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GEREKLİ BİR DÜZELTME
Türkiye’deki Kadın Araştırmaları ve  

Almanya’daki Yankıları
Meral  Akkent

Göç alan ülkelerde, yaşam merkezini göç nedeniyle yurt dışına 
kaydırmış Türkiyeli kadınlar konusunda yapılan araştırmalar-
da farklılık göstergelerinin, bu sosyal grubu betimleme ve ge-
nele atıfta bulunmada büyük ağırlığı vardır. Türkiyeli göçmen 
kadın, kişiliği oluşturan ve etkileyen tüm sosyolojik, psikolo-
jik, ekonomik, politik ve göçmenlik olgusu gibi faktörler göz 
ardı edilerek, tarihsel süreç dışında kalmış, değişmelere kapa-
lı, geleneklerin esiri statik bir sosyal grup olarak tanımlanmak-
tadır. Bu tanım aynı zamanda Batı Avrupa’da geçerli “Doğu” 
imajıyla da örtüşmektedir. Oryantalist bakış açısı geleneğinde 
“Doğu” ve “Batı” için birbirinden kesin çizgilerle farklı olan ta-
nımlamalar kullanılır. “Farklılık” tarafsız bir tanımlamayı de-
ğil, Batı’nın kültürel, ekonomik ve sosyal üstünlüğünü içeren 
“karşıtlığı” ifade eder. Bu bakış açısının temel prensiplerinden 
biri ise, İslam dininin içeriği ile tüm toplumsal sorunların açık-
lanmasıdır. Oryantalist anlayış, ailedeki erkek üyelerin baskı-
sı nedeniyle Müslüman kadınların, Batılı kadınlardan çok da-
ha özel bir ezilme durumu yaşadıklarını da varsayar.1 Türkiyeli 

1 Leyla Ahmed, “Western ethnocentrism and the perception of the Harem”, Fe-
minist Studies, 8, sayı 3, New York; Helma Lutz, “‘Orientalische Weiblichkeit’, 
Welten verbinden, Türkische Mitlerinnen (intermediäre) in den Niederlanden 
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göçmen kadın konusunda ise oryantalist tanımlamalar kendini 
tekrarlayarak devamlılık göstermekte ve güncel sosyal gelişme-
lerin analizinde kullanmaktadır.

Almanya’da 1970’lerin ortasından itibaren göçmen kadınlar 
hakkında yapılan araştırmaların büyük bir bölümünde, Türki-
yeli göçmen kadınlar hem geldiği hem de göçmen olarak ya-
şadığı ülkede “içinde bulunduğu şartların kurbanı” olarak ba-
site indirgeyici bir anlayışla tanımlanmakta, kadınların, sorun 
çözüm stratejileri, yaşam planları ve kendileri hakkındaki söy-
lemleri görmezden gelinmekte, en iyi ihtimalle de “istisna” ola-
rak adlandırılmaktadır.

Karşı kutuplar

Günümüzde de halen birçok Türk, Kuran’ın öngördüğü ku-
rallara şu veya bu şekilde bağlı, dindar bir Müslüman olduğu 
için, cinsler arasındaki roller de genel olarak İslam gelenekleri 
tarafından belirlenir. Bu da kaçınılmaz bir şekilde kadınların, 
kendileri için Kuran’da öngörülen dezavantajlı, düşük sosyal 
statülü ve erkeklerle ilişkilerinde sistematik ayrımcılığa uğra-
ma gibi durumları kabul etme mecburiyetinde oldukları anla-
mına gelir.2

Alıntı yapılan çalışma 1978 yılında yazılmıştır. 1984 yılında 
ise Avusturyalı feminist araştırmacılar Bernard ve Schlaffer, 
özünde genelleyicilik barındıran “Müslüman kadınlar” ifade-
sini kullanarak, bu grubu gene ezilen ve sömürülen olarak ta-
nımlarlar. Aynı genelleyici ifade ile “Batılı kadın”ın, toplumsal 
yaşamın her alanında ilerlemiş, bağımsızlığına erişmiş “öteki” 
grubu temsil ettiğini yazarlar.3 Karşı kutuplar teorisinde çeşit-
li yaşam gerçekleri gibi olgulara da yer yoktur: Örneğin, Avru-
pa ülkelerinde de politik, hukuksal, kültürel ve ekonomik açı-
dan kadının konumunun iyileştirilmesi çabalarının henüz eri-

und der Bundesrepublik Deutschland”, yayımlanmamış doktora tezi, 1990, 
Amsterdam Üniversitesi.

2 Baumgartner/Karabak, Die verkauften Bräute, Reinbek, Hamburg, 1978.
3 Bernard, C./Schlaffer, E., Die Grenzen des Geschlechts, Reinbek, 1984.
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şilmiş bir hedef sayılamayacağı ve “kurtulmuş Batılı kadın”ın 
da tıpkı Türkiyeli göçmen kadınlar gibi çeşitli yaşam gerçekle-
ri olduğu gibi.

Feminist felsefeci Sandra Harding, ABD bağlamında siyah 
ve beyaz kadınların ilişkilerini analiz ederken, beyaz kadınla-
rın “kadın” yaşamını tanımlama ayrıcalığına sahip oldukları-
nı saptar ve bu “tanımlama ayrıcalığının” basite indirgeyici bir 
tutuma ve ideolojik saptırmalara yol açtığını belirtir.4 Bireysel-
liğin varlığı ve öneminin, Türkiyeli göçmen kadın bağlamında 
reddedilmesi, var olan diğer yaşam modellerinin marjinalleşti-
rilmesi, kaçınılmaz olarak değişkenlik ve çeşitliliğin reddini de 
beraberinde getirir. Değişkenlik ve çeşitliliğin göz ardı edilme-
si ise sosyal gerçeği tüm yönleriyle yansıtamayacağı için Türki-
yeli göçmen kadın olgusu yanlış tanımlanır. “Kurban” ve “kur-
tulmuş” sıfatları ile kadınlar arası hiyerarşiye ve feminist etnik 
merkeziyetçi ya da kültür merkeziyetçi söyleme yol açılır ve 
devamı sağlanır. Örneğin 1970’lerden beri Federal Almanya’da 
“Türkiyeli göçmen genç kızlar” ifadesi “ebeveynlerinin köle-
si olarak evde hapis hayatı yaşayan”, “bakire olarak evlenen ”, 
“eş seçme, fikir beyan etme, karar verme hakkından mahrum”, 
“küçük kardeşlerine bakmak zorunda olduğu için okula gide-
meyen” anlamını içerir. Bu varsayıma uymayan genç kızların 
kültürel kimliği ise kabul görmez. Başörtü takmayan, spor ya-
pan, sevgilisi olan, ilgi çekici bir meslek sahibi Türkiyeli genç 
kız ve kadınlar “tipik olmayan” ya da “içinde yaşadığı Batılı 
topluma entegre olmuş” istisnalar olarak kabul edilir ve bu var-
sayım sonuçta kendilerine dahi kabul ettirilir.

Basite indirgeyici tutum aynı zamanda Türkiyeli göçmen 
kadınların topluma uyum sürecinde ortaya çıkan sorunla-
rın, bizatihi göçmen kadından kaynaklandığını öngörür. Fe-
deral Almanya’da göçmen kadınlar konusunda yapılan araş-
tırmaların amacı genelde, “göçmenlerden kaynaklanan enteg-
rasyon engellerinin” analizi ve “entegrasyonu teşvik edici ted-
bir teklifleri” olarak tanımlanmaktadır. Araştırmaların hede-

4 Harding, S.J., The Science Question in Feminism, Cornell University Press, New 
York, 1986.
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fi olan “entegrasyon engellerinin göçmenlerden kaynaklandı-
ğı” ifadesi, göçmenlerin bizzat kendilerinin birer “sorun” ol-
duğu varsayımını da içermektedir. “Sorun” haline dönüştü-
rülmüş Türkiyeli göçmen kadının entegrasyonunun önünde-
ki en büyük engel ise, “kültür”dür. Çerçevesi değişmez olarak 
belirlenmiş Türkiyeli göçmen kadın tanımı, böylece kaçınıl-
maz olarak paternalist araştırmaların ve paternalist sosyal hiz-
met çalışmalarının edilgen bir “problem” objesi konumuna ge-
tirilmiştir. Feminist etnik merkeziyetçi ya da kültür merkezi-
yetçi yorumlar böylece sosyal hizmet alanındaki çalışmalarda 
da kullanım bulur.

Gerekli bir düzeltme

Kimlik, birey ve toplum arasındaki diyalektik ilişki temeline 
dayanır. Birey, tepki gösterdiği, koruduğu, değiştirdiği ya da 
yeniden şekillendirdiği toplumsal koşulların bir ürünüdür.5 
Türkiyeli göçmen kadınlar yaşamlarını hangi aktif kişisel kat-
kılarla şekillendiriyorlar, bağımsızlık yönündeki taleplerini na-
sıl gerçekleştiriyorlar, kendilerine hangi rol modellerini seçi-
yorlar, eğitim ya da meslek sahibi olmanın getirdiği olanaklarla 
yaşamlarını nasıl şekillendiriyorlar, yaşam kalitelerini yükselt-
me stratejileri nedir?

Bireyi, sorunun merkezine alan bu türden sorular ve ola-
sı cevaplarıyla Türkiyeli göçmen kadın konusunda çalışan Al-
manya’daki bilimsel çevreler, ilk kez 1989 yılında, “1980’ler 
Türkiyesi’nde ve Göç Olgusunda Kadınlar” konulu sempoz-
yumda karşılaştı.6 Sempozyumun Türkiye bağlamındaki maka-
lelerini içeren Kadın Bakış Açısından 1980’ler Türkiyesi’nde Ka-
dınlar kitabı Federal Almanya’da Aufstand im Haus der Frauen 

5 Berger/Luckmann, Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Eine The-
orie der Wissenssoziologie, 1987, s. 185.

6 Sempozyum Nisan 1989´da “Zur gesellschaftlichen Lage von Frauen in der 
Türkei der 80er Jahre und in der Migration” başlığı altinda, Kassel Üniversi-
tesi Disiplinlerarası Kadın Araştırmaları Çalışma Grubu (Interdisziplinäre Ar-
beitsgruppe Frauenforschung der Gesamthochschule Kassel) davetiyle ve Ay-
la Neusel ve Meral Akkent tarafından organize edilmişti.
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- Frauenforschung in der Türkei başlığı ile yayınlandığında ise,7 
daha geniş bir kesim, Türkiye’deki feminist kadın araştırmala-
rı hakkında ilk kez kapsamlı olarak bilgilenme imkanı buldu. 
Bu derleme, Türkiyeli göçmen kadınlar konusundaki tartışma-
lara yeni bir bakış açısı getirdi, feminist etnik merkeziyetçi ya 
da kültür merkeziyetçi tavra karşı gerekli bir düzeltme olarak 
algılandı ve Türkiyeli göçmen bilim kadınlarının kültür merke-
ziyetçi karşıtı tezlerini kuvvetlendirdi.

Fakat önyargılar, değişmeye karşı oldukça dayanıklıdır ve 
önyargının karakterindeki seçici algılama, “başka gerçeklerin” 
varlığını kabullenmekte engelleyici rol oynar. Dolayısıyla, be-
lirttiğim olumlu tesirlerin yanında, bu kitap hakkında Türkiye-
li göçmen kadın konusundaki alışılagelmiş müzmin ‘kurban” 
söylemini ısrarla koruyan eleştiriler de yazıldı: Feminist et-
nik merkeziyetçi söylemi, feminist kadın dergisi EMMA’dan bir 
alıntıyla örneklemek istiyorum: “İki Dünya Arasında” adı veri-
len yazının başlığı, iki dünyada yaşamanın getirebileceği zen-
ginliği değil, Türkiye’deki kadının da “kurban” statüsüne işa-
ret etmek istiyor. Eleştirisi yapılan kitapta, İslam fundamen-
talizmi konusunun kadının statüsünü etkileyen çeşitli faktör-
lerden sadece biri olarak ele alınmasına rağmen, yazarın seçi-
ci algılama mekanizması nedeniyle kitap hakkında şu görüşle-
re yer verilmiş:

Aşağı yukarı hiçbir ülkede kadınlar Türkiye’deki gibi bir yı-
ğın tezata göğüs germek durumunda değildirler. Yeni filizlen-
miş kadın hareketi, gelişen İslam fundamentalizminin tehdi-
di altındadır. Türk kadın araştırmacıları (bu kitapta, bu tehdi-
din) günümüz Türk kadınları için çalışma şartları, cinsel ya-
şamları, evlilik ve aile anlayışları açısından ne anlama geldiği-
ni araştırmışlar.8

Federal Almanya’daki Türkiyeli göçmen kadın söylemine, 
araştırılan konuların tanımlanması, analiz yöntemleri ve sonuç 

7 Aufstand im Haus der Frauen - Frauenforschung aus der Türkei, Ayla Neusel, 
Şirin Tekeli, Meral Akkent (der.), Orlanda-Frauenverlag, Berlin, 1991.

8 EMMA, Zwischen zwei Welten, 4/1991, s. 40.
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verileriyle yeni bir soluk getiren bu derlemenin Almanya’da bir 
“ilk” olduğu bilinciyle, derlemedeki makalelerin vizyon geniş-
lettiğini düşünen ve bu yeni deneyimi paylaşmak amacıyla ya-
zılmış başka bir eleştiri ise, gene bir feminist yayın organın-
da, Die Frauenzeitung’da yayımlandı. Yazıda, kitabın feminist-
ler için uluslararası dayanışma anlamı içerdiği de vurgulanmış:

(Bu makaleler) kendimizi beğenmişliğimizi düzeltici bir rol 
oynuyor. ‘Türk kadını’ kavramı ile şimdiye dek başı örtülü aciz 
ve geri kalmış bir yaratığı anlayanlar, bu kitabı hemen okuma-
lıdırlar. (...) Türk ve Alman kadın hareketleri arasında birçok 
paralellikler var. Aufstand im Haus der Frauen kitabını oku-
yan herkes bunu derhal anlayacaktır. Federal Almanya’nın ka-
dın vatandaşını, Anadolu’daki kadından farklı kılan nedir ki: 
İkisi de patriarkal sistem içinde yaşamlarını sürdürüyorlar, 
ikisi de biçimsel olarak erkeklerle eşit haklara sahip, ama uzun 
yıllardır bu hakların kendilerine tanınması için savaş vermek-
teler. Tabii ‘şükürler olsun ki’ teknik gelişmeler sayesinde biz-
deki kadının yaşamı, köylerde yaşayan Türk kadının yaşamı 
kadar eziyetli değil.9

Kadın Bakış Açısından 1980’ler Türkiye’sinde Kadınlar der-
lemesindeki makaleler, Federal Almanya’yı Türkiye’deki fe-
minist analizlerle tanıştırdı. Diğer bir feminist kadın dergi-
si Schlangenbrut’ta çıkan eleştiride bu önemli noktaya da işa-
ret ediliyor:

(Bu kitapla birlikte) Türkiye’deki gerçek durum, tarihsel süreç 
ve kadın yaşamı konusunda yeni şeyler öğreniyoruz ve Türk 
bilim kadınlarının feminist araştırmalarının varlığından ha-
berdar oluyoruz.10

Federal Almanya’da sayıları 750.000’i bulan Türkiyeli göç-
men kadınlar, günlük yaşamlarında aynı apartman, aynı park, 

9 Ulrike Droll, “Frauenforschung aus der Türkei”, Die Frauenzeitung, Haziran 
1991.

10 Bereswill, M., Ehlert, G., “Aufstand im Haus der Frauen”, Schlangenbrut, 
8/1991, s. 42.
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aynı piknik alanı, aynı işyeri, aynı meslek eğitim kursları, ay-
nı İş ve İşçi Bulma Kurumları, aynı doğumhane, aynı üniversi-
te, aynı bilimsel araştırma kurumları ve hatta artık aynı yaşlı-
lar yurdu gibi birçok özel ve resmî mekanı yerli Alman kadın-
larla paylaşıyor, -göçmen kanunları hariç- aynı politik karar-
lar ve aynı ekonomik krizlerden etkileniyorlar. Dolayısıyla ay-
rımcılığın önünü kesmediği bir iletişimin önemi büyük. Kadın 
Bakış Açısından 1980’ler Türkiye’sinde Kadınlar derlemesinin, 
Almanya’da neden olduğu karşıt fikirli ama verimli tartışma-
lar, kadınlar arası iletişimde yeni boyutlara ulaşılabileceği yö-
nünde umut verici bir gelişme. İletişimin kadın dayanışmasın-
daki önemi, özellikle de kadının yaşam kalitesini yükseltecek 
kadın politikaları üretmede ve hayata geçirmede koalisyonların 
vazgeçilmezliği açısından kadınlar arası iletişimi besleyecek bu 
türlü çalışmalara acilen daha fazla gerek olduğu inancındayım.

Nürnberg, Mayıs 1993
Erlangen, Ocak 2010
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1980’LER TÜRKİYESİ'NDE KADINLAR
Şir in Tekel i

Bu kitap gibi derleme çalışmalara yazılan giriş yazılarının çeşit-
li zorlukları vardır. Bir yandan okura kitabın hangi ihtiyaçtan 
doğduğunu, neden belli yazıların bir araya getirildiğini anlat-
mak, aynı temaya farklı açılardan yaklaşan özgün yazıların bü-
tünlüğünü sağlamak, onları genel bir bağlama yerleştirmek gi-
riş yazısına düşen bir sorumluluktur. Bunu yaparken ister iste-
mez nesnel olmaya, kitaba dışarıdan bakmaya çalışırsınız. Ama 
öbür yandan, siz de ona tarafsınızdır, belli bir senteze yazıların 
bütününü kendi süzgecinizden geçirerek varırsınız. Acaba bu-
nu yaparken, farklı yazarların düşüncelerine gereken hassasi-
yeti yeterince gösterebilmiş misinizdir? Bu, derleyicinin içini 
hep kemiren bir sorudur.

Bu kitap, 1989’un nisan ayında Almanya’nın Kassel şehrin-
de, Kassel Üniversitesi Disiplinlerarası Kadın Araştırmaları Ça-
lışma Grubu tarafından düzenlenen bir sempozyuma sunulan 
Türkçe bildirileri bir araya getirmektedir. Sempozyumun ko-
nusu, 1980’ler Türkiyesi’nde ve göç olgusunda kadın idi.

Yazıda önce bu sempozyum üzerinde duracağım. Ardından, 
yazıların hepsinde, araştırmacıların kendi ilgi odaklarından de-
ğindikleri Türkiye toplumunun 1980’lerde geçirdiği toplum-
sal değişme olgusuna daha genel bir yaklaşım getirmeye çalı-



16

şacağım. Böyle bir genel çerçeve, 1980’lerde Türkiye’nin gün-
deminde önemli bir yer edinmeye başladığını gördüğümüz ka-
dın hareketinin hangi dinamiklerden beslendiğini ve hangi di-
namikleri harekete geçirdiğini anlamak açısından yararlı, hat-
ta zorunludur. Daha sonra, kitaptaki yazıları birbirleriyle ek-
lemleyerek anlamlı bir bütün haline getirdiğini düşündüğüm 
bu hareketin 1980’lerdeki gelişmesini ele alacağım. Yazının son 
bölümünde de katkıda bulunan kadınlardan ve düşüncelerin-
den söz ederek, kitabın içeriğini özetleyeceğim.

Ayla’yla tanışmamız...

1986 Baharı’nda, Kassel Üniversitesi Yüksek Pedagoji Okulu’na 
davet edilmiş ve orada, Türk toplumunda kadın konulu iki haf-
tasonu semineri (compact seminar) gerçekleştirmiştim. Ayla 
Neusel ile bu seminerde tanıştık. Kendisi o günlerde üniversi-
tenin rektör yardımcısı seçilmişti. Benim açımdan, Almanya’da 
bir Türk kadın akademisyenin elde ettiği bu olağanüstü başa-
rı hem sevindirici hem de şaşırtıcı idi. Ayla Neusel de sanırım 
en çok, otuz yıldır uzağında yaşadığı ülkesinde 1980’lerde fe-
minist bir kadın hareketinin oluşmakta olduğunu ortaya koyan 
sözlerime şaşırdı. Sempozyum düşüncesi, bir bakıma, bu iki 
kadının karşılıklı hayretinden doğdu denebilir. Biz kadınlara 
neler oluyordu? Türkiye’de seçkin kadınlara özgü ve bir ölçüde 
alışılmış başarı grafiği, demek artık, sınırları zorlamaya başla-
mıştı. Öte yandan Türkiye’de kadınlar, onları daha çok Alman 
sanayi şehirlerindeki göçmen işçi aileleri içindeki edilgenlikle-
riyle tanımış olan Almanları şaşırtacak bir mücadelecilik örneği 
veren bir hareket başlatmışlar ve durumlarını, kimliklerini eni-
ne boyuna irdelemeye koyulmuşlardı. Bu gelişmeleri, hem de 
Almanya’da düzenlenecek bir toplantıda tartışmak çok anlam-
lı olmayacak mıydı? Böylece son yıllarda kadınlarla ilgili araş-
tırma yapmış kadın akademisyenleri bir araya getirerek kadın-
ların günümüzde ne gibi sorunlarla karşı karşıya olduklarını ve 
onlarla baş etmek için neler yaptıklarını derinliğine ele alacak 
bir sempozyum düzenleme fikri doğdu.
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17-21 Nisan tarihleri arasında, Kassel yakınındaki Hofgeis-
mar Şatosu’nda yapılan bu toplantıya,1 bu kitaba yazılarıyla ka-
tılan kadınların yanı sıra, Almanya’da göçmen Türk kadınla-
rıyla ilgili araştırmalar yürüten Alman ve ikinci kuşaktan Türk 
kadınları katıldılar. Beş gün ve akşamların ilerleyen saatleri-
ne taşan tartışmaları da dahil edersek beş gece süren, aynı me-
rak konusunun heyecanlandırdığı elli kadın arasında gerçekle-
şen bu buluşma, hepimizi zenginleştiren bilgi alışverişinin ya-
nı sıra, birbirlerini yazılarından tanıyan kadınların tanışıp ya-
kınlaşmasına, uzun süredir görüşmemiş eski dostların buluş-
masına ve tabii zaman zaman gerginliğe varan yoğun tartışma-
lara sağladığı ortamla unutulmaz bir deneyim oldu. Başkaları-
na benzemeyen bir sempozyumdu bu. Örneğin, aramızda kü-
çük bebekleri olan genç kadınlar vardı ve hiçbirisi bebekleri ol-
duğu için sempozyuma katılmamayı düşünmediği gibi, bebek-
lerinden bir haftaya yakın süre ayrılmayı istememişti. Başka bi-
limsel toplantılarda genellikle kale bile alınmayan bu sorun, 
yaklaşım farklı olunca, sanılanın aksine hiç de çözümsüz değil-
di. Ayla ve bu kitabın yayına hazırlanması sırasında olduğu gi-
bi, sempozyumun tüm örgütsel sorunlarının çözümünde mu-
cizevi bir esneklik-disiplin dengesi tutturan sosyolog Meral Ak-
kent, Hofgeismar’da geçici bir kreş oluşturdular.

Sempozyum deneyimi katılan hemen herkes tarafından an-
lamlı bulunduğundan, onu hiç değilse bildirilerin bir bölümü-
nü kitaplaştırarak başkalarıyla paylaşmak ihtiyacı sempozyum 
daha bitmeden gündeme geldi. Bildirilerin büyük çoğunluğu-
nun Türkiye’de yaşamakta olan kadınların sorunlarını ele al-
ması ve Almanca ve Türkçe yayınları aynı zamanda gerçekleşti-
rilmek istenen kitabın boyutlarının her iki tarafta da kaygı kay-
nağı olması nedeniyle, sempozyumun göç boyutunun bu kitap-
ta yer almamasına karar verildi. Kitabın boyutundan kaynakla-
nan yayıncılık endişeleri, birçoğu bu kitapta yer aldığı biçim-
den daha geniş ve zengin olan bildirilerin kısaltılmasını da zo-
runlu kıldı. Seçenekler, kitabı hiç yayımlayamamak ve bulgu-
larımızı okurlarla paylaşamamak ya da kısaltılmış bir biçimde 

1 Bu sempozyumla ilgili olarak bkz. Günseli Berik (1989).
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de olsa paylaşmak olunca, elinizdeki biçimi yeğlemekte tered-
düt etmedik.*

1980’lerde Türkiye toplumu

Kadınların önceki yıllarda olabildiğinden çok daha gür bir sesle 
toplumdaki konumlarını, ezilmişliklerini, kimliklerini sorgula-
maya giriştikleri 1980’ler Türkiyesi nasıl bir toplum? Bizi ilgi-
lendiren konu içine gömülü olduğu için kaba fırça darbeleriyle 
de olsa çizmek zorunda olduğumu hissettiğim bu tablonun te-
orik ve ampirik dayanaklarını uzun uzadıya tartışmanın bu gi-
riş yazısı çerçevesinde hem olanaksız hem de gereksiz olduğu-
nu düşünüyorum.

Burada söz konusu olan, Türkiye’nin son on yıldır yaşadığı 
toplumsal ve kültürel gelişme eğilimlerinin başlıcalarına, ka-
dınları ilgilendiren yönleriyle işaret etmektir. Türkiye, yüzel-
li yıllık bir geçmişi olan değişme sürecinin son yirmi yılda çok 
hız kazandığı bir toplum. Öyle ki, toplumun artık bir kabuk 
değiştirme noktasına geldiğini savunmak mümkün. Modern-
leşme kuramlarının klasik geleneksel/ modern kutuplaşmasın-
da modernlik sendromuna bütünüyle yerleşmiş görünmese de, 
Türkiye artık gelenekselin önemli ölçüde çözüldüğü, gözlem-
cide mozaik imgesini uyandıracak kadar farklılaşmış ve karma-
şıklaşmış bir toplum yapısı sunmakta.

Genellikle değerlerin, tutumların, davranışların yapılardan 
daha yavaş değiştiği kabul edilir. Ama burada da son birkaç yıl-
dır “altüst olma” denilebilecek bir değişmenin yaşandığı gö-
rülüyor. Bu değişmenin boyutlarını yansıtabilmek için, 1985-
1989 yılları arasında değişik amaçlarla gerçekleştirilmiş, tutum 
ve değerlerle ilgili birçok araştırmadan elde edilen bir “profil” 
çalışmasının bulgularından yararlanacağım.2

(*) Kitabın Almancası, Aufstand im Haus der Frauen adı altında yayımlandı: A. 
Neusel, Ş. Tekeli, M. Akkent (der.) Orlanda Frauenverlag, Berlin, 1991.

2 PİAR Araştırma Şirketi tarafından, 1980’li yıllar boyunca farklı kurumlar için 
farklı amaçlarla yürütülen çeşitli araştırmaların, 1980’lerin değişmelerini top-
luca yansıtmak için gözden geçirilerek tablolaştırılmış biçimi olan bu çalışma, 
Profil, Türkiye 1989, Değerler, Tutumlar, Davranışlar adı altında yayımlandı.


