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1935 istanbul Uluslararasl Kadrnlar Birli[i Kongresi

Otuz Yurdun
Kadlnlarr

N E Z L I O X T E N

4 935 yrhnda Ttjrk Kadrnlar Birl i-
Igi 'nin, istanbul'da, 18-24 Nisan

tarihleri arasrnda IAW'nin ( Intema-

tional Alliance of Women)1 dtinya
gaprndaki toplantrsrna ev sahiplipi
yaptrktan hemen sonra kapatrlmasr,
geriye doniip baktrfrmrzda Ttirki-
ye'de kadrn haklan tarihinin en il-
ging ve ironik olaylarrndan biri o1a-

rak goriilebilir. 1934 yrhnda, birgok

- Batrh devletten de once kadrnlara

segme ve segilme haklarrnr tanlyan
geng Tiirkiye Cumhuriyeti'nin bu

kongreye ev sahiplipi yapmasr, elbet-

te gok onemli simgesel anlamlar tagr,

maktadrr. Bu anlamda Trirk Kadrnlar

BirliEi'nin bu kongrenin ertesinde,

artrk iglevini tamamladrpr gerekge-

siyle kapatrlmast da, aynr olgiide

onemli -ve daha az simgesel- igerme.

lere sahiptir. Zafer Toprak, bu konu-

* Galatasaray Universitesi, Sosyoloji Boliimil.

** Bu yaztntn Stktq noktasl olan Kongre Pullarl'rF
dan yararlanmama izin veren koleksiyoncu Se
dat GiilCaElayan'a te9ekkur ederiz'

1 llk adr International Women Suffrage Allian-
ce'dan, International Alliance of Women for
Suffrage and Equal Citizenship'e Qevrilen bir-
ligin adl, oy kullanma hakktnrn birQok olkede
elde edilmesinden sonra varllk nedenini ge-

nigletmesini simgeler bigimde de Internati-
onal Alliance of Women adlnl alml$tlr,
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da yaprlmrg nadir gahgmalardan bi-

rinde, tarihin bu ironisini, uiusal gi.i-

venlik giderlerinin burgedeki payr-

nrn arttrlr bir donemde, Uluslarasr

Kadrnlar Birligi'nin barq ve silahsrz-
lanma yanhsr bir tavrr sergilenmesi-

ne ballamaktadrr.2 Yegim Arat ise,

bunu daha genig anlamda, modenleg-

mekte olan devletin kamusal alan

tizerindeki krskang kontroli.iyle agrk-

lamaktadrr.3 Kadrnlann nereye kadar

ve nasrl dzgrir olacaklarr devletin

kontroliinde kalmahdrr; ozerklik iga-

retleri gosteren yaprlanmalara ta-

hammril gosterilemez. Kugkusuz her

iki agrklama da gergefi farkh diizey-

lerde kucaklamaktadrr. Yeni kurulan

ulus-devletin kamusal alanrn konff o-

lu ve ulusal politikalarrn belirlenme-
si griciinii elde bulundurmak konu-

sundaki kesinli[i, feminizm ve milli-

yetgilik sorunsahnr bagka bir baglam-
da veniden okuma firsatmt vermek-

tedir. Bir baqka okuma firsatr da femi-

nizm ile emperyalizm arastnda kuru-

lan iligki ve bu baflamda feminist or-

yantalizm tartrgmasrdrr. Ancak bu ya-

zrnrn mi.itevazr gabasr, kongre boyun-

ca gazetelerde grkan haber ve ropor-

tajlardan yola grkarak bazr kesiqme

noktalarrnr agrfa grkarmaktrr.

Bu kongrenin Tilrkiye'de kadrn

haklarr tarihiyle iigili milat noktala'

rrndan biri olmasrnrn yanr srra, kadrn

hareketlerinin ilk dalgasrnrn ulusla-

rasrlagma ve kolektif bir kimlik olug-

turma gabalart agtstndan da ozel bir

onem taqrmaktadrr.a Leila Rupp, ka-

drnlarr uluslann srnrrlartnrn oresine

geken geyin ne oldulunu sorguladrfr

rnakalesinde tig buytik orgi.itlenme

i.izerinde durur: Uluslarasr Kadrn Ku-

rulu (International Council of \7o-

men; ICW), Bang ve Ozgtirltik igin

Uluslarasr Kadrn Ligi (lfomen's In-

2 foprak 2., 1"935 lstanbul Uluslarasr "Femi-
nizm Kongresi've Bang, Diigiin, 1986.

3 Arat Y., From Emancipation to Liberation: The
Changing Role of Women in Turkey's Pulic Re-
alm, Joumal of International Affairs, Guz,
2000, 54, no. 1. Arat, nedense Istanbul'daki
kongreyi 6rgiltleyen International Alliance of
Women'dan, s6z ederken.lnternational Fede-
ration of Women adtnt kullanrr.

4 1908'de U.S. Women's Suffrage Alliance'tn
bagkanr olan Carrie Chapman Catt uyelere
yaptrgr bir konu$mada, 'krzkardegqe bir sem-
pati, kadrnlrEa inan9 ve umut dolu bu topiantF
dan, her 0lkeden kadrnlann duyabilecegi ve
diinya gaprndaki ordumuza kattlmaya davet
edecegimiz bir muhttra grksrn istiyorum" der.
1915'deki Hague Kongresi de tilm uluslarrn
kadrnlaflnr, dunya kadrnlartnr, sava$tn kan ve
nefretine kargr Qrkmaya, uygarltk ve ilerleme
idealleri iQin birle$meye gaFnr.
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Otuz Yurdun Kadtnlarl

ternational League for Peace

and Freedom; \illLPF) ve Ulus'

larasr Kadrnlar Birli!i (Intema'

tional Alliance of Women; I'

AW).5 Rupp, kuruculartnrn 9o'

!u Avrupa kokenli, Protestan

ve segkin kadrnlardan oluqan

uluslarasr yaprlann ortaYa koY'

dufu kolektif kimlik modeileri'

nin de kijresel giig iligkileriyle

yakrndan ilgili oldufuna dikkat

geker. Bu uluslarast olugumlara

katrlmak igin birden fazla dil

bilmek, seyahatleri kargrlaYacak

maddi olanaklara sahiP olmak

gerekir. Rupp'un gosterdiline

gore, 1935'te istanbul'da YaPr'
lan kongreye bagkanhk eden

Margery Corbett AshbY'nin ai'

le- si, bagkanhfa segilmesinde'

IJluslar ar asr Kadtnlar Kwuin aTalan nplu halde

ki onemli bir etkenin de, bunun ge'

rektirdiIi masraflart karqrlayacak

maddi durumda bulunmasr olduluna

inanmtgttr.6 Gergekten de istan'

- bul'daki kongreye Japon kadrnlarr'

maddi kavnak bulamadrklan igin ge'

lemediklerini agrklamrq; SeylanL

Miisliiman kadrnlar, ancak Avustral'

yah bir tiye aracrLlryla bir mektup

gdnderebilmiglerdir. iran adrna katr'

lan delege, Ferhdnde Rrza Qorabcr'

zaten ticaret yapan eqi nedeniyle bir'

kag yrldrr istanlul'dadrr ve "memle'

keti tarafindan murahhas intihab

edildigini" telgrafla haber almrgtrr' i

Erci.iment Ekrem Thlu'nun "Arstulu-

sal Kadrn Birlifinin sayrn bagkanr

Madam Korbet'Egbinin" Pera Pa'

las'ta gazetecilere verdili gayln ar'

Rupp 1.J. , 'Construct ing lnternat ional ism:

The Case of Transnational Women's organi-

zations, 1888-1945", American Historical

Review, Arahk 1994.

Charles Corlcett'in abisine mektuplarl, 8 Ara

lk rg22, aZZ.t<utu, Margery Corbett Ashby

PaDers, Fawcett Library, Rupp L' J ' 
'Const-

ructing Internationalism: The Case of Trans-

national Women's Organizations, 1888-

1945", American Historical Review, Arallk

1994.

Cumhuriyet, 16 Nisan 1935.

drndan yazdrfr yazlnln yanstnt, Ro-

manya adrna kongreye katrlan Pren-

ses Kantagiizen'in, RomanYa'ntn en

asil ve en zengin bir hanedanrna

r,nensup, hayattan her tiirlii nasibini

almrg bu kadrna methiyeye aytrtr'8

Thlu, yaztstnr qoyle tamamlamakta'

drr: "Kadrnlarrn, hdlA bazr iilkelerde

tantnmak istenilmeyen haklarrndan

bihsederken, Prensesin gozlerinde

birdenbire parhyan heyecan krvrl'

crmlartnt tarif edemem. Biitiin bir

omriin umdesini ifade eden bu bakrg'

larda gahsi ne bir emel, ne de bir ihti-

ras vardt. Yalnrz ve yalnrz, biitiin

haklarrna kavugacak olan kadrnhfrn

da igtirakile yerytziinde devamh bir

sulhun teesstisti arztnt okudum"' Za-

fer Toprak'rn da vurguladrfr gibi, ba-

ng istanbul'daki kongrenin en btiytik

temennisidir; kadrnlann barrE arzula-

rrnrn nasrl temellendifine birazdan

definecefiz. Ancak, Birl ik baqkanr

Margery Corbett AshbY'nin 1935

Mart'rnda istanbul'a gelmeden once,

Filistin'i ziyarcr. ettifini hatrlarsak,

bartg sorunsaLnr dayatan aciliyetin,

sadece yaklagan ll. Di.inya Savagr o1'

madr[rnr da gortirtiz. Dolmakta olan

Filistin sorunu ve Araplar ile Yahudi'

ler arasrndaki gerginlik, Do[u'Batr

ayrlmlnt uluslarasr dayanrgma oniin-

de bir engel olarak koyuyordu' Char'

lotte Weber, Asbv'nin Yahudi kadrn'

lara baktrlrnda feminist davayr iler'

leten krz kardeqler goriirken, Arap

kadrnlannrn mill iyetqi dava etrafrn'

da orgr.itlenmesini kadrnrn siyasete

atrlmast agnndan olumlu bir geligme

saymamaslna dikkat qekmekted ir'e

Bu agrdan bakridr!rnda, istan-

bul'daki kongre, kendi toplumlarrnda

"oteki" olarak varolma haklannr ara'

yan Batrh kadrnlarrn, Ortadoiu'nun

baqladrlr yerde difer bir "otekl' ile

kargrlaqma anlarrndan biridir' Ataer'

kil diizen, Batr'dan temizlenmesi ge'

reken bir Dofululuk alameti olarak

sunuldulu olgiide, bu iki dtekilik du-

rumu ig iEe geger, JoYce Zonana'ntn

tanrmladr!r Eekliyle "feminist oryan-

taiizm", yalntzca Miisliiman kadinlara

dair kliqeler igermekle kalmaz, Batrh

erkekleri de, "geri kalmrg, Dofulu"

9 Weber C., "Unveilig Scheherazade: Feminist

Or iental ism in the Internat ional  Al l iance of

Women, 1911-1950', Feminist Studies' Ba-

har 2OO1, cill27 ' s. 725'
8 Cumhuriyet, 16 Nisan 1935
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Otuz Yurdun Kadrnlarr

Kadmlar Birli[i'nin isnnbul' daki toplantlsmd,an bir enswnrane.

digi bir hususiyetin yeni bir tezahiini-
dtir. Bu, tarihi oluElarrn gidiqine bir
misaldir. Bdyle bir vak,a Araplar veya
Hindular arasrnda grkmrE olsaydr, ha-
kikaten hayreti mucib olabilirdi".

Oysa kongrenin ertesinde Mrsrrh
bir feminist/ 1923'te Roma'daki Ka-
drnlar Birlili toplantrsrndan dontigte
Kahire tren istasyonunda pegesini gr-
karrp atmakla tanrnan Hiida $aravi
(Hrida $aravi Paga olarak anrlmakta,
drr), "Siz Biiytik $efinize Atattirk di-
yorsunuz. Biz onu Atagark diye anarrz.
Qrinkri yalnrz Tiirkiye'nin defil bijtr-in
garkrn ve bilhassa kardeg Mrsrr,rn da
Atasr ve onderidir"ll diyordu. $aravi,
Do[u.Batr ayrrmr konusunda nettir:
"...Basen gark daima sulh istemigtir.
Garbde de sulhun takdir edilmeye
bagladrlrnr ve garb kadrnlarrnrn da
sulh igin gahgtrklannr gormek mem.
nuniyetimizi mucib olmaktadrr".

Yine Cumhuryet gazetesinin aktar.
drprna gore, "Paris Suvarln sureti
mahsusada buraya gonderdi!,i muha.
bir, M. Jan Barua", telefonla gazetesi.
ne gonderdifi ilk yazrda goyle der:
"...Fakat acaba Loti'ye demig olsalardr
ki, onun acayip gon[inri iggal eden bu
esrarengiz kadrnlar, grinrin birinde
yrizlerini 6rren pegeleri atacaklardrr.
Acaba ne dtigiintirdti? Sonra daha ile.
riye giderek, her tiirlti ananelerden
sryrrlan bu kadrnlann esiri bulunduk-
larr erkeklerle mtisavi ve dtinyada her
kadrndan fazla hrir olarak btittin yer.
yiizi.indeki krzkardeglerini Abdtilha.
mid'in sarayrnda toplanmafa davet
edeceklerini akhna getirir miydi?...
Yrldrz, Trirk kadrnrnrn eski devirler.
deki esarerinin sembohidtir. Sultan-
lar, odahklar, halayrklar bu apaghk te-
penin rizerinde, htinkarla olullarrnrn
saraylarrnda yagarlardr. Dtinya ile ala-
kalarr kesilmig, mahpus yiizlerce ka-
dtn, burada gekerlemeler geveliyerek,
saz galarak ve efendilerinin iltifatrnr
bekliyerek giger, otururlardr." Yazrnrn

[akkrndaki onyargrla.
nnl, Ttirk kadrnlarr
agrsrndan gidermek,
Ttitkiye'deki kadrnla.
rrn "Hrristiyan kadrn.
larla kargrlagrrrrldrprn-
da birer kole olduklarr
lnanclnr protesto et-
mek" istemesinin tesa-
dilf olmadrlrnr soyler.
Weber'in Do[u-Batr,
Hrris tiyan.Mtisltiman
terimleriyle tartrgtr!r
fark sorunsahnrn ho-
mojen varsayrlan Do-

fu:nun iginde bagka te-
rimlerle ayr$rrrldrgml
goriiyoruz. "Kongre
mtinasebetiie" kadrn

Uluslmarast Ka&nkit Kurumu'nun iki dederti milmessili
Hindistan milmessili $erife Hatun Begt)m ile Mtsr
milme s sili Haq) q,) a I dris .

yaklagrmlar iginde olmakla suglar.lo
'Weber, 

Uluslarasr Kadrnlar Birli-

li'nin yayrn organr Jas Suffragli' de ya.
yrmlanan yazrlardaki oryantalist kli.
gelerin ardrndan 1923 yrhnda Ttirk,
Ingiliz Demefi sekrereri Arthur Field
tarafindan yazlan bir makalede; Batr
toplumlarrnrn Mr.isltiman kadrnlar

meselesini ele alan Apaoglu Ahmed,
"Kadrn hakkrnr ta ilk devirlerden be-
ri tanryan yegane miller Tiirklerdir!,,
baglfr altrnda, Mtishimanhk oncesi
Arap Adetlerinin kadrnlarr nasrl aga-
lrlayrp ezdigini anlatrr. Tiirklerin
ddetlerinin Cermenlerle yakrnhk g6s-
terdipini iddia enifi yazrsrnl goyle ta-
mamlar: "Tr.irklerin, gark Aleminde ve
islAmiyet iginde, kadrnhla kargr al-
drklan tavra asla gagmamahdrr. Bu,
Trirk seciyesinin oteden beri goster-

lO Zonana J.,'The Sultan and the Slave: Feminist
orientalism and the structure of )ane Eyre",
Revising the Word and the World, ed.. Veve
Clark et al., University of Chicago press, 1993.
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Otuz Yurdun Kadtnlarl

baqrnda Ttirklerin Pierre Loti'yi gii'

Itimseyerek, btiytik bir Eair olarak an'

drklarrnr, ama ananelerinin mtiverri'

hi olarak kabul etmediklerini soyle'

yen Franstz gazeteci, gdriintige bakrirr'

sa bu uyartya pek de iribat etmemig.

Yunan Akropolis gazetesindeki bir

haberde yine Pierre Loti'nin kemik'

lerinin srzlayaca[r yaztltrken, aynr ka'

trksrz oryantalist hayrflanmayla karEr'

laqrrrz: "Artrk cennet hurilerine, es'

rarh feracelere, qiipheli pencere ka'

feslerine ebedi elveda! Bir daha don-

memek tiLzere giden sultan saraylart'

nrn kurnaz harem aPalarr, muhabbet

odacrlarr sizlere de ulurlar olsun!"

Cwnfuniyet gazetesi 1 8 Nisan 1935

tarihinde kongrenin baglangrg haberi-

ni verirken yine Yrldrz Sarayr'nr ele

aLyor ama "...dr.ine kadar Tiirk kadr-

nrna mahpus hayatr yagatan saltana'

trn eski ocalrnda Ttirk krzrnrn dtinya

kadrnlarrnr toplamrg olmasr ydniin-

den..." ctimlesinden okunabileceli gi'

bi bunu Cumhuriyet'in saltanata kargr

zaferini simgeledifinin alttnt giziyor-

du. Yine aynr haberde aktanlan bir

anekdot, Franstz sufrajelerinin belli

bir alaycrkkla, "Biz galiba Ttirk kadrn-

larr intihab hakkrnr elde ettikten son'

ra bu hakkr kazanabilecefiz" dedikle'

rini hatrrlatmaktadr. Kongreye gelen-

lerle roportajlar yapan Suad Dervig,

Fransrz tiyelerden birine Fransa'da ka'

drnlarrn neden hala segme ve seqilme

haklarrnr alamadrklannr sordulunda

aldrft cevap, yurttaghk, din ve devlet

iligkilerini ilging bir bigimde vurgula'

maktadrr: "Bizde kadrnlara intihab

hakkr verilmemesinin sebebi qudur:

Kadrnlarrn ekserisi dindar katoliktir'

ler zannediliyor, E[er kadrn siyasi ha-

yata girerse gene klerikalizmin de po-

litikaya kanqacalrndan korkuluyor.

Bundan bagka bir sebeb yoktur."

Suad Dervig' i n Cumhwiy et gazetesi

igin yaptr[r yazr dizisi kapsamrnda go-

riiqttigii Amerikah riye Josephine
Shainin ile arasrnda gegen konuqma

da, kadrnlarin bir yandan uluslararasr

58 . 186

bir dayanrgma arayrqrndayken kimi

zaman da kendi uluslarrnr temsil lehi'

ne bir savunma iginde olmalartnrn

gok grizel bir ornefidir. Shainin, Suad

Dervig'in, Amerikan kadrn hareketi'

nin, yerli Amerikan kadrnlarrn ne

yaptrlr sorusuna goYle cevaP verir:

"Krrmrzl derili AmerikalLlar niifilsun

gok ciizi bir krsmrnr tegkil eder ve on-

larr kendi iptidai hayatlannda kendi

baglarrna brrakmalr tercih ediyoruz.

Onlar, o yagayrglanndan daha

mes'uddurlar".12 Bu cevap, uluslara'

rasr bir kadrn kongresinde verilmig ol-

maslnl goz oniinde bulundurdulu-

muzda, feminist dayanrgmanrn katet'

mek zorunda kaldrlr yolun ne denli

uzun ve getin oldulung- ortaya koyu'

yor; hak ve sorumluluklir evreninin

bittili yerde igeri ahnamayacak, "ev'

cillegtirilemeyecek" otekiler yaglyor.

Amerikah i.iye, zenci kadrnlara ilgili

soruya gok daha olumlu cevapiar ver-

mekle birlikte sonunda Suad Dervig'e

"Amerika'dan konugurken nigin zen'

cilerden bahsediyorsunuz?" diyerek

grkrgrr. Suad Dervig, kolayca geri

adrm atar ve bunun her gtin bir ling

vakastnr haber yapan Avrupa gazete'

lerinin bir hatasr oldupunu sdyler. Ve

Roosevelt'in "New Deal"i hakkrnda

bir soruyla konuyu defigtirir.

Suad Dervig'in temkinle davran'

masrndaki sebeplerden biri, bir tiir

eziklik duygusunun sonucu olarak

yorumiansa da, bir dileri de Ttirk

Kadrnlar Birlifi'nin kendisine giip'

heyle yaklaEmasrdrr. Mi.isltiman

Hintli kadrnlarla vapurda sdylegi

yapmasrnln Tiirk Kadrnlar Birlifi

tiyeleri tarafindan engellendi!ini be'

lirten Dervig, Kadrnlar Birlifi Bagka'

nr Latife Bekir'in, kadrnlardan aldrlr

anketleri kontrol etme talebini red'

dettifini soyler. "Biz olmasaydrk Bir'

lilin yaptrpr bu kongre, Yrldrzla en

vakrn istanbul mahallelerinde bile

duyulmazdr" diyerek, sadece basrntn

roh,inii vurgulamakla kalmaz, Tiirk

Kadrnlar Birlifi'nin tutumu hakkrn-

da da bir fikir vermig olur. Tiirk ka'

drnlartntn zaferi Batr'ya kanrtlana-

cakttr ama bunu yaparken sorun 91'

karabilecek beyanlarrn kamuoyuna

slzmasl engellenecektir. Benzer bir

korumact tavtr, Dervig'in kendisinde

de gdrtiliir. Avustralya iiyelerinden

Linda Litlejohn'un kendisine "Hat'

ta sizde vaziyetlerin daha iyi oldufu'

nu ofrendim. Qtinku sizde miisavi i9

igin kadrnla erkele mrisavi iicret ve'

riliyormug" demesi kargtstnda, "Ken-

disine bu malumatt yanhq verdikleri-

ni soylemedim ve konuqmakta de'

vam ettik" diye yazar. Sanki ulusal

bir gazeteye yazmlyor da bir dostuna

bir srr veriyor gibidir. "igerisi", biz bi '

ze oldufumuz yer] ev' vatan, dlgarlya

kargr kapanrp korunabil ir bir geydir'

Suad Dervig, goriigttifii her kadrna

iig sorudan olugan bir anketi uygula'

maktadrr:
1- Kadrn asker olabilir mi?

2- Kadrnlarrn istemedikieri gocuk'

larr drigiirmeye haklarr var mrdtr?

3- Ahlakta miisavattan ne anl'
'yorsunuz?

Konuqtulu kadrnlarLn gofuniufiu,

sozlegmiqgesine kadrn tabiattntn sa'

vagmaya miisait olrnadrlrnr, Eocuklan
doluranlar olarak gefkat duygulannr

daha fazla barrndrrdrklarrnr soyler'

Ancak kadrntn savaqa kargr olmasr ge-

rektiline dair biling, sadece bu biyolo'

j ik determinizmle srnrrh olmasa da,

kadrnlarrn savaglara nasrl engel olabi'

leceli sorusunun cevaplanndan biri is'

tisnastz, gocuklarr banggr yetigtirmek'

tir. Onun drgrndaki geligmelerin, en

azrndan gimdilik, kadrnrn giiciinrin

yetmeyeceli bir yerde oldufu vurgu]a'

nrr. Bu anketierin yant slra siirdtirtilen,

"Feminizm igin Ttirk kadrnr ne diiqi-i'

nriyor" yazr dizisinde gdriiglerini belir-

tenlerden birinin, Dr' Perihan'rn da

deyiqiyle "Kadtntn dLinyada suihr' ta'

raftar olmast onun ahlakrnrn biyoloji-

sinde koklegmiqtir".l3 Elbette kargrt12 Cumhuriyet, 19 Nisan 1935
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Otuz Yurdun Kadrnlarr

gortigler de vardrr. Kimi kadrnlar da,
yine aynr yazr dizisinde feminizm hak.
krnda goniglerini belirten Felsefeci
Belkis gibi, "Sulhun anahtarrnr kadp
nn vereceli terbiyede delil, silah fab-

,rikalarrnrn susmasnda aramah..."14
diye dr:igrinmektedirler. Felsefeci Bel.
kis Halim Etem gibi dtigi.inenlerden
biri de, kongrenin ertesinde yazan Sa-
biha Zekeriyya'drr (Senel). "Yanhg
Yolda Giden Feminizm" baqlkh yazr.
srnda, "Kadrnm yainrz baqrna gorecepi
bir dava yoktur... Thzyik edilenir^, taz-
yik edene kargr davasr..." diye yazsa da
igine kondulu kogenin adr, Kadrnhk
Dtinyasldrr.

Ashnda Tiirk Kadrnlar Birlili Bag.
kanr Latife BeLir'in kongre agrhgrnda
yaptrlr konuqma, bir yanryla kendi
birliIinin kapanrg konugmasr gibidir:
"Bundan boyle Turkiye'de bir kadrn-
hk meselesi yoktur ve burada erkek
gibi kadrn da bir tek gefin idaresi al-
trnda memleketin iyilipi igin gahg-
maktadrr".15

Kongrenin bittiii gtinlerde Citm-
hwiyet gazetesinde yayrmlanan bir
haber, kongre boyunca ancak ulusal
ve uluslararasr siyaset boyutlarryla sr-
nrrlanan toplumsal cinsiyet meselesi-
nin bugrin oldufu gibi di.in de hiq ba-
sit olmadrprnr, Yrldrz Sarayr'nrn du-
varlarnrn otesinde hayatrn slnlr ta-
nrmadan aktrlrnr hatrrlatryor bize.
"Krzla niganlanan krzm davasrna dtin
de bakrldr" baglkh haberde, erkek kr-
hfrna girmekten hoqlanan Melek
isimli bir krzrn Ayge adrnda bagka bir
krzla niganlandrlrnr ama gergek orta-
ya grktrlrnda kendisini terk eden Ay-

Ee'yi oliimle tehdit ettili igin mahke-
melik olduklarrnr okuruz. Haberdeki
"Mahkeme glzli gortildLi, hadisenin
kahramanr krz=erkek Adliyeye gel-
medi" altbaghlrndaki egitlik igareti
ne gok gey sdyhiyorl

13 Cumhuriyet, 22 Nisan 1935.

14 Cumhuriyet, 20 Nisan i935,

15 Cumhuriyet, 19 Nisan 1935.
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Kongreden Geride Kalan
"Tarihin Kiigiik Pencereleri": PULLAR

f)osta ve Telgraf ldaresi, kongrenin
I  b i r  hatr rasr  o lmak 0zere 15 gegi t
pul bastrrmrgttr. Kongre tarihinden
baglamak 0zere 31 Nisan 1935'e ka-
dar  geger l i  sayr lacak o lan bu pul lar
ig in Ulus larasr  Kadrnlar  Bi r l i f i  T0rk
hukumet ine b i r  de tegekk0r  mektubu
i le tmi$t i r .  B i l ind i f ig ib i  l .  D0nya Sava-
Qr sonrasr pullar, sadece posta hiz-'met ler i  

agrsrndan de[ i l ,  b i r  t0r  propa-
ganda amacry la da kul lanr lmrgtr r .  Ta-
r ihsel  anlamda bel i r ley ic i  ve kal rc l  o l -
duf,u dugtinti len olay ve kigilerin im-
geler in i  genel  dolagrma sokan bu kr i -
g0k pencerelerden bakmak her za-
man zevkli ve i lginQtir. Kongre igin ba-
sr lan 15 pul  da buna b i r  is t isna tegki l
etmez. Hepsinin rizerfnde, donemin
ulus laras l  sayr labi lecek d i l i  Fransrzca
olmak uzere, Xlleme Gongr€s Suffra-
giste International (Xll. Uluslarasr
Sufrajeter Kongresi), lstanbul 1935
yazan pullar, 20 paradan baglayrp
100 kuruga uzanan bir defler yelpaze-
sinde hazrrlanmrgtrr.

Tanrnmrg kadtn portrelerini igeren
yedi puldan alttstnda, o g0ne dek No-
bel OduhJ kazanmrg kadrnlar yer al-
maktadrr: bil im alanrnda Mari-Curie
Swaodowska, edebiyat alanrnda Sel-
ma Lagerlof (lsveqli yazaQ, Sigrid Und-
set (Norvegli romancr), Grazia Deled-
da (ltalyan romano), barrg alanlnda
Bertha Von Sutter (Kont Kinsky'nin kr-
zr, Avusturya imparatorunun mabeyn-
cisi ve feldmaregal, pasifist egil imle-
riyle tanrnmrgtrr), Jane Addams (1915
Lahey Uluslararasr Kadrnlar Kongre-
si 'nin divan bagkanhfr yapmtg ve ar-
drndan Barrg ve Ozgrirl0k igin Uluslara
rasr Kadrnlar Birl i f i 'ni kurmugtur). Pul-
larda yer alan yedinci kadrn portresi
ise, lstanbul'daki kongreyi gerQekleg-
t i ren Ulus lararasr  Kadrnlar  Bi r l i f i i 'n in
t923'e dek bagkanlr f rnr  yapmlg o lan
Carrie Catt Chapman'drr. A.B.D ana-
yasasrntn kadrnlara oy hakkr veren
19. ek maddesinin kabul edilmesi iqin
mricadele veren kadrn hareketine 25
yl onderlik etmig olan Chapman, aynr
zamanda b i r  s i lahsrz lanma yanl lsr  o la-
rak tanrnrr.l6 TLlm bu kadrnlarrn ortak
yant, uluslarasr platformda bagarrlarry-

Ia tanrnrp kabul  gormug olmalarrdrr .
Chapman drgrndaki ler in  hepsin in No-
bel  od0lu sahib i  o lmasr,  ara lannda
neden hiqbir Turk kadlnrna yer veril-
medif, ini aQtklar gibidir. Uluslarasr ba-
gan olgutunun gozetilmesi ve bu olg0t
ig in Nobel  odulunt in  segi lmesin i  tar-
t r$masak da,  T0rk kadrnlarrnrn pul la-
nn i rzer indeki  temsi l in in ancak qah-
9an, anonim kadrnlar olarak gergek-
legti{ini sciyleyebil ir iz. Gergekte, pulla
nn rlzerindeki tek Turk, TLlrk kadrnlarr-
nrn kurtanctsr (Lib6rateur des fem-
mes turques) baghgryla tantrnlanan
Mustafa Kemal Ataturk'tur (sadece
Kamal Atatrlrk olarak yazrlmrgtrr).
Kongre pullarr arasrnda en yuksek de-
fere sahip olan (100 kurug) bu pulda
Atat[rk, o donemki goruntt]suyle, bt-
yrksrz, fraklr, profi lden resmedilmigtir.

De[ i9 ik  meslek lerde gahgan kadrn-
lann resmedi ld ig i  dor t  pulda,  sekre-
ter, ofretmen, koyki kadrn ve pilofla
kargrlagrrrz. Sekreter diye tanrmladrfr
mrz, donemin modasrna uygun giyin-
mig,  b i r  dakt i lonun bagrnda,  onundeki
defterya da kitaptan bir geyleri yazrya
gegiren, koyu renk saQlt bir genQ ka-
drndrr. KoylLi kadrn, bir Orta Avrupa
koyl0srinun de yapabilecefi gibi, bagr-
nr gevgekge bir ortuylu baflamr9, kol-
larr srvalr, hasat balyasrnr kaldrrmaya
hazrrlanan, gileke$ ifadeli yine genq
ve koyu renk sag|t bir kadrndrr.

Ofretmen, ikisi krz gibi gorunen 0C
qocufun onLinde bir haritaya igaret et-
rnektedir; yine koyu renk saglr ve
genQtir, beyazbir onhik giymigtir. HarF
ta, Avrupa, Asya ve Afrika kftalannrn
ortasrnda TLirkiye'yi merkez alrr. Her
yere egit uzakltkta duran Turkiye'nin
ve difer 0lkelerin srnrrlarr bell i defi i l-
dir. Ancak ofretmenin igaret ettifli yer-
de Ankara'nrn durdufunu gorrnek zor
defi ldir. Ogretmen Ankara'nrn T0rki-
ye'nin yeni merkezi oldufunu sadece
gocuklara defi l, pula bakan bizlere de
gosterir gibidir. Mek6n, pul 0zerinde

16 Chapman hakkrndaki ilginq bir aynntt, ikinci
evlilil inden 6nce yaptrgt bir sozle$medir. Soz-
legmeye gore Chapman, her ytl altt ayrntjlk€-
drnlann oy hakkt igin micadeleye aytracri.:trr.
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edebil ir? Kadrn toplumsallrlrntn denetimi, tarihin her anlnda ve

her ikl iminde iktidann en vazgeqilmez kanltlarlndan biri olmug-
sa da, modernlegmesini Batrl l la$ma renginde yagayan 0lkeler
ve k0itUrlerde kadrn qok daha merkezi bir onem arzediyor go-

runmektedir.
Kadrn bedenleri, birer deEigtokus nesnesi olmaktan kurtul-

furkiye'de ve dunyantn bagka
I verlerinde bir kadrn olarak va

rolmak, sizi gevreleYen kahn ve
karmagrk bir soylem tabakastntn
ortasrnda krptrdayamamaktlr ba-
zen. Ne yapsantz Yanllg, hangi
yone adtm atsantz hatall olabile
ce[iniz bir Qemberin igine stktgtr-
srnrz.L€vi-Strauss, hem bir gds-
teren, hem bir defer olan kadt-
nrn tarihsel olarak kendi imgesi-
ni biQimlendirmekte Pek de etkil i
olamadrfl lnr soyler. Bir simge,
kendi kaderini ne olgude taYin

nr veriyor. lpek Merqil, dugOnen, d0sundtiEunu yazarak ifade e

den lsldmct kadtnlann maceraslnl takip eden yazlslnda, farklt va
roiug biqimleri.nin getirebilecefli sorgulama alanlannt gozler on0-
ne seriyor. Ytldtz Ramazanoflu, yazrstnda kendilerini M0sl0man
olarak tantmlayan kadtnlann feminizme mesafesinin kokenlerine
igaret ediyor. Feyza Ak'rn Turkiye'den Fransa'ya gog-etmig kadtn- 

laradair arastlrmasl ise, kadrnllftn "oteki ul-

Cumhuriyet donemi Turkiye'si-
nin i lk kadrn felsefecilerinden
Bedia Akarsu'Yu ele aldttt 9alt9-
masrnda, insan d0guncesini, bi-
rey ve kadtn ttategorileri etraftn-
da tartr$arak Akarsu'Yu ilk Turk
feminist felsefeci olarak niteli-

'  yor. Bella Habib, Psikanalize gi-
den yolda Freud'a tgtk tutan ka-
drn hastalannl anlattlEl yazlsln-
da, sadece kadtnltk de[il hasta-
lrk kategorisini de, herturden et-
kenlik-edilgenlik i l igkisini de sor-
gulamamlzt saflaYacak iPuglan-
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sa da bir buttinun simgesell i l ini y0klenirler.
Yalnrzca biyolojik ve toplumsal yeniden ureti-
min vazgegihlez araqlan olmaktan qtktp birer
ozne konumuna varmak iqin uzun bir yol ka-
tetmeleri gerekir. Tatih ve Toplum'un elinizde
tuttuEunuz sayrsr, kadrnlart qevreleyen o ka-
lrn soylem tabakastntn ozell ikle T0rkiye'deki
katmanlanna tgtk tutmayl bagaran yazlardan
olugmugtur. Bu saytya kulak verirqeniz, say-
falartnda farklr disiplinlerin oldufu kadar fark-
h soylemlerin de birbirleriyle konugtuklartnt
duyacakstntz. Tarihi n yan rstra, felsefe, sosyo
loji ve psikanalizin yontemleriyle gallgan
aragt t rmact lar tn ve onlar tn bu d is ip l in lerden
de baftmsrz olarak tagrdrklart farklt baktg aqr-
larrntn zenginlif l inin, goful bir kadtn varolu$u-
na kargrlrk gelen bir zenginliEi simgelediEini
diigrin0yoruz (lgte yine o simgesell ik!)..

Srrayla gitmek gerekirse Arzu OztUrk-
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kesinin" bagka bir ulkenin stntrlan..iQinde nasll
yeniden kurgulandr[nr agrkhyor. Ozlem Kum-
rular, bizi lspanya'ya, imparatoriQe lsabel de
Portugal'a gotur0yor. V. Carlos'un, yonetimi
ona devrederek lspanya'dan aynlmastyla lsa
bel "Ttlrk tehlikesi" ile kargr karglya gelir'.Ve
Carlos'a yazdt[l mektuplarda hep bu konuyu
dile getirir. "Yeni ga[tn en giizel imparatoriSe-
si"nin bu rnektuplannr sunuyoruz sizlere.
. Aynr zamanda bu saytmtztn konuk edit6-

r0 Nazlt Okten ise, 1935 yrlrnda T0rk Ka-
drnlar Bi rl i [, i  tarafrndan lstanbul'da gerqek-
Iegtiri len uluslararast kongreye dunyantn
dort bir taraftndan katrlan kadtnlartn dene-
yimlerini sorguluyor. Kongre strf bu neden-
ie onem kazantrken, hemen ardrndan Turk
Kadrnlar  Bi r l i [ i 'n in  kapat t lmasty la daha da
onem kazantyor.Makale,tam da bu temel

men'in yaztst, 1914 yLllnda bastlan bir egzersiz kitabtnt ince-
lerken kadrn bedeninin nastl olmasl gerektif ine dair kurgula-
rrn tarihsell if ini gozler onfine seriyor. G0numr]zde pek gok

kadrnrn maruz kaldtfr, bedeninin nasrl olmasl gerektiEi konu-
sundaki baskr ve gektikleri acr dugunuldufunde gerqekten

uzerine dug0nOlmesi gereken bir alanrn kaptlartnt araltyor'Ha-
tice Gulcan, yaratlct bir lranh kadtnla tanlgtlrlyor bizi; 1935-
1967 yrl lannda yagamlg olan gair ve sinemact Fur0g-i Ferruh-
z6d'rn kadtnlartn stktgtlrt ldrklait yerden kurtulmak iQin goster-

dikleri gabanrn ne denli hayati olabilecefini gosteren' ismi
kadar b0yi1l0 hayat hikayesini anlatryor. Yavuz Selim Karaklg-
la'nrn 1. bunya Savagr slraslnda (1916) kurulan Kadrnlart Ev-

lendirme Cemiyeti 'yle i lgil i  aragtlrmasr, Musl0man Osmanlt
kadtnlartntn gahgma hayatlna kattlmastnt sa[lamak igin kuru-

l,an bu cemiyetin, kadtnlarr evlendirme cemiyetine nasll ve

neden ddn0gtu[0nu anlatryor' Bu geligmelerle birl ikte' toplu-
mun sosyal yagimrnda olugan defigikliklere, yrktlan tabulara
gahit oluyoruz. Makaleye ek olarak verilen evlenme ilanlart

ise, donemin tablosunu qizmeye yardtmct oluyor'
Elif Ekin Akgit, Turkiye'de kadtn ve millet kavramlarrntn iqiqe

geetiEi bir figurolarak kargrmrza qrkan Halide Edip Adtvar'tn tutku-

runun itini i0rerek bizi farklt bir okumaya SaEtnyor' Zeynep Direk,

uzerine kurulmug. "Tarihin kri90k pencereleri" olarak tantm-

lanan kongre pullarr ise doneme ve kadtnlara "bakmak" igin

kul lanr l ryo i .Bu nedenle,  bu oneml i  "pencereler i "  derg imiz in
t<apagrn"a da tagrdrk. Guneg Qelikkol ise, "Tarihin 0 Kadrn Su-

reii" 
-nastrxtr 

yiztsrnda "Herstory' galtqmalartntn genel bir

muhasebesini grkarmaya galrglyor. Kitabiyat'ta Tuba Akrnctlar

Onmug "Yerli Bir Feminizm Milmk0n m0?" bagltklt yazlslnoa

Sel Yayrnctl lk'tan qtkan bir derlemeyi ele altyor'- 
irrgut Kut'un hazrrladrfr "Ah Mine'l Garaib" adh koqede ls-

tanbuT'daki kadtnlartn giyimi ve buna kargr yapllan mtldahale
t"ruy"t veril iyor.Kitapbafarcr[r 'nda Orhan Koloflu kadtn ki-

taplartndan baztlartnt tanltlyor.
Okurlartmtz mart saytlartmtzt kadtn tarihine ail yaztlara

uy, rd'! ' t,., a rtrk bi I iyor. 
-B 

u gelenekse I le gen gizgide, y azarla'

nrt tru bu konudaki galrgmalannr bizlere gonderiyor' Bu ge-

ligme, dofrusu bizi gok memnun ediyor ancak dergiyi bir for-

rnu ultt ' t ' iut,ra ,afmen gelen di[er yaztlarl bu saytya sr[dt'

ramadtk. Bu nedenle Oe ROOuttafr Uqman, Birsen Talay' Kah-

raman Bostancr, Orhan Kolofl lu, EserTutel, Kemal Yakut' Ya-

vuz Selim Karaktgla ve Orhai Ttlrker' in yaztlartnt dergimizin
nisan saytstnda yayrmlayacafrz. r.]:,-

Nisan'da bulugmak dileEiYle. t ' : ' :

2 . 1 3 0


