EGlTlMDE BATICILA~MA
(EGITlMDEKi YENiLlKLERE lLi~KiN AQIKLAMALARiN
ELE~TiRiSi) *

Fahri f;ala

I. GiRl;;';

Ulkemizde egitim, uzunca bir siireden beri, en onemli tartl§rna konularmdan biri olagelmi§tir. Bu tartl§malar zaman ic;:erisinde farklI boyutlar kazanml§, belli donemlerde belli ozellikler gostermi§tir. Egitim uzerindeki tartl§malarm onem kazanmasl, bizzat
egitimin onem kazanmasmdan kaynaklamr. Her§eyden once egitim, XIX. yy'da ba§latllan Batlclla§ma siyasetine ko§ut olarak
ger<;ekle§tirilen oncelikli yenilik alanlarmdan birini olu§turur. Bilindigi iizere bu baglamdaki diger oncelikli alan, askeri aland!.
Bahclla§ma, oncelikle siyasi bir se~im oldugu ve devleti ilgilendirdigi i~in ve bu siyaset dogrultusunda Batl'yla kurulan ili§kiler
oncelikle askeri ili§kiler oldugu i<;in yenilik hareketleri oncelikle
askeri alanda ger~ekle§tirilmi§tir.
Yenilik hareketlerinin XIX. yy'da buyiik bir yogunluk arz ettigini fakat Cumhuriyet doneminde de devam ettigini biliyoruz.
Cumhuriyet yeni bir donem olmakla birlikte eski yenilik hareketlerinin devaml ve tamamlaYlclsl olarak da kar§lmlza <;lkmaktadlf.
Askeri alandaki yenilikler buyiik ol<;iide Cumhuriyet oncesinde sonu<;lanml§ ve en onemlisi bu alandaki ikilige son verilmi§tir. Buna
kar§lllk temelleri XIX. yy'da atllmakla beraber, egitimdeki esas
degi§im Cumhuriyet doneminde ger~ekle§mi§tir. Ozellikle egitimIe ilgili degerlendirme ve yargllar da bu donemde ortaya ~lkml§tIr.

* i. U. Sosyal Bil. Enstittisii Sosyoloji: B51iimii'nde Prof Dr. Baykan Sezer
daU1§manlIgmda tamamlanan Yiiksek Lisans Tezi 6zeti, 1991.
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XIX. yy'da smIrll bir Batlclla§ma siyaseti gudiilurken Cumhuriyet doneminde tam bir Batlclla§ma siyaseti gudiildugunu ve bu
gergevede topluma yeni bir kimlik kazandlnlmaya ~ah§lldlgml biliyoruz. Egitimin bu noktada da ayn bir onem kazandigmi goruyoruz. Elbetteki kimlik sahibi bir toplum egitime onem verecektiro Ancak topluma ragmen, toplum kimliginden ayn, farkl1 bil'
kimlik topluma kazandlnlmak istenirken ve toplum yaplsmda
onemli degi§iklikler ger~ekle§tirme imkamndan yoksun olununca
egitim ozellikle onem kazanmaktadlr. Qiinku yeni kimligi topluma
egitim yoluyla kazandlrmak mumkun olabilmektedir.

Ulkemizdeki egitimle ilgili tal'tl§malan genel olarak iki grupta
ele almak mumkundur.
a) Egitimin bizzat kendisini konu alan tartl§malar,
b) Egitim duzenimizdeki yenilikleri konu alan tartl§malar.
Egitim duzenimizdeki yeniliklerle ilgili tartl§malan da yine
ikigrupta ele almak mumkundur.
ba) Egitim duzenimizde ni<;in ve nasil bil' yenile§meye gidilmesi gerektigi sorunuyla ilgili tartu~malar. XIX. yy'da ve ozellikle
me§Tutiyet y1l1armda yogunluk kazanml§tlr.
bb) Egitim duzenimizde ya§anan yeniliklerin neyle ve nasll
sorunuyla ilgili tal'tl§malar.

a~iklanabilecegi

Cumhuriyet doneminde, egitim duzenimizde yeniliklerin gerekip gerekmedigi veya nigin ve nasll bir yenile§meye gidilmesi gel'ektigi konusu tal'tl§ma dl§l tutuhnu§tul'. Qunku bunlar daha once
tartl§llml§tl ve Cumhuriyet doneminde tam-batlclla§ma'ya karar
kilmml§ ve bu yonde yenilikler tartI§llmakslzm gergekle§tirilmi§tir.
Bu baglamda, batlcl bir egitim duzeni de olu§turulmu§tur. Siyasette temel tercih yapllml§t1r. Bu tercihin tartl§llmasl da istenmemektedir. Bu durumda, yapllan tercihe ve bu siyasi tercih gergevesindeki yeniliklere hakh gerekgelel' bulmaya gal1§maktan ba§ka yapllabilecek bir §ey kalmaml§t1r. Bu nedenle Cumhuriyetin ve bu donem yeniliklel'inin yerle§ip l{urumsalla§masl saglandlktan sonra,
ozellikle 1940'11 Yillardan itibaren egitim duzenimizde ya§anan yeniliklerin neyle ve nasil agIklanabilecegi sorunuyla ilgili tartl§malar yogunluk arz etmi§tir.
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Biz, egitim duzenimizdeki yeniliklerin neyle ve nasil aC;lklanabilecegi sorunuyla ilgili tartu.?malan, belli ornek goru§ler olmasma
ve belli bir yaygmllk kazanml§ olmasma dikkat ederek, slmflandlrmaya tabi tuttuk. Bu suretle soz konusu tartl§maiarl UC; grupta
topiadlk ki, §unlardan ibarettirler :
a) Egitim duzenimizdeki yenilikleri, geleneksel egitim kurumlanmlz olan medreselerin ve ilmiyye smIfmm tutuculuklan ve ac;mazlanyla a91k1ayan goru§,
b) Egitim duzenimizdeki yenilikleri, askeri yenilgilerimiz ve
ihtiya9lanmlzla aC;lklayan goru§,
c) Egitim duzenimizdeki yenilikleri, toplumsal yapImlzdaki
yaplsal donu§umlerle a~lklayan goru§.
Bu a~lklamalarm hepsi, ozellikle yeniliklerin sonuC;lan uzerindehemen hemen aym §eyleri ileri surmektedirler. Egitimde yenile§me surecinin nedenleri konusunda ise, bir faktore digerlerine
gore daha fazla onem ve oncelik verme baklmmdan aynlmaktadll".
Bu tartl§malar c;erc;evesindeki aC;lklamalar, Ulkemizde ya§anan egitimdeki yenilikleri anlamamlza izin veriyor mu? Yoksa, belli slmrhklar ml ta§lYor? Soz konusu yenilikler, Osmanh egitim duzeninde koklii degi§imler yaratml§ ve temelde farkhla§ma dogurmUg mudur? Bu yenilikler, nasIl bir gec;erli a<;lklamaya kavw.?turulabilir? I§te bu sorularm aydmlatllmasl bu yazmm konusu olacaktlr.
II. EGITIM SiSTEMINDEKI YENILIKLERE iLII?KiN
AQIKLAMALAR
Egitim diizenimizdeki yeniliklerin neyle ve nasil a~lklanabile
cegi sorunuyla ilgili yukanda i§aret ettigimiz a~lklamalan tartu~~
maya gec;m£den once soz konusu yeniliklerin neler oldugunu ana
hatlanyla ele almak gerekmektedir. Bu ana hatlan, adl gec;en
aglklamalarm one surdugu te§his ve goru§lere dayanarak belirlemeye <;ah§acaglz.
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Osmanh egitim sistemindeki yenilik hareketlerinin en karakteristik ozelligi, Batl-tarzl egitim kurumlarmm agilmasidir Muhendishane-i Bahri-Humayun (1773), Muhendishane-i Berri-i Humayun (1796), TIbhane-i ve Cerrahhaney-i Mamure (1826), Mekteb-i
Ulum-i Harbiye (1834) ve Muzika-i Humayun Mektebi (1834), bu
Wr egitim kurumlannm ilk ve en onemli ornekleridir. Bu okullar,
askeri okullar olmalan itibariyle de dikkati gekmektedir. Askeri
okullan, daha sonra yine BatI-tarzl egitim ve ogretim veren bazi
sivil okullann a~almasl takip etmi§tir. Mekteb-i Maarif-i Adliye
(1838), Mekteb-i Ulum-i Edebiyye (1839), Mekteb-i MUlkiye (1859),
Darulfunun (1863) * ve Galatasaray Sultanisi (1868), bu tur sivil
okullarm onde gelen isimleridir. Gerek askeri, gerekse sivil karakterli bu Batl-tarzl okullar ilerleyen donemlerde c;e§itli Ru§diye
ve idadi'lerle desteklenmi§lerdir.
Batl-tarzl egitim kurumlarmda kar§lla§tlgimiz onemli bir yenilik, bu kurumlarda Batl dillerinden birinin (c;ogunlukla Franslzcanm) ogretilmesi hatta ogretim dili olmasIdlr. Ornegin Muhendishane-i Bahri-i Humayun'da, Muhendishane-i Berri-i Humayun'da,
Mekteb-i Tlbbiye'de, Mekteb-i Harbiye'de, Galatasaray Sultanisi'nde
ve daha bir gok okulda FransIzca okutuluyordu1. Ancak sonralan
bu dil, Bahriye'de ingilizce ve Harbiye'de Almanca ile ba§ba§a
yurutUlmu§tur 2 •
Bab-tarzl okullarda Batl dillerinden birinin ogretim diU yapllmasma neden ihtiya<; duyuldugu soru konusudur. Bizim dilimizin Bilim konusunda yetersizliginden soz edilebilir mi? Bu uygulamaya salt bilimsel kaygllar mi yol ac;ml§tl!? Bu uygulamaYI,
II. Mahmut'un Tlbbiye'yi agl§ nutkunda ileri surdugu gibi Bah
biliminin yakmdan takip edilmesi endi§esine baglayacak olursak,
ornegin Galatasaray Sultanisi ve Mekteb-i MUlkiye gibi daha gok
burokrat yeti§tiren okullarda da Batl dillerinin okutulmasllll ve ogretim dili yapllmasml nasil a<;lklayabiliriz? Klasik Osmanh egitim duzeninde boyle bir uygulamanm ongorUlmemi§ olduguna ba* DarUlfiinun, 1863, 1870 ve 1874 Yillan gibi Qe§itli tarihlerle aQlhp ka·
panml§tIr. Son olarak 1900 yllmda aQllffil§tIr.
1 UNAT, F. Re§it: Tiirkiye m'g'itim Sisteminin Geli§mesine Tarihi Bir
Bakl§, Ankara, 1964 sh. 58·65.
2 ERGiN, Osman: TUrk Maarif Tarihi, istanbul, 1977, O. 1.2, sh. II
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karak 0 donem Osmanl1 yonetimi*in BatIdaki bilimsel ve teknik
geli§meleri takip etme egiliminden uzak oldugunu, bu egilimin
XIX. yy'da ortaya ~lktlgml soyleyebilir miyiz? ..
,

Batl-tarzl okullarm bir klsml~kendilerine ait matbaalara da
sahip olmu§lardlr. Ornegin yukanda adlan ge~en Muhendishane-i
Bahri-i Humayun, MUhendishane-i! Berri-i Humayun ve Mekteb-i
Tlbbiye gibj okullarm birer matba~lan vardl 3 • Ayrlca bu okullar,
bir ~ok Avrupa yaymlanm i~eren l!!engin kitaphklarla da donatllml~lardl.

Okulun kendisine has matbaasmm olu§turulmasl, bu oKulun
ogrencileriyle slmrh yeni bir kultur; yeni bir kimlik olu§turma endi§epjnin ta§mdlgml, genel Ti.irk ogrencisinden farkh, Batl-tarzl
bir ogrellCi yeti§tirilmek istendigini gostermez mi? Bu olay, olu~
turulmak istenen kiilturun tum top~uma yaygmla§tmlmaktan kapmldlgml, belli bir kesimle (gelecegin yoneticiIeri olan bu okullarm dgrencileri He) slmrlandmldlgim du§unmemize izin vermez
mi?..
\
Batl-tarzl egitim kurumlarmda iBatIl1 uzman ve hocalarm buyuk rolii olmu§tur. Ornegin Mekteb,-i Tlbbiye'nin ba§ma getirilen
Dr. Bernard okulda onemli reformlar ger~ekle§tirmi§tir4. YabanCI uzman ve hoc alarm bu tur okullarp.aki etkisi Me§rutiyet Yillarmda en yuksek noktasma eri§mi§tir.
i,

Yabanci hocalarm arkalarmda 4i~ bir ne§riyat blrakmamalarl
ilgi ~ekicidir. Bu durum, onlarm bilgilerinden sadece ogrencilerinin yararlandlgml du§undurmektedilr. Geni§ halk kitleleri bu §ansa sahip oImaml§tIr. Bu da matbaal~r konusunda oldugu gibi, yenile§menin tum toplumla degil, belli bir kesimle slmrh kaldlgml
gostermektedir. Yabanci hocalar, tum kitle uzerinde degil, belli bir
kesim uzerinde «yeni bir kiiltur» olu§turmak uzere gelmi§lerdir.
Aksi takdirde, arkalarmda ne§redilmi§ eserler blrakmalarl gerekmez miydi? ..
Batl-tarzl egitim kurumlarmda* yeniliklerin bir yonunu de,
egitim teknolojisinin ve metodolojisiniin degi§mesi olu§turmaktadlr.
3

UNAT, a.g.€. sh. 58;-65.

4

IRMAK, Sadi: «PQzitif Bilim KurtfIu§lan v€ Dariilftiniin'dan Univer-

siteye Gegi§» Cumhuriyetin 50. YIlLnda istanpul Universitesi, 1973, sh. 69'.

96
Bu tUr okullarda su'a, tahta, harita ve diger ilgilimesleki arac geregler benimsenmi§ ve kullamlml§tIr; (Bu arac gereclerin bir klSml, daha sonralan geleneksel egitim kurumlarma da sirayet etmi§tir) .. Bunun yam sua Batll1 orneklerine benzer (hatta aym)
ogrenci uniformalan da benimsenmi§tir5 •
BatJ-tarzl egitim kurumlannm a~llmasl, ozellikle Enderun
IVlektebini etkilemi§tir. Soz konusu egitim kurumlan geli§tik~e Enderun Mektebi onemini yitirmi§ ve nihayet 1909'da tamamen ortadan kalkml§tlr. Buna kar§lllk medreseler, Bah tarzl okullara ragmenvarl1gml ve onemini korumaYl ba§arml§tlr; Askeri ve sivil
Batl-tarzl okullar Devlet eli vedestegi ile kurulup geli§melerini
surdururl<en medreselerde onemli bir yenilik .hareketine giri§ilmemi§tir. Bunlar eskiden oldugu gibi vaklflara dayanarak var11klanm surdurmu§lerdir. Bu noktada, yenilik hareketlerinin medreseleri ni~in kapsamadlgl soru konusudur.
Batl-tarzl egitim kurumlanmn a~llmasl dl§mda, egitim alanmda gorUlen bir ba§ka yenilik de, zaman zaman Avrupa'ya ogrenci gonderilmesidir. Oyle ki 1856 Ylll sonlarma dogru Sirf Fransa'da
bulunan Osmanh ogrencilerinin mevcudu 50'yi bulmu§tu 6 • Avrupa'ya ogrenci gonderilmesinin otesinde Avrupa'da (Fransa'da) bir
Osmanh lVIektebi dahi kurulmu§tu. Sultan AbdUlmecit'in izni ve
istegiyle 1857'de Franslz Maarif-i Umumiye Nazlr11g1'mn himayesinde resmen a~llan Mekteb-i Osmani, onemli bir deney olmakla
bidikte fazla ya§amaml§, beklenen sonuclar almmadlgl ve Osman11 Hukumetine ~ok masraf te§kil ettigi gerek~esiyle 1864'de kapatliml§» bir sure sonra istanbul'da Galatasaray Sultanisi a~11nll§
tir 7 • Y,urt dl§lllda ogrenim gormeleri saglanan ogrenciler, onemli
gorevlere getirilmi§lerdir. BaZllan da, Batl-tarzl egitim kurumlannda hoca olarak istihdam edilmi§lerdir. Selim Sabit ve Hoca Tahsin Efendi, bu baglamda en onemli isimler olarak sunulmaktadlrB.
5 ERGtN, a.g.e., sh. 311.
S §n~MAN, Adnan : «Mekteb-i Osmani», Osmanh Al'a§tIrmalan Dergisi,
C. 5, sh. 85.
7

§t§MAN, a.g.m., sh. 86-118.

8 KOgER, H. Ali: 'Iurkiye'de Modern Egiti.minc Dogu~u veGeli~imi,
MEB Yay., Ankara, 1974, sh. 98 VIOl 107: Mekteb-i Osmani'de okuyan ogrenciler iQin bkz. §t§MAN, a.g.m., sh. 119-134.
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tIlmalan arasmda kurulabilecek olan koprfileri siirekli olarak Ylkmaktadlr. Kadmlar toplumsal statfilerini yeni bir ekonomik statii He saglamla§tIramaymca bu sefer geleneksel statfilerine slgmml§lar, yani ailenin toplumsal statiisii He kendilerini ozde§le§tirmege ba§laml§lardlr. Aile iiyelerinin her birinin statii yiikselmesi
ya da dii§mesi onlara sosyal hareketlilik ie;inde olduklan samsml
verir. Bu yiizden ugra§ konulanm, ailenin ozellikle erkek iiyelerinin statiisiinii arttIrmaya ve e;ocuklanm iyi bir egitimden gee;irerek simf atlatmaya yoneltirlerl l . iktisadi hayatta kadmimizm yerine rakamlarla bakarsak : Ulkemizde kadmlarm % 83.4'ii kendini
ev-kadmi kabul ediyor. % 15,5 para kazanmak ie;in i§ yaplyor,
emekli olan ise % 1. P2.
Buna ragmen Tiirkiye'de her be§ doktordan birinin ve her
dort avukattan birinin kadm oldugunu belirterek, siyaset kurumuna gee;elim.
Kadmlarm yoneticiden e;ok yonetilen olmalan en kristalle§mi§
bir bie;imde siyasal miicadelede ortaya e;Ikmaktadlr.
l;iirin Tekeli'nin bir gozlemine gore: «Tiirkiye'de kadmm politikada ba§ansl erkekle§mesinden gee;en). Oysa Tiirkiye'de yeni
kentle§mi§ standart gene; klzlarm riiyasl, Orhan Veli'nin Altmdag
§iirinde ifade edildigi gibi «hamm hammClk» olmaktIr.
Biri bir koca goriir riiyasmda,
Yiiz lira maa§lI kibar bir adam.
Evlenir §ehire ta§lmrlar,
Mektuplar gelir adreslerine.
l;ienyuva apartmam, bodrum katI,
Kutu gibi bir dairede otururlar.
Ne e;ama§lra gidilir artIk, ne cam silmeye,
Bula§lksa Kendi bula§Iklan.
Qocuklan olur nur topu gibi,
Elden dii§me bir araba satm allmr.
Klzilay bahe;esine gidilir sabahlan,
Kumda oynasm diye kiie;iik Yllmaz,
Kibar e;ocuklarl gibi.
11
12

Ozbay, a.g.e., s. 156.
Ailede Q'ocuk Egitimi, Ankara, 1995 (Arallk 92-93 KurultaYl) s. 40.
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Tekeli'nin hukmu belki yalmz Turkiye iginde degil, butiin erkek-egemen toplumlar igin gegerlidir. Nitekim bir Alman kadm
ara§tmcI, kadmlarm siyasi hayata girmesinin kar§lsmdaki zorlukIan §u §ekilde siraiamaktadir :
1) Kadm politikacl bir kariyer sahibi olmal1dlr. Bir i§i ba§arabilecegini gostermesi gerekir. Ama kariyerine kendini gok fazla
da kaptlrmamalldir. Kaptmrsa gergek bir kadm olmaktan glkar.
2) Ortalama bir erkek rakibinden gok daha bilgili ve yetenekli
olmal1dlr. Ama bunu gostermesi de sakmcal1 olur.
3) Ku§kusuz evli olmahdlr. Qunku kocasl olmazsa politikaya
bir erkek elde edemedigi igin girdigi du§uniilur.
4) Ama evli ise 0 zaman ne diye kocasma bakmakla yetinmez
de politikaya girer denir. Qunku aslolan kocamn politikayla ugra§masidir.
5) Qocugu da olmal1dIr, hatta tercihen birkag tane olmal1dIr.
Qocugu olmazsa politikaya, kendini adayacagi gocuklan olmadlgl
igin girdigi du§uniilur. Ama eger gocuklan varsa, politikada i§i
nedir? Neden kendisini gocuklarma vakfetmez? Demek ki kotu
bir anadlr. Eger kotii anaysa nasil iyi bir politikaci olmasl beklenebilir? diye du§uniilurlC3.
Kaldl ki; hemen hig bir toplumda kadm siyasal bakImmdan
«re§it» konuma eri§mi§ olarak degerlendirilmemektedir, ne 1789
idealini gergekle§tirdiklerini savunan toplumlarda, ne de XXI.
yuzYllm bir kadm yuzYlll olacagmi savunanlann Amerika'smda.
Bazl iilkelerde 200 Ylldlr, digerlerinde yanm yuzYlldlr suren mucadele, kadmi baglml1hktan kurtaramaml§, kadm kendinden kendisi sorumlu olan yani kendi hayatmi belirleyecek olan politik
kararlan kendisi alan insan haline gelememi§tir. insanl1gm tarihi
erkekligin tarihidir hala.
Toplumdaki yaygm otorite ili§kilerine gore aile reisine ve evin
ekmegini kazanan erkege «tabh> durumda olmasl gereken kadmm
ba§kalanm baglayan kararlan alan yonetici durumuna gelmesi,
toplumun yaygm otorite kal1bmm gignenmesi, a§llmasl demektir.
13 I. Somerkorn, Woman's Careers, Experience from East and West Germany, PEP, London 1970, s. 44.

201
~u anda TBMM'nin sadece yuzde biri kadmdlr. Turkiye'de partHere uye olan, hele partilerin yonetim kademelerinde faaliyet gosteren kadm saYlsl gok azdlr. Genelba§kanl1gml bir kadmm, Behice
Boran'm yuruttugu Turkiye I§gi Partisi'nden, Ba§bakan Saym
Tansu Ciller'in genel ba§kam bulundugu DYP'ye kadar, gegen zaman bu tesbiti degi§tirmemi§tir. Cunku toplum genelinde du§unursek, kadmlann siyasete bireysel katIlIml uzerine (genel olarak
vatanda§lIk gorevleri arasmda saYllan oy verme gibi) dogrudan
kontrol getirmeyen erkekler, onlarm siyasete toplumsal katIllml
(bir siyasi partiye uye olmak, parti te§kilatmda gorev almak gibi)
uzerine slkl bir denetim kurmaktadlrlar14.

Bu durumda Turkiye'de bu kadar ters §artlara ragmen, bazl
kadmlarm politikacl olmalan, olmamalarmdan daha §a§lrtlcldlr.
Peki kapitalist toplumlarda siiriip giden, kadmlarm politika-dl§l kalma egilimleri, bir donemin sosyalist toplumlarmda kmlabilmi§ midir? Haylr. Kadmlar oralarda da resmi ideolojiye ragmen,
ev i§i ve gocugun yeti§tirilmesinden birinci derecede kendilerini
sorumlu tutagelmektedirler 15 •
Son olarak aile-igi ileti§imin yerini, ileti§im araCI ile ileti§ime
blraktIgl giiniimiiz diinyasmda, medyadaki kadlm konumuza dahil
etmek istiyoruz.
Tiirkiye'de 1980'lerde liberal ekonomi politikalanmn uygulanmaya konmasIyla, basmda yeni pazar araYl§lan ba§ladl : Kadmca,
Kadm, Elele, Kapris, Marie-Claire gibi aylIk kadm dergileri ve simetrigi olan erkek dergileri. 1988 Yllmda yapllan bir ara§tIrmaya
gore kapagmda kadm fotografl kullanan dergi (bu tesbit Nokta
veya Aktiiel gibi belli bir seviyesi olan dergiler igin de gegerlidir)
satI§lanm % 30-40 oranmda arttlrmaktadlr. Kadmlarla ilgili olarak
TV'deki ilk ozel program 1984'de hazlrlanan «Hammlar Sizin i9in»'dir. Bu program ailenin Tiirk toplumunun temeli ve vazgegilmez
unsuru oldugunu vurgulayan bir programdl. Devletgi feminizmin
burjuva feminizmine donii§tiiriildiigu ozel TV kanallan da kadm
konusunu giindemlerine alml§lardlr. Ancak «cins-i latif» ile ilgili
14 A. Giine§-Ayata, Tiirkiye'de Kadmm Siyasete KatllIml : Tekeli, a.g.e.,
1993, s. 312.
15 ~irin TekeIi, Kadmlar ve Siyasal-Toplumsal Hayat, Birikim s. 362.
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olarak toplumsal bellege damgasml aSll basan sektor, TV reklamclllgldlr. Mesajlanm kadm cinselligine ili§kin kodlar ~er~evesinde kuran rek1amcll1k sektOru kadml pasif, kolayca e1 konulabilir, par~a1anna aynllp ~e§itli ama~lar i~in kullamlabilir, seyirlik bir cinsel
haz objesi haline getirmi§tir. Bu cinselliklerinin dl§mda herhangi
bir kimligi bulunmayan kadm imgesinin obur ucunda ise, bat! egemenligindeki evrensel medya kodlarma ugun olmayan ba§ortUlu
kimligi ile miisltiman spiker klZ imaj 1 yer almaktadlr.
Gunumuz Turkiye'sinde medyada kadm ~e§it ~e§it klllflara
sokulup uzerinde saYlslz anlamlar uretilen kimliksiz bir varllk
halindedir. Margarin reklamlannda ozenli anne, deterjan reklamlannda titiz ev kadml, banka reklamlarmda gUler yuzlu
memure, modern ev ara~-gere~lerinde ~agda§ i§ bilir kadm, motor
yagl reklamlarmda aklCl bir malzeme, araba reklamlarmda aracm
erkeksi ~ekiciliginin biiyiisune kapilml§ di§i, Insacasl her durumda
kullamma hazlr, kendisine her tiirlu anlamm atfedilebilecegi esnek bir malzeme, bir macundur kadm. DolaYlslyla Tiirkiye'de kadmlar kendi kimliklerini olu§turabilmek ,ona sahip ~lkabilmek
i~in ciddi bir miicadele vermek durumundadlr 16 •

SONUQ
Mauss, cins aynmmm toplumlan ku§kuya yer vermeyecek 01damgalaml§ temel bir bolunme oldugunu, sosyolojinin bu noktada· oimasl gereken yerin ~ok gerisinde kaldlgml, 0 giine kadar
yalmzca erkeklerin sosyolojisinin yaplldlgml, ama kadmlarm ya
da en azmdan iki cinsin sosyolojisinin yapilmadigmi soyler (Essais
de Sociologie). Moscovici de «Doga Kar§lt1 Toplum» adh eserinde
Mauss'un kitabmi kaleme aldlgl tarihten bu yana degi§en pek bir§ey olmadlgml, kadmlarm hala ke§fedilmemi§ bir klta olarak kaldIklanm, sosyal ger~eklikte ortaya ~lkIP, kuramda kaybolduklanm
belirtir17.
~ude

i~in

Ulkemizde kadmm sosyo-ekonomik durumunun iyile§tirilmesi
ne yapilmalldir sorusuna cevap ararken ba§taki genel tespiti-
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A. Saktanber, TUrkiye'de ve DUnyada Kadm, Tekeli a.g.e., 1993. s. 232.
Zikreden, Cernal Bali Akal, Siyasi iktidarm Cinsiyeti, irnge, 1994, s. 154;
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mizi, bir kere daha hatlrlatmak isteriz : Aym toplumun iginde bile
kadmm statUsu ait oldugu, toplumsal smlfa veya gruba bagll olarak buyuk farkllhklar gi:istermektedir. Karma§lk toplum yaplmlz
igindeki kadmm karma§lk statUsunu masallardaki sihirli-degnekle
bir anda degi§tirmemiz elbetteki mumkun degil. Sinderellamlzl
«eveil ki:ile» konumundan kurtanp «beyaz atlI prensi»yle evlendirmeyi sonraya blraklYoruz. Qunku problemimizin gi:izUlmesi igin
«elmamn i:iteki yansl»m yani erkek kimliklerini sorgulamak gerekiyor. DolaYISlYla Turkiye'de erkeklik ve kadmhk kimliklerinin naSii olu§turuldugu sorunsalmm cevabmi almadan ve iki cinsi insan
ortak paydasmda birle§tirmeden kadmm konumunun nasil daha
ileriye gi:itUrUlecegi sorusunun cevabml bulmamlz mumkun degildir.

