TURKIYE'DE KADIN VE SOSYO-EKONOMIK ANALIZI*

Umid Merit; Yazan

Bundan binlerce YII, once Hindli bilgeler, «ezeli ve edebi kadm»l
bakm nasll tammllyorlar.
«Tann, yapragm hafifligini, ceyUmm bakl§lm, gline§ l§lgmm
sevincini, sisin goz ya§ml aId!. Riizgarm kararslzllgma tav§anm iirkekligini ekledi. Onlarm iizerine kwmetli ta§larm sertligini, balm
tadml, kaplamn Ylrtlclllgml, ate§in yaklcllIgml kl§m sogugunu,
saksagamn gevezeligini, kumrunun sevgisini kattI. Biitiin bunlan
kan§tIrdl, eritti, kadm yaptl ve yaptIgl kadml erkege armagan
etti». Tarih tanmci toplumlarda yiiceltilen kadm'm tiiccar toplumlarca a§agllandlgml soyliiyor. Nitekim Tevrat'ta, Vedalar'da,
Homeros'un §iirlerindeki «tannga kadm», tiiccarla§an Atina sitesinin bir atasoziinde ayaklar altma al1myor.
«Bir kadmm yamnda iki kere mutlu olunur» diyor bu Yunan
atasozii. «Bir onunla evlendiginiz giin, bir de onu topraga verdiginiz
giin».
Evet konumuz kadm: Hazreti Havva'nm asma yapraklanyla
ortiilii iirkek kimliginden Lady Thatcher'in dopiyesli ciddiyetine,
ta§kolyeli Vilma Qakmakta§'m di§i ve sevecen ~izgi-film kahramanhgmdan, goziine yedigi darbe dolaYlswla moraran yiiziinden
utanarak ev temizlemege giden Safranbolu'lu Pakize hamma kadar kadm yani insan.
Bu geni§ konuyu iilkemiz ve devrimizle slmrlamadan once, biitiin zamanlar ve biitiin mekanlar i~in ge~erli olan bazl tesbitlerde
bulunallm:

* Bu teblig Ocak 1995'de Adana'da duzenlenen «Tiirkiye'de Kadm» paneli
igin hazlrlanml§t1r.
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1) Zaman ic;inde kadmm sosyo-ekonomik statusu konusunda
tek bir saptama yapmak, gene1 bir kanuna varmak mumkun 01mamaktadlr. Qunku bu statu, siyasi, iktisadi, dini, kUlturel ve
sosyo-psiko1ojik §art1ara bagll olarak zaman ic;inde farkhhk1ar
gostermektedir.
2) Kadmm sosyo-ekonomik statusu ile, erkegin sosyo-ekonomik statusu birbirinden ayn olarak ele almmamahdlr. Kadm ve
erkek, bu iki farkll varhk, biyo1ojik hayatta oldugu gibi, sosyal hayatta da birbirini tamam1amaktadlr. Otokratik toplumlarda kadmm statusunun her zaman c;ok du§uk oldugu soy1enemeyecegi
gibi, demokratik toplum1arda da, bu statunun her zaman yuksek
oldugu yo1unda bir formUle varmak mumkun olmamaktadlr.
3) Aym top1um ic;inde bile, kadmm statusu ait oldugu toplumsal slmfa veya gruba bagll olarak buyuk farkhllklar gosterebilmektedir.
Bu durumda tek bir top1umun ic;inde bile, bir tek degil, c;e§itli
toplumsal statUlerden sozetmek yerinde olacaktIr.
1970'de Kopenhag'da Bir1e§mi§ Milletlerin topladlgl 2. Dunya
Kadm kongresinin C;izdigi tab1oda, kadmlarm :
-

Dunya nufusununyanslm (% 50) temsil ettiklerini,

-

i§ saatlerinin 3'de 2'sini (% 66) do1durduklanm ve fakat

-

Dunya gelirinin ancak 1/10'una,

-

Dunya mUlkiyetinin % l'inden daha az bir payma sahip
bu1unduklarlm goruyoruz.

Gene1 olarak dunyada klrsa1 ve du§uk gelirli kentsel kesim1erde kadmlarm durumu 15 Yl1 oncesine kIYas1a ilerlemek §oyle dursun gerilemi§tir.
- Birc;ok Ulkede okuma-yazma bilmeyen kadm1arm oram
artml§tlr. (Dunyadaki 100 milyon egitimsiz c;ocuktan 40 milyonu
klzdlr) .
- Yeni tekno1ojilerin uygulanmasl He birlikte birc;ok kadm i§
olanaklanm ve sagllklarml kaybetmi§tir.
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- Orta smifa mens up kadmlarm yiikselen ogrenim aramna
denk i§yerleri saglanamaml§tIr.
«Kadmlarm Onlenemeyen Yiikseli§i>mi kaleme alan kan-koca
iki Amerikah'ya gore 1 bin YIlhk bir donem boyunca kadmlar, baskl ve erkek egemenligi altmda ya§adilar. Fakat artIk «Tannga
uyandl» ve erkek egemenligindeki toplumsal yapi degi§meye ba§ladl. Amag; toplumsal kurumlan e§it degerdeki kadm ve erkegin
birlikte kurduklan ve ya§adIklan bir diinya in§a etmektir. A.B.D.'de kadmlar (Zenci, tspanyol, Asya kokenli) eski konumlanm bIrakIP aktifle§mektedirler. Bilgi toplumunda kadm bir yiikselme trendi i§ine girmi§ bulunuyor. Qiinkii artIk,
-

Diinyada rekor saYlda kadm aday, politikada yer allyor.

- Evsiz insanlardan, gevre saghgma, niifus kontroliinden
uyu§turuculara ve sosyal suglara kadar birgok goziimsiiz sarun
igin kadm liderler goziim iiretiyorlar.
- En popiiler spor dallarmda kadmlar etkinlik gosteriyor ve
21. yiiZYII «kadm liderlerin yiiZYIlI» olacaga benziyor.
Biz bu biri karamsar, obiirii iyimser 2 tablodan sonra konumuzu once 1990'larm Tiirkiye'sinde kadmm sosyo-ekonomik analizi He smiriayacak ve birgok ara§tIrmaya dayanarak baZI genel
tesbitlerde buiunacagiz. Sonra da gelecege donuk uygulanabilir
baZl somut oneriler uretip iiretmeyecegimiz konusu uzerinde duracaglz2 •
1) Tiirkiye'de kadmlarm % 96'Sl 30 ya§ma kadar evlenmektedirler. Dogurganllk gagmm (50 ya§) sonuna gelindiginde kadmlanmlzm sadece % 1'inin hig evlenmemi§ olduklan goriilmektedir.
2) Ulkemizde ortalama ilk evlenme ya§l, kadmlar igin 19'dur.
Ancak ilk evlenme ya§1 yerle§im yerlerine, bOlgelere ve egitim duzeyine gore farklIhk gostermektedir. Dogu Anadolu bOlgesinde ya§ayan kadmlar, BatIda ya§ayanlara gore yakla§lk 2 Yll daha once
1 Aburdeene-Naishitt, Kadmlarm Onlenemeyen Yukseli§i (Megatrends for
Women) Forum Yaymlan. istanbul 1992, s. 18.
2 Tiirkiye'de kadm konusundaki benzer bir sorunsah konu edinen bir
galI§maYl hahrlaballm. «TUrk Toplumunda Kadm», delleyen N. Abadan-Unat.
SED. 1972, 1982 (2. baskl).

194
evlenmektedirler. Hig egitimi olmayan kadmlar ile en az orta okul
egitimi olan kadmlar arasmda ilk evlenme ya§1 bakImmdan 5 YIl11k bir fark buiunmaktadir.
3) Ulkemizde egemen evlenme bigimi goriicii usulii olup
anla§arak evlenme daha <;10k kentsel kiiltiirde goriilen ama az
rastlanan (% 4.8) bir evlilik tiiriidiir. Kir kesiminde buna klZ
kaglrma (% 1.3) tekabiil etmekte, bunun da ba§l1ca nedeni olarak
ba§11k parasl gosterilmektedir.
4) Halkm % 79'i hem dini, hem resmi nikahl yeglemekte, yalmz resmi nikahl yeterli bulanlar %18, yalmz dini nikahl yeterli
bulanlar % 3 oramnda buiunmaktadir.
5) Aile igerisindeki ili§kiler ataerkil agIrhktadlr. Biiyiikliik
ve yapi bakImmdan aile gekirdekle§se de, aile igi ili§kilerde son
sozii erkekler sayler. insanlar genellikle (% 52) ev ve aile hayatmdan memnundurlar. Bu uyum daha gok kadmlarm boyun egmesi
ve sessizligi ile saglanabilmektedir. Ailede ev i§i yiiku kadmm Slrtmdadlr. (Tiimiiyle kadmda % 29, kadm agIrhkh % 53, e§it payla§lm % 13). Bu odiinlere ragmen, aileyi ilgilendiren kararlarda
kadmlara soz hakkl tamnmamaktadlr. Kadm daha gok talep eden,
erkek ise segimi yapan ve uygulayandir.
6) Qekirdek aile egemen bigim olmakla beraber, yarmmla§ma,
goru§me ve bo§ zaman faaliyetleri baklmmdan geni§ aile yani akrabal1k ili§kileri, insanlarm en fazla yegledikleri ili§ki bigimidir.
Bu ili§kileri surdiiren de daha gok kadmlardlr.
7) Yeni geli§en degerler arasmda bireyselle§me araYl§mda kadmlar on plana glkmaktadu'. «Kadmlar ev i§leriyle ilgilenmeli, iilke
meselelerini erkeklere blrakma11dm) goru§u son Yillarda ancak
% 40 oramnda taraftar toplayacak §ekilde gerilemi§tir. Ku§kusuz
bu henuz bir tutum degi§ikligidir ve kent kiiltiiriinde etkilidir
ama bu tutum degi§iklikliginin, bir sure sonra davram§lan etkileyecegini kestirmek, artlk bir iyimserlik saYllmamahdlr.
8) Son 5 Yll igindeki dogumlarm % 20'si istenmeyen dogumlar
olup, % 12'si zamam aglsmdan planlanmaml§ dogumiardir. Turkiye'de evli kadmlann % 63'u gebeligi onleyici bir yontem kUllanmaktadlr.
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9) En yuksek dogurganhk hlZl 20-25 ya§ grubundaki kadmlar-:
dadlr. Dogurganhk hlzlarmda en yiiksek toplam dogurganhk hlZI
Dogu Anadolu BOlgesinde (kadm ba§ma 4.4), en du§uk hlZ ise
Batl Anadolu Bolgesinde (kadm ba§ma 2 dogum) ile kar§lmlza
C;;lkmaktadlr. Dogurganl1k kentsel ve kirsal yerle§im yerlerine ve
egitim duzeyine gore de farkhla§maktadir. Egitimi olmayan kadmlarm, en az ilkokul mezunu olan kadmlara gore bir fazla dogum
yapacaklan hesaplanml§tIr3 •
Bu genel tesbitlerden sonra Aile-Egitim-iktisat-Siyaset .... gibi
kurumlarm biolojik bir varhk alan kadml, nasil toplumsal bir var11k haline getirdigini inceleyelim. Ancak hemen belirtelim ki iilkemizde kadmlarm sosyo-ekonomik durumu aslmda evrensel bir 01gunun Turkiye'de ortaya C;;lkan goru.numudur. Turk toplumunda
cinsler araSI asimetri (hane, slmf ve i§gucu piyasalanmn slmrlanm a§an) pek c;;ok kulturel pratikle uretilmekte, temsil edilmekte
ve yeniden uretilmektedir. Geni§ bir kar§lla§tIrmah perspektiften
bakarsak, Turkiye'yi Orta-Dogunun ve Asyanm buyuk bir bolUmuyle birlikte, erkek soyundan devam eden, saygmllk kallplarmm
ya§a dayah oldugu, kadm ve erkekler ic;;in farkl1 hierar§ilerin hukum surdugu, cinslerin faaliyet alanlarmm aYrI§tInldlgl, kadmlarm toplumsal cinsiyetlerine evlenerek dahil olduklan ailenin buyuk Olc;;ude el koydugu klasik ataerkillik tarihsel bOlgesi ic;;ine yerle§tirebiliriz. Elbetteki bu b6lgenin ic;;inde yer alan Turkiye'de tanmCI toplumdan, sanayi toplumuna, sanayi toplumundan bilgi
toplumuna gec;;ildigi olc;;ude ve oranda degi§iklikler ortaya C;;lkmaktadir. Ancak bu degi§ikliklerin henuz yeterli belirleyici kitleyi olu§turmaktan uzak oldugunu da i§aret etmemiz gerekir.
~imdi yeniden kurumsalla§ma agma donelim ve Turkiye'de
do gum oncesi erkek c;;ocuguna mavi, klZ c;;ocuguna pembe giysi hazlrl1gI ile ba§layan sembolik aynmm oyuncaklarda erkekc;;ocuk ic;;in
top-tufek, komputer, araba; klZ c;;ocuk ic;;in bebek, mutfak takimi
aynmi ile devam ettigini gozlemleyelim. (Gunumuzde klZ c;;ocuklarma salt annelik kimligini geli§tirecek olan bebek-bebekler yerine,
3

Bu veriler 2 temel kaynaktan derlenmi:§tir. I-PUR, Profil, Tiirkiye

1989, Deg-erler, Tutumlar, Davram§lar ve 2 - Tiirkiye Niifus ve Sag-11k Ara!;itIrmalarr, 1993, Sagllk BakanllgI Ana 90cuk SaglIgI Genel Miidiirliigii, R.U. Niifus EtUdleri 'Enstitiisu, Ekim 199'4, Ankara,
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Batl kadm guzelligini simgeleyen Barbie bebekler ve onun ttirevleri hediye edilmektedir. Dogunun e;;ocuk doguran anne-kadml yerine
batmm di§i-kadm, salon-kadml kimligi ikame edilmektedir.) Aile
ie;;inde ba§layan bu sessiz-egitim, e;;ocugun ilkogretim sure cine ba§lamaslYla peki§tirilir. Egitim kurumu toplumun diger dinamikleri
tarafmdan belirlenen, yani otonomisi smln olan bir kurumdur.
Cumhuriyetin ilk Ylllarmdaki alfabelerde once, 1930'larda §alvarh,
ba§ortUlu ve uzun ortUlu sae;;lanyla resmedilen kadm, 1935-40 alfabelerinde klsa sae;;ll, giysileri klsa kollu, dik duru§lu, kendinden
emin bir e;;ah§an kadm imajma yerini blrakml§dlr. 1950'den sonra
«Her mahalleye bir milyoner» yeti§tiren zihniyet, kentli kadml
evin ie;;ine e;;ekmi§tir. ilkokul kitaplarmda mutfakta onltikle ev
temizleyen, e;;ocuk ve hast a bakan, misafir aglrlayan silik bir anne
imajl verilmi§tir. Erkek ise 1940'larda fotr §apkal1, sonralan fotr
§apkaslz ama hep taklm elbiseli l{lyafetle resmedilmektedir. Bu
sokaktaki e;;iftin konumu 4 • Ev ie;;inde ise hie;;bir i§e kan§madan gazete okuyan bir baba ve omrunun e;;ilesini yun ormekle dolduran
bir ev kadml kar§lmlza e;;lkmaktadir (1995'ler Turkiye'sinde moda
olan Mustafa Sandal'm «Bu klZ beni gormeli, bana kazak ormeIi» parc;;asmm, tekstilde dunya piyasalannda kendini kamtlayan
Turkiye'de, delikanl1lanmlzm biline;; altmdaki kadm kimligine 1§lk
tutmasmm yamsIra, gene;; klzianmizm da nasil bir kadm kimligine hazlr olmalan gerektigi konusunda verdigi mesaj ae;;lsmdan ilgine;; oldugunu du§unuyoruz).
Babamn para kazandlgl, annenin al1§veri§e gittigi bu ilk ogretim surecinde klzlarm oram % 47, erkeklerin oram ise % 53'dur.
Aynca 1995'ler Turkiye'sinde ilkokul e;;agmdaki klzlarm % 10'unun
okuma-yazma imkamndan mahrum oldugunu hatlrlatal1m 5 • Turkiye genelinde §ehirlerden koylere, Batldan Dogu ve Guneydoguya
dogru gidildikc;;e, klzlarm okula gonderilme oram azalmaktadlr.
Hemen benzer durum, elde yeterli istatistiki bilgi olmamasma kar§ll1k, buyuk §ehirlerin etrafmda hIzla geni§leyen gecekondu bolgelerinde gozlenmektedir. Sabahtan ak§ama, ak§amdan sabaha
4 F. HelvaclOglu, 19'28'den 19·94'e Ders Kitap1armda Cinsiyetcilik, Master
tezi, Istanbul, 1994, s. 65-66.
5 A. Oktay-C.Oztiirk; Tiirkiye'de Klzlarm Egitimi;Egitimde AraYl§lar
Sempozyumu, Bildiri Metni, istanbul-1991, s. 48-49.
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kadar yapilacak i§lerle dolu evde kendisi dI§lnda herkesin rahati
seve ~alI§an kadm kimligi, ortaokul Yillarmda da peki§tirilmektedit". Bir k1sml prestiji dii§iik, emek-yogun, az geUr getiren meslek
liselerine kanalize olan k1Z ogrencilerin, iiniversiteye geldiklerinde
erkek ogrencilere oram l'e 2'dir.

i~in

Mesleki uzmanla§ma a9Ismdan Turkiye'de geleneksel kadIn
meslekleri kabul edilen alanlarda, klZ ogrenciler yogunla§maktad1r.
Edebiyat fakultelerinde % 72, mimarlIkta % 46, eczacll1kta % 60
olan k1Z ogrenci oram, 90k gelir getiren, prestiji yuksek, bilgi-yogun, iiretime ve yonetime yonelik yani erkek meslekleri kabul edilen mesleklerin egitimini verenFakUltelerde hlzla azalmaktad1r.
K1Z ogrencilerin oram Elektrik Muhendisliginde % 13'e, Makina
Muhendisliginde % 17'ye U9ak ve Uzay Bilimlerinde % 16'ya du§mektedir7. Aynca egitim i<;i ba§an ile egitim sonraSI vanlan konumlar kadm ve erkek i~in farklIlIk gostermektedir. Soz, ni§an, evlenme, <;ocuk sahibi olma, ikinci <;ocuk sahibi olma a§amalarmm
her birinde egitimli kadma i§ hayatmm basamaklarmda geri adim
atma zorunlulugu gelmektedir. Biolojik bir realite olan anneligin,
toplumsal bir realite olan i§ hayati He nasil bagda§tmlacagl, kadlnm §artlan mutlaka <;alI§masml gerektiriyorsa, yani 0 bir «anne
olma liiksune» sahip degilse ve erkek evin ekmegini klasik standartlara uygun olarak getiremiyorsa, kadmm ne zaman, nasll, ne gibi
§artlar altmda, i§e ara verecegi ve yeniden <;ah§maga ba§layabilecegi i§verenlerle-planlamacIlan en <;ok rahatsiz eden, annelerle ~o
cuklan da en ~ok uzen toplumsal sorunlarm ba§mda yer almaktad1r.
Meger ki 0 kadm bir koylU kadIn ola! Zira Tiirkiye'de <;al1§an
her 100 kadmdan 85'i koylerde ucretsiz aile i§~isi olarak ~alI§mak
tadir. Oysa tanm-dl§1 sektOrlerde faal nufusun yap lSI §oyledir : Sanayi sektorunde her 100 ki§iden sadece 14'u, hizmetler sekWrunde
ise her 100 ki§iden sadece ll'i kadmdlr8 • AT Ulkelerinde ise, kadmlarm % 35'i ucretsiz i§<;idir. % 23'ii Sanayi sektOriinde, % 46'Sl
hizmetler sektoriinde ~al1§maktad1r.
6
7

HelvaclOglu, a.g.e., s. 53.
1989-90 Ogrenim Ylh Ytiksek Ogreni:m istatistikleri, OYSM, 1990-9'3, An·

kara.
8 Y. Ecevit, Kentsel Uretim Stirecinde Kadm Emeginin Konumu ve degi§en Bigimleri,§irin Tekeli, Kadm Bakl§ Aglsmdan Kadmlar, iletil}im 1993, s. 119.
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Ulkemizde tarlm sektorunde kadm i§gucu 1955'lerde % 95 idi.
Tanm sektorundeki azal1§a kar§lhk, kadm-i§gucu sanayi ve hizmetIer sektorunde artmaktadlr. Bunun nedeni ise kentlerde ya§ayan kadmlann aile gelirine katklda bulunma ihtiyacmm artmasl,
hizmet sektorunde kadmlarm yapabilecegi i§lerin saYlsmdaki artl§,
gocuk baklml He ilgili hizmetlerin klsmen de olsa geli§mesidir.
Ulkemizde ekonomik, teknolojik, sosyal ve kUlturel alandaki
degi§melere paraiel olarak klsmi-gah§ma (parttime), <,;agn uzerine
c;ah§ma, i§in payla§llmaSl, odunc; i§ ili§kisi He <;ah§ma ve esnek
<,;al1§ma gibi yeni <,;ah§ma §ekilleri artan boyutlarda uygulanmaga
ba§lanml§tlr. Ancak Ulkemizin sanayile§mede en ba§anh oldugu
1964-73'un arkasmdan, ozellikie 87'lerde gelen ihracat ve i<,; piyasa
sahalarmda tlkamkhk donemi vaslfslZ ve yeri kolay doldurabilen
kadm i§<;ilerin i§ten <;lkanlmasma yol ac;ml§tlr. Kadmlann ailenin
temel ge<;indiricileri olmaylp, babalan ve kocalan tarafmdan gegmdirilen ki§iler olduklan turunden ataerkil ideolojiler de, onlarm
i§ten C;lkanlmalannda onemli bir etken olmaktadlr.
Sanayide suregelen durgunlugun kadm i§-g"iicu aC;lsmdan 2.
bir sonucu ucuz i§<,;iligin egemen oldugu fason uretimin artl§ldlr.
Bu tanmdaki ucretsiz aile i§gucunun kent ya§ammda, bun dan gok
uzak olmayan, yeni bir bigime donu§mesidir.
Turkiye'de i§veren ve kendi hesabma <,;ah§an kadmlarm saYlIan son derece azdlr ve son 30 Ylida anlamh bir degi§me gostermemi§tir 10 • Ozellikle orta egitim duzeyinde kalml§ kadmlar kentlerde <,;ogunlukla ev kadlm oimaga devam ediyorlar. Kadmlarm
uretime katllmalarmm belki de en yaygm bi<,;imi, evde hazlrladlkIan gIda maddeleridir. Yiyeceklerin, kent evlerinde bile hala %
33 oramnda uretilir olmasl, ekonomik ko§ullann c;ogunluk igin ne
denli zor oldugunun bir gortergesidir.
Turkiye'de bir yandan <;arplk geli§mi§, kendine gore geli§mi§
bir kapitalizm, ote yandan erkek-egemen ideolojinin yarattlgl degerler sistemi, kadmlarm sosyo-ekonomik statUleri He uretime ka9 M. AykaQ, Kadm I§-gticu. ve Istihdaml, Sosyo-Ekonomik Yonleriyle Aile
Sempozyumu, Marmara iJniversitesi, 1991, s. 33 ve 41.
'10 F. Qzbay, Kadmlarm Ev I§i ve Ev-dl§l Ugra§larmdaki Degi§me, Tekeli,
a.g.e., s. 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.
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~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-

16
17

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.

