geleneksel yaĢam Ģekli tanımlamada belirgin 

bir yeri bulunmaktadır. Kır ve kentin yaĢam standartları, buralarda yaĢayan bireylere de 

doğal olarak bir kimlik atfeder. Göç ile kırsaldan kente gelip yerleĢen kadınlar için ise bu 

doğal kimlik anlayıĢı yerini bir süreliğine de olsa çatıĢmalı bir kimliğe bırakır. 

Kente göç ile birlikte görece küçülen hane yapısı içinde kadınlar emek-yoğun 

köy iĢlerinden kurtuldukları için kendilerini Ģanslı hissetmekte ve kente uyum sağlamak 

istemektedir.Tahire Erman‟ın bir araĢtırmasında köyden kente göç eden bir kadının 

söylediği sözler de bu çıkarımı kanıtlar niteliktedir: "Köyde kalmıĢ gibi, köyden geldiğim 

gibi kaldığımı zannetmiyorum. Daha birçokĢeylerin bilincindeyim. Kendimi sürekli 

yenilemek arzusundayım." (1996). 

Gerçekten de kente göç etme kadınlara eğitim, sağlık ve diğer pek çok açıdan 

yarar sağlamıĢ olsa dagöz önüne alınması gereken Ģey bu avantajların kadın kimliğinin 

dönüĢümüne sağladığı etkinin gerçekliğidir. Kentliliğin getirdiği kimlik örüntülerinin hepsi 

gelenekselden moderne geçiĢi temsil etse de bu geçiĢin toplumsal cinsiyet normlarında bir 

değiĢme yaratıp yaratmadığı da ayrıca tartıĢma konusudur. 

Ġlerici bir kurgu olan kadının kamusal alana çıkarak özgürleĢeceği algısındaki 

yanılsamanın benzeri köyden kente göç ederek modern olunacağıiddiasında da görülür. 

Kente göç eden kadınların kendilik algısı üzerinden gözlenen değerler, ev üzerinde söz 

hakkı edinmesi, evini istediği gibi düzenlemesi, aile ve kaynana baskısından kurtulması 

gibi naif durumlardır (Erman, 1998). Daha eğitimli olan ikinci kuĢak göçmen kadınlarda 

evlilik düĢüncesininikinci planda kalması veya evlendiğinde eĢitlikçi bir aile ortamı 

talebinde bulunması belli bir bilincin varlığını göstermesine rağmen toplumsal cinsiyet 
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normlarının çok dıĢında değildir.Deniz Kandiyoti‟nin de son tahlilde belirttiği üzere “hangi 

toplumsal kategoriden olurlarsa olsunlar, kentli kadınların toplumsal ve ekonomik 

uyumunun ortak özelliği, erkek rollerine hiçbir biçimde meydan okumamaları, aile 

iĢleyiĢinin geleneksel düzenini bozmayıĢları ya da erkek ayrıcalıklarını 

sorgulamamalarıdır.” (2007).  

II.3.4.2.   Popüler Bir Kimlik: Kariyer Sahibi Anne 

Türkiye‟de ve dünyada son yıllarda yaĢanan sosyo-ekonomik ve politik 

değiĢimlerin sonucunda kadınlar profesyonel meslek alanlarına daha çok katılım gösterme 

imkânı bulmuĢtur.Bu değiĢimlerin etkisinin yanı sıra çalıĢma yaĢamına katılımdaki artıĢ, 

kadınların kamusal her alanda erkekler ile eĢit haklara ve fırsatlara sahip olmaları 

gerektiğini savunan birinci dalga feminizmden bu yana kadın hareketlerinin teorik ve 

pratik mücadelelerin debir sonucudur. Ancak, kadın istihdamı, kalkınmada kadının yeri, 

nitelikli ve güvenceli çalıĢma gibi konularda ülkelerindeki iktidarlar ile pazarlık edebilen 

bu hareketlerin aktif çalıĢmalarına rağmen kadınlar hâlâ kamusal alanda erkekler ile tam 

bir eĢitlik sağlayamamıĢtır. 

Duruma Türkiye açısından baktığımızda çalıĢma yaĢamının üst kademelerinde 

(dekan, müdür, yönetici, CEO, belediye baĢkanı, vs.) kendilerine yer bulabilen kadınların 

varlığı dikkat çekmektedir. Ancak bu kadınlar ataerkil toplum yapısının manipüle ettiği 

yeni bir kadın kimliği üzerinden tanımlanmıĢtır: BaĢarılı, kariyerli ve aynı zamanda iyi bir 

eĢ ve anne olan modern kadın.  

Özellikle anaakım medyada sıklıkla yer bulan ve olumlananhem çocuk hem de 

kariyer sahibi kadın kimliği ile özetlenebilecek yukarıdaki kimlik örüntüsüne yakından 

bakıldığında iki temel olgunun varlığı gözlenir. Bunlar modernizm ve gelenekselliktir. 
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Kariyer sahibi olmak, iyi bir eğitim, en az bir yabancı dil bilgisi ve yaĢamsal donanım 

gerektirir. Dolayısıyla bu kimlik modern dünyanın bir ürünüdür. Annelik ise 

modernizmden çok önce var olan ve değer yüklene geleneksel bir kimliği iĢaret eder. 

Sosyal teorilerde çoğu zaman birbirine karĢıt olarak ele alınan bu iki olgunun söz konusu 

kadın kimliğinde rahatlıkla buluĢabilmesinin gerisinde yatanın ne olduğunu anlamak için 

popüler kültür bağlamında yapılan bir değerlendirmeye ihtiyaç vardır. 

 

II.3.4.3.   Ġslami Referanslı Modern Kadın Kimliği: Tesettürlü 

Kadınlar 

 

Cumhuriyet rejiminin BatılılaĢma modernleĢme ideolojisine karĢı oluĢan 

geleneksel Ġslamcı kadın kimliği ve modernleĢme sürecine uyum sağlayabilen, feminizm 

ile temasları olanve Ġslamcı yapılar içindeki erkeklerin ataerkil tutumlarını sorgulayan 

modern Ġslamcı kadın kimliği Türkiye‟de modernleĢme sürecinde görülen Ġslam temelli 

kadın kimlikleridir. Her iki kimliğin ortak özelliği tüketime ve kadını nesneleĢtiren modaya 

karĢı duruĢlarıdır. Ancak Türkiye‟de son yıllarda „tesettür modası‟ olgusu ile 

kavranabilecek inanç temelli baĢka bir kadın kimliği de söz konudur.  Ġslam ve tüketim 

gibi birbirine zıt iki olgunun tesettür modası kavramında birleĢmesinin sonucu olarak 

ortaya çıkan kadın kimliği politik tartıĢma zeminlerinden uzak bireysel bir kimlik olma 

özelliğini taĢımaktadır. Bir yandan dini bir gereklilik olarak baĢını örtme zorunluluğu, öte 

yandan da modern tüketim alıĢkanlıkları tarafından belirlenen yaĢam tarzı arasında bir 

yerde duran bu kadınlar için din ve tüketimin bir arada olması herhangi sorun teĢkil 

etmemekte, inanç açısından herhangi bir sorgulama gerektirmemektedir. 
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 Ġslami kimliğin kamusal alanda görünürlüğünü sağlayan örtünme pratiğinin 

çeĢitliliği aslında kimliğin kendini yeniden üreten yapısıyla da ilgilidir. ModernleĢme 

süreci içerisinde Müslüman kadın kimliği, modern tüketim alıĢkanlığı ile karıĢ karĢıya 

kalmayı değil, onu da kimliğine dâhil etmeyi tercih etmiĢtir. Ġlyasoğlu‟nun da belirttiği gibi 

Müslüman kadının „yeni tesettür eğilimi‟, „kendi modernleĢmesini kendi yapması‟nın bir 

ifadesi olarak değerlendirilebilir (Gençtürk-Hızal, 2003‟de belirtildiği üzere).  
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III. BÖLÜM: ARAġTIRMANIN METODOLOJĠSĠ 

  III.1.  AraĢtırmanın Problemi, Amacı Ve Önemi 

Batıda ortaya çıkan modernleĢme hareketi her toplumda aynı 

seyretmemektedir. Nitekim Türkiye‟deki modernleĢmenin de kendisine özgü bir yönü 

vardır. Türkiye‟de imparatorluktan ulus-devlete geçiĢin yönetici elitlerce sağlanmıĢ olması 

modernleĢmeyi bir projeye dönüĢtürmüĢtür. Hayata geçirilmeye çalıĢılan bu projede 

değiĢkenleri belirleyen kurum bizzat devletin kendisi olmuĢtur. 

ModernleĢme projesi ile kurulmaya çalıĢılan yeni devlet kendi yurttaĢ kimliğini 

de inĢa etmiĢtir. Bu süreçte kadın kimliğini diğerlerine oranla daha özel olarak ele almak 

gerekir. Bunun sebebi, kadın kimliğinin en belirgin niteliklerinin aynı zamanda ulus 

kimliğiyle de bağlantılı olmasıdır. Kadın kimliği inĢası sürecinde izlenen yol eski rejimin 

karĢısına Cumhuriyet rejiminin yeniliklerini koymak olmuĢtur. Geride kalan rejimin 

izlerini silmek için onun tam zıttı olan ve aynı zamanda modernizmin de göstergeleri olan 

kavramlar benimsenmeye çalıĢılmıĢtır.  

Geleneksel toplumdan modern topluma geçiĢte “kadın kimliğindeki” değiĢme 

toplumun modernleĢme göstergelerinin mihenk taĢı olmuĢtur. Kadın kimliği “geleneksel-

modern, kentli-köylü, laik-dindar” gibi birbirinin karĢıtı olan dikotomik olgularla inĢa 

edilmiĢtir. Ancak tezin de temel araĢtırma problemini oluĢturan “melez kimlikler” 

modernleĢme süreci içerisinde göz ardı edilmiĢtir. Geleneksel ve modern olgularının ikisi 

içerisine de girmeyen farklı toplumsal deneyimlerle inĢa edilen kadın kimlikleri ortaya 

çıkmıĢtır. Bu farklılık modernleĢmenin sanıldığı gibi gelenekselin karĢıtı olmadığı, Türkiye 

gibi farklı iç dinamiklere sahip toplumlarda kadın kimliğindeki dönüĢümün bir olgudan 
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diğerine geçiĢten ziyade, iki olgu arasındaki sentezle gerçekleĢip gerçekleĢmediği 

araĢtırmamızın temel problemidir.  

Türkiye‟de değiĢen toplumsal yapısı sonucunda kadın kimliklerinde de 

farklılaĢmalar yaĢanmıĢtır. Tezin amacı, Türkiye‟de gelenekselden moderne doğru 

değiĢtiği varsayılan toplumsal yapıda, gelenekselin ve modernin birbirinden kesin bir 

biçimde ayrılan parametrelerini araĢtırmanın değiĢkenleri olarak kabul edip, kadın 

kimliğindeki dönüĢümün yönünü ve niteliğini betimlemektir.  

Kadın kimliğinin tarihsel süreç içerisindeki dönüĢümü literatür yazınında pek 

çok açıdan ele alınmıĢtır. Tezin araĢtırma problemini mevcut literatürden farklı kılan husus 

ekonomik, siyasi, kültürel, vs., pek çok açıdan gelenekselden moderne doğru değiĢme 

gösteren Türkiye toplumunda kadın kimliğindeki dönüĢümün farklı bir seyir izleyip 

izlemediğini açığa çıkarmaktır. Geleneksel ve modern kadın kimlikleri araĢtırmanın temel 

örneklemini oluĢturacaktır. AraĢtırma, birbirinin karĢıtı olan bu iki kimliğin yanında 

kadınların edindiği farklı kimliklerin (örn, melez kimlik) varlığını açığa çıkarıp, alan 

yazınına yeni bir yaklaĢım sunma açısından önemlidir.  

  III.2. AraĢtırmanın Modeli Ve Uygulanması 

 

AraĢtırma betimsel nitelikte bir çalıĢma olup nitel çözümlemeleri içermekte, 

sadece “tanımlama” yapan görünümünün ötesinde nedenleri, niçinleri “anlamaya” yönelik 

bir araĢtırmadır. Bu nedenle betimsel ve anlamacı (hermeneutic) yaklaĢımın benimsendiği 

çalıĢmada, geleneksel-modern kadın kimlik kategorileri belirlenerek, olguların iĢevuruk 

(operasyonel) tanımları yapılmıĢtır.  

Geleneksel ve modern kadın kimliğine dair yürütülecek alan çalıĢmasında 

Mersin‟in yerel dinamikleri göz önünde bulundurulup göç olgusundan hareket edilerek 
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Mersin‟e göç etmiĢ olan kadınlar gelenekselin temsilinde temel örneklem grubunu 

oluĢturmuĢtur. Bu örneklem grubu için Mersin‟de bulunan toplum merkezlerinden 

yararlanan (Halkent, Çilek, Çay) kadınların gelenekseli temsil ettiği var sayılmıĢtır. 

Modern kadın kimliğinin yansıttığı varsayılan örneklem ise kent ve kentlileĢme 

parametreleri üzerinden ele alınarak Mersin kentinde yaĢayan eğitimli, çalıĢan kadın 

nüfusu üzerinden belirlenmiĢtir. AraĢtırmada iki yüz kadın ile görüĢülmüĢtür. 

GörüĢmeciler aĢağıdaki tabloda yer alan parametrelere göre belirlenmiĢtir:  

Tablo 1. Geleneksel ve modern kadın göstergeleri 

 

Geleneksel Kadın 

 

Modern Kadın 

Eğitim düzeyi düĢük olan Eğitim yüksek olan 

Kırdan kente göç etmiĢ olan Kent doğumlu 

18 yaĢından önce evlenmiĢ olan 18 yaĢından sonra evlenmiĢ olan 

EĢ seçiminde iradesi düĢük olan EĢ seçiminde iradesi yüksek olan 

ÇalıĢmayan veya niteliksiz/güvencesiz 

iĢlerde çalıĢan 

ÇalıĢan veya çalıĢmıyor olsa dahi 

profesyonel bir mesleği olan 

Gündelik yaĢam pratiklerinde dini 

referansları kullanan 

Gündelik yaĢam pratiklerinde dini 

referans kullanmayan, laik olan 

 

Yukarıdaki tabloda gösterilen geleneksel kadın örneklemi için ortaokul veya 

ilkokul mezunu veya okuma yazma bilmeyen eğitim düzeyi düĢük kadınlar seçilmiĢtir. 

Ayrıca bu kadınlar doğu ve güneydoğu Anadolu bölgelerinden göç etmiĢ, 18 yaĢından 

küçük bir yaĢta evlendirilmiĢ ve çoğunlukla eĢini kendisinin seçmediği kadınlardır. 
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Genellikle çalıĢmayan bu örneklem grubundaki kadınlar, çalıĢmak zorunda kaldıklarında 

niteliksiz ve güvencesiz iĢlerde istihdam olanağı bulan kadınlardır. Geleneksel bir aile ve 

çevrede büyümüĢ olan kadınlardan beklenen bir nitelik de gündelik yaĢamının çoğunlukla 

dini inancı çerçevesinde Ģekillendirmesidir. 

Modern örneklem grubu olarak seçilen 100 kiĢilik grupta,  kadınlar ise lise ve 

üzeri düzeyde eğitim görmüĢtür. Kent doğumlu olan ve eğitimli bir ailenin yananında 

yetiĢmiĢ olan modern kadın olan 18 yaĢında evlenen ve eĢini bilinçli bir Ģekilde seçen 

kadınlardır. Eğitim seviyeleri yüksek olduğundan profesyonel bir mesleğe de sahip olan bu 

kadınlar dini inancını da vicdan eksenli yaĢayan ve gündelik hayatında dini referansları 

kullanmayan, çoğunlukla laik kadınlardır 

III.3. AraĢtırma Evren Ve Örneklemi 

AraĢtırmanın evreni, Mersin‟e çeĢitli sebeplerden dolayı göç etmiĢ olan, 

çalıĢmayan veya niteliksiz iĢlerde çalıĢan kadınlar ile eğitim seviyeleri yüksek çalıĢan 

kentli kadınlardan oluĢmaktadır. AraĢtırmanın problemine iliĢkin olarak bu iki örneklem 

grubu geleneksel ve modern kadın kimliklerinin temsilini yansıttığı için seçilmiĢtir. Bu 

temsilden yola çıkarak hedef kitleye ulaĢmak için Mersin‟in yoğun göç alan bölgelerindeki 

toplum merkezlerindeki kadınlara ve kent merkezinde çalıĢan gerek iĢ yeri sahibi gerekse 

profesyonel meslek sahibi kadınlara ulaĢılmıĢtır. UlaĢılmak istenen amaç kadın 

kimliğindeki dönüĢümü belirlemek olduğundan örneklem grubunun niteliklerine uygun ve 

eriĢilebilir iki yüz kadın ile görüĢülmesi hedeflenmiĢtir. ModernleĢme ile birlikte kamusal 

alanda erkekler ile eĢit haklara sahip olan kadınların aile ile olan iliĢkilerindeki dönüĢümü 

tanımlamak amacıyla yüksek oranda evli ve çocuk sahibi kadınlar ile görüĢülmüĢtür.      

AraĢtırma kapsamı içerisinde yer alan geleneksel ve modern kadın kimliğinin 

tanımlanmasında, literatürde yer alan kavramların niteliksel özelliklerinden 
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yararlanılmıĢtır.    AraĢtırmada kabul edilen geleneksel ve modern kadın kimliği ölçütleri 

Türkiye‟nin modernleĢme sürecinde deneyimlediği değiĢimlere paralel niteliktedir.  

   III.4.  Veri Toplama Ve Değerlendirme Araçları 

  III.4.1. GörüĢme Formu 

Bu çalıĢmanın alan araĢtırması bölümü ġubat-2014 ve Mayıs-2014 tarihleri 

arasında yürütülmüĢtür. Ġlk olarak, bir pilot çalıĢma gerçekleĢtirilmiĢ ve bu aĢamada tezin 

amacı doğrultusunda hazırlanmıĢ olan görüĢme formu kullanılmıĢtır. Ġkinci adımda, pilot 

görüĢmeler vasıtasıyla görüĢme formu üzerinde tekrar çalıĢılmıĢ ve görüĢme formu rafine 

edilmiĢtir. Tezin son bölümünde değerlendirilip sunulan bulgular, pilot çalıĢma bulgularına 

göre yeniden düzenlenen görüĢme formu ile toplanan verilere dayanmaktadır.  

AraĢtırması sırasında derinlemesine yapılacak görüĢmede veri toplama aracı 

olarak önceden geliĢtirilmiĢ soruların yer aldığı yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formu 

kullanılmıĢtır. Yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formunda kapalı ve açık uçlu sorular yer 

almakta, planlı ve derinliğine bilgi toplamak hedeflenmektedir. GörüĢme formunda alt soru 

baĢlıkları ile birlikte toplam 95 soru yer almaktadır. GörüĢme formunda beĢ ana bölüm 

bulunmaktadır. Ġlk ana bölümde görüĢmecinin sosyo-demografik bilgilerine yönelik 

sorular bulunmaktadır. Ġkinci ana bölüm aile ve kadın iliĢkisine, üçüncü ana bölüm ise 

kadının çalıĢma yaĢamındaki yerine iliĢkin bilgilerin toplanmasına yöneliktir. Dördüncü 

ana bölümde kadının siyaset ile olan iliĢkisi ve sosyal yaĢamını düzenlemesine dair sorular 

yer almaktadır. BeĢinci ve son bölüm, laiklik olgusu ve dini ritüellere yönelik bilgilerin 

toplanmasına ayrılmıĢtır. GörüĢme formunda, demografik sorulara iliĢkin 13, aile ve kadın 

iliĢkisine yönelik 30, kadının çalıĢma yaĢamına iliĢkin 20, sosyal ve siyasal yaĢama iliĢkin 

17, laiklik olgusu ve dini ritüellere yönelik 14 soru bulunmaktadır. 94 soruya ek olarak 
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görüĢme formunda son soru olarak kadının kendi benlik ve kimlik algısı gözlemlemeye 

yönelik açık uçlu bir soru kullanılmıĢtır.   

  III.4.2. Kullanılan Ġstatistikler 

AraĢtırma bulguları, istatistik çözümleme ve sunum araçları kullanılarak 

iĢlenmiĢ ve raporlaĢtırılmıĢtır. Frekans tabloları ve belirli değiĢkenler arasındaki iliĢkiyi 

gösteren ve yorumlayan çapraz iliĢki tabloları hazırlanıp kullanılmıĢtır. Verilerin 

analizinde SPSS 15 formu kullanılmıĢtır.  
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IV. BÖLÜM: BULGULAR VE DEĞERLENDĠRME 

Bu bölümde tezin amacına ve yöntemine uygun olarak toplanan veriler, grafik 

ve tablolar aracılığıyla düzenlenip, bulgular halinde değerlendirmeye alınmıĢtır. Nicel 

verilerden yola çıkılarak toplumsal değiĢmenin kadın kimliği üzerindeki etkisi modern ve 

geleneksel kimlik kalıpları üzerinden tartıĢılmıĢtır. 

 

ÇalıĢmada, modern kadın kimliği, Cumhuriyet döneminde tanımlanan ulusal, 

laik, çağdaĢ, kentli ve eğitimli kadını; geleneksel kadın kimliği, yine aynı dönemde 

tanımlanan etnik, eğitim düzeyi düĢük, kırsalda doğup göç ile kente gelmiĢ, erken yaĢta 

evlenmiĢ, çok çocuk sahibi kadını ifade ettiği ön kabulüne dayanır. O dönemden günümüze 

kadar Türkiye‟de yaĢanan toplumsal değiĢmeler sonucunda kadın kimliklerinin ne tür bir 

dönüĢüm içerisinde olduğunu anlamaya yönelik yapılan alan araĢtırması beĢ baĢlık halinde 

ele alınmıĢtır. 

 

Sayısal verilerin, frekans analizlerinin yanı sıra, alanda gözlemlenen olgular da 

analiz içerisine dâhil edilmeye çalıĢılmıĢ; kadınların açık uçlu sorulara verdikleri yanıtlar 

ve sonrasında bildirdikleri görüĢler de değerlendirme kapsamına alınmıĢtır. Kimliklerin 

kalıp özelliklerinin yanı sıra kadınların kendilerine yönelik benlik ve kimlik algıları da 

dönüĢümün niteliğini belirlemek açısından önemli görülmüĢtür.     

 

 IV.1.  Kadınların Demografik Ve Sosyal Özellikleri  

Kadınların demografik ve sosyal özellikleri yaĢ, eğitim düzeyi, medeni 

durumu, aile yapısı, kentte ikamet etme süresi, göç ettiği bölge, göç nedeni, evlenme yaĢı, 

nikâh türü, evlenme kararı, eĢi ile yakınlık derecesi, sahip olduğu çocuk sayısı, yaĢadığı 

konut türü, komĢuluk ve akrabalık iliĢkileri baĢlıkları altında el alınmıĢtır. 
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  IV.1.1. Kadınların YaĢları 

AraĢtırma öncesinde örneklem gruplarında yer alan kadınlar için standart bir 

yaĢ ortalaması belirlenmemiĢtir. Ancak aĢağıdaki grafik ve tablodan görüleceği üzere 

araĢtırma sonrası bulguda modern ve geleneksel kadınların yaĢ aralıkları benzer bir dağılım 

sergiler. Bu benzerlik elbette tesadüfü değildir. Örneklem gruplarında yer alan kadınların 

evli ve çocuk sahibi olarak katmanlaĢtırılması ile yaĢ grupları arasında da kendiliğinden bir 

tutarlılık gözlenir.    

Grafik 1. YaĢ 

 

Tablo 2. YaĢ aralığı yüzdesi 

YaĢ aralığı Geleneksel Modern 

 

Toplam 

23-31 % 19 % 21 % 40 

32-37 % 26 % 27 % 53 

38-43 % 18 % 22 % 40 

44+ % 37 % 30 % 67 

  

Mülakat yapılan toplam iki yüz kadının % 80‟i 32 yaĢından büyüktür. Bu 

oranın yüksek seyretmesinin en önemli nedeni araĢtırma evreninin evlenmiĢ ve çocuk 

sahibi olmuĢ kadınlardan oluĢmasıdır. Bu durumda evlenmek ve çocuk yetiĢtirmek için 

23-31 32-37 38-43 44+

19 26 18 37

21 27 22 30

GELENEKSEL MODERN
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ihtiyaç duyulan zaman hesaplandığında kadınların 32 yaĢ ve üzerinde yoğunluk 

göstermelerinin sebebi daha net anlaĢılır.  

4.1.2.  Kadınların Eğitim Düzeyi 

 Kadınların eğitim düzeylerine iliĢkin veriler, modern ve geleneksel kimlik 

unsurları ekseninde değerlendirilmiĢtir. AraĢtırma öncesinde her iki kimlik için verili 

olarak kabul edilen eğitim düzeyi ile gözlenen değerler birbiriyle örtüĢmektedir.  Modern 

kadınlar arasında okuma yazma bilmeyen kadına rastlanmazken, geleneksel kadınlarda 

%24 oranında okumaz-yazmaz kadın bulunmaktadır. Geleneksel kadınların %65‟i ilkokul 

ve ortaokul diplomasına sahipken, bu oran modern kadınlarda %3‟tür. Modern grupta lise 

ve üzeri eğitim düzeyine sahip kadınların oranı ise %97‟dir.  

 

Grafik 2. Eğitim düzeyleri 

 

 Okuma yazma bilmeyen geleneksel kadınlar, ileri yaĢlarda Mersin‟e göç ile 

gelen ve Türkçe bilmeyen kadınlardır. Mülakat sırasında öğrendikleri çok az Türkçe ile 

sorulara cevap vermeye çalıĢan kadınlar, çoğu zaman kendilerini ifade etmekte güçlük 

çekmiĢtir. Anadili Kürtçe olan kadınlardan okur-yazar olanları Türkçeyi toplum 

24% 4% 38% 27%

4% 3%

100%

3%

42% 55%

100%

GELENEKSEL MODERN
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merkezlerinde sonradan öğrenmiĢtir. Mersin kentine küçük yaĢlarda ailesi ile birlikte göç 

eden kadınlar ise ilkokul veya ortaokul diplomasına sahip olacak kadar eğitim alabilmiĢtir. 

Çoğunlukla kent merkezlerinde doğup büyümüĢ olan modern kadınlar ise 

eğitim kurumlarına daha kolay ulaĢma imkânı bulmuĢtur. Böylece kırsal alanda yaĢayan 

kadınlara oranla eğitim düzeyleri de daha yüksektir. Ayrıca, eğitime eriĢebilirliğin yanı 

sıra, kentli modern bir aile yapısı içerisinde yetiĢmelerinin, ebeveynlerinin eğitime-

öğretime verdiği önemin ve özellikle kız çocuklarının okutulmasına iliĢkin yaygın 

modernist paradigmanın da etkisiyle modern kadınlar lise ve üzeri düzeyde eğitim 

alabilmiĢtir. Bu durumda, Cumhuriyet rejimi kurulurken misyonu kentli modern aileyi 

kurmak olan „yeni kadın‟ kimliğinin (Zihnioğlu: 2003) baĢat özelliği olarak „eğitimli olma‟ 

hedefi amacına ulaĢmıĢ görünmektedir.     

 IV.1.3. Kadınların Medeni Durumu ve Aile Yapısı 

Aile ve kadın arasındaki iliĢkiyi somut veriler ıĢığında değerlendirmek 

amacıyla mülakat için daha çok evli ve çocuk sahibi kadınlar tercih edilmiĢtir. Nitekim 

Tablo 3‟te de görüleceği üzere örneklem grubunda yer alan modern kadınların %72‟si, 

geleneksel kadınların ise %91‟i evlidir. „Diğer‟ sütunu ile ifade edilen kadınlar eĢi vefat 

eden veya eĢi evi terk eden kadınlardır. 

Grafik 3. Medeni Durum 

 

Evli Bekar Eşinden 
Boşanmış

diğer Toplam

91%
5%

1%

3% 100%

72%
14%

11%
3% 100%
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Türkiye‟nin toplumsal yapısı içerisinde tanımlanan „geniĢ aile‟ ve „çekirdek 

aile‟ kavramları modern ve geleneksel toplum arasındaki farkın bir ifadesi olarak da ele 

alınır. Kent ve kır ayrımı çerçevesinde değerlendirilen bu aile yapıları aynı zamanda 

modern ve geleneksel yaĢam tarzını da simgeler. GeniĢ aile, fertlerin kırsal yaĢama özgü 

değer yargılarına sahip olduğu ve aynı hane içinde yaĢamanı sürdürdüğü bir aile 

yapısıyken, tam tersi olarak çekirdek aile, kent kültürü içinde yaĢayan ve yalnızca 

ebeveynlerden ve çocuklardan oluĢan bir aile yapısıdır.   

 
Grafik 4. Aile yapısı 

 

 

 

Tablo 3. Aile yapısı yüzdesi 

Aile Yapısı Geleneksel 

 

 

 

 

 

 

Geleneksel 

Modern 

 
Yalnız yaĢıyor %  1 % 4 

EĢi ve çocukları ile yaĢıyor %  32 % 30 

EĢi ile yaĢıyor % 17 % 10 

Çocukları ile yaĢıyor % 10 % 10 

Ailesi ile yaĢıyor % 6 % 16 

Çekirdek aile + diğer 

akrabalar ile yaĢıyor 

% 34 % 30 

 

Çekirdek Aile Geniş Aile diğer Toplam

32 34 34 100

30 30 40 100
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Grafikte 4‟te yer alan veriler incelendiğinde kadınların neredeyse eĢit oranlarda 

geleneksel ve çekirdek aile yapısı içerisinde yaĢadığı görülür. 

 

Modern bir aile modeli olan çekirdek aile yapısı içerisinde yaĢayan %32 

oranında geleneksel kadınların bir kısmı kendisini „ev hanımı‟ olarak tanımlayan, eĢinin iĢi 

sebebiyle kente gelmiĢ olan ve herhangi bir meslek sahibi olmayan kadınlardan 

oluĢmaktadır. Bir kısmı ise Güneydoğu veya Doğu Anadolu Bölgeleri‟nden göç ederek 

gelen, akrabaları ile aynı bölgede ancak ayrı evlerde yaĢayan kadınlardır. Modern 

kadınların ise %30‟u klasik çekirdek aile modeli içerisinde eĢi ve çocukları ile birlikte 

yaĢamaktadır. 

 

GeniĢ aile olarak nitelendirilebilecek aile yapısı içerisinde yaĢayan geleneksel 

kadın oranı %34‟tür. EĢi ve çocukları dıĢında birden fazla aile ferdiyle birlikte yaĢayan 

kadınlar mülakat sırasında bu durumdan memnun olmadıklarını sık sık dile getirmiĢlerdir. 

Ev iĢlerinin çok yorucu olduğundan, eĢi ile olan mahrem iliĢkiye saygı duyulmadığından 

ve kendisini evli hissetmediğinden Ģikâyetçi olan kadınlar, maddi olanakları el verdiğinde 

ayrı bir evde yaĢamak istediklerini belirtmiĢlerdir. Ayrıca kadınlar, eĢlerinin de 

kendileriyle aynı fikirde olduğunu eklemiĢlerdir. Bu durumda Deniz Kandiyoti‟nin de 

bahsettiği üzere, geleneksel toplum yapısı içerisinde erkek ile ailesi arasında görülen 

ataerkil iliĢkiler çözülmeye baĢlamaktadır ve erkekler aile içindeki büyüklerin sözüne biat 

etmek yerine, özerk bir aile kurmaya olanak sağlayan ayrı bir evde yaĢamayı tercih 

etmektedir (2007). Maddi olanaklar el verirse kent merkezine taĢınmayı düĢünen kadınlar 

olduğu gibi aynı çevre içinde ayrı bir eve çıkmaya rıza gösteren kadınlar da bulunmaktadır. 

Ancak genellikle bu problem mevcut evin üzerine bir kat daha çıkılarak çözülmekte 

dolayısıyla akrabalık iliĢkileri yoğun bir biçimde devam ederken yalnızca haneler 
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ayrılmıĢtır. Bu durumda geleneksel kadınlar, kente gelmiĢ olmanın sağladığı ekonomik 

olanaklardan faydalanarak kentli bir yaĢam tarzı edinmeyi talep etmektedir.  

 

EĢi, çocukları ve ailenin baĢka herhangi bir ferdi ile birlikte aynı evde yaĢayan 

modern kadın oranı %30‟dur. Bu oran içine dâhil olan kadınlar genellikle çalıĢan ve aynı 

zamanda yeni çocuk sahibi olan kadınlardır. Hem çalıĢıp hem çocuk büyütmekte zorlanan 

ve profesyonel bir bakıcıya maddi olanakları el vermeyen kadınlar çocuğa bakması için 

kayınvalidesi veya annesinden yardım istemektedir. Böylece bir süreliğine de olsa aynı 

evde birlikte yaĢamaktadırlar. Literatür açısından ele alındığında „geniĢ aile‟ modeline 

dâhil edilebilecek bir yaĢam pratiği içerisinde olduğu görülmesine rağmen modern kadınlar 

için durum farklıdır. Söz konusu olan Ģey geleneksel geniĢ bir aile modelinden çok, toplum 

sözleĢmesine dayalı olan ve iki kadın arasında yapılan bir anlaĢmadır. Tüm kamusal ve 

özel iliĢkilerinde profesyonel bir yaĢam tarzını benimseyen modern kadın, çocuk bakımı 

için pedagoji eğitimine sahip uzman bir bakıcı tutmak yerine, güveneceği baĢka bir 

kadından yardım ister. Mülakat esnasında kadınlara neden bu durumu tercih ettikleri 

sorulduğunda hem maddi olanaklarının profesyonel bir bakıcı tutmaya el vermediğini hem 

de çocuğuna, güveneceği birinin bakmasının daha iyi olacağı cevabını vermiĢlerdir. 

Böylece çekirdek ailenin yapısı kadınlar arasında gerçekleĢen bir sözleĢme ile farklı 

boyutlara taĢınır.  

 

 IV.1.4. Kadınların Mersin Kentinde Ġkamet Etme Süresi 

Mersin kentinde ikamet etme sürelerine bakıldığında geleneksel kadının 

çoğunluğunun göç etmiĢ olduğu gözlenebilir. Bu oran modern kadınlarda %61‟dir. 

Geleneksel kadınların çoğunluğu (%48)  yirmi yıldan daha fazla bir süredir Mersin 
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kentinde yaĢamaktadır ve kırdan kente göç etmiĢtir. Modern kadınlar ise daha çok kent 

doğumludur ve bir kentten diğerine iĢ veya tayin sebebiyle taĢınmıĢtır.   

 
Grafik 5. Mersin kentinde ikamet etme süresi 

 

 

IV.1.5. Kadınların Göç Ettiği Bölge 

Grafik 6. Göç bölgesi 

 

Tablo 4. Göç edilen bölge yüzdesi 

Göç Bölgesi Geleneksel Modern 

 
Doğu Anadolu % 14 % 4 

Güneydoğu Anadolu %  28 % 7 

Ġç Anadolu  %  7 % 12 

Diğer % 16 % 9 

doğumdan bu 
yana

1-10 yıl arası 11-19 yıl arası 20 yıl ve üzeri Toplam

22% 10%
20%

48%
100%

39% 20%
20%

21%
100%
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Doğu Anadolu Güneydoğu 
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Geleneksel kadın kimliğinin varsayılan parametrelerinden biri olan „kırdan 

kente göç etmiĢ olma‟ durumu yukarıdaki grafikten de görüleceği üzere %42 oranında 

gözlenmiĢtir. Kadınlar çoğunlukla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden göç 

etmiĢtir. Kırsalda doğmuĢ olan ve daha sonra eĢleri veya aileleri ile birlikte Mersin‟e göç 

eden kadınlar, kent merkezinden uzakta yer alan yerleĢim bölgelerinde yaĢamaktadır. 

Ancak Ġç Anadolu‟dan veya diğer bölgelerden göç eden geleneksel kadınların durumu 

kente yerleĢim bölgesi açısından farklılık gösterir. Bu kadınlar çoğunlukla kent merkezi 

çevresinde ikamet ettiğinden, geleneksel kimlik örüntüsü içerisine dâhil edilmeyen „kentli 

olma‟ durumu tartıĢmalı bir boyut kazanmaktadır.    

Modern kadınların %21‟i Ġç Anadolu, Batı ve Güney kentlerinden, %11‟i ise 

doğu illerinden Mersin‟e gelmiĢtir. Kadınların tamamı kent merkezinde veya merkeze 

yakın yerlerde ikamet etmekte, dolayısıyla kentle iç içe yaĢamaktadır. Hem kent doğumlu 

olan hem de kent merkezinde yaĢayan modern kadınların böylece kentli bir kimliğe sahip 

olduğu söylenebilir. 

 IV.1.6. Kadınların Göç Etme Nedenleri 

 
Grafik 7: Göç nedenleri 

 

Ekonomik sıkıntı İş veya Tayin Evlilik Tercih

15

17

15 22

3

31

4 11

GELENEKSEL MODERN



86 
 

 

Tablo 5. Göç nedenleri yüzde oranları  

Göç Nedenleri Geleneksel Modern 

 
Ekonomik sıkıntı % 11 % 1 

ĠĢ/tayin %  13 % 18 

Evlilik % 11 % 2 

Tercih % 17 % 6 

 

Geleneksel kadınların çoğunluğu geçim sıkıntısı ve eĢinin iĢi sebebiyle göç 

etmiĢtir. Genellikle kırsaldan kente doğru yaĢanan bu göç, tarım ve hayvancılık alanında 

görülen üretim sıkıntısıdır. Böylece ailesini artık geçindiremeyen erkek ile birlikte kadınlar 

da göç etmek zorunda kalmıĢtır.   

Evlenerek veya tercih olarak Mersin kentine yerleĢen geleneksel kadın oranı 

%28‟dir. Kadınlara Mersin kentini neden tercih ettikleri sorulduğunda, net cevaplar 

alınamamıĢtır ancak kadınlar aile içerisinde kiĢisel bir takım problemlerden veya politik 

nedenlerden dolayı kente geldiklerini dile getirmiĢlerdir.   

Modern kadınların kente geliĢ sebepleri ise çoğunlukla meslekidir. Kendisinin 

veya eĢinin tayin durumu ile gelen kadınların yanı sıra, eğitim amaçlı gelip kentte kalmaya 

devam eden kadınlar da bulunmaktadır.  

 Kente geliĢ sebeplerin yanı sıra kente dair görüĢlerini de bildirmeleri istenen 

kadınlar olumlu veya olumsuz tek bir görüĢ bildirmek yerine, farklı açılardan kenti 

değerlendirmiĢlerdir. Örneğin; geleneksel kadınlar, bir yandan kentte daha özgür 

olduklarını, eğitim ve sağlık gibi imkânlara ulaĢabildiklerini dile getirirken öte yandan 

„memleket daha iyi, akrabalar orda‟ gibi ifadelerle geleneksel aile bağlarına da vurgu 
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yapmıĢlardır. Kentin imkânlarını değerlendirmeye çalıĢan modern kadınlar ise, kültürel ve 

sanatsal aktivitelerin yeterli olmadığını, kentin giderek muhafazakârlaĢtığını ve 

kozmopolitleĢtiğini dile getirmiĢtir. Ancak diğer yandan Mersin‟de geçinmenin daha kolay 

olduğunu, kıyı kenti olduğundan tatil olanaklarının bulunduğunu ve ulaĢım, trafik gibi 

konularda sıkıntı çekmedikleri için kenti yaĢanabilir güzel bir yer olarak betimlemiĢlerdir. 

Dolayısıyla her iki örneklem grubunda yer alan kadınların „kent‟e dair algısının var 

olduğunu söylemek mümkündür.  

 

IV.1.7. Kadınların Evlendiği YaĢ ve Nikâh Türü 

Grafik 8. Evlenme yaĢı  

 

Tablo 6. Evlenme yaĢı yüzde oranları 

Evlenme YaĢı Geleneksel Modern 

 
15-19 % 50 % 16 

20-24  %  28 % 28 

25-29 % 4 % 22 

30-34 % 2 % 6 

35 + % 1 % 1 
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Geleneksel kadınların %50‟si 19 yaĢında veya öncesinde evlenmiĢken modern 

kadınların %50‟Si 20 yaĢından sonra evlenmiĢtir. Geleneksel kadının erken yaĢta 

evlendiği, modern kadının ise eğitimini tamamlayıp daha geç yaĢlarda evlendiği ön kabulü 

Grafik 8‟de yer alan bilgiler ile doğrulanmıĢtır. Bu durumda evlenme yaĢı ve eğitim düzeyi 

arasındaki iliĢkiyi aĢağıda yer alan çapraz tablo aracılığıyla yeniden ele almakta fayda 

vardır. 

Modern kadınların eğitim düzeyi arttıkça evlenme yaĢında da artıĢ görülür. 

AĢağıdaki tabloda görülen korelasyon katsayısı pozitif yönü olan kuvvetli bir iliĢkinin 

varlığına iĢaret eder.  Modern kadınlar eğitimlerini tamamladıktan sonra veya eğitim 

almaya devam ederken evlenme kararı almıĢlarıdır. Dolayısıyla modern kadınlarda eğitim 

düzeyi il evlenme yaĢı arasında anlamlı bir iliĢki ortaya çıkar.  

Ancak aynı anlamlı iliĢki geleneksel kadınlarda gözlenmemiĢtir. Kay-kare 

analizine göre geleneksel kadınlarda eğitim düzeyi ile evlenme yaĢı arasında anlamlı bir 

iliĢki bulunmamaktadır. Bir iliĢki kurulamamasının önde gelen sebeplerinden birisi 

genellikle 15-20 aralığında evlenmiĢ olan kadınların yaĢamında eğitim gibi bir olgunun 

olmamasıdır. Aile yapısının geleneksel olmasıyla iliĢkili olarak eğitime değer verilmemesi 

kadınları doğrudan etkilemiĢ ve “irade, söz hakkı, karar verme” gibi bireysel tutumlar da 

buna paralel olarak geliĢmemiĢtir.   
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Tablo 7.Evlenme yaĢı ve eğitim düzeyi arasındaki iliĢki 

Modern Evlenme YaĢı 

Eğitim 

Düzeyi 

15+   20+ 25+ 30+ 35+ 40+ 

Ortaokul 3 -- -- -- -- -- 

Lise 12 19 3 2 -- -- 

Lisans  4 13 19 5 1 -- 

Lisansüstü -- 1 4 -- -- -- 

Chi-Square:  37,118;       p = ,001                          r = ,014             

Geleneksel Evlenme YaĢı 

Eğitim 

Düzeyi 

15+ 20+ 25+ 30+ 35+ 40+ 

Okumaz- 

 

 

 

 

 

 

 

 

yazmaz 

14 8 1 -- -- -- 

Okur-

yazar 

 

2 1 -- -- -- -- 

Ġlkokul 25 9 2 -- -- 1 

Ortaokul 13 8 1 3 -- -- 

Lise -- 4 -- -- -- -- 

Chi-Square: 30,771;        p = ,197                           r = ,591              

 

Grafik 9. Nikâh türü  

 

sadece resmi nikâh resmi ve dini nikâh toplam
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Tablo 8. Nikâh türü yüzdesi 

Evlenme Kararı Geleneksel Modern 

 
Sadece resmi nikâh % 11 % 19 

Resmi ve dini nikâh %  78 % 54 

 

Geleneksel ve modern kadınların çoğunluğu Grafik 9‟da görüldüğü üzere hem 

resmi hem de dini nikâh kıymıĢtır. Kültür ve inançlarında dini nikâh gibi bir olgu 

olmadığını belirten %30 oranında kadın ise sadece resmi nikâh kıymıĢtır. Bu oran 

içerisinde yer alan her iki gruptaki kadın, kendisi ile aynı inanç ve kültürü paylaĢan 

erkekler ile evlendiklerinden bu konuda irade gösterebilmiĢtir.  

Hem resmi hem de dini nikâh kıydığını belirten geleneksel kadın oranı 

%78‟dir. Kadınların bir kısmı yaĢı tutmadığı için önce dini nikâh kıyıldığını ancak daha 

sonra resmi nikâh da kıyıldığını belirtirken bir kısım da 18 yaĢından sonra evlenmesine 

rağmen resmi nikâhı çok sonraları kıydığını dile getirmiĢtir. Ancak Tablo 8‟den de 

okunabileceği üzere, geleneksel kadınların çoğunluğu (%48) sahip oldukları dini inancın 

bir gereği olarak dini nikâh kıydığını belirtmiĢtir. Dini nikâha verilen öncelik veya erken 

yaĢta evlenmiĢ olan kadınların mutlaka dini nikâh kıymıĢ olması, geleneksel toplum yapısı 

içerisinde hukuk kurallarından önce dini ritüellerin geçerli olduğunun bir göstergesidir. Bu 

açıdan geleneksel kadın kimliğinin bir ön kabulü olarak belirtilen „gündelik yaĢam 

pratiklerinde dini ritüellere önem verme‟ sayıltısı doğrulanmıĢ görünmektedir.    

Resmi nikâhın yanı sıra dini nikâh da kıydığını belirten % 54 oranında modern 

kadın bulunmaktadır.  Bu kadınların %18‟i aile büyüklerinin veya geleneğin etkisiyle dini 

nikâh kıydığını belirtmiĢtir. Genellikle “benim için çok önemli değil; üzerinde çok 
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düşünmedim; bu yüzden kimseyle tartışmam; ailelerin isteğine saygı gösterdim” gibi 

sebepler ile dini nikâh kıymaya rıza gösteren bu kadınların geleneğe „uyma‟ eğilimi içinde 

olduğu ve bu açıdan konformist bir kimlik yapısı sergilediği söylenebilir. AĢağıdaki 

tablodan da görüleceği üzere resmi nikâh ile eĢ zamanlı olarak, doğrudan kendi iradesi ile 

ve inancı gereği dini nikâh da kıydığını belirten %19 oranında modern kadın 

bulunmaktadır. Böylece bu oran içerisinde yer alan kadınların, modern kimlik yapısına ait 

olduğu varsayılan „seküler‟ anlayıĢın yanı sıra dini ritüelleri de önemsediği söylenebilir.   

 

 

Tablo 9. Dini nikâh kıyma sebebi 

Örneklem grubu Ġnanç gereği Gelenek görenek Aile büyüklerinin 

isteği Modern (n. 63)     % 19 % 10 % 8 

Geleneksel (n. 83)   % 48 % 8 % 11 

 

 

  IV.1.8. Evlenme Kararı ve EĢ ile Yakınlık Derecesi 

Kadın evlenme kararına iliĢkin bilgileri aĢağıda yer alan Grafik 10‟dan okumak 

mümkündür. Görücü usulü ile evlenen geleneksel kadınların oranı %36 iken, ailesinin 

kararı ile evlenen %26 oranında geleneksel kadın bulunmaktadır. Modern kadınların ise 

yalnızca %2‟si ailesinin kararıyla, %12‟si ise görücü usulüyle evlenmiĢtir. Modern 

kadınların çoğunluğu (%57) eĢiyle önceden tanıĢıp anlaĢtıktan sonra evlilik kararı almıĢtır. 

Geleneksel kadınlar arasında tanıĢarak evlenen %22 oranında kadın bulunmaktadır. 
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Grafik 10. Evlenme kararı ve eĢ ile yakınlık derecesi 

 

Tablo 10. Evlenme kararı yüzde oranları 

Evlenme kararı Geleneksel Modern 

 
Görücü usulü 

 

 

 

 

 

% 36 % 12 

Aile kararı %  26 % 2 

TanıĢarak % 22 % 57 

Kaçarak % 4 % 1  

 

Yukarıda belirtilen oranları geleneksel ve modern kadın kimliği açısından daha 

verimli değerlendirmek adına göç olgusunun da bu veriler ile ele alınması gerekir. Göç 

edilen bölge ile evlilik kararına etki eden faktörler arasındaki iliĢki aynı zamanda kadının 

kimlik yapısını da belirler. Böylece bu iki olgu arasında anlamlı bir iliĢkinin olup 

olmadığına yönelik bilgi, kimliklerdeki dönüĢümü fark edebilmek adına önemlidir.  

AĢağıda yer alan grafik ile daha çok doğu illerinden göç etmiĢ olan geleneksel 

kadınlar için karar merciinin aile olduğu görülmektedir. Ancak, „aile‟ ile kastedilen kiĢiler, 

tüm aile fertleri değil, yalnızca baba, abi, vs. gibi aile içindeki erkeklerdir.  Ġç Anadolu 

kentlerinden göç eden geleneksel kadınların ise eĢleriyle tanıĢarak evlendiği görülür. Bu 

durumda ataerkil aile yapısının doğu illerindeki etkisinin devam ettiğini ve doğudan 
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uzaklaĢtıkça bu etkinin zayıfladığını söylemek mümkündür. Nitekim %57 oranında 

tanıĢarak evlenen kent doğumlu modern kadının varlığı bu çıkarımı doğrular niteliktedir. 

 

Tablo 11. Göç edilen bölge ve evlilik kararı iliĢkisi 

Modern Evlilik Kararı 

 
Göç Edilen Bölge Aile kararı 

 

Görücü Usulü TanıĢarak Diğer 

 
Doğu Anadolu -- 3 3 -- 

Güneydoğu Anadolu 1 3 5 -- 

Ġç Anadolu -- 4 14 -- 

Akdeniz 1 -- 36 1 

Diğer 1 1 9 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geleneksel Evlilik Kararı 

 
Göç Edilen Bölge Aile kararı 

 

Görücü Usulü TanıĢarak Diğer 

 
Doğu Anadolu 4 5 8 1 

Güneydoğu Anadolu 15 14 4 1 

Ġç Anadolu 3 4 2 -- 

Akdeniz 4 13 10 1 

Diğer 2 2 -- 2 
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Grafik 11. Toplamda göç edilen bölge ve evlili kararı iliĢkisi 

 

Chi-Square:    p = ,020 
 

 Grafik  12. EĢ ile akrabalık derecesi 

 

 

 

Tablo 12. EĢ ile akrabalık derecesi yüzde oranı 

Yakınlık Derecesi Geleneksel Modern 

 
EĢi akrabası % 36 % 8 

EĢi akrabası değil  %  54 % 65 

 

Çoğunluğu ailesinin kararıyla veya görücü usulüyle evlenmiĢ olan geleneksel 

kadınların %36‟sı eĢiyle akrabadır. Bu oran modern kadınlarda %8‟dir. Geleneksel ve 

modern toplumlarda görülen akrabalık iliĢkileri yeniden gözden geçirildiğinde aradaki bu 
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farkı anlamak mümkün olacaktır. Kırsal yaĢamın değer yargıları, akrabalık iliĢkilerinin 

yoğunluğu ve kadının aile içerisindeki ikincil konumu, geleneksel kadının aile kararıyla ve 

bir akraba ile evlendirilmesinin altında yatan sebepler olduğu söylenebilir.  Modern aile 

yapısının sahip olduğu „kentli olma, çekirdek aile olma, maddi yönden aile büyüklerinden 

bağımsız olma‟ gibi etmenler tarafından modern akrabalık iliĢkileri belirlenir. Bu etmenler 

bir yandan akrabalar arası bağı zayıflatırken diğer yandan modern kadınlar için bireysel 

karar verebilme olanakları yaratır.  Böylece hem evlenme kararında hem de eĢ ile yakınlık 

derecesinde çok düĢük oranlar görülür.  

IV.1.9. Kadınların Sahip Olduğu Çocuk Sayısı 

 Grafik 13‟te yer alan verilere bakıldığında, modern kadınların %25‟inin tek 

çocuk, %38‟nin ise iki çocuk sahibi olduğu görülür. Böylelikle %63 oranında modern 

kadın kontrollü ve bilinçli bir doğum süreci ile çekirdek aile yapısını korumuĢtur. Eğitim 

düzeyinin yüksek olması, gebeliğe veya korunmaya yönelik bilgiye eriĢimin kolaylığı, 

maddi olanakların yeterli olması gibi faktörler modern kadınların planladıkları sayıda 

çocuğa sahip olmalarını sağlamıĢtır.  

 
Grafik 13. Sahip olunan çocuk sayısı   
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Tablo 13. Sahip olunan çocuk sayısı yüzde oranları 

Çocuk sayısı Geleneksel Modern 

 
1 çocuk % 9 % 25 

2 çocuk  %  33 % 38 

3 çocuk ve üzeri % 41 % 5 

Çocuk sahibi değil % 5 % 4 

 

Yukarıda yer alan tabloda geleneksel kadınların %41‟nin üç ve üzeri çocuğa 

sahip olduğu görülür. Bu oran içerisinde yer alan kadınların büyük çoğunluğu erken yaĢta 

evlenmiĢ olan ve doğum kontrol yöntemlerini bilmeyen kadınlardır. Eğitim düzeyi ile 

iliĢkili olarak da açıklanabilecek bu durum kadınların aile planlaması ve doğum kontrolüne 

yönelik bilgi sahibi olmasıyla değiĢmiĢtir. Mülakat sırasında doğum kontrol yöntemlerinin 

bakabilecek sayıda çocuğa sahip olunması için önemli olduğunu ve kendi sağlığı için her 

kadının bu yöntemleri bilip kullanması gerektiğini vurgulayan geleneksel kadınlar çok 

çocuk yapma konusunda ısrarcı değillerdir. Ayrıca Ģuan çok çocuk sahibi olmalarını da o 

zamanlardaki bilinçsizliklerine bağlayan kadınlar için bu durum bir tercihten ziyade 

zorunluluk olmuĢtur.  

 

AĢağıda yer alan çapraz tablolardan eğitim sahibi olmanın etkisini 

gözlemlemek mümkündür. Verilerin analizi sonucunda eğitim düzeyi ile çocuk sayısı 

arasında anlamlı bir iliĢi bulunmuĢtur. Negatif yönlü bu iliĢkiye göre modern kadınlarda 

eğitim düzeyi arttıkça çocuk sayısı düĢmekte, geleneksel kadınlarda ise eğitim düzeyi 

düĢtükçe çocuk sayısı artmaktadır. Dolayısıyla bireyin içinde doğduğu toplumun kimlik 

inĢası sürecinde ne denli etkili olduğu bir kez daha görünür olmuĢtur.  
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Tablo 14. Eğitim düzeyi ve çocuk sayısı arasındaki iliĢki 

Modern Çocuk sayısı 

Eğitim Düzeyi 1 2 3 4

+ 
Ortaokul 1 1 1 -- 

Lise 8 26 1 1 

Lisans  19 16 3 -- 

Lisansüstü 2 2 -- -- 

r = -,255     Sig. = ,011 

 

Geleneksel Çocuk sayısı 

Eğitim Düzeyi 1 2 3 4

+ 
Okumaz- 

 

yazmaz 

1 6 3 1

0 
Okur-yazar 

 

-

- 

1 1 -- 

Ġlkokul -

- 

12 16 -- 

Ortaokul 6 14 3 1 

Lise 1 2 1 -- 

    r = -,237    Sig. = ,018 

 

IV.1.10. Kadınların Ġçinde YaĢadığı Konut Türü ve KomĢuları Ġle 

ĠliĢkisi 

Grafik 14. Konut türü 
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 Kent doğumlu olan modern kadınların çoğunluğunun (%83), kentsel yaĢam 

tarzını yansıtan konut tipi olarak apartman dairlerinde yaĢamayı tercih ettikleri görülür. 

Yüz yüze iliĢkilerin formel olduğu apartman hayatı içerisinde yaĢayan geneli çalıĢmakta 

olan bu kadınlar, iĢten eve geç geldiklerinden ve hafta sonu tatillerini ailelerine ayırmak 

istediklerinden komĢuları ile pek iliĢki kuramamaktadır. Ancak kadınlara komĢuluk 

kavramına dair görüĢleri sorulduğunda genellikle paylaĢım, dostluk, güven, arkadaĢlık, vs. 

gibi olumlu ifadeler kullanmıĢlardır. Bu olumlu tutumun yanı sıra komĢularıyla çok „yüz 

göz olmak‟ istemediğini belirten kadınlar da olmuĢtur. 

Geleneksel kadınların ise %45‟i apartmanda yaĢamaktadır. Genellikle 

çalıĢmayan ve kendisini ev hanımı olarak tanımlayan kadınların çoğunluğu göç ile gelmiĢ 

olmasına rağmen maddi ve manevi açıdan kentli kimliğe yakınlık göstermektedir. Modern 

kadınların aksine kadınların çoğunluğu komĢuları ile yakın ve samimi bir iliĢki 

içerisindedir. Aramaya dahi gerek duymadan birbirlerinin kapısını çalabildiklerini, sıkıntılı 

zamanlarda birbirlerine yardımcı olduklarını belirten geleneksel kadınlar için komĢuluk 

oldukça önemli bir olgudur.  

Müstakil evlerde ikamet eden %47 oranında geleneksel kadının çoğunluğu 

ise doğu illerinden göç etmiĢ olan ve kent merkezi dıĢında yaĢayan kadınlardır. 

Genellikle akrabalarıyla birlikte aynı mahallede ve yakın evlerde yaĢayan bu 

kadınların kamusal mekânı da bu çevre ile sınırlıdır ve komĢular genellikle 

akrabalardan oluĢmaktadır.   
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IV.1.11. Kadınların Akrabalığa Yönelik Tutumları 

Grafik 15. Geleneksel kadının akrabalık iliĢkisi 

 

 

 

Grafik 16. Modern kadının akrabalık iliĢkisi 
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kendileri için önemli olduğunu dile getirmiĢtir.   
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Akraba ile olan yakınlık derecesi azaldıkça görüĢme sıklığının da azaldığı 

gözlenmektedir. Böylece kadınlar için anne, baba ve kardeĢleri ifade eden birinci derece 

akrabalık iliĢkileri daha önemlidir.      

IV.2.Kadınların ÇalıĢma YaĢamı Ve Kadının ÇalıĢmasına Yönelik 

Tutumları 

 

Kadınların çalıĢma yaĢamına katılımı geleneksel ve modern kadın kimliğinde 

görülen dönüĢümü gözlemleyebilmek adına önem teĢkil etmektedir. Kadınların kamusal 

alanda görünür olmasının bir ifadesi olan çalıĢma yaĢamı toplumsal değiĢmelerden 

etkilenmekte, bu anlamda kadın kimliklerini de etkilemektedir. Bu etkileĢimin yönünü 

kimlikler nezdinde anlamak için çalıĢma yaĢamına katılım ve kadının çalıĢmasına yönelik 

tutumlar „kadınların çalıĢma durumu, kazançlarının kontrolünün kimde olduğu, bir iĢte 

çalıĢma ve iĢ tercihi, çalıĢma yaĢamı ve aile sorumluluğu, aile içi söz hakkı, iĢ niteliği ve 

para kontrolü‟ alt baĢlıkları halinde ele alınmıĢtır.      

 

  IV.2.1. Kadınların ÇalıĢma Durumu  

 Grafik 17‟de yer alan çalıĢma oranlarına göre modern kadınların %69‟u, 

geleneksel kadınların ise %34‟ü iĢ sahibidir. ÇalıĢmayan kadın oranı ise modern kadınlarda 

%31 iken geleneksel kadınlarda %66‟dır. Ancak çalıĢmayan modern kadınlar arasında 

emekliye ayrılmıĢ olanlar da bulunmaktadır. Bu açıdan bakıldığında modern kadınların 

büyük çoğunluğunun çalıĢma yaĢamına katılım gösterdiği söylenebilir.  
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Grafik 17. ÇalıĢma durumu 

 

 

Yalnızca erkeğin çalıĢtığı kadının ise ev iĢleri ve çocuk bakımı ile ilgilendiği 

geleneksel aile yapısı içerisinde cinsiyetçi iĢ bölümünün hâkim olduğu gözlenir. 

ÇalıĢmayan geleneksel kadınların bir kısmı (n=20) iĢ imkânı olsa dahi çalıĢmak 

istemediğini belirtirken bir kısmı da(n=20) çalıĢmasına ailedeki bir erkek tarafından 

(kocası, niĢanlısı, babası, vs.) izin verilmediğini dile getirmiĢtir. ÇalıĢan geleneksel 

kadınlar ise daha çok niteliksiz ve güvencesiz iĢlerde çalıĢmaktadır.  

Modern kadınlar ise çalıĢma yaĢamına yüksek oranda gerçekleĢtirdikleri 

katılım ile “çalıĢan modern kadın” kimliğini pekiĢtirir görünmektedir. Bu örneklem 

grubunda yer alan ve çalıĢmayan kadınlardan bazıları emekli veya hâlâ okumakta olan 

(n=11), bazıları çalıĢmak istemeyen (n=7), bazıları da sağlık gibi çeĢitli sebeplerden 

çalıĢamayan (n=12)  kadınlardır.     

IV.2.2. Kadınların Kazanç Kontrolü 

Her iki örneklem grubunda da çalıĢan kadınların çoğunluğu kazandığı parayı 

kendisi kontrol etmektedir. Dahası “kazandığınız paranın kontrolü kimdedir?” sorusuna 

kadınlar hiç tereddüt etmeden ve kendinden emin olarak cevap vermiĢtir.  
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Tablo 15.Kazanç kontrolü 

Kazanç Kontrolü Geleneksel Modern 

 
n  % n % 

Kendisi kontrol ediyor 23 % 7 52  % 35 

EĢi kontrol ediyor 6 % 2 10 % 6 

EĢiyle birlikte kontrol 

ediyor 
1 % 1 4 % 2 

Ortak bütçe 4 % 4 3 % 2 

Toplam  34 %14 69 %45 

 

Modern kadınların %35‟i, geleneksel kadınların ise %7‟si kazandığı parayı 

yalnızca kendisinin kontrol ettiğini dile getirmiĢtir. Ancak hane içerisinde baba, eĢ, abi, vs. 

gibi bir erkeğin bulunmadığı durumların bu sonuca bir etkisinin olması olasıdır. Söz 

konusu etkinin olup olmadığını da aĢağıda yer alan çapraz iliĢki tablosu ile değerlendirmek 

mümkündür.   

 

Tablodan modern ve geleneksel kadınların çoğunun hane içerisinde bir erkeğin 

olması durumunda da kendi kazandığı parayı kendisinin kontrol ettiği görülür. Yanı sıra 

mülakatlar sırasında kadınlar ev bütçesine de gerekli katkıyı sağladıklarını ve tüm gelirini 

yalnızca kendileri için harcamadıklarını belirtmiĢtir. Böylelikle kadınların çoğunluğunun 

gerek ev içi harcamalarda gerekse kendi özel harcamalarında veya birikimlerinde öz 

iradeleri ile hareket ettikleri söylenebilir. 
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Grafik18.  Aile yapısı ve kazanılan paranın kontrolü 

 

 

 

 

IV.2.3.  Kadınların ÇalıĢmasına Yönelik Tutumlar 

Modern ve geleneksel kadınların kamusal bir pratik olarak çalıĢma yaĢamına 

katılım ve özel bir pratik olarak da anne veya eĢ olma arasında ne tür bir bağ 

kurulabileceğine iliĢkin sorular karĢısında kadınlar esas olarak “annelik ve kariyer” 

arasındaki ideolojik ayrıma (Turnerand Norwood,2013) denk düĢebilecek bir tutum 

sergilemiĢtir.   
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IV.2.3.1. Bir ĠĢte ÇalıĢma ve ĠĢ Tercihi 

Geleneksel ve modern kadınlar arasında kadının çalıĢmasını elzem görmeyen 

çok az sayıda kadın olmasına rağmen büyük çoğunluk kadının çalıĢması ve ekonomik 

özgürlükleri olması gerektiği üzerinde hemfikirdir.  

 

Tablo 16. ÇalıĢma yaĢamı ve iĢ tercihi 

 

 

Geleneksel kadınların %54‟ü,  modern kadınların ise %22‟si eĢin maddi 

durumunun iyi olması halinde kadının çalıĢmasına gerek olmadığını düĢünmektedir. 

 

Geleneksel 

Kadınlar mutlaka 

çalıĢmalıdır 

Kadınların 

ekonomik  

özgürlüğü 

olmalıdır 

EĢinin maddi 

durumu iyiyse 

kadın çalıĢmayabilir 

ĠĢ tercihinde 

aileyi 

gözetmelidir 

Katılmıyorum %13 % 1 % 45  % 15 

Kararsızım % 6 % 2 % 1 % 4 

Katılıyorum % 81 %97 % 54 % 81 

 

 

Modern 

Kadınlar 

mutlaka 

çalıĢmalıdır 

Kadınların  

ekonomik 

özgürlüğü 

olmalıdır 

EĢinin maddi 

durumu iyiyse 

kadın çalıĢmayabilir 

ĠĢ tercihinde 

aileyi 

gözetmelidir 

Katılmıyorum %9 % 0 % 77  % 39 

Kararsızım % 3  % % 1 % 4 

Katılıyorum % 88 %100 % 22 % 57 
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Geleneksel kadınlar çalıĢmayı „erkek iĢi‟ olarak değerlendirdiğinden zorunlu hallerin 

dıĢında kadının çalıĢmasına gerek olmadığını dile getirmiĢtir. Ev iĢi ve çocuk bakımı gibi 

sorumlulukların çalıĢsa da çalıĢmasa da kadının sırtına yüklendiğini belirten modern 

kadınlar için ise çalıĢma yaĢamına katılmak ekstra bir yorgunluk anlamına gelmektedir.  

 

EĢinin maddi durumunu gözetmeksizin kadının mutlaka çalıĢması gerektiğini 

savunan %67 oranında modern kadın ise çalıĢmanın yalnızca para kazanmak anlamına 

gelmediğini, aynı zamanda kadının birey olarak var olmasını sağlayan bir araç olduğunu 

belirtmiĢtir.  

 

Kadınların ailelerine vakit ayırabilecek iĢlerde çalıĢmayı tercih etmesi 

gerektiğini düĢünen  %80 oranında geleneksel kadın bulunurken bu oran modern 

kadınlarda %57‟dir. Tersi olarak kadının kendi öz iradesiyle ve ailevi herhangi bir kaygı 

gütmeden istediği meslekte çalıĢması gerektiğini düĢünen modern kadın oranı ise %42‟dir.  

Modern kadının birbirine yakın oranlarda seyreden bu karĢıt tutumlarından çıkarılabilecek 

sonuçlardan birisi, modern kadının çalıĢma hayatına katılma isteği ile aileye olan 

düĢkünlüğü arasında seçim yapmakta yaĢadığı zorluktur. Öyleyse, popüler bir kültür ürünü 

olarak kariyer ve çocuğun eĢzamanlı yapılabileceği iddiasının gerçeği pek yansıtmadığını 

söylemek yanlıĢ olmayacaktır. Bu açıdan bakıldığında, Turner ve Norwood‟un  ideolojik 

bir ayrım olarak vurguladığı kamusal ve özel alan ayrımı, modern kadınların tutumunu da 

belirleyen bir unsur olarak görülebilir.     

 

IV.2.3.2.  ÇalıĢma YaĢamı ve Aile Ġçi Sorumluluk 

Geleneksel ve modern kadınlar çocuk sahibi olmanın çalıĢma yaĢamına etkisini 

aĢağıda yer alan Tablo 17‟deki önermeler doğrultusunda değerlendirmiĢtir.  
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Tablo 17. ÇalıĢma yaĢamı ve aile içi sorumluluk 

 

 

 

 

Geleneksel kadınların neredeyse yarısı çocuk sahibi olmayı kadınların çalıĢma 

yaĢamına katılımı önünde bir engel olarak görürken, diğer yarısı çocuğun bu konuda bir 

engel teĢkil etmediğini düĢünmektedir. Çoğunluğu zaten çalıĢma yaĢamı içerisinde olan 

modern kadınlar ise yüksek oranda çocuğun çalıĢmaya engel olmadığını belirtmiĢtir.  

 

Kadının çalıĢma yaĢamına katılımdan sonra ev içi sorumluluklarda, özellikle 

çocuk bakımında, ne tür bir nitelik değiĢikliği olduğunu gözlemleyebilmek amacıyla 

Geleneksel Çocuk çalıĢmaya 

engel değildir 

Kadının ilk 

sorumluluğu ailesidir 

Çocuk kariyer 

yapmayı engeller 

Ev iĢleri ve 

çocuk 

bakımından 

sorumludur 

Katılmıyorum %47 % 9 % 62 % 45 

Kararsızım % 5 % 1 % 6 % 3 

Katılıyorum % 48 %90 % 32 % 52 

Modern Çocuk çalıĢmaya 

engel değildir 

Kadının ilk    

sorumluluğu 

ailesidir 

Çocuk kariyer 

yapmayı engeller 

Ev iĢleri ve 

çocuk 

bakımından 

sorumludur 

Katılmıyorum %26 % 47 % 73  % 89 

Kararsızım % 2 % 3 % 5 % 0 

Katılıyorum % 72 %50 % 22 % 11 
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kadınlara yöneltilen „kadının birinci sorumluluğu çocukları ve evidir‟ Ģeklindeki önermeye 

geleneksel kadınlar %90 oranında katıldıklarını belirtirken bu oran modern kadınlarda 

%50‟dir.    

 

Çocuğun kariyer yapmayı engellediğini düĢünen gelenekel ve modern kadın 

oranı toplamda %27‟dir.  Böylece kadınların çoğunluğu mesleki alanda ilerleme aĢamasına 

geçiĢte çocuğu bir engel olarak düĢünmemekte ve kariyer hedefi olan iĢ kadınlarının çocuk 

bakımını da aksatmayacak çözüm yolları bulacağında hemfikir görünmektedir. Böylece 

çoğunluğun, çalıĢan kadının eĢ zamanlı olarak hem iyi bir anne hem de kariyer sahibi 

olabileceğini savunduğu söyleneblir.  

 

Tablo 18.Aile içi söz hakkı 

 

Bir iĢte çalıĢıp kendi parasının kazanmasının kadına aile içersinde daha çok söz 

hakkı sağlayacağına dair kadınlar yukarıdaki tablodan da görüldüğü üzere birbirinden çok 

uzak görüĢler beyan etmemiĢtir.  

 

Çoğunluğu meslek sahibi olan modern kadınlar, kamusal alanda erkekler ile 

eĢit olduklarını ve bu eĢitliğin özel alana da yansıdığını düĢündükleri için önermeye yüksek 

bir katılım sağlamıĢtır. ÇalıĢma yaĢamına katılımın kadına aile içerisinde daha çok söz 

hakkı sağlayacağını düĢünen %73 oranında modern kadın görüĢünü ekonomik bağımsızlık 

ÇalıĢmak kadına aile içinde söz 

hakkı sağlar 

Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum 

Geleneksel  %31 % 15 % 54 

Modern  % 26 % 1 % 73 
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olgusu üzerinde temellendirmiĢtir. Bu kadınlara göre çalıĢıp kendi parasını kazanan ve 

ekonomik özgürlüğü olan kadınların kendilerine olan güvenleri artacak ve böylece aile içi 

karar mekanizmalarında da etkili olacaklardır.  

 

%26 oranında aksini düĢünen modern kadın ise çalıĢmayan kadınların da aile 

içersinde söz hakkının bulunabileceğini, meselenin çalıĢmaktan ziyade bir kiĢilik özelliği 

olduğunu vurgulamıĢtır. Onlara göre kendisine güvenen bir kadın çalıĢsa da çalıĢmasa da 

aile içersinde söz hakkına sahiptir.  

 

Geleneksel kadınların bu duruma yaklaĢımında ise farklılık gözlenmiĢtir. 

Çoğunluğu çalıĢmayan kadınlar için aile içinde söz sahibi olmak ile çalıĢmak arasında 

doğrudan bir iliĢki yoktur. Geleneksel kadınların %31‟ine göre çalıĢmayan ev hanımları da 

en az çalıĢanlar kadar söz hakkına sahiptir ve aile içi karar mekanizmalarında var olma 

çalıĢıp çalıĢmamaktan çok kadının kiĢilik yapısıyla ilgilidir.      

 

IV.2.3.3. ĠĢin Niteliği ve Kazanılan Paranın Kontrolü 

ĠĢin niteliği, sosyal güvencenin önemi, kazanç kontrolü ve çocuk bakımında 

aile desteğine yönelik kadınların tutumları Tablo 18‟de görülmektedir.  

 

Tablodan da anlaĢılacağı üzere her iki örneklem grubunda yer alan kadınların 

görüĢleri birbirine yakın oranlarda seyretmektedir. Kadınların nitelikli ve güvenceli iĢlerde 

çalıĢması gerektiği fikrine sahip olan kadın oranı toplamda %92‟dir. Ancak kadının zor 

durumda kaldığında sosyal güvencesi olmayan niteliksiz bir iĢte çalıĢıp çalıĢamayacağı 

konusunda kadınların tutumu bu kadar net değildir. Bu konuda kadınlar yarıya yakın 

oranlarda olumlu ve olumsuz görüĢ bildirmiĢlerdir. Dolayısıyla kadınların tutumu, olması 

gereken (ideal) çalıĢma prensibiyle hayat Ģartlarının realitesi arasında sıkıĢmıĢtır.  
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Tablo  19. ĠĢ niteliği ve para kontrolü 

 

 

Kadının kazandığı parayı kendisinin kontrol etmesi görüĢünde olan kadın oranı 

%85‟tir. Kadınların çoğunluğu direk olarak eĢine veya ailedeki herhangi birine kazancını 

teslim etmek yerine gerekli hesapları kadının kendisinin de yapabileceğini savunmaktadır. 

Genel olarak kadınlar “kendisi emek edip çalıĢıyorsa kazancı da kendisine aittir”  görüĢüne 

hâkim olsa da çalıĢan kadının ev bütçesine de katkı sağlaması gerektiğini belirtilmiĢlerdir. 

 

ÇalıĢan kadınların çocuk bakımı için aile desteği almalarına iliĢkin tutuma 

bakıldığında kadınların %84‟nün olumlu cevap verdiği görülür. Her iki örneklem grubunda 

yer alan kadınlar yüksek oranda çocuk bakımı için profesyonel bir bakıcı tutmak yerine 

Geleneksel Nitelikli ve 

güvenceli iĢlerde 

çalıĢmalıdır 

Niteliksiz ve güvencesiz 

de olsa çalıĢmalıdır 

Kazandığı 

paranın kontrolü 

baĢkasında 

olabilir 

Çocuk 

bakımı için 

aile desteği 

alabilir 

Katılmıyorum %4 % 46 % 83   %13 

Kararsızım % 4 % 4 % 7 % 2 

Katılıyorum % 92 %50 % 10 % 85 

Modern Nitelikli ve 

güvenceli iĢlerde 

çalıĢmalıdır 

Niteliksiz ve güvencesiz 

de olsa çalıĢmalıdır 

Kazandığı 

paranın kontrolü 

baĢkasında 

olabilir 

Çocuk 

bakımı için 

aile desteği 

alabilir 

Katılmıyorum %8 % 52 % 87 % 17 

Kararsızım % 1 % 6 % 2 % 0 

Katılıyorum % 91 %42 % 11 % 83 
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anneanne/babaanne gibi daha “güvenilir” kimselerden yardım alınabileceğini belirtmiĢtir. 

Kadınlar arasındaki bu iliĢkinin dayanıĢma boyutu olduğu gibi, gizli bir çıkara dayanan 

sözleĢme boyutu da vardır. Çocuğun bakımını üstlenen „büyük anne‟ için bu pratik maddi 

karĢılığı olmayan duygusal bir emektir. Ancak kamusal alanda çocuk bakımı profesyonel 

bir meslektir ve bir hizmet olarak satın alınır. Dolayısıyla çocuk bakımında ailenin 

desteğine yönelik olumlu tutum sergilenmesi beraberinde tartıĢmaya açık bir konu olarak 

duygusal emek sömürüsünü de getirir.   

IV.3.Kadınların Aile Ve Kadın ĠliĢkisine Yönelik Deneyimleri Ve 

Tutumları 

 

Kadın ve aile arasındaki iliĢkiyi değerlendirebilmek amacıyla kadınlara hem 

kamusal hem de özel alana dair sorular ve önermeler yöneltilmiĢtir. Bu bölümde evlenme 

yaĢı, çocuk sayısı, aile planlaması, doğum kontrolü, evlilik ve birlikte yaĢamak, ev içi 

sorumluluk paylaĢımı baĢlıkları altında kadınların tutumları gözlenmiĢ ve 

değerlendirilmiĢtir. 

 

IV.3.1. Evlenme YaĢı ve Çocuk Sayısı 

 

AĢağıda yer alan tabloda kadınların evlilik yaĢına dair görüĢleri yer almaktadır. 

Tabloya göre, modern kadınlar evlenme yaĢının 25 yaĢ ve üzeri olması gerektiğini 

belirtmiĢtir. Bu yaĢ diliminde hemfikir olan kadınlar, gerek kendi evlilik deneyimlerinden 

yola çıkarak gerekse günümüzde kadının eğitim ve çalıĢma olanaklarını dikkate alarak 

değerlendirmede bulunmuĢlardır. Aynı zaman kadınlardan evli olanların çoğu 20 yaĢından 

sonra evlendiğinden görüĢ belirtirken kendi yaĢam deneyimlerini de göz önünde 

bulundurmuĢlardır.  
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Tablo 20. Evlenme yaĢı  

Örneklem Grubu Ġdeal Evlenmesi YaĢı 

 
20 yaĢ üzeri 25 yaĢ üzeri 30 yaĢ üzeri Diğer  

Modern 

 

% 7 % 70 % 16 % 7 

Geleneksel % 55 % 37 % 4 % 4 

 
 

Geleneksel kadınlar ise 20 yaĢ ve üzerinde yoğunlaĢmıĢtır. Bu durumun en 

temel sebebi kadınların çok erken yaĢta evlenmiĢ olmasıdır. 20 yaĢ dilimi, erken yaĢta 

evlenen kadınlar için “ileri” bir yaĢ olarak algılanmaktadır. Mülakatlar sırasında geleneksel 

kadınların %55‟i 25 yaĢ ve sonrasını evlenmek için geç kalınmıĢ bir yaĢ olarak 

değerlendirmiĢtir. Eğitim olanaklarından uzak kalmıĢ olan, dolayısıyla nitelikli bir meslek 

sahibi de olamayan geleneksel kadınların hayatındaki en önemli olgulardan birisi evliliktir 

ve dolayısıyla kadınlar evlilik yaĢını hesaplarken eğitime ayrılacak olan süreyi göz önüne 

almamıĢtır. 

 

Tablo 21. Sahip olunması gereken çocuk sayısı 

 

Örneklem Grubu 

Ġdeal Çocuk Sayısı 

1 Çocuk 2 Çocuk 3-4 Çocuk Bakabilecek 

kadar çocuk  

Modern % 13 % 63 % 18 % 6 

Geleneksel % 2 % 33 % 55 % 10 

 

Evlenme yaĢının yanı sıra, ideal çocuk sayısına iliĢkin görüĢleri sorulduğunda 

kadınlar birbirinden farklı yaklaĢımlar sergilemiĢtir. Bir veya iki çocuk sahibi olmayı ideal 

olarak gören %79 oranında modern kadın mevcutken bu oran geleneksel kadınlarda % 
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35‟tir. Geleneksel kadınlar %55 oranında bir ailenin üç veya üzeri çocuk sahibi olması 

gerektiğini düĢünmektedir. Modern kadınların ise yalnızca %18‟i aynı görüĢtedir.  

 

Her iki örneklem grubunda yer alan kadınların kendi yaĢam deneyimlerinden 

yola çıkarak çocuk sayısını belirlediği gözlenmiĢtir. Hem çocuk sahibi olan hem de çalıĢan 

modern kadınlar çocuk bakımına yeterli vakit ayıramayacağını düĢünerek bir veya iki 

çocuk sahibi olmayı yeterli görmektedir. Bu Ģekilde annelik duygusu ile kamusal yaĢama 

katılım motivasyonu dengelenir.  

 

ÇalıĢma yaĢamına katılımları düĢük olan geleneksel kadınların ise  %55‟i üç 

veya daha fazla çocuk sahibi olmayı bir aile için ideal görmektedir. Çok çocuklu bir ailede 

yetiĢmiĢ olmalarının etkisi dikkate alındığında kadınların çocuk sahibi olmaya verdiği 

önem anlaĢılabilir. Dolayısıyla hem modern hem de geleneksel kadınların yine içinde yer 

aldığı toplumsal yapının özelliklerini koruduğu görülür.   

 

AĢağıda yer alan tablolarda kadınların sahip olduğu çocuk sayısı ile belirttikleri 

ideal çocuk sayısı arasında anlamlı bir iliĢki olduğunu söylemek mümkündür. Tablo 21‟de 

kimlik kategorilerinde belirtilen oranlar modern çekirdek aile ile geleneksel geniĢ aile 

arasındaki iliĢkiyi doğrularken, aĢağıda yer alan çapraz tablolar da kimliğin ideal çocuk 

sayısı üzerindeki etkisini vurgular.  Görüldüğü üzere, kadınlar sahip olduğu çocuk sayısına 

benzer oranlarda ideal çocuk sayısını tanımlamıĢtır. 
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Tablo 22.Sahip olunan çocuk sayısı ve ideal çocuk sayısı arasındaki iliĢki 

 

Sahip Olunan 

Çocuk Sayısı 

 

Ġdeal çocuk sayısı 

 

Modern 

1 2 3 Diğer Toplam 

N % N % N % N %  

Bir  4 4,0 20 20,0 2 2,0 4 4,0 30 

Ġki 7 7,0 29 29,0 6 6,0 3 3,0 45 

Üç -- -- 3 3,0 1 1,0 1 1,0 5 

Diğer 2 2,0 11 11,0 1 1,0 6 6,0 20 

Toplam  13 13,0 63 63,0 10 10,0 14 14,0 100 

r = -,062Sig. ,539          Chi-square: ,228 

r = -,221     Sig. ,027          Chi-square: ,000 

 

 

IV.3.2. Aile Planlaması ve Doğum Kontrolü 

 

Kadınların neredeyse tamamı doğum kontrolünü ve aile planlamasını kadın ve 

çocuk sağlığı bakımından oldukça gerekli görmektedir. Doğum kontrol yöntemlerinin 

Sahip 

Olunan 

Çocuk sayısı 

Ġdeal çocuk sayısı Geleneksel 

 

T

OPLAM 

1 2 3 Diğer Toplam 

N % N % N % N %  

Bir  2 2,0 3 3,0 1 1,0 4 4,0 10 

Ġki -- -- 14 14,0 8 8,0 13 13,0 35 

Üç -- -- 4 4,0 10 10,0 10 10,0 24 

Diğer -- -- 12 12,0 5 5,0 14 14,0 31 

Toplam  2 2,0 33 33,0 24 24,0 41 41,0 100 
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bilinip uygulanmasına ve ailenin gelir durumuna göre çocuk sayısının planlanmasına dair 

gruplar arasında fikir birliği oluĢmuĢtur. 

 

Ancak bu fikir birliğinin yanı sıra araĢtırmanın bu bölümünde modern 

kadınların bir kısmında ötekileĢtirici tutumlar da gözlenmiĢtir. Örneğin modern kadınların 

bir kısmı doğum kontrolüne iliĢkin konuĢurken “çok çocuk cahilliktir, doğurup 

bırakıyorlar, eğitime ihtiyaç var” ifadelerini kullanmıĢtır. Kimlik kuramlarında vurgulanan 

ötekilik ekseninde değerlendirildiğinde modern kadınların kendi kimliklerini gelenekseli 

olumsuzlama üzerinden tanımladığı görülür. Ancak aynı örneklem grubunda yer alan 

toplam 18 kadın üç ve üzeri çocuk sahibi olunabileceğini, 6‟sı da bakılabildiği sürece 

istenilen kadar çocuk sahibi olunabileceğini belirtmiĢtir. Hatta kimi modern kadın 

çocukları çok sevdiğini elinde olsa daha çok çocuğa sahip olmak istediğini dile getirmiĢtir. 

Böylece bir inĢa ürünü olarak modern kadın kimliğinin geleneksel üzerinden kurgulandığı 

vurgusu yeniden anlam taĢır. 

 

Grafik 19. Doğum kontrolü ve Aile Planlaması 

 

20%

20%

20%

20%

20%

geleneksel
kadının bilinçli ve bilgili olması 
iyidir
cahillik kadının ezilmesine 
sebep oluyor
hem kadın hem de çocuk sağlığı 
için önemli
kürtaj olmaktansa doğum 
kontrolü daha iyi
bilinçli doğum
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IV.3.3.  Evlilik veya Birlikte YaĢama 

 

EĢ seçiminde gösterilen iradeye, evlenirken ailenin fikrinin sorulmasına, nikâh 

kıyma zorunluluğuna veya nikâh olmadan birlikte yaĢamaya dair kadınların tutumları bu 

baĢlık altında değerlendirilmektedir.     

 

 
Grafik 20. Evlilik ve birlikte yaĢamaya dair görüĢler 

 

20%

20%

20%

20%

20%

modern
Kontrollü, planlı gebelik. 

Çok çocuk cahillik. 
Bakabildiğin kadar yapmalı.
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Kürtajdan önce önlem daha iyi 

bilinçli doğum
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seçmeli

Ailenin de 
görüşü alınmalı

Nikâhsız birlikte 
yaşanabilir

Resmi nikâh 
şarttır

Dini nikâh 
şarttır

EVET 98 92 10 85 75
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n
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Her iki örneklem grubunda da kadınlar, eĢ seçiminde kadının kendisinin irade 

olması gerektiğini ancak ailenin görüĢünün alınmasının da önemli olduğunu belirtmiĢtir. 

Böylece evlilik, bireysel bir karar olmanın yanı sıra aynı zamanda kolektif, toplumsal bir 

pratik olarak düĢünülür.  

 

 Ancak bir çiftin nikâh kıymadan birlikte yaĢamasına ve resmi/dini nikâhın 

zorunluluğuna yönelik görüĢler gruplar arası farkın belirginleĢmesine neden olur. 

Geleneksel kadınların %90‟ı nikâh olmadan birlikte yaĢamaya karĢıdır. Modern kadınlarda 

bu oran %49‟dur. Bireysel hayata saygı duyduklarını ancak toplumsal değer yargılarına da 

önem verdiklerini vurgulayan modern kadınlar nikâh kıyılmasıyla birlikte hem kadınlar 

hem de toplum yararına daha huzurlu ve güvenli bir ortam yaratılacağını savunmaktadır.    

 

 Resmi ve dini nikâhın gerekliliği konusunda geleneksel kadınlar hemfikirdir. 

Ancak etnisite ve inanç farklılıkları veya siyasi görüĢe dayanarak kadınların bir kısmı dini 

nikâhı benzer sebeplerle az sayıda kadın da resmi nikâhı zorunlu bulmamaktadır. 

 

Eşini kendisi 
seçmeli

Ailenin de 
görüşü alınmalı

Nikâhsız birlikte 
yaşanabilir

Resmi nikâh 
şarttır

Dini nikâh 
şarttır

EVET 98 87 51 60 44

HAYIR 2 13 49 40 56

m
o

d
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Modern kadınlar ise resmi veya dini nikâh konusunda yarıya yakın oranlarda 

görüĢ bildirmiĢtir. Grafikten de görülebileceği üzere kadınlar arasında baskın bir tutum 

hâkim değildir. Ġnanç veya gelenek gereği dini nikâhın gerekli olduğunu düĢünen kadınlar 

olduğu gibi koĢulsuz olarak gereksiz görenler de bulunmaktadır. Benzer Ģekilde, kadının 

vatandaĢlık statüsü gereği resmi nikâhın Ģart olduğunu savunan kadınların yanı sıra nikâh 

olgusunu tamamen reddedenler de mevcuttur. Sonuç olarak modern kadınlarda nikâh 

olgusuna yönelik birbirinden farklı görüĢler mevcuttur.      

 

IV.3.4. Ev içi Sorumluluk PaylaĢımı 

Ev içi sorumluluk paylaĢımına dair tutum ve davranıĢlar üç ana baĢlık altında 

ele alınmıĢ, bütünlüklü bir değerlendirme amaçlanarak görüĢme formunda likert olarak yer 

alan önermeler kategorileĢtirilmiĢtir. 

Grafik 21. Ev iĢleri 
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Yukarıda yer alan grafiklerde özel alana yönelik iĢ bölümünün paylaĢımına 

dair veriler bulunmaktadır. AnlaĢılacağı üzere gerek çalıĢan gerekse çalıĢmayan her iki 

gruptan kadınların çoğu ev iĢlerini kendileri yapmaktadır.   

 

GörüĢme esnasında kimi kadın, eĢlerinin çoğu zaman kendilerine yardımcı 

olduğunu veya hasta olduklarında iĢleri onların yaptığını belirtmiĢlerdir. Ancak bunun 

üzerine eĢlerin “rutin” yaptıkları bir ev iĢi olup olmadığı sorulduğunda kadınlar durumu 

fark etmiĢ ve asıl sorumluluğun kendi üzerlerinde olduğunu kabul etmiĢtir.   

Grafik 22. Çocuk ve hasta bakımı 
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iĢlerine nazaran çocuk bakımında eĢleri ile daha müĢterek bir iliĢki içerisinde olduğu 

görülür.  

Geleneksel grupta yer alan ve çalıĢmayan kadınlara atfedilen “ev hanımı” 

statüsü ile çocuk bakımı ve hasta bakımı tıpkı ev iĢlerinde olduğu gibi kendiliğinden bir 

sorumluluk olarak kadınlara yüklenir.        

Grafik 23. Misafir ağırlama 

 

 

 

Grafiklerden de okunacağı üzere her iki örneklem grubunda da 

çalıĢan/çalıĢmayan fark etmeksizin misafir ağırlama sorumluluğu yine çoğunlukla 
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kadınların üzerindedir. Bu sorumluluğa ek olarak kadınların bir kısmı yemek daveti veya 

doğum günü gibi etkinleri de çoğunlukla kendilerinin organize ettiğini belirtmiĢtir. Ancak 

kadınların büyük çoğunluğu eve davet edilecek misafirlere iliĢkin eĢi ile birlikte karar 

verdiklerini ve bu konuda birbirlerine mutlaka danıĢtıklarını belirtmiĢtir.     

IV.3.5. Aile Ġçi Kararlar ve Ev Bütçesi Kontrolü 

   

Kadınların aile içerisinde alınan kararlara ve ev bütçesinin kontrolüne katılım 

oranlarını gösteren grafikler aĢağıda yer almaktadır. Bir iĢte çalıĢıyor olmanın karar 

mekanizmalarında yer almaya etkisini görebilmek amacıyla gruplar kendi içinde 

“çalıĢan/çalıĢmayan” olarak kategorileĢtirilmiĢtir.  

 
Grafik 24. Aile içi kararlarda etkili olan kiĢiler  
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Her iki tabloda yer alan verilere bakıldığında çalıĢan kadınların çoğunun ev içi 

kararları eĢi ile birlikte aldığı görülür. Genellikle çocukları ile yalnız yaĢayan kadınlar ise 

ev içi kararları kendisi almaktadır.   

 

Kadının çalıĢmadığı ailelerde genellikle erkekler karar mekanizmalarında 

etkilidir. Ancak, çalıĢmayan geleneksel grupta erkeğin tek baĢına karar verdiği aile 

yapısında artıĢ gözlenmesine rağmen aile içi kararlar yüksek oranda müĢterek 

alınmaktadır. Modern grupta ise çalıĢamayan az sayıda kadının da aile içi kararlarda söz 

sahibi olduğu gözlenir.  

 

Genel bir değerlendirme yapılacak olursa, her iki örneklem grubunda yer alan 

kadınlar birbirine yakın oranlarda ev içi karar mekanizmasına katılım sağlamaktadır ve bu 

katılım kadının çalıĢmasına veya çalıĢmamasına göre çok farklı bir sonuçlar 

doğurmamaktadır. Ancak, genellikle orta yaĢlarda olan kadınların aile içi konularda söz 

hakkına eriĢiminin yaş ile olan iliĢkisini de göz önüne almak gerekir. Nitekim Ģuan aile 

içinde söz hakkı bulunduğunu belirten kadınların bir kısmı evliliklerinin ilk yıllarında evde 

yalnızca eĢlerinin sözünün geçtiğini ancak yaĢlanıp çoluk çocuğa karıĢınca ev içinde daha 

eĢitlikçi bir ortamın sağlandığını dile getirmiĢtir.   

Grafik 25.  Ev bütçesinin kontrolü 
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Ev bütçesinin kontrolünde kadınların sahip olduğu söz hakkına dair 

değerlendirme yapmamızı sağlayacak olan tablolar yukarıdaki gibidir. 

 

ÇalıĢan geleneksel kadınların, eĢlerinden daha yüksek oranda evin bütçesini 

kontrol ettiği görülür. Bu durumun iki temel sebebi vardır. Birincisi eĢin çalıĢmaması veya 

farklı nedenlerle evde bulunmamasıdır. Bu durumda yalnız kalan kadınlar evin bütçesini 

zorunlu olarak kendileri kontrol etmektedir. Ġkinci temel sebep ise eĢlerin para kontrolü 

konusunda yetkin davranmamasıdır. Gereksiz harcamalar yaptığı için kontrolü eĢine 

bırakmak istemeyen kadınlar hem kendilerinin hem de eĢlerinin kazandığı parayı kontrol 

etmektedir.ÇalıĢmayan geleneksel kadınların ev bütçesi üzerindeki kontrolüne bakıldığında 

oranların birbirine yakın olduğu görülür. Yalnızca eĢinin bütçeyi kontrol ettiğini belirten 

kadınların yanı sıra (n=30), eĢleri para idaresini yapamadığından çalıĢmasa dahi bütçeyi 

yalnızca kendisinin kontrol ettiğini dile getirenler de bulunmaktadır. Ayrıca kadınların bir 

kısmı eĢleri ile birlikte para denetimini yapmaktadır.  

 

ÇalıĢan modern kadınların çoğunluğu bütçe kontrolünde etkiliyken az sayıda 

çalıĢan kadın kazandığı para dâhil tüm harcamaları eĢine bıraktığını belirtmiĢtir. Kendi 

iradeleri doğrultusunda bu kararı aldığını söyleyen kadınların çoğunluğunun sunduğu 
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gerekçe para iĢlerini sevmemek veya harcamaları kontrol edememektir. ÇalıĢmayan 

modern kadınlar ise birbirine yakın oranlar dikkat çekmektedir. ÇalıĢmasa dahi evin 

bütçesini yalnızca kendisi kontrol eden kadınlar olduğu gibi eĢiyle birlikte hareket edenler 

de bulunmaktadır.  

 

IV.4.   Kadınların Siyasete Ve Politik Gündeme Yönelik Ġlgisi 

“Siyasete katılım”, varsayılan modern/geleneksel dikotomosine yönelik açık 

verilerin elde edilebileceği olgulardan birisi olarak önem taĢımaktadır. Ülkenin politik 

gündemini belirleyen yerel ve genel seçimlere oy kullanarak veya aday olarak katılım 

gösterilmesi yurttaĢlık bilincinin önemli göstergelerinden birisi olarak kabul görür. Bunun 

yanı sıra, çeĢitli sivil toplum kuruluĢlarında yer almak veya bir partiye, sendikaya, odaya 

üye olmak da ülke gündemini takip etmenin ve bu konuda söz sahibi olmak istemenin 

göstergeleridir. Bu parametreler göz önüne alınarak oy kullanma iradesi; parti 

faaliyetlerine katılım; politik gündemden haberdar olma; sivil toplum üyeliği baĢlıkları 

altında kadın ve politika iliĢkisi araĢtırılmıĢtır.   

IV.4.1. Oy Kullanma Ġradesi ve Siyasi YaĢama Katılım  

 
Grafik 26. Oy verilecek parti tercihini belirleyen kimse 
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Yukarıdaki grafikten de anlaĢılabileceği üzere her iki örneklem grubunda yer 

kalan kadınların nerdeyse tamamı her seçimde oy kullandığını ve partiye oy vereceğini 

yalnızca kendisi belirlediğini dile getirmiĢtir. Ancak bu belirleme sürecinde ailenin önemli 

bir yer tuttuğu gözlenmiĢtir. Örneğin kadınların çoğu ailesindeki hâkim siyasi anlayıĢa 

göre politik seçim yaptığını, çok azının diğer aile bireyleri veya eĢi ile farklı görüĢlere 

sahip olduğunu mülakat esnasında dile getirmiĢtir. Bu durumda kadın ve siyaset açısından 

değerlendirdiğimizde tamamen bireysel olarak edinilmiĢ bir siyasi kimlikten söz etmek 

zordur.  

Grafik 27. Oy verdiği parti faaliyetlerine katılım 

 

Grafik 27‟de görülebildiği üzere, kadınların çoğunluğu oy verdiği partinin 

faaliyetlerine aktif katılım göstermemektedir. Bu sebeple parti üyeliği açısından, kadınların 

siyasi yaĢama “etkin” katılımının olmadığı görülür. Dolayısıyla bu durum kadınların parti 

içi kararlarda pek etkili olamadıklarını ve iç iĢleyiĢe dair bilgilerinin zayıf olduğunu 

gösterir. 

Grafik 28. Parti Üyeliği 
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Yukarıda yer alan grafikte her iki grupta yer alan kadınların büyük kısmının bir 

partiye üye olmadığı görülür. Bu durumda gerek parti faaliyetlerine katılımın gerekse bir 

siyasi partiye üyeliğin kadınlarda oldukça düĢük seyretmesinin sonucu olarak politik 

alanda erkek egemenliğinin hâlâ geçerli olduğu söylenebilir.  

 

 Grafik 29. Oy verdiği partinin kadın söylemlerini göz önüne alma 

 

Oy verirken partilerin kadına dair söylemlerine dikkate alıp almadıkları 

sorusuna yönelik kadınlar olumlu bir tutum sergilemiĢtir. Örneğin modern kadınların 

çoğunluğu oy verirken partisinin kadın söylemine dikkat ettiğini çünkü kadına yönelik 

çalıĢmaları olan bir partinin kadın-erkek eĢitliğini de önemseyeceğini belirtmiĢtir.  

 

Geleneksel kadınların konuya ilgisi modern kadınlara göre düĢük olmasına 

rağmen, %66 oranında kadının oy verdiği partinin kadın söylemini dikkate aldığı gözlenir.  

 

Yukarıdaki değerlendirmeler ıĢığında, kadının parti söylemi içindeki yerine 

iliĢkin her iki örneklem grubunun da duyarsız kalmadığı görülür.    
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IV.4.2. Politik Gündemden Haberdar Olma ve STK üyeliği 

Kadının siyasi yaĢama katılımı elbette yalnızca oy verme, seçimlerde aday 

olma veya parti faaliyetlerine katılım sağlama ile sınırlı değildir. Bireyin gündelik kamusal 

hayatına önemli etkileri olan politik geliĢmelerin takip edilmesi de siyaset ve kadın 

arasındaki iliĢkiye dair bilgiler sunar. Benzer Ģekilde ülkedeki sorunların çözümüne iliĢkin 

herhangi bir sivil toplum kuruluĢunda yer almak da politik bir duyarlılığın temsilidir.  

 Grafik 30.  Politik gündemi takip etme  

 

 

Geleneksel ve modern örneklem grubu arasında politik gündemi takip etmeye 

iliĢkin fark eğitim düzeyi ve sosyal medyayı etkin kullanabilme ile iliĢkilidir. Modern 

kadınların çoğu tv, internet ve gazete gibi kitle iletiĢim araçlarından en az ikisini sürekli 

kullanmaktadır. Böylece hem genel olarak ülke gündeminden hem de politik gündemden 

haberdar olmaktadır. Yarıya yakın oranda geleneksel kadın ise gündemi sürekli takip 

ettiğini ve yüksek oranda televizyon aracılığıyla gündemden haberdar olduklarını 

belirtmiĢtir (%72).   
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 Grafik 31. Politik sohbete katılım oranı 

 

 

Yukarıda yer alan grafik kadınların bulundukları ortamlarda siyaset gündemli 

sohbete katılım oranlarını göstermektedir. Gündemi sürekli takip ettiklerinden modern 

kadınlar bulundukları ortamlarda siyaset konuĢulduğunda sohbete katılıp fikirlerini dile 

getirirken sohbete dâhil olmak istemediklerini belirtenler ise genellikle mesleki kaygısı 

olan memur, esnaf gibi kadınlardır. Geleneksel kadınların ise yarasından fazlası politik 

sohbete katılım göstermektedir. Örneklem grubunda yer alan ve politik sohbete katılmayan 

kadınlar arasında polemik yaĢamaktan kaçınan, bu konuda kimseyle tartıĢmak istemeyenler 

olduğu gibi siyasetten anlamadığı için konuĢmadığını dile getirenler de bulunmaktadır.    

 

Grafik 32. Sivil toplum, sendika üyeliği 

 

 

Grafik 32‟de yer alan veriler kadınların ilgileri dâhilinde herhangi bir sivil 

toplum örgütüne veya sendikaya üye olup olmadıklarını göstermektedir. Modern örneklem 
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grubunda görülen %37 oranındaki üyelik, çalıĢan kadınların sendikalara veya az sayıda 

kadının da çeĢitli kültür derneklerine üyeliğini belirtir.  

 

Geleneksel kadınların ise STK çalıĢmalarına katılım oranları oldukça düĢüktür. 

Oy kullanarak seçimlere yüksek oranda katılan bu kadınlar, kamusal alan faaliyeti olarak 

sivil toplum kuruluĢu çalıĢmalarına yüksek katılım sağlayamamaktadır. Bu durumun 

nedenleri arasında kentin dıĢında yaĢayan kadınların kent menĢeli yapılarak olarak 

STK‟lara, sendikalara ve partilere eriĢimi önündeki engeller sayılabilir. Ancak son 

dönemlerde Türkiye‟de ortaya çıkan doğa hakkı odaklı protestoların (HES, Nükleer 

Santral) aktörleri olarak kırsalda yaĢayan kadınları görmekteyiz. Dolayısıyla herhangi bir 

STK üyeliği olmaksızın iktidar ile bir çatıĢma halinde olan kadınlar, kamusal alan 

tartıĢmalarını yeniden ve farklı yaklaĢımlarla ele almayı gerektirir. Bu tartıĢma ise 

araĢtırmanın kapsamını aĢacağından baĢka bir çalıĢma konuĢ olarak ele alınabilir. 

 

Tüm bu değerlendirmeler dikkate alındığında, kadınlar için siyasi katılımın oy 

kullanma ile sınırlı kaldığı görülür. Kadınlar parti, dernek veya sendika üyeliği gibi 

alanlarda yürütülen çalıĢmalara yoğun bir katılım sağlayamamakta bu durum da kadının 

politik alandaki varlığını olumsuz yönde etkilemektedir.  

IV.5. Kadınların Kentteki Sosyal YaĢamı 

Bu baĢlık altında geleneksel ve modern örneklem grubunda yer alan kadınların 

sosyal yaĢamları kentlilik algısı üzerinden değerlendirilmiĢtir.  

 

Kentlilik modern veya geleneksel olanın ne olduğunu tanımlarken kullanılan 

belirgin olgulardan birisidir. Kır ve kentin kendisine özgü yaĢam standartları, bireylere de 

doğal olarak bulundukları yere göre bir kimlik atfeder. Örneğin, kentte yaĢayan birinin 
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sosyalleĢme alanları veya olanakları, kırsaldakinden farklıdır. Bu yüzden kent ve kır 

yaĢamı aynı zamanda birbirinden farklı değerleri, tutumları ve yaĢam pratiklerini de ifade 

eder. AĢağıdaki grafikte yer alan oranlara bakarak söz konusu farklılığı gözlemlemek 

mümkündür. 

Grafik 33. ġehirdeki sosyal etkinliklere katılım  

 

 

Kente göç etmiĢ ve kent merkezinden uzak yerlere yerleĢmiĢ olan geleneksel 

kadınlar, kentteki etkinliklere katılamadıklarını; zaten bu etkinliklerden pek de haberdar 

olmadıklarını belirtmiĢtir. Ancak bunun aksine modern kadınların etkinliklere yüksek 

oranda katılım sağladığı görülür.  Bu katılım bir rutine dönüĢmemiĢ olsa da kadınların 

çoğu kentin olanaklarından faydalanarak fırsat buldukça sosyal aktivitelerde 

bulunmaktadır.    

Grafik 34. Sinemaya veya tiyatroya gitme 
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Yukarıdaki grafikte yer alan verilere göre, kentteki etkinliklere katılım oranına 

benzer bir görünüm sinema ve tiyatroya gitmek gibi aktiviteler için de geçerli 

görünmektedir. Geleneksel kadınlar arasında, sinema ve tiyatroya hiç gitmemiĢ olanların 

yanı sıra bir kereden baĢka gitmeyenler de bulunmaktadır. Kadınlar bu durumun sebebi 

olarak genelde maddi imkânsızlığı vurgulamıĢ olsa da kentten çok uzak yerleĢim 

yerlerinde oturmalarının da bu duruma etkisi vardır.  Sinema veya tiyatroya gittiğini 

belirten kadınlar ise rutin aralıklarla değil filme veya oyuna bağlı olarak gitmektedir.   

Benzer Ģekilde modern kadınlarda da düzenli olarak sinema veya tiyatroya 

gitme alıĢkanlığı bulunmamaktadır. Gittiğini belirten kadınların çoğunluğu, filme veya 

oyuna bağlı olarak veya fırsat buldukça söz konusu sosyal aktivitelerde bulunduğunu 

belirtmiĢtir. Ayrıca kadınların çok azı yalnız baĢına veya arkadaĢıyla birlikte gittiğini, 

çoğunluğu ise eĢi veya çocukları ile birlikte gitmeyi tercih ettiğini dile getirmiĢtir.  

 

 

Grafik 35. Kentin sosyal mekânlarını kullanma 

 

 

Her iki örneklem grubundan kadınlara kentte yalnız baĢına istediği yerlere 

gidip gidemediği sorulduğunda Grafik 35‟ten de anlaĢıldığı üzere, yüksek oranda olumlu 

yanıt alınmıĢtır. Böylece bu veriler ıĢığında kadınların kullandığı kent mekânları ve 

Gitmek istediği yerlere gidebiliyor Gitmek istediğ  yerlere gidemiyor
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kamusal alanlar arasında bir fark olup olmadığını da değerlendirmek mümkündür. Bu 

doğrultuda “örneğin nerelere gidebilir siniz?” sorusuna yanıt olarak geleneksel kadınlar 

çoğunlukla hastaneye, çarĢıya, pazara, çocuğun okuluna, mahalledeki komĢuya tek baĢına 

gidebildiğini belirtmiĢtir. Dahası, pek çoğu yalnız baĢına çarĢıya gitme olanağına sahip 

olmasına rağmen bunu tercih etmediğini ve yanında mutlaka birileriyle (bu çocuğu da 

olabilir) gitmek istediğini belirtmiĢtir. Nedeni sorulduğunda ise tek baĢına kendisini 

güvende hissetmediğini veya okuma yazma bilmediği için kaybolacağından duyduğu 

kaygıyı dile getirmiĢtir. Dolayısıyla kadınlar, kentin eğlence ve kültür mekânlarına pek 

gitmemekte kendilerini güvende hissedecekleri dahası orada bulunmaları meĢru 

sayılabilecek hastane, çarĢı gibi kamusal alanları kullanmaktadır.   

 

Modern kadınların ise neredeyse tamamı kamusal alanları rahatlıkla 

kullanabildiğini, kentin çeĢitli mekânlarına (sahil, AVM, cafe, restoran,kültür merkezi vs.) 

yalnız baĢına rahatlıkla gidebildiğini ve bu konuda hiçbir sorun yaĢamadığını belirtmiĢtir.    

Ancak, görünürde kamusal alanların bu Ģekilde ayrıĢmıĢ olması kadınların 

birbirinden tamamen izole edilmiĢ alanlarda varlık gösterdiği anlamına gelmez. Aksine 

aradaki sınır Simmel‟in de „köprü ve kapı‟ metaforuyla vurguladığı üzere içerisinde 

barındırdığı karĢılaĢma ve iletiĢim potansiyeli ile kimlikler arasında bir köprü kurulmasına 

olanak sağlar (Marotta‟nun2008‟de belirttiği üzere). Dolayısıyla kimliğin tanınması 

ekseninde yaklaĢıldığında, modern ve geleneksel kadın kimliklerinin birbirleriyle iletiĢim 

kurmaları önünde bir engel olmadığı görülür. Nitekim gerek hastane gerekse çarĢı gibi 

daha çok geleneksel kadınların kullandığı mekânlarda çok sayıda modern kadın da 

bulunmaktadır. Böylece, birbirinden farklı toplumsal statülere sahip olan kadınlar 

karĢılaĢma imkânı bularak etkileĢim içine girebilir, birbirlerini anlayabilir ve tanıyabilirler.      
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 IV.6.   Kadınların Laiklik AnlayıĢı Ve Dini Ritüellere Atfettikleri Önem 

Kadınlara laiklik ve dini ritüellere iliĢkin sorular yöneltilmiĢtir. Soruların 

amacı, modern ve geleneksel kimlik ölçütleri dikkate alınarak kadınların tutumlarını ve 

davranıĢlarını inanç ve din bağlamında değerlendirmektir. Belirlenen bu amaç 

doğrultusunda dini inanç yalnızca bireysel bir tercih olarak ele alınmamıĢ, kamusal hayatta 

süregelen iliĢkileri etkileyen, bu iliĢkilerden etkilenen ve aynı zamanda kiĢilerin birbirine 

yönelik tutumlarını da belirleyen bir etken olarak da kabul edilmiĢtir. 

IV.6.1. Dini Ġnanç/GörüĢ ve Ġbadet Etme 

Her iki örneklem grubunda dini bir inanca veya görüĢe sahip olduğunu 

belirtmiĢ olan kadınların oranı % 90‟dur.  

Grupların ibadet etme pratiklerine bakıldığında farklı bir tabloyla karĢılaĢılır. 

Grafik 36‟ya göre geleneksel kadınların yarıdan fazlası sıklıkla ibadet ederken, bu oran 

modern kadınlarda oldukça düĢüktür. Ancak bu belirgin farka rağmen „ara sıra ibadet eder‟ 

kategorisinde her iki grupta da yoğunlaĢma görülür. Bu kategoride yer alan kadınlar 

inançlıdır fakat yalnızca önemli buldukları tarihlerde veya ihtiyaç duydukları zamanlarda 

ibadet etmektedir.  

Grafik 36. Dini inanç ve ibadet 

 

Dini bir inanca 
veya görüşe sahip

Dini bir inanca 
veya görüşe sahip 

değil
Sıklıkla ibadet eder Arasıra ibadet eder

GELENEKSEL 97 3 60 31

MODERN 92 8 27 50
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Bu durumda kadınların belli bir inanca sahip, keskin dini ritüelleri olmayan ve 

ibadet noktasında esnek davranan bir görünüm içerisinde olduğu söylenebilir.  

 

  IV.6.2. Dini Nikâh ve Sebebi 

Kadınların dini nikâh kıyma durumlarına baktığımızda her iki grupta da yüksek 

oranlar görülür. Modern kadınların %91‟i, geleneksel kadınların ise % 95‟i evlenirken 

resmi nikâhın yanı sıra dini nikâh da kıymıĢtır. 

Grafik 37. Dini nikâh ve sebebi  

 

Seküler dünya görüĢüne sahip olduğu varsayılan, nitekim önceki verilerin de 

bunu doğruladığı, modern gruba ait %91‟lik dini nikâh kıyma oranı yüksek görünmektedir. 

Ancak aĢağıda yer alan grafikten de anlaĢılacağı üzere modern kadınlar yarıya yakın 

oranlarda kendi iradeleri ve dıĢ etkenler sebebiyle dini nikâh kıymıĢtır. Dolayısıyla 

inancının bir gereği olarak düĢünmemesine rağmen dini nikâh kıyan modern kadınlar 

toplumsal veya ailevi bir huzursuzluk çıkmaması adına konformist bir tutum içine girmiĢ, 

geleneğe, aile büyüklerine saygı düĢüncesi ile hareket etmiĢtir.  

Geleneksel kadınlar içerisinde hâlihazırda inançlı olan ve sıklıkla ibadet eden 

kadın oranına paralel olarak inancı gereği dini nikâh kıyanların oranı da yüksektir. 

Gündelik hayatlarında dini ritüelleri önemseyen geleneksel kadınlar dini nikâh kıymanın 

zorunlu olduğunu dile getirmiĢ, aksinin günah, haram veya zina olacağını belirtmiĢtir. 

İnanç gereği Gelenek-görenek Aile isteği 

GELENEKSEL 58 10 14

MODERN 31 17 13
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IV.6.3. BaĢörtüsü Kullanma ve BaĢörtüsüne Yönelik Tutum 

Grafik 38. BaĢörtüsü kullanma ve kullanım amacı 

 

 

 

Grafik 39. BaĢörtüsü kullanma amacı 

 

 

Belli bir dini inancın göstergesi olan baĢörtüsüne yönelik tutum ve algının 

sonuçları Grafik 39‟da görülmektedir. Verilere göre,  geleneksel kadınların yarıdan fazlası 

baĢörtülüdür. Bu kadınlar arasında gelenek, alıĢkanlık, aile isteği gibi sebeplerle baĢını 

örtenler bulunduğu gibi tamamen inancı gereği baĢörtüsü kullananlar da bulunmaktadır. 

Geleneksel kadınlar arasında hiçbir koĢulda baĢını örtmediğini belirten kadın sayısı ise çok 

düĢüktür. 

Sürekli başörtüsü kullanır Hiç başörtüsü kullanmaz
Gerekli durumlarda 
başörtüsü kullanır

GELENEKSEL 54 11 35

MODERN 7 29 64

İnanç gereği Gelenek-görenek Diğer Toplam

GELENEKSEL 30 14 10 54

MODERN 6 0 1 7
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 Modern örneklem grubunda ise tersi olarak baĢını sürekli örten kadın sayısı 

çok azdır. Ancak cenaze töreni, mevlit, kabir ziyareti gibi durumlarda mutlaka baĢını 

örttüğünü belirten kadın oranı dikkat çekmektedir. Dolayısıyla, dini nikâh kıyma sebebine 

benzer bir tutumu burada da görmek mümkündür. Modern kadınların çoğu gelenek haline 

gelmiĢ olan toplumsal değerlerle çatıĢmak yerine, bu değerler doğrultusunda ve onlara 

saygı ekseninde davranıĢ sergilemekte, çok azı ise kesin bir Ģekilde hiçbir zaman hiçbir 

sebep ile baĢını örtmediğini belirtmiĢtir.  

BaĢörtüsüne yönelik bireysel tutumun yanı sıra kadınlar kamusal alanda 

baĢörtüsü serbestliğine iliĢkin görüĢleri de değerlendirme kapsamına alınmıĢtır. Türkiye‟de 

neredeyse her dönem laiklik tartıĢmalarının odağına oturan baĢörtüsü serbestliğine yönelik 

kadınların farklı tutumlar içerisinde olduğu gözlenir.   

 

Grafik 40. Kamusal alanda baĢörtü serbestliği 

 

 

Öncelikle modern kadınlara ait veriler ıĢığında değerlendirecek olursak, 

kamusal alanda baĢörtü kullanımının bir grup kadın için kabul edilemez olduğunu, bir grup 

Tüm kamu 
çalışanlarının başı 

açık olmalı
İsteyen başını örter

Uygulamaya pek 
sıcak bakmıyorum

Diğer

MODERN 37 44 11 8

GELENEKSEL 19 73 4 4
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içinse siyasi bir simge haline gelmediği sürece bir sorun teĢkil etmediğini söyleyebiliriz. 

Modern kadınlar arasında tüm kamu görevlilerinin baĢlarının açık olması gerektiğini 

savunanlar, baĢörtüsünü laikliğe yönelik bir saldırı olarak kabul etmiĢ ve durumun inançtan 

ziyade siyasi bir boyutu olduğunu dile getirmiĢtir. Dolayısıyla kamusal alanda baĢörtüsü 

kullanmanın bireysel bir iradeden değil siyasi bir görüĢten kaynaklandığını düĢünen bu 

kadınlar için baĢörtüsü laikliği tehdit eden bir simgedir.  

Ancak bu görüĢü paylaĢanların yanı sıra nerdeyse yarıya yakın oranda modern 

kadın ise kamusal alanda baĢörtüsüne yönelik daha ılımlı bir tutum sergilemiĢtir. Kadınlar, 

baĢörtülü kadınların tüm vatandaĢların sahip olduğu eğitim ve çalıĢma hakkını eĢit bir 

biçimde kullanmaları gerektiğini dile getirmiĢtir. Ayrıca kadınlar, siyasi bir polemiğe yol 

açmadığı takdirde, belli bir inancın gereği olarak örtünmenin kiĢinin özgür iradesiyle tercih 

ettiği bir yaĢam tarzı olduğunu da belirtmiĢtir. 

 

IV.6.4. Çocuklara Yönelik Din Eğitimi  

Grafik 41. Çocuklara yönelik din eğitimi 

 

Çocukların din eğitimi almasının gerekliliği üzerine görüĢleri sorulan kadınlara 

yüksek oranda olumlu cevaplar vermiĢtir. Ancak çocukların din eğitimini ne sebeple ve 

Çocuklar din eğitimi 
almalıdır

Çocuklar din eğitimi 
almamalıdır

MODERN 88 12

GELENEKSEL 86 14
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nereden almaları gerektiğine dair veriler kadınlar arasındaki görüĢ farkına iĢaret eder. 

Örneğin modern kadınlar çocukların din eğitimi alması gerektiğini ahlak ve vicdan 

geliĢimi açısından önemli bulurken geleneksel kadınlar bu eğitimin daha çok mevcut dinin 

bilgisine hâkim olma amaçlı verilmesi gerektiğini savunmuĢtur. Yine modern kadınlar bu 

eğitimi verecek olan kurumun aile olması gerektiği görüĢünde yoğunlaĢırken geleneksel 

kadınlar ise kur‟an kursu, okul ve aile gibi kurumların hepsinin birlikte din eğitiminden 

sorumlu olabileceğini belirtmiĢtir. 
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SONUÇ 

Türkiye‟de kadın kimliğinin oluĢum süreçlerinde etkili faktörler olarak 

uluslaĢma ve modernizm kurumsal yapılar içerisinde varlık göstermektedir. Eğitim, 

siyaset, ekonomi gibi toplumsal yapılar içerisine sirayet etmiĢ olan modernleĢme 

deneyimleri kadın kimliğini de doğrudan etkilemiĢtir. Cumhuriyet rejimi ile birlikte hız 

kazanan modernleĢme sürecinde yeni bir ulus inĢası ile modern kadın kimliğinin inĢası 

birbirine paralel gerçekleĢmiĢtir. Ulus ve cinsiyet arasında kurulan bu iliĢki günümüze 

kadar süregelmiĢtir ve bir dizi kurumsal yapı yardımıyla hâlâ varlığını korumaktadır.Ancak 

gerek Batı‟da ortaya çıkan kadın hareketleri gerekse ülke içerisindeki feminist hareket 

kadın kimliğinde yerleĢik olduğu varsayılan pek çok özelliğin toplumsal cinsiyet normları 

üzerinden sorgulanıp reddedilmesine olanak sağlamıĢtır. Yanı sıra ülkenin kendi 

modernleĢme pratiğine özgü durumlar sonucunda birbirinden farklı kadın kimliklerinin 

varlığı söz konusudur.  

 

Bu çalıĢma, Türkiye toplumunun değiĢen yapısı ile birlikte belirli yönlere 

doğru evrildiği varsayılan kadın kimliklerindeki dönüĢümün seyrini belirleme amacı 

taĢımaktadır.  Dünyada, özellikle Batı‟da, ortaya çıkan kimlik hareketleri, toplumsal 

cinsiyet kuramları ve feminizmler Türkiye‟nin içinde bulunduğu modernleĢme süreci ile 

ele alınmıĢ ve kadın kimliği ulus-devlet, modernizm ve kimlik olarak belirlenen üç temel 

kategori üzerinden tartıĢılmıĢtır. AraĢtırmada toplumsal değiĢmeye yön veren olguların 

kadın kimliklerinde görülen etkisi geleneksel/modern dikotomosine odaklanılarak 

sorgulanmıĢ, değerlendirmeler melez kimlik kuramlarıbağlamında bu dikotominin kritiği 

yoluyla yapılmıĢtır.  
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Mersin kentinde ikamet etmek olan, geleneksel ve modern kadın kimliğini 

taĢıdığı kabul edilen iki yüz kadın ile yapılan görüĢmeler demografik ve sosyal özellikler, 

çalıĢma yaĢamı, aile iliĢkisi, siyasete katılım, laiklik ve din anlayıĢı baĢlıkları altında 

incelenmiĢtir. Bu baĢlıklar altında geleneksel ve modern kadın kimliğinin verili tanımları 

toplanan verilerden elde edilen bulgular ıĢığında gözden geçirilmiĢtir. 

 

AraĢtırmadan elde edilen demografik veriler Tablo 1.‟de yer alan önceden 

belirlenmiĢ geleneksel ve modern kadın kimliğinin göstergeleri ile uyumluluk 

içerisindedir. Türkiye‟de Cumhuriyet modernleĢmesi ile baĢlayan süreçte kadın kimliğinin 

modern ve geleneksel olarak zıt kutuplar halinde inĢa edildiği hipotezi bu demografik 

veriler ile geçerlilik kazanmıĢtır. Eğitim düzeyi, aile yapısı, göç, evlilik yaĢı, evlenme Ģekli 

ve nikâh türü, eĢ ile yakınlık derecesi, çocuk sayısı ve diğer alt baĢlıklar halinde yapılan 

değerlendirmeler sonucunda modern ve geleneksel kadın kimliği arasında gözlemlenebilir 

bir farkın olduğu açıklık kazanmıĢtır. Kimliklere atfedilen dikotomik özellikler demografik 

açıdan bakıldığında geçerli görünmektedir.  

 

Kadının çalıĢma yaĢamına katılımı iki temel açıdan değerlendirilmiĢtir. Ġlki 

meslek veya iĢ sahibi olma ile kazanılan paranın kontrolüne yönelik bilgilerin analizi; öteki 

ise kadınların çalıĢmasına yönelik tutumun belirlenmesidir. Eğitim düzeyi arasındaki 

farklar modern ve geleneksel kadın arasında mesleki açıdan belirgin bir farklılık yaratacak 

niteliktedir ancak her iki kimlikten kadınların çalıĢma yaĢamına yönelik tutumları pek çok 

açıdan benzerlik göstermektedir. Gerek modern gerekse geleneksel kadınlar, çalıĢma 

yaĢamı ile aile sorumluluğu, aile içi söz hakkı ve kazanılan paranın kontrolü arasındaki 

iliĢkiyi birbirine benzer biçimde ele almıĢ ve değerlendirmiĢtir. Kadının çalıĢma yaĢamına 

katılımı her iki kadın grubu tarafından olumlanan bir süreç olarak karĢımıza çıkar. 
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Bulgularda da belirgin olan bu olumlama modern kadınlar için eğitim ile 

iliĢkilendirilebilirken geleneksel kadınlar için ise daha çok yoksulluk ve geçim kaygıları ile 

değerlendirilebilir. Özellikle kente göç ile birlikte aileleri ekonomik kaygılar içerisine 

giren geleneksel kadınlar kayıt dıĢı iĢlerde çalıĢmaya baĢlamıĢtır. Bu durumda onların 

kadının çalıĢmasına yönelik görece olumlu bir tutum sergilemesini sağlamıĢtır. Yanı sıra 

her ikigrupta yer alan kadınlar çalıĢma yaĢamına katılıma yönelik pozitif bir algı içerisinde 

olmasına rağmen çocuk bakımı, ev içi sorumluklar, aile yaĢamı gibi toplumsal cinsiyet 

iliĢkilerinin yoğun yaĢandığı süreçlerde kadının aktif bir rol oynaması gerektiği üzerinde 

hem fikirdir.  

Feminist çalıĢmaların odağında olan ve kadın hareketlerinin örgütlenme 

zemininde önemli bir yer tutan özel alan/kamusal alan ayrımı bu araĢtırmanın da üzerinde 

durduğu bir olgudur. Kadının aile ile iliĢkisi evlenme yaĢından aile içi karar 

mekanizmalarına kadar farklı açılardan ele alınmıĢ ve incelenmiĢtir. Veriler ıĢında 

değerlendirildiğinde modern ve geleneksel kadınların aile ve kadın arasındaki bağı benzer 

biçimde tanımladığı görülür. Evlenme yaĢı ve çocuk sayısında aralarında belirgin bir fark 

olmasına rağmen her iki gruptan kadın hemcinslerinin 20 veya 25 yaĢından sonra 

evlenmesi gerektiğini belirtmiĢtir. Benzer Ģekilde kadınlar ortalama iki çocuk sahibi 

olunmasının ideal olduğunu düĢünmektedir. Böylece kadınların doğum kontrolü ve aile 

planlaması pratiklerine yönelik olumlu bir tutumu benimsediği görülür.  

 

Çocuk sayısı ve evlenme yaĢına yönelik tutumları bu yönde olan kadınlar hane 

içerisindeki sorumluklarda ise baĢat bir rol üstlenmiĢtir. Aile içi kararlarda eĢiyle birlikte 

hareket eden kadınların sayısı azımsanmayacak kadar olsa da ev içi iĢ bölümünde belirgin 

cinsiyet eĢitsizliği görülür. Her iki gruptan kadın, sosyal statüleri fark etmeksizin, 

toplumsal cinsiyet normlarıyla davranmakta ve hane içindeki iĢ yükünü tek baĢına 
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taĢımaktadır. Bu durumda eğitim almaları ve mesleki alanda ilerlemeleri önündeki 

bariyerler kısmen aĢılmıĢ olmasına rağmen kadınların hâlâ özel alan içerisinde eĢitliği 

yakalayamadığı söylenebilir. 

Batı‟da oy hakkı için ağır bedeller ödeyene kadınların aksine Türkiye‟de 

Cumhuriyet ile birlikte kadınlar seçme ve seçilme hakkına herhangi bir mücadele 

vermeden sahip olduğu gerçeği genel olarak kabul görmüĢ bir varsayımdır. Nitekim yeni 

rejimin ilk dönemlerinde politik hakları için mücadele eden kadınların varlığı gerek tarihçi 

gerekse feminist hareket içerisinde yer alan kadınlar tarafından kanıtlanmıĢtır. Yeni 

kurulan TBMM‟de yer almak isteyen kadınların bu hak talebinin ulus-devletin kurucu 

unsurları tarafından reddedilmiĢ olmasına yönelik araĢtırmalar mevcuttur. Ulus-devletin 

kuruluĢ aĢaması geçtikten sonra kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi önceki hak 

talebenin görünür olmasını engellemiĢtir.Böylece seçme ve seçilme hakkına yönelik 

tabandan bir kadın hareketinin olmayıĢı veya engellenmiĢ olması kadının günümüzdeki 

düĢük siyasaltemsileyitininönemli nedenleri arasındadır. 

 

AraĢtırmada yer alan ve siyaset-kadın arasındaki iliĢkinin belirlenmesine 

olanak sağlayan bulgular yukarıda bahsi geçen tarihsel ve toplumsal süreçleri yansıtır 

durumdadır. Kadınların çoğunluğunun oy vermeyi oldukça önemsediği ancak çoğunun 

herhangi bir parti içi sorumluluk almadığı, bir siyasi parti ve STK üyeliği bulunmadığı göz 

önüne alındığında kadının siyasete katılımının oy verme ile sınırlı kaldığı görülür.   

 

DüĢük seviyelerde seyreden kadının siyasal yaĢama katılımı ve aktif 

politikadan uzak duruĢu özel ve kamusal alan tartıĢmalarını yeniden gündeme 

getirir.Kamusal alanda gerçekleĢen politik eylem, kamusal alandaki üstünlüğü ile erkeğin 

alanı olarak görülürken politika dıĢında tutulan özel alan ise araĢtırma bulgularının da 
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gösterdiği ölçüde kadına ait olan alandır. Bu ayrımın kendisi ise baĢlı baĢına ideolojik bir 

sorgulama gerektirir. Kadınların iradi olarak mı yoksa ataerkil toplumsal yapının bir 

sonucu olarak mı politik yaĢamdan uzak durduğunun belirlenmesi sonraki çalıĢmalar için 

araĢtırmaya değer bir sorunsaldır.  

 

ModernleĢme ölçütlerinden bir diğeri olan ve günümüzde de halihazırda 

tartıĢmalı bir olgu olarak iĢleyen laiklik, din ve vicdan özgürlüğü, kamu çalıĢanlarına baĢ 

örtüsü yasağı, din eğitimi, farklı dini yapılara yönelik tutum gibi pek çok alanda hâlâ 

tartıĢılmaktadır. Çoğu zaman doğrudan kadın kimliği üzerinden yürütülen bu tartıĢmalar 

kadınlar arasında da belirgin ayrımların oluĢmasına neden olmakta baĢ örtülü/ baĢı açık, 

dindar/laik, modern/geleneksel, ilerici/gerici gibi zıtlıklar kadın kimliği/kimlikleri 

üzerinden farklı biçimlerde yorumlanmaktadır.  Etnisite, din, kültür ve dilin kendisi 

çeĢitlendiği ölçüde bu tartıĢmaların içeriği ve yapısı da farklılaĢmaktadır. 

 

AraĢtırmada kadınların laiklik ve dini ritüeller ile olan iliĢkisiincelenerek 

değerlendirilmiĢtir. Her iki örneklem grubundan kadınlarda dini ritüellere yönelik tutumda 

benzerlikler görülmüĢtür. Dini nikâh kıyma, baĢ örtüsü kullanma, çocuklara yönelik din 

eğitimi gibi pratiklerde kadınların benzer bir davranıĢ içerisinde olduğu söylenebilir. 

Ancak bu davranıĢların nedenleri geleneksel ve modern kadın kimlikleri açısından 

bakıldığında çeĢitlilikler gösterir. Örneğin modern kadınların çoğunluğu dini ritüelleri salt 

din ile iliĢkilendirmemiĢ, durumun kültür ile olan bağını da sürekli vurgulamıĢtır. 

Geleneksel kadınlar içinse dini olguların hepsi yalnızca din ile ilgilidir ve kültürel 

anlamlardan uzak, tartıĢılamaz doğrulardır.  
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Laiklik olgusu söz konusu olduğunda ise modern kadınlar yüksek oranda dini 

bir vicdan özgürlüğü olarak değerlendirmekte, devletin buna karıĢmaması gerektiğini 

düĢünmektedir. Devlet dairelerinde baĢ örtüsü serbestliği ile somut bir gündeme bürünen 

laiklik tartıĢmalarında ise modern kadınların yarısı baĢ örtüsünü bireysel bir özgürlük alanı 

içerisinde görüp serbestliği desteklerken diğer bir yarısı ise durumu laikliğe yönelik bir 

saldırı olarak değerlendirmiĢ ve karĢı çıkmıĢtır. Geleneksel kadınlar içinse bu durum 

tamamen doğal karĢılanması gereken bir süreçtir.  

 

Türkiye'de toplumsal değiĢmeye paralel olarak kadın kimliğinin dönüĢüm 

yönünü belirlemeye yönelik bu araĢtırma genel olarak değerlendirildiğinde geleneksel ve 

modern kadın kimlikleriningerek kendi kimlik örüntülerindeki değiĢim gerekse 

birbirleriyletemasları sonucu görülen dönüĢümlerin süreklilik arz ettiği görülür. Türkiye'de 

meydana gelen ekonomik, politik ve toplumsal süreçlerin her biri kadın kimliğini de 

doğrudan etkilemiĢtir. Dahası dünyada ve Türkiye'de ortaya çıkan yeni toplumsal 

hareketlerin de bu dönüĢüme katkısı da azımsanmayacak düzeydedir. 

 

AraĢtırma bulguları göz önünde alındığında kimliklerin katı, statik, donuk ve 

sabit olmadığı aksine akıĢkan ve geçirgen bir yapıda olduğu görülmüĢtür. Ayrıca bu 

akıĢkanlığın hızı konjonktüre bağlı olarak da değiĢkenlik göstermektedir. Ancak genel 

olarak kimliklerin bu dinamik yapısı ele alındığında üçüncü bir kimlik yapısı olarak 

melezlik karĢımıza çıkmaktadır. Değerlendirmeler ıĢığında ele alındığında modern ve 

geleneksel kadın kimliklerinin iç içe geçmiĢ yapısı dikkat çekicidir. Göç ile birlikte kent 

mekânlarında doğrudan karĢılaĢma imkanı bulan kadınların birbirlerinin kimlik yapılarına 

da temas ettiği ve onu değiĢtirdiği görülür. Temelde birbirini görmeye, dinlemeye ve 

anlamaya yönelik olan bu karĢılaĢmalar neticesinde kadınlar açık öğrenmeler ile kimi 
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kimlik özelliklerini edinmekte ve bünyesine katmaktadır. Bu durumun sonucu olarak da 

ekonomik, kültürel ve toplumsal açılardan hibritleĢenkadın kimliklerinin ortaya çıktığı 

görülür. 

Bu araĢtırmada ele alınan süreç, bundan sonra yapılacak araĢtırmalarda daha 

çok melez kimlik yapısı üzerinden farklı araĢtırma yöntem ve teknikleri ile ele alınabilir. 

Bu Ģekilde kadın kimliğindeki dönüĢümün seyrinin melezlik üzerinden yeniden okunması 

mümkün olabilir. Benzer bir araĢtırmanın salt kimlik kuramları üzerinden ele alınması, 

bulguların karĢılaĢtırılıp, kadın kimliğinin melezliğe odaklı, daha detaylı bir araĢtırmasının 

yapılmasına olanak sağlayacaktır. 
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