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GİRİŞ

Türk Kadınlar Birliği (TKB) Genel Merkez ofisi: Kapıdan içeri girince

kısa bir koridorla karşılaşılıyor. Koridorun duvarındaki panoda, Atatürk'ün nüfus

cüzdanının fotokopisi asılı duruyor. Koridorun sonundan toplantı salonu olarak

kullanılan odaya geçiliyor. Odaya girince, her çarşamba üye toplantılarının

yapıldığı bu salonda duran ama benim asla toplantılar için kullanıldığını

görmediğim bir masa ve odanın duvarları boyunca yerleştirilmiş iki oturma

grubu ile karşılaşılıyor. Sağdan duvarları dolaşmaya başladığınızda, ilk duvara

dayalı olarak göreceğiniz, yüz elliye yakın kitap barındıran küçük bir kütüphane

var. Kütüphanenin raflarından birinde Atatürk'ün, etrafında şık giyimli

kadınlarla çektirdiği bir fotoğrafı, diğer raflarda ise çeşitli nedenlerle Türk

Kadınlar Birliği Genel Başkanı Sema Kendirci’ye verilmiş dört plaket yer alıyor:

Biri Türk Kadınlar Birliği'nin 80.kuruluş yıl dönümü anısına Kemer Şubesi

tarafından yaptırılmış; bir diğeri Tekirdağ Şubesi'nin anısına Genel Merkeze

verilmiş; üçüncüsü, yine Tekirdağ Şubesi tarafından, kadınların seçme ve

seçilme haklarını alışlarının 68. yıl dönümü dolayısıyla hazırlatılmış; sonuncusu

ise ilçeye yapılan anlamlı ziyaretin anısına, ilçe kaymakamı tarafından verilmiş.

Farklı amaçlarla hazırlanmış dört plaketin ortak noktasını üzerlerindeki Atatürk

portreleri oluşturuyor.

Duvar boyunca yürümeye devam edildiğinde, iki duvarın birleştiği

köşede duran büyükçe bir Atatürk büstüne ulaşılıyor. Büstün önünde

geçildiğinde, üzerinde, şubelerin bulunduğu yerler kırmızı raptiyelerle işaretli,

batısı raptiyelerden dolayı kırmızı noktalarla dolu olan, doğusu ise çok seyrek

kırmızılık barındıran büyükçe bir Türkiye haritasının asılı durduğu duvarın

önüne  geliniyor. Duvarda, haritanın yanında Atatürk’ün bir portresi duruyor;

2000 yılında, Turban Turizm A.Ş tarafından, deprem bölgesi halkına

hizmetlerinden ötürü Türk Kadınlar Birliği'ne armağan edilmiş. Onun yanında,

Birliğin yönetim kurulunun bir etkinlik sırasında, çelenklerin önünde

çektirdikleri bir fotoğraf yer alıyor. Duvar boyunca bir adım daha atınca, Sema
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Kendirci'nin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in elini sıkarken çekilmiş bir

fotoğrafı ile yüz yüze geliniyor. Bir adım daha atınca iki duvarın birleştiği

köşeye ulaşılıyor. Köşede, büyükçe bir sancak ve Türk Kadınlar Birliği flaması

ile toplantılar sırasında Sema Kendirci'nin oturup toplantıyı yönettiği ve ondan

başka kimseyi kullanırken görmediğim küçük bir masa yan yana duruyor.

Masanın üzerinde, toplantılarda Sema Kendirci'nin sessizliği sağlamak için ara

ara çaldığı ufacık bir çan var.

Masanın önünden geçildiğinde, üzeri teşekkür ve takdir belgeleriyle dolu

başka bir duvarın önüne geliniyor: Türk Kadınlar Birliği'ne, diktirdiği üç fidan

için Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma

Vakfı (TEMA) tarafından verilmiş bir teşekkür; hatıra ormanı

ağaçlandırmalarına katılımlarından dolayı Orman Bakanlığı İç Anadolu Bölge

Müdürlüğü tarafından verilmiş bir teşekkür; depremzedelere yardımlarından

dolayı Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel

Müdürlüğü'nden bir teşekkür; halk eğitim merkezlerinde açılan okuma yazma

kurslarına gönüllü olarak gösterdikleri gayretlerinden ötürü Ankara Vali'si

tarafından verilmiş bir takdir belgesi; Milli Eğitim Bakanının Van'da yardıma

muhtaç öğrencilere dağıtmış olduğu yardım paketlerinin temini ve

hazırlanmasındaki katkılarından ötürü Van Valisi tarafından verilmiş bir

teşekkür; Cumhuriyetin 75. yılı kapsamında 29 Ekim 1998 günü gerçekleştirilen

Cumhuriyet geçitlerinde yer aldıkları için Devlet Bakanı tarafından verilmiş bir

teşekkür; hemen yanında başka bir Devlet Bakanı tarafından, deprem

organizasyon komitesi üyesi olarak yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı bir

teşekkür ve duvarın sonu.

Son duvar olduğu gibi camla kaplı. Duvarın bitimine doğru, camın

önünde duran bir büfe var. Büfenin en üstünde küçük bir bayrak ve TKB flaması

yan yana duruyor. Hemen yanında kitap şeklinde açılan, bir tarafında bayrak bir

tarafında da TKB amblemi bulunan, Kemer Şubesi tarafından yaptırılmış ve

kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilişinin 68. yıl dönümü dolayısıyla
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şubelerine yapılan katkıya teşekkür etmek için Genel Merkeze verilmiş bir

plaket var. Bir alttaki rafta, İstanbul Şubelerinin, TKB’nin kuruluşunun 80. yıl

dönümü nedeniyle yaptırdıkları, Sema Kendirci’ye ve yönetim kuruluna

başarılar dileyen bir plaket ve onun yanında, Yekta Güngör Özden (Anayasa

Mahkemesi Eski Başkanı) imzalı, etrafı ay yıldızlarla süslü, üzerinde Atatürk

portresi bulunan ve portrenin hemen altında “nereden baksa güzel, nereden

baksan güzel” yazılı küçük bir plaket duruyor. Bir raf daha aşağıda, Kadıköy

Şubesi’nin Sema Kendirci’ye katkılarından ötürü teşekkür etmek için sunduğu

bir plaketle, Ankara 3.hediyelik eşya fuarına yaptıkları katkıdan ötürü fuar

işletmecisi şirket tarafından TKB'ye verilmiş bir plaket ve ayrıca Erzurum

Şubesi’nin 8 Mart 2004 kutlamalarında kendilerini onurlandırmalarından ötürü

Genel Merkeze verdikleri bir plaket yan yana yer alıyor. Gözler bir aşağıdaki

son rafa inince, Karaman Valisi’nin, TKB’nin Karaman Şubesi’nin açılış

törenine teşrifinden ötürü Sema Kendirci’ye verdiği bir plaketle karşılaşıyor.

Hemen yanında Türkiye Jokey Kulübünün, Birliğe, Türk kadınları için yaptıkları

çalışmalardan ötürü verdiği bir plaket duruyor.

Büfenin hemen yanında salondan geçen bir sütun ve sütunun üzerinde,

ortada Sema Kendirci ve Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in bulunduğu,

etraflarında ise yaklaşık yetmiş TKB üyesi kadının yer aldığı bir fotoğraf göze

çarpıyor.

Toplantı salonundan çıkıp Sema Kendirci’nin çalıştığı odaya girince

hemen masanın arkasında asılı, Devlet Malzeme Ofisi tarafından yaptırılmış bir

Atatürk portresi dikkat çekiyor. Masanın yanında duvara dayalı olarak duran

büyükçe bir fotoğraf var. Fotoğraf, Türk Kadınlar Birliği’nin 80., Erzurum

Şubesi’nin ise 50. yıl dönümü nedeniyle Birliğin Erzurum 9. Kolordu

Komutanlığına yaptıkları ziyaret sırasında komutanlarla birlikte çektirilmiş.

Odadaki küçük kütüphane yine, biri Antalya Valiliği diğerleri ise Şubeler

tarafından verilmiş plaketlerle ve Atatürk portreleriyle süslenmiş.
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TKB Genel Merkez ofisinde on dakikalık bir gezintinin sonunda akla şu

sorular geliyor: Neden bir kadın örgütünün şubeleri Genel Merkezle ilişkilerini

plaketlerle, onurlandırmalar ve katkılardan ötürü teşekkürlerle süslü resmi bir dil

içinde kurar? Neden bir kadın örgütünün toplantı salonu Genel Başkanın

otoritesini yansıtacak bir şekilde mobilyalandırılır? Neden bir Bakanın yardıma

muhtaç öğrenciler için dağıtacağı paketleri bir kadın örgütü hazırlar? Neden

Türk Kadınlar Birliği’nin, görev yaptığı ilçede örgütlenmesinden ötürü bir

Kaymakam teşekkürlerini sunar? Neden bu kadın örgütünün örgütlenmesi

ülkenin batısında ilçelere kadar ulaşmışken, doğusunda bir iki şubeden öteye

geçmez? Neden bir şubenin kuruluşunun yıl dönümü nedeniyle Kolordu

Komutanlığı ziyaret edilir? Farklı kurumlar tarafından hazırlatılmış plaketler

neden üzerlerindeki Atatürk portreleri ile ortaklaşırlar? Neden bir ülkenin

Cumhurbaşkanı ile o ülkenin en örgütlü kadın örgütü sıkça bir araya gelir ve

bunu fotoğraflar? Neden bu kadın örgütü yaptığı işlerden ötürü Valilerden ve

Bakanlardan teşekkürü hak eder? Bu devlet ne çeşit bir devlettir ve bu kadın

örgütü ne yapar?

 Türkiye’de 80’lerden sonra gelişen bağımsız bir feminist hareketin yanı

sıra kendini başka ideolojilerle bağlantılandıran, örneğin  İslami ve Kürt kadın

hareketleri de oldukça etkili bir konuma geldiler ve kendi örgütlenmelerini

oluşturmaya başladılar. Ancak bunların yanında geleneksel kadın örgütlenmeleri

ve bunların etrafında gelişen bir kadın eylemliliği de hâlâ varlığını sürdürüyor.

Türkiye için, dünyanın başka her yerinde olduğu gibi, farklı kadın örgütlerinden

bahsetmek mümkünse de farklı duruş noktaları ve farklı eylem süreçlerine sahip

bu kadın örgütlerinin ortak bir gündem çerçevesinde bir araya gelip birlikte

eylemlilik göstermeleri de son zamanlarda gözlenebilen bir olgu. Elbette ki

birlikte eylemde bulunma, birbirini duyar, görür ve bilir olmayı da beraberinde

getiriyor ve farklı duruş noktalarındaki kadın örgütleri birbirleriyle iletişime

geçtiği sürece kendi içlerinde de değişiyor. TKB’yi bu süreçten ayırarak analiz

etmek mümkün değil.
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TKB, ülke genelindeki 65 şubesiyle, Türkiye'deki kadın hareketleri

içerisindeki  en yaygın kadın örgütü olmaya devam ediyor. Bir zamanların kadın

hareketinden bahsedildiğinde ise akla gelen en etkin örgüt Türk Kadınlar Birliği.

Şirin Tekeli’nin tabiriyle “bugün hâlâ varlığını sürdüren, kadın derneklerinin

‘duayeni’ olan Türk Kadınlar Birliği” (Tekeli, 2003: 10). Peki, TKB

Türkiye’deki kadın örgütleri içersinde nerede konumlanıyor? Nasıl bir

örgütlenme biçimi gösteriyor, nasıl bir politik duruş üzerinden ne çeşit

etkinliklere hangi hedeflerle girişiyor? Bu çalışmanın temel amacını TKB’yi,

eylemlerini ve politik duruşunu, devletle girdiği yakın ilişkiyi ve bu ilişki

üzerinden kurulan başka yan ilişkileri anlayabilmek oluşturuyor. Bu sayede,

Türkiye’de hâlâ varlığını sürdüren geleneksel kadın örgütlenmesi biçiminin

dinamiklerini ve bağımsız kadın örgütlerinin ortaya çıkıp güçlenmesi süreci ile

birlikte, bu biçim içinde baş gösteren değişimleri de görebilmek mümkün

olabilir. TKB, bu nedenle araştırılması gereken bir örgüt.

Bu tez çalışmasını yaparken alan araştırmam sırasında kullandığım

yöntemler anket, yarı yapılandırılmış ve derinlemesine görüşme, arşiv taraması

ve gözlemdi. TKB üyesi kadınların profillerini çıkartabilmek ve örgüt içi işleyiş

ve yapılanmanın biçimini gösterebilmek için, tüm TKB şubelerinden toplam 346

kadına otuz üç soruluk bir anket uyguladım. Anketi uygulamak için her şubenin

bulunduğu ile gitmem mümkün olmadığı için anketleri kargo ile gönderdim ve

cevaplanmış formları da yine aynı şekilde teslim aldım.

Yirmi üç kişi ile yarı yapılandırılmış görüşme yaptım. Bu yirmi üç kişi

arasında bir vali, bir vali eşi, on şube başkanı, bir girişim başkanı (şu anda şube

başkanı oldu), bir şube eski başkanı ve şimdiki onursal başkanı, yedi yönetim

kurulu üyesi ve iki eski üye yer aldı. Görüşme yapacağım şube başkanlarını

seçerken coğrafi dağılıma özen gösterdim. Eski genel başkanların hayatta olan

tümü ile görüşme yapmak istememe rağmen sadece birine ulaşabildim. Şimdiki

genel başkan Sema Kendirci ve eski genel başkanlardan Günseli Özkaya ile

birden çok derinlemesine görüşme yaptım.
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TKB’nin aylık haber bültenlerini taradım ve faaliyet raporları, şube

faaliyet raporları, gelen-giden evrak gibi kimi belgelerini inceledim. Bunların

yanında, Prof. Dr. Serpil Sancar’ın yürüttüğü bir araştırma projesi kapsamında

yapılan gazete arşivi taramasının bulgularından yararlandım.

Anket, görüşme ve arşiv taraması ile elde ettiğim bulguları bir araya

getirebilmemi sağlayan ise yaptığım gözlemler oldu. Bir buçuk yıl boyunca

TKB’nin haftalık üye toplantılarına katıldım. Birliğin Ankara dışındaki

etkinliklerinde yer aldım ve bu sayede bir kaç günümün tamamını TKB’li

kadınlar ile birlikte geçirme fırsatı yakaladım. Yaptığım gözlemler, araştırma

bulgularını birbirlerine bağlayabilmemi ve boşlukları doldurabilmemi sağladı.

Araştırma sonucunda elde ettiğim bulguları bir araya getirip TKB’yi

anlatmaya çalışırken tarihsel olarak bir dönemlemeye gittim. TKB’nin tarihini

üç evreye ayırdım. 1924 yılında kuruluşundan 1935 yılında “kendini

feshedişine” kadar ki dönemi birinci evre, 1949 yılında tekrar kurulmasından

1990 ortalarına kadar geçen dönemi ikinci evre ve 90 ortalarından şimdiki

döneme kadar olan süreyi de üçüncü evre olarak adlandırdım. Aslında bu

dönemselleştirme TKB’nin kendi tarihini dönemselleştirmesine pek denk

düşmüyor. Bu konuya, görüşme yaptığım TKB üyesi ve şube başkanı kadınların

kendi tarihlerini nasıl anlattıklarını analiz ettiğim bölümde değineceğim için

burada üzerinde durmuyorum. Ama kendi dönemselleştirmemin, hem tarihsel

süreçteki bağlantıları gösterebilmesi hem de analizi mümkün kılması açısından

daha işlevsel olduğunu düşünüyorum.
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I. BÖLÜM: TKB’NİN BİRİNCİ EVRESİ

I. 1. TKB’nin Kuruluşu

Türk Kadınlar Birliği’ne kadar giden süreçteki kadın eylemliliğinin

temelleri Osmanlı’nın son dönemlerine kadar gider ama asıl olarak yoğunluk

kazandığı ve bir güç olarak kendini ortaya koyduğu dönem milli mücadele ile

başlar. ‘Mücadele’ kısmının dönemi ve sonrasını analiz etmede çok önemli

olduğunu düşünmekle birlikte, buna daha sonra değineceğim için şimdilik

sadece mücadelenin ‘milli’ olması üzerinde durmak istiyorum. Mücadele

millidir, yani ulus adına yapılır.  Ulus ise ortak bir geçmişi kurgusal olarak

paylaşan insanlardan oluşur ve her ne kadar hem yaşadıkları geçmiş deneyimler

hem de bunları anlamlandırmaları erkeklerden farklı da olsa, kadınlar da ulusun

içinde görülürler. Kadınların ulus içinde erkeklerden farklı bir konumları olduğu

feminist literatürün üzerinde durduğu (örneğin, Baron, 2005; Chatterjee, 2000;

Enloe, 2003; Walby, 2000; Yuval Davis ve Anthias, 1989; Yuval Davis, 2003)

ama milliyetçilik üzerine yapılmış "ana akım" çalışmaların

göremediği/görmezden geldiği bir konudur (örneğin, Gellner, 1992;  Hobsbawn,

1993). Üstüne üstlük bu “ana akım” çalışmalar feminist literatürü de görmezden

gelme eğilimindedir.

Enloe (2003: 90), milliyetçi projelerin kadınları beş eksen üzerinden

ulusun içine dahil ettiğini söyler:1 1) topluluğun veya ulusun en kıymetli malları,

2) tüm ulusun değerlerini nesilden nesile aktaran temel araçlar, 3) topluluğun

gelecek nesillerini yetiştirenler: kabaca, milliyetçi rahimler, 4) topluluğun

baskıcı yabancı yöneticilerin kirletmesine ve sömürmesine karşı en savunmasız

üyeleri, 5) asimilasyona ve sinsi yabancıların kendilerine eklemlenmesine karşı

                                                          
1 Enloe'nin beş ekseni bu konuyu daha ayrıntılı bir şekilde ele alan Yuval-Davis ve Anthias'ın
beş ekseni ile çakışır. Daha fazla bilgi için bkz. Yuval-Davis, Nira, 2003, Cinsiyet ve Millet,
İstanbul, İletişim Yayınları ve  Yuval-Davis, Nira ve Anthias, Floya (ed.), 1989, Women-
Nation-State, Basingstoke ve London, Macmillan
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oldukça dirençsiz unsurlar. Kadınlar, bir yandan ulusun geleceğinin garantisi ve

değerlerinin koruyucusudur. Bir yandan da ulusun, bu değerleri tehlikeye

sokabilecek her türlü saldırı karşısında direnç gösteremeyecek kadar güçsüz ve

bu nedenle korunması gereken, ayrıca asimilasyona en açık üyeler olarak

kendileri de ulusun değerlerine karşı bir tehdit barındırdığı için ulusun onlardan

korunmasını gerekli kılan parçasıdır. Ulusal projeler içinde, bir yandan ulusun

değerlerinin koruyucusu ve aktarıcısı ama bir yandan da bu değerlerin

yozlaşmasını tehdit eden bir unsur olarak kadınların çelişkili konumu, onları

milliyetçilerin gözünde önemli kılar. Bu önemli kılış, kadınların politik özneler

olarak sürece dahil edildiği anlamına gelmez. Daha çok, ulusal projenin başarıya

ulaşmasının araçları ve göstergeleridirler ama milliyetçi söylem, ulusal projenin

içinde kaldıkları ve onu tehdit etmedikleri sürece kadınlara eylemde

bulunabilecekleri alan açar. Örneğin Türkiye’deki kadınların ilk defa büyük

çaplı siyasal protesto hareketini desteklemeleri I. Dünya Savaşı’nı izleyen

bunalımlı zamana rastlar. 1918’de İstanbul’un İngilizler tarafından işgal

edilmesine karşı düzenlenen Sultanahmet mitinginde, kadınlar erkeklerin

yanında saf tutmuş ve ulusal mücadeleye destek vermiştir (Abadan-Unat,

1998:326). Beth Baron (2005: 108-23), benzer şekilde, Mısır’da kadınların

tepkiyle, alayla ve engellemeyle karşılaşmadan, hatta destek görerek ilk kez

siyasal olarak kamusal alanda yer almalarının İngilizlere karşı Mart 1919’da

yaptıkları bir gösteri ile olduğunu aktarır.

Kadınlar, söylemlerini milliyetçilik üzerinden kurdukları sürece,

milliyetçi mücadele ve projeler içinde politik alanda kendilerine yer bulabilirler.

Enloe’nin belirttiği gibi;

milliyetçilik, kadınları diğer birçok ideolojiden daha fazla içeren bir

vizyona sahiptir çünkü hiçbir ulus, kültürü aktarılmadan ve çocukları

doğrulup büyütülmeden ayakta kalamaz (2003:99).

‘Yer bulmak’, kadınların kendi çıkar, ihtiyaç ve öncelikleri üzerinden

politika yapmaları için kendilerine  ‘yer açma’larını da kolaylaştırır. Bu
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durumda, Walby'nin (2000: 44) söylediği gibi, “ulusal projenin tanımı ve neyi

kapsayacağı konusunda bir mücadele yürür ve genellikle bu mücadelede

kadınlara erkeklerden daha az kulak verilir. Dolayısıyla söz konusu ulusal

projelerin ne olduğunun ve neleri kapsayacağının belirlenmesinde toplumsal

cinsiyet ilişkilerinin önemli bir rolü vardır”. TKB'nin tarihi de, kadınların

milliyetçi mücadele içinde ve ulus-devlette sahip olacakları rollerin tartışılması

üzerinden sürdürülen bu mücadelenin, yenilginin/kabullenişin/içerilmenin ve

ardından devlet eksenli bir örgüt olarak tekrar ortaya çıkmalarının tarihidir.

Türkiye’de 1980 sonrasında bağımsız kadın örgütlerinin giderek güçlenmeye

başlaması ile, o döneme kadar ana akım olan geleneksel kadın örgütlülüğü ve bu

biçimin en yaygın, eski ve önemli örneği olan TKB dönüşmeye başlar. Ancak,

bu dönüşümü görebilmek için öncelikle hareketin başlangıcına, ilk örgütlenme

girişimine ve bu girişimin etrafında dönen tartışmalara bakmakta fayda var.

Türkiye’de de, Osmanlı’da temelleri atılmış, eşit hak söylemi üzerinden

ilerleyen I.Dalga feminist hareket, milliyetçilik söyleminin güç kazanması ve

bağımsızlık mücadelesinin hızlanması üzerine, milliyetçilik içinde kadınlara

açılmış alanda görünür olmaya, sesini duyulur kılmaya başlar. Milliyetçiliğin ve

bağımsızlık mücadelesinin içinden konuşur, kendi taleplerini milliyetçilik ve

bağımsızlıkla bağlantılandırarak sunar. Ancak kısa süre içinde kadınların

kendilerini bağlantılandırdıkları milliyetçilik ve ulusal proje ile, erkeklerin

kurguladıkları ulusal projenin ve bu projeye kadınları bağlantılandırma

biçimlerinin birbirinden çok farklı olduğu ortaya çıkacaktır.

Ulusal projenin tanımı ve neyi kapsayacağı konusunda feministler ve

milliyetçi erkek kadrolar arasındaki mücadelenin net bir şekilde ortaya çıkışı,

TKB’ye evrilen Kadınlar Halk Fırkası’nın (KHF) kurulma girişimi ile olur. Parti

kurma girişimi, kadınların kendilerini ulusal projenin öznesi olarak görmelerinin

bir kanıtı ve özneler olarak politik eylemlilikte bulunma iradelerinin bir

sonucudur. Zihnioğlu’nun (2003: 23) söylediği gibi, Kadınlar Halk Fırkası’nın

ve Kadın Birliği’nin kurucuları kendilerini ‘müdafaa-i hukukçu’ yani İstiklal
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Savaşı’nda ülkenin bağımsızlığının savunucuları olarak gören eylemcilerdi.

Mücadele sonrası yaşama geçirilecek ulusal projenin de haklı olarak özneleri

olma talepleri vardı. Bu doğrultuda, İstanbul’da 30 Mayıs 1923’te bir grup

elemci kadın siyasal haklar hedefiyle örgütlenmek üzere bir kadınlar kongresi

toplamaya karar verdiler ve kongre sonucunda KHF’nin kuruluş kararı çıktı.

Fırka’nın merkezi İstanbul’da olacak ve şubeler Anadolu genelinde

örgütlenecekti. (Zihnioğlu, 2003:122-27).

Nezihe Muhiddin2 öncülüğünde kurulan KHF, tüzüğünün birinci

maddesinde, kadınları dokuz umde etrafında fikren ve filen örgütleyeceğini

belirtir. Tüzük, kadınların eğitiminden ekonomik haklarına, ülke savunmasında

yer almalarından yetim ve şehit çocuklarının durumlarının düzetilmesine kadar

pek çok alanda eylemde bulunulacağına değinir ancak tüzükteki can alıcı nokta,

KHF etrafındaki hareketin politik bir hareket olduğunu ortaya koyan, siyasi

haklarla ilgili ikinci maddedir. Bu madde, kadınlar memleketin siyasal,

toplumsal ve iktisadi meselelerinde etkinlik göstererek kendilerini kanıtladıktan

sonra, ileride kurulacak olan Cumhuriyet Halk Fırkası’nın (CHF) uzunca bir

süre parti programını da oluşturacak olan dokum umdeye, kadınlara siyasal

haklar veren bir umde eklenmesini öngörüyordu. Yani KHF’nin mücadele

amacı, milliyetçi projenin temel dokuz ilkesi içine kadınlarla ilgili bir ilke

ekletmek, milliyetçi projeyi kadınlar açısından dönüştürmekti. KHF’nin  siyasal

haklarla ilgili tüzük maddesi, milliyetçi projeye  etkin  özneler olarak dahil

olmak için verilen politik bir mücadelenin başladığını  gösteriyor.

Örgütlenmenin  bir  parti  şeklinde  olması  da, yapılan işin politik  olarak

görüldüğünün  en  iyi kanıtı. KHF’nin kuruluşunun basında değişik yorumlara

ve tartışmalara neden olduğu bir sırada,  İleri gazetesinin kadın olan

başyazarının sözleri tam da bu noktaya değinir:

                                                          
2 Hem Nezihe Muhiddin’in hayatı ve düşünceleri hem de dönemin kadın hakları söylemi ve
mücadeleleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Zihnioğlu, Yaprak, 2003, Kadınsız İnkılap;
Nezihe Muhiddin, Kadınlar Halk Fırkası, Kadın Birliği, İstanbul, Metis Yayınlar. Kaynak
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 “Ben, bir Kadınlar Halk Fırkası’nın teşkîlini cidden pek lüzûmlu
buluyorum…(Fırka) diyorum. (Cemiyet) demiyorum. Fırka, siyâsî olur,
cem‘iyyet ise türlü türlü makâsidle [maksatla] teşekkül edebilir. Eğer
böyle bir Kadınlar Halk Fırkası şekl-yâb olursa [şekil bulursa],
kadınların milletin nısfını [yarısını] teşkîl ettiğini müdrik [idrak eden]
erkeklerin bunu alkışlamaları lâzımdır”3 (16 Haziran 1339 tarihli İleri

gazetesinden aktaran Zihnioğlu, 2003: 129).

Hüseyin Cahid ise bu konuda yapılan bir ankete, kadınlarla erkekler

arasında ulusal projenin neleri kapsayacağı konusunda verilecek mücadelenin hiç

de kolay olmayacağını gösteren şu yanıtı verir:

“Kadınlar Halk Fırkası? Kadınların fikri ve içtimai tealisini temin için
cemiyet halinde çalışmak isteyen bu hanımlar siyasi bir isim intihâb
etmeselerdi belki maksatlarını daha iyi ifade etmiş olurlardı. Her halde
bu gibi teşebbüslerden hiçbir zaman zarar gelmeyeceğine eminim”
(Toprak, 1988: 31).

Kadınlar milli mücadele sonrasındaki ulus-devlette etkin politik özneler

olarak yer alma talebindedir. Daha doğrusu kadınların ulusal projesi, özneler

olarak yer alabilecekleri, devletin yönetiminde söz söyleyebilecekleri ve ulusun

eşit bir parçası olarak eşit vatandaşlık haklarından yararlanabilecekleri bir

projedir. Hüseyin Cahid’in sözleri ise erkeklerin kurguladıkları uluslaşma süreci

içinde kadınlara biçilen rollerin ve ayrılan alanın çok daha farklı olarak ve

politika dışında kurgulandığını gösterir. Erkeklerin ulusal projesi içinde kadınlara

politik özneler olarak yer yoktur. O yüzden örgütlenmenin bir Fırka olarak ortaya

çıkmasını anlamlandıramaz. Dahası Hüseyin Cahid, KHF’nin amacını

tüzüklerinde açıkça yer bulmasına rağmen siyasetin dışında tanımlar, kadınların

siyasi taleplerini yok sayar. Kendisine göre tehlikesiz bulduğu girişimi

tanımlarken siyasi hak talebini dışarıda bırakması –aslında sadece bu şekilde

girişimi erkeklerin ulusal projesi karşısında tehlikesiz kılabilmesi– ve sadece

“fikri ve içtimai tealisi”ne vurgu yapması elbette ki tesadüf değil. Girişim ancak

siyasi talepleri dışarıda bırakırsa tehlikesiz olacaktır. Erkeklerle eşit siyasi haklar

                                                                                                                                                                            
TKB ile ilgili en geniş araştırmayı barındırıyor ve ben de bu bölümde kullandığım hemen hemen
tüm verileri Zihnioğlu’nun araştırmasına borçluyum.
3 Günümüz Türkçesine çeviri Zihnioğlu’na ait.
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talebi, erkeklerin ulusal projesinde yer almayan ve bu nedenle ulusal projeyi

tehlikeye düşürecek bir taleptir.

KHF’nın kuruluşuna devlet tarafından gelen tepki, ilk olarak İstanbul

Valisi tarafından dile getirilir. Vali, kendine sorulan bir soru üzerine, Kadınlar

Halk Fırkası’nın “Kuruluş Beyannamesini, Program ve Tüzüğünü henüz

okumadığını ancak böyle bir hareketin eğitim meselesi olduğunu” söyler

(Zihnioğlu, 2003:137). Kadınların haklarının genişlemesi ile eğitimin bağlantısı

Kemalist ideoloji içerisinde güçlü bir söylem olmuştur. Kadınlar, siyasi haklar

da dahil olmak üzere tüm vatandaşlık haklarına sahip olabilirler, yeter ki bu

hakları elde etmeleri ve kullanabilmeleri için gerekli olan eğitim seviyesine

ulaşabilsinler. Siyasi haklarına sahip olan erkeklerin, bu hakları kullanabilmek

için ne derece bir eğitime sahip oldukları hiçbir zaman tartışma konusu

yapılmaz. Aslında KHF kurucuları da benzer bir söylemle, tüzüklerinin ikinci

maddesinde, kadınların siyasi haklarının, kadınlar kendilerini ekonomik ve

sosyal alanda ispat ettikçe talep edileceğini belirtirler.  Yani, KHF açısından da

siyasi haklar, bir tür öğrenme ve kendini kanıtlama sürecinin sonrasında elde

edilecektir. Ancak burada siyasi haklara –seçme ve seçilme hakkına– sahip

olmakla, bu hakları elde etmek için politika yapmak arasında bir ayrım yapmak

gerektiğini düşünüyorum. İstanbul Valisi, kadınların seçme ve seçilme haklarına

sahip olmalarının bir eğitim meselesi olduğundan çok, bu hak talebi

doğrultusunda girişilen siyasi bir ‘hareketin’ eğitim meselesi olduğuna vurgu

yapar. Valinin sözlerinin, kadınların giriştiği politik eylemlilik sonrasında elde

edilmesi hedeflenen haklara yönelik değil, doğrudan kadınların politik

örgütlenmesine ve eylemliliğine, Valinin sözleriyle ‘harekete’ dair olmasının,

sonradan KHF’nin ve KHF’nin ardından kurulacak Türk Kadınlar Birliği’nin

kaderini belirleyecek egemen söylemi yansıtması açısından önemli olduğunu

düşünüyorum.

İstanbul Valiliğinden, izin için İç İşleri Bakanlığına gönderilen KHF

Kuruluş Beyannamesi, Program ve Tüzüğüne yanıt sekiz ay sonra gelir. KHF
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programı “bazı düşünceler” nedeniyle hükümetçe onaylanmamıştır ve Fırkanın

kuruluşuna izin verilmez (Zihnioğlu, 2003:147). Zafer Toprak (1988:31) bunun

nedenini o sırada “Ankara’nın bütün ulusu kapsayacak olan Halk Fırkası’nı

kurma hazırlıkları” içinde olması olarak açıklar. Halk Fırkası ismi hem kurulma

aşamasında olan partinin adıdır hem de bu parti tüm ulusu içerecek bir parti

olarak tasarımlanmaktadır. Kadınlar Halk Fırkası bu tasarımı “bölücü” nitelikte

bir harekettir.  Hükümet, Kadınlar Halk Fırkası’nın kuruluşunu ‘tüm ulusu

kapsayacak’ şekilde tasarımlanan Halk Fırkası’nın faaliyetini bölücü nitelikte

bulmuştur.

Zihnioğlu (2003: 149), izin verilmemesinin iki nedeni olduğunu

söylüyor. Birincisi; kadın hakları konusu modernleşme/çağdaşlaşma

programının simgesiydi. Hükümet, cumhuriyetin çağdaşlığının göstergesi olarak

araçsal yönüne ağırlık veriyordu. Öte yandan kadın hakları boyutunu kendisinin

çizdiği sınırlar içinde gerçekleştirmek istiyordu. KHF hükümetin kadın hakları

programına hem içerik  hem zamanlama olarak bir müdahale niteliği taşıyordu.

İkincisi; Kemalistler, ‘kadınlara haklarını biz verdik’ ibaresiyle özetlenebilecek

tutumlarıyla kadın hakları alanının kazançlarını kimseye bırakmayı

düşünmüyorlardı.

Bunun üzerine KHF, programındaki bazı maddeleri ‘yumuşatır’ ve bir

Fırka şeklinde örgütlenmek yerine, Kadınlar Birliği adı altında bir dernek

şeklinde örgütlenerek resmi olarak 7 Şubat 1924 günü kurulur. Kadınlar

Birliği’nin kuruluş tüzüğünde en önemli değişiklik, ikinci maddede açıkça

belirtilmiş siyasal hakları alma amacı yerine “kadınlığı düşünsel ve toplumsal

alanlarda yükselterek çağdaş ve gelişmiş bir yere eriştirmek” amacının

getirilmesi olur. Bir sonraki maddeye ise açıkça “Birliğin siyasetle alâkası

yoktur” ibaresi eklenir. (Zihnioğlu, 2003:150).

KHF, artık Hüseyin Cahid’in terimiyle “hiçbir zaman zarar gelmeyecek

bir teşebbüs” haline gelmiştir. Ne adında Fırka kelimesi geçer ne de tüzüğünde
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siyasi hak talebi yer alır. Örgütlenme biçimi de örgütlenme amacı da

apolitikleştirilmiş, girişim, erkeklerin ulusal projesinde kadınlara ayrılan siyaset

dışı alana yerleştirilmiştir.

I. 2. TKB’nin Siyasal Haklar Mücadelesi: “Birliğin Siyasetle Alâkası

Yoktur”

TKB, siyasal hakları kazanma amacından vazgeçmiş gibi görünse de, bu

yöndeki eylemliliği devam eder. Şubat 1925’te boşalan bir İstanbul

milletvekilliği için TKB, kadınların seçme ve seçilme hakları olmadıkları hâlde,

Nezihe Muhiddin ve Halide Edip’i aday gösterir. Bu yolla konuyu gündeme

taşımaya çalışır (Zihnioğlu, 2003:156). Aynı yıl, Birliğin yayın organı ‘Kadın

Yolu’ (dördüncü sayısından itibaren Türk Kadın Yolu) yayınlanmaya başlanır ve

kadınların siyasal haklarını elde etmelerine yönelik TKB tartışmaları dergi

aracılığıyla geniş kitlelere ulaştırılmaya çalışılır.

Tüm bunlar olurken KHF’nin ve Kadınlar Birliği’nin kurucu kadroları,

Cumhuriyet rejimin yanında olduklarını devamlı vurgular. Hatta Nezihe

Muhiddin, Kadın Yolu’nun Cumhuriyet rejiminin kadın reformlarına katkıda

bulunmak üzere yayımlandığını belirtir (Zihnioğlu, 2003: 185). Bu bir yandan,

hareketlerini meşrulaştırmak ve milliyetçi kadrolar tarafından tasfiye edilmesini

engellemek için giriştikleri stratejik bir vurgulamadır ama bir yandan da kadınlar

gerçekten de ulusal projenin ve onun Cumhuriyet rejiminin yanındadırlar. Tek

sorun, kadınlarla erkeklerin bahsettiği ulusal projelerin birbirlerinden farklı

yanlar barındırmasıdır.

1926 yılında TKB, Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP, partinin ismi

Kasım 1924’te bu şekilde değiştirilir) üyelik için başvurur. Kendi politik

örgütlenmesini hayata geçirememiş bir politik hareket olarak, var olan politik

örgütün içine girme ve kendi gündemlerini CHP’nin gündemine taşımaya

çalışmaları da, o yıl İsmet İnönü’nün eşi Mevhibe İnönü’yü Türkiye’nin en
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faziletli annesi seçmeleri de kendilerini milliyetçi kadroların gözünde

‘tehlikesiz’ ve ‘yandaş’ olarak göstermeye çalışmanın taktiği olarak anlaşılabilir.

Ancak, ne CHP ne de Mevhibe İnönü’den (o sırada Ankara Kadınlar Yardım

Birliğinin fahri başkanıdır) her hangi bir yanıt gelmez ve KHF’nin girişimleri

görmezden gelinir.  Oysa ki Mevhibe İnönü, 1949 yılında İkinci TKB’nin

kurucularından biri olacaktır.

I. 3. TKB’nin Yeniden Politik Bir Örgütlenmeye Dönüşmesi ve

Tasfiye Süreci

1927 yılına gelindiğinde TKB şubeleşmeye başlar. İstanbul’da Bakırköy

ve Üsküdar’da, İstanbul dışında Denizli, Afyon, Aydın ve Diyarbakır’da şubeler

açar. Kadınlara eşit işe eşit ücret verilmesi ve kadınların her mesleğe girebilmesi

için kampanyalar yürütür (Zihnioğlu, 2003:188). Aynı yıl yapılan Birlik Genel

Kongresinde Nezihe Muhiddin, daha önce değiştirmek zorunda kaldıkları

tüzüklerinin ikinci maddesini tekrar değiştirmeyi ve bu maddede sayılan Birlik

amaçları arasına kadınların siyasal haklarını kazanmalarını da eklemeyi önerir.

Yoğun tartışmalara ve karşı çıkışlara rağmen ikinci madde, siyasal hakları elde

etmek için çalışmayı kapsayacak şekilde değiştirilir. Nezihe Muhiddin tekrar

başkanlığa seçilir. Zihnioğlu’nun (2003: 196-200) aktardığı üzere; Kongrenin

ertesi günü, TKB üyelerinden bir ya da bir kaçı bir günlük gazeteye yönetim

kurulu seçiminde usulsüzlük ve hesaplarda yolsuzluk yapıldığı için Birliğin

yasadışı ilân edilerek kapatılması gerektiğini açıklar. Zihnioğlu’na göre bu

üyenin Saime Eraslan olması muhtemeldir. Zaten Saime Eraslan, Taha Toros’a

1950’lerde yazdığı mektupta (yaşam öyküsünde) ‘Nezihe Muhiddin’in

yolsuzluklarını’ Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanına, Valiye ve

Emniyet Müdürüne anlattığını açıklar. Saime Eraslan, aynı yerde, Kongreden

birkaç ay sonra Birlik içindeki muhalif grubun Türk Ocağı’nda düzenleyeceği

kongrenin söz konusu kişi ve kurumlardan –CHP İstanbul İl Örgütü, İstanbul

Valisi ve Emniyet Müdürü – yardım alınarak yapıldığını da belirtir.
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Nezihe Muhiddin usulsüzlük iddialarına karşı TKB’yi savunur ve

kongrenin başından sonuna kadar basına açık olduğunu, seçimlerde usulsüzlük

veya yolsuzluk yapılmadığını açıklar. Kongrede hesapların incelenmesini bizzat

teklif ettiğini fakat genel kurulun buna gerek görmediğini de vurgular. Yapılan

inceleme sonucunda ne hesaplarda ne de seçimde yolsuzluk yapılmadığı

saptanır. Aynı gün İstanbul Valiliği, TKB’nin yeni tüzüğünü onayladığını

bildirir (Zihnioğlu, 2003:202-4).

Yolsuzluk iddialarından aklanmalarının üzerine Birlik, kadınların siyasal

haklarını 1927 seçimleri için yeniden gündeme getirmeye başlar. Zihnioğlu’nun

anlattığı üzere, seçimler için kadın adaylar önermek isterler ancak kadınların

seçilme hakları olmaması nedeniyle önerdikleri isimler  kabul edilmez. Bunun

üzerine, CHP içinden mecliste kadın haklarının savunucusu olacak erkek

milletvekili adayları önerme girişiminde bulunurlar. Bu kamuoyunda büyük

tartışmalar başlatır. Bunlar arasında en dikkat çekici olanı Tayyare Cemiyeti ile

Türk Ocağı’nın yöneticilerinden olan Muallim Nakiye Hanım’ın (Nakiye

Elgün), Birliğin siyasi haklar hamlesine karşı olduğunu açıklaması olur. Nakiye

Hanım’a göre hükümet Medeni Kanunla kadınlara ‘bir çok ve hatta layık

olmadıkları hakları’ vermiştir. Türk kadını siyasi haklar dışında erkeğin sahip

olduğu tüm haklara sahiptir. Nakiye Hanım siyasi haklardan yana olduğunu

belirtiyor, fakat zamanı gelince bunların hükümet tarafından verileceğini

düşünüyordu.  Nakiye Hanım’a göre siyasi haklar peşinde koşmak yerine

kadınlar ‘on beş zavallı yetimi kucaklamış, beş on dulu bir dam altında

toplayarak çalışmalarını sağlamış’ olsalardı memlekete daha yararlı işler yapmış

olurlardı (aktaran Zihnioğlu, 2003: 206-13).

Nakiye Hanım, kadınlar arasında bir grubun devletin ağzı ile konuşur

olmaya başladığını göstermesi açısından önemli bir örnek. Meclise giren ilk

kadın milletvekillerinden biri olması da bu söylemin ne kadar prim yaptığının

bir göstergesi. Tasfiyeden sonra aynı söylemi TKB’nin yönetici kadroları da
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benimseyecek ve onlar da yerel ve ulusal meclislerde kendilerine ayrılacak

vitrinden öteye geçmeyen sandalyelere yerleşeceklerdir.

Seçimlerle ilgili tartışmalar sürerken hükümet TKB’ye karşı, Birliğin

kısa bir süre için kapatılmasıyla ve Nezihe Muhiddin’in yargılanmasıyla

sonuçlanacak operasyonu başlatır. Bu operasyon, TKB’nin en etkili olduğu

döneme denk gelir ve yine “hesaplarda usulsüzlük yapılması iddiaları”

üzerinden işler. Birlik geçici olarak faaliyetten men edilir; defterleri, kasası ve

diğer evrakları mühür altına alınır. 2. Maddesi ile kadınların siyasal haklarını

kazanmasını hedefleyen yeni tüzüğü de feshedilir.

Nezihe Muhiddin gelişmeleri değerlendirmek üzere olağanüstü genel

kurul yapmak istediğini belirtir ancak isteği devlet makamlarınca kabul edilmez.

Emniyet müdürlüğü, hakkındaki evraklar mahkemeye sunulmuş bir yönetim

kurulunun kongre yapmaya yetkili olmadığını, zaten ‘hükümet ve vilayetin’

kongreyi kendileri düzenleyerek TKB içindeki durumu ‘düzelteceklerini’

belirtir.

Aynı günlerde Birliğin bazı üyeleriyle, başkanlığını Nakiye Hanım’ın

yaptığı Türk Ocağı yönetim kurulu birlikte bir toplantı yaparlar. Toplantı

sonunda Birliğe yeni bir yönetim kurulunun seçilmesine karar verir. Valiliğe

verilen elli bir imzalı bir önerge ile TKB yeni yönetim kurulunun seçimi için

olağanüstü kongre toplama izni istenir. Valilik, Nezihe Muhiddin’in genel kurul

isteğini reddetmiş olmasına rağmen muhalif grubun kongre yapma isteğine

hemen izin verir. Kongreye Nezihe Muhiddin ve diğer birkaç arkadaşının

katılımı, kongreyi düzenleyenlerce engellenir. Kongre sırasında, Nezihe

Muhiddin başkanlığındaki yönetim kurulunun henüz istifa etmediği, kongreyi

toplamaya ancak yönetim kurulunun yetkili olduğu ve bu yüzden kongrenin

usulsüz gerçekleştirildiği yönündeki eleştirilere kongre başkanlığını yürüten

Latife Bekir Hanım (Latife Bekir Çeyrekbaşı), bir yönetim kurulu olmadığı, yeni
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yönetim kurulunun seçilmesi için gerçekleştirilen kongreyi ‘Vali beyin emri’ ile

gerçekleştirdikleri cevabını verir.

Kongre sonrası seçilen yeni yönetim kurulunun ilk işi Nezihe Muhiddin’i

Birlikten ihraç etmek olur. Yeni yönetim kurulu ile başkanlığa seçilen Sadiye

Hanım, Ardından, mühürlü bulunan TKB merkezinin açılması ve yeni yönetim

kuruluna teslimi için Valiliğe başvurulması yönünde karar alınır. Sadiye Hanım

Birliğin başlıca amacını “Türk kadınına hukuk ve vezayifini göstermek,

kadınlığı tekamüle doğru sevk etmek” olarak açıklar. Zaten 1927’den sonra

TKB’nin çizgisi de bu doğrultuda değişir. TKB bundan sonra kadın hakları

politikalarından uzaklaşır ve 1935 yılında kendini feshedene kadar ‘hayır

işlerine’ ve Atatürk’ün önerisi üzerine İstanbul’un çevre köylerinde ‘köylü

kadınların eğitimine’ ağırlık verir. Hatta, Sadiye Hanım’ın kısa bir süre sonra

istifa etmesiyle Birlik başkanlığına geçen Latife Bekir, bir gazetecinin kadınların

siyasi hakları ile ilgilenecek misiniz sorusuna, Nezihe Muhiddin gibi ‘hayaller

peşinde koşmayacakları’ cevabını verir. Latife Bekir de, Nakiye Hanım gibi

parlamentoya girecek ve İzmir milletvekili olacaktır.

I. 4. TKB’nin “Kendini Feshi” ve Politik Kadın Eylemliliğinin

Başına Gelenler: Oy Hakkı Vermenin Politikası Nedir?

Yönetim değişikliğinden sonra siyasi haklar konusunda mücadeleyi

bırakan ve bunu da açıkça belirten TKB, varlığını sürdürdüğü 1935 yılına kadar

daha çok yardım faaliyetlerinde bulunur. Bu arada 1930’da yerel seçimlerde,

1934’te genel seçimlerde kadınlara oy kullanma hakkı verilir. 1935 yılında

İstanbul’da 12. Uluslararası Kadınlar Birliği Kongresini topladıktan on gün

sonra Birlik, Tek Parti kararıyla kapatılır (Toprak, 1988: 31).  Latife Bekir, Türk
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kadınına Türk erkeği kadar haklar verildiği için TKB’nin etkinliğine devam

etme gereği kalmadığını ve Birliği ‘sevinç’ içinde kapattıklarını belirtir.

Aslında, TKB’nin başına gelenler ne ilk ne de tek. Örneğin benzer bir

şekilde Mısır’da, kendine Atatürk’ü örnek aldığını açıkça belirten ve kadınların

durumlarının iyileştirilmesi için politikalar uygulayan Nâsır döneminde, 1956’da

kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildikten hemen sonra tüm kadın örgütleri

kapattırılır (Al-Ali, 2000). Latife Bekir’in, aslında kadınlara siyasal hakların

verilmesinin hemen ardından Birliği kapatmayı düşündükleri ancak 12.

Uluslararası Kadınlar Birliği Kongresinin İstanbul’da yapılacak olması

nedeniyle, feshetmeyi Kongre sonrasına ertelediklerini söylemesi (aktaran

Yetkin, 1983:85) de kapatılma ile oy hakkı verilmesi arasında çok sıkı bir bağ

olduğunu gösterir. Bu bağın hangi temeller üzerinden kurulduğu ve kadınlara

vatandaşlık hakları verilmesiyle aynı anda bu hakların kullanımın tasfiye

edilmesi sürecinin nasıl işlediği analiz edilmesi gereken bir konudur.

Kadınlara oy hakkı vermenin ve kadınların politik eylemliliğinin

engellenmesinin eşzamanlılığının bir politikası olduğunu düşünüyorum. Bu

politikanın ne olduğunu ise üç eksen üzerinden tartışmak istiyorum. Bu

eksenlerden birincisini, politikanın ideolojik zeminini sunan milliyetçilik ve

onun ulus-devletinin yeni cinsiyet rejimi oluşturuyor. İkinci eksende kadınların

da bu politikanın uygulanabilmesini sağlayan tavır ve eylemlerini açıklamak için

güçlü bir araç olan ve politikayı uygulanabilir kılan “ataerkil pazarlık” kavramı

yer alıyor. Üçüncü eksende ise, ataerkil pazarlığın diğer tarafı olan devletin

biçimi bulunuyor ki bu eksen politikanın ne şekilde uygulanacağı ve bu süreçte

girişilen ataerkil pazarlığın sonuçlarının ne olacağını da belirliyor.

I. 4. 1. Yeni Cinsiyet Rejimi

Milliyetçi ideoloji ve devlet iktidarının ulusal kimliğe dayalı olduğu ulus-

devletin oluşumu, önceki dönemden bir kopuş barındırır. Bu kopuşun farklı
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boyutları; yeni ulus-devletin yeni ekonomik sistemi ve siyasal rejimi, literatürde

oldukça geniş bir inceleme alanı bulmuş olmasına rağmen kopuşun diğer bir

boyutu olan “yeni cinsiyet rejimi” çoğunlukla görmezden gelinir. Oysa ki

milliyetçi ideoloji, reddettiği gelenekten kopuşunu ve icat edip (Hobsbawn,

1993) benimsediği geleneğe bağını öncelikli ve temel olarak cinsiyet ilişkileri

üzerinden kurar. Yuval-Davis’in uzun uzadıya tartışıp inandırıcı bir biçimde

ortaya koyduğu gibi, ulus oluşumları genellikle kendilerine özgü ‘erkeklik’ ve

‘kadınlık’ tanımları içerir (Yuval-Davis, 2003). Bu durumda milliyetçi kadrolar,

sadece ulusun temelini oluşturan gelenekleri icat etmekle kalmaz, ulusu

oluşturan cemaati –kadınları ve erkekleri– de icat eder.

Türk milliyetçiliği için de aynı durum söz konusu. Kendini Osmanlı’dan

koparabilmek için, İslamiyetin benimsenmesinden önce Türklerin sahip olduğu

iddia edilen gelenekler kurgulanır, bunlara inanılır ve sahip çıkılır. Elbette ki bu

geleneklerin sahipleri soyut olarak Türk ulusu olmakla birlikte, somut olarak

verili zamanda yaşayan insanlar değildirler. Bu gelenekler başka tür ‘kadınlar’

ve başka tür ‘erkekler’ arasında yaşanır. O yüzden geleneği icat ettikten sonra

sıra, geleneğe uygun ‘kadınlık’ ve ‘erkeklik’lerin icat edilmesine gelir.

Çoğu Üçüncü Dünya ülkesi milliyetçiliklerinde, reddedilen ‘şimdiki

durum’un en çok kadınları baskı altında tuttuğu var sayılır. Kurgulanan ve geri

dönülmek istenen ‘eski durum’ ise ‘şimdiki durum’dan farkını en çok kadınların

konumları üzerinden gösterir. Kırkpınar’ın (1998: 17) belirttiği gibi, “Osmanlı

devlet düzeninin dayandığı temel, dini otorite olduğuna ve dini otoritenin

baskısını en fazla duyan toplumsal kategori de kadınlar olduğuna göre”, onları

bu otoriteden kurtarmak üzere verilecek bir mücadelede “kadınlar, hilafet ve

şeriatın ideolojik ve politik gücünü sarsmak açısından” önemlidir. Ancak,

Üçüncü Dünya ülkelerinin milliyetçiliklerinde reddedilen başka bir durum da

Batı’nın emperyalizmidir. Bu durum çoğu milliyetçilik için çelişkili bir durum

barındırır. Bir yandan kendini emperyal güç karşısında konumlandıran milliyetçi

proje, emperyalist gücü reddedip kendi kültürünü emperyalist gücün kültürü
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karşısında değerli kılar, bunu yaparken de bir yandan, emperyal gücün

‘gücünün’ kabul edilmesinin bir sonucu olarak, emperyal devletler kadar

‘gelişmiş’, ‘medeni’, ‘modern’ olmayı kendine hedef olarak seçer.

Milliyetçi proje bu çelişkiyi, Batı’ya benzeyeceği alanla Batı’nın

karşısında kendi özü olarak muhafaza edeceği alanı birbirinden ayırarak aşar.

Chatterjee bu alan ayrıştırmasını “maddi ve manevi dünya ayrımı” olarak

kavramsallaştırır. Emperyal güce gücünü veren her şey –bilim, teknoloji,

rasyonel iktisadi örgütlenme biçimleri, devlet yönetiminde modern yöntemler–

maddi dünyanın içinde yer alır ve bunlar ulus projesinin Batı’ya benzeyeceği

yönlerini oluşturur. Bir de ulusun manevi dünyası vardır ki bu manevi dünya

ulusun emperyal güç karşısındaki üstünlüğünü –kendi kültürel değerlerini ve

geleneklerini– içerir (Chatterjee, 2000: 100-1).

Maddi ve manevi dünyanın kesişiminde kadınlar bulunur. Bir yandan

milletin öz değerlerinin koruyucusu ve aktarıcısı olarak manevi dünyanın

içindedirler, bir yandan da hem eski düzenden yeni ulusal projeyi ayırt edici,

hem de yeni ulusal projeyi Batı ile benzeştirici bir gösterge olarak maddi

dünyada da kendilerine yer açılmıştır. Maddi dünyada kadınlara açılan yer,

milliyetçi projenin başarılarından biri olarak görülür. Ulusal projenin

uygulanmaya geçilmesinin ardından, milliyetçilerin gözünde, modern giyisiler

içinde kamusal alanda milleti için çalışan kadın imgesi, kısa bir süre içinde

memleketin dört bir yanında açılan yeni fabrikalardan pek de farklı değildir.

Ancak, kadının maddi dünyanın içinde yer alma biçimi, milletin manevi dünyası

olarak belirlenmiş alanla devamlı ilişki içindedir. Maddi dünyanın içinde

kadınların ne şekilde yer alacakları, manevi dünyanın içinde korunmuş ulusal

değerlere atıfla belirlenir. Bu durumda, milletin manevi değerlerinin taşıyıcısı ve

modernliğinin simgesi olan kadınlar, o millete has bir kadınlık kurgusu sunarlar

ve bu kurgu, o milleti tek ve biricik yapar.
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Kadınların durumuna yapılan vurgu ve kadınların durumlarının

düzeltileceğine dair ulusal projenin vaadi nedeniyle, milliyetçiliğin ve

ideolojisini oluşturduğu ulus-devletin kadınlar açısından özgürleştirici olduğu

sanılmamalı. Geleneksel cinsiyet rejimi reddedilmekle birlikte, kurulan yeni

cinsiyet rejimi de erkek egemendir. Türk milliyetçiliği içinde, kadınların

durumlarının düzeltilmesine ilişkin her türlü yenilik aslında erkek egemenliğinin

çok geleneksel bir kabulüne dayanır: kadınların anne ve eş olarak üzerlerine

yüklenmiş geleneksel roller.

Kadınlar ulusun anneleri olarak gelecek nesilleri yetiştireceklerdir ve bir

anne ne kadar eğitimli ve milliyetçi olursa yetiştireceği çocuklar ve dolayısıyla

ulus o kadar eğitimli ve ileri olacaktır. Ulusa yakışır düzgün yurttaşlar ve

sonraki yurttaşları yetiştirecek geleceğin anneleri, ancak eğitimli ve ulusa bağlı

anneler tarafından yetiştirilebilir. O yüzden milliyetçi kadro kadınların eğitimine

büyük önem verir. Aynı zamanda kadınlar, ulusun erkeklerinin (sadece ulus

demek belki de daha doğru olacak) eşleri olarak, onlara özlemini çektikleri aile

ortamını sağlayacak, rahat ettirecek ve ulusla birlikte ortaya çıkan “yeni adam”ın

ihtiyaçlarını karşılayabilecek konumda olmalıdır. Kadın, var olan ulusa rahat

yaşam koşulları sağlayacak, gelecekteki ulusu ise yetiştirecektir. Ulusa çocuk

doğurarak, çocuklarını ulusa yakışır insanlar olarak yetiştirerek, ulusun bakımını

yaparak, karnını doyurarak,  temizliğiyle ilgilenerek ‘ulusa karşı görevleri’ni

yerine getirir ve bu ‘görevler’ üzerinden ulusa ‘eklenir’. Erkekler ise daha çok,

vatandaşlar olarak sahip oldukları ‘hak’lar üzerinden ulusun içinde

konumlanırlar. Hak ve görev ayrışması, ulus-devletin modernleştirdiği ve

gelenekselliğini koruduğu alanlar ayrışmasına da denk düşer. Erkeklerin,

kurulan modern devlette modern yurttaşlar olarak hakları olurken kadınların,

modern devletin modernleşirken kaybetmediği gelenekleri üzerinden

tanımlanmış görevleri vardır. Erkekler, devletin modern yüzü ile ulusla

bağlantılandırılmışken, kadınlar modern devletin geleneksel parçası üzerinden

ulusla bağlantılandırılırlar ve modernliğin içine bu bağ üzerinden dahil edilirler.

Ulusun içinde olmaktan dolayı erkeklerin hakları olurken kadınların görevleri
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olur ve ulus kadınları da kapsar gibi görünmekle birlikte özünde erkektir.

Çünkü, Enloe’nin  (2003: 79) de belirttiği gibi, milliyetçilik genellikle

erilleştirilmiş hafıza, erilleştirilmiş küçük düşürme ve erilleştirilmiş umuttan

doğar.

Ulusu erkek kılan başka bir özelliğin, ulus-devletin kuruluşunda önemli

bir rol oynayan ama Türk milliyetçiliğinin cinsiyet rejimi analiz edilirken fazla

üzerinde durulmayan bir nokta olarak ‘savaş’ olduğunu düşünüyorum. Milliyetçi

savaş, “erilleştirilmiş küçük düşürme”den ve “erilleştirilmiş umut”tan beslenir.

Milliyetçilik ulusu kültürel olarak kurar ama somut olarak var edebilmesi için

savaş gerekir. Ulus devletin savaşla birlikte kurulması, sonrası açısından

belirleyici çünkü milliyetçiliğin barındırdığı militarizm iki açıdan önemli:

Birincisi, bu militarizm ‘ulus adına’ topyekûn seferberlik hali içerir ve toplumsal

birliğe vurgu yapar. Bu topyekûnluk, ataerkil pratik ve tutumları eleştiren

kadınları susturabilecek bir önceliktir. Aimée ve Lucas, Cezayir’in bağımsızlık

mücadelesinde yaşadıkları deneyimi şu sözlerle anlatır:

Bize devamlı, şimdi kadınların çıkar ve ihtiyaçları üzerinden protesto
yapmanın zamanı olmadığı hissettirildi. Asla doğru an gelmedi:
emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesi sırasında yapılamazdı çünkü
tüm güçler birincil düşmana karşı seferber edilmeliydi; bağımsızlıktan
sonra yapılamazdı çünkü tüm güçler harap olmuş ülkeyi yeniden inşa
etmek için kullanılmalıydı; şimdi bu ırkçı, emperyalist Batı hükümetleri
İslama ve Üçüncü Dünyaya saldırırken yapılamazdı vs. Kadın haklarını
“şimdi” savunmak –bu “şimdi” tarihsel süreç içindeki herhangi bir an
olabilir– her zaman için halka, millete, devrime, İslama, kültürel
değerlere vs. bir ihanetti (1988: 185)4.

 İkincisi, ulus adına savaşan erkekler sadece emperyal güce karşı değil,

babalarının otoritesine karşı da savaşırlar. Türkiye’de Kurtuluş Savaşı hem

işgalci devletler hem de padişaha ve onun otoritesine karşı yapılmıştır.

Savaşanlar, babanın (ve padişahın) otoritesini kendi arasında paylaşacak olan

genç erkeklerdir ve bu savaş sonucunda işgalcilerle birlikte padişah ve

geleneksel devlet düzeni de yurttan kovulur. Pateman (1993), sözleşme

                                                          
4 Çeviri bana ait.
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teorisyenlerinin, teorik olarak özetledikleri geleneksel dünyadan modern bir

dünyaya geçişimizin aslında, baba merkezli  geleneksel cinsiyet rejiminden5

erkekler arasında kardeşlik merkezli modern bir cinsiyet rejimine geçiş

olduğunu söyler.

Modern devletin teorik temellerini sunan toplumsal sözleşme

teorilerinde, siyasal otorite ve itaatin meşrulaştırılmasını formüle eden kral ile

babanın iktidarının benzeştirilmesi reddedilir ve baba egemenliği ile siyasal

egemenlik birbirlerinden ayrı kurgulanır. Bu kurgu, geleneksel cinsiyet rejimine

bir karşı çıkıştır ancak bu karşı çıkış, cinsiyet rejiminin sadece bir parçasını,

babanın aile içindeki iktidarını, kendine hedef olarak seçer. Cinsiyet rejiminin

diğer parçası, erkeğin kadın üzerindeki iktidarı, modern devlete geçişte saklı

tutulur ve yeni devlet biçimine ve ideolojisine uygun biçimde dönüştürülür.

Meşruiyetini ise, babanın iktidarını politik olarak kurgulayıp erkeğin kadın

üzerindeki iktidarını ‘doğal’ ve doğal olduğu için de apolitik, yani sözleşme dışı

olarak tanımlamasından alır. Doğal ve politik olmak üzerinden bölünen erkek

iktidarı, bu ayrı iktidarların uygulanacağı ayrı alanları –özel ve kamusal– yaratır.

Aslında yeni cinsiyet rejimi, geleneksel cinsiyet rejiminden ayrıymış gibi

görünse de önemli benzerlikler içerir. Geleneksel cinsiyet rejimi babanın ev

içindeki iktidarı ile hükümdarın uyrukları üzerindeki iktidarını bütünleyici bir

şekilde bağlantılandırır. Modern ulus-devletlerin cinsiyet rejimi babanın

iktidarını bertaraf etmekle birlikte, yeni cinsiyet rejiminin temelini oluşturacak

başka ama benzer bir bağ kurar: ev ile ulusun bağı. Evdeki anne, ulusun da

annesidir. Modern ulus-devletin varlığı ve geleceği, modern evlilikler, modern

anneler, modern eşlerle sağlanır. Modern devletler, her ne kadar kamusal ile özel

alanı birbirinden ayırıp, her ikisinde farklı iktidar biçimleri öngörse de, ev ile

ulus bağlantısı bu ayrımın sınırlarını muğlaklaştırır. Bağlantı saklı tutulmakla

                                                          
5 Pateman aslında cinsiyet rejimi değil ataerki kavramını kullanır ama ben çalışma boyunca, bir
yapı olan ataerki yerine, bu yapı içindeki pratikleri de kapsayan ve Connell tarafından
kavramsallaştırılmış “cinsiyet rejimi” ve “cinsiyet sistemi” kavramlarını kullanmayı tercih
ediyorum.
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birlikte farklı bir şekilde kodlanır. Ev, artık padişahın iktidarı ile bağlantılı

değildir ancak ulusun en üst seviyede varlığını sürdürmesinin temel araçlarından

biri olması noktasında, padişahın iktidarını kendi üzerine geçiren ulusla

bağlantılıdır. Hükümdarın egemenliği, bu egemenliği kendi aralarında paylaşan

erkek kardeşlerin (ulusun) egemenliğiyle yer değiştirilir.

Türkiye’nin kurtuluş savaşı hem ‘ulus’ tarafından ‘işgalci güçler’e hem

de ‘genç erkekler’ tarafından ‘babanın’ ve ‘padişahın’ iktidarına karşı verilir.

Savaşın kazanılmasının ardından yapılacak düzenlemeler babanın iktidarını

kamusal alandan dışlayıp erkekler arasında paylaştırır ama aynı zamanda

erkeğin iktidarını özel alanda ‘modern sisteme’ uygun biçimde dönüştürüp

yerleştirir.

Savaşın, işgalci güçlerle aynı anda ‘egemen baba’ya karşı da veriliyor

olmasının yanında yeni cinsiyet rejimini belirleyici başka bir yönü de

kurgusudur. Savaşın sonuçlarının erkeklere ayrıcalık sağlamasından başka,

savaşın kendisi de cinsiyetçi bir kurgu taşır ve bu kurgu, ulus-devletin yeni

cinsiyet rejiminin de bir parçasıdır. Cephede savaşan erkekler cephe gerisindeki

kadınları ve aynı zamanda büyük bir aşkla bağlı oldukları vatanlarını korurlar.

Cephe gerisindeki kadınlar ise, kendilerini koruyan –esas işi yapan– erkeklerin

verdikleri savaşı kolaylaştıracak hizmetleri –yan işleri– yaparlar. Uğruna ölüm

bile göze alınabilecek bir aşkla bağlı olunan vatan cinsiyetlendirilmiştir. “Vatan

toprağı sevilip adanılacak, sahiplenilip korunacak, uğruna ölünüp öldürülecek

bir kadın bedeni” olarak kurgulanır (Najmabadi, 2000:121). Cinsiyetçi kurgu

içinde vatanı ve milleti birbirine ‘namus’ kavramı bağlar. Savaşlar ‘tecavüze

uğramış’ vatanı, aynı zamanda işgalciler tarafından gerçekten tecavüze uğrayan

kadınları kurtarmak için yapılır.

İşgalci güçler vatana ve kadınlara tecavüz ediyorken, onları ‘korumak’ ile

görevli erkekler ve bu görev üzerinden kurgulanan erkeklik aşağılanır çünkü

görevlerini yerine getirememiş, ‘erkek gibi’ davranamamışlardır. O yüzden
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savaş, işgalci güçlere karşı vatan savunmasını barındırmakla birlikte, işgalci

güçlerce aşağılanan erkekliğin de yeniden yüceltilmesi girişimidir. Savaş

meydanında orduların yanında ‘erkeklik’ler de birbiriyle çarpışır. Enloe’nin

milliyetçiliğin “erilleştirilmiş aşağılanma” ve “erilleştirilmiş umut”tan doğduğu

iddiası en net biçimde savaş meydanında gözler önüne serilir. Savaş dönemi

‘erkeklikler’in mücadelesini içerir: hem işgalcinin, hem de işgalciye vatana

tecavüz etme hakkı veren ve kendine düşen ‘erkeklik görevi’ni yerine

getirmeyen hükümdarın /padişahın erkekliğine karşı işgale uğrayanın erkeklik

mücadelesi. Söz konusu mücadele, hem işgalci gücün erkekliğine karşı hem de

artık zamanının geçmiş olduğunu düşündükleri babanın erkekliğine karşı bir

meydan okuma barındırır.

Bu mücadele, ulus devletin “yeni erkekleri”ni, kadınlardan farklı olarak,

devlet kurulduktan sonra yapılan reformlardan daha önce, devletin kurulma

aşamasında, savaşın içinde kurar. Savaş ulusun özünde erkek olmasının,

vatandaşlık haklarına sahip olacak kesimi erkeklerin oluşturmasının ve

yönetimin erkekler tarafından gerçekleştirilmesinin meşruiyet zeminini sunar.

Ulusu kurgu olmaktan çıkartıp yaşar hale getirebilmek için kanlarını akıtan

erkekler, sonrasında ulus-devleti kanata kanata yönetmelerini de ‘savaşmış

olmak’ üzerinden meşrulaştırır.

Ulusun “yeni erkekleri”nin savaş meydanında kuruluyor olmasının en net

göstergesinin, savaşmış olmakla (veya savaşma potansiyeli barındırıyor

olmakla) tam vatandaşlık haklarına sahip olma arasında kurulan bağ olduğunu

düşünüyorum.  Kadınlar oy hakkı istediklerinde, vatandaşlık ile askerlik yapma

(savaşma veya bu potansiyeli barındırma) arasında çok yakın bir bağlantı ortaya

çıkıyor. TKB’nin oy hakkı mücadelesinin yankısının meclisi Askerlik Kanunu

görüşülürken bulmuş olması, Askerlik Kanunu tartışılırken kadınların oy hakkı

istemlerinin de tartışılmaya başlanması elbette ki tesadüf değil. Zihnioğlu’nun

(2003:15-9) aktardığına göre, meclis içinde kadınların oy hakkının olmasını

savunan milletvekilleri de, buna karşı olanlar da tartışmayı askerlik ve vatana
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hizmet üzerinden yaparlar. Hatta Recep Peker, TKB’nin siyasal haklar

girişimine karşılık olarak şunları söyler ve kadınları askerlik yapmaya çağırır:

“Mâdem ki Türk vatanıyla ve mukadderâtı ile fi‘len meşgûl olmak
arzûsundasınız, o hâlde bu meşgûliyet-i fi‘liyyenin dîğer şerefli bir
cebhesi vardır ki sizi oraya da da‘vet ederim” (aktaran Zihnioğlu, 2003:
215).

Hatırlayalım, TKB oy hakkı için mücadele ettiği süre boyunca buna karşı

geliştirilen söylem eğitim üzerinden ilerlemişti. Kadınların siyasal haklara sahip

olması için belirli bir eğitimden geçmeleri gerektiği devamlı vurgulanmış; oysa

erkekler için eğitim hiçbir zaman dert edilmemişti. Çünkü erkekler, vatandaş

olmak için gerekli ideolojik eğitimlerini savaş meydanında ve ordu içinde alırlar.

Ordu, “büyük milli disiplin okulu”dur (Atatürk’ün TBMM’de 1 Kasım 1937

tarihli açılış konuşması, Genel Kurmay Başkanlığı, 1988: 515).

Milliyetçi projenin cinsiyet rejiminde önemli bir kurucu öğe olan savaşın,

bu rejim içersinde girişilecek bir cinsiyetler arası pazarlığın zeminini de

belirleyen önemli unsurlardan biri olduğunu düşünüyorum. İleride ayrıntılı

olarak üzerinde duracağım “ataerlik pazarlık” kavramı, koruma karşılığı baskıyı

kabul etme üzerinden işler. Kamusal alandaki iktidarla, bu iktidarı ellerinde

tutan erkeklerle, girişilecek bir pazarlığın üzerinde yükseleceği “koruma”nın ve

bu koruma karşılığında baskıyı “gönüllü kabullenme”nin en net biçimde yine

savaşın kurgusu üzerinden gösterilebileceğini düşünüyorum.

I. 4. 2. Ataerkil Pazarlık

Savaş, savaş sonrasındaki yapılanmada iktidarı erkeklerin kullanmasının

meşruiyet zeminini sağladığı ölçüde, bu iktidarı kabullenmenin de temellerini

verir. Deniz Kandiyoti’nin (1997: 13) de belirttiği üzere, bütün egemenlik

sistemlerinde olduğu gibi erkek egemenlik sistemlerinin de hem koruyucu hem

baskıcı özellikleri vardır. “Baskıcı özellik” ancak “koruyucu özellik” üzerinden

meşru bir şekilde kendini sürdürebilir. Savaş, erkek egemen sistemin “koruyucu
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özelliği”ni en net biçimde kurar ve  rasyonelleştirir çünkü savaş ‘kadınlaştırılan’

vatanı ve bu vatan üzerinde yaşayan savunmasız kadınları korumak için, işgalle

birlikte aşağılanan ve görevini yapamamış konuma düşürülen erkekliği yeniden

yüceltmek için yapılır. Bu doğrultuda savaşın kendisi de yüce bir şeydir.  Tabii

ki bahsettiğim savaş pratiğinden çok bu pratiğin kahramanlık üzerinden

mitleştirilmiş hali. Yoksa, savaş meydanına, geride bıraktıkları kadın ve

çocukları korumak için çıkan erkeklerin kendi canlarını kimin koruyacağı elbette

ki bir mesele ve savaş, sadece kadınları değil ama erkeklerin de bir çoğunu

ölümcül derecede etkilemekte. Yine de savaş miti üzerinden ilerlemenin yanlış

olmayacağını düşünüyorum çünkü bu mit savaş sonrasının kurgusunda çok

etkili. Ayrıca, erkeklerin nasıl olup da kendi canlarını bu derece tehlikeye

atabildikleri sorusuna da ancak kahramanlık ve koruma misyonu üzerinden

kurulmuş bir savaş miti cevap verebiliyor.

Deniz Kandiyoti, “Ataerkil Pazarlık” adlı makalesinde (1988), erkek

egemenliğinin aldığı farklı biçimleri, bu sistemler içinde girişilen farklı ataerkil

pazarlıklar aracılığıyla incelemeyi önerir. Bunun arkasındaki mantık, kadınların

haklarını savunmalarının bir ölçüye kadar içinde bulundukları sistemin

mantığıyla açıklanabileceği düşüncesidir. Makalesinde, klasik erkek egemenliği

biçimlerinin sarsılmaya başladığı durumları inceler ve bu durumlarda kadınların,

erkek egemenliğinin sarsılmasını engellemeye çalışan eylemlerde

bulunabileceğini gösterir. Kadınların bu şekilde davranıyor olmasının nedeni,

egemenlik sisteminin baskının yanında koruyuculuğu da içermesidir ve sistemin

sarsılması bu koruyuculuğu yok ederken çoğu durumda yerine telafi edici bir

çözüm getirmekten uzaktır.

Kandiyoti, ataerkil pazarlık kavramını  besleyen örnekleri aile ilişkileri

içinde ve evlilik biçimlerinde bulur, analizini aile içinden yapar. Kavramı aile

içinden kamusal alana çıkartıp, kamusal alanda iktidarı aralarında paylaşmış

erkeklerle, bu iktidarın nesnesi olarak kendilerine yer açılmış kadınlar arasındaki

ilişkilerin açıklanmasında kullanılabileceğini düşünüyorum.
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Kavramın temelinde, erkek egemen sistemin kadınlar üzerindeki baskısı ve

koruması, kadınların koruma karşılığında baskıyı kabul etmesi bulunuyor.

Savaşın temel bir yönüyle kadınları koruma üzerinden işlemiş olmasının, savaş

sonrasının ‘koruyuculuk’ kurgusunu da belirlediğini düşünüyorum. Savaşta tek

tek kadınlar değil, bir bütün olarak vatan toprağında yaşayan kadınlar –ulusun

kadınları– ve  ‘kadınlaştırılmış vatan’ korunur. Daha sonra, koruyucu erkekler

kendi devletlerini kurar ancak koruma misyonu bitmez. Ulusun geleceği ve

vatan toprağı her zaman tehdit altındadır. ‘İç ve dış düşmanlar’ kurgulanır ve

sürekli bir savaş tehdidi altında yaşanır. Sürekli tehdit, vatanı kurtarmış olan

kadroların işlerini bırakmayıp vatanı sürekli korumasını gerektirir. Vatanı

korumak ile kadınları korumak arasında ise sıkı bir bağ vardır; vatan

“ana”vatandır6.

Bu koruma misyonu içinde erkekler, askerlik yapma üzerinden bir pay

alırlar ve kadınlar ulusun, uğurlarında ölünen, sakat kalınan, hayati tehlikeye

girilen savunmasız, güçsüz ve edilgen parçası olarak korumanın nesnesi haline

gelirler. Savaş sonrası kurulan ulus-devlette de  kadınlar, hem  hayatlarını  hem

de  geleneksel

dönemdekine göre daha iyi olan koşullarını savaşarak kurulmuş olan (savaşarak

kurdukları değil7) modern devlete borçludurlar ve sahip olduklarını

kaybetmemenin yolu devletin  korumasından geçer. Chapkis’in (1988:111)

                                                          
6 Türkiye’de “devlet baba” ve “anavatan” kavramları üzerinden milliyetçiliğin cinsiyetinin
tartışması için bkz. Delaney, Carol, 1995, “Father State, Mother Land and the Birth of Modern
Turkey”, Naturalizing Power içinde, Sylvia Yanagisako ve Carol Delaney (ed.), Routhledge
7 Her ne kadar milliyetçi mücadelelerin söylemi “kadın erkek birlikte savaştık” olsa ve bu
söylemin doğruluk payı bir noktaya kadar bulunsa da, aslında kadınların savaşa katılımı, aynen
diğer erkek egemenliğini pekiştiren alanlara olduğu gibi ikincil planda kalarak girmedir. İşgücü
piyasasına kadınların girişinin, geleneksel kabuller üzerinden tanımlanan bir “kadın işi” olgusu
üzerinden olması ve kadınların daha çok hizmet sektöründe yer alması gibi, kadınların savaşa
girmesi de “savaşın hizmet sektörü” üzerinden olur. Kadınlar, asker üniforması diker, sağlık
hizmetleri görür ve cepheye mermi takviyesinde bulunur. Savaş meydanının “kahramanlığı”
erkeklere bırakılır. Bu konunun, Cezayir’in bağımsızlık mücadelesi üzerinden hararetli bir
tartışması için bkz. Aimée, Marie ve Lucas, Hélie, (1988) “The Role of Women During the
Algerian Liberation Struggle and After; Nationalism as a Concept and as a Practice Towards Both
the Power of the Army and the Militarization of People”, Women and Military System içinde,
Eva Isaksson (ed.), Harvester-Wheatsheaf
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belirttiği gibi; kadınların savaş sırasında, dikiş dikmek, cephane taşımak gibi

ordunun yan işlerini yapması; kadınların erkeklerin, yani ordunun, korumasına

muhtaç oldukları mitini besler. Ordunun içinde olmak ama yine de ‘kadın olarak

kalabilmek’, hem ordu içinde cinsiyetçi bir iş bölümünü olanaklı kılar hem de

koruma misyonunun ve gücünün erkeklerde kalmasını sağlar.

Savaşın sunduğu koruma miti üzerinden, kadınların devletin korumasına

girmesinin iki aşamalı olarak gerçekleştiğini düşünüyorum. Öncelikle kadınlara,

ulus-devlet öncesinde var olmayan haklar verilir ve bu hakların verilmesi

kadınlara yapılmış büyük bir ‘lütuf’ olarak yansıtılır. Kadınları savaşarak

korumuş olan kadrolar, savaş sonrasında da korumaya devam etmektedir ve bu

korumanın en net göstergesi kadınlara verilen lütufsal haklardır. Ancak,

kadınların bu lütufları kullanabilmesi için devlete ihtiyaçları vardır. Çalışma

hakları vardır ama çalışabilmek için devletin onları istihdam etmesi gerekir,

eğitim hakları vardır ama devletin eğitim kurumlarına bağlıdırlar. Mervat Hatem

(1992:233) Mısır’da Nâsır döneminde, kadınların durumlarının düzeltilmesi için

uygulanan politikalar sonucunda, ekonomik olarak ailelerinden bağımsız ama işe

girebilmek, eğitim hizmetlerinden yararlanabilmek ve politika yapabilmek için

devlete bağımlı kadınların yaratıldığını söyler. Aynısı, Mustafa Kemal dönemi

Türkiye’si için de söylenebilir. Kadınlar, kendilerine verilen hakları

kullanabilmek ve bu hakların sürekliliğinin garantisi için devletin korumasına

muhtaçtırlar.

Kadınların haklarını kullanmalarını engelleyecek, hatta bu hakları

yürürlükten kaldıracak ortak bir düşmanın belirlenmesi, kadınların devletin

korumasına girmesinin ikinci aşamasını oluşturur. Vatana saldırmak için sırada

bekleyen ve vatan savunmasının askeri kadrolarca bırakılmayıp barış döneminde

de devamlı iş başında olmalarını sağlayan ‘iç ve dış düşman miti’, kadınların

devlet tarafından korunmasının da temelini oluşturur. Kadın haklarına yönelmiş

bir tehdit, sürekli bir devlet korumasının kabullenilmesini ve hatta kadınlarca

gönülden istenmesini beraberinde getirir. Bu tehdit aynı zamanda bir rejim
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tehdididir ve düşmanı kadınlar ile devlet için ortaklaştırır çünkü kadınlara verilmiş

haklar, savaş sonrası kurulmuş ulus-devletin kendini eski rejimden ayırdığı temel

noktalardan biridir. Türkiye’de bu tehdit esasen şeriat olmuştur. Kadınların tekrar

eve kapatılmasını, eğitimden ve meslek hayatından dışlanmasını, yani kadınların

konumunun ulus-devlet öncesi döneme dönüşünü beraberinde getirecek olan

şeriata karşı devletin koruması ve bu koruma karşılığında baskısı kabullenilir.

Daha doğrusu, ortak düşman üzerinden bir koruma miti geliştirilir ve düşmanın

sürekli tehdidi, korumayı da sürekli kılmayı sağlar.

Devlet korumasına girmenin meşruiyeti, kadınlara verilmiş haklar ve bu

hakların kullanılması ve sürekliliği için devlet korumasına muhtaç olunması

üzerinden sağlanır. Ulus-devlet içinde kendilerine açılan ve devlet tarafından

tehditlere karşı korunan alanda kaldıkları ve bu alanın sınırlarını zorlamadıkları

ölçüde kadınlar, erkek egemen devlet sisteminin baskısının şiddetinden uzak

kalırlar. Ayrıca, alanın içinde olmanın kadınlara sunduğu kimi kazançlar da vardır

ve girişilen ataerkil pazarlığın kadınlar için istenir ve sürdürülür olmasının bir

diğer önemli nedeni de bu pratik sonuçlar/ kazanımlardır.

Deniz Kandiyoti ataerkil pazarlığı “oyunu kurallarına göre oynamak”

olarak nitelendirir (1988:274). Her erkek egemenliği sistemi farklı bir oyun kurar

ve kadınlar, güvenliklerini ve yaşama tarzlarını, oyunun kurallarına bağlı

kaldıkları oranda maksimize ederler. Ataerkil pazarlıklar kadınlar tarafından

bilinçli bir şekilde yapılır. Kadınların, uzun dönemde kendilerini baskı altına alan

ve üzerlerinde egemenlik kuran bir sistemin nasıl olup da yanında yer alabildikleri

sorusunun cevabı, kendilerine sistem içinde ayrılan alanın sınırlarını zorlamayıp

alan içinde kaldıkları sürece, belirli derecelerde korumadan, kimi kolaylıklardan

yararlanarak belirli bir güç elde ediyor olmalarıdır. Maxine Molyneux’nün

söylediği gibi:

Bu, sıkça zannedildiği gibi, sadece “yanlış bilinç” –ki bu faktörlerden
biri olabilir– nedeniyle değildir fakat, bu tür değişiklikler parça parça
gerçekleştirilir ve bazı kadınların kısa dönemli pratik ihtiyaçlarını tehdit
edebilir (1985:234).
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Oyunu kurallarına göre oynuyor olmak, oyunun kurallarının belirlenmesinde payı

olmamak anlamına gelmez. Pazarlık tek bir tarafın belirlediği bir uzlaşma noktası

değil, tersine karşılıklı tarafların giriştikleri mücadele sonucunda ortaya çıkan bir

sonuçtur. Kimi zaman bu mücadele var olan bir ataerkil pazarlığı bozup yerine

yenisini getirebileceği gibi, kimi zaman da var olan ataerkil pazarlığın sınırlarını

değiştirir.

Buraya kadar anlatılanlar üzerinden Türkiye’deki milliyetçi projenin belirlediği

oyun kurallarını ve oyuna kadınların katılımının nasıl gerçekleştiğini gözden

geçirelim. TKB açısından ne çeşit bir ataerkil pazarlıktan bahsedilebilir? TKB’nin

oy hakkı mücadelesi, devletin açıkça desteklediği ve baskısının şiddetini

gösterdiği TKB içi tasfiyeden sonra, geriye kalan kadrolarca terk edilmişti.

TKB’nin tasfiye sonrası çizgisi, ulus-devletin kadınlara bıraktığı alanın sınır

çizgilerine uyumlu hâle gelmişti. Tasfiye hareketi her ne kadar devletin yardımı

ve işbirliği ile gerçekleşmiş olsa da aslında TKB içindeki bir grup kadın

tarafından, kadınların eliyle yapılmıştı. Bu durumda tasfiye süreci, TKB içindeki

bir grup kadının devletle giriştikleri ataerkil pazarlığın başlangıcı olarak

değerlendirilebilir. Bu kadınların, örgütü milliyetçi projenin cinsiyet rejimini

tehdit etmeyen bir unsur haline getirmelerinin ve bunun karşılığında, ‘zamanı

gelince’ verilmiş siyasal haklarını –özellikle seçilme haklarını– kullanabilen

azınlık içinde yer almalarının (Nakiye Hanım ve Latife Bekir’i hatırlayalım)

üzerinde anlaşılan pazarlık ve her iki tarafın da bu pazarlıktan elde ettikleri pratik

sonuçlar olduğunu düşünüyorum. Tasfiye sürecinin başlangıcı ve sonrasında,

TKB içindeki bazı kadınların mücadeleden vazgeçerek “oyunu kuralına göre

oynama”ya başladıkları söylenebilir. Sistemin cinsiyet rejimini tehdit etmedikleri

ölçüde mükâfatlandırılmış, bu mükâfatı da yine belirlenen sınırlar içinde –tek

partinin içinde ve onun politikasına uygun biçimde– kullandıkları ölçüde

kendilerine ayrılmış alanı kaybetme riskini bertaraf etmişlerdi.
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TKB açısından düşünüldüğünde, pazarlığa girişen kadınların kendilerine

ayrılmış alanı riske sokan unsurlardan biri sürekli tehdidi altında yaşanan ortak

düşmanken bir diğeri de alanın tüm kadınları içeremeyecek darlıkta olması

nedeniyle dışarıda kalmış diğer kadınlardır. Bu durumda alan, hem ideolojik

olarak ortak düşmana karşı korunmalı hem de pratik olarak alana girememiş

kadınlardan korunmalıdır. Devletin politikasına boyun eğmek ve bunun

karşılığında korumasını kazanmak, her iki tehdidi de pazarlığa girişen kadınlar

açısından bertaraf eder.  Meclise girebilmek için partiye bağımlı hâle gelmişlerdir

ama bunun yanında meclise girebilmelerini partinin desteği ve koruması ile

sağlamışlardır.

I. 4. 3. Korporatizm

Korporatizm toplumu organizma şeklinde görür; her parçası uyumlu

işleyen ama farklı görevleri olan bir vücut gibi: beyin (hükümet) ve sinir sistemi

(parti) bu parçaları kontrol eder ve hedeflenen amacı (devlet ve toplumun

teknolojik gelişimi) gerçekleştirmek için uyum içinde çalışıp çalışmadıklarını

denetler (Enteshami ve Murphy, 1996: 755).

Taha Pala Türkiye üzerinden yaptığı çalışmasında korporatizmi, toplumu,

Atatürk’ün deyişiyle birbirlerinin “lazımı ve melzumu” olan, birbirlerini uyum

içinde tamamlayan organlardan (meslek zümrelerinden) oluşan bir organizma

olarak gören ve hem liberalizmin bireyciliğini hem de sosyal sınıfların varlığını,

sınıf çatışmasını ve emek-sermaye çelişkisini reddeden bir düşünce ve eylem

sistemi olarak tanımlar (1985:7). Korporatizm, farklı çıkarlar yerine farklı

işbölümünü kabul eder. Üst ve tek çıkar “kamu yararı”dır.

Korporatizm, liberalizmin birey temelli, Marksizmin ise sınıf temelli

örgütlenme ve çıkar temsili yerine, bunların getireceği öngörülen “anarşi

ortamı”ndan kaçınabilmek için meslek temelli örgütlenmeyi tercih eder. Meslek

örgütleri, genellikle korporatist devlete eşlik eden Tek Partinin aracılığıyla devlet
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katında çıkarlarının temsilini sağlar. Ancak Türkiye’de özellikle 1930’larla

birlikte gelişen ve 1935’e varıldığında üst noktasına varan korporatizm, gerçekte

değişik meslek gruplarının parti içinde temsil edilmesi yerine, parti dışı

örgütlenmelerin kontrol ve disiplin altına alınması şeklinde işler. Söz konusu olan,

çıkar temsilinden çok, farklı çıkarları görmezden gelme ve CHP çatısı altında tek

bir çıkar tanımlamadır.

Türkiye’de bu tarz bir korporatist uygulamadan payına düşeni ilk alan

Türk Ocakları olur. Türk Ocakları’nın giderek politik bir güç haline gelmesi, 1931

yılında ‘kendi kendini feshetmesi’ ve CHP tarafından içerilmesi ile sonuçlanan

süreci başlatır. Türk Ocakları üzerine tartışmaların ekseni ‘artık varlığına lüzum

kalmadığı’ noktasından ilerler. Türk Ocakları’nın kapatılacağı Kurultay öncesinde

Cumhuriyet, Ocakların tarihsel işlevini tamamladığını yazar (20 Mart 1932 tarihli

Cumhuriyet’ten aktaran Üstel, 1997: 373). Türk Ocakları da TKB gibi kendi

kendine CHF içine girme kararı alır ama Üstel’in çalışması (1997) bunun hiç de

“kendi kendine” vuku bulmadığını gösterir. CHF’ye katılma kararının alındığı

olağanüstü genel kurul sonrası, Türk Ocakları Genel Başkanı Hamdullah Suphi,

Bükreş Ortaelçiliğine atanarak yurttan uzaklaştırılır (Tunçay, 1981:298).

Mustafa Kemal’in Türk Ocakları’nın kapatılması gündeme geldiğinde

yaptığı bir konuşma dönemin korporatist mantığını gözler önüne serer:

“Milletlerin tarihinde bazı devirler vardır ki muayyen maksatlara
erebilmek için maddi ve manevi ne kadar kuvvet varsa hepsini bir araya
toplamak ve aynı istikamete sevk etmek lazım gelir. Yakın senelerde
milletimiz böyle bir toplanma ve birleşme hareketinin verdiği müfim
neticeleri idrak etmiştir. Memleketin ve inkılâbın içerden ve dışardan
gelecek tehlikelere karşı masuniyeti için milliyetçilik akidelerini neşir
ve tamime sadakatle ve imanla çalışan ve bu yolla memnuniyeti mucip
hizmetleri sepketmiş olan Türk Ocakları’nın aynı esasları siyasi ve
tatbiki sahada tahakkuk ettiren fırkamla ve bütün manasiyle yekvücut
olarak çalışmalarını münasip görürüm. Bu kararım ise, milli müessese
hakkında duyduğum itimat ve emniyetin ifadesidir. Aynı cinsten olan
kuvvetler müşterek gaye yolunda birleşmelidirler” (25 Mart 1931 tarihli
Vakit’ten aktaran Üstel, 1997:374).
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Kapatılan derneklerin bir diğer örneği Mason Derneğidir. Mason Derneği

de TKB gibi 1935 yılında, Avrupa’da faşizmin güçlendiği ve otoriter yönetimlerin

yükselişe geçtiği bir dönemde kapatılır. Mason Derneğinin kapatılma emri

görünürde, kendisi de bir mason olan, dönemin İç İşleri Bakanı Şükrü Kaya’dan

gelmiştir. Çetin Yetkin’in  M. Kemal Öke’nin bir yazısından aktardığı üzere ise,

aslında kapatılma emri Atatürk tarafından verilmiştir ve Atatürk kapatılmanın

nedenini “madem ki Masonluk milliyetçidir, halkçıdır, cumhuriyetçidir, Halk

Fırkasının umdeleri de bundan başka bir şey olmadığına göre Masonluğun var

olma nedeni yoktur” şeklinde açıklamıştır (1983: 79-81).

Her iki örnekte de, TKB’nin ‘kapattırılması’ ile de ortaklaşan şey

‘varlığına gerek kalmadığı’ söylemidir. Kapatmanın meşruiyetini sağlayan bu

söylem TKB açısından düşünüldüğünde taktiksel bir söylem değişimine de işaret

eder. TKB’nin birinci evresinin tarihini kısaca yeniden gözden geçirelim. TKB

içindeki kadınlar aslında, ‘siyasetin dışında’ her şeyi yapan bir Birlik yerine,

siyasi bir örgütlenme biçimi içinde siyasal mücadele yapmayı amaçlamışlardı.

Erkeklerin milliyetçi projesi ise bu girişimleri engellemiş ve kadınları siyaset

dışı bir alanda politik olmayan bir örgütlenmeye zorlamıştı. TKB, kadınların

siyasi hakları için mücadeleyi tekrar tüzüğüne koyduktan hemen sonra, Birlik

içinde devletin desteği ve işbirliği ile bir tasfiye yaşanmış ve TKB tekrar eski,

apolitik konumuna geri getirilmişti. Kapanışına kadar da, erkeklerin milliyetçi

projesinin içinde kadınlara açılan alanı kabul edip bu alanın sınırlarını

zorlamayan kadrolarca yönetilmiş ve yine bu kadrolarca kendini feshetmişti.

Kısa bir özet şunu gösteriyor ki; TKB’nin politik eylemliliği ve siyasal

haklar mücadelesi her seferinde engellenmiş, TKB’nin önü kapatılmış ve hiçbir

zaman bu haklar için mücadelesine izin verilmemişti. Birlik, birinci evresinin

kısa tarihi içinde hep siyasetin dışında bir alana yerleşmeye zorlanmış ve

TKB’nin mücadelesi reddedilmiş, görmezden gelinmiş, alaya alınmış ve

susturulmuştu. Hatırlayalım, Hüseyin Cahid, KHF girişimi için Fırka adını

kullanmanın “anlamsız” olduğunu belirtmiş, KHF’nin tüzüğünde siyasi haklar
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mücadelesi açıkça yer alıyor olmasına karşın bunu görmezden gelerek amacı

“kadınların fikri ve içtimai tealisini sağlamak” olarak tanımlamış ve kendi

tanımladığı alan içinde hareketi “tehlikesiz” kılmıştı.

TKB, devleti yöneten kadrolar tarafından siyasetle uğraşmayan bir örgüt

olarak konumlandırılmak istenmiş, TKB’nin siyasal haklar mücadelesi anlamsız

olarak nitelendirilmişti. Anlamsızdı, çünkü kadınlar siyasal haklarını TKB çatısı

altındaki bir mücadele sonucunda değil, zamanı geldiğinde, bu haklar

kendilerine bahşedildiğinde edineceklerdi.

Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesinden sonra ise bu söylem

bir anda değişir ve TKB birdenbire kadınların siyasal hakları için mücadele eden

bir örgüt olarak görülmeye başlanır. Cumhuriyet’in, kadınlara seçme ve seçilme

hakları verildikten sonra başlattığı bir anketin, söylemin nasıl değiştirilmeye

çalışıldığının açık bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. 1935 seçimlerindeki

adayların, aday olması düşünülenlerin ve ikinci seçmenlerin katıldığı “Kadın

Saylav Olursa” isimli ankette yer alan sorulardan biri Kadınlar Birliğinin gerekli

bir örgüt olup olmadığıdır. Ankete katılanların geneli TKB’ye gerek kalmadığını

çünkü kadın ve erkeğin tam eşitliğinin sağlandığı cevabını verir (aktaran Türker-

Tekin, 2002: 39).

1935’e gelene kadar TKB’nin eylemleri bilinçli bir şekilde, hiçbir zaman

siyasal haklar mücadelesi olarak görülmemiş ve siyasal alana girme girişimleri

devamlı baltalanmışken, kadınlara siyasal hakları verildikten sonra neden

erkeklerin söylemi bir anda değişmiş ve TKB’yi kadınların siyasal hakları için

mücadele veren, ve siyasal haklar elde edilip tam eşitlik sağlandığına göre de

artık varlığına gerek kalmayan bir örgüt olarak göstermeye başlamıştır? Üstüne

üstlük, TKB içindeki tasfiyeden sonra Birlik gerçekten de siyasal haklar

mücadelesi vermeyen bir örgütlenme haline gelmişken. Tekrar hatırlayalım,

tasfiyeden sonraki dönem Birliğin başkanlığını yöneten Latife Bekir, kadınların

siyasal hakları için mücadele etmeyi “hayaller peşinde koşmak” olarak
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nitelemişti. Oysa kadınlara seçme seçilme hakkı verildikten sonra hem Birlik,

hem basın TKB’nin peşinden koştuğu “hayaller”e artık ulaştığı söylemini

geliştirdi. Peşinden koşulan “hayaller” artık gerçek olduğuna göre, peşinden

koşulacak bir şey de kalmamıştı ve TKB’nin varlığı sorgulanır olmuştu. Bu

sorgulama, TKB’nin kapatılmasının ve CHP tarafından içerilmesinin önünü

açmış, hem de bunu baskı değil ‘gönüllülük’ üzerinden, “sevinç” içinde kendi

örgütlerini fesheden kadınlar eliyle gerçekleşmişti. Kadınlara seçme seçilme

hakkı verilmiş ve onlara politika içinde alan açılmış ama aynı anda, örgütün

kapatılması ile birlikte bu alan sadece CHP ile sınırlı tutulmuş ve kadınların parti

dışında politika yapmaları engellenmişti.

Mete Tunçay, Türk Ocakları’nın kapatılması ile ilgili olarak, Ocak

yöneticileri ve üyelerinin CHF üyesi olduğu düşünüldüğünde, meselenin sadece

CHF çatısı altında birleşmek olamayacağını ancak istenmeyenin, CHF’den

bağımsız bir örgütün varlığı olması gerektiğini yazar (Tunçay, 1981: 298).

TKB’nin ‘kapattırılma’ süreci açısından Mete Tunçay’ın yorumuna katılıyorum.

En azından TKB açısından söz konusu olanın sadece parti çatısı altında

birleştirme olmadığı açık çünkü kaygı bu olsa idi, 1926 yılında TKB’nin

CHP’ye üyelik için başvurusu kabul edilirdi.

 Tüm çıkarları parti çatısı altında toplamanın yanında, parti dışında bir

çıkar savunusu ve parti dışı bir örgütlenmeye (parti tarafından organize edilen

meslek birlikleri haricinde) karşı da birer eylem olan bu korporatist

uygulamaların ilgi çekici yönü, kamuoyuna yansıtılan genel görüntüsünün

zorlama olmadan, gönüllü ve hatta olması gerektiği şekliyle –doğal sonuç

olarak– yapıldığı olmuştur. Her seferinde söylemin “artık işlevini tamamladı”

üzerinden ilerlemesi, kapatılmayı/ kendi kendini kapatmayı ‘doğal bir son’

haline getirir. TKB’nin işlevini tamamlaması da, her ne kadar hiç bir zaman

politik bir örgüt olarak görülmek istenmemiş ve tasfiyeden sonra aslında

apolitikleşmiş olsa da, ancak kadınların siyasal haklarının verilmesi üzerinden en

meşru biçimiyle kurgulanır. TKB işlevini tamamlamıştır çünkü tüm yetim
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çocuklarımızın bakımı sağlanmıştır ya da eğitilmemiş köylü kadınımız

kalmamıştır gibi bir söylemin hiçbir meşruiyeti olamayacağına göre, TKB’nin

kapatılmasının meşruiyet zemini ancak kadınlara siyasal haklarının verilmesi ve

bu sayede “tam eşitliğin sağlanması” üzerinden kurulabilirdi. Elbette ki, sırf

TKB kapatılabilsin diye kadınlara siyasal haklar verildi demek istemiyorum

ancak, siyasal hakların verilmesiyle eş zamanlı olarak kadın örgütlülüğünün

engellenmesinin birlikte düşünülmesi ve kadınlara oy hakkı vermenin,

kadınların bağımsız örgütlenmelerinin engellenmesinin meşru bir aracını

sunduğu ölçüde politik olduğunun da gözden kaçırılmaması gerekiyor.

Son olarak, korporatizmin başka bir özelliği üzerinden, TKB’nin başına

gelenler değerlendirilebilir. Enteshami ve Murphy (1996), Orta Doğu’daki tek

partili korporatist devletler üzerinde yaptıkları çalışmalarında korporatizmin

“böl ve yönet” mantığından bahseder. Çıkarların savunulabileceği tek meşru yer

olarak partinin görülmesi, parti içine nasıl ve ne şekilde girilebildiği sorusunu

beraberinde getirir. İçine girilen parti hiyerarşik bir örgütlenmedir ve parti

tarafından içerilen çıkar grubunu oluşturan üyeler parti içine değişik konumlarda

dahil olurlar. Bu ise, çıkar grubunu savundukları çıkarlar üzerinden ortaklaşan

bir grup olmaktan çıkarıp, parti içinde bulundukları hiyerarşik konum üzerinden

ayrıştıran bir etki yapar. Çıkar grubu içerilir ama artık bir çıkar grubu olmaktan

da çıkartılır çünkü parti hiyerarşisi içinde artık birbirleriyle yarış halinde olan

insanlardır. Partinin hiyerarşik örgütlenmesi, hangi kadının hangi konumdan

Partinin bir üyesi olacağı sorununu gündeme getirir. Kadınlara Parti içinde

açılan alana, pazarlığı yapan kadınlar yerleşir ve bu alanı kendileri için

muhafaza etmeyi de, yine giriştikleri ataerkil pazarlık sonucu elde ettikleri

koruma ile sağlarlar. Geriye ne parti dışı bir kadın örgütlenmesi ne de parti

çıkarları dışında bir çıkar kalır.

Sonuç olarak, kadınlara oy hakkı verilmesi, kadınları yeni cinsiyet rejimi

içerisinde devlete bağlamanın siyasal alanda gerçekleşen başka bir boyutunu

sunar. Bu süreç, korporatist devlet yapısı içinde, kadın örgütlülüğünün önünü
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tıkayıcı bir biçimde sonlanır ve bu, devlete bağlanan kadınların devletle olan

bağlarını sıkılaştırır. Ancak oy hakkının verilmesi, devlet eliyle gerçekleşen tek

taraflı bir süreç olarak görülmemeli. Girişilen ataerkil pazarlık, hem devletin

hem de kadınların neler elde edeceğini belirliyor ve her ne kadar TKB içinde

pazarlığa girişen kesim, bunu TKB içindeki mücadeleci kesimi tasfiye etmeleri

sayesinde yapmış olsa da, onlara pazarlık gücünü veren esas olarak pazarlık

öncesindeki mücadeledir. Ancak böyle bir mücadelenin varlığı devleti pazarlık

masasına oturtur.

Buraya kadar anlatılanlar, TKB’nin politik bir kadın örgütü olarak var

olabilme mücadelesi ve bu mücadelenin her seferinde farklı araçlarla –bastırma,

görmezden gelme, ciddiye almama, zor kullanma– bertaraf edilmesinin kısa bir

tarihini sundu. Ancak, TKB’nin tarihi burada bitmiyor. 1949 yılına gelindiğinde,

1935 yılında Birliği “sevinç” içinde kapatan Latife Bekir’in de aralarında

bulunduğu bir grup kadın TKB’yi tekrar kurar ve TKB, CHP içinden, ‘bağımsız’

ve ‘siyaset ilgisi olmayan’ bir örgüt olarak dışarı çıkar.
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II. BÖLÜM: TKB’NİN (YENİDEN) KURULUŞU: DEVLET

EKSENLİ GELENEKSEL KADIN ÖRGÜTLÜLÜĞÜ

II. 1. TKB’nin (Yeniden) Kuruluşu

1949 yılına gelindiğinde TKB, Birliğin şimdiki kadrosunun diliyle

söyleyecek olursak ‘yeniden’, Birliğin o dönemki kadrosunun diliyle söyleyecek

olursak da ‘ilk kez’ ‘bağımsız’ bir kadın örgütü olarak kurulur. Birliğin 1949

yılındaki kurucu kadrosu Mevhibe İnönü, Latife Bekir Çeyrekbaşı (CHP İzmir

Milletvekili), Makbule Dıblan (CHP Seyhan Milletvekili), Mebrure Aksoley

(CHP Ankara Milletvekili), Kamile Erim (Nihat Erim’in eşi), Neriman Sirer,

Aliye Beyazıt, Laima Fenmen ve Mediha Eldem’den oluşur. Girişimi başlatan

Mevhibe İnönü’dür ve Birliğin fahri başkanı seçilir (Başbakanlık Basın Yayın

Enformasyon Müdürlüğü, Ayın Tarihi, Nisan 1949). Birlik, tüzüğünde, kuruluş

amaçlarını şu şekilde sıralar:

Madde 3 – Birliğin Gayesi: Türk İnkılabının kadınlara sağladığı hakları
korumak; Türk kadınlarının kültür alanında yükselmelerini temin
etmek; kadının Türk demokrasisinde hak, vazife ve mesuliyet
anlayışının inkişafına hizmet etmek; kadınlık aleminde vuku bulacak
yaraların önüne geçmek; dünya kadınlık alemiyle temaslar temin
ederek, Türk kadınlığının bugünkü başarılarını, kanunlarımızın Türk
kadınlığına temin ettiği eşitliği ve aziz vatanımızın çeşitli güzelliklerini
ve değerlerini dünyaya tanıtmak; milletler arası kadınlar kongrelerinde
erkeklerle eşit haklara sahip olmayan diğer milletler kadınlarının da eşit
haklara kavuşması için gereken mesaiyi sarf etmek (TKB Tüzüğü,
1951)8.

Birliğin yeniden kuruluşu sırasında rol alan ve 1949’daki ilk yönetim

kurulunu oluşturan kadınlara bakıldığında, TKB’nin birinci evresinde Birlik ile

                                                          
8 Birliğin 1949 yılında yeniden kurulmasından sonra, TKB’ye ait elimdeki en eski tüzük 1951
tarihini taşıyor. Tüzük üzerinde, dönemin Cemiyetler Kanuna göre yapılmış düzeltmeler
işaretlenmiş.  Genel Kurullar iki yılda bir yapıldığı ve tüzük değişikliği ancak Genel Kurulda
gerçekleştirilebildiği için, bu tüzük üzerinde işaretlenmiş değişiklikler, 1949 yılındaki kuruluş
tüzüğünde yapılan ilk değişiklik oluyor. Bu nedenle işaretsiz maddelerin kuruluş tüzüğü ile aynı
olduğu sonucuna varılabilir.
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bağlantısı olan isimlerle karşılaşılır. Latife Bekir Çeyrekbaşı, Birliği 1935

yılında “sevinç içinde” fesheden TKB Başkanı, 1949 yılında kurulan TKB’nin

de Genel Başkanı olur. Aşağıda daha ayrıntılı olarak tartışılacağı üzere, aslında

1949 yılı ilk kez kurulan bir TKB’den çok, tekrar kurulan bir TKB’nin

faaliyetlerine başladığı yıldır. Böyle düşünüldüğünde ise bu kuruluşu, 1935

yılında ‘kendini feshederek’ CHP’ye katılan bir örgütün, 1949 yılında kendini

tekrar Parti dışında ‘bağımsız’ bir örgütlenme olarak tesis etmesi şeklinde

görmek mümkün olur. Hem de, yoğunluğunun derecesi çok net olmamakla

birlikte belirli bir baskı sonucu parti ile birleşen örgüt, bu sefer de partinin Genel

Başkanının eşinin öncülüğünde parti dışına çıkmaktadır. Peki ne olmuştur da

parti dışında hiçbir örgütlenmeye izin vermeyen ve her türlü örgütlenme

girişimini bastırarak partiye dahil etmeye çalışan bir politika, parti dışında bir

örgütlenme tesis etmek için kadınları mobilize etmeye girişmiştir? Kadınların

‘partiden bağımsız’ örgütlenmeleri neden önemli olmuştur?

Aslında gelişmeler 1949 yılından biraz öncesine dayanıyor. İkinci Dünya

Savaşının bitmesinin ardından Türkiye’de çok partili yaşama geçileceğinin

ipuçları belirmeye başlar. İsmet İnönü, 1 Kasım 1975 tarihinde yaptığı

konuşmasında sistemdeki temel eksikliğin bir muhalefet partisinin yokluğu

olduğunu belirtir ve yeni bir partinin kurulmasına yeşil ışık yakar. Bu

demokratikleşme girişimlerinin arkasında büyük oranda İkinci Dünya Savaşı

sonrası ortaya çıkan uluslararası siyasi manzaranın etkisi olduğu söylenebilir.

Türkiye, savaş sırasında önce tarafsız bir tavır sergiler ancak savaşın sonlarına

doğru Almanya ile ilişkilerini keser ve ardından  müttefiklerin tarafında savaşa

girer. Savaş sonrasında Sovyetler Birliği, Türkiye ile arasında yaptığı ve 1945’te

süresi dolan dostluk anlaşmasını yenilemeyeceğini bildirir. Ardından, 1878-1918

arasındaki dönemde Ruslara ait olan Kuzey Anadolu’daki yerlerin iadesini ve

boğazlarda birleşik bir Türk-Sovyet askeri gücünün bulundurulmasını talep eder.

Bu talepler Türkiye açısından kabul edilemez olmakla birlikte reddedebilmesi

için uluslararası desteğe ihtiyaç vardır. Özellikle ABD ve İngiltere’nin bu

konuda Türkiye’yi desteklemesi hayati önemdedir. Sina Akşin (1998: 13), ABD
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ve İngiltere’nin Türkiye’ye karşı olumlu bir bakış geliştirmelerini sağlama

amacının çok partili hayata geçişte en önemli nedenlerden biri olabileceğini

söyler (Akşin, 1998: 13). Bunun yanında ABD’nin komünizm tehlikesine karşı

uygulamaya soktuğu ve en büyük yararlanıcılarından birinin Türkiye olacağı

Marshall Planı da ABD’ye karşı Türkiye’nin imajını yükseltme çabalarının

nedenlerinden birini oluşturur. Dönemin liderleri, “Amerikan siyasal ve askeri

desteğinden ve Marshall planından tam olarak yararlanmak için, Amerikalıların

çok önem verdiği siyasal ve ekonomik ülkülere (demokrasi ve serbest girişim)

daha dikkatli şekilde uymanın Türkiye için yararlı olacağını anlamışlardı”

(Zürcher, 1995: 304). Bunun yanında ülke içinde de tek partili yapıya ve baskıcı

yönetime olan eleştiriler çoğalmış ve savaş döneminin ekonomik sıkıntıları da

bunun üzerine eklenince halkın huzursuzluğu  giderek artmıştı.

Bu gelişmeler demokratikleşme yönündeki girişimlerin temel

tetikleyicileri olur ve CHP dışında başka partilerin kurulması İnönü tarafından

desteklenmeye başlanır. Ancak bu demokratikleşme hareketinin de, reformlar

gibi, tepeden inme bir yanı vardır. Aynı reformlar gibi çok partili hayata geçiş de

yine CHP eli ile yapılması gereken bir girişim olarak görülür. Bunu en iyi,

aslında Ağustos 1945’te CHP dışında bir parti, Milli Kalkınma Partisi, kurulmuş

olmasına rağmen İnönü’nün konuşmalarında hâlâ bir muhalefet partisinin

eksikliğinden bahsediyor olması anlatıyor. Sina Akşin bu olayın, İnönü’nün çok

partili hayata geçişin CHP içinden ayrılacak bir grubun eliyle yapılması

konusunda ısrarlı olduğunun göstergesi olduğunu söyler. “CHP’lilerin işin

başında olması, kurulacak partinin Atatürkçülük yolundan kolay kolay

sapmaması hususunda teminat olacaktı” (Akşin, 1998: 13). Bu aynı zamanda

döneme hakim olan ‘eğer yapılacaksa biz yaparız’ tutumunun da bir sonucudur.

Bir yandan demokratikleşme girişimleri başlatılırken bir yandan da bu

girişimlerin CHP’nin kontrolünde gelişmesi sağlanmaya çalışılıyordu. “İnönü

sadık ama esasen güçsüz bir muhalefet oluşturmak istemişti” (Zürcher, 1995:

316).
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   7 Ocak 1946 tarihinde, CHP’den ayrılan bir grup tarafından Demokrat

Parti’nin (DP) kurulması ile Türkiye’de, yokluğundan yakınılan muhalefet

partisi bulunmuş oldu. DP’nin kurulmasından sadece altı ay sonra

gerçekleştirilen ilk seçimlerde DP, CHP karşısında ezici bir mağlubiyete uğrasa

da Türkiye’nin siyasal hayatında bundan sonraki dönem için, seçmen kitlelerinin

oy verebileceği, birbiri arasından seçim yapabileceği partiler yer almaktaydı.

Birliğin 1949 yılında yeniden kurulmasını, o sırada Türkiye’de esmeye

başlayan demokratikleşme rüzgarından ayrı düşünmemek gerekir. TKB’nin

yeniden kuruluşunu değerlendirirken üzerinde durulması gereken birinci

faktörün CHP’nin bir yandan demokratikleşmenin önünü açarken bir yandan da

bunu kendi eli ve kontrolü ile gerçekleştirmeye çalışması tutumu olduğunu

düşünüyorum. Zira aynı tutum TKB’nin CHP içinden çıkıp (aynı DP gibi)

bağımsız bir örgütlenme haline gelmesi sürecinde de gözlemlenebilir. Bir

yandan demokratikleşmenin bir gereği olarak sivil bir kadın örgütlenmesinin

önünü açan CHP, bir yandan da ‘eğer bir kadın örgütü gerekiyorsa onu da biz

yaparız’ tutumunu sergiler ve bu sayede kontrolü elinden bırakmamış olur.

TKB’nin yeniden kuruluşunu değerlendirirken üzerinde durulması

gereken ikinci nokta ise DP muhalefetinin başlamasıyla birlikte ülkenin siyasal

hayatında yaşanan değişmelerdir. DP ilk kurulduğunda parti programı hemen

hemen CHP’ninki ile aynıdır. DP de altı ilkeyi benimser ve reform sürecine olan

bağlılığını belirtir. Aslında bu, CHP içinden çıkmış bir partiden beklenilebilecek

bir tutumdur ama bu durum, “parti henüz yeniyken ve üye sayısı olarak küçük

bir grupla sınırlıyken geçerliydi. DP büyüyüp illere yayılırken, parti niteliğini de

değiştirmeye başladı. Partinin tek varlık nedenini tek partili devlete düşmanlık

olarak gören halk, Parti’ye katılıyordu” (Ahmad, 1992: 28). Halktaki tepkinin

farkında olan ama bu derece yoğun olması karşısında şaşkınlığa düşen CHP, bu

durumda, geniş kapsamlı bir liberalleşme başlatarak DP’nin başarı şansını yok

etmeye girişir.
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DP’nin kontrollü bir muhalefet partisi olarak kurgulanmış olmasına

rağmen tek parti rejimi ve baskısından rahatsız olan herkesin partisi olmaya

başlaması TKB’nin kuruluşundaki ikinci önemli etken olarak görülmelidir.

TKB, bir sivil toplum örgütü olarak, demokratikleşme girişimleri içinde sivil

alanın genişletilmesinin bir parçasıdır. Ancak bir yandan da bir kadın örgütü

olarak sivil alanda kadınların mobilize edilmesinin bir aracıdır.

Demokratikleşme girişimleri sivil alanın genişletilmeye başlamasını anlamamız

açısından önemli olmakla birlikte neden bu alana kadınların da yerleştirilmek

istendiğini anlamamız için yeterli değil.

DP’nin kurulmasının ardından tepeden inme reformlardan rahatsız olan

halkın büyük bölümünün destek verdiği bir parti haline gelmesi hem CHP’nin

karşısında umduğundan farklı bir muhalefet partisi bulmasına neden olmuş, hem

de halktan gelen tepkinin boyutlarını göstermişti.  Bu durumda, kadınlar iki

açıdan önemli hale gelir. Birincisi  eskiden simgesel bir anlamı olan kadınların

oylarının bundan sonra pratik kimi sonuçları da olabilecekti. Sonuçta, aşağı

yukarı nüfusun ve seçmen kitlesinin yarısını oluşturan kadınların oy vermesi,

simgesel bir ritüelden öte, etkin sonuçları olabilecek bir eyleme dönüşmüştü ve

değer kazanmıştı.  Buna bir de kadınların, milliyetçi hareketler içindeki “cahil”,

“güvenilmez” “milletin asimilasyona en açık parçası olma” imajları eklenince,

mobilize edilmesi gereken önemli bir kesim haline gelirler. Bu ise bizi TKB’nin

1949 yılında yeniden kurulurken sıraladığı amaçlarından birine, “kadının Türk

demokrasisinde hak, vazife ve mesuliyet anlayışının inkişafına hizmet etmek”

hedefine götürür.

İkincisi, baskıcı reformlara gelen tepkinin boyutları bu kadar geniş

olunca, bu sefer de kadınların milliyetçi modernleşme projesi içindeki diğer

imajı, ‘modernleşmenin en önemli gösterenleri olmaları’ işin içine girer ve

kadınların mobilizasyonuna bir neden daha eklenir. Milliyetçi modernleşme

projesinin kapsamında gerçekleştirilen reformların başarısının en çok kadınların

hayatlarındaki iyileşmede görülebilir olduğu fikri, reformların bekçiliğini yapma
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görevini de kadınlara yükler. Madem ki bu reformlardan en çok faydayı kadınlar

sağlamıştır, o halde onu koruyacak ve daha geniş kitlelerce benimsenmesini

sağlayacak olanlar da onlardır. Reformları tehlikeye düşürebilecek her türlü

girişim, söylem düzeyinde, bir anda kadınların özgürlüğünü elinden almaya

çalışan bir girişim haline gelir ve milliyetçi modernleşme projesini savunmak ile

kadın haklarını savunmak birbiriyle aynı olguymuş gibi düşünülür. Bu bizi

TKB’nin amaçlarının ilkine, “Türk inkılabının kadınlara sağladığı hakları

koruma” misyonuna götürür. O zamana kadar dış ülkelere ‘Türk

modernleşmesinin şampiyonluk kupalarından biri olarak gösterilen’ bir olgu

olan kadın hakları, artık ‘korunması gereken’ bir olgu haline dönüşmüştür.

Kadın haklarını ‘vermiş’ olmakla övünen kadrolar, kadın haklarının korunmasını

kadınların üzerine yükler ve bu amaçla kadınları mobilize etmeye girişir.

Milliyetçi modernleşme ideolojisi ile kadın hakları arasında kurulan sıkı bağlantı

ise,  kadınların milliyetçi modernleşme projesi ve reformlarının savunusu için de

mobilize edilmesini sağlamış olur. CHP kendi içindeki kadınları mobilize

ederken, parti içinden mobilize edilmiş kadınlar diğer kadınları mobilize

edeceklerdir. Üzerinde sonradan durulacağı gibi, bu mobilizasyon süreci ve

amacı TKB’nin kimi özelliklerini de belirleyen temel unsurlardan biri haline

gelir ve kadın hakları savunusu ile milliyetçi modernleşme projesinin savunusu

arasında kurulan sıkı bağlantı TKB’nin hem söyleminde hem de yapıp

ettiklerinde günümüze kadar değişmeden devam eder.

Aslında, kadınların bu şekilde mobilize edilmesi/yönlendirilmesi sadece

Türkiye’de değil, dünyanın çoğu yerinde ve birbirinden farklı siyasal rejimlerde

ortak bir nokta olarak karşımıza çıkar.  Molyneux (1998: 228), kadın

örgütlenmelerini gösterdikleri eylemlilik biçimlerine göre, “bağımsız”, “ilişkili”

ve “yönlendirilmiş” olmak üzere üçe ayırır. Yönlendirilmiş örgütlenmeler, TKB

örneğinde olduğu gibi, daha üst bir kurumsal otoriteye bağlıdır ve politik

kurumların ya da hükümetin kontrolündedir. Hedefleri, yüksek otoritenin

hedeflerini gerçekleştirmenin araçları olanlar dışında, kadınların çıkarları

doğrultusunda belirlenmiş hedefler değildir ve/veya hedefleri kadınlarla ilgili
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olsa bile, gündemlerini belirleme gücü kendilerinde değildir. Yönlendirilmiş

kadın eylemliliğinin özellikle milliyetçi modernleşme hareketlerinde ortaya

çıkan bir biçiminden bahseder ve bu hareketlerin bir yandan kadınları “kendi

çıkarları ve isteklerini savunmaları için cesaretlendirdiği”ni, diğer yandan da “bu

çıkar ve ihtiyaçların parti ya da üst otorite tarafından belirlenip kadın

çıkarlarının alternatif hiçbir tanımlamasına ya da bağımsız kadın

örgütlenmelerine izin verilmediği”ni söyler. “Kadın örgütleri devlet otoritesine

bağlanır ve eylemleri parti tarafından yönlendirilir” (Molyneux, 1998: 230).

Sonuçta TKB’nin savunmaya giriştiği kadın hakları “Türk inkılabının kadınlara

sağladığı” haklardır ve henüz sağlanmamışlar için girişilecek bir mücadelenin

sözü edilmez. Mesele eşitlik için mücadele etmek değil, ‘sağlanmış eşitliğin

korunması’dır. Kadınların çıkar ve ihtiyaçları milliyetçi modernleşme projesinin

içindekilerle sınırlı tutulur ve başka türlü bir tanımlama yapılmaz.

 Nadje Al-Ali ise, Molyneux’nün modernleşmeci milliyetçi hareketler

için söylediklerinin bir benzerini Orta Doğu’daki müslüman devletler açısından

tartışır ve özelikle müslüman devletlerdeki reformist hareketlerin İslami bir

meydan okuma ile karşılaştıklarında, “bu reformist hareketlerin İslami bir

meydan okumaya karşı gücünü ve meşruluğunu yeniden yerleştirmek için

girişecekleri sivil topluma alan açma çabalarında, kadın örgütlerinin, bu çabalara

ilk cevap verecekler arasında yer aldığı”nı yazar (2005: 218). Ancak mesele,

milliyetçi modernleşme hareketleri ya da bunların karşısına çıkan dini

tepkilerden çok aslında devletin otoriter karakteri ile ilgilidir çünkü kadınların

benzer biçimlerde mobilizasyonu sadece milliyetçi modernleşmeci hareketler

içinde değil, İslami, sosyalist ya da militarist devlet örgütlenme biçimlerinde de

görülür. “Otoriter devletlerde (…) sivil kadın örgütleri, isimlerinin yarattığı

izlenimin tersine, her zaman o kadar da sivil değildir. Gerçekten de, çoğu

ülkede, sivil toplum örgütü olarak kayıt altına alınmış örgütler genellikle devlet

aygıtı ile bağlantılı kadınlar tarafından ya da kimi durumda doğrudan devlet

tarafından kurulur ve kontrol edilir” (Al-Ali, 2005: 222).



52

Dünyanın çoğu yerindeki otoriter rejimlerde, bazen devletin teşviki ile

partili ya da devletle bağlantılı kadınlara kurdurulan, bazen doğrudan devlet

tarafından kurulup devletin atadığı kadınlar tarafından yönetilen kadın örgütleri

ile karşılaşmak mümkün. Örneğin, Polonya’da İkinci Dünya Savaşının hemen

ardından, Ağustos 1945’te büyük oranda Komünist İşçi Partisi üyesi kadınlar

tarafından girişimi başlatılan ve başkanlığına Sovyetler Birliği’nde oluşturulan

Polonya Ordusu’na politik danışmanlık yapan bir kadının getirildiği Polonya

Kadınlar Birliği kurulur.  Polonya Kadınlar Birliği, Komünist Parti tarafından

desteklenir ve devletten ödenek alır. Polonya Kadınlar Birliği’nin TKB ile başka

bir benzer yanı daha var: Polonya’da, savaştan önce aynı isimde bağımsız bir

kadın örgütü bulunur ancak sonradan kapatılır. Savaştan sonra aynı isimle ve

Komünist İşçi Partisi’nin desteği ile kurulan örgütün ise, savaştan önce aynı

isimle faaliyette bulunan örgütle hiçbir bağlantısı kurulmaz. Her iki

örgütlenmenin içinde yer alan kadınlar bile, iki örgüt arasında bir bağ kurmaz.

Slawka Walczewska (1994: 74), Polonya Kadınlar Birliği ile ilgili makalesinde,

savaştan önce kurulmuş bağımsız örgütlenmenin unutturulmasının yanında her

iki örgütlenmenin içinde yer alan kadınların 1945 öncesi hayatlarının da

unutturulduğu ve sanki bu kadınların hayatları 1945’te başlamış gibi

davranıldığından bahseder. Aynı durum, ilerleyen sayfalarda görüleceği üzere,

TKB’nin her iki evresi içinde de yer alan kadınlar açısından da geçerlidir. Bu

kadınların da hayatları sanki 1949’da başlamış gibi, ondan öncesi görmezden

gelinir, hem de kadınların bizzat kendileri tarafından.

  Diğer bir örnek İran Pehlevi Devletinde bulunabilir. İran’da Rıza Şah

ile girilen dönemde, 1930’ların ortalarına gelindiğinde bir yandan tüm bağımsız

kadın örgütleri kapatılır, bir yandan da kız çocukların okutulması, kadınların

yüksek öğrenimlerinin teşvik edilmesi, kadınlara devlet bürokrasisinde iş imkanı

sağlanması, kamusal alanda kadınlara alan açılmaya başlanması gibi reformist

uygulamalara girişilir.  Kadın örgütlerinin kapatılmasından bir süre sonra ise

devlet destekli İran Kadınlar Birliği kurulur ve Şah’ın kız kardeşi Eşref Pehlevi

Birliğin başkanlığını yürütür. Modernleşmeci Pehlevi Devletinin yıkılmasından
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sonra kurulan İran İslam Cumhuriyeti’nde de kadınların farklı amaçlarla aynı

mobilizasyon sürecinden geçirildiğini görebiliriz. Şu anda İran’da Kadın

Güvenlik Birliği olarak adlandırılabilecek devlet destekli bir kadın örgütü,

sokaklarda kadınların İslama uygun hareket etmesi ve giyinmesi konusunda

denetim uygulamaktadır (Sedghi, 1996). Irak’ta Ba’as Partisi, iktidara

gelmesinin hemen ardından, 1968 yılında Irak Kadınlar Federasyonu’nu kurar ve

Federasyon partinin kadın kolu şeklinde çalışmaya başlar. Ürdün’de bütün kadın

örgütlerinin, hanedan ailesi, özellikle de Kral Hüseyin’in kız kardeşi tarafından

girişimleri başlatılır ve yönetimleri sürdürülür. Zimbabve’de ZANU Kadınlar

Birliği devlet tarafından desteklenir ve örgütün başkanlığını başbakanın eşi

yürütür. Georgia Waylen (1996: 11), Zimbabve örneğinin Afrika’daki çoğu tek

partili rejimlerde karşılaşılan bir durum olduğunu söyler ve devlete bağlı kadın

örgütleri kurulması ya da var olanların devlete bağlı hale getirilmesi yolu ile

Afrika’da, kadınların politik katılımından çok rejime temel sağlanmaya

çalışıldığını belirtir. Şili’de Pinoşet’in iktidarı ele almasından sonra kaybolan

yakınlarının bulunması için kadınlar örgütlenmeye başlayınca, Pinoşet de Şilili

Anneler Merkezi’ni kurdurur ve  merkez bünyesindeki gönüllü kadınlar bir

yandan kadınların sorunlarıyla ilgilenmeye çalışırken bir yandan da militarist

rejimin propagandasını yaparlar.

Kadınların bu tarz mobilizasyonu yukarıdaki örneklerle sınırlı değil ve

dünyanın başka bir çok yerinde karşılaşılabilir bir olgu. Yukarıdaki örneklerle

birlikte TKB’yi değerlendirirsek, bu mobilizasyon sürecinin kimi ortak yanlarını

görebiliriz. Öncelikle mobilize edilmiş ve devlet tarafından desteklenen tüm

kadın örgütlerinin isimlerinin birbirleriyle çok benzer olduğu görülebilir. Hepsi

de ülke içindeki tüm kadınların örgütü olma iddiasındadır ve benzer isimler

kullanır: Türk Kadınlar Birliği, İran Kadınlar Birliği, Polonya Kadınlar Birliği,

Irak Kadınlar Federasyonu… Böyle bir kapsayıcılık iddiası bu oluşumların

örgütlülük düzeyini yükseltir ancak bu yüksek örgütlülük seviyesi hiyerarşik bir

yapılanmayı beraberinde getirir. Örgütün başkanlık müessesesi, devletle ilişkiyi

de kuran ve genelde devlet aygıtı ile yakın ilişki içinde olan kadınlar tarafından
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yürütüldüğünden oldukça güçlü bir kurumdur. Başkanlık böyle güçlü bir olgu

olunca, genel başkanların değişmesi oldukça nadir görülür ve genel başkanlık

için büyük mücadeleler yaşanır. Aşağıda değinileceği üzere, TKB’nin 1949

sonrası tarihi, bir nevi ‘genel başkanlık mücadeleleri’nin tarihidir. Başka bir

ortak nokta devletten mali yardım almalarıdır. TKB’de devletten çeşitli

dönemlerde çeşitli şekillerde maddi destek görür:

“İsmet Paşa bize elli bin lira verdi bütçeden, iki defa aldık zaten
(…).Bunu İsmet Paşa hükümeti zamanında ben meclise gittim
arkadaşlarımla beraber, broşür dağıttım orada bütçeden para çıkması
için (…).Ondan sonra da bütçe komisyonunun başkanı geldi ve
çıkarttılar bize elli bin lira. Onu da verdik. Ama ertesi sene yine
koydular istemeden. Ama Süleyman [Demirel] geldi, anında kesti
(Günseli Özkaya, 24/12/2005 tarihli görüşme, Ankara).

Şimdi bizim Kadınlar Birliğine ben geldiğim zaman, işte üç beş gün
sonra, seksen bin lira borç çıktı, geçmiş dönemin. Haciz geliyor. Aman,
ben şaşırdım. Seksen bin liraya muhteşem evler var. Benim o parayı
şahsen ödeme imkanım yok arkadaş. Bankada da yirmi beş kuruş mu
yirmi beş lira mı, öyle bi para var. Ne yapacağım ben? Yani Kadınlar
Birliği kapanacak. Haciz gelmiş, biz gün almışız. Artık hiç bir çare yok.
İsmet Paşa’ya gittim. Durumu anlattım (…). Neyse, ertesi gün
gönderdim evrağı, örtülü ödenekten ödediler borcu. Hemen ödediler
(Günseli Özkaya, 24/12/2005 tarihli görüşme, Ankara ).

 İleride TKB açısından ayrıntılarıyla tartışılacağı üzere, bu şekilde

mobilize olmuş örgütlerin söylemleri, devlet yönetiminin kadına dair söylemiyle

aynıdır ve iktidar partisinden destek görürler. Yukarıdaki örneklerden TKB’yi

ayıran temel bir nokta, hepsinin tek parti iktidarı altında var olmalarına rağmen

TKB’nin çok partili hayata geçişin arifesinde var olmasıdır. Bu ise Türkiye’de

iktidar değişikliklerinin TKB içinde de dönemsel değişikliklere neden olmasını

doğurur. Buna bir de elden bırakılmak istenmeyen başkanlık makamı eklenince,

TKB'nin tarihi ‘gürültülü TKB kongreleri’nin tarihine dönüşür.

TKB’nin ayrıntılı bir tarihsel incelemesini yapmak şu an için pek

mümkün görünmüyor çünkü Birliğin tüm arşivi, bir Genel Başkanın kendinden

önceki Genel Başkanla mahkemelik olması üzerine adliyeye gitmiş ve



55

söylendiğine göre de kaybolmuş. Sema Kendirci’den önceki döneme ait

elimdeki çoğu doküman Günseli Özkaya’nın kişisel arşivinden derlenmiş

belgeler. Bunun yanında dönemin gazetelerinde de zaman zaman yer alan

haberler doğrultusunda, Birliğin hayatında şimdiye kadar ne oldu ne biti

sorusuna kabaca yanıt verilebilir.

Daha önce de belirtildiği gibi gibi, Birliğin tarihini kavgalı genel

kurulların tarihi olarak değerlendirmek mümkün. Ancak bu kavgaların

Türkiye’de iktidardaki değişimlerle olan bağlantısı Birliğin tarihini Türkiye’nin

siyasal tarihi ile birlikte değerlendirmek gerekliliğini doğuruyor. Birlik 1949

yılında Mevhibe İnönü önderliğinde CHP’li kadınlarca kurulmasının hemen

ardından 1950’de Türkiye’de iktidara DP gelir ve bu iktidar değişiminden sonra

TKB’nin 1951 tarihinde yapılan ilk genel kurulunda yönetim el değiştirir, Genel

Başkanlığa Mualla Anıl gelir. 1953 kongresi olaylı geçer. Otuz beş kişilik genel

yönetim kurulundan yirmi bir kadının istifa etmesi üzerine düzenlenen olağan

üstü genel kurulda bazı TKB üyeleri genel yönetim kurulunun tamamı için

seçim yapılmasını isterken Mualla Anıl buna yanaşmaz ve münakaşalar

yaşanmaya başlanır. 23/4/1953 tarihli Cumhuriyet gazetesi, “Müthiş Bir

Kongre” başlığı ile kongrede yaşananları şu şekilde aktarır:

Çoğunluk olmadığından geçen cumartesi günü toplanamayan Kadınlar
Birliği kongresinde, gürültülerin dehşetinden bugün de hiçbir netice
alınamamıştır. (…)Sert münakaşalar ve çatışmalar arasında anlaşılabilen
cihet bazı üyelerin yirmi bir kişinin değil, genel merkez kurulunun
tümden seçimini istedikleridir. (…) Kürsünün önüne gelen bir bayan
‘Ayıptır yahu kadınlığımdan utanıyorum’ demiş, bir diğer delege de,
kadınlar hamamında bile böylesinin görülmediğini söylemiştir. (…)
Neticede, cumartesi günü toplanacak olan kongrede müzakerelerin
açılabileceği ümidiyle oturumun tadilinden başka çare bulunamamıştır
(“Müthiş Bir Kongre”, Cumhuriyet, 23/4/1953).

Dönemin gazetelerindeki gürültülü kongre haberleri devam eder. Mualla

Anıl kongrede seçilen yönetim kurulunu dava eder ve kazanıp yeniden yönetime

gelir. Bu arada Birlik, 1954 yılında alınan Bakanlar Kurulu Kararı ile kamuya

yararlı dernekler arasına katılır. Ardından, 1955 yılına gelindiğinde, DP İstanbul

Milletvekili Nazlı Tlabar,  TKB Genel Başkanı olur. Yönetime geldiği kongre
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olaysız geçer ve gazetelerde, “kongrenin en ufak bir ses çıkmayan atmosferi”ne

(Parla, Zafer Gazetesi, 22/6/1955) yapılan vurgulara rastlanır9. Ancak bu

dönemde de Birlik içinde kavgalar vuku bulur ve yönetim mahkemeye düşer

(Türemen, 1994: 47). Nazlı Tlabar 1960 yılına kadar başkanlık görevini yürütür

ve 1960 yılında yaşanan darbeden sonra diğer DP’li milletvekilleri ile birlikte

Yassı Ada’ya gönderilir. Darbe sonrası, başkanlık görevini üstlenen Feriha

Öztürk, Cumhuriyet Gazetesinin 22/12/196110 tarihli haberinden anlaşıldığı

üzere, yönetim kurulu kararıyla başkanlıktan uzaklaştırılır. Yerine, darbeyi

gerçekleştiren albaylardan birinin eşi olan ve daha sonra CHP’den milletvekili

olacak Günseli Özkaya TKB genel başkanı olur. Günseli Özkaya’nın da,

yönetim kurulu kararıyla başkan olmasının ardından katıldığı ilk kongre olaylı

geçer:

“Sonra ben evlenip Ankara'ya gelince, beni Ankara'daki arkadaşlar da
tanıdığı için İstanbul'dan, genel başkan olmamı istediler. İlk yıl
istemedim (…). Zaten kocama da söz vermiştim çünkü o tarihte benim
kocam Türkiye'deki bu ihtilali yapan 27 Mayısçılardan, Milli Birlik
Komitesi üyesiydi. Tabii ki onun böyle tarafsız olması gereği, ben
mesela CHP'deki bütün vazifelerimden, İstanbul'daki bir sürü
kuruluştaki görevlerimden, hepsinden istifa ettim. Kadınlar Birliğinden
de istifa ettim, İstanbul'daki başkanlıktan. Buraya geldiğimde artık hiç
bir görev almayacağıma söz verdiğim için arkadaşlarımın teklifini kabul
etmedim. Ama sonra o kadar üstüme düştüler ki, işte şeytan da beni
dürttü, daha önceki heyecanlarım kabardı zahar, hiç kocamla
konuşmadan hanımlara söz verdim. Ve bu büyük patırtı oldu. Çünkü o
zaman gazetelerle çok büyük mücadelem oldu. Biliyor musunuz mesela
bu Demokrat Parti’li hanımlar, eski hanımlar, benim gelmemi hem bir
CHP'li hem de bir ihtilalci karısı olarak, hiç istemedikleri için bir gün
polise, bize hakaret etti demişler. Biz böyle çalışma yaparken,
arkadaşlarım valla biliyor bunları, ve polisleri karşımda görünce
şaşırdım. Ama maksat şöyle resimler çekip, resmim çekildi, polisler
benim karşımda ne oldu diye soruyo(…). Yani bu kadar üstüne
düşülmesi zaten çekilmem içindi, bu işi bırakmam içindi. (…) ben
evlendiğimde kocam meşhurdu fakat beni de CHP'li olarak bilerek
yazdılar, yani bilinen bir insandım. Şimdi, bu şekildeki bir şöhretle de
geldiğim için Ankara'ya, kişisel olarak, tabii muarızlar daha çok
öfkelendiler, çok daha öfkelendiler. Ve böylece büyük bir saldırı
başladı. Şimdi, bu saldırıya ne kadar dayanırsınız, üç ay, beş ay. Ben
dayanamadım daha fazla. Dedim ki bu kongreyi toplarım. Ama
kongredeki delegelerin hiç birini tanımıyorum. Beş altı kişi dışında
hiçbirisini tanımıyorum. Tanıma şansım yok çünkü o ilçeleri, illeri
kongre yapıp toplayana kadar böyle bir saldırıya hiç kimse dayanamaz.

                                                          
9 Bkz. sayfa 75-6
10 Bkz. “Polisin Emniyet Tertibatı Aldığı Kadınlar Birliği Kongresi”, Cumhuriyet, 22/12/1961
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61’di herhalde, kongreyi topladım” (Günseli Özkaya, 24/12/2005 tarihli
görüşme, Ankara).

 Günseli Özkaya’nın Genel Başkanlığı 1980 darbesine kadar sürer ve

1980’de tüm sivil örgütlerin kapatılmasıyla TKB’de kapatılır. Tekrar

açılmasının ardından yapılan ilk seçimlerde Günseli Özkaya CHP milletvekili

olarak TBMM’ye girer ve yerine dönemin başbakanı Turgut Özal’ın eşi Semra

Özal’dan da destek alan Ayseli Göksoy gelir. TKB arşivinin kayıplara karışması

da bu dönemde yaşanır. Günseli Özkaya ile Ayseli Göksoy’un mahkemelik

olması neticesinde bütün evraklar adliyeye gönderilir ve bir daha akıbetinden

haber alınamaz. Ayseli Göksoy da 1995’te DYP’den milletvekili seçilince Birlik

başkanlığından çekilir ve genel kurula kadar geçici olarak başkanlığı Prof. Dr.

Sevim Dinçer Cengiz yürütür. 1996’da yapılan ilk genel kurulda şimdiki TKB

genel başkanı Sema Kendirci seçilir ve bu sefer de Ayseli Göksoy ile Sema

Kendirci arasında bir takım tartışmalar yaşanır:

“Hani bu laf çok komiktir ama bazı siyasiler iktidara geldiklerinde şöyle
bir cümle kurarlar: biz enkaz devraldık. Ben enkaz bile devralmadım
çünkü ben genel başkan olduğumda eski genel başkan bana çok ciddi
tepkiler gösterdi. Benim seçildiğim genel kurulda, seçileceğim genel
kurulda, mensubu bulunduğu partiyle ilgili bir destek mesajının
çıkmasını istemişti. Ben de bir sivil toplum örgütünden böyle bir mesaj
çıkmayacağı görüşüyle, eğer böyle bir şeye kalkarsanız bu seçimden
çekilirim dedim. O gün itibariyle de zaten beni sevmedi ve istemedi. Ve
bana genel başkan olduğum günden itibaren bir tek yazılı metin, bir
arşiv, hani gelen giden evrak defteri bile teslim edilmedi” (Sema
Kendirci, 5/5/2006 tarihli görüşme, Ankara).

Sema Kendirci’nin yönetime gelmesi ile TKB tarihinde farklı bir evre

başlar. Şimdiye kadar devlet iktidarındaki değişikliklere az çok uygun olarak

TKB yönetiminin de değişmesi söz konusu olurken Sema Kendirci ile değişik

bir durum ortaya çıkar. Sema Kendirci CHP üyesidir. Ancak kendisi TKB

yönetimine geldiğinden beri CHP ülke yönetimine gelemez, hatta bir dönem

meclise bile giremez. Ak Parti'nin yönetime gelişi ile de şimdiye kadar TKB

tarihinde görülen parti-Birlik birlikteliği çöküntüye uğrar çünkü başka partilerle

ortaklıklar kurabilen kadınların TKB üyesi olması karşılaşılan bir durumken,
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ileride görüleceği üzere, Ak Parti ile ortaklık kurabilen bir kadının TKB üyesi

olması imkansızdır. Yukarıda başka ülkelerden seçilen örneklerde de ortak bir

nokta olarak karşımıza çıkan ‘yönlendirilmiş kadın örgütü’ ile ‘iktidar partisi’

arasındaki sıkı ilişki şu an için TKB açısından geçerli değildir. TKB, devletten11

aldığı desteğe artık eskisi gibi sahip olmadığı bu dönemde kadın hareketi ile

ilişkiye geçerek kaybettiği desteği kadınlardan aldığı güçle telafi etmeye çalışır.

Bir yandan özellikle feminist kadın hareketi ile girdiği ilişki sonucu kendini

bağımsızlaştırırken bir yandan da artık eskisi kadar devletle ilişki kuramaması

sonucu ister istemez devletten bağımsızlaşmaya başlar. Bu en azından Genel

Merkez düzeyinde geçerlidir.

 II. 2. TKB’li Kadınlar Kendi Tarihlerini Anlatıyor

Buraya kadar yazılanlar TKB’nin kısa bir tarihçesini sunmaya yönelikti.

Elbette ki yapmaya çalıştığım tarihi bir analiz değil ve yazdığım tarihçedeki

boşlukları doldurmak ancak detaylı bir tarihi araştırma ile yapılabilir. Bundan

önceki bölümlerde,  “TKB’nin hayatında şimdiye kadar ne oldu ne bitti”

sorusuna genel hatlarıyla yanıt vermeye çalıştım ama bu soruya bir de TKB’li

kadınların verdiği yanıt var ve iki yanıt arasında farklılıklar bulunuyor.

1935 yılında ‘kendini fesheden’ TKB ile 1949 yılında kurulan TKB

arasında bir süreklilik öngörerek bu tarihi, aynı kurumun tarihi olarak ele alıp

1935’e kadar geçen dönemi birinci ve 1949 yılında tekrar kurulması ile başlayan

dönemi ikinci evre olarak adlandırdım. Oysa ki TKB’nin kendi tarih anlatısında,

süreklilikle kopuş arasında gidip gelmeler var. Gönülden bağlı oldukları ve

kendilerini üzerinden meşrulaştırıp güçlendirdikleri milliyetçi modernleşme

projesinin, KHF girişimi ve TKB’nin birinci evresi sırasında uyguladığı baskıyı

ve yıldırma çabalarını bir yere yerleştirememenin getirdiği çelişkilerle baş

                                                          
11 TKB artık iktidar partisinden destek almamaktadır ancak devlet bürokrasisi içinde
Atatürkçülüğe bağlı bürokratlardan hâlâ destek almaya devam eder. İleride görüleceği üzere,
Birliğin taşra örgütlenmeleri çoğu yerde vali ve vali eşleri tarafından kurulmakta ve kimi
durumlarda da sürdürülmektedir.
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etmeye çalışmanın sonucu olarak kurgulanmış bir söylem söz konusu. Hem ben,

hem TKB’li kadınlar aynı ‘şu an’da durup aynı ‘geçmiş’e bakıyoruz ancak

anlattığımız tarih birbirine benzer yanların yanı sıra birbirinden çok farklı yanlar

da barındırıyor. Ben, araştırmamın üzerinde yükseleceği temelleri sağlamaya

çalışırken onlar, kendi ‘şimdiki’ hallerini meşrulaştırıcı ve ‘gelecek’ dönemlerini

garantiye alıcı bir tarih kurguluyorlar. Bu noktada, Paul Veyne’in (2003:56)

haklı olarak sorduğu soru benim de karşıma çıkıyor: “Eğer olay, olup bittikten

sonra, geçmişte yaşanan şu ya da bu olaylar ile açıklanıyorsa, nasıl olur da

tamamen farklı bir olayın aynı koşullar içerisinde faklı bir yerinden ele alınmış,

farklı bir biçimde yayılmış, farklı bir biçimde algılanmış aynı geçmiş olaylar,

kısaca geçmişe yönelik özen tarafından farklı bir biçimde seçilmiş geçmiş

olaylar (…) ile de açıklanabileceği görmezden gelinir?” Ben de bu

açıklanabilirliği görmezden gelmemek adına, TKB’li kadınların kendi tarihlerini

nasıl kurguladıkları üzerinde durmam gerektiğini düşünüyorum. Bu kurgu

içinde, ulaşılan nihai noktada, “farklı bir biçimde algılanmış aynı geçmiş

olaylar” ile “tamamen farklı bir olay”ın açıklanması söz konusu olacak ancak,

nihai noktaya ulaşmadan önce de, TKB’nin kendi tarih anlatısında gidiş gelişler

ve kimi çelişkiler mevcut.

TKB’nin kuruluş tüzüğünün birinci maddesine göre “merkezi Ankara’da

olmak üzere 13/ 4/ 1949 tarihinde Türk Kadınlar Birliği kurulmuştur”. Tüzüğün

birinci maddesi, TKB’yi 1949 yılında tekrar kuranların kafasında herhangi bir

‘tekrar kurma’ fikrinin olmadığını gösteriyor12. 1949 yılı için düşünüldüğünde,

iki TKB/ TKB’nin iki evresi arasında, TKB’yi 1935 yılında fesheden başkanı ile

1949 yılında kurulduğunda başkanlık görevini üstlenen kadının Latife Bekir

olması gibi canlı, aynı zamanda da isim benzerliği gibi kavramsal bir bağ

bulunmasına rağmen ussal bir bağ bulunmuyor.

                                                          
12 TKB’yi 1949 yılında kuranların, 1924-1935 yılları arasında varlığını sürdürmüş TKB ile bağ
kurmamasına rağmen benim 1949 yılını ‘tekrar kurulma’ şeklinde kavramsallaştırmam zorlama
bir tespit olarak görülebilir ancak ‘tekrar kurulma’ fikrini devamlı yineliyor olmamın cesaretini,



60

Elimdeki veriler arasında, TKB’nin birinci evresi ile bağ kuran ilk metin

“Türk Kadınlarının Haklarının Kısa Bir Tarihçesi” (A Short History of The

Rights of The Turkish Women) başlıklı İngilizce olarak hazırlanmış bir

doküman. Üzerinde yayın yılı belirtilmemiş olmakla birlikte, Birliğin hazırladığı

dokümanları İngilizce olarak da yayınlamaya başlaması Günseli Özkaya’nın

döneminde başlıyor. Bu durumda, yanılma payını saklı tutarak, bu metnin 1961

ile 1983 yılları arasında bir tarihte hazırlandığı söylenebilir. Ancak, bu metin de

TKB’nin tarihini, neye göndermede bulunduğu belli olmamakla birlikte, “1932”

yılı ile başlatır ve şu anda, küçük bir değişiklikle de olsa, üzerinde sıkça durulan

bir söylemi; “Atatürk’ün teşviki ile kurulma” söylemini dile getirir:

Ülkemizde Türk Kadınlar Birliği, ilk olarak, Atatürk’ün teşviki ile 1932
yılında kurulmuş ve faaliyetlerine, kadınlarımızın medeni ve politik
haklarını 1934 yılında elde etmesi ile ara vermiştir fakat, 1949 yılında
yeniden kurulmuştur13.

1964, 1975, 1988 ve 1991 tarihlerinde yayınlanan tüzüklere bakıldığında

ise daha ilginç bir nokta ile karşılaşılır:

Merkezi Ankara’da olmak üzere 14/ 4/ 1946 tarihinde Türk Kadınlar

Birliği kurulmuştur (TKB Tüzüğü, 1964; 1975; 1988; 1991: 1. Madde).

 Dört tüzüğün de birinci maddesinde Birliğin kuruluşunun 14/ 4/ 1946

tarihinde gerçekleştiği belirtilmekte ayrıca, yayın tarihi belli olmamakla birlikte

içeriğinden 1985 yılı sonları ya da 1986 yılı başlarında, yani Ayseli Göksoy’un

başkanlığı döneminde yayınlandığı anlaşılan bir faaliyet raporunda da Birliğin

kuruluş yılı 1946 olarak verilmektedir. 14/ 4/ 1946 tarihinin de, 1932 tarihi gibi,

neye göndermede bulunduğu belirsiz olmakla birlikte en makûl açıklama, bir

                                                                                                                                                                            
sonradan TKB’li kadınların da 1949 yılına ‘tekrar kurulma’ noktası olarak bakacak olmasından
alıyorum.
13 Çeviri bana ait.
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yazım hatasının –13 yerine 14 ve 1949 yerine 1946 yazılması– senelerce

düzeltilmeden devam etmesi olabilir14.

Sema Kendirci’nin 1996 yılında genel başkan olması ile birlikte girilen ve

benim üçüncü evre olarak adlandırdığım dönemde, TKB’nin kendi tarihine dair

anlatısı değişir ve TKB’nin birinci evresi ile bağ kurulması bir yana, bu bağ

devamlı olarak vurgulanır duruma gelir. Diğer bir deyişle, TKB kendi tarihinden

güç almaya başlar:

Yaptıklarımızın tümü seksen yıl önce inanılmaz fedakarlıklarla ve
çalışkanlıkları ile bu Derneği kurarak bize örnek olan aydın ve
mücadeleci kadınlarımıza layık olma çabalarıdır. Cumhuriyet tarihimize
kadın mücadelesinin başarılarını altın harflerle yazdıran bu kadınların
gayretleri olmasaydı bugün bulunduğumuz konumda olmayacaktık.
Onlara, bize devrettikleri ve geleceğimizi aydınlatmaya yarayan meş’ale
için minnet ve şükranlarımızı sunmaktayız (TKB Faaliyet Raporu,
2000-2002: 7).

TKB’nin kendi tarihine dair söylemi değiştikçe, söylemin simgesel

anlatımı da değişir. Daha önce yayınlanan faaliyet raporlarının kapaklarında

sadece Atatürk’ün fotoğrafı bulunurken (bkz. Resim 2.1, 2.2, 2.3), Sema

Kendirci’nin başkanlığa gelmesinden sonra yayınlanmış, 1996-1998 yılları

arasını kapsayan ilk faaliyet raporunun kapağına Atatürk’ün, yanında Nezihe

Muhiddin ve başka TKB’li kadınlarla çekilmiş bir fotoğrafı konulur (bkz. Resim

2.4). Bundan önceki raporların içeriğindeki faaliyetler, kapak sayfasında

Atatürk’e ve bu sayede milliyetçi modernleşme projesine yapılan gönderme ile

meşrulaştırılırken, 1996-1998 yılları arasındaki faaliyetler Atatürk ve TKB’nin

1924’teki ilk kurucularının, milliyetçi modernleşme projesinin sahibi ile kadın

hakları savunucularının, ‘birlikteliği’ üzerinden meşrulaştırılır. TKB’nin logosu

da değiştirilir ve logoda kuruluş tarihi olarak yer alan ‘1946’ tarihi – tüzükteki

yazım hatası logoda da kendine yer bulmuş görünüyor– yerine 1924 yazılır.

                                                          
14 Birliğin şimdiki genel başkanı Sema Kendirci, kuruluş yılı ile ilgili bu hatanın Birliğin
geçmişinin bilinmemesi ve öğrenmek için de çaba gösterilmemesinin bir sonucu olduğunu
söylemekte ve bu dönemi “cahiliye devri” olarak adlandırmaktadır.



62

                         

            Resim 2. 1                                                              Resim 2. 2

                            

            Resim 2. 3                                                               Resim 2. 4



63

Söylemin simgelerinin değişmesinin yanı sıra, söylemi besleyen hukuki

kaynaklarda da değişikliğe gidilir. TKB’nin tüzüğünün kapak sayfasına kuruluş

yılı olarak 1924 yazılır ve Birliğin kurucu üyelerinin, bu kurucu üyeler 1949

yılında TKB’yi yeniden kuran üyelerdir, sıralandığı dördüncü maddesine

aşağıdaki fıkra eklenir:

Birinci fıkradaki kurucu üyelerin yanı sıra, Derneğin ilk kuruluşu, 1924
yılında, Nezihe Muhittin, Latife Bekir Çeyrekbaşı, Sabiha Zekeriya
[Sertel] gibi aydın kadınlar tarafından yapılmıştır. Bu nedenle, halen
faaliyetlerini sürdüren Dernek, bu Atatürkçü ve önder kadınların
kurduğu Derneğin devamı olduğunu kabul eder (TKB Tüzüğü, 2005: 4.
Madde)15.

Tüzüğün dördüncü maddesine yukarıdaki fıkra eklense de, Birliğin kuruluş

yılını gösteren birinci madde 1924 yılını esas almamayı sürdürür. Birinci

maddedeki değişiklik, önceki tüzüklerde kuruluş tarihi olarak verilen 14/ 4/ 1946

tarihinin 13/ 4/ 1949, yani TKB’nin ikinci kez kuruluşunun ‘doğru’ tarihi olarak

değiştirilmesi olur. Birlik tüzüğü, 4. Maddesinde 1924 yılına gönderme yaparak

ve “derneğin devamı olduğunu ‘kabul ederek’” TKB’nin birinci evresi ile bir

‘gönül bağı’ kurar. Fakat, bu birinci evre de KHF girişimi ile değil, TKB’nin

“siyasetle alâkası olmayan bir Birlik” olarak kurulması noktasından itibaren

başlatılır.

TKB’nin bir yandan kendi geçmişi ile bağ kurmasının, bir yandan da bu

bağı TKB’nin tarihi içinde belirli bir noktadan sonrası ile başlatmasının ve

bunun, 1924-1935 yılları arasındaki örgütlenmenin “devamı olduğunu kabul

ederek” kurduğu bir gönül bağı şeklinde olmasının iki nedenden ötürü önemli

olduğunu düşünüyorum. Birincisi bu bağın kurulması, 1949 yılında TKB’yi

                                                          
15 Bu fıkra 1998 tarihinde Tüzüğe eklenmiştir ancak ilk eklendiği haliyle kurucular olarak
Nezihe Muhiddin’i ve Makbule Atadan’ı saymaktadır. Atatürk’ün kız kardeşi olan Makbule
Atadan’ın kurucu üyeler arasında yer almadığı bilgisine sonradan ulaşılması üzerine Atadan’ın
ismi bu maddeden çıkartılır ve Sabiha Zekeriya Sertel ile Latife Bekir Çeyrekbaşı’nın isimleri
eklenir. Makbule Atadan’ın kurucu üyeler arasında olması, Atatürk’ün kız kardeşi olması
nedeniyle, TKB için önemlidir. Bu yanlış bilginin Tüzükten çıkartılmasının ve bununla birlikte
Atatürk’ün kız kardeşinin de TKB tarihinden çıkmasının yerini, Atatürk’ün eşi ile doldururlar ve
tarihçelerine “Derneğin, Atatürk’ün eşi Latife Hanımdan da büyük destek aldığı bilinmektedir”
(TKB Faaliyet Raporu, 2004-2006: 21) cümlesini eklerler.
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yeniden kuranların yaptığının tersine, birinci evrede verilen siyasal haklar

mücadelesini sahiplenmelerinin ve bunun üzerinden güçlenmeye çalışmalarının

bir sonucudur ve bu TKB içindeki bir dönüşüme işaret eder. Oysa, yeniden

kurulduğu 1949 yılında, güç alınan nokta tam da TKB’nin kendini tasfiye etmesi

ile sonlanan dönemle aralarındaki ‘ilişkisizlik’tir. 1949 yılındaki TKB’nin, her

ne kadar aynı ismi taşısa ve çoğunlukla aynı kadınlardan oluşmuş olsa da söylem

düzeyinde 1924-1935 yılları arasında verilen mücadelelerle hiç bir ilişkisi

kurulmaz. O dönem için TKB, modernleşmeci yönetim kadrolarına karşı kimi

hak talepleri ile verilen bir mücadelenin tarafı ve doğal olarak önceden verilmiş

mücadelelerin sahibi değil, tam tersine, yönetici kadroların kadınlara verdikleri

hakları savunan bir aktördür. Kadın hakları mücadelesi, modernleşmeci

kadrolarla TKB’yi karşı karşıya getirirken verilmiş hakları savunma misyonu,

tam da bu haklar modernleşmeci kadrolar tarafından verildiğinden TKB ile bu

kadroları karşı karşıya olmaktan çıkartıp yan yana getirir. TKB, ikici evresi için

düşünüldüğünde, ilk evresi ile arasında olan ‘ilişkisizlik’ten ve bu ilişkisizliğin

onu modernleşmeci kadrolarla ‘yan yana getirişi’nden güç alır.  Üçüncü evresine

gelindiğinde ise TKB, geçmişindeki hak mücadelelerinden güç almaya başlar ve

bu mücadelelere yapılan vurgu onu Türkiye’de 1980 sonrası güçlenen kadın

hareketi ile ‘yan yana’ getirir.  TKB, bir yandan verilmiş hakları koruma

söylemini saklı tutarak modernleşmeci kadrolarla olan birlikteliğini ve bu

birliktelik üzerinden güçlenmesini saklı tutar ama bir yandan da artık güç

alabileceği başka bir unsur daha vardır ve geçmişindeki mücadeleleri

vurgulayarak şu anda Türkiye’deki kadın hakları mücadeleleri ve kadın

aktivizmi ile bağlarını sıkılaştırır.

Tarih anlatılarının değişmesindeki ikinci önemli nokta ise, tarihlerinin

başlangıcı olarak 1924 yılına kadar geri gitmelerine rağmen 1924 yılı öncesine

değinmemeleridir. TKB’nin başlangıcı aslında engellenen bir parti kurma

girişiminin tarihi olmasına rağmen bu süreç anlatı içinde neredeyse hiç yer

almaz. Verdikleri siyasi haklar mücadelesi vurgulanırken, var olma mücadeleleri

gün ışığına çıkartılmaz. Bu, bir taraftan TKB’nin birinci evresinde verilen
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siyasal haklar mücadelesini sahiplenmelerinin fakat bir taraftan da KHF

girişiminin modernleşmeci kadrolarca engellenmesini, Birliğin bugünkü duruş

noktası içinde bir yere oturtamamanın yarattığı çelişki ile görmezden

gelmelerinin/ gelmek durumunda kalmalarının bir sonucudur. 1924 yılı –ki bu

tarih gerçekten de Birliğin resmi olarak kurulduğu tarihtir– kuruluş tarihi olarak

alınır ve Birlik olarak kurulma öncesindeki mücadele –bu mücadele ise TKB’ye

evrilen sürecin tarihidir– gölgede bırakılır. İlhan Tekeli’nin (1998: 120) ulusçu

tarih yazımı ile ilgili olarak söyledikleri üzerinden düşünecek olursak 1924 yılı,

Sema Kendirci ile yeniden kurgulanan TKB tarihinin “big bang”ine (büyük

patlama) denk düşer:

Eğer fizikle bir paralellik kurulursa tarih yazıcısının [ulusçu tarihçi] da
bir ‘big-bang’e (büyük patlama) gereksinmesi vardır. Ulusçu tarihçinin
‘big-bang’i ulus devletin çıkış noktasını temellendirecektir. Bu da çoğu
kez mitleştirilen bir olgu olacaktır. Tarihçilerin başlangıcı kuruşları,
söylemlerini büyük ölçüde biçimlendirir. Daha öncesine ilişkin bir çok
anlamlı soru, ilgi alanları dışına çıkar, anlamsızlaşır.

1949 yılı sonrasında, Günseli Özkaya dönemine kadar geçen sürede

Birliğin birinci evresi ile hiçbir bağlantı kurulmaması ve başlangıç noktasının

1949 yılı olarak ele alınması da Tekeli’nin ulusçu tarih yazımı ile ilgili

söyledikleri üzerinden anlam kazanır. 1949 yılı öncesini görmezden gelmenin

Birliği modernleşme projesi ile yan yana getirerek güçlendirmekte olduğu

doğrudur. Ancak, nadiren ve kimi hatalarla da olsa ilk evreye yapılan

göndermelerin Günseli Özkaya dönemi ile başlamasının, 1949 yılı ve sonrasında

ilk evreye hiç atıfta bulunulmamasının başka bir nedenini daha ortaya

çıkardığını düşünüyorum. TKB’nin ikinci defa kuruluşunda yer alan kadınlara

bakıldığında, bu kadınların dolaylı ya da doğrudan TKB’nin birinci evresi ile

bağları olduğu görülür. Örneğin, 1949 yılında kurulduğunda Birliğin

başkanlığına getirilen Latife Bekir aslında ilk evrede Birliğin uzun süre

başkanlığını yapan ve tasfiye kararını alan üyesidir. Yine, Birliğin ikinci kez

kurulması girişimini başlatan ve fahri başkanı seçilen Mevhibe İnönü’nün de

TKB’nin birinci evresinde Birlik ile dolaylı ve bir anlamda da negatif

sayılabilecek temasları (aslında temassızlığı demek daha doğru olacak)
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olmuştur. Hatırlayalım, TKB 1926 yılında kendisini “Türkiye’nin en faziletli

annesi” seçmiş ancak Mevhibe İnönü, TKB’ye bu konuda her hangi bir yanıt

vermemiş ve TKB’nin girişimini, dolayısıyla TKB’yi, görmezden gelmişti.

Birliğin birinci evresini şahsen yaşayan kadınların 1949 yılına gelindiğinde

birinci evreyi görmezden geliyor olması, Sema Kendirci’nin bilgi ve araştırma

eksikliği olarak nitelediği durumdan daha farklı bir nedene işaret eder; Birliğin

ikinci kurucu kadroları tarafından başlangıç noktası olarak 1949 yılının

seçilmesinin, böylece de ondan önceki dönemin “ilgi alanları dışına

çıkartılması”nın diğer bir nedenini ortaya koyar. Bu kadınlar açısından, 1935 yılı

öncesine yapılacak her gönderme kendi anılarına, yaşadıkları baskıya ve zorunda

bırakıldıkları suskunluğa yapılacak bir göndermedir. Bu yüzden yarayı

kanatmak yerine “ilgi alanının dışına çıkarmak” tercih edilir ve ancak Günseli

Özkaya dönemine, yani ilk evrenin yaşadığı baskıya maruz kalmamış bir kadının

dönemine gelindiğinde, TKB’nin birinci evresine tek tük de olsa göndermede

bulunulmaya başlanır.

Sema Kendirci ile birlikte yeniden anlatılanan TKB tarihinde, o zamana

kadar olanın tersine, devamlı suretle ilk evre ile bağlantı kurulması ve başlangıç

noktasının 1924 yılına çekilmesi de, 1924 öncesinin “ilgi alanı dışına

çıkartılması” açısından anlamlıdır.  TKB tarihinin 1924 ile başlatılması “daha

öncesine ilişkin bir çok anlamlı soru”yu –milliyetçi modernleşme projesinin

‘sahiplerince’ görmezden gelinme, aşağılanma, yıldırılma ve susturulmaya

ilişkin sorgulanabilecek bir çok anlamlı noktayı –“ilgi alanları dışına

çıkarmıştır” çünkü bu sorgulama, Birliğin kendine seçtiği “daha Cumhuriyet

kurulurken, uygar dünyada hak ettiğimiz yeri alabilmenin temel ilkelerini

belirleyen Atatürk’ün çizdiği yol”16 (TKB Faaliyet Raporu, 2000-2002: 5) ve

‘Kemalist devrimlere sahip çıkmak’ olarak özetlenebilecek “öne çıkan ve

herkesin saygı ile kabullendiği tarihsel misyon”u (TKB Faaliyet Raporu, 1998-

2000: 1) içinde, yolu ve misyonu sarsacağı oranda acı verici bir sorgulama

                                                          
16 Sema Kendirci tarafından gerçekleştirilmiş, 1924 yılına gönderme yapan tüzük değişikliği bile
TKB’nin ilk kurucularını “Atatürkçü” kadınlar olarak niteler ve bu söylem üzerinden onlara
TKB tarihi içinde bir yer açar. Bkz. sayfa 49.
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olacaktır. Bu nedenle, tarih anlatılarında sarsıntı noktaları yeniden kurgulanarak,

sarsıntının anlatı içinde açabileceği çatlaklar bertaraf edilir. Sema Kendirci

tarafından hazırlanmış TKB tanıtım metninde, 1935 yılında kendini feshetmek

durumunda kalan Birlik, “kendini feshetmiş”/ “kendini feshetmek zorunda

bırakılmış” olarak değil, “çalışmalarına ara vermiş” olarak anlatılır; oysa ki ne

Birliği 1935 yılında feshedenler bunu bir ‘ara verme’ şeklinde

kavramsallaştırmakta, ne de 1949 yılında kuranlar ‘ara verilen’ bir şeye yeniden

başladıklarını düşünmektedir. Hatta Sema Kendirci bile, yaptığım görüşmede,

1935 yılındaki olayları “açık ve çok ciddi bir baskı sonucunda olmuş” olaylar

şeklinde değerlendirmesine rağmen, bu sarsıntı noktasını farklı bir biçimde

yazıya dökerek Birliği sarsıntının şiddetinden kurtarır:

1935 yılında yapılan 5. dönem milletvekili seçimlerinde, Meclis’e 18
kadın milletvekili girmiş ve Kadınlar Birliği de amaçlarını
gerçekleştirdikleri düşüncesi ile, Dernek çalışmalarına ara verme kararı

almıştır.17 (TKB Tanıtım Metni)

Bununla birlikte, Derneğin hazırladığı kimi metinlerde, 1935 yılında

yaşananlar için “TKB amaçlarını gerçekleştirdiği düşüncesi ile fesih kararı

almıştır” (TKB Faaliyet Raporu, 2004-2006: 21) şeklinde ifadelere de rastlanır.

TKB içinde, 1935 yılında yaşanan olaylar için, bir tür ‘ne diyeceğini bilememe

hali’ hüküm sürer ve bazen “ara verme”, bazen “amaçlarını gerçekleştirdikleri

için kendini feshetme” şeklinde nitelenir ancak, ‘ne diyeceğini bilememe’

halinin sınırını ‘ne demeyeceğini iyi bilme’ yaklaşımı çizer. 1935 öncesi

yaşanan tasfiye, 1935 yılında kendini fesheden derneğe bu yönde yapılan baskı,

siyasetin dışında yer almaya zorlanışları TKB tarihi içinde bilinen ama

dokunulmayan, dile getirilmeyen, yazıya dökülmeyen suskunluk alanlarıdır.

Yine Sema Kendirci’nin, Birliğin kuruluşunun 80. yıl dönümü kutlamaları

kapsamında yaptığı konuşmasında da Birliğin tarihine yolu ve misyonu ile

çelişmeyecek şekilde göndermede bulunduğu görülür. Aslında Sema

Kendirci’nin konuşmasında söylediklerinden önce, konuşmanın yapıldığı günün
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üzerinde durmak bu noktada önemli olabilir çünkü Birliğin kuruluş yıl dönümü

kutlamalarının kendisi de TKB tarihi içindeki süreklilik ve kopuşlar arasında

gidip gelmelerin iyi bir göstergesidir. Derneğin kutlanan yaşı 1924 yılı

üzerinden hesaplanır ancak kutlama günü, TKB’nin 1924’te kurulduğu gün olan

5 Şubat yerine, 1949’daki kuruluş günü olan 13 Nisan’da yapılır. Birliğin 80.

yaşının kutlandığı ama 13 Nisan’da gerçekleştirilen işte bu etkinlikler

kapsamında Ankara Dedeman Oteli’nde gerçekleştirilen paneldeki

konuşmasında Sema Kendirci, TKB’nin birinci evresinden bahsederken

Atatürk’ün desteğini vurgular. Bu sayede birinci evre ile kurulan bağ, TKB’nin

duruşunu sarsmayacak bir zemine oturtulur:

“TKB'nin ilk kurulduğu dönemlere göre şimdi daha gerideyiz. TKB ilk
kurulduğunda bu kadınlara destek olan Atatürk vardı. Şimdi engel olan
hatta ülkenin ismini değiştirmeye çalışan çok ciddi bir hareketle karşı
karşıyayız” (Sema Kendirci, 13/4/2004 tarihli panel konuşması).

Birlik, kendine çizdiği yol ve benimsediği misyon ile sahip olduğu geçmiş

arasındaki uyuşmazlıkları Atatürk ile diğer modernleşmeci kadroları birbirinden

ayırarak gidermeye çalışır. Birliğin Genel Başkanı Sema Kendirci’ye göre,

modernleşmeci yönetim kadroları TKB’nin ilk evresinde yoğun bir baskı

uygulamıştır ancak bu kadrolar içinde, milliyetçi modernleşme projesinin esas

sahibi olan Atatürk yer almamaktadır. Bu durumda, uygulama ne olursa olsun,

projenin kendisi aklanır:

“Atatürk’ün kadın meselesini çözün talimatı var ama meclisteki o
direnç, ben bunu çok konuşmamda da kullanmışımdır, Atatürk’e
rağmen bir direnç var.  O, olması gerektiği konusunda talimat veriyor.
Öyle ya da böyle, önemli değil. Ama meclisteki direnç, zihniyet,
Atatürk’e de karşı bir zihniyet. Nerde? Kadın meselesinde. Orda hop bir
dakika!Yani kadın meselesi çünkü herkesin yumuşak karnı. Onu aynı
bakış, aynı anlayışla nitelendiriyorum. Nitekim 27’deki seçimlere
TKB’nin aday göstermesindeki tavır, siz kim oluyorsunuz da, aynen
böyle bi tavır. Artık Atatürk’ün şahsına almamak gerekir orda çünkü bir
tüzel kişilik var. Yani CHP var. Partiden de gelen bir tepki var zaten.
Eğer yanılmıyorsam galiba üyeliklere de alınmamış kadınlar. Yani
kadına bakış hiç de bugün bizim duyduğumuz, konuştuğumuz,
söylediğimiz anlamda değil. Evet, Atatürk’ün bir şeyi var, baskıcı bir
tavrı var. Ne meselesinde? Uygar olmakta. Bu resmin içinde, bu

                                                                                                                                                                            
17 Vurgu bana ait.
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oluşumun içinde kadın yer almalı bakışı var. Bunun çok önemli
olduğunu düşünüyorum. Yani onun önünde durulamıyor çünkü.
Zihniyet aynı ama onun önünde durulamadığı için elde edilenler var.
Onun için ben şu lafa çok kızarım: kadınlara altın tepsiler içinde
sunuldu. Böyle bi şey yok kardeşim. Hiç kimse tarafından altın tepsiler
içinde kadınlara bir şey sunulmadı. Aynı anlayış, aynı direnç, hani en
fazla sizi lojistik destek olarak arkamızda tutarız anlayışı her dönem var
ve TKB’nin de büyük mücadelesi var. Aday göstermişler seçimlerde ve
şiddetle alay edilmiş (…). O kadınlara hiçbir şey altın tepside
sunulmamış, ne CHF tarafından, ne mevcut tek partili rejim tarafından.
Ama Atatürk’ün hepsinden önde bir farkı var, resmi tam olarak istemiş:
kadın ve erkek. Hangi düşünceyle olursa olsun doğru bakış, doğru
nokta, doğru öngörü. Ona yönelen direnç de çok tabii, inanılmaz
boyutlarda. Ama o resme doğru bakan tek kişi o. Bu isteklerimizin
hayata geçişi anlamında onun bu bakışının çok önemli olduğunu
düşünüyorum. Resme doğru bakmış çünkü (…). Asla, asla, hiç kimse
resimde, yani yeni şekillenen ülke yönetiminde kadını görmeyi ve
kadını var etmeyi istememişti. Resme tek bakan kişi Atatürk bence (…).
Onun dışında, yeni oluşan Türkiye’de resimde kadın yok, hatta direnç
var buna karşı. Onun için mücadele çok yoğun. Nitekim, sonunda yok
etmişler işte. Kadınları yok etmişler. Yani özel yaşamlarına kadar
girerek yok etmişler (Sema Kendirci, 5/5/2006 tarihli görüşme, Ankara).

Sema Kendirci’nin başkanlığı ile Birlik içinde değişmeye başlayacak ve

ilerleyen bölümlerde üzerinde duracağım bir çok noktadan biri olan “kendi tarih

anlatıları”nın, Genel Merkezce, sarsıntı noktaları da bertaraf edilerek yeniden

kurgulanması, bu kurgunun, olduğu haliyle tüm TKB Şubeleri tarafından

benimseneceği anlamına gelmez; aynen, değişmeye başlayacak diğer hususların

da eş zamanlı olarak ve aynı biçimde Şubelerce benimsenmeyeceği gibi. O

halde, sorulacak diğer bir soru Sema Kendirci ile yeniden anlatılanan TKB

tarihinin, TKB Şubelerinde yankısını nasıl bulduğu olacaktır.

İlhan Tekeli’nin ulusçu tarih yazıcısı için söylediği iki noktadan –

başlangıç noktasının belirlenmesi ve bu noktanın mitleştirilmesi– ilki Sema

Kendirci ile birlikte değişmeye başlayan genel merkezin söylemi içinde var

edilirken; ikincisi, şubeler aracılığı ile gerçekleştirilir. Kuruluş tarihi olarak

geçmiş içinden cımbızla çekilen 1924 noktası Şubelerce “Atatürk tarafından

kurulmuş olmak” üzerinden mitleştirilir.

TKB’nin birinci evresine hızlıca bir dönüş yapalım ve 1924 yılında bir

Birlik şeklinde kurulması sürecini hatırlayalım. TKB’yi kuran kadroların
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kafasında “siyasetle hiçbir alâkası olmayan” bir Birlik yerine, kadınların siyasal

haklarının savunusunu yapacak ve adı üstünde politik bir örgütlenme olacak

“fırka” kurma fikri vardı ancak fırka kurmaları milliyetçi kadrolarca engellenmiş

ve kendilerine “siyasetle alâkası olamayan” bir cemiyet şeklinde örgütlenmeleri

salık verilmişti. Bu durumda kadınlar, ister istemez, daha ılımlı ve apolitik bir

örgütlenme biçimini seçmiş, Birlik şeklinde örgütlenerek Türk Kadınlar Birliğini

kurmuşlardı.

Görüşme yaptığım Şube başkanları, fırka kurma girişimini karanlıkta

bırakan ve başlangıç noktası olarak 1924 yılını alan TKB’nin yeni tarih

anlatısına, 1924 yılını “Atatürk tarafından kurulmuş olma” üzerinden

mitleştirerek katkıda bulundular:

“TKB biliyorsunuz Atatürk’ün kurduğu bir dernek 1924 yılında. Ona
layık olmaya çalışıyoruz” (İzmir Şube Başkanı, 8/3/2005 tarihli
görüşme, Kıbrıs).

“Atatürk’ün kurduğu, 1924’tür biliyorsunuz kuruluş tarihimiz,
kadınların da bir topluluğu olsun adı altında TKB kuruluyor. Meclise
kadın soktuktan sonra bu iş bitti denmiş. Ama almakla değil, devamını
sürdürmenin de önemli olduğu düşüncesiyle yeniden kurulmuş ve
aynı. Yani değişen bir şey yok bence. Ancak zaman ve koşullar bunu
değiştirmiş gibi gösterse de ana fikir aynı”  (Eskişehir Şube Başkanı,
19/6/2004 tarihli görüşme, Eskişehir).

“1924 yılında kurulduğu zaman Türk kadınının seçme seçilme hakkını
elde etmesi için kurulmuş bir dernek. Düşünün, o tarihte dünyanın
hiçbir yerinde kadınlar seçilemiyordu, böyle bir şey yok. Ama o hakkı
ilk defa biz kazandık ve bu derneğin büyük desteğiyle kazandık. Ama
tabii ki bu, Atatürk’ün fikrinde oluşmuş bir şey” (İstanbul Beyoğlu
Şube Başkanı, 4/2/2005 tarihli görüşme, İstanbul).

Bu durumda, TKB, milliyetçi modernleşme projesi ile kadınların girdiği

mücadelenin bir sonucu değil, bizzat bu modernleşme projesinin bir ürünü

haline gelir. Milliyetçi modernleşme projesi kapsamında var olmuş olan

TKB’nin, şimdiki varlığı ve gelecekte var olacak olması, modernleşme

projesinin içinde olduğu oranda meşrudur; modernleşme projesinin meşruluğu

ne derece tartışılamaz bir olgu ise, TKB’nin varlığının  meşruluğu da o derece
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tartışılmaz olur. TKB’nin tarihi, Cumhuriyetin tarihi ile bağlantılandırılarak

anlatılır çünkü her ikisi de aynı projenin ürünüdür ve neredeyse eş zamanlı

olmaları nedeniyle aynı öneme sahiptir. TKB’nin tarihi Cumhuriyet’in tarihine

yaklaştırıldığı ölçüde, TKB’nin varlığı önem kazanır. Atatürk’ün Cumhuriyeti

‘kurmasının’ hemen ardından TKB’yi ‘kurmuş’ olması söylemi, TKB’nin

varlığını Cumhuriyetin varlığı kadar önemli ve elzem bir hale getirir:

“Derneğimizin kuruluşu cumhuriyetle aynı tarihlere rastlar. 29 Ekim
1923, 5 Şubat 1924; dört beş ay. TKB büyük bir dernektir yani”
(Samsun Şube Başkanı, 8/3/2005 tarihli görüşme, Kıbrıs).

“TKB cumhuriyetle yaşıt ilk ve tek dernek. Amaçlarından, ilkelerinden
taviz vermeyen en yaygın örgüt” (Genel Merkez Üyesi, 13/4/2004,
Ankara-Anıtkabir).

“Bakın bizim Atatürk, ulu önder Atatürk de bizim derneğimizi
kurdururken 1924’te, ki o cumhuriyeti kurduruyor, aklında bu dernek
var. O hengamede dernek kurduruyor hemen” (İzmir Şube başkanı,
8/3/2005 tarihli görüşme, Kıbrıs).

Nadje Al-Ali (2000: 56) benzer bir durumdan, Mısır’daki kadın örgütleri

üzerine yaptığı araştırmasının bulguları arasında bahsederken “yönlendirilmiş”

olarak nitelediği Mısır’daki kadın örgütlerinin kendi tarihini ulusal mücadelenin

tarihi ile anlatıyor olmasının üzerinde durur ve bunun sadece duruş noktası ile

ilgili olmadığını ama aynı zamanda kadın örgütlerince “kendi gündemlerini

meşrulaştırmalarının bir aracı olarak kullanıldığını” yazar. TKB açısından da

durum aynıdır. Atatürk tarafından kurulmuştur, milliyetçi modernleşme

projesinin bir ürünüdür ve bu nedenle önemli ve büyümesi, kendi gündemini

daha geniş bir alana yayması gereken bir dernektir:

“Atatürk'ün kurduğu bir dernektir. Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına
sadık, yani büyümesi gereken bir dernek. Türkiye için önemli bi
dernek” (Erzurum Şube Başkanı, 8/3/2005 tarihli görüşme, Kıbrıs ).

TKB kendi tarihini Cumhuriyetin tarihine bağladığı ölçüde gündemini

meşrulaştırır ve kendi tarih anlatısı bir yandan meşru var oluşunun kanıtı, bir

yandan da ilelebet var olacak olmasının meşru bir aracı haline gelir. Bu tarih
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anlatısında KHF döneminin mücadelesi, fırka kurma girişimi, ancak dil

sürçmeleri arasında kendine yer bulur:

“Atatürk'ün kurmuş olduğu bir parti, parti demişim, dernek. Zaten
Nezihe Muhittin, o bizim kurucumuz, o parti olmak amacıyla ilk
başvuruda bulunduğu zaman çok tepki almış daha böyle kadın erkek
eşitliği olmadan. Ve bu derneğin kurulmasında Atatürk talimat vermiş,
onun öncülüğünde kurulmuş” (Denizli Şubesi Onursal Başkanı,
12/11/2005 tarihli görüşme, Denizli).

Atatürk’ün talimatı ile kurulmuş olması söylemi, Paul Veyne’in yaşanmış

aynı olayları farklı bir özenle ele alma dediği noktaya denk düşer. Birliğin

Atatürk’ün talimatı ile kurulmuş olması ne temelleri olmayan bir söylem ne de

gerçeğin çarpıtılması olarak ele alınabilir. Tam tersine, ‘gerçeğin’ ta kendisidir

ama bu gerçeğin diğer bir boyutu, aynı talimatın KHF’nin kurulmasını

engelleyen ve kurulan Birliği siyasetin dışında yer almaya zorlayan talimat da

olmasıdır. Kuruluş noktasının 1924 yılı olarak ele alınması ise bu talimatın

ikinci boyutunu “ilgi alanı dışına çıkarır”. TKB her kuruluş yılı kutlamasında

Anıtkabir’e, “‘önderliğinde kurulan’ TKB’nin (...) kuruluş yıl dönümünde sevgi,

saygı ve şükran duygularını iletmek için” (TKB Haber Bülteni, Nisan 1999, s.

28: 3) Atatürk’ün huzuruna gider, Anıtkabir özel defterini imzalayarak

‘kurulmuş oldukları’ için teşekkürlerini sunar. Diğer bir deyişle, Birlik,

geçmişindeki olayları “farklı bir özenle ele alır”, bunlardan farklı bir anlatı

kurgular ve farklı bir sona –mutlu son– ulaşır. Hangi tarih kurgusu gerçeği

anlatır diye sormak bu noktada anlamsızlaşır çünkü Paul Veyne’in (2003:152)

söylediği gibi;

kendi başına anlamlı bir gösterge olmak şöyle dursun, hakikat,
ölçütlerin en değişken olanıdır. Hakikat tarih öncesi bir değişmez değil,
yaratıcı tasavvurun bir ürünüdür (…). Yaratıcı tasavvur nedir? Bu
sözcükler bireyin psikolojisinin bir yeteneği değil, her dönemin keyfi ve
değişmez çerçeveler içerisinde düşündüğü ve hareket ettiği olgusunu
ifade eder.

II. 3. TKB’nin Duruş Noktası
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II. 3. 1. ‘Atatürkçü’ Bir Örgüt Olarak TKB

Böyle bir tarih anlatısı nerede durup da geçmişe bakmanın bir sonucu

olabilir? Bu tarih anlatısı ile –ki belirli bir politik duruş noktasından yapıldığı

ölçüde bu anlatının kendisi de politiktir– ne çeşit bir politik duruşu

meşrulaştırılmaktadır? Yani, sorulması gereken soru iki yönlüdür çünkü

TKB’nin tarih anlatısı ile politik duruşu arasındaki ilişki döngüseldir: belirli bir

politik duruş üzerinden belirli bir tarih anlatısı var edilir ve bu anlatı belirli bir

duruşun meşru varlık nedeni haline gelerek politik duruşu var eder. Tarih anlatısı

mı bu duruşu var etti yoksa mevcut politik duruş mu tarihi yazdı gibi bir soru

anlamsızlaşır çünkü her ikisi de birbirini önceler ve bir diğerinin sonucu haline

gelir ama bu, ortada bir anlatı bir de duruş noktası olduğunu değiştirmez. Peki,

TKB’nin politik duruş noktası nedir?

TKB Tüzüğünün 5. Maddesinin H Fıkrası, TKB’yi partilerüstü bir örgüt

olarak tanımlar ve siyasetle ilişkisinin sınırlarını çizer:

Dernek, siyasetle meşgul olamaz; hiçbir parti siyasetine alet edilemez.
Tüm faaliyetler partilerüstü politika anlayışı ile yürütülür (TKB Tüzüğü,
2005: Madde 5, Fıkra H)

Bu madde, TKB’nin 1949 yılında tekrar kurulmasından beri ufak tefek

değişikliklerle de olsa tüzükleri içinde yer almıştır. TKB herhangi bir siyasi

partinin politikasını gütmez; TKB’li kadınların deyişiyle “hiçbir siyasi partinin

arka bahçesi değildir”. Bu tavır, bir sivil toplum kuruluşunun takınması gereken

bir tavırdır ama takınılan tavır politik bir duruş noktası olmadığı anlamına da

gelmez:

“Siyasetin dışında değil, siyaset yapabilir ama uç olmamak şartıyla.
Partiler üstü denmesinin nedeni de partiler bizim altımızda. Biz sivil
toplum kuruluşları olduğumuz için biz daha öndeyiz; hem protokolde
olsun hem diğer amaçlı olsun. Bölücülük ve partizanlık asla
derneğimizde konuşulmuyor, görüşülmüyor. Herkes her görüşte olabilir
ama bu asla derneğimizde yoktur. Kim hangi partiden bunu hiç kimse
bilmez. Burada sadece TKB için çalışma oluyor, partizanlık asla, görüşü
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ne olursa olsun asla yapılmıyor” (Denizli Şube Başkanı, 11/11/2005
tarihli görüşme, Denizli).

Peki, TKB neyin “siyasetini yapabilir”? TKB’nin tüm partilerin üzerine

yerleştirdiği politikası, aynı zamanda, içinden amaçlarını belirlediği ve gündemini

oluşturduğu duruş noktasına denk düşer. Bu duruş noktasının ise bir yanında

‘Atatürkçülük’ bir yanında da ‘kadın örgütlülüğü’ bulunur. Ancak  TKB “‘her

şeyden önce’ Atatürkçü bir dernektir”:

“Çocuklarımıza yönelik kurslar, gene kadınların aydınlatılması
konusunda konuşmacılı konferanslar verdiriyoruz tüm Eskişehir halkına
ama her şeyden önce biz tabii ki Atatürkçü bir derneğiz biliyorsunuz ve
Atatürk ilkelerinden asla taviz vermeme konusunda çeşitli çalışmalar
yapıyoruz. Bu beyanatlar şeklinde oluyor” (Eskişehir Şube Başkanı,
19/6/2004 tarihli görüşme, Eskişehir).

“Biz Atatürk ilke ve inkılaplarına son derece bağlı; onun doğrultusu,
yönünde çalışan, asla ödün vermeyen ve buraya da başka fikirlerin asla
girmesine müsaade etmeyen bir derneğiz. Bize giremez yani” (Bursa
Şube Başkanı, 28/10/2005 tarihli görüşme, Bursa).

“Şey tabii ki, Atatürk sever, Atatürk’ü sevenlerin. Ama sağcısı da var
solcusu da var tabii ki üyelerimizden yani doğal olarak. Ama tabii ki
Atatürk düşünceli olan kişilerin derneği” (Bolu Şube Başkanı,
18/6/2004 tarihli görüşme, Bolu).

“Valla biz cumhuriyet çocukları olarak cumhuriyete yöneliğiz. Yani
siyasi parti olarak şu veya bu, sağ sol davası biz asla gütmüyoruz. Ama
bizim doğrultumuz Atatürk'ün yolundan gitmektir. Cumhuriyete yönelik
olduğumuz için siyaseti, siyasetimiz, bizim güdümümüz Atatürk'ün
yolunda ilerlemek. Onun devrimlerini yaşatmak” (Denizli Şube
Başkanı, 11/11/2005 tarihli görüşme, Denizli ).

“Atatürk tarafından kurulmuş. 1924 yılından beri de faaliyetini
gösteriyor. 7618 ilçede, ilde de şubesi var. Ama asla, bir iki kez siyasete
bulaşmış dernek, bir şeyler olmuş. Hatta beni de bir ara bulaştırdılar
ama hemen elimi eteğimi çektim. Ben kendi görevime döndüm. Ama bu
arada da bütün bu sivil toplum dernekleri içinde iki tane milletvekili de
meclise gönderen bir dernek bizim. O da gurur verici bir olay aslında.
Ama bunun yanında bizim yaptığımız işler son derece açık, şeffaf ve

                                                          
18 Şube Başkanının sayısını “yetmiş altı” olarak verdiği şubeler Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nin de
şubelerini içeriyor.  Her ne kadar TKB, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Şubelerini de kendi şubeleri
içine alarak “Türkiye’nin dört bir yanından, İstanbul’da Erzurum’a, Tekirdağ’dan Lefkoşa’ya,
Fethiye’den Kayseri’ye pek çok şubemiz” (TKB Haber Bülteni, Mart 1999, Sayı 26:2) dese de
ben, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliğini farklı bir örgüt olarak ele alıyor ve bu çalışma kapsamına dahil
etmiyorum.
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Atatürkçü. İsterse boynumuzu kessinler yani, biz buyuz” (Bursa Şube
Başkanı, 28/10/2005 tarihli görüşme, Bursa)

Bu duruş noktası faaliyetlerin ne ve kimler için yapılacağını da belirler:

“Bir aileyi ele alırsak, onun sağlık sorunlarına ya da çocuğun eğitimine
bir şey yapıyorsak, biz onun,  sen hangi partidensin diye sormayız ona
yani. Ama şunu gözlemlerim ben: Acaba Atatürkçü mü yetişiyor genç
diye ben konuşurum, buna çok önem veririm. Ama şeydir, Atatürkçüdür
de A'dan değildir de B'dendir. Önemli değil. Yani ben, belki
mesleğimden gelen bir şey, bu Atatürk'e yapılan, karşı yapılan bir takım
tatsızlıklar işte onun çizgisini öbür tarafa çekme, bunlara tahammül
edemem. Onun dışındakiler sorun teşkil etmiyor” (Trabzon Şube
Başkanı, 12/6/2004 tarihli görüşme, Trabzon).

Atatürkçü duruş noktası TKB’nin tarih anlatısını yazar. Tarih anlatısı ise TKB’nin

politik duruşunun meşruiyet kaynağını oluşturur. Durdukları noktadan geçmişi

kurgulayarak Atatürk tarafından kurulmuş olma söylemini var ederler ve bu

söylem TKB’nin politik duruşunun meşru varlığını yaratır:

“Atatürk biliyorsunuz modern, laik bir insandır. E, Atatürk’ün kurduğu
bir kuruluş, tabii ki o düşüncede olması gerekir” (Kars Şube Başkanı,
6/2/2006 tarihli görüşme, Kars).

Böylece, “milliyetçi modernleşme projesinin ötekileri” olan kadınlar

(Yuval-Davis, 2003:97) kendilerini modernleşme projesinin ‘sahibi’ yapamazlar

belki ama tarih anlatıları ve politik duruşları üzerinden bu projenin ‘ürünü’ haline

getirirler ve onu ‘sahiplenirler’. Bu oranda da varlıkları tartışma götürmez,

saygınlılıkları reddedilemez olur:

“İlk 1924'te kurulmuş ama adı 1946'da konmuş. TKB adı altında
1946'da belirleniyor. İlk kurulan dernek. Atatürk'ün kurduğu ilk dernek
olduğu, evet. Dediğim gibi Atatürk doğrultularında ilerlediğimiz için de
çok saygınlığımız olan bir denek olarak görüyoruz biz. 5 Aralıklarda, 8
Martlarda her şey, her öncelik TKB'nindir bu etkinliklerde19” (Denizli
Şube Başkanı, 11/11/2005 tarihli görüşme, Denizli).

                                                          
19 Şube başkanının örgütünün tarihini nasıl anlattığına dikkatinizi çekerim. Kuruluş yılları
tartışmasına yeni bir çözüm getirmiş görünüyor, hem de uzun yıllar süren yazım hatasını – 1949
yerine 1946 yazılmasını- da içeren bir çözüm.
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“Yani bayağı da özendirici bir dernek yani. Statüsü çok yüksek. Yani
TKB üyesi olmak bence bir ayrıcalıktır. Onun için üyede de bir zorluk
çekmiyorum yani, hiç bir sorunumuz yok” (Erzurum Şube Başkanı,
8/3/2005 tarihli görüşme, Kıbrıs).

II. 3. 2. Atatürkçü Bir ‘Kadın Örgütü’ Olarak TKB

TKB Atatürkçü bir örgüttür ve modernleşme projesine gönülden bağlıdır.

Tüm partilerin üzerine yerleştirdiği politikası Atatürkçülüktür. Ancak TKB,

bunun yanında bir de kadın örgütüdür. Bu ikisi birleşince ortaya, tüzüklerinin

üçüncü maddesinde sıralanan amaçlarından ilki çıkar. Üst niteleyici

‘Atatürkçülük’ –TKB “her şeyden önce Atatürkçü bir dernektir”– ve alt niteleyici

‘kadın örgütlülüğü’ içinden kendi amaçlarını ve bu amaçlar doğrultusunda da

hedef kitlelerini ve gündemlerini belirlerler:

Atatürk İlke ve Devrimlerini ve Cumhuriyetin kadın haklarında
sağladığı kazanımları korumak, bu hakların gelişmesini sağlamak ve
uygulamalarını yönlendirmek, katılımı arttırmak (TKB Tüzüğü, 2005:
Madde 3, Fıkra A).

“Atatürk Türk kadınına, kurduğu laik cumhuriyet ve laik devrimlerle
büyük bir hak, büyük özgürlükler kazandırdı. Biz bu kazanımları
korumak, hatta geliştirmek ve de yaygın bir biçimde Türkiye genelinde
uygulamaktan yanayız” (Samsun Şube Başkanı, 8/3/2005 tarihli
görüşme, Kıbrıs).

Üst politikası Atatürkçülük olan Birliğin gündemine kadın hakları, modernleşme

projesinin, Atatürk ilke ve inkılaplarının, içinde olduğu oranda girer ve TKB’nin

kadın hakları söylemi milliyetçi modernleşme sürecinin kadına dair söylemi ile

örtüşür. Molyneux’nün (1998:230) milliyetçi modernleşme hareketleri ve

sosyalist hareketler içinde yönlendirilmiş eylemlilik gösteren kadın örgütleri için

söylediği gibi, bu örgütler “daha geniş politik hedeflerle ilgili olmakla birlikte, bu

hedefler içerisinde ve doğrultusunda kadın ihtiyaçları ve çıkarları ile ilgilenirler”.

TKB için de durum aynıdır. İlerleyen bölümlerde üzerinde durulacağı gibi, Sema

Kendirci ile birlikte özellikle TKB genel merkezinin gündemine feminist kadın
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hareketinin gündeminin ve kavramlarının girmeye başlaması bile, TKB’nin

söyleminde, bu yeni gündem ve kavramların Atatürk ilke ve inkılaplarının bir

gereği olduğu vurgulanarak meşrulaştırılır. Sema Kendirci, yazdığı TKB tanıtım

metninde, kendi döneminde yapılan faaliyetleri “Atatürk’ün öngördüğü çağdaş

kadına yönelik eğitim, örgütlülük ve bilinç düzeyinin yükseltilmesi konusunda

etkin çalışmalar” olarak niteler. TKB’nin tüm faaliyetleri “Atatürk’ün öngördüğü”

hedefler doğrultusundadır ve Birlik için aslolan Atatürkçü olmaktır. Kadın örgütü

olmak ise TKB’nin yan niteliğidir. Başka bir deyişle, kadın hakları savunusu

yapmak, TKB için milliyetçi modernleşme projesinin ve Atatürkçülüğün

savunusunu yapmanın bir yan bileşimidir çünkü her ikisi de bir diğeri olmadan

düşünülemez ve var edilemez:

Ulu önder Atatürk’ün, kadını toplum içinde eşit gören yaklaşımı
sayesindedir ki, toplumun yarısını oluşturan kadınlarımız, diğer ülke
kadınlarından önce ve ilerde çağdaşlık yarışına başlamıştır. Bu
durumda, cumhuriyetle kadın haklarının iç içeliğini önemle vurgulamak
gerekir. Yani bir anlamda kadın için, cumhuriyetin varlığı, kendi
varlığıyla eşdeğerdir. Çünkü, Atatürk’ün kadın için düşündüğü gelecek,
cumhuriyetle şekillenmiş ve kadınlar için toplumsal, ekonomik, sosyal
ve siyasal devrimler O’nun eliyle ve O’nun öngördüğü biçimde
gerçekleştirilmiştir (…). Günümüzle o dönemi kıyasladığımızda,
Atatürk dönemindeki kadına bakış ile bugünkü kadına bakışın
farklılıklar gösterdiğini söyleyeceğiz. Farklılığın başladığı noktada, bir
yandan çok partili hayat ve demokrasiyi geliştirelim derken, diğer
yandan ülkemiz insanı, özellikle kadınını geliştirmeyi, Atatürk’ten
sonra, devlet politikası olmaktan çıkarıp yavaş yavaş ikinci plana
itmemiz ve üstelik gericiliğe prim tanımamız sonucu, hedeflenen yerden
çok gerilerde kalınmıştır (TKB Haber Bülteni, Ekim 98, Sayı.22: 2).

TKB açısından, kadın hakları ile milliyetçi modernleşme projesinin

birbiriyle bu kadar sıkı bağlar içinde algılanması, kadın hakları ile ilgili her türlü

savunu ve talebi, aslında milliyetçi projenin somut olarak içinde olmasalar bile,

soyut olarak içinde kılar. Hatta, TKB Pendik Şube Başkanı Özen Öztanyel’e göre

“19 Mayıs 1919’da başlayan Kurtuluş Savaşı aslında kadınların Kurtuluş

Savaşıdır” (TKB Haber Bülteni, Mayıs 99, Sayı 26:6). Ulus-devlet kurma süreci,

‘ülkeyi kurtarmanın’ yanında ‘kadınları da kurtarmıştır’. TKB’nin ilk evresindeki

oy hakkı mücadelelerini ve TKB’nin kendi tarih anlatısında bu sürece yaptığı
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göndermeleri hatırlayalım. Bu mücadele, en radikal haliyle, TKB’nin metinlerinde

yer almasa da Sema Kendirci ile yaptığım görüşmelerde, modernleşmeci

kadroların büyük çoğunluğuyla yapılmış bir mücadele olarak anlatılsa bile20 asla

kadın hakları savunucularının gündemi ile modernleşme projesinin gündemi

arasındaki bir mücadele olarak nitelenmez. Yaşananlar kişiselleştirilir, sorumluluk

bir grup insanın üzerine atılır ama asla milliyetçi modernleşme projesinin kendisi

ve milliyetçi söylem sorgulanmaz. Modernleşme projesi uygulamasından

koparılarak ideal haliyle tasavvur edilir ve bu durumda kadın hakları savunusu

milliyetçi modernleşmeye içkin bir hâl alır ki bu aynı zamanda TKB’nin kadın

hakları savunusuna milliyetçi modernleşme projesini içkinleştirir. Birbirinden ayrı

düşünülemeyecek olan kadın hakları ve Atatürkçülük/milliyetçi modernleşme

projesi, hangisi için faaliyette bulunulursa bulunulsun diğerini de besleyecektir. O

yüzden, Tüzükte sayılan amaçlarına ek olarak “1924 yılında kurulan TKB’nin

amaçlarından birisi de Atatürk’ü öğrenmek ve öğretmek”tir (TKB Haber Bülteni,

Mart 97, Sayı: 3: 4).

Kadın hakları savunusu ile milliyetçi modernleşme sürecini birbirine bu

derece sıkı bağlayan unsurlardan biri, milliyetçi söylemin, kadınları dışlayarak

içermesi olarak nitelendirilebilecek ve birinci bölümde “Yeni Cinsiyet Rejimi”

başlığı altında tartışılmış özellikleriyken, bir diğeri de, Türkiye’de modernleşme

projesinin temelde dini otorite kullanan bir yönetime alternatif olarak tasarlanmış

olmasıdır. Memleketin içinde bulunduğu durumdan dine dayalı yönetim sorumlu

tutulduğu oranda, sekülerleşme, projenin temellerinden birini oluşturur ve bu,

“sosyal farklılaşma, toplumsallaşma ve rasyonelleşme çerçevesinde

modernleşmenin sekülerleşmeye yol açacağı beklentisinin yerini, sekülerleşmenin

modernleşmeye yol açacağı şeklinde kurgulanmış bir nedensellik ilişkisinin

almasına, (…) bu çerçeve içinde, sekülerleşmenin temel umde olarak belirmesine

ve (…) çağdaşlaşma ile eş anlamlı olarak algılanmaya başlanması”na (Kadıoğlu,

1998b:44) yol açar.

                                                          
20 Bkz. sayfa 54.
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Sekülerleşme projenin temel ilkelerinden biri olunca, temel hedeflerinden

biri de kadınlar olur. Dini otoritenin etkisi en fazla kadınlar üzerinde ‘görünür’

olduğu için kadınlar da, milliyetçi modernleşme projesi içinde, projenin

başarısının en önemli ‘gösterenleri’ ve aynı zamanda, başarıya giden yolda önemli

mücadele alanlarından biri haline gelirler. Vurgu, dini egemenliğe karşı olmaktan

çok kadın hakları taraftarı olmak üzerine yapılır. Böylece, Anderson’un  söylediği

gibi, “din yerine mücadelenin karşısına alınacak daha ‘yumuşak’ bir hedef”

(1993: 214) oluşturulmuş olur ve kadınların yaşamları iktidar mücadelesinin

sürdüğü savaş alanına dönüşür. Nihai noktada kadınların yaşam tarzları elbette ki

iktidar tarafından biçimlendirilecektir ancak bu yaşam tarzının niteliği, ne şekilde

biçimlendirildiği, özellikle dini otoriteye karşı girişilmiş bir iktidar

mücadelesinde, hangi tarafın iktidarı kazandığını gösterecek ve ardından vitrine –

kamusal alana– yerleştirilecek  bir şampiyonluk kupası gibidir.

Şampiyonluk kupalarının vitrine yerleştirilmesi, yani kadınların kamusal

alanda vatandaşlar olarak yer almaları, milliyetçi modernleşme projesinin

öngördüğü ve hedeflediği sekülerleşmenin önemli parçalarından biridir. Kadıoğlu

(1998b:48), “yukarıdan aşağıya, dine dair tüm açılımları karşısına alarak kontrol

etme, kendi amaçları doğrultusunda kullanma güdüsünü içeren” böyle bir

sekülerleşmenin “çağdaş insan manzaralarını Batılı insan kostümlerinde

aradığını” ve “sonuç olarak, (…) Türkiye’de laikliğin özel alanda da bir

yükümlülük, vatandaş olmanın bir koşulu olarak belirmiş” olduğunu söyler.

Elbette ki bu, en çok, kadınların vatandaşlığı açısından bir koşuldur. Laiklik, hem

kadınların kamusal alanda birer vatandaş olarak yer almasını sağlayan bir ilke

hem de bu yer alışın biçimini belirleyen bir sınır çizgisidir. Bu ise, laiklik ilkesini

kadınların vatandaşlığı açısından iki yönlü bir koşul haline getirir: ‘sistemin laik

olması’ kadınların vatandaş olabilmesinin koşuluyken, ‘kadınların laik olması’

vatandaşlık haklarını kullanabilmelerinin koşulunu oluşturur. Bu yüzden laik

kadınlardan oluşan TKB, kendi vatandaşlığının vuku bulmasını laiklik ilkesini

hayata geçiren milliyetçi modernleşme projesine ve onun sahibine borçludur ki bu
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borcun yükümlülüğünü “emanete sonsuza kadar sahip çıkarak” (TKB Haber

Bülteni, Nisan 1999, s. 29: 3) yerine getirmeye çalışır:

Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’e biz Türk kadınları çok şey
borçluyuz. O, bize kimliğimizi verdi. Bize uygarlığa giden aydınlık yolu
açtı. Ülkemizin ve bizlerin kaderini değiştirdi. Bize demokratik ve laik
Türkiye cumhuriyetinin özgür, önemli ve vazgeçilmez bireyleri olma
fırsatını verdi. Ona bugün, cumhuriyet kadınları olarak her
zamankinden daha fazla şükran borçluyuz. Ülkemizin en eski ve
Atatürk’ün önerileri ile kurulmuş kadın derneği olan TKB üyeleri adına
modern-çağdaş Türkiye cumhuriyetinin kurucusu, ilkeleri ve devrimleri
ile ölümsüz Atatürk’ü bugün Selanik’te bu anlamlı törende bir kez daha
minnet ve şükranla anıyoruz…..” (TKB Haber Bülteni, Kasım 1998,
Sayı.23: 2).

Aziz Atam! TKB 81. Kuruluş yıldönümünde huzuruna geldiler.
Türkiye’nin en ücra köşelerinden gelen bu kadınlar, sana söz veriyorlar:
İlke ve inkılapların, laik cumhuriyetin sonsuza dek yaşatılacaktır. Rahat
uyu, emanetin bu kadınların omuzlarında yükselecek ve yücelecektir.
Sana minnet  ve şükranlarımız asla bitmeyecek (TKB Haber Bülteni,
Nisan 2005, Sayı 100: 2).

Projenin, dini otoritenin karşıtı olarak tasavvur edilmesi, kadın hakları

savunusunu ideolojik olarak milliyetçi modernleşme projesinin bir parçası

yaparken, bu durum TKB açısından, milliyetçi modernleşme projesini de ideolojik

olarak kadın hakları savunusunun bir parçası yapar. Her ikisi de birbirine

niteliğini kazandıran unsurlardır ve Sema Kendirci bunu, kadınlar açısından şu

şekilde ifade eder:

TKB, kurulduğu günden beri, kendisine kimliğini ve kişiliğini
kazandıran Cumhuriyet rejimine en fazla sahip çıkması gereken bir
toplum kesimini temsil etmekte olduğunun bilincindedir. Çünkü
bilmekteyiz ki Cumhuriyetin temeli, demokrasi ve laikliktir. Demokrasi
ve laikliğe ise, en fazla toplumun yarısını oluşturan biz kadınların
gereksinimi vardır. Çünkü kadın hakları ve her türlü demokratik hak ve
özgürlük, ancak Ulu Önder Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet
Türkiye’sinde hayata geçebilmiştir (Kendirci, 1998: 4).

Yukarıdaki alıntı, milliyetçi modernleşme projesi ve onun ürünü olan

Cumhuriyeti, kadınlara kimlik ve kişilik kazandıran birer unsur olarak

nitelemesinin yanında, demokrasi ve laikliği kadınlar için bir “gereksinim” olarak
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ele alır. Bu gereksinim ise ancak milliyetçi modernleşme projesinin hayata

geçirilmesi ile karşılanabilmiştir. Bu durumda, genel anlamda Atatürkçülüğün

savunusu yapmak kadın haklarının da savunulması anlamına gelir ki bu nokta

TKB açısından kadın örgütü olmakla karma bir örgüt olmak arasındaki farkın

sadece yöntemsel bir fark olarak algılanması sonucunu doğurur.

Bu yöntemsel fark, en net biçimde, TKB’nin kendine belirlediği amaçlar

ve bu amaçların yöneldiği hedef kitle üzerinden görünür olur. TKB açısından

kadın örgütü olmanın ne anlama geldiği ve bu niteliğinin amaç ve faaliyetlerini ne

oranda etkilediği, “Atatürkçü bir kadın örgütü” olarak TKB’yi, modernleşme

projesi ile olan bağlarını ve feminist hareketten etkilenişini anlayabilmek için

önemli. Amaçlar üzerinden girişilecek bir analiz, aynı zamanda, Tüzüklerinde

belirtilmiş amaçların uygulamaya nasıl yansıdığını ve bu amaçlar doğrultusunda

yönelinen hedef kitlenin ‘niteliğini’ belirlemede de büyük bir yer tutuyor. Ancak,

amaçların ortaya konuş biçimini –bunların  ‘kimin’ amaçları olduğunu– ve bu

amaçların yöneldiği hedef kitlenin niteliğini –amaçların, ‘kimler’ için

amaçlandığını– ilerleyen bölümlere bırakmak ve burada öncelikli olarak TKB için

kadın örgütü olmanın ne anlama geldiğini örgüt içindeki kadınların amaçlarını

anlatışı üzerinden tartışmak yerinde olacak. Ardından, tartışma, bu amaçlar

doğrultusunda yapılan faaliyetleri de kapsayacak biçimde genişletilebilir.

   TKB’li kadınlar, amaçlarını ve bu doğrultuda belirledikleri hedef

kitlelerini tanımlarken, Birliğin faaliyetlerinin “tüm topluma” yönelik olduğunun

altını çizdiler. İster yardım, ister eğitim olsun, yaptıkları her faaliyet toplumun

tümüne yönelik olarak yapılır:

“Aslında TKB faaliyetlerini bütün topluma karşı yapıyor. Eğitim
gerekiyor, eğitime kadın gerekiyor. Kadına, ya da bir erkek olsun, hasta
oluyorsa ona. Yani yapabildiği, ulaşabildiği herkese ulaşıyor. TKB hiç
ayrım yapmıyor. Yani TKB elinden gelebilecek her şeyi, en önemli şey
de, eğitim üzerinde de çok duruyor” (Erzurum Şube Başkanı, 8/3/2005
tarihli görüşme, Kıbrıs)
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TKB’nin tüm topluma yönelişi kendine belirlediği öncelikli sorunlar

üzerinden de görünür olur. TKB’li kadınlar açısından çözülmesi gerekli öncelikli

sorunlar eğitim, ekonomik gibi genel, tüm toplumun sorunlarıdır. Yaptığım ankete

katılan TKB üyesi kadınlardan sadece %27,4’ü kadınların sorunlarını Türkiye’nin

önemli sorunları arasına kattılar. Sorunlar arasında bir öncelik sıralaması

yapmalarını istediğim de ise, ankete katılan kadınlardan sadece 7,2’si kadınların

sorunlarını ilk sıraya yerleştirdiler. Geriye kalan %92,8’lik bölüm için ise, bir

kadın örgütünün üyeleri olmalarına rağmen, çözümü için çalışılması gereken esas

meseleler eğitim, sağlık, ekonomi gibi genel sorunlardı.

TKB hem kendine belirlediği öncelikli meseleler hem de bunlar

çerçevesinde faaliyette bulunurken yöneldiği hedef kitle itibariyle tüm topluma

yöneliktir ve bu yöneliş TKB açısından sivil toplum örgütü olmanın bir gereğidir.

Tüm topluma yönelik olmak, sivil toplum örgütü olmaktan anlaşılanı da ortaya

koyar.

“Sivil toplum, toplum içersindeki kadın erkek gözetmeyen bir kuruluş;
yardım derneği. Yani bir şeyler başarmak isteyen kişilerin kurduğu bir
topluluk olarak düşünüyorum ben. Sivil kişilerden oluşan. Derneğimiz
açısından da böyle” (Denizli Şube Başkanı, 11/11/2005 tarihli görüşme,
Denizli).

TKB açısından sivil toplum örgütü olmak, belirli bir çıkar savunusu için,

bu çıkarı paylaşan insanlarca oluşturulmuş bir örgütlülükten çok, devletle aynı

amacı/ çıkarı paylaşan, ortak amaç üzerinden ortak hedeflere yönelik faaliyetler

gerçekleştiren, bir anlamda, devletin yetişemediği alanlara yetişen ve bu alanları

devlet yerine düzenleyen, bu doğrultuda da aslolan üst amaca –milliyetçi

modernleşme projesinin temel hedefi olan ‘ulusun gelişmesine’– hizmet eden bir

örgüt olmak anlamına gelir. Sivil toplum örgütlerini “yardımcı” bir güç olarak

görürler; hem topluma ve tek tek insanlara, hem de devlete yardım eden. Her ne

kadar Sema kendirci ile birlikte sivil toplumun bir baskı unsuru olduğu genel

merkezce dile getirilmeye başlanmış olsa bile, bu söylem şubelerin sivil toplum

anlayışlarını yansıtmaz.
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“Biz kamu yararına çalışan bir derneğiz ve bunu, yani halka ne şekilde
yardım edebiliriz? Bu, valiliğin yapamadığı bir takım şeyleri biz
yapmaya çalışıyoruz, belediyenin yapamadığını yapmaya çalışıyoruz.
Yani biz onlar için aslında bir, nedir, acil servis görevini görüyoruz
yani. Ama bunu da kullanmayı açıkçası pek bilmiyorlar. Yoksa büyük
bir güç. Sivil toplum örgütlerini eğer çemberinize alabilirseniz büyük
bir güç” (Trabzon Şube Başkanı, 12/6/2004 tarihli görüşme, Trabzon).

“Devletin insanlarla birebir ilişki kuramadığı, yardımcı olamadığı
yerlerde işte sivil toplum örgütleri araya giriyor. Yani devletle dışarı
açılamamış insanlar arasında bir köprü vazifesi görüyor ve bir görev
üstleniyor. Ona yardımcı olmaya çalışıyor. Hem devletin işlerini biraz
kolaylaştırıyor hem öbür insanların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.
Yani biz böyle bakıyoruz bu olaya. Veyahut, yaptığımız işler bunlar
diyelim” (İstanbul Beyoğlu Şube Başkanı, 4/2/2005 tarihli görüşme,
İstanbul).

Devlet temsilcilerinin de TKB’yi görüşü, TKB’nin kendisi ile devlet

arasında kurduğu ilişkiyi anlamlandırma biçiminden pek farklı değil: TKB,

öncelikle toplumun gelişmesini amaçlayan bir örgüttür ve devletle ortak hedefler

paylaşır. Ortaklığı kuran ise her ikisinin de milliyetçi modernleşme projesinin bir

‘ürünü’ olması ve ‘ulusun gelişmesi’ ortak hedefine yönelmiş olmalarıdır. Bu

görüş tarihsel süreç içinde de değişmeden devam eder. İsmet İnönü, 5 Aralık 1968

tarihinde yapılan bir Birlik Kongresinde TKB’yi, toplumun gelişmesi misyonu

içinde eğer “gerekirse” kadın hakları üzerinde duran bir örgüt olarak anlatır.

Mardin’de TKB’nin kurulmasına önayak olan Mardin eski valisinin eşi Sabahat

Koçak, TKB’yi devletin yapması gereken işleri yapan bir örgüt olarak tanımlar ve

bu nedenle destek verdiklerini söyler.  Şu anda Bursa valisi olan Nihat Canpolat

ise, TKB ile kurdukları ilişkiden bahsederken Birliği, devlet yerine devlet ağzı ile

konuşarak halkla devlet bağlantısını kurması gereken bir örgüt olarak ele alır:

“Saygıdeğer Kongre üyeleri, Türkiye Kadınlar Birliği teşkilatının
özelliğine de burada değinmek isterim. Siyasî partilerimizin kendi
örgütleri içinde kadın kolları da vardır. Bu kollar bağlı oldukları siyasî
partilerin prensiplerini ve davalarını güderler. Türkiye Kadınlar Birliği
ise siyaset dışında, yani üyelerinin şahsen bağlı oldukları partilerin
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prensipleri çizgisinde değil, toplum sorunları ve gerekirse kadın hakları
ve hürriyetleri üzerinde görüşür, çalışır” (İsmet İnönü, 5 Aralık 1968)21.

“Diyelim ki toplu nikah. TKB yaptı bunu. Onlar yapmasa bizim
yapmamız gerekecek. Devlet olarak onlara her konuda destek veriyoruz.
Onların kadınlara ulaşması daha kolay. Mesela yemek yapıyorlar;
biletlerini biz satıyoruz. İktidar biletleri daha kolay satar” (Mardin eski
valisinin eşi Sabahat Koçak, 12/12/2005 tarihli görüşme, Mardin).

“Kadınlar açısından bence en büyük sorun sahip oldukları hakları
bilmemeleridir. Bunu onlara iyi anlatmamız lazım diye düşünüyorum.
Bunu iyi anlatmanın yolu da, bizler söylerken resmi ağız olduğu için
yok işte şu bu denebilir ama TKB gibi sivil toplum örgütlerinin bu
konuda biraz daha gayretli olması epeyce şeyi çözer diye düşünüyoruz
(…). Onlardan destek gördük biz. Aslında bize yardım etme durumunda
olan onlardı, bizim fazla bir şey yaptığımızı zannetmiyorum onlar için.
Onlar bize daha çok yardım ettiler diye düşünüyoruz. Dediğim gibi,
durumu zor olan bir vatandaşı tespit edip bize bildirmeleri bile bizim
asli görevimizken onlar yapmış, onlar üstlenmiş oldular. O bizim için
güzel bir şeydi yani” (Bursa Valisi Nihat Canpolat, 28/10/2005 tarihli
görüşme, Bursa).

Kadın örgütlenmelerinin siyasi bir çıkar grubu olarak değil, aksine,  tüm

topluma lojistik destek sağlayan yapılar olarak görülmesi, ancak bu sınırlar içinde

kaldığında örgütlenmelerinin meşru bulunması, TKB’nin ilk evresinde yaptığı

mücadeleye yönelmiş karşı koyuşun da dinamiğini oluşturur. Dönemin tüm

tartışması, TKB’nin, kadınların siyasal haklarının savunusunu yapacak bir

örgütlenme mi yoksa kadınlardan beklendiği üzere kendini hayır işlerine adayacak

bir yapı mı olacağı üzerinden gitmiş ve üzerlerinde uygulanan yıldırma

girişimleri, TKB’nin her atağında onu apolitik alana biraz daha hapsedecek bir

baskı ile sonuçlanarak TKB’nin eylemliliği modernleşme projesine ‘uygun’

olacak biçimde yeniden düzenlenmişti. TKB’nin birinci evresinde uygulanan bu

düzenleme stratejisi sayesinde “bugüne kadar varlığını sürdüren bir modelleme

gerçekleşmiş; kadınların siyasal toplum içinde bile siyasetle değil, topluma yararlı

sosyal faaliyet denen şeylerle uğraşmalarının meşruluğu sağlanmıştır” (Sancar,

2004: 208). TKB, bu ‘uygun’ biçimini ikinci evresinde de sürdürür. Üçüncü

evrede ise, genel merkez düzeyinde feminist hareketle girdiği işbirliği sonucu

yavaş yavaş ‘uygunsuz’ hale gelmeye başlamış olsa bile hâlâ kendine ayrılmış

                                                          
21 İsmet İnönü’nün adı geçen Birlik kongresindeki konuşma metninin bir bölümü için bkz.
Özkaya, Günseli, 2006, Zirvedeki Siyaset ve Yamaçtaki Kadınlar, s: 187, Ümit Yayıncılık,
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‘meşru’ alan içinde kalmaya devam eder. Bu alanın sınırları içinde kalmak,

TKB’nin varlığını modernleşme projesi içinde meşru bir konuma sokar ki bu

meşruiyet sınırları aynı zamanda onun, modernleşme projesinin diğer meşru

kurumlarıyla –hem devlet kurumlarıyla hem de diğer sivil örgütlerle– olan

bağlarını, milliyetçiliğin sağladığı “kader ortaklığı”nı (Yuval-Davis, 2003:50)

kurar. Böyle bir yaklaşım, modernleşme projesi üst belirleyicileri olduğu ölçüde,

farklı kurumları, farklı alt amaçlar doğrultusunda faaliyette bulunuyor olsalar da,

aynı nihai amaca, ulusun gelişmesine ‘hizmet eden’, gönül birliği yapmış kardeş

kurumlar haline getirir. Değişik kurumlarla ortak olarak paylaşılan üst amaç

topluma yardım etmek olunca, TKB açısından kadın örgütü olmak politik değil,

fakat yöntemsel bir farka işaret eder sadece. Aynı amaca yönelik olarak mobilize

olmuş farklı kurum ve örgütlerin farklı yöntemleri benimsediğini, kadın

örgütlerinin de bu doğrultuda farklı yöntemleri ve yöntemin gerektirdiği farklı bir

hedef kitlesi olduğunu düşünürler:

“Aslında sivil toplum kuruluşlarının amacı tektir; hizmet, topluma
hizmet, o şehre hizmettir. Ama yollar farklıdır. Mesela biz bir kadın
kuruluşuyuz, kadın ve çocuklar için uğraşıyoruz. E, diyelim ki Yardım
Sevenler, onlar kadın erkek tanımadan herkese, işte dediğim gibi
torbalarla yardım dağıtıyorlar ya da şöyle böyle. Hepimizin amacı
toplumu bir yerlere taşımak. Kadınlara, çocuklara yardımcı olmak, bir
yerlere taşımak, hizmet vermek, ne bileyim, onları bilgilendirmek,
eğitmek. Hepimizin amacı bu. Onların yolu farklı, bizim yolumuz farklı.
Yani ben sanmıyorum ki çok farklı bi şey olsun” (Mardin Şube Başkanı,
11/12/2005 tarihli görüşme, Mardin).

“Topluma, topluma yardımcı olmak. Tabii ki topluma yardımcı olmak.
Yani toplumun noksan kalan, kadına yönelik, noksan kalan taraflarını
biz bulup onları topluma kazandırmak. Amaç bu. Yeter ki bir yerlere
faydalı olalım; amacımız bu. Kadına veyahut da topluma. Topluma.
Ama karşılıksız. Sivil toplumun bütün amacı bence toplumun geri
kalmış kesimlerine yardımcı olmak. Yardımcı olmak, yani bütün
hepimizin amacı bu, bütün sivil toplum örgütlerinin: Lions'lar da,
Rotary'ler de, dernekler de, kurumlar da; hepsi, hepsinin amacı. Yani
amacımızdan da hiç sapmıyoruz, başta onu da söyleyeyim” (Bursa Şube
Başkanı, 28/10/2005 tarihli görüşme, Bursa).

                                                                                                                                                                            
Ankara



86

TKB, devletle ve sivil toplum anlayışları doğrultusunda diğer sivil toplum

örgütleri ile aynı hedefe yönelik iş yapan ve üst amacı topluma yardımcı olmak

olan ama kadın derneği olduğu için de, bu amacını kadınlara ve çocuklara

yardımcı olarak gerçekleştirmeye çalışan bir dernek olarak tanımlanınca, hedef

kitleleri tüm toplum olmaktan çıkıp kadın ve çocuklar olarak daralır:

“Eskişehir’deki TKB şubesi her şeyden önce kadının toplumda, siyaset
ve sosyal alanda hak ettiği yeri almasını sağlamaya çalışıyor. Hem
kadına, hem de kadının ayrılmaz bir parçası olan çocuklara yönelik
çeşitli etkinliklerimiz oluyor. Çocuklara yönelik burslarımız oluyor”
(Eskişehir Şube Başkanı, 19/6/2004 tarihli görüşme, Eskişehir).

Hedef kitlenin ‘hangi kadınlar ve hangi çocuklar”dan oluştuğu tartışmasını

sonraya bırakarak, bu bölümde sadece bu kitlenin kadınların yanı sıra “ayrılmaz

bir parçaları olan çocuklar”ı da kapsıyor olması üzerinde durmak istiyorum.

“Kadının ayrılmaz bir parçası olan çocuklar” söylemi TKB tüzüğünün, Birliğin

amaçlarını sıralayan üçüncü maddesinde de yer alır:

Kadının ve ailenin ayrılmaz parçaları olan çocuklarımızın ve
gençlerimizin, uygarlık ve demokrasi bilinci içinde, laik ve kültürlü
olarak yetiştirilmesi için, eğitim, öğretim ve sosyal amaçlı tesisler
kurmak, yurtlar açmak, bu konularda etkinlikler yapmak (TKB Tüzüğü,
2005: Madde 3, Fıkra E).

TKB’nin, “kadının ayrılmaz bir parçası olan çocuklar” üzerinden anneliğe

yaptığı vurgu, milliyetçi projenin anneliğe verdiği önem ile sıkı bağlar içerir.

Kadınlar milliyetçi projelerin içinde anneler, yani milleti hem doğurup hem

yetiştirecek unsurlar olarak önemsenirler ama aynı zamanda da bu özellikleri

dolayısıyla baskı altına alınıp ikincilleştirilirler. Çünkü bir ‘anne’nin nasıl olacağı,

görünüşü, eğitimi, hal ve tavırları, milletin sonraki neslini yetiştirecek olmaları

nedeniyle milli bir meseledir ve bu, milliyetçi projenin gerektirdiği biçimde

kadınların düzenlenmeleri amacıyla üzerlerinde uygulanacak baskıyı

meşrulaştırır. Kadınlar, bir yandan anne olmaları nedeniyle baskı altına alınırken

bir yandan da yine aynı nedenle yüceltilir ve kurgulanan milletin içine dahil

edilirler. Chatterjee (2000: 113), “tahakkümün bütün hegemonik biçimleri gibi

milliyetçilik ve onun yeni cinsiyet rejiminin de zora dayalı otoriteyi ustalıklı bir
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ikna gücü ile birleştirdiğinden” bahseder ve bunun genellikle, “cinsiyetler arası

iktidar ilişkilerinin ters yüz edilmiş ideolojik biçiminde, kadınların bir yandan

baskı altına alınırken bir yandan da tanrıça veya anneler olarak yüceltilmesi ile

kendini gösterdiğini” söyler. Kadınlar, milliyetçi söylem içinde, her ne kadar

ikincil, cahil, tehlikeli, asimilasyona açık olarak nitelendirilseler de anneler, (ki

anne olmak milliyetçilerin gözünde artık kadınları başka türlü bir ‘kadınlık’ haline

sokar) yüce ve değerli; “ellerinde ulusun geleceğini” “ayaklarının altında ise

cennetin kapılarını” tutan sınır bekçileri haline gelirler.

Milletin hem biyolojik hem kültürel yeniden üretimini sağlayan unsurları

olarak milliyetçi projenin içinde kendilerine yer açılan kadınlar, kamusal alanda

‘toplumun tümüne yönelik faaliyetlerde bulunmaya’ ve ‘ulusun gelişmesine

yardımcı olmaya’ hizmet etmesi için kendilerine ayrılmış apolitik alan içindeki

varlıklarını sağlamlaştırmak ve kendilerini kabul edilebilir kılmak için,

milliyetçiliğin söylemi olduğu oranda meşru olan bu annelik söylemini kendi

meşruiyetleri için vurgular. Beth Baron’un (2005 :5) milliyetçi hareketler içindeki

kadınlara dair olarak belirttiği gibi, kadınlar kendilerinden bahsederken ve

kendilerinden bahsedilirken “ulusun anneleri” olarak nitelemede bulunulur.

Kendilerine biyolojik ve kültürel olarak ulusu yeniden üretme rolü verilmiştir ve

onlar, bu rolü kamusal alana girme talepleri doğrultusunda kullanırlar. TKB de bu

açıdan düşünüldüğünde, kendi söyleminde, sadece kadınlardan değil ama aynı

zamanda annelerden oluşan bir Birliktir. Hem tek tek kendileri birer anne olarak

ulusun gelecek neslini yetiştirirler hem de Birlik olarak genç nesillerin

yetişmesinde görev alan “ulusal anneler”dirler:

“Gençlere yönelik. Bizim amacımız gençleri bilinçlendirmek.
Bayanlardan ziyade genç kızlarımızı, genç nesli. Onlara zemin
hazırlamak, onların eğitimine yardımcı olmak” (Denizli Şube Başkanı,
11/11/2005 tarihli görüşme, Denizli).

Annelik misyonu, milliyetçi modernleşme söyleminin kadınların

haklarından bahsederken kullandığı temel meşruiyet zeminidir. Kadınlara

milliyetçi modernleşme süreçleri içinde, başta eğitim hakkı olmak üzere bir grup
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hak tanınır ve kadınların bu haklara ‘layık’ olmalarının temel nedeni olarak da

ulusun biyolojik ve kültürel üretimini sağlayacak anneler olmaları gösterilir.

Mustafa Kemal Atatürk de 10. yıl nutkunda “kadınların (…) daha çok aydın”

olmasını gereğini, onların “en faziletli vazifelerinden biri olan iyi anne olmak”

üzerinden açıklar:

Kadınlarımızın genel görevlerde üzerine düşen paylardan başka
kendileri için en önemli, en hayırlı, en faziletli vazifelerinden biri de iyi
anne olmaktır. Zaman ilerledikçe, ilim geliştikçe, medeniyet dev
adımlarıyla yürüdükçe, hayatın, asrın bugünkü gereklerine göre evlat
yetiştirmenin güçlüklerini biliyoruz. Anaların, bugünkü evlatlarına
vereceği terbiye eski devirlerdeki gibi basit değildir. Bugünün anaları
için gerekli özelliklere sahip analar yetiştirmek, evlatlarını bugünkü
hayat için faal bir organ haline koymak, pek çok yüksek niteliği
taşımalarına bağlıdır. Bu sebeple kadınlarımız hatta ereklerden daha çok
aydın, daha çok verimli, olgun, daha fazla bilgili olmaya mecburdurlar.
eğer gerçekten milletin anası olmak istiyorlarsa böyle olmalıdırlar
(Atatürk’ün nutkundan aktaran Genel Kurmay Başkanlığı, 1988: 333).

Kadınlar annelik ‘görevleri’ üzerinden kimi haklara sahip olurlar ve

TKB’de milliyetçi modernleşme projesinin bu söylemini olduğu gibi kullanarak

kendi hak talepleri için ulusal annelik üzerinden bir meşruiyet zemini kurar:

En önemlisi Laik Cumhuriyetin mimarı Yüce Önder Ata’ya her kuruluş
yıl dönümümüzde verdiğimiz bir söz var: “Emanetine sahip çıkacak
gençler bizim ellerimizde en iyi şekilde yetişecek ve biz onlara daha
mutlu, daha müreffeh bir ülke bırakacağız (…). Yurdun her köşesinde
doğan çocuk bizim çocuğumuz, yetişen her genç bizim yarınlarımız ve
en önemlisi ellerimizde şekillenen bu varlıklar için biz kadınlar onlara
örnek olacak eğitimli, bilinçli ve haklarına sahip çıkan bireyler olmak
zorundayız (TKB Faaliyet Raporu, 2000-2002:4).

TKB’nin “ulusal annelik” üzerine yaptığı vurgu TKB tarihi içinde değişik

dönemlerde değişik biçimlerde de olsa sıkça karşılaşılan bir olgu. Birliğin “ulusal

annelik” söylemi kimi zaman anneliği yüceltme, kimi zaman ‘öteki’ anneleri

yetiştirme misyonu, kimi zaman da tarih içinden çıkartılıp şimdiki zamana

getirilen başka “ulusal anneler” üzerinden dile getirilir.

1955 yılından itibaren Mayıs ayının ilk pazarı TKB tarafından anneler

günü olarak ilan edilir ve o tarihten itibaren her sene yılın annesi (o yılın ulusal
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annesi) seçilmeye başlanır. Birliğin eski genel başkanlarından Nazlı Tlabar’ın 1/

1/ 1956 tarihinde TRT radyosunda yaptığı ve Zafer Gazetesinde tam metni

yayınlanan konuşmasında belirttiği üzere, anneler gününün tüm yurtta “beklenen

ruh ve manası ile” kutlanabilmesi için devlet temsilcilerinden ve kurumlarından

yardım alınır. Hatta bu temsilci ve kurumların desteği bir “zihniyetin” vuku

bulmuş hali olarak değerlendirilir. Bu zihniyet elbette ki, anneliği yüce ve değerli

kılan milliyetçi zihniyettir:

“Evvelce de bahsettiğimiz anneler gününün memleketimizde tatbiki
hususunda teşkilatımız varlık ve sayın valilerimizin yakın alakası
neticesinde artık bugün kendisinden beklenen ruh ve manası ile
yerleşmiştir denilebilir. Bu sene, önümüzdeki Mayıs ayının ikinci Pazar
günü kutlanacak olan mes’ut bayram öyle ümit ediyoruz ki daha da
şümullü bir şekilde ele alınacaktır. Bu ümidi bize veren sebeplerden
biri, PTT Umum Müdürlüğünün anneler gününün namına ve
ehemmiyetini belirten bir seri pul basılması hususundaki arzusunu bize
şimdiden bildirmiş olmasıdır. Hiçbir gayretimiz olmadan gösterilen bu
seziş ve karar, bu günün memleket çapındaki akislerini ifade ettiğine
inanmak elbette yerinde olur. Bu gibi alakalarını bizden esirgemeyen bir
zihniyete ise, ne kadar teşekkür etsek azdır” (“Kadınlar Birliğinin
Faaliyet Bilançosu, Nazlı Tlabar’ın Radyo Konuşması,  Zafer Gazetesi,
16/1/1956).

Aynı radyo konuşmasında Nazlı Tlabar, “ulusal anneler”in ‘öteki’ anneleri

yetiştirme misyonundan da bahseder. Konuşmasında, hem ‘öteki’ anneleri

yetiştirmeyi TKB ve tüm ulus açısından halledilmesi gereken bir “dert” olarak ele

alır hem de bu “yetiştirmenin” “eski Türk analarının meziyetleri” doğrultusunda,

TKB çatısı altında bir araya gelecek kadınlarca yapılacağını vurgulayarak,

milliyetçiliğin icat ettiği geçmiş ve gelenekler ile bugünkü ulusun anneleri olan

TKB’li kadınlar ve TKB ile modernleşme projesi arasında bir bağ kurar. Bu bağ,

modernleşme projesinin, ulusun gelecek nesillerinin ulusa yakışır bir biçimde

yetiştirilmesini sağlamak için temel hedeflerinden biri olan “yeni annelerin

yetiştirilmesini” TKB’nin asli ‘görevi’ haline getirdiği oranda TKB’yi, milliyetçi

modernleşme projesinin temel kurumlarından biri yapar:

“Geliniz öyle ise birleşelim, hep beraber olalım, bütün Türk kadınları el
ele verelim (…). İşte o zaman sayın dinleyenlerim, (…) çocuklarımızın,
gençlerimizin daha iyi yetişmelerini temin için anneleri eski Türk
analarının meziyetlerine sahip kılmak ve daha bir çok derdimiz
hakikaten ele alınmış olur”.
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Nazlı Tlabar’ın 1956’da yaptığı konuşmasından kırk iki yıl sonra,

milliyetçi modernleşme projesinin ‘varisi’ konumundaki Cumhuriyet Halk

Partisi’nin Genel Başkanı Deniz Baykal, TKB’li kadınlara seslenirken, onların

ulusal annelik misyonuna göndermede bulunur, “sağlıklı bir kuşak yetiştirmeyi

eğitimli kadının görevi”, ‘öteki’ anneleri yetiştirmeyi ve onları içinde

bulundukları durumdan “kurtarmayı” ise TKB’li kadınların görevi olarak

tanımlar:

“Eğitime, özellikle kadının eğitimine çok önem vermeliyiz. Çünkü
eğitimli kadın, haklarına sahip çocuklar yetiştireceği için Türkiye’nin
geleceğini tayin eder. Yani sağlıklı bir kuşak yetiştirmek eğitimli
kadının görevidir (…). Bizim kadınlarımız yılların baskısını üzerinde
taşıyor (…). Bu durumdan ancak siz onları kurtarabilir, hayata
geçirebilir ve yararlanabilirsiniz” (Deniz Baykal’ın konuşmasından
aktaran TKB Haber Bülteni, Haziran 1998, s. 18: 1).

Diğer anneleri yetiştirme misyonu günümüzde de TKB içinde, özellikle

şubelerce sahiplenilen bir olgu. Artık “yetiştirmek” gibi keskin kelimeler

kullanılmasa da ‘öteki annelere öğretilen’ bir ulusal annelik figürü saklı tutulur:

“Kadını eğiteceksiniz. Bir takım yanlış alışkanlıklarını, bu yüzyıllardır
yanlış eğitimden kaynaklanan, bu alışkanlıklarını bertaraf etmeye
çalışacaksınız. O da çocuğuna yansıtacak. Böylece gelecek nesil de
eğitimli bir anneden yetiştiği zaman işte bizim de işlerimiz daha
kolaylaşacak, toplumun da huzuru” (Samsun Şube Başkanı, 8/3/2005
tarihli görüşme, Kıbrıs).

“Mesela kadın doğum mütehassısı üyelerimiz var, onları alarak götürüp
o kadınlara sağlıklı çocuk yetiştirmenin nasıl olduğu, çocuk
doktorlarımız var; onları götürerek nasıl sağlıklı çocuk
yetiştirebilirsiniz, doğumun sakıncaları, doğumun az olmasının
gerekliği, bakacağınız kadar çocuğun yapılması; bu tür konferanslar
veriyoruz” (Bursa Şube Başkanı, 28/10/2005 tarihli görüşme, Bursa).

Özellikle Samsun şube başkanının annelerin eğitimi meselesi ile ilgili

söyledikleri, milliyetçi modernleşme projesinin annelerin eğitimine dair söylemi

ile birebir uyuşur. Ayşe Durakbaşa (1988: 40), modernleşmeci erkek yazarların
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kadının eğitimine yaklaşımını değerlendirirken “bunun öncelikle çocukların

terbiyesi ve toplumun ilerlemesinde söz sahibi olacak aydın erkeklerin

yetiştirilmesi ve eğitimi açısından önemini” ve “en önemlisi de, kadının

eğitiminin, toplumun ve ırkın ahlakça yükselmesini sağlayacak” olmasını

vurguladıklarını yazar.  Başka bir yazısında ise (2000: 125), önceki reformcuların

geliştirdiği “yeni kuşakların yetiştirilmesinde, dolayısıyla milletin ilerlemesinde

eğitimli annelerin rolü” temasının Atatürk ve Cumhuriyet dönemi reformcuları

tarafından da benimsendiğinden bahseder. Bu görüş TKB’li kadınlar tarafından da

benimsenir ve uygulamaya konulur. Tek fark, ilerleyen bölümlerde ele alınacağı

üzere, bu eğitim, bir zamanlar modernleşmeci erkek kadrolar tarafından yapılacak

bir konu olarak ele alınırken şimdi, bu eğitimden geçmiş kadınların diğer

kadınları eğitmesi şeklinde  gerçekleştirilmesidir. Bu durumda TKB’li kadınlara

genç nesli yetiştiren ulusal anneler olmanın yanında ‘öteki’ anneleri de yetiştiren

ulusal anneler olarak kamusal alanda yer alıp eylemde bulunabilecekleri bir alan

açılır.

Annelik misyonu hem kadınlara ulusun anneleri olarak kamusal alanda yer

açar hem de bu yerin meşruluğunun bir aracı olarak kadınlarca kullanılır. Ayrıca,

TKB açısından bakıldığında, anneliğe yapılan vurgu bir tür ‘aklama’ işlevi de

görür. TKB’nin 1955 tarihindeki kongresini izleyen Perihan Parla’nın Zafer

gazetesinde aktardığı kongreye dair hisleri yine TKB’li kadınların “Türk anaları”

olması ve “genç nesli yetiştirmesi” üzerine vurgu yapar ve annelik misyonunun

‘aklama’ aracı olarak kullanılmasına örnek teşkil eder. Yazıda, kongreye katılan

TKB’li kadınların “vakur, sade ve heyecanlı” olarak nitelenmesi ve kongrenin “en

ufak bir ses çıkmayan” atmosferine vurgu yapılması, yazının, basında daha önce

çıkmış “gürültülü TKB kongreleri” haberlerine karşı olarak kaleme alındığını ve

TKB’nin imajını yükseltmeyi hedeflediğini gösterir.  Bu durumda, yazıda

anneliğe yapılan vurgu daha da önemli hale gelir çünkü TKB’nin basına yansıyan

kötü imajının giderilmesi ve TKB’li kadınların yaptıkları işlerin yüceltilmesi en

meşru biçimiyle, yani onların “Türk anaları” olmaları üzerinden yapılmaktadır:
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Göz gezdiriyorum; içimi iftiharla karışık bir ferahlık kaplıyor. Sosyal
faaliyetlerle ilgilenme şuuruna sahip bu ciddi insanların temiz yüzleri
bir çok şeyler vadeden manâlarla dolu. Hepsi vakur, sade ve heyecanlı.
En ufak bir ses çıkmıyor, günü ve toplantının  mahiyetini hissettiren
ağır başlı bir hava içindeyiz (…). Kalbi memleket sevgisiyle çarpan bu
mert ve şuurlu Türk analarının yetiştireceği genç nesli şimdiden
selamlayabiliriz (“Cemiyet Hayatında Şuurlu Yolun Yolcusu Türk
Kadını”, Zafer Gazetesi, 26/2/1955).

TKB’li kadınlar anneliği/anneliklerini yücelttikleri oranda kamusal alanda

kendilerine yer açar/ kendilerine kamusalda ayrılmış alanının içine gerer.

Milliyetçiliğin annelik söylemini kullanarak kendi söylemlerini meşrulaştırırlar.

Aynı zamanda da, milliyetçi modernleşme projesi ve hatta bu projenin sahibi

olarak görülen Kemal Atatürk ile annelik üzerinden bağ kurup bu sayede

kendilerini dolaylı da olsa projenin sahibi haline getirirler. Atatürk’ün annesine

sıkça yapılan vurgu ile –tarih içinden çıkartılıp günümüze getirilen ulusal anne

ile– kadınların milliyetçi söylem içindeki yerine de vurgu yapılır. Milletin gelecek

nesillerini yetiştiren unsurları olarak milliyetçi söylemin içine dahil edilen

kadınlar, milliyetçi projeyi uygulamaya koymuş lideri de yetiştirmiş olmak

üzerinden kendilerini milliyetçi projenin temel unsurlarından biri haline getirir.

TKB, Günseli Özkaya’nın genel başkan olduğu dönemden başlayarak

Zübeyde Hanım’ın büstlerini yaptırmaya başlar. Zübeyde Hanım’ın büstleri ‘her

başarılı erkeğin arkasındaki kadın’ a gönderme yapmakta ve bu başarıda

kadınların payını vurgulamaktadır. Kadınlar olmadan millet var olamayacağı gibi

Zübeyde Hanım olmadan da Atatürk var olamaz:

“Mesela diyordum ki neden her tarafta çok evet beğendiğimiz,
övündüğümüz devlet büyükleri var ama kadınlar hiç yok heykellerde,
büstlerde? Hepsi de erkek. E, buna nasıl başlamalıyım ben? Tabii ki
Atatürk'ün annesiyle başlamalıyım. Onun hiçbir büstü Türkiye'nin
hiçbir yerinde yoktu ama o büyük adamı yetiştiren kadındı o. Biz
Kadınlar Birliğiydik, bizim yapmamız gerekiyordu” (Günseli Özkaya,
24/12/2005 tarihli görüşme, Ankara).

TKB için Zübeyde Hanım bir ‘kadın’dan çok bir ‘anne’dir. Hem de

herhangi bir anne değil Atatürk’ün annesidir. Zübeyde Hanım’a yapılan vurgu
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onun anneliğinden çok aslında Atatürk’e ve Atatürk’le birlikte de milliyetçi

söyleme, modernleşme projesine, ulus-devlete ve bunlar içinde kadınlara biçilmiş

rollere yapılan bir vurgudur. TKB tarafından yaptırılan Zübeyde Hanım’ın

büstlerine baktığımızda sadece bir kadını değil ama aynı zamanda Atatürk’ü de

görürüz. Hatta, Elif Ekin Akşit’in (2005: 152) Zübeyde Hanım Kız Meslek

Lisesi’nin bahçesinde bulunan ve TKB tarafından yaptırılmış Zübeyde Hanım

büstü için söylediği gibi, büste bakıldığında görülen bir kadından çok aslında

Atatürk’tür22.

Zübeyde Hanım büstlerinin yapılmaya başlanması ile anneliğe yapılan

vurgu aynı zamanda bir imaj düzeltme girişimidir ve anneliğin ‘aklama’ aracı

olarak kullanılmasının başka bir örneğidir. Perihan Parla’nın Zafer Gazetesindeki,

“gürültülü TKB kongreleri” sonrasında TKB’nin imajını düzeltmeyi hedefleyen

yazısında “Türk ulusunun anneleri” nitelemesi üzerinden giriştiği imaj temizleme

çabasına, Günseli Özkaya da genel başkanlığa geldiği “gürültülü TKB

kongreleri”nin yarattığı kötü imajı silmeye çalışırken girişir. İlk Zübeyde Hanım

büstünü bu amaçla yaptırır ve altına “Türk analarının en büyüğüne” yazdırır:

“Sayfayı açan, evvela beni öyle tanıdılar Türkiye'de. Beni, polis döven
kadınım ben. Polisleri kovalayan kadınım, kadınları dövüyorum.
Kadınları saçından tutuyorum mahkemelere gidiyorum. Yani ben bu
kadar, böyle bir kadınım. Böyle bir kadın, Türkiye'de magazin, tam bir
magazin. Köydeki kadın da biliyor beni artık. Bir kadın var ki ooo,
kadınların başında ne edepsiz ne edepsiz. Kimdir bu kadın diyorlar cahil
kadınlar. Şimdi bu imajınız sizi zaten tanıtmış Türkiye'ye. İsminiz çok
kötü de olsa bir kere tanınmışınız. O ismi düzeltmeniz lazım. İsim
kalsın ama teferruat gitsin istiyorsunuz. Onun için bu Zübeyde hanımın
heykelini çok istedim. Ve yaptırırken, bakın o ‘Türk analarının en
büyüğüne’ lafı da benimdir. O laf bana ait, ben yazdım (…) ama bakın
altına Günseli Özkaya yazdırmadım. Altına TKB yazdırdım. İstesem
onu o anda çok rahat yazdırırdım. Çok fazla mütevaziydim, o kadarı da
iyi değil, onu da söyleyeyim size” (Günseli Özkaya, 24/12/2005 tarihli
görüşme, Ankara).

Ankara’da Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi’nin bahçesine konulan

büstün kopyaları çıkartılarak İzmir, Adana, Mersin ve Edirne’ye de birer tane

                                                          
22 Akşit söz konusu büstü “memlekette binlercesi bulunan standartlaştırılmış  Atatürk büstünün
üstüne bir de demirden başörtüsü eklenmiş” olarak niteler ve “bu büstte başındaki örtüden başka,
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gönderilir. Ankara’daki büstün fotoğrafı Günseli Özkaya döneminde yayınlanmış

bütün faaliyet raporlarının ilk sayfasına konulur. Böylece raporların içeriği,

kapaklarında yer alan Atatürk resimlerinin yanında bir meşrulaştırma aracı daha

bulmuş olur. İlk sayfada yer alan Zübeyde Hanım büstünün fotoğrafı, faaliyet

raporlarında sıralanmış ‘kadınların yaptığı faaliyetlerle’, kapaktaki Atatürk

fotoğrafı ile göndermede bulunulan uluslaşma süreci ve bu kapsamda ‘erkeklerin

yaptığı faaliyetler’ arasında bir köprü oluşturur; annelik üzerinden cinsiyetler

arasında bir bağ kurar ve hem TKB’nin varlığını hem de yapıp ettiklerini

milliyetçi modernleşme projesine bağlayarak meşrulaştırır.

Annelik, TKB için hem üzerinde durabileceği meşru bir zemin, hem de

eylemlerini, hedeflerini ve taleplerini meşrulaştıracak bir araçtır. TKB, genel

söylemi içinde, annelik ‘görevine’ yaptığı vurgu ile hak talebinde bulunur:

Kadınların ulusa karşı görevlerini yerine getirebilmek için bazı haklara sahip

olması gerekmektedir.

Ülkemiz kadınlarının yeni bin yılda çağdaş uygarlık yolunda daha çok
mesafe kat etmesi gerektiğinin bilincindeyiz. Bu bilinçle, ülke
kadınlarımızın gelecek kuşakları yetiştirmek için daha eğitimli, daha
bilgili ve daha donanımlı olması gerekmektedir. Toplumun diğer
yarısını teşkil eden kadınlarımızın toplumda öncelikle hak ettiği
konumda olması gerekmektedir (Denizli Şubesi Faaliyet Raporu, 1999-
2001:1).

Yapılan tüm hak talepleri aslında çok meşru ve yüce bir şey – kadınların

Türk ulusuna karşı olan ‘görevlerini’ yerine getirebilmeleri– için istenmektedir.

Bu talep, TKB’nin birinci evresinde Hüseyin Cahid’in kadınların hak taleplerini

nitelediği gibi “tehlikeli”23 değil, tamamen ulusal kaygılarla dile getirilen,

kadınların görevlerini layıkıyla yerine getirebilmelerini sağlayacak ‘masum’

taleplerdir. Birinci bölümde de tartışıldığı üzere, kadınların milletin içine hakları

değil görevleri üzerinden dahil edilmesi gibi, TKB’li kadınlar da kamusal alanda

kendilerine açılmış yere hakları değil görevleri üzerinden girer. Bu alan, haklarını

kullanmaktan öte görevlerini yerine getirecekleri bir alandır ve yapılan her şey bir

                                                                                                                                                                            
büstün bir kadına ait olduğunu düşündürecek bir özelliğin gözlenememekte” olduğundan bahseder.
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görevin icrası olduğu oranda meşrudur. “Kadınların gerek yurttaşlık haklarının

kullanılmasıyla ilgili, gerekse hayırsever ya da siyasi nitelikteki etkinlikleri, en

kolay kadınsı doğalarının doğal bir uzantısı olarak, hak değil de görev olarak

meşrulaştırılabilir” (Kandiyoti, 1997: 153-4). O yüzden TKB, Zübeyde Hanımın

büstünü yaptırdığında “büyük anaya tarihi görevini” (12. Genel Kurul Raporu,

1966: 3), Anıtkabir’e her gidişinde “büyük insan ve kadın haklarının hamisi

huzurunda saygı görevi”ni (12. Genel Kurul Raporu, 1966: 25), yürüttüğü

faaliyetleri ile kadınların “bilinçlendirilmesi, eğitilmesi, okuma yazma alışkanlığı

kazanıp el becerilerinin geliştirilmesinden çocukların eğitilmelerinde yardımcı

olmaya kadar pek çok konuda TKB üyelerine (…) düşen (…) kutsal görevi”ni

(TKB Haber Bülteni, Mayıs 1998, Sayı.17: 4) yapmış olur. Kongrelerinde

üyelerinden gelecek fikirler doğrultusunda “gelecekte Türk toplumunun aşamalar

yapmasında kadınlarımızın ‘görevlerini’ açıklığa kavuşturma”ya (18. Genel Kurul

Raporu, 1977: 10) çalışır, anneler gününü “yalnız bir kutlama töreni değil”,

kadınların “görevlerinin tartışıldığı ve bilinçli hale dönüştürüldüğü bir gün olarak

değerlendirmek” (14. Genel Kurul Raporu, 1972: 40) için çeşitli toplantılar

tertipler.

Sema Kendirci ile birlikte ‘görev’ misyonu yerini yavaş yavaş ‘mücadele’

misyonuna bırakmaya başlar. Yapıp ettiklerini örgütlü mücadelenin parçası olarak

nitelendirirler:

Önce, ilk genel başkanımız, merhum Nezihe Muhuddin hanımefendinin
şu veciz sözlerinin ışığında, bu demokratik mücadelenin ana hedefini
tespit ettik: “Biz Türk kadınları, toplumsal ve siyasal alanda hak
ettiğimiz yeri almalıyız. Önce Türk kadınlarını bilinçlendirmeli ve
eğitmeliyiz, onlara daha fazla şey istemelerini ve bunlara nasıl
ulaşacaklarını anlatmalıyız. Amacımız, Türkiye’de kadın ve erkeğin
toplumsal, ekonomik ve siyasal eşitliğidir (TKB Faaliyet Raporu, 1996-
1998:2).

Ancak bu mücadele, TKB’nin ‘görevi’ olan bir mücadeledir:

                                                                                                                                                                            
23 Bkz sayfa 5, 7, 27.
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TKB olarak bizlere düşen görev, haklarımızı korumak ve savunmaktan
öte, ilerletmek ve savunmak amacımıza uygun hareket etmektir (…).
Kadın hakları ile birlikte, bizlere düşen bir başka görev de, demokratik,
laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak yaşamasını istediğimiz,
cumhuriyet rejimimize sahip çıkmak ve çocuklarımıza bırakacağımız
aydınlık bir Türkiye için çalışmaktır (TKB Haber Bülteni, Mayıs 1998,
Sayı. 17: 2-3).

Bu mücadelenin de bir görev olması, mücadelenin niteliği ile yakından

ilgili. TKB kadın hakları için mücadele verir ancak mücadelenin karşısına

yerleştirilen – kendisiyle mücadele edilen– mücadeleyi göreve dönüştürür.

Mücadele, “kadınların haklarını elinden almaya çalışan”, “kadınları kafes ardına

koymaya yeltenen” bir “zihniyete” karşı yapılmaktadır ki bu zihniyet aynı

zamanda milliyetçi modernleşme projesinin de mücadele ettiği bir hedeftir. O

yüzden TKB kadın hakları için ‘mücadele’ eder ve bu mücadele aynı zamanda,

TKB’nin milliyetçi modernleşme projesine sahip çıkma sorumluluğunun uzantısı

olan görevidir:

TKB’nin çağdaşlaşma yolunda attığı her adımdan gururluyuz ama
yeterli olmadığını, çok daha ilerde olmamız gerektiğini bilmekteyiz.
Kadını ikinci sınıf konumda tutmak isteyen zihniyet ülkemizde hâlâ en
büyük tehlike iken durmamamız gerektiğinin ve çocuklarımıza
bırakacağımız yarınlardan sorumlu olduğumuzun bilincindeyiz (TKB
Faaliyet Raporu, 1998-2000:5).

TKB, kendi konumunun meşru zeminini milliyetçi söylem içinden

kurgular; ulusun anneleri olarak görevlerini yerine getirir ve bunu yapabilmesi

için ihtiyacı olan hakları ve düzenlemeleri talep eder, aynen, milliyetçi

modernleşme söyleminin kadınların anneler olarak yaptıkları görevlere vurgu

yaparak bu görevler üzerinden kadınlar için yeni hak ve düzenlemeleri meşru hale

getirdiği gibi. TKB’nin söylem düzeyinde milliyetçi modernleşme projesi ile

ortaklaşması faaliyetlerine de yansır. TKB’nin bir kadın örgütü olarak yapıp

ettikleri, milliyetçi modernleşme projesinin meşru gördüğü kadın eylemliliği ile

de örtüşür.

II. 4. Örgüt ve Faaliyet Profili
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Bir taraftan Birliğin düzgün tutulmuş bir arşivi olmaması, diğer taraftan da

seksen iki yıllık bir örgütün şimdiye kadar yaptıklarının bir alt başlık içine

sığdırılamayacak olması nedeniyle, burada sadece Birliğin faaliyetlerinin genel bir

profilini çıkartmak ve bu eylemlilik biçiminin milliyetçi modernleşme projesi ile

olan bağlarını göstermek istiyorum.  Ancak, Birliğin faaliyetlerinin profilini

çıkartmaya geçmeden önce örgütün profilini çıkartmakta fayda var. Bu sayede,

yapılan etkinliklerin hangi kadın grubu tarafından, kimlerden destek alınarak ve

nasıl bir anlayış çerçevesinde sürdürüldüğü açıklığa kavuşturulabilir.

II. 4. 1. Örgüt Profili

Nisan 2005 itibariyle Birliğin 5001 üyesinden %73,38’i elli yaş ve üzeri,

%1,53’ü ise otuz yaş ve altındaki kadınlardır. 5001 üyenin %40,39’u lise ve

dengi, %29,5’i yüksek okul ve üniversite mezunudur. Üyeler arasında hâlâ

çalışanlar da, emekliler de, hiç çalışmamış olanlar da bulunmaktadır. Birliğe üye

kadınların %42,9’u şu anda ve daha öncesinde çalışmayan, %20,19’u emekli ve

%36,91’i ise hâlâ çalışan kadınlardır. Çalışanlar arasında en çok rastlanan meslek,

%35,75’lik bir oranla  öğretmenliktir. TKB üyesi kadınlar için orta yaşlı,

ekonomik durumu gönüllü çalışmalarda yer almasına yetecek kadar iyi, genel

olarak çocuklarını evlendirmiş ya da çalışıyorsa emekli olmuş ve ardından bir

boşluğa düşüp vaktini Birlik çatısı altında değerlendirmeye karar vermiş oldukları

söylenebilir:

“Aslında bizim derneğimiz öğretmen ağırlıklı yani. Çok öğretmen var;
emekli öğretmen, hali hazırda çalışan öğretmen arkadaşlar var.
Doktorumuz var, avukatlarımız var. En fazla ev hanımlarımız çok”
(Mardin Şube Başkanı, 11/12/2005 tarihli görüşme, Mardin).

“100 tane üyem var. 100 tane üyemin yarısı meslek hanımı yarısı da ev
hanımı. Ama meslek sahibi hanımların işte mesleklerinden
faydalanıyoruz. Ev hanımlarının da burada çalışmalarımız, sosyal
çalışmalar, etkinlikler, biçki dikiş, efendim işte kermesler. Bu tür
çalışmalarımızı burada gerçekleştiriyoruz. Yani dolu dolu yaşayan bir
derneğiz biz” (Bursa Şube Başkanı, 28/10/2005 tarihli görüşme, Bursa).
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“Yirmi yıl çalıştıktan sonra emekli oldum. Bu ev hayatı çalışan birr
insanı sıkıyor. Ondan sonra ben bir arayış içine girdim ve Türk Kadınlar
Birliği'nin televizyonda bir programını izlemiştim, bir de genel
merkezden birisiyle tesadüfen tanıştık. Çalışmaları da çok benim
istediğim doğrultuda gittiği için talep ettik ve severek  tabi bize şube
açma yetkisi verdiler” (Trabzon Şube Başkanı, 12/6/2004 tarihli
görüşme, Trabzon).

“Yüz on üyemiz vardı ama bazı nedenlerden ayrılanlar oldu, ölenler
oldu, çalışamaz duruma gelenler oldu, birer birer derneğimizden
ayrıldılar ama  geçen seneki seçime göre seksen üyemiz var” (Denizli
Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi, 11/11/2005 tarihli görüşme, Denizli).

TKB’li kadınlar yaptıkları işi “dernekçilik” olarak görürler.

“Dernekçilik”  yapmak hem bunu yapabilecek ekonomik koşullara hem de ‘boş

vakte’ sahip olmayı zorunlu kılar. “Dernekçilik” bir “hobi”dir; para ve zaman

gerektirir:

“Hep vereceksiniz bizde. O da bir güç meselesi, herkesin yapabileceği
bir şey değil. Zaten ekonomik şartları belli Türkiye’nin de. Bu, bunu bir
hobi olarak düşüneceksiniz. Hobinize ne kadar bir fon ayırabilirsiniz
bütçenizden? (…) Aslında dernekçilik hiç de kolay bir şey değil.
Dernekçi olabilmeniz için vaktinizi ve nakdinizi koyacaksınız. Onlar
olmadan olmuyor. Bakıyorsun bir telefon geliyor, gitmek
durumundasın. Bir sorumluluk taşıyorsunuz çünkü. Bir yük almışsınız,
onun gereğini yerine getirmek durumundasınız. Yorucu ama bir o kadar
da keyifli” (Trabzon Şube Başkanı, 12/6/2004 tarihli görüşme,
Trabzon).

“O zaman ben artık fiilen çalışmaya başladım. Yani dernekte, bir
dernekçilik nedir tam teşekküllü bilgim yoktu, arkadaşlardan
öğrendiğim kadarıyla” (Denizli Şube Başkanı, 11/11/2005 tarihli
görüşme, Denizli).

“Dernekçilik” yapabilecek kadınlardan oluşan TKB örgütlenmesi,

çoğunlukla, bulundukları yerin elit kadınlarından oluşuyor. Bir sonraki bölümde

tartışılacak olan ‘diğer kadınlar’ı, türbanlıları ve ‘varoş’larda yaşayanları

içermez:

“Ya bizim üyelerimiz hakikatten de hep böyle şey yani, ne derler,
kalburun üstündeki kişiler. Ve mesela Yardım Sevenler filan, onlar çok
dağılmışlardı. Bizimki öyle değil. Az olur öz olur böyle üyelerimiz.
Öyledir yani” (Bolu Şube Başkanı, 18/6/2004 tarihli görüşme, Bolu).
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“Kriterlerimiz var. Kim tavsiye etti, referans kimden aldı yani o tür
şeylere dikkat ediyoruz. Genelde zaten kendi seviyemizde kişiler.
Benim çok samimi arkadaşım kim varsa onu arkadaşı. Birbirimizi,
tanıdığımız kişiler oluyor genelde. Ama yani böyle, bizim derneğimiz
siyasi partiler üstü olduğu için artık görüş ayrıcalığı yok yani. Hangi
görüşten olursa olsun ama tabi ki şu anda bir Refah Partisi gibi mesela,
onlara asla, biz yani gericiliğe karşıyız” (Denizli Şube Başkanı,
11/11/2005 tarihli görüşme, Denizli).

“Dernek şubesini ya da sivil toplum örgütünü oluştururken üyeler çok
dikkat etmek gerekir. Yani kendini kabul ettirmiş üyeler olursa bunlara
açılmayacak kapılar yok (…). Bence toplumda yeri olan insanlar bu
sivil toplum örgütünü oluşturmalı. Üyeler çok önemli ve seçici olmak
gerekli. Her üye kendisi gibi üyeyi getiriyor. Bizim üyelerimiz yüksek
tahsilli ve yarıya yakını da çalışan. Gençler de var, üniversite
mensupları da var ama bakın hiç türbanlı üyemiz yok ve olamaz da
zaten” (Eskişehir Şube Başkanı, 19/6/2004 tarihli görüşme, Eskişehir).

“Yok, onlardan pek üye olan olmuyor çünkü kendi dar çevresinde kimi
temizliğe gidiyor, kimi günlük işlerle uğraşıyor, kimisi çocuk bakıyor.
Yani onlar birazcık daha artık kültür seviyesi düşük demiyim de varoş
kısmı olduğu için dar kapsamlı. Görüşleri dar kapsamlı olduğu için
derneğimize üye o tür kişiler pek olmuyor. Hep beraber oturur kalkar
gideriz ama dediğimiz gibi bu varoş kesimden üye pek olmuyor.
Genellikle öğretmen ağırlıklı zaten üyelerimiz, öğretmen ağırlıklı”
(Denizli Şube Başkanı, 11/11/2005 tarihli görüşme, Denizli).

Elbette ki TKB’nin ‘diğer kadınlar’a kapalı konumunu örgüt içinde

sorgulayanlar ve değiştirmeye çalışanlar da vardır ancak aşağıdaki anlatıdan da

anlaşılacağı üzere bu tavır, Birliğin genel tutumunu yansıtmaz:

“(…)ve biz, biliyorsunuz öyle bir politika da var, kapalılarla
çalışmayalım falan şeklinde. Ona da karşıyız. Niye itiyoruz diyorum.
Onlar bizi ezmediği sürece, onlar bizim planlarımızı, yolumuzu
değiştirmediği sürece, onlar aramızda az kaldıkları sürece, yani bize
uydukları sürece niye almayalım ki? Bu son gittiğim genel başkanlar
toplantısında bunu da söyledim. Hatta başkanım da bilir, belki anlatır,
özel bir konuşma da yaptım onunla. Yani dedim biz böyle bir çizgi
çizmeyelim (…). Kadın derneğiyiz biz. Yani yok onu almayalım, yok
bunu almayalım, o zaman kime hizmet vereceğiz biz? Yani başkanımla
da konuştum, bütün üyelerle de konuştum ama toplantıda diğer çoğu
başkanca karşı çıkıldı. Asla asla asla kapalıları alamayız denildi. Dedim
buyurun işte, bu politikadır dedim. Siz o zaman niye başkalarını
eleştiriyorsunuz? Eleştirdiğimiz şeyi yapmayalım dedim arkadaşlara,
lütfen yapmayalım. Biz farklı bir politika çizelim ki insanlara kucak
açalım, herkesi içimize alalım. İşte onlar örgütlüdürler, şöyledirler
böyledirler. A dedim o zaman siz uyanık olun” (Mardin Şube Başkanı,
11/12/2005 tarihli görüşme, Mardin).
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TKB’nin dışlayıcılıkla birlikte ilerleyen bu elit konumu ve “her şeyden

önce Atatürkçü bir örgüt” oluşu, onu, devlet kurumları ve temsilcileri ile

yakınlaştırır. Bu yakınlık kendilerini diğer derneklerden farklı bir konumda

hissetmelerine neden olur:

“Biz dernekler üstüyüz şu anda. Protokol içinde de yerimiz var. Bütün
resmi davetlerde, resmi kuruluşların bütün davetlerinde biz öndeyiz. Bu
da bize mutluluk veriyor” (Bursa Şube Başkanı, 28/10/2005 tarihli
görüşme, Bursa).

TKB, “geçmişinde olduğu gibi bugün de, bulunduğu konumdaki tüm

çalışmalarında devlet yöneticilerinden sınırsız destek görmek”tedir (TKB

Faaliyet Raporu, 1998-2000: 6). Çoğu etkinliğinde devlet kurum ve temsilcileri

TKB’nin en büyük destekçisidir:

“Biz bu arada valiliğin, kuvvet komutanının ve rektörlerin desteğin alan
bir derneğiz (…). Tabii biz şimdi yönetime gelir gelmez hemen gittik
kendimizi tanıttık. Biz buyuz işte, Atatürk’ün önerisiyle kurulmuş olan
bir derneğiz. Amacımızı belirttik ve o zaman desteklerini istedik. Tabii
ki hepsi derneğin ciddiyetine güvenerek biz size sonsuz yardımı vaat
ediyoruz dediler. Buna dayanarak böyle etkinliklerimizde de gidip
onlardan bu sözlerini yerine getirmelerini istiyoruz. Zaten TKB’nin
adını duydukları anda işte vali beyin en son ifadesi: işte çok ciddi bir
Dernek, biz sonuna kadar yardımcı oluruz dedi” (Eskişehir Şube
Başkanı, 19/6/2004 tarihli görüşme, Eskişehir).

“TKB doğuda çok önemli bir dernek. Herkes de tanıyor. Valilik, milli
eğitim müdürlüğü devamlı arkamızdadır, belediye. Yani şimdiye kadar
hiçbir sorunumuzu yapmayız gibi bir problemle karşılaşmadık”
(Erzurum Şube Başkanı, 8/3/2005 tarihli görüşme, Kıbrıs).

“Hemen hemen böyle bir on yıldır gelen asker olsun, polis olsun,
vilayette vali beyimiz olsun, çok böyle güzel diyalogumuz var. Ki zaten
altı yıldır biz aynı vali ile çalışıyoruz ve hiç de gitmemesini istiyoruz.
Çok memnunuz, çok mutluyuz” (Mardin Şube Başkanı, 11/12/2005
tarihli görüşme, Mardin).

“Hep, her zaman işbirliği içinde olduk. Gerek valiler, gerek bölge
kaymakamlarımız. Yani hiçbir şekilde onlardan biz şimdiye kadar,
hemen hemen 91 yılından beri gelen bütün valilerimiz bize kucak
açmışlardır” (Bursa Şube Başkanı, 28/10/2005 tarihli görüşme, Bursa).
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“Kişilerin fikirlerinin desteği. Maddi gücümüz olmasa da fikir gücü
bizim için de önemli. Ha parasız her şey olabilir mi? Olmuyor ama fikir
gücü, valiliğin desteği, biz derdimiz sıkıntımız olduğu, biz gerektiği
zaman vali beye kadar çıkıyoruz yani. Hiç çekinmeden. Atatürk'ün ilk
kurduğu bir dernek. Onun da verdiği bir şey var. Bütün derneklerden
önce kurulan kadın derneği. Yani bu gücümüz Atatürk'e bağlı oluyor”
(Denizli Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi, 11/11/2005 tarihli görüşme,
Denizli).

“Vali ve eşleri, genelde onları yanımıza alarak bir takım yerlerden,
kendimi aşan, talep götürdüğüm yerler beni aşıyorsa, onlarla birlikte
gidip o kişilerin bizim yaptığımız hizmetlere mali katkı sağlamasını
veya ayni. İstersek yanımızdalar, şimdi onu inkar edemem. Zaman
zaman iktidarlar değiştikçe bize biraz değişik bakan valiler olabiliyor
çünkü ben bu hizmet yıllarım içinde şahit oldum” (Samsun Şube
Başkanı, 8/3/2005 tarihli görüşme, Kıbrıs).

TKB, devlet kurumları ile girdiği ilişki sayesinde, dışında bırakıldığı

alanın dolaylı bir şekilde içine girmiş olur. İlişkiye girdiği kurum ve kuruluşlar,

TKB gibi, kendi faaliyetlerini temel olarak Atatürk ilke ve inkılapları, milliyetçi

modernleşme projesi yönünde gerçekleştirdiği ve tam da her iki tarafın

“Atatürkçü” oluşu bu ilişkiyi var ettiği için, TKB, o kurum ve kuruluşlarla

“eşleşmiş” olur:

“Tabii bizim etkinlik, yapacağımız etkinliklerde düşünün işte mesela bir
etkinlik altında TKB, Eskişehir valiliği, Osman Gazi Üniversitesi alt
alta. Bu ismi yazacağız yani biz, düşünebiliyor musunuz? Onlarla hani
eşleşmiş durumdayız” (Eskişehir Şube Başkanı, 19/6/2004 tarihli
görüşme, Eskişehir).

Devlet kurum ve temsilcilerinden aldığı destek sadece etkinlikleri ile

sınırlı değildir. Çoğu yerde, genel olarak vali eşlerinin öncülüğünde hatta kimi

zaman bizzat vali eşleri tarafından TKB şubeleri açılır. TKB şubesi açmak, üst

düzey bürokratların eşleri tarafından sürdürülen bürokratik bir görev gibidir.

Bazı illerde vali ili yönetirken, valinin eşi de TKB şubesini yönetir:

“Önceden Bergama’da ve Aydın’da TKB ile çalıştık. Sonra Batman’a
geldik. Orada az kaldık. Batman’da ÇATOM’larla ilgilendik. Burada,
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Mardin’de, TKB’yi kurduk” (Mardin eski valisinin eşi Sabahat Koçak,
12/12/2005 tarihli görüşme, Mardin).

“İşte dediğim gibi ben daha önce şöyle bir on yıllık, daha farklı
STK’ların içinde çalıştım. Ama vali beyimizin eşinin ısrarı üzerine, o
buraya gelir gelmez hemen bana haber gönderdi, tanışmak istedi. Ve
dedi ki ben sana bu derneği kurdurmak istiyorum dedi, ancak sen
kurabilirsin bu derneği. Ve 2002’de onun çok isteği üzerine kurdum”
(Mardin Şube Başkanı, 11/12/2005 tarihli görüşme, Mardin).

“Türkiye’nin ilk sivil toplum örgütü, buna rağmen bir çok ilinde şubesi
yoktur. Bunun için genel merkezin mutlaka çalışması lazım yani. Bir
yerlerde bu, mesela valinin eşini bulursunuz, buradaki bizim bir önceki
valimizin eşi  geldi bizimle tanıştı. Sanıyorum şeyden gelmişti,
Aydın’dan mı gelmişti buraya, oradaki arkadaşlarım dedi şube açmak
istiyorlar yardımcı olur musunuz? Ben hemen genel merkeze
yönlendirdim onları, oradaki o şube de açıldı” (Trabzon Şube Başkanı,
12/6/2004 tarihli görüşme, Trabzon).

“Doğu Anadolu'da tek olmamız da çok önemli. Henüz hiçbir yerde bir
şube açamadık. Çünkü Erzincan'da açıldı, valimizin eşi açtı dört beş
sene önce yalnız hiç bir faaliyet yapmadan tekrar kapandı” (Erzurum
Şube Başkanı, 8/3/2005 tarihli görüşme, Kıbrıs).

28 Şubat 1998’de Devlet Bakanı Işılay Saygın ve Muş Valisi Ali
Akan’la Muş şubemizi törenle açtık (…). Şubenin kuruluşu ve açılışı ile
ilgili sayın valinin eşleri Tamay Akan’ın ve genel merkezin değerli
üyesi Naifa Ersavcı’nın katkı ve destekleri büyük olmuştur. Ayrıca
Tamay Akan şube başkanlığını üstlenmiştir (TKB Faaliyet Raporu,
1996-1998: 10).

Kimi zaman doğrudan vali eşleri, kimi zaman da vali eşlerinin seçip

yönlendirdiği kadınlar tarafından kurulan TKB şubeleri, bazen de başka kadınlar

tarafından kurulduğu halde, şubenin işleyişini kolaylaştırmak için vali eşlerine

devredilir ya da kendisi ile görüşme yaptığım sırada Kars TKB Şubesini kurma

girişimini başlatan kadının anlattığı gibi kimi onursal üyeliklerle bürokratların

eşleri sürecin içine dahil edilirler:

“TKB 1990 yılında Bursa'da kuruldu. 2.başkan olarak görev aldım ilk
kurucu olsam da. Çünkü Ankara valisi Erdal Şahinoğlu'nun eşi, burada
Bursa'da valilerdi. Ben ona, ben kurduğum halde geçici başkanlık
görevini Zerrin hanıma verdim. Çünkü onun benimle birlikte olması ve
bu işe çok önderlik etmesi, vali beyin de eşinin de. Altı ay sonra onlar
gittiler. Sonra Bursa belediye başkanının eşi Prof. Dr. Ülkü Özalp
hanıma ben verdim. O da bizim aramızdaydı. Fakat onun mesleğinin
son derece ağır olması ve bu hususa fazla yer ayırmaması nedeniyle,
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yani kurucu olmama rağmen ben iki tane bürokrasiden kişiyi de burada
denedim. Olmadığını görünce iki üç sene sonra başkanlığı, yönetim
kurulunu aldım. Ve hemen hemen 91, on dört senedir TKB Bursa'da
başarıyla yoluna devam etmekte. Bürokrasiden şöyle düşündüm; belki
bir kere sayın valimizin eşi o zaman, kurulduğu zaman çok büyük
yardımcı olmuştu. Gerek o bürokratik kuralları atlatmak bakımından,
sonra son derece gönül vererek bu işe girişmişti. Fakat altı ay sonra
Ankara'ya tayinleri çıktı, Ankara valisi olmuştu Erdoğan Şahinoğlu.
Zaten altı aylık dönemden sonra yeni genel kurul oluşuyordu.  Yeni
genel kurulda da Ülkü Özalp'ın eşinin belediye başkanı olması
nedeniyle bize daha çok büyük bir takım, ilk kuruluşta olduğu için,
imkanlar sağlayacağını düşünerek ve kendisinin de bize bir profesör
hanımın ne kadar faydalı olacağını düşünerek öyle bir şey düşündüm.
Kendisi de razı oldu zaten böyle bir şeye. Fakat ondan sonra işin gerçeği
öyle değilmiş burada, çünkü çok özveri isteyen bir şey. Hem
üniversitede hoca ol hem de gel burada, iki işi birlikte yürütmenin
imkansız olduğunu kendisi de anladı. İkinci seneden sonra ben TKB
başkanlığını yönetim kurulu arkadaşlarımla, üyelerimle götürmeye
çalışıyorum” (Bursa Şube Başkanı, 28/10/2005 tarihli görüşme, Bursa).

“Kurucu üyeler arasından bir başkan seçilecek, yardımcıları seçilecek.
Tabii onursal üyelerimiz var işte vali yardımcısı, valinin eşi falan.
Geçen valinin eşi yeni geldi, henüz tanışmadık. Eminim çok sıcak
bakacak çünkü öğretmen kökenli bir bayan. Ya diyorum ya insanlara
yaklaşım önemli. Onları çevrenize alacaksınız ki güçlü olun” (Kars
Şube Başkanı, 6/2/2006 tarihli görüşme, Kars).

Devlet kurumları ile girdikleri yakın ilişki ve hem halktan hem resmi

kurumlardan TKB’ye gelen istekler bazen TKB’yi de şaşırtır ve “hemen her

teşekkül, kuruluş ve resmi dairelerden, yurt içi ve yurt dışı vatandaşlarımızdan

gelen yazılara muhatap” olunması sonucu “idari işlerin yürütümü pek çok

artmış” bulunan Birliğin, “adeta bir Genel Müdürlük teşkilatı şeklinde

işlemesi”nden bile bahsedilir (12. Genel Kurul Raporu, 1966: 26-7). Gerçekten

de gelen yazılar, TKB’nin bir devlet kurumu gibi görüldüğünü yansıtır. Örneğin

Şemdinli halkının devletten isteyecekleri hizmetleri TKB’den istedikleri

mektubu, TKB’nin bir kamu kurumu gibi göründüğünün açık bir örneğini

sunuyor. Mektubun altında Adalet Partisi (AP), Milliyetçi Selamet Partisi (MSP)

ve CHP ilçe başkanlarının da imzasının bulunması ise devlet yönetimine talip

olanların ve bir gün devleti yönetme potansiyeli bulunanların bile TKB’yi devlet

kurumu gibi gördüklerini gösteriyor:

Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı, Ankara.



104

Şemdinli İlçesi sakinleri olarak yıllardan beri özlemini çektiğimiz
Türkiye’ye kışın beş ay müddetle gidememekteyiz. Tabiatın terk etmiş
olduğu Şemdinli’yi siz büyüklerimizin terk etmediğine inanıyoruz ve
güveniyoruz. Bugün koca Şemdinli’de tahsil yapabilen ve Şemdinli’nin
istikbali, kalkınan Türkiyemizin temel taşlarından bir gencimiz sömestr
dönüşü yaya olarak okullarına dönerken çığ altında kalmış ve bir
kurbanla mucize kabilinde diğer on bir kişi kurtulabilmiştir. TRT 19
Şubat günü 19.00 bülteninde elim olayı vermişti, ayrıca Gelişim
köyünde meydana gelen çığ neticesi iki vatandaşımız can vermiş, yine
Merkez ilçede bir anne doğum yaparken imkansızlık nedeniyle çocuğu
ile beraber can vermiştir. İlçemizde doktor yok, eczane yok, kaymakam
yok. Tayin edilenler maalesef istifa ederek gelmiyorlar. Hani ya
milliyetçiliğimiz? Neden gönderilemiyorlar? Beş ay yollarımız
kapalıdır, sebze gelmez, meyve görmeyiz, posta insan sırtında gelir,
ayın yirminci günü telefonlar arızalıdır. Türkiye ile alâkamız
kesilmekte. Yirminci asrın kalkınan Türkiye’sinde bu kadar yolları
kapalı olan bir ilçe daha tasavvur edilmez. Dertlerimize derman
olacağınızı ümit eder bahtı kara, bağrı yanık evlat acısıyla çırpınan
yürekler, doğum yaparken ölen genç analar, öksüz kalmış yavrular, kötü
kaderli Şemdinliler olarak size yalvarır, yukarıdaki dertlerimize acilen
çare bulmayı diler saygılar sunarız.

İmzalar: AP İlçe Başkanı (…), MSP İlçe Başkanı (…), CHP İçe Başkanı
(…), (…). (17. Genel Kurul Raporu, 1976: 52-3).

“Adeta bir Genel Müdürlük” şeklinde işleyen Birlik aynı zamanda

hiyerarşik bir örgütlenme gösterir. Hiyerarşi hem şubeler düzeyinde hem de

Birlik düzeyinde gözlenebilir. Başkanlık, oldukça önemli ve terk edilmek

istenmeyen bir makamdır. Öyle ki, “kırk yıldan beri” TKB şubesi başkanlığı

yapanlar ve karşılığında “madalya” alanlar bile vardır (TKB Faaliyet Raporu,

2000-2002: 7). Başkanlıktan ayrılanlar da onursal başkan ilan edilir ve bir

şekilde, fiilen olmasa da ismen, başkanlıkları devam eder. Şube içinde karar

alma süreci de hiyerarşiktir. Yaptığım ankete katılan TKB üyelerinden sadece

%10,1’i, şube içinde alınan kararlarda üyelerin de görüşlerinin alındığını

belirtmiş, geri kalanı, üyelerin  alınan kararlardan yalnızca haberdar edildiğine

dair seçeneği işaretlemiştir.

Birlik düzeyinde düşünüldüğünde de genel merkez ve şubeler arasında

bir hiyerarşi gözlenmektedir. Bu hiyerarşi bazen “genel merkezin asli

görevlerinden sayılan uyarıcı ve aydınlatıcı genelgeler”in şubelere gönderilmesi

(12. Genel Kurul Raporu, 1966: 8), bazen şubeler tarafından medyada “açıklama

yapılacağı zaman genel merkezin onayının gerektiği” yönündeki uyarılar (TKB
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Giden Evrak, 29/3/2000, Sayı: 219), bazen TKB’nin gerçekleştirdiği 5 Aralık ve

8 Mart törenlerinde genel başkanın ve törenin yapıldığı ilin şube başkanının

diğer katılımcılardan ayrı ve yaklaşık on metre önde yürümeleri, bazen de

şubelerin  genel merkez ve genel başkana teşekkürlerini dile getiren plaketleri ile

görünür olur. Birlik düzeyinde kararların alınması da hiyerarşik bir süreçte

gerçekleşir. Ankete katılan cevaplayıcılardan %84,14’ü, kararların genel merkez

tarafından alındığını ve ardından şubelere bildirildiğini belirtmişlerdir.

II. 4. 2. TKB’nin Faaliyetleri

Mülki idari amirlerin kimi zaman desteği, kimi zaman da eliyle kurulan,

hiyerarşik bir yapı gösteren ve devlet kurumlarından destek alan TKB

şubelerinde, “dernekçilik” yapan kadınların sürdürdüğü faaliyetler, ritüeller,

Birliğe gelir getiren etkinlikler, yardım ve kadınlara yönelik etkinlikler olmak

üzere dört ana başlığa ayrılabilir. Ritüeller, hem şubelerce tek tek hem de 5

Aralık ve 8 Mart tarihlerinde tüm şubeler ve genel merkezin bir araya gelmesi

ile yapılan anıt ziyaretleri, çelenk bırakma ve kimi kutlama etkinliklerini içerir.

Üçüncü bölümde24 TKB’nin ritüellerini tekrar ayrıntılı bir biçimde ele alacağım

için burada sadece etkinliklerinin başka bir türünü oluşturduğunu ve bu

etkinlikler sayesinde milliyetçi modernleşme projesine simgesel olarak

eklemlendiğini söylemekle yetineceğim.

II. 4. 2. 1. TKB’nin Gelir Getirici Faaliyetleri

Birliğin gelir getirici faaliyetleri, kermes düzenlemek, geziler organize

etmek, çaylar tertiplemek, defileler yapmak gibi çok çeşitli biçimlerde karşımıza

çıkar. Birlik, bu faaliyetleri sonucunda elde ettiği gelirle iç işleyişini sağlar, kimi

                                                          
24 Bkz. Sayfa 102 ve sonrası.
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kurum ve kişilere yardımda bulunur, öğrencilere burs dağıtır.  Birliğe bu tür

faaliyetlerinde, bulundukları ildeki esnaf, eş dost, kamu kurumları destek verir:

“Kermesli, keşkekli öğle yemeğimiz var. 30 Kasımda bunu
gerçekleştireceğiz. Keşkek, dolma, turşu, tatlı. Bunda her birini bir
hayırseverimiz üstleniyor. Diyor ki keşkeği ben yaptırayım, dolmayı
diğer bir arkadaşın eşi veyahut da başka biri üstleniyor. Ha o da bir
yardım olmuş oluyor; herkes hayrını hasanesini yapmış oluyor. Bunlar
burs olarak öğrencilerimize dönüyor (…).Keşkeği ben üstleneyim veya
beş yüz milyon yardımda bulunayım, yüz milyon yardımda bulunayım
diyenler oluyor. Bu türlü yardımlaşmalarımız da oluyor. O şekilde
yardım ve yemek parasını da çıkarıyoruz (...). Ha bizim çalışmalarımız
bundan ibaret. Bu arada geziler yapıyoruz. Firmalarla, turlarla
anlaşıyoruz. Bizim derneğimize cüzi bir miktar kâr veriyor. O kâra göre
biz gezi yapıyoruz. Derneğimize katkıda bulunmuş oluyor herkes ve
bunu genelde gezimize gelen kişiler de biliyorlar, o amaçlı olduğunu da
biliyorlar” (Denizli Şube Başkanı, 11/11/2005 tarihli görüşme, Denizli).

“İlk önce bir kermes yaptık, yemekli. O kermesten beş yüz milyon para
kazandık. O beş yüz milyonu ailenin sağlığına ayırdık. Götürdük onları,
hepsini sırayla, anne ve çocukları, bütün kontrollerini yaptırdık”
(Mardin Şube Başkanı, 11/12/2005 tarihli görüşme, Mardin).

“Yemekler, şeyler tertipler, ev yemekleri biz tertipliyoruz. Herkes oraya
sanki bir restorana gitmiş gibi çıkartıp parasını veriyor ve çocukların
ihtiyaçlarını biz onlarla karşılıyoruz” (İstanbul Beyoğlu Şube Başkanı,
4/2/2005 tarihli görüşme, İstanbul).

Etkinlikler gelir getirici olunca, katılımcılar da “müşteri” olarak görülür.

Kazancı artırmak için “müşteri” talepleri göz önünde bulundurulur:

“E çok önceleri yemekler yapardık filan, insanlar bıktı artık. Şimdi ben,
eşim benim bir de baro başkanı, inanır mısınız her gece bir yemek var
şu sıralar. Dün gece yemekteydik, bu gece yine bir yere gideceğiz (…).
Yani insanlar arık böyle yemeklere gitmekten de bıkıyor. Gezi daha çok
tutuyor. Geziyi seviyorlar. Mesela bir tiyatroya mutlaka, yani senede iki
üç tane tiyatroya gideriz İstanbul’a. Profilo İş Merkezine mesela
ayarlıyoruz, hem alış veriş yapıyorlar hem de biz dolayısıyla para
kazanıyoruz işte. Şimdi tam şeye gidecektik, Doğu Anadolu’ya, bu terör
orda çok başlayınca korktuk gidemedik, kaldı yani. Birden bir hortladı.
Yirmi yedi kişi filan müşterimiz vardı, gözümüzü karartıp gidecektik
ama olmadı” (Bolu Şube Başkanı, 18/6/2004 tarihli görüşme, Bolu).

II. 4. 2. 2. TKB’nin Yardım Faaliyetleri: “TKB Bir Yardım Derneği

Değildir”
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TKB “kazandığı para” ile bazı yardımlarda bulunur. Yaptığı temel

yardım “Atatürkçü düşüncedeki” öğrencilere dağıttığı burslardır:

“Bizim yönetim kurulumuz dokuz kişilik, dokuzumuzun da, her
birimizin birer üniversite öğrencisi var. Buna bağlı olarak diğer
üyelerden de destek alarak biz şu an yirmi beş üniversite öğrencisine
burs veriyoruz. Artı, sade bursla kalmayıp onların ekstra ihtiyaçlarını
mesela yani onları biz kendi çocuğumuz gibi benimsemişiz. Okullarıyla
ilgileniyoruz, sağlık sorunları olursa onlarla ilgileniyoruz. İşte giyime
mi ihtiyacı var, okul harcını mı yetiştirememiş, bire bir onları şey
yapıyoruz. Önce bir banka kartıyla burs alma uygulamasını getirmiştik.
Bu bize çok da hoş gelmedi biz çünkü o öğrencilerin, gözlemek istedik;
nedir, acaba isabetli bir yere mi destek veriyoruz diye” (Trabzon Şube
Başkanı, 12/6/2004 tarihli görüşme, Trabzon).

 Bunun yanında ihtiyacı olan kişilere de erzak dağıtmak, sağlık

kontrollerini yaptırmak gibi yardımlarda bulunurlar:

“Hep çünkü öğrencilere yönelik, hasta olan, yardıma muhtaç kişilere
yönelik o tür çalışmalarımız oluyor. Bazen de erzak, torba hazırlanıyor
burada. Denizli çok yardım sever o konularda. Onları bu tür insanlara,
fakir muhtaçlara, yardıma muhtaç olan kişilere iletiyoruz biz hazırlanan
erzak torbalarını. Bu tür çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” (Denizli
Şube Başkanı, 11/11/2005 tarihli görüşme, Denizli).

Bayramlarda çocukları sevindirmek bu arada da bir kısım ihtiyaçlarını
karşılamak üzere, Saime kadın Şafaktepe İlkokulundaki bütün çocuklar
giydirilmiş, Altındağ’da 300 haneye giyecek ve yiyecek dağıtılmış, Ana
Çocuk Sağlık Merkezine çocuk battaniyeleri hediye edilmiştir. Elma
Dağında Merkez İlkokulunda muhtaç öğrencilere önlük verilmiş, üçüz
doğum yapan iki anaya birer battaniye gönderilmiş ve bu meyanda
çeşitli nakdi ve ayni yardımlar da yapılarak sosyal yardımlaşma
çalışmaları uygulanmıştır (12. Genel Kurul Raporu, 1966: 23).

 TKB’nin etkinlikleri arasında en geniş yeri yapılan yardımlar kaplar.

Hem, şubelerden büyük bölümü yardım faaliyetlerinde bulunur hem de bir

şubenin faaliyetleri arasında yardımlar en fazla karşılaşılan faaliyet tipidir.

Örneğin, 12. Genel Kurul Raporunda, birer paragrafla faaliyetlerinden

bahsedilen yirmi beş TKB şubesinin yirmi tanesinin etkinlikleri arasında sosyal
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yardımlardan ve muhtaçlara yapılan yardımlardan bahsedilir (1966: 9-16). 13.

Genel Kurul Raporunda  faaliyetleri anlatılan yirmi sekiz şubeden yirmisinin

(1969: 10-7), 14. Genel Kurul Raporunda faaliyetleri anlatılan otuz beş şubeden

yirmi beşinin (1972: 14-28), 17. Genel Kurul Raporunda faaliyetleri anlatılan

otuz şubeden yirmi dördünün (1976: 13-37) etkinlikleri arasında yardımlar yer

alır. Şu anda da, özellikle şubelerin faaliyet raporlarında, yapılan yardımlardan

bahsedilir. Hatta kimi şubelerin raporlarında neredeyse bahsedilen tek şey

yapılan yardımlardır:

Kadınlar Birliği Derneği Söke Şubesi Başkanlığı’nın 2005 yılı
Faaliyet Raporudur

1- 2005 yılında öğrencilere yönelik burs verme hizmetimiz devam etmiş
ve     burs verdiğimiz öğrenci sayısı on olmuştur.

2- Yine sosyal etkinliklere devam edilerek, derneğimize ek katkı
sağlanmıştır (yemek, gezi, kermes gibi).

3- İhtiyacı olanlara malzeme yardımı yine yapılmıştır.
4- Devlet hastanesine monitör cihazı alınarak katkıda bulunulmuştur.
5- Özel gün ve kutlamalarda yaşlılarımız ve muhtaç öğrencilerimiz

unutulmayıp çeşitli etkinliklerle yardım yapıldı.
6- Okul çağına gelen kız çocuklarımızın tarama tespiti  yapıldı.
7- Okul çağındaki çocukların okula başlamaları için kampanya yapıldı

(TKB Gelen Evrak, 18/4/2006, Sayı. 1558)

Oysa ki TKB, devamlı olarak, bir yardım derneği olmadığını iddia eder.

Bu hem eski genel başkan Günseli Özkaya hem de şu anda genel başkanlık

yapan Sema Kendirci’nin ısrarla üzerinde durduğu bir noktadır. Günseli

Özkaya’nın kendinden önceki TKB yönetimi sırasında devamlı yardım

yapıldığını ancak bunun TKB’nin esas gayesi olmadığını belirtirken kullandığı

temel açıklama da oldukça dikkat çekici. Kendinden önceki dönemde yapılan

yardımların, “bir de tabii ki Birliğin DP’nin kadın kolu gibi çalıştığı için”

yapıldığını söyler, Birliğin kendinden önceki dönemde, dönemin iktidarı ile nasıl

yakın bir ilişki içinde olduğunu da gösterir:

“Yani haftanın belli bir gününde çay yapıyosunuz, hanımlarla
toplanıyosunuz. Ondan sonra, para toplamak için tekrar büyük çaylar
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veya yemekler veriyosunuz. Bunlar Kadınlar Birliğinin ana gayesi
değil, yani gayeden çok uzaklaşmak çünkü bu bir nevi yardım. Bir de
tabii belli ki DP'nin kadın kolu gibi çalıştıkları için, kadınlara
ramazanda pirinç dağıtmak, işte bilmem fasulye bilmem ne dağıtmak
gibi. Bizim ülkemizin tabii ki ihtiyacı var, yani bunu kınamıyorum.
Ülkemiz o tarihte de çok, çoğunluğun mahkum olduğu bir parasızlık
vardı, bir açlık o zaman da vardı. Ama bütün bunları bilinmeden
yapmaları ama bilinen ve görünen bir ciddi olayı öne çıkarmalarını
beklerdim. Ben böyle bir şey görmedim. Bunları hep duyuyodum
dağıttıklarını, bunu da raporlarına yazıyolardı, düşün artık, bunu yaptık
diye ramazanda. Kadınlar Birliğinin ramazanda yaptığı işi bende
göremezsiniz, hiçbir raporda. Ben ne kadar hastaneye hasta götürdüm,
bunu göremezsiniz. Kimlere ne kadar ilaç temin ettim, bunu
göremezsiniz. Bu Türkiye'nin bir ihtiyacıydı, bu bir vicdan sorunuydu
ama bu Kadınlar Birliğinin asıl gayesi değildi. Bir kere bu ayrıcalığı
ciddi olarak ortaya koymak lazım. O tarihte ben Avrupa'nın nasıl
çalıştığını bilmiyordum. Avrupa'daki Kadınlar Birliğini bilmiyodum
ama aklın yolu bir. Amacını okuduğum için görüyodum ki bu bir
yardım derneği değil. Yardımseverler bir yardım derneği, Kızılay başka
amaçlı bir yardım derneği ama TKB'nin böyle bir yükümlülüğü yok.
Vicdani bir yükümlülük de gizli olmalı” (Günseli Özkaya, 24/12/2005
tarihli görüşme, Ankara).

“Bizim derneğim dışında bir çok dernekte şöyle bakılmış: işsiz güçsüz
kadınların, ev kadınlarının, işte yardım amacıyla bir araya geldiği
kurum ve kuruluşlar olarak değerlendirilmiş. Halbuki bizim, özellikle
60’lı ve 70’li yıllarda, ki bu yöneticilerin etkisi olsa gerek, hiçbir zaman
biz bir yardım derneğiyiz sözü ağızlarından çıkmamış. Bilgilendirme,
bilinçlendirme, kadının eşitliği için çalışma için bir aradayız diye
dillendirmişler ve bir çoğu yasal çalışmalara da o tarihte başlamışlar.
Tabii bu çok benim yapıma, bünyeme, dünyaya bakışıma da çok uygun
geldi. Şimdi o anlayışı yeniden hayata geçirmeye çalışıyorum” (Sema
Kendirci, 5/5/2006 tarihli görüşme, Ankara).

TKB’nin genel merkezinden sürekli olarak yapılan “yardım derneği

olmama” vurgusunun yanında bir yandan da pratikte bir yardım derneği gibi

çalışma söz konusu olunca, şubeler farklı biçimlerde yapılanlarla söylemi bir

araya getirmeye çalışır. Yaptıkları yardımı, bazen dernek düzeyinde değil kişisel

düzeyde gerçekleştirdiklerini, bazen bulundukları yerde “başka yardım deneği

bulunmaması” nedeniyle yaptıklarını, bazen de “kadın olma”ları nedeniyle,

kadınlara açılmış apolitik eylem alanının yardımda bulunmayı kapsaması

dolayısıyla, yardımlarda bulunduklarını söyleyerek faaliyetlerine Birliğin

söylemi ile çelişmeyecek meşru bir zemin sağlamaya çalışırlar:
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Birliğimize yardım isteği ile çeşitli kişiler başvurmuşlardır. Yardım
derneği olmayışımız nedeniyle bu istekleri eş dost yardımını sağlayacak
şekilde karşılamaya çalıştık (17. Genel Kurul Raporu, Beşiktaş Şubesi,
1976: 17).

İlçede başka yardım derneği bulunmaması nedeniyle şubemiz bu
vazifeyi tümü ile yüklenmiş ve başarılı bir şekilde yürütmektedir (17.
Genel Kurul Raporu, Lüleburgaz Şubesi, 1976: 31).

Türk Kadınlar Birliği Derneği yardım derneği değil bir düşünce
derneğidir. Ancak, toplumumuzun her kesimini göz önüne alarak
küçümsenemeyecek ölçüde çok yardımlar yapılmıştır ve yapılmaktadır
(Tekirdağ TKB Şubesi Faaliyet Raporu, 2002-2004: 1).

Derneğimiz bir yardım derneği olmadığı halde, kadın olmamız nedeni
ile yardım gereken ailelere kışlık kömür, odun, erzak, Topkapı
fakirlerine giyim eşyası ve giyecek bağış yolu ile alınıp iletilmiştir (17.
Genel Kurul Raporu, İstanbul Şubesi, 1976: 24).

Bu söz – uygulama ikilemi TKB’nin konumunu yansıtması açısından

oldukça önemli. Öncelikle, söylemde “yardım deneği olmama” noktasına

yapılan vurgu, pratikte geleneksel kadın örgütlülüğü, yani Sema Kendirci’nin

sözleri ile “işsiz güçsüz kadınların, ev kadınlarının, (…) yardım amacıyla bir

araya geldiği kurum ve kuruluşlar” ve eylem biçimleri sürse de Birliğin bu

geleneksel alanın dışında konumlanmak istediğine dair bir çabayı yansıtır. Bu

çaba, ilginç bir şekilde, TKB’nin ilk evresindeki söz – uygulama ikilemini aşma

çabalarının tam zıddıdır. TKB ilk evresinde, özellikle kendi içinde yaşadığı

tasfiye sürecine kadar, basbayağı bir siyasi örgütlenme olsa da kendini

söyleminde ve tüzüğünde “siyasetle hiçbir alakası olmayan” bir örgüt olarak

kurgular. Geleneksel kadın örgütlenmesinin dışında olmasına rağmen varlığını

sürdürebilmek için milliyetçi modernleşme ideolojisinin kadınlara ayırdığı

geleneksel eylemde bulunma alanının içinde konumlanır. İkinci evreden sonra

yaşanan söz – uygulama ikiliğinde ise, geleneksel kadın eylemliliği alanının

içinde yar almasına rağmen bunun dışına çıkmaya ve kendini politik bir

örgütlenme olarak konumlandırmaya girişir. Kendine ayrılmış alanı

genişletmeye çalışır. Kendilerine biçilmiş apolitik eylem biçimliliğini sorgular

ve sınırlarını sarsar.
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Bu sorgulama ve sınır sarsma sonucunda ise bir yandan kendileri için

daha politik bir alan açarken bir yandan da bu politik olabilecek alanı, eski

apolitik alandan aldıkları referanslarla doldururlar. “Bir yardım derneği”

olmayıp politik alanla ilişkiye geçmek isterler ama bu ilişkiyi kendilerine

biçilmiş apolitik kadın eylemliliği biçiminde devam ettirirler. Kendi

politikalarını –milliyetçi modernleşme ideolojisinin ilkelerini koruma ve

ideolojiyi yaygınlaştırıp ilerletmeyi– uygulayışlarını kadınlara ayrılmış alan

içinde yapmaktan vazgeçip, aynı politikayı erkeklere ayrılmış politik alan içinde

uygulamaya girişirler. Bunu da, kadınlara yüklenmiş apolitik eylemler biçiminde

gerçekleştirirler. Yapılan yardımları tek tek insanlara yapılan yardımlar

olmaktan çıkartıp, kendileriyle ortak politikayı uygulayan kurumlara yapılan

yardımlar haline getirirler. Bu bir yandan yapılan yardımları politik bir işe

dönüştürür25, bir yandan da politik eylemliliğin apolitik biçimini muhafaza eder.

TKB, kişilere yardım yapmak yerine kurumlara yardım yapmaya ağırlık verir ve

sürdürdüğü apolitik eylem biçimine politik bir unsur katar. Kendi alanının

dışında konumlanmış politika uygulayıcıları ile, kendi alanına sinmiş apolitik

eylemler zemininde bir araya gelir:

“Biz bir yardım derneği değiliz. Yardım sevenlerden falan farklı bu
çünkü biz öyle poşet poşet yardımlar falan değil yaptığımız. Biz
kurumlara yardım ediyoruz, işte Mehmetçik Vakfı, Sosyal Hizmetler,
Tugay Komutanlığı, okullar falan yani bu başka bir şey. Bu yüzden de
yardım derneği değiliz yani” (Bolu Şube Başkanı, 18/6/2004 tarihli
görüşme, Bolu).

Politik alanın sahipleri de TKB’nin politik alana apolitik girişini

destekler. Kendi konumlarını tehdit etmedikleri oranda TKB’nin de yanlarında,

kendileri ile birlikte eylemlerde bulunmalarına izin verilir. Hatta bu desteklenir.

TKB kimi kurumlara yaptığı yardımlarla, dolaylı bir yoldan kurumların

uyguladığı politikanın bir parçası haline getirir kendini.

                                                          
25 TKB, kullandığı çeşitli simgeler aracılığıyla da yaptığı yardımlara politik bir boyut
kazandırmaya çalışır. Bkz. Sayfa 104
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TKB, devlet kurumlarına, özellikle okullara yaptığı yardımlar için gelir

getirici faaliyetlerde bulunur ama bunun yanında başka türlü bir yardım biçimi

daha var. Bu tür yardım faaliyetlerinde TKB’ye bir devlet kurumundan, büyük

oranda okullardan, kendilerine yardımda bulunmaları doğrultusunda talep gelir

ve TKB bu yardımı başka bir devlet kurumu aracılığıyla yapar. Bazen de tam

tersi olur ve yardım olarak dağıtılacaklar bir devlet kurumundan TKB’ye

gönderilir ve TKB bunu başka bir devlet kurumuna yardım olarak sunar.

Örneğin; “(..) İlköğretim müdür muavininin  talebi  üzerine  üniversiteyi

kazanan  fakat  yol  parasını ve harcını temin edemeyen bir kız öğrenciye”

yardımda bulunur ve bu yardımı “Kaymakamlıktan temin” eder (Kadıköy Şubesi

Faaliyet Raporu, TKB Gelen Evrak, 28/5/2005, Sayı. 1435: 3), “ilçe milli eğitim

müdürünün çeşitli mağazalardan bağış olarak temin ettiği çocuk giyisileri”ni

“öğrencilere dağıtır (TKB Şişli Şubesi Faaliyet Raporu, Ocak-Mart 2005: 2),

Günseli Özkaya döneminde devlet bütçesinden TKB’ye ayrılan elli bin Lira ile

Belediye Hastanesinin yapımına katkıda bulunur:

“Belediye hastanesine katıldık. Belediye hastanesi yapılırken, orda
bizim yerimiz vardır, görmüşünüzdür. Orda bizim en büyük
fonksiyonumuz, bir basın toplantısıyla benim bu belediye hastanesinde
TKB'nin katkısı dedim. İsmet Paşa bize elli bin lira verdi bütçeden, iki
defa aldık zaten. Elli bin lirayı koyduk, beş parasızız ama, aldığımızı
olduğu gibi belediye hastanesine yatırdık” (Günseli Özkaya, 24/12/2005
tarihli görüşme, Ankara).

“Bir sefer bir askeriyeyle işbirliği yaptık; giysi topladık. O giysileri
askeriyenin imkanıyla yıkattık, ütülettik. Burada Çameli diye çok kırsal
bir, uzak ilçemiz var, oranın dağ köylerine gittik, onları dağıttık.  Okulla
işbirliği yaptık, o çocuklara yardımda bulunduk” (Denizli Şubesi
Onursal Başkanı, 12/11/2005 tarihli görüşme, Denizli).

Bir okulun müdür muavininin, ihtiyacı olan bir öğrenci için gerekli

parayı doğrudan kaymakamlıktan temin edebilecekken TKB’nin aracılığıyla

bunu yapması, bir ilçe milli eğitim müdürünün topladığı bağışları doğrudan

okullara gönderebilecekken araya TKB’yi sokması veya askeriyenin yıkatıp

ütülettiği giysileri doğrudan okula gönderebilecekken TKB üzerinden bu

dağıtımı yapması ne anlama gelir? Devlet kurumları kendi aralarında

halledebilecekleri işlerin içine neden TKB’yi de dahil ederler? Aynı nokta
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TKB’nin kadınlar için yaptığı etkinliklerde de görülebilir. Örneğin, il sağlık

müdürlüğü her ay okullarda gerçekleştirmek durumunda olduğu toplantıları okul

müdürleri ile ilişkiye geçerek yapmaz da TKB ile ilişkiye geçer. TKB ise okul

müdürleri ile ilişkiyi kurar. Bu sayede, il sağlık müdürlüğünün zaten görev icabı

yapmak zorunda olduğu, okul müdürünün ise görevi icabı gerekli imkanları

sağlamak durumunda olduğu bir etkinlikte TKB aracı kurum olarak etkinliğin

içine katılır ve etkinlik TKB’nin etkinliğine dönüşür:

“Şimdi il sağlık müdürlüğü her ay, doktor hanımla görüştük il sağlık
müdürlüğünden, bu tür çalışmaları yapan grup doktoruyla. Bize bir
teklifte bulundu. Biz dedi her ay bu tür panel ve konuşma yapma
zorunluluğumuz var görevimiz icabı, sizinle çalışabilir miyiz? Hay hay
dedik. Teklif oradan geldi ve iki üç senedir biz bu işi yapıyoruz onlarla
birlikte. Bir okul seçiyoruz; diyoruz salonunuz var mı? Müdür beyle
irtibata geçiyoruz. Evet var. Ses düzeniniz var mı? Yoksa ses düzenini
doktor hanımlar kendileri sağlık müdürlüğünden temin edip getiriyorlar.
Bu hangi konuyu işleyebiliriz? Diyor ki müdür bey, burada varoş
kesimi, bilgisiz insanlar çok. Diyoruz ki burada  anne sütünü ele alalım
(…). Okul müdürü bildiri dağıtıyor öğrencilere, veliler geliyor” (
Denizli Şube Başkanı, 11/11/2005 tarihli görüşme, Denizli).

Böylece TKB, faaliyetleri aracılığıyla devletin faaliyetleri içinde dolaylı

bir yer edinir. Zaten, etkinliğin içinde yer alan her aktörü milliyetçi

modernleşme projesinin temel ilkeleri birbirine bağlamakta ve faaliyetlere üst

amaçlarını kazandırmaktadır.

II. 4. 2. 3. Kadınlara Yönelik Faaliyetler

Daha önce üzerinde durulduğu gibi, TKB’nin kadınlara yönelik

etkinlikleri de, ‘kadınların modernleşmesi’nin milliyetçi modernleşme projesinin

temel hedeflerinden biri olması nedeniyle, esasen projenin başarısına hizmet

etmek amacı taşıyan etkinliklerdir. TKB’nin kadınlara yönelmesi, milliyetçi

modernleşmenin ilkeleri doğrultusunda çalışan diğer kurumlarla TKB arasındaki

bir yöntem farkıdır sadece. TKB kadınlara yönelik çeşitli paneller düzenleyerek

hakları hakkında bilgiler verir, kimi araştırmalar yapar ve kadının konumuna
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ilişkin bilgi sağlar, ana çocuk sağlığı eğitimleri düzenleyerek sağlıklı nesillerin

gelişmesine katkıda bulunur, toplu nikahlar düzenler, doğum kontrolü hakkında

kadınları bilgilendirerek nüfus artışının önüne geçmeye çalışır, kadınlara biçki-

dikiş gibi meslek edindirici kurslar açar, zaman zaman ceza evlerindeki kadınlar

için çeşitli kurslar düzenler ve doğrudan yardımlarını kimi kadınlara

yönlendirerek onlara yardım etmeye çalışır.

“Valla bizim yaptığımız faaliyetler şöyle: Ben okullara yönelik çalıştım
ilk senelerde. Mesela Bursa'nın varoş bölgelerindeki okullarda Atatürk
köşeleri, Atatürk büstleri, kütüphaneler, o okullara kazandırdım. Aynı
zamanda okulun çevresindeki halk Anadolu'dan göç eden halk. Onlar
göçle geldikleri için onların sağlık, çevre, doğum, çocuk; bir sürü
problemlerini halletmek amacıyla, benim üyelerimin de katkılarıyla
orada değişik konferanslar verdirdik (…). Mesela en büyük yaptığımız
şey, varoşlardan gelen ailelerde çocuk sayısı çok fazla ve nikah yok.
Valilik, valilerle beraber, kaymakamlarla beraber, Bursa valileri olsun
kaymakamlar olsun, beraber toplu nikah törenleri yaptık o çevrede”
(Bursa Şube Başkanı, 28/10/2005 tarihli görüşme, Bursa).

Günseli Özkaya döneminden başlayarak, Türk Ceza Kanunu ve özellikle

Medeni Kanun üzerinde çalışır, kadınlara yönelik ayrımcı maddelerin

değiştirilmesi için tasarılar hazırlar. Bunların yanında esas olarak TKB’nin

kadınlara yönelik yaptığı etkinlik açtığı okuma yazma kurslarıdır. TKB, 1949

yılında yeniden kurulduğundan beri kadınlara okuma yazma öğretilmesini temel

hedeflerinden yapmıştır ve şu anda da halen, Cumhurbaşkanının eşi Semra

Sezer’in başlattığı “Ulusal Eğitime Destek Kampanyası” dahilinde, her şubesi

tarafından okuma yazma kursları yapılmaktadır. Kadınların eğitimi, TKB’nin

öncelikli amaçlarındandır çünkü;

eğitim alanındaki çalışmalarımızın amacı, (…) Atatürk ilke ve
inkılapları doğrultusunda çağdaş uygarlık seviyesine ulaşabilmemizi
sağlamaktır (TKB Antakya Şubesi Faaliyet Raporu, 2004-2006: 1).

TKB’nin kadınlara yönelik etkinlikleri modernleşme projesinin hedefleri

ile uyuşur. Kadınların eğitimi, doğum kontrolü, imam nikahının önüne geçilmesi

gibi hedefler aynı zamanda modernleşme projesinin yerleştirilmesine yönelik
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hedeflerdir ve TKB bu hedefleri devletle paylaşır. Birlik, bir yandan yaptığı her

şeyi, yardım faaliyetlerini, ritüellerini ve kadınlara yönelik etkinliklerini,

milliyetçi modernleşme ideolojisinin ilkeleri çerçevesinde yapar ve kadın hakları

Birliğin gündemine projenin içinde olduğu oranda girer. Bir yandan da yaptığı

etkinliklerle kadınlara faydalı olur, hayatlarında belirli oranlarda değişiklikler

yaratır. Hamideh Sedghi’nin İran’da Pehlevi döneminde devlet desteği ile

kurulan İran Kadınlar Birliği’nin etkinliklerini değerlendirirken bahsettiği

“şizofrenik durum”dan (1996: 121) TKB’nin etkinlikleri açısından da

bahsedilebilir. Bu şizofrenik durum, modernleşmenin ve kadın haklarının

yukarıdan aşağıya yerleştirilmeye çalışılması sonucunda, İran Kadınlar

Birliği’nin bir yandan modern devletin ve elit kadınların temsilciliğini yapması,

bir yandan da yaptığı faaliyetlerle kadınlara katkıda bulunuyor olmasından

kaynaklanır (Sedghi, 1996: 121). Bir yönüyle devlet iktidarının etkinliğini

genişletmeyi amaçlayan bu faaliyetler, bir yanıyla da kadınların hayatlarında

olumlu değişimlere yol açabilmektedir. TKB açısından da farklı bir durum söz

konusu değil. Aslında  yaptıkları milliyetçi modernleşme ideolojisinin hedefleri

için çalışmak ve onun propagandasını yapmaktır. Ama bununla birlikte,

doğrudan kadınlara yönelik faaliyetleri ile bazı kadınların hayatlarında kimi

değişiklikler yaratabilmektedirler.

Yukarıda sayılan faaliyetler hem genel merkez hem de şubeler tarafından

gerçekleştirilir. Genel Merkez de şubeler gibi kermesler düzenler, öğrencilere

burslar verir, paneller organize eder, toplum merkezleri ile ortaklaşa çalışarak

kadınlar için okuma yazma kursları ve çeşitli meslek edindirici kurslar açar.

Bunların yanında, kadınlara yönelik faaliyetlerinde şubelerden farklı yanları da

vardır.  Türkiye’de 80 sonrası güçlenen bağımsız kadın hareketi ile girdiği ilişki

sonucunda, geleneksel eylemlilik biçiminden farklı kimi faaliyetlerin ortağı olur.

TKB, özellikle Günseli Özkaya döneminden itibaren yasalar üzerinde

çalışmış ve kadınlar açısından ayrımcı maddelerin düzeltilmesi için uğraşmıştır.

80’den sonra ise farklı hedeflerle örgütlenmiş bağımsız kadın örgütleri, yasal
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çalışmaları ortak bir gündem haline getirerek platformlar şeklinde çalışmaya

başlar. Medeni Kanun, Anayasanın eşitliği düzenleyen 10. Maddesi, Siyasi

Partiler ve Seçim Yasaları, Türk Ceza Kanunu (TCK) için oluşturulan çalışma

grupları farklı kadın hareketlerinin içindeki kadınları bir araya getirerek ortak

gündem üzerinden birlikte çalışmanın yolunu açar. TKB’de bu platformların

içinde genel merkez düzeyinde yer alır. Kanunlar üzerinde çalışmak TKB için

yeni bir şey değildir. Fakat başka kadın grupları ile birlikte çalışmak TKB içinde

kimi değişikliklerin başladığının göstergesidir. Bir sonraki bölümde ayrıntılı bir

şekilde ele alınacak olan TKB ve “diğer kadınlar” arasındaki ilişki, bu kadın

çalışma grupları ile yavaş yavaş değişmeye başlar. TKB, bu gruplar içinde,

söyleminde hâlâ ‘düşman’ı olan türbanlı kadınlarla yan yana gelir, birlikte

çalışır.

Platformlar oluşturarak birlikte çalışmanın TKB’ye diğer bir etkisi de

bağımsız kadın örgütlerinin gündemlerinin yavaş yavaş TKB’nin gündemi içine

girmeye başlamasıdır. Bu gündem akışında bağımsız kadın hareketi ile TKB

şubeleri arasındaki köprü görevini Sema Kendirci yapar. Truus Ophuysen (1994:

41) de benzer bir duruma Hollanda’daki geleneksel kadın örgütleri ile bağımsız

kadın hareketleri arasındaki ilişkinden bahsederken değinir. Geleneksel kadın

örgütlenmelerinin başkanlarının, kadın hareketinin gündemini örgüte aktardığını

söyler. Bunun en net örneğini TKB’nin 8 Mart’ta Eskişehir’de yaptığı törende

görebiliriz. Ondan önceki her törende, ellerinde sadece geldikleri illerin

isimlerinin yazılı olduğu pankartları taşıyan TKB’li kadınlar, Eskişehir’deki

törende bunların yanı sıra Türkiye’deki bağımsız kadın örgütlerinin gündeminde

olan meseleleri içeren pankartlar da taşırlar. Bu pankartlar arasında hem

TKB’nin geleneksel duruşunu yansıtan “gelecek nesillere yatırım yapmak

bugünün annelerine yatırımla olur”, “kadın anadır” gibi sloganlarının yanında

“töre cinayetlerine hayır”, “kadınlara yönelik şiddet durdurulsun” gibi, 80

sonrası güçlenen kadın örgütlerinin gündemini içeren pankartlar da vardır. TKB,

bir yandan geleneksel duruşunu muhafaza eder, bir yandan da gündemine yeni
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konuları almaya başlar. Ama elbette ki bu faaliyetler “Atatürk ilke ve

inkılaplarının gereği”dir.
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III. BÖLÜM: BİRLİĞİN FAALİYETLERİ: GÖSTERİLENLER,

HİYERARŞİLER, SÖYLENENLER

Bu bölümde TKB’nin etkinliklerini söylemsel düzeyde incelemek

istiyorum. Yukarıdaki bölümlerde TKB’nin dile gelen söylemi üzerinde

durulmuştu. Bu sefer yapmak istediğim dile gelmeyen, ya da açıkça söylenmeyen,

ancak Birliğin etkinliklerinin daha derinlemesine incelenmesiyle ortaya çıkabilen

söylemi yakalayabilmek. Bunu üç ayrı eksen üzerinden yapacağım. Birinci başlık

altında Birliğin ritüelistik etkinliklerinin ve buna hakim olan söylemin üzerinde

durup ikinci başlık altında ise kadınlara dair yaptığı etkinlikleri, dışında bıraktığı

kadınlar üzerinden inceleyeceğim. Üçüncü başlıkta ise ayrı bir etkinlik biçiminde

ortaya çıkmayan ancak Birliğin çoğu etkinliğinde derinden hissedilebilen

militarist bir söylem ve bununla girişilen bir militarizasyon sürecinden

bahsedeceğim.

Bundan önceki bölümlerde yazılanlar içinde ana temalardan birini

oluşturan ve TKB’nin hem söylemsel düzeyde hem de etkinliklerinde devamlı

olarak yinelediği, etkinliklerinin çerçevesini içinden çizdiği, söyleminde devamlı

kurgulayıp devamlı vurguladığı bir noktayı, kendini milliyetçi modernleşme

projesine eklemleme çabasını, özetlemekle başlamak istiyorum. TKB’nin

geçmişine bakıldığında Birliğin kuruluşu, aslında, milliyetçi modernleşme projesi

ile bu projenin içinde yer almak ve projeyi kendilerini de içine alacak biçimde

dönüştürmek için mücadeleye giren kadınların bir yandan yengisi bir yandan da

yenilgisinin sonucudur; TKB, hem bir yenilginin hem de bir kazanımın ürünü

olarak görülebilir. Bu mücadelede kadınların aldığı ilk yenilgi siyasal haklar

mücadelesi yapacak bir parti kurmak yerine, sosyal yardım işleri ile ilgilenmesi

beklenen ve siyasetin dışında yer alan bir Birlik şeklinde örgütlenmeyi seçmek

zorunda kalmaları olur ve bu TKB’nin kuruluşunu bir yenilginin sonucu yapar.

Ancak bu tam anlamıyla bir yenilgi de sayılamaz çünkü öyle ya da böyle

örgütlenmeyi başarabilirler ve bu anlamda TKB bir kazanımdır. Bu açıdan

bakıldığında TKB’nin varlığı, kadınların uğratıldığı bir yenilginin zorunlu sonucu
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olarak siyasetin dışında bırakılan bir alanı, ama aynı zamanda da yaptıkları

mücadelenin sonucunda kurtarılmış, içinden mücadeleye devam ettikleri ve

politikleştirdikleri bir alanı simgeler. Zaten bu kurtarılmış alanın mevcudiyeti

mücadelenin devamını sağlayabilmişti. İkinci yenilgisini, TKB içindeki öncü

kadınların, Birlik içindeki diğer ‘ılımlı’, devletle pazarlığa oturan kadınlarca

tasfiyesi sırasında alır ve bu yenilginin etkileri devam eden dönemde sürüp

Birliğin kendini feshetmesi ile zirveye ulaşır.

1949 yılında tekrar kurulması ile başlayan evresinde ise Birliğin yaptığı

mücadelenin çok farklı bir anlamda kurgulandığı görülür. Birinci evrede mücadele

modernleşmeci kadrolara karşı, projeyi dönüştürme amacı ile verilirken ikinci

evrede modernleşme projesine karşı gelişen tepkilere karşı verilmeye başlanır.

Artık söz konusu olan, kadın haklarının ‘korunması’ yoluyla Atatürk ilke ve

devrimlerinin korunmasıdır. TKB, bu misyonu sayesinde milliyetçi modernleşme

ideolojisine sıkı sıkıya bağlanır ve söylem düzeyinde kendisi ile arasındaki bağı

devamlı vurgular. Kendini kurguladığı tarih anlatısı ile modernleşme projesinin

ürünü haline getirir, milliyetçi ideolojinin kadına dair söylemi üzerinden

eylemlere girişir: anneliği vurgular, milletin gelecek neslini ve örgütlenmenin

dışında bıraktığı diğer anneleri yetiştirme görevi üzerinden kendine alan açıp

taleplerde bulunur. Aslında söz konusu olan Birliğin kendini devamlı olarak

milliyetçi modernleşme projesinin içine dahil etme çabasıdır ancak bu, Birliğin ilk

evresi ile sonraki dönemlerde farklı şekillerde gerçekleşir. İlk evresinde onu

dönüştürecek etkin failler olmaya çabalayan ve kendini milliyetçi modernleşme

projesinin içine eyleyiciler olarak dahil etmeye çalışan kadınların mücadelesini

görürüz. İkinci evre ile birlikte ise verilen mücadelenin yönü değişir ve TKB

kendini projenin dönüştürenleri olarak dahil etmeye çalışmak yerine,

uygulayıcıları, yayıcıları ve savunucuları olarak dahil etmeye girişir ve bunun

meşruiyet zeminini de milliyetçi projenin bir ürünü olmak, zaten projenin içinde

yer almak üzerinden kurar. Modernleşmeyi projelendirenlerden olmak yerine

projenin bir ürünü haline getirir kendini. Hem söylemi hem de etkinlikleriyle

ulusal proje eklemlenir.
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Ulusal projeye eklemlenme çabasının, onun kavramları ve tarzıyla

konuşup onun hedefleri doğrultusunda eylemde bulunmanın ve bu sayede

kendilerine alan açıp güçlenmelerinin, TKB’nin etkinliklerini incelerken,

etkinliğin söylemini yakalamada temel ekseni oluşturduğunu düşünüyorum.

Aşağıda tartışmanın eksenini oluşturacak olan taşra, öteki ve militarizasyon

kavramlarının da bu eksen üzerinden incelenmesi gerekiyor. Milliyetçi söylemin

dışlayarak içerdiği ötekileri olarak kadınlar, TKB’nin söylemi ve etkinlikleriyle

kendilerine, dışlayarak içerdikleri başka ‘öteki’ler yaratır, başka ötekilerle

milliyetçi modernleşme ideolojisinin arasındaki mesafeyi kullanarak kendilerini

ulusal projeye diğer kadınlardan daha fazla dahil eder/ mesafe olarak daha yakın

hale getirir ve dışında bıraktığı diğer  kadınları da –aşağıda tartışılacağı üzere en

azından sadece bir grubunu– modernleştirme misyonunu yüklenerek ulusun

gelişmesine hizmet edebilecek kapasiteye vakıf olur. Dışladığı kadınları

modernleşme projesinin dışında tanımlayarak, bu sayede kendini projenin içine

dahil eder. Uluslaşma sürecinin bir parçası olduğu oranda, sürecin diğer parçaları,

özellikle devletle kendini yan yana getirir. Milliyetçiliğin militarist söylemini –

milliyetçiliğin temel başarısı ulus devlettir ve ulus devlet savaşarak var edilir;

savaş ulus devletin, militarist söylem milliyetçiliğin ayrılmaz parçalarıdır– kendi

söylemine katarak, dışında bırakıldığı savaşın söylem düzeyinde bir parçası olur.

Militarist öğeler içeren söylemiyle ve modernleşme projesinin yayıcısı ve

koruyucusu olma misyonu ile henüz modernleş(e)memiş mekanlara iner ve

modernleşmenin ‘taşra’sını sembolik olarak fetheder; taşralaştırarak dışladığı

mekanları fethederek tekrar içerir.

III. 1. Simgeler, Ritüeller

Bu bölümde aslında üzerinde durmak istediğim konu TKB’nin temel

ritüelleri olan 5 Aralık ve 8 Mart kutlamaları ancak bundan önce de TKB’nin daha

küçük çapta gerçekleştirdiği kimi ritüeller ve kullandığı simgeler üzerinde durmak

istiyorum.
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Yukarıdaki bölümlerde görüldüğü gibi bazı simgeler TKB’nin her türlü

etkinliğinin içine dahil olabiliyor. Özellikle Türk bayrağı ve Atatürk portreleri

faaliyet raporlarının kapaklarından TKB şubelerinin genel merkeze ve Birliğin

başka kurumlara sunduğu plaketlere, TKB ofisinin duvarlarından TKB Haber

Bülteni’ne kadar her yerde insanın karşısına çıkıyor. Hatta yapılan faaliyetler

kapsamında bile bu simgeler faaliyetin bir parçası haline gelebiliyor. Örneğin

okullara yardım amacıyla gönderilen giysi ve kırtasiye malzemelerinin yanında

her öğrenciye bir de Türk bayrağı (Beşiktaş Şubesi Faaliyet Raporu, TKB Gelen

Evrak, 26/3/2006, Sayı. 1535: 3), öğrencileri için konferans düzenledikleri bir

okula tören bayrağı (Pendik Şubesi Faaliyet Raporu, TKB Gelen Evrak, 3/9/2005,

Sayı. 1439: 4), veya huzur evinde ziyaret edilen yaşlılara birer Atatürk posteri

hediye edilebiliyor (Aydın Şubesi Faaliyet Raporu, TKB gelen Evrak, 26/5/2005,

Sayı. 1399: 3). Peki, yaşlılara hal hatır sormakla Atatürk posterlerini, öğrencilere

kalem silgi dağıtmakla Türk bayraklarını yan yana getiren nedir?  Sanırım

sorulması gereken soru bu simgelerin gerçekte neyin simgeleri olduğu ve

TKB’nin bunları neden kullandığı olmalı.

Milletler “hayali cemaatler”dir (Anderson, 1991). İmgelem düzeyinde

oluşturulurlar; elle tutulamaz, gözle görülemezler. Aslında bazı simgeler haricinde

bir görüntüleri yoktur. Simgeler, görünmeyeni görünür kılar. Bu nedenle

uluslaşma süreci bir takım yeni simgelerin ve ritüellerin var edilme sürecidir. Bu

simgelerin en önemlisi elbette ki hayali milletin bulunduğu alanın sınırını çizen,

belirli bir coğrafi alanı millete ait kılarak hayali milleti o coğrafi alanda somut

olarak yaşayan bir insan topluluğuyla özdeşleştiren ulus devletin bayrağıdır.

Uluslaşma süreci aynı zamanda devletin kişiselleştirilmesini de içerir.

Kertzer (1988: 16), “bir insanın belirli bir toplulukla olan bağlantısı”nın

“sembolizm aracılığıyla kurulduğu”nu söyler. “Bu tarz sembolik temsiller

sadece bayraklar gibi cansız nesneler aracılığıyla değil, politik birliği sembolize

eden kişiler aracılığıyla da gerçekleştirilir. Emperyal güçlerin karşısında “yeni
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millet kurma girişimleri, portreleri tüm duvarları, pulları ve paraları süsleyen bu

tarz kahraman politik liderler yaratmayı da içerir”.

Elbette ki her simgenin kişiden kişiye değişen anlamları vardır. “Simgeler

anlam ifade etmekten ziyade anlam yaratma kapasiteleri sağlar bize” (Cohen,

1999: 12). Örneğin Türk bayrağı kimine ulusal bağımsızlığı, kimine laik

cumhuriyeti, kimine demokrasiyi, kimine ise kendisi karşısında konumlandırdığı

‘öteki’ni ifade edebilir. Ancak, simgeye yüklenen anlam ve kurgulanan anlatı

(hüzünlü bir hikaye ya da şanlı bir tarih) ne olursa olsun kaynağını aynı yerden,

uluslaşma sürecinden, alır.

Bu durumda TKB’nin her etkinliğinde ve yazılı malzemesinde karşımıza

çıkan simgeler aslında TKB’nin değil, milliyetçi modernleşme ideolojisinin ve

tabii ki onun başarılarının simgeleridir. TKB bu simgeleri kullanarak kendini

milliyetçi modernleşme ideolojisine bir kez daha bağlar çünkü simgeler “insanları

hiç karşılaşamayacakları başka insanlara ve doğrudan deneyimleyemeyecekleri

kurumlara bağlayan önemli siyaset unsurları arasındadır” (Donnon ve Wilson,

2002: 119). Bu simgeler aracılığıyla etkinliklerine, etkinliğin görünen amacının

dışında daha üst amaçlar ekler. Öğrencilere dağıtılan kırtasiye malzemelerinin

yanına eklenen bayraklar, yapılan yardımı tek tek öğrencilere yapılan bir yardım

olmaktan çıkarıp ulusun gelişmesi hedefine yönelik kılar ve anlamını genişletir.

Ama burada dikkat edilmesi gereken başka bir nokta daha var: TKB’nin de

aslında milliyetçi modernleşme projesinin bir simgesi olması. İkinci bölümde

üzerinde ayrıntılı olarak durulan noktaları tekrar hatırlayalım: TKB söyleminde

devamlı olarak ona kişiliğini kazandıran, haklarını veren, varlık nedenini

oluşturan modernleşme projesinden ve projenin liderine asla ödeyemeyeceği

borçtan bahseder. TKB modernleşme projesinin başarısının bir simgesidir.

Modernleşme projesine ait başka simgelerin kullanılmasıyla TKB kendi simgesel

konumuna göndermede bulunur:

BAYRAK: Devletlerin, milletlerin ayırt edici simgesidir. Ve o
milletin şerefidir. Onurudur.
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Renkleri ve üzerindeki şekiller ait oldukları milletlerin tarihini,
geleneklerini ve özelliklerini gösterir.

Şanlı yurdumun üzerinde dalgalanan asil BAYRAĞIM da, bu
topraklar için şehit olanların kanları rengindedir ve özgürlüğü
vurgulayan AY ve YILDIZ ile bezelidir. Nazlı nazlı dalgalanırken tüm
dünyaya;

BEN: Sonsuza kadar yaşayacak Laik Türkiye Cumhuriyeti’nin,
bölünmez bir bütün olan bu kahraman ulusun, bu cennet vatanın
simgesiyim diye haykırır.

BİZ DE HAYKIRIYORUZ (Karşıyaka Şubesi 25 Mart 2005
tarihli Basın Açıklaması, TKB Gelen Evrak, 13/4/2005, Sayı. 1371)26.

Bir yandan uluslaşma sürecinin simgelerini kullanarak güç elde eder bir

yandan da bu simgeler aracılığıyla kendi varlığını söz konusu simgelerin varlığına

eş tutar; onlar kadar güçlü, sorgulanamaz ve geniş bir referans kümesine sahip

hale getirir. Bu yüzden huzur evindeki  yaşlıları ziyarete giden kadınlarla,

yanlarında götürdükleri Atatürk posterlerinin arasında büyük bir fark yoktur.

Huzur evine ziyarete gidenler somut insanlardan çok güçlü simgelerdir aslında.

Ziyarete giden TKB’lilere ellerindeki Atatürk posterleri, kendi simgesel

konumlarına göndermede bulunarak statü kazandırır. “Kral, ne kadar çok

otoritenin temel kaynağı haline dönüşürse, bir insanın statüsü o kadar çok onunla

özdeşleşmeye bağlı hale gelir” (Kertzer, 1988: 106). TKB’li kadınlar, ellerine,

Atatürk portresi içeren simgelerle kendilerine bir statü edinirken, TKB’li

kadınların bizzat kendilerinin birer simge olması, onların ziyaret ettiği yaşlılara

statü kazandırır – en azından sadece TKB’li kadınların gözünde. Artık onlar

sadece yaşlı insanlar değil, “Atatürkçü ve bizler [TKB] ile iftihar eden

yaşlılarımız”dır (TKB Haber Bülteni, Mayıs 2002, Sayı 65:5).

Ancak TKB’nin kullandığı simgeler bunlarla bitmez. Başka bir grup simge

hem TKB’nin bu simgeler çerçevesinde bazı ritüellerde bulunmasından hem de bu

simgelerin konumu açısından yukarıdakilerden farklılık gösteriyor. Burada

bahsettiğim ritüeller bir grup heykel ziyaretlerini içeriyor. Bu heykel ziyaretlerinin

en büyük parçasını her şubenin kendi bulunduğu ilde Atatürk anıtına yapılan

ziyaret ve bırakılan çelenkler oluşturuyor. Ancak, burada önemli olan nokta

TKB’nin uluslaşma sürecine ait anıtların yanına kendi anıtlarını da katmış olması.

                                                          
26 Vurgular bana ait değil,orijinal metinde aynen bu şekilde yer alıyor.
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TKB’nin annelik söylemi incelenirken Zübeyde Hanım’a yaptıkları vurgunun

üzerinde durulmuştu. TKB yalnızca Zübeyde Hanım’ın büstlerini Türkiye’nin

dört bir tarafına ‘ilk kez’ dikmekle kalmaz. Ulusal kurtuluş mücadelesi içinde

etkin bir şekilde yer almış olan Halide Edip Adıvar’ın büstleri de TKB’nin

eseridir. Bunun yanında Kurtuluş Savaşında savaşmış Nene Hatun’un büstünü ve

yine Kurtuluş Savaşına katılmış ve ilk kadın milletvekilleri arasında yer almış Satı

Kadın’ın mezarını da TKB yaptırmıştır:

Türkiye’de ilk kez Atatürk için annesi Zübeyde Hanım’ın büstünü Kız
Enstitüsü önüne dikmiş, daha sonra Nene Hatun’un büstünü Erzurum’a
diktirmiş ve Satı Kadının mezarını yaptırmış, Sultanahmet’e Halide
Edip Adıvar’ın büstünü diktirmiş bulunuyoruz (17. Genel Kurul
Raporu, 1976: 56).

Bir sonraki faaliyet raporlarında ise “bu kez, Zübeyde ananın büstünü

yavru vatan Kıbrıs’ın Lefkoşa’sında en merkezi yerde (…) bayrak gibi

dalgalandırmanın gururunu yaşıyor” (18. Genel Kurul Raporu, 1977: 28)

olduklarından bahsederler. Bu anıtlar aracılığıyla uluslaşma sürecinin ve ulus-

devletin simgelerine yenilerini ekler, kendi simgelerini “bayrak gibi”, yani

uluslaşma sürecinin diğer simgeleri gibi, dalgalandırırlar. Bu simgeler etrafında

kendi ritüellerini oluştururlar; örneğin Türkiye’de kutlanmaya başlanmasının da

mimarı oldukları anneler gününde Zübeyde Hanım’ın heykellerine törenle çelenk

bırakırlar.

Yiannis Papadakis (2003: 253) Kuzey ve Güney Kıbrıs’taki ritüelleri

incelediği çalışmasında, ulus devletin ritüellerini incelerken her hangi bir ritüeli

tek başına ele almak yerine diğer ritüellerle birlikte değerlendirmek gerektiğini

söyler çünkü söz konusu olan tek bir ritüelin ifade ettiği anlamdan çok, tüm

ritüellerin bir araya gelerek oluşturdukları anlatıdır. Bütün devlet törenleri,

kutlamalar, anıtlar ve diğer simgeler birleşerek bir anlatı var eder. Her bir ritüel

etkinliği uluslaşma sürecinin bir parçasını hatırlatır ve hatırlananlar üzerinden bir

öykü kurgulanmasını sağlar ama bunun yanında, hatırlatma unutmayı da

beraberinde getirir.  “Hatırlanmak için seçilen olaylar haricindekiler unutulmaya
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bırakılır” (Papadakis, 2003: 254). TKB, kendi diktiği anıtlar ve bunlar etrafında

örgütlediği ritüeller sayesinde aslında ulus devletin, ritüelleri aracılığıyla anlattığı

öyküsünde unutulan boşlukları –kadınların uluslaşma sürecindeki pay ve

etkinliklerini– doldurur. Ulus devletin anlatısını kadınları da içine alacak şekilde

yeniden yazar. Bununla birlikte, ritüelleri ile ulus-devletin iktidarını görünür kılar

ve bu iktidara kadınları bağlar. Bu noktalar, aşağıda tartışılacak olan 5 Aralık ve 8

Mart törenleri için de geçerli.

III. 1. 1. 5 Aralık ve 8 Mart Kutlamaları: Devlet Törenleri Eşliğinde

Taşranın Simgesel Fethi

5 Aralık 2004, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilişinin 70. yıl

dönümü. Her yıl olduğu gibi bu yıl da TKB, bu günü Şubesinin bulunduğu bir

ilde,  tüm şubeler ve genel merkezden gelen üyelerin katılımıyla kutluyor. Bu

sefer Kayseri’de yapılacak ve 09.30’da başlayacak kutlama töreni öncesinde,

üyelerin konakladıkları otelde hararetli bir hazırlık sürüyor. Bu sırada Sema

Kendirci, törenden sonra yapılacak panele konuşmacı olarak davet edilmiş Prof.

Dr. Ayşe Ayata’ya daha önceki bir 5 Aralık kutlaması için Konya’ya gitmek

istediklerini ancak ilin valisinin can güvenliklerini sağlayamayacağını söylemesi

ve polisin gelmemelerini istemesi üzerine gidemediklerini, iki yıl sonra valinin

değişmesiyle birlikte Konya’da bir tören düzenleyebildiklerini, Askeriye’nin

törene destek verdiğini, bu sayede tüm asker eşlerinin de törene katılımıyla çok

büyük ve güzel bir kutlama yapabildiklerini anlatıyor.

Kahvaltı sonrasında, otelin kapısında Büyükşehir belediyesi tarafından

tahsis edilmiş otobüsler, lobide ise ellerinde tuttukları büyük, bez Türk

bayraklarıyla kadınlar bekliyor. Herkes hazır olduktan sonra otobüslere binilip

törenin gerçekleştirileceği yere doğru yola çıkılıyor. Gençlik ve Spor İl

Müdürlüğü önüne gelindiğinde, otobüslerden inen yaklaşık beş yüz TKB’li kadın,

çelenk bırakıp önünde basın açıklamalarını okuyacakları Cumhuriyet
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Meydanı’ndaki Atatürk anıtına doğru giderken yapacakları kortej yürüyüşü için

sıra olmaya başlıyor. Sırayı oluşturmak düşünüldüğünden de zor çünkü herkes

kortejin ön saflarında bir yer edinmeye çalışıyor. En önde duracaklar ve yürüyüş

boyunca kortejden yaklaşık on metre önde yürüyecekler ise belli: Genel Başkan

Sema Kendirci ve Kayseri Şube Başkanı Ayşe Uzunlu.

Önde belediyenin gönderdiği bando takımı, arkada hep bir ağızdan

Onuncu Yıl Marşı’nı söyleyen ve ellerindeki bayrakları sallayan yaklaşık beş yüz

kadın, çevredeki insanların olan biteni anlayamadıklarını ele veren garip bakışları

altında, trafiğe kapatılmış ana caddede yaklaşık on dakikalık bir yürüyüşün

ardından törenin yapılacağı alana, şehir merkezindeki Atatürk anıtının önüne

geliyor. Yürüyüş sırasında korteje yaklaşık yirmi beş-otuz polis eşlik ediyor ve bu

durum, hemen hemen üç ay önce Türk Ceza Kanununun görüşmelerinin yapıldığı

gün meclise yürüyen yaklaşık bin kadına, yürüyüş sırasında, neredeyse bir kadına

bir polis düşecek şekilde ‘eşlik’ eden Çevik Kuvvet Ekibi polisleri ile

karşılaştırıldığında insanı şaşırtıyor. Anıtın önünde, gazetecilerin fotoğraf

çekebilmesi için beş dakika beklendikten sonra, bir tarafından Sema Kendirci’nin,

bir tarafından ise Kayseri TKB Şube Başkanı Ayşe Uzunlu’nun tuttuğu çelenk

anıta bırakılıyor ve Atatürk için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulup ardından

İstiklal Marşının okunmasına geçiliyor.

İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra ilk konuşmayı Kayseri Şube

Başkanı Ayşe Uzunlu yapıyor ve “yetmiş yıl önce Avrupa’nın çoğu ülkesinde

kadınların seçme ve seçilme hakkı yokken, Atatürk’ün ileri görüşlülüğü sayesinde

bu hakkı Türk kadınlarına verdiği”nden ve “kadınların seçme hakkını iyi

kullandıklarından ama seçilme hakkını iyi kullanamadıklarından” bahsediyor.

Ardından Sema Kendirci sözü alıyor ve “cinsiyete ilişkin kısıtlamaların

kaldırılması” çağrısında bulunuyor. Sema Kendirci’nin konuşmasının ardından

alkışlar ve “bravo başkan!” sesleri yükseliyor. Tekrar söylenmeye başlanan

Onuncu Yıl Marşı ile sallanan bayraklar eşliğinde otobüslere doğru gidiliyor.
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Üyeler öğle yemeği öncesinde şehir turu yapmak için yola çıkarken genel başkan

ve şube başkanları da Kayseri valisini ziyarete gidiyor.

Öğleden sonraki programda ise bir panel var. “Cumhuriyet ve Kadın”

konulu panelin yapılacağı Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunun

girişinde CHP Kocasinan İlçe Başkanlığı, CHP İl Başkanlığı, CHP Melikgazi İlçe

Başkanlığı, CHP Kadın Kolları, Demokratik Sol Parti (DSP) İl Başkanlığı,

Atatürkçü Düşünce Derneği, Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu ve

Kayseri Eczacılar Odası tarafından gönderilmiş çelenkler duruyor. Panel

salonunda ise, kürsünün arkasındaki projeksiyon perdesine yansıtılmış Türk

Bayrağı üzerinde duran Atatürk’ün gözleri, dinleyici sıralarına yerleşen kadınlara

bakıyor. Bir süre sonra konuşmalar başlıyor ve yaklaşık iki saat sonra panel sona

eriyor.

Yukarıdaki anlatıda yer isimlerini ve tarihleri değiştirerek TKB’nin diğer

5 Aralık ve 8 Mart kutlamalarını da betimlemek mümkün. TKB, Sema

Kendirci’nin genel başkan olmasından sonra geleneksel olarak bu törenleri her

sene gerçekleştirir.  TKB’nin bu etkinliklerini, Kertzer’in (1988: 9) tanımını

kullanarak ritüel, yani “toplumsal olarak standartlaştırılmış”, “tekrarlar içeren”,

“sembolizm ağına bürünmüş bir eylem” olarak nitelendirmek istiyorum. Bu

yüzden bundan sonraki kısımda bu “sembolizm ağına bürünmüş eylem”i

irdelemeye çalışacağım. Bunu yaparken de ritüelin ‘ne’yle ilgili olduğundan çok

‘nasıl’ olduğuna odaklanmak istiyorum. Başka bir değişle, ritüeller aracılığıyla

hatırlanan olaylardan –5 Aralık 1934’te kadınlara seçme ve seçilme hakkının

verilmesinden ve 8 Mart Dünya Kadınlar Gününden– öte bunların ‘nasıl’

hatırlandığı ve hatırlatıldığı üzerinde duracağım.

Öncelikle sanırım şunu söylemek doğru olacak: TKB uluslaşma sürecine

ve ulus-devlete ait her türlü ritüelin temel katılımcılarından biridir. Her 29 Ekim,

23 Nisan, 19 Mayıs ve 10 Kasımlarda, devlet törenlerinde yerini alır;

“bayramlarda, Türk kadınının Atatürk’ün izinde nasıl yürüdüğünü göstermek için
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törenlere katılır” (Eskişehir Şube Başkanı, 19/6/2004). Öyle ki, şubelerden

merkeze gönderilen faaliyet raporlarında “her zaman olduğu gibi bu yıl da tüm

resmi kutlamalara (…) katılınmış” (TKB Gelen Evrak, Sayı. 1553: 2; 1546: 3;

ayrıca TKB Haber Bülteni, Ağustos 2004, Sayı. 92: 6) olduğuna dair bilgilere

rastlanır. Katılınan bu devlet törenlerinin amacı ise, 10/10/1982 tarihli ve 17475

sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak

Törenler Yönetmeliğinin 1. Maddesinde “büyük Atatürk’e ve ilkelerine bağlılığını

geliştirmek ve ulusal birliği pekiştirmek” olarak belirtilmiştir ve bu, tüzüğünde

aynen yer almasa bile TKB’nin de amaçlarındandır. O yüzden TKB’nin resmi

törenlere katılımı amaçları doğrultusunda gerçekleştirdiği görevleri arasındandır

ve faaliyet raporlarındaki ilgili bölümler, yerine getirilen görevlerin genel

merkeze rapor edilmesinden başka bir şey değildir27.

 Katılımcısı olduğu bu ritüellerden farklı olarak TKB, 5 Aralık ve 8 Mart

kutlamalarının düzenleyicisidir ve bunu ne şekilde düzenlediği TKB’nin kendi

ritüelleri ile devlet ritüelleri arasında kurduğu bağı görebilmek açısından önemli.

21/9/1973 tarihinde 14662 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Resmi Bayramlar ve

Anma Günlerinde Anıtlara Konulacak Çelenklerin Hazırlanma, Taşınma ve

Sunulması hakkındaki Yönetmelik, Türkiye’de resmi törenlerin nasıl yapılacağını

belirler. Bu yönetmeliğe göre “çelenk kıtası ve kortej, o günle ilgili kutlama veya

anma programında belirtilen saatte, önceden saptanmış yolu izleyerek sunuş

yerine doğru harekete geçer” ve “olanaklar elverdiğinde çelenk kıtasının önünde

Askeri veya Mülki kuruluşlara ait bando veyahut okul bandosu veya trampet

takımı bulunur” (Madde 13).

                                                          
27 Resmi ritüellerin görev haline getirilmesi ve tabii ki bu sayede iktidara karşı olan görevlerin
gerçekleştirilmesinin ve bu yola iktidara olan bağlılığın gösterilmesinin başka  ve çok benzer bir
örneğini Serim Deringil (2002: 42), II. Abdülhamit dönemine ilişkin çalışmasında verir. Simgeler
ve ritüeller aracılığıyla devlet iktidarına bağlılığın geliştirilmesinin örneklerini verirken “aşiret
önderlerinin her yıl saraya şu mealde bir telgraf çekmesi âdet”inden bahseder: “Zât-ı
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Resim 3. 1: TKB’nin oluşturduğu kortej, önde okul bandosu

olmak üzere çelengin bırakılacağı anıta doğru yürüyor. 8

Mart 2006, Eskişehir.

Aynı yönetmeliğe göre, “Çelenklerin bırakılacağı sunuş yeri, kutlama veya

anmanın yapıldığı yerdeki Atatürk anıtı veya büstüdür” (Madde 18). Anıta

ulaşıldığında, “çelenk kıtası ve kortej anıtı karşıya alarak durur” (Madde 20).

                                                                                                                                                                            
hümayûnlarının saygıdeğer atalarının türbesine saygılarımızı sunma şeklindeki yıllık kutsal
vazifemizi ifa etmiş bulunuyoruz”.
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Resim 3. 2: Valiliğin bahçesinde bulunan anıtın önüne gelen

bando takımı ve kortej, anıtı karşıya alarak tören pozisyonuna

geçiyor. 8 Mart 2006, Eskişehir.

Yönetmeliğin 20. Maddesine göre, tören pozisyonuna geçildikten sonra,

sıra çelenklerin bırakılmasına gelir. Çelenkler, “en çok iki görevli (…) tarafından

taşınır” (Madde 11). “Çelenk taşıyıcıları, sunuştan sonra anıt önünü hemen terk

etmekle yükümlüdür. Kortej, sunuş öncesi sırayı koruyarak, anıtın tam önünde yer

alır ve başında ve sonunda boru ile verilecek (ti!) işareti ile sınırlanan bir

dakikalık saygı duruşunda bulunulur. Saygı duruşunun bitimi ile sunma töreni son
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bulur. Bunu izleyecek İstiklal Marşı ile, kutlama veya anma töreni başlar” (Madde

22).

Resim 3. 3: Çelenk, Genel Başkan ve Eskişehir Şube

Başkanı – “en çok iki kişi”-  tarafından anıta bırakılıyor. 8

Mart 2006, Eskişehir.

TKB, ilgili yönetmeliğe uygun olarak kutlamalarını resmi tören şeklinde

yapar. Burada iki önemli nokta olduğunu düşünüyorum. Birincisi, bu tür törenler



132

resmi bayram ve anma günleri için geçerlidir. Oysa TKB’nin etkinliklerinde söz

konusu olan 5 Aralık ve 8 Mart’ın kutlanmasıdır. TKB, kadınların tarihi içinde

yer alan günleri yaptığı ritüeller aracılığıyla resmi günlerin arasına sokar. Başka

bir değişle, resmi bayram ve anma günlerinin bir aradalığıyla sunulan uluslaşma

anlatısına kadınları da dahil eder ve kadınlara dair günleri de devlet töreni

şeklinde kutlayarak, milliyetçi modernleşme projesinin diğer ritüelleri ile

bağlantısını kurar; aynen Atatürk anıtlarının arasına kadınlara ait anıtları

katarken yaptığı gibi. Bu anlatıda, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününün kutlanması

bile uluslaşma süreci, milliyetçi modernleşme projesi ve TKB’nin projenin

ilkelerini koruyucu misyonu ile bağlantılandırılır:

(…) çünkü, demokrasinin temeli olan laiklik ilkesini savunmak ve
korumak durumunda olan biz kadınlar için, 8 Martları kutlayabilmenin
anlamı; bu ilkelerin yok edilmesine karşı mücadele vermekten
geçmektedir (TKB Haber Bülteni, Mart 1997, Sayı 3: 1).

Bu törenlerin valilik, emniyet müdürlüğü gibi çeşitli devlet kurumları ile

işbirliği içinde yapılıyor olmasına rağmen esas tören yürütücüsünün TKB olması

ise kutlamaların devlet töreni şeklinde yapılıyor olmasında dikkat edilecek ikinci

noktayı oluşturuyor. Söz konusu yönetmeliğin 3. Maddesine göre “bu

yönetmelik hükümleri; başkent ve taşrada bulunan bütün kamu kuruluşları ile

resmi bayram ve anma gününe çelenkle katılmak isteyen bütün gerçek ve tüzel

kişilere uygulanır”. Bu maddeden söz konusu törenlerin esas yürütücüsünün

resmi kurumlar olacağı, gerçek ve tüzel kişilerin ise “katılmak istemeleri”

durumunda yönetmelik hükümleri ile bağlı olacağı sonucu çıkar. Birliğin

törenlerine bakıldığında ise TKB esas yürütücü ve çelenk sunucu kurum, törenin

yapıldığı ildeki resmi kurumlar ise kadın çalışanlarına tören için izin vermeleri

durumunda katılımcı olarak törenlere iştigal eder. Oysa ki her tören sonrasında

valilik, emniyet müdürlüğü ve garnizon komutanlığına gönderilen teşekkür

faksları, (TKB Giden Evrak, Sayı. 18;19; 20; 46; 47; 48; 101; 102; 103; 104;

161; 162; 163) tören hazırlıkların birlikte yapıldığını ve tören için bu
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kurumlardan destek alındığını gösterir.  Hatta mülki ve askeri erkanın yanı sıra

kimi törenlerde bazı milletvekillerini bile görmek mümkün:

8 Mart Dünya Kadınlar Günü 7-8-9 Mart 2002 tarihlerinde Aydın
şubemiz tarafından düzenlenen etkinliklerle kutlanmıştır. Aydın’ın
mülki ve askeri erkanının yanı sıra, Belediye Başkanının ev sahipliğini
üstlendiği kutlama törenlerine, TBMM Başkanvekili Yüksel Yalova,
Aydın Milletvekilleri Halit Dikmen ve Ali Uzunırmak da katılmışlardır
(TKB Faaliyet Raporu, 2000-2002: 10)

Kaymakamlık ve belediye başkanlığının desteğiyle TKB Mudanya
şubesinin hazırladığı tören, saygı duruşu ve hep birlikte İstiklal
Marşının okunmasıyla başladı (…). Törenden sonra TKB üyelerimiz ve
Mudanyalı kadınlar Mütareke müzesine kadar el ele marşlar söyleyerek
yürüdüler (TKB Haber Bülteni, Mart 97, Sayı3:1).

Hazırlıkları ildeki kamu kurumları ile bağlantılı olarak sürdürülen bir

resmi törende, ilgili yönetmeliğe göre esas yürütücüleri olması gereken kamu

kurumları neden arka plana çekilip başrolü TKB’ye bırakır? Bir devlet törenine

uygun olarak tüm düzenlemelerin yapılmasına, hatta bazı illerde kadınların

trafiği kapatarak şehrin ana caddesinden yürümesine izin verilmesine rağmen

söz konusu törenler kamu kuruluşlarınca devlet töreni olarak görülmemekte

midir? Yoksa TKB, kadınlarla ilgili bir resmi törende esas yürütücü olacak bir

kamu kuruluşu mu sayılmaktadır? TKB’nin taşradaki örgütlenmesinin valiler ve

eşleri eliyle yapıldığı, hatta bazı yerlerde bizzat bu kişilerce şubenin kurulduğu

düşünülürse, ikinci önerinin bu soruya verilebilecek daha makul bir yanıt olduğu

görülür. Mesele TKB’nin sivillikle resmilik arasında sıkışıp kalmış durumudur

aslında. Ne de olsa resmi olarak 1949 yılında dönemin başbakanının eşi,

söylemsel olarak ise 1924 yılında Atatürk tarafından kurulmuştur. Ayrıca bu

arada sıkışıp kalmışlık TKB’ye özgü de değildir. Orta Doğu’da devlet destekli

kadın örgütleri için Nadje Al-Ali’nin kullandığı kavramın meseleyi çok iyi

özetlediğini düşünüyorum: “resmi sivil toplum örgütleri”28 (2003: 222). Zaten,

Sema Kendirci’nin Eskişehir’deki başkanlar toplantısında resmi törenler ile TKB

arasında kurduğu bağlantı da bunu çok net bir biçimde gösteriyor:

                                                          
28 Orijinal metinde “governmental non-governmental organizations” olarak geçiyor. Çeviri bana
ait.
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“Biz başka derneklerden daha iyi çalışmalıyız biliyorsunuz. Yani resmi
törenleri yapmak durumundayız biz. Buna da hakkı olan bir derneğiz. 8
Martta resmi tören yapabilecek, her mericiyi dize getirebilecek en
önemli dernek biziz” (Sema Kendirci, Başkanlar Toplantısı konuşması,
7/3/2006, Eskişehir).

Törenlerin değerlendirilmesinde, neyin kutlanıyor olduğundan çok nasıl

kutlanıyor olduğunun daha önemli olduğu belirtilmişti. Kutlamanın resmi tören

şeklinde yapılıyor olmasının yanı sıra, nasıl kutlandığı ile ilgili ikinci bir önemli

nokta da törenlerin yapılması için TKB tarafından seçilen iller. TKB, bu

törenleri “Anadolu”da gerçekleştirir ama bu “Anadolu” kimi illeri, örneğin

Ankara’yı ya da İzmir’i, kapsamaz:

“(…) çünkü Anadolu’da olmamızın da bir başka anlamı var. Ankara’da,
İzmir’de ya da İstanbul’da da olabilirdik. Yapılan  bir çok törenlere de
katılabilirdik. Oysa bizim başka bir, bütün derneklerden farklı bir
sloganımız var. Nedir bu? Anadolu’da olacağız, sorunları anlatacağız,
birlikte olacağız, o insanlarla birlikte olacağız. (…) ve onları kazanmak
için buradayız, ya da bu programları sürdürüyoruz” (Sema Kendirci,
Başkanlar Toplantısı konuşması, 7/3/2006, Eskişehir).

“Hiç bir zaman Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlere değil ama
özellikle güçlenmeye ihtiyacı olan şubeler ve yapı olarak kadının geri
bırakıldığı izlenimi edinilen yerlere öncelik veriyor ve gidiyoruz”
(Sema Kendirci, 30/5/2005 tarihli görüşme, Ankara)

Seçilen iller TKB şubelerinin güçlenmeye ihtiyacı olduğu yerlerdir çünkü

bu iller, “yapı olarak kadının geri bırakıldığı” yerlerdir. Kadını ileri götüren yapı

modernleşme süreci ile sağlandığı için, bu iller aslında modernleşme projesi ile

arasında gerilimli bir ilişki yaşayan yerlerdir: modernleşmenin merkezlerinin

dışında kalan, modernleşmenin “taşra”sı olan. Nihayetinde, Türk modernleşmesi

ekseninde modernleşme batılılaşma ile eş anlamlı olduğuna göre, Anadolu,

modernleşecek olan alanı ifade eder. Ama coğrafi olarak Anadolu’nun

merkezinde yer alsa bile modernleşme bağlamında artık modernleşmiş,

Batılılaşmış, Batı ile bir olarak kendisi de artık Batı olmuş olan, örneğin

Ankara’yı kapsamaz. Öyle ise gidilen yer, “modernleşmenin taşrası”,

modernleştirilmesi hedeflenen, TKB’nin, modernleşme ideolojisinin ve bu
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sayede merkezin iktidarının yaygınlaştırılması misyonu içinde yöneldiği yerdir.

Özellikle çok partili hayata geçişle birlikte “taşranın siyasal arenaya çıkması”

(Laçiner, 2005: 15), bu sırada CHP’li kadrolarca kadınların TKB çatısı altında,

haklarının ve dolayısıyla onun hamili olan milliyetçi modernleşme ideolojisinin,

belli ki artık varlığını hissettiren bir tehlike karşısında “korunması” için mobilize

edilmesi birlikte düşünüldüğünde TKB’nin hedeflediği ‘taşra’nın anlamı daha

net ortaya çıkar.

“Taşra, muhafazakâr ideolojinin yurdudur sahiden. Sadece desteğini,

oylarını, kadrolarını oradan devşirdiği için değil; taşra her zaman geleneğin son

kalesi, geleneğin “gizli gücü”nün pınarı olarak telâkki edildiği için de” (Bora,

2005: 52). Bu yüzden de TKB’nin her zaman hedefinde olmuştur. Faaliyetlerinin

esas hedefi taşradaki kadındır: aşağıda detaylı olarak tartışılacağı üzere, hem

TKB’nin “zavallılaştırdığı” hem de “düşman kıldığı” taşralı kadınlar. Ancak

törenler, “muhafazakâr ideolojinin kalesi”ne karşı yapılmış simgesel

eylemlerdir, kaleyi fethetmek amacı güder.

TKB, hedeflediği ‘taşra’ya devlet temsilcisi olarak gider; merkezi

ideolojinin simgelerini kullanır, onun tören biçimini benimser. Ana caddede

ellerinde Türk bayrakları, dillerinde 10. Yıl Marşı ile ilerleyen kadınların ne için

tören yapıyor olduklarını belirtir bir ibare bulmak gerçekten zor. Bunu bir 29

Ekim kutlamasından ya da Türk bayrağına karşı yapılmış bir saygısızlığı

protesto yürüyüşünden ayırmak, töreni dışarıdan izleyen gözler için pek de

mümkün olmasa gerek. TKB’nin taşrada gerçekleştirdiği ritüel, o günün 5 Aralık

ya da 8 Mart olduğunun farkında olmayan biri için (ki bu, farkında olan biri için

de söylenebilir) herhangi bir resmi törenden, merkezi ideolojinin ritüellerinden

farklı değildir. Görünür olan, merkezin/dışarının ritüelini gerçekleştiren,

‘dışardan gelen’ kadınlardır. TKB de kendini “dışarıdan gelenler” (Sema

Kendirci, 7/3/2006) olarak niteler. Bu ise, taşra ile merkez arasındaki farkı

coğrafi olmaktan çıkartıp modernleşme eksenine sokan diğer bir göstergedir.

Çünkü ‘dışardan gelen’, yani töreni gerçekleştiren kadınlar arasında o yerelde,
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‘taşra’da yaşayan kadınlar da mevcuttur. Törenin gerçekleştirildiği ildeki TKB

şubesinin üyesi kadınlar da törenin içinde saf tutar ancak tören merkezin,

‘dışarı’nın, töreni olduğu sürece tören katılımcıları da merkeze, ‘dışarı’ya ait

hale gelir. “Ritüel, (…) değişik grupların etkinliklerinin aynı organizasyonun,

aynı politik grubun etkinliği olarak yorumlanmasını sağlar” (Kertzer, 1988: 21)

ve böylece TKB’nin hedeflediği taşrada yaşayan, ancak TKB üyesi olarak

merkeze, yani ‘modernleşmiş’e ait olan kadınlar da töreni gerçekleştiren ve

‘dışarıdan gelen’ kadınlar arasında yer alır. Çünkü ‘dışarı’ merkezi, yani

‘modernleşmiş’i ifade eder.

TKB’nin ritüelleri aracılığıyla merkezi ideoloji, aynen diğer resmi

törenlerin yaptığı gibi, kendini ‘taşra’ya hatırlatır. Bu bir gövde gösterisidir:

“Ama bu bir gövde gösterisi. Tam olarak adını koyuyorum. Ben böyle
bakıyorum çünkü. Böyle de olmalı, bize özenmeli insanlar”  (Sema
Kendirci, Başkanlar Toplantısı konuşması, 7/3/2006, Eskişehir).

5 Aralık ve 8 Mart kutlamalarında görünen şey, ellerinde bayraklar ve

söylenen marşlar eşliğinde şehir merkezinde yürüyen kadınlar ve şehrin orta

noktasına bıraktıkları TKB çelengidir. Söz konusu olan, TKB’nin simgesi olan

çelenk, milliyetçi modernleşme projesinin simgesi olan TKB ve standart resmi

tören formu ile “simgesel olarak fethedilen”,  henüz tam olarak

modernleş(e)memiş taşradır:

“O törenlerdeki katılım nedenimiz yani Atatürk’ün hanımları, işte gayet
modern hanımlar ve tören sıralarında yürüyorlar (…). Tüm il halkına
göstermek için” (Eskişehir Şube Başkanı, 19/6/2004 tarihli görüşme,
Eskişehir).

III. 2. Rahat Vicdanlar ve Diğer Kadınlar: Duyarsızlar, Düşmanlar,

Zavallılar/Çocuk Kalanlar
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Şehirlerden köye giden
yollarda,

Türk Kadınları tek vücut
oldular

Türk Kadınlar Birliği
çatısında,

Yalnız Ata türküsü
çağırdılar.

(Günseli Özkaya tarafından
yazılmış TKB marşının ilk
kıtası)

“Şehirlerden köye giden yollar”, Türk modernleşmesinin hareket

istikameti olduğu kadar TKB’nin de ilerleme hattını oluşturur. Şehirlerden

köylere taşınacak bir modernlik olgusu olduğu sürece, bunu taşıyacak modern

insanlara ve kurumlara ihtiyaç duyar modernleşmeci ideolojiler. Türkiye’de bu

kâh idealist köy öğretmenleri, kâh mülki idari amirler, kâh ordu evleri aracılığıyla

gerçekleştirilmeye çalışılır ve TKB ‘kendi sivil inisiyatifi ile’ kendini bu

aktörlerden biri olarak konumlandırıp tüm diğer benzer aktörlerle sıkı işbirliğine

girerek köylere giden yollara düşer.

TKB şubeleri, bulunduğu yerde “bütün aydın kadınları çevresinde

toplayan” (12. Genel Kurul Raporu, 1966: 10) bir örgütlenme olarak niteler

kendini. Bu aydın kadınlar bulundukları yerde, “geri halk kütlelerinin sempatisini

toplama”yı (12. Genel Kurul Raporu, 1966: 14) amaç edinir kendine. “Uyguladığı

eğitim ve sosyal yardım programı” ile “çevreyi uyarır” ve “kadınlara yön verir”

(12. Genel Kurul Raporu,1966: 19), “köylere giden yıldırım ekipleri, köylü

kadınların davaları ile yakından ilgilenir” (14. Genel Kurul Raporu, 1972: 22),

“köye giden yolda, köylü kadına ulaşır zihniyeti ile köycülük çalışmaları

geliştirir” (14. Genel Kurul Raporu, 1972: 25).

Köyden kente göç ile birlikte geri kalmışlığın mekanı köy olmaktan çıkıp

şehirleri de kapsar hale gelince, TKB’nin sözcük dağarcığı genişler ve ‘köy’e
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yapılan vurgu yerini ‘varoş’ ve ‘gecekondu bölgeleri’ne bırakır. “Türk kadınının

etkinliğini korumanın yanında ona rehber olabilmek için dernek mensupları

gecekondu bölgelerinde toplantılar düzenleme”ye (TKB Faaliyet Raporu, 1984-

1986: 2) başlar, “varoşlara yönelik, kadınları bilgilendirme çalışmaları” (TKB

Denizli Şubesi Faaliyet Raporu, 1999-2001: 2) gerçekleştirir.

Burada tartışmak istediğim olgu, TKB’nin etkinlikleri üzerinden kendisi

karşısında konumlandırdığı ve kendinin ondan farkını devamlı suretle

vurgulayarak dışladığı kadını milliyetçi modernleşme ideolojisinin uzağına,

kendisini ise bu sayede  yakınına yerleştiriyor olması. TKB’nin dışladığı diğer

kadınlar, onlara benzemeyen TKB’yi tanımlar. Öteki kimliklerin oluşturulması,

ötekinin karşısına yerleştirilen ‘biz’i tanımlayan temel unsurlardandır ve

uluslaşma süreci “dışta olduğu kadar içte de ötekiler yaratır (…) aydınlanma

çocuğu olarak aydınlanmamışlara yönelinir” (Tekeli, 1988: 119). Ancak,

aydınlanmamışlar da TKB gözünde yekpare değildir; TKB’nin dışında bıraktığı

kadınlar arasında da bir ayrım yapmak gerekir. TKB’nin dışladığı esas grubu

köylerde ve sonradan varoşlarda yaşayan kadınlar oluştursa da dışladığı diğer

kadınlar ve kadınlık halleri de TKB’nin kendini tanımlaması açısından önemli

referans noktaları sunar. Dışarıda bırakılan her bir kadın tipinin, milliyetçi

modernleşme ideolojisi ile arasındaki mesafe TKB’ye kıyasla uzaktır. Ayrıca, her

biri milliyetçi modernleşme ideolojisi karşısında farklı bir konumda bulunur ve bu

farklı konumlar, TKB’nin konumunu en doğru konum kılar.

TKB’nin kendisi karşısında konumlandırdığı kadınlar arasında, üzerinde

nadiren durduğu birinci tip, TKB’ye kıyasla fazla farklı olmayan ama kendini

‘milli dava’ya adamak varken süse ve eğlenceye düşen, sosyal sorumluluklarının

farkında olmayan kadındır. TKB, onu kendi safları arasına katmayı kendine vazife

edinir; böylece milli dava uğruna çalışacak bir nefer daha elde edilecektir. Benim

“duyarsız kadın” olarak adlandırdığım bu tipin varlığı, TKB’nin sosyal

sorumluluk sahibi olmasına göndermede bulunur. Duyarsız kadınlarla

karşılaştırıldığında TKB, haklarının bilincine, görevlerinin sorumluluğuna varmış
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kadınları temsil eder ve bu konumu üzerinden milliyetçi modernleşme ideolojisine

“duyarsız kadınlar”a oranla daha fazla dahil olur:

(…) her türlü imkana sahip kadınlarımızın yardıma muhtaç insanların
davaları için çalışmaları ve çaba göstermelerini halk oyuna sunarak,
vakitlerini sadece eğlencede ve oyunda geçiren hanımların dikkatleri
çekilmek istenmiş, bu suretle her türlü yardıma muhtaç olan
memleketimizin sorunlarına çözüm yolu bulunması gayesi esas
alınmıştır (12. Genel Kurul Raporu, 1966: 20).

“Duyarsız kadınlar”, TKB’nin üzerinde fazla durmadığı bir grubu ifade

ederken, “düşman kadınlar” ile “zavallı kadınlar”, Birliğin yaptığı faaliyetler ve

bu faaliyetler aracılığıyla yöneldiği ve savaştığı hedef kitleleri oluşturuyor.

TKB’nin dışladığı “düşman kadın”, türbanlı kadındır. TKB ‘modernleşmiş’i

temsil ederken, türbanlı kadın ‘modernleşmemiş’i temsil eder ve aşağıda ele

alacağım “zavallı kadın” ile farkı da bu modernleşmemişlik halinden kaynaklanır.

Çünkü, “zavallı kadın”ı niteleyen ‘modenleşememiş’ olma halidir ve zavallılığı da

buradan gelir. Türbanlı, yani “düşman kadın” şu an için TKB’nin en uzağındaki

kadın tipidir. “Düşman kadın”ın çocukları da, TKB’nin hedef kitlesi içinde olan

ve ulusun geleceğini simgeleyen, TKB’nin yetiştirmeyi amaç edindiği çocukların

arasında yer almaz; onlar karşıdaki hedeftir:

“Tabii, yani bizim amacımız yardıma muhtaç, ister kız öğrenci olsun
ister erkek öğrenci olsun hiç önemi yok. Önemli olan o çocuğa
yardımda bulunabilmek. Ama takip etmeden vermiyoruz yani öyle her
önümüze gelene” (Bolu Şube Başkanı, 18/6/2004 tarihli görüşme,
Bolu).

“Burs verdik. Yani o kadar çok burs verdiğimiz öğrencimiz oldu ki.
Onları araştırdık. O zaten Atatürkçü düşüncede olan çocuklarımızı
kenarda kıyıda bulup onları değerlendirdik, onlara verdik. Sayısını
bilmiyorum şu anda burs verdiğimiz çocuklarımızın” (Denizli Şubesi
Onursal Başkanı, 12/11/2005 tarihli görüşme, Denizli ).

“Yani türban hoş değil aslında. Tamam bizim başörtüsüne saygımız var
ama bu tür, bu bölücülüktür diye düşünüyorum. Bu tür kişilere karşı
olduğumuz için bu tür insanları biz derneğimize üye olarak kabul
etmiyoruz ve almıyoruz da” (Denizli Şube Başkanı, 11/11/2005 tarihli
görüşme, Denizli).
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“O konuya dikkat ediyoruz. Yani bizim amacımız Atatürk ilke ve
inkılapları doğrultusunda Türk genci yetiştirmek, amacımız bu. Onun
için bu düşüncede olan öğrencilere zaten burs veriyoruz. Türbanlı üye
kaydetmiyoruz. Yani bu şekilde çabamız var” (Denizli Şubesi Yönetim
Kurulu Üyesi, 11/11/2005 tarihli görüşme, Denizli).

Aslında politik İslamın siyaset sahnesine çıkmasından önceki yıllarda

TKB “düşman kadın” ile “zavallı kadın” arasında keskin bir ayrım yapmaz.

Şimdinin “düşman”ı o zamanın “zavallı”ları arasındadır; ‘modernleşmemiş’ten

çok ‘modernleşememiş’tir. Örneğin TKB 1950’li yılların ortalarında, çarşafla

mücadele kampanyasına başladığında çarşaf, politik İslamın ve milliyetçi

modernleşme ideolojisinin düşmanının simgesinden çok eskinin, modern

öncesinin, cahilliğin, geri kalmışlığın ve modernleşememişliğin simgesidir.

Şimdiden farklı olarak TKB, çarşaflı kadını hedef kitlesinin içine dahil eder ve

onu modernleştirmeye soyunur; çarşaflı kadınlara bedava manto dağıtır:

Resim 3. 4: ‘TKB’den Önce’. Çarşaflı bir   Resim 3. 5: ‘TKB’den Sonra’. Aynı

kadın, TKB şubesine girerken. TKB              kadın çarşafla mücadele kampanyası

           arşivi.                                                               kapsamında verilen mantosu ile TKB

şubesinden çıkıyor. TKB arşivi.



141

Sonradan “düşman kadın”, “zavallı”lar arasından sıyrılır ve başka bir

kategori oluşturmaya başlar. Artık konumu “zavallı”nın modernleşememişlik

halinden farklılık gösterir. “Zavallı”dan farklı olarak, elinde imkanı olduğu halde

modernleşmeyen, modernleşmeyi reddedendir. “Geleneksel ve modern kadın

kimliği ikilemi, İslamcı-laik kadın kimlikleri farkına dönüşerek zaman içinde

siyasal rejim tartışmalarının ‘gösteren’ine dönüşmüş ve siyasal alanın kurucu

dışlamalarına epey zemin oluşturmuştur ve hâlâ da oluşturmaktadır” (Sancar,

2004: 207). “Düşman kadın” TKB’nin tam karşısında yer alır, milliyetçi

modernleşme ideolojisinin en uzağındaki, en dıştakidir ve TKB ona taban tabana

zıt olma üzerinden kendini milliyetçi modernleşme ideolojisine eklemler.

Alan araştırmam sırasında yaptığım görüşmelerde cevap aradığım

sorulardan biri, TKB’nin ‘yöneldiği’ hedef kitlenin sınırlarını çizebilmeye

yönelikti. Çünkü tanımladıkları hedef kitlenin, TKB’nin tüzüğünde saydığı

amaçların aslında kimler için amaçlanmış olduğunu gösterebileceğini

düşünüyordum. Daha doğrusu mesele “hangi kadınlar” meselesiydi. Hedef

kitlenin kimleri içerip kimleri dışarıda bıraktığının, hem erkek egemenliğinin nasıl

algılandığını ve bu egemenlik biçimiyle hangi sınıra kadar mücadeleye

girişildiğini, hem de bu mücadelenin aslında hangi “üst” mücadelenin bir parçası

olarak benimsendiğini ortaya koyması açısından önemli olduğunu düşünüyorum.

Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor. TKB, kadına yönelik amaçladığı

hedefleri ve yaptığı hiç bir etkinliği kendisi için amaçlamaz ve yapmaz. TKB’li

kadınlar kendilerine verilmiş hakların değerini ve kullanmasını bilebilecek kadar

eğitimli, ekonomik açıdan “dernekçilik” yapabilecek kadar güçlü, başkalarını

düşünebilecek kadar sosyal sorumluluk sahibidir. Yaptığım ankette,

cevaplayıcılardan %84,5’i TKB’ye üye olmalarının nedenini “kendilerine değil

fakat topluma yardımcı olmak” olarak gösterdiler, kendilerini TKB’nin

faaliyetlerinden yararlanıcılar arasına dahil etmediler.
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Önceki bölümde tartışıldığı gibi, TKB’nin söyleminde yardım edilmek

istenen toplum, git gide daralarak kadın ve çocuklar olarak netleşir. TKB’nin

dışladıkları bağlamında düşünüldüğünde, bu kadın ve çocukların içine TKB’li

kadınlar ve çocukları, “duyarsız kadınlar” ve çocukları ile “düşman kadınlar” ve

çocukları girmediğine göre, hedef kitlede başka bir daralma daha meydana gelir.

Bu kadın ve çocuklar “zavallı kadınlar” ve onların çocuklarından ibarettir. Hedef

kitlenin şu anda coğrafi olarak bulunduğu yer ise varoşlardır:

“Yani bizim çalışmalarımız daha ziyade kadınlara yönelik. Varoşlarda
kadınları bilgilendirme, eğitime yönlendirme. Bu varoşlarda, tek
amacımız zaten eğitim seviyesinin yükselmesi çünkü burada tekstil çok
fazla olduğu için küçük çocukların, 16 yaşına gelen, 14-15 yaşında bile
çalışmaya veren aileler var. Biz istiyoruz ki onlar eğitime yönelik olsun,
bilgilensin, kültür seviyesi yükselsin. Bizim amacımız o. Onlara yönelik
onun için çalışmalarımızı biz fazlaca yapalım diye uğraşıyoruz. Hem
sağlık konusunda, hem eğitim konusunda” (Denizli Şube Başkanı,
11/11/2005 tarihli görüşme, Denizli).

TKB, “zavallı kadın” ve onun çocuklarını modernleşmenin imkanlarından

yararlandırmaya ve bu sayede modernleştirmeye çalışır. Bu kadınlar, okuma

yazma öğrettiği, dikiş nakış dersleri verdiği, yardımda bulunduğu, “uyarıcı

konuşmalarla aydınlattığı” kadınlardır. “Duyarsız kadınlar” ve “düşman kadınlar”

sadece varlıkları üzerinden TKB’yi milliyetçi modernleşme ideolojisine daha

yakın hale getirir ve TKB’nin konumunu sağlamlaştırır. Oysa  “zavallı kadınlar”,

sadece varlığı sayesinde Birliği milliyetçi modernleşme ideolojisine yakın hale

getirmez; TKB’ye, üzerinde eylemlerde bulunulabileceği ve bu sayede, sadece

konum itibari ile değil ama aynı zamanda hedefleri ve eylemleri itibariyle de söz

konusu ideolojiye dahil olabileceği bir alan sunar. Diğer kadın tipleri sadece

‘olunmaması gereken hal’e göndermede bulunurken zavallı kadın tipi, TKB’nin

faaliyetlerinin meşruiyet zeminini de oluşturur. Onlara yönelik faaliyetleri

sayesinde kendisi ve onlar arasında bir hiyerarşi yarattır. Faaliyetleri ile onları bir

yandan içerir; bir yandan da faaliyetler aracılığıyla kurduğu hiyerarşi sayesinde

dışlar. “Zavallı kadın”ın varlığı, TKB’nin milliyetçi modernleşme ideolojisinin

ilkeleri doğrultusunda eylemde bulunmasını ve bu sayede  ideolojinin
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kurumlarından biri olmasını sağlar; TKB, böylece “ulusun gelişmesi” hedefine

katkıda bulunabilir.

Bugün Türkiye’de Cumhuriyetin kazanımlarıyla büyümüş, belli yerlere
gelmiş, haklarının bilincinde, ekonomik özgürlüğü olan kadınlarımızın
yanında; yaşamlarını alın yazgısı olarak kabullenmiş, büyük şehirlere
uyum sağlayamamış, kabuğunu  kıramayan, örf, âdet ve töreleri
aşamayan kadınlarımız vardır. (…) Misyonumuzun Atatürk
aydınlanmasından yararlanmış her kadının aydınlanmamış bir kadını
aydınlatması olduğunu hatırlatıyorum (TKB İstanbul Şubesi Faaliyet
Raporu, 2002-2004: 3-4).

“Zavallı kadın”, TKB’nin hem meşruiyet hem de güç kaynağıdır; uluslaşma

ve modernleşme süreçleri ile kurtarılmış kadınların kurtaracakları ve bu sayede

kendilerine verilmiş hakları ‘hak ettiklerini’ gösterebilecekleri kadınlardır. TKB,

onları da kendine benzetme misyonu ile yola çıkar. Bu, aslında, ulusal anneliğin

bir gereği olarak diğer anneleri yetiştirme misyonudur. Ancak yetiştirilecek

olanlar her ne kadar anneler olsalar da, sonuç olarak yetiştiriliyor olmaları onları

“çocuk kadın” (Zihnioğlu, 2003: 227) haline sokar.

Zihnioğlu (2003: 227-30), TKB’nin ilk evresinde (1924-1935), TKB

kadrosu ile ülke yönetimindeki kadro arasındaki çelişkilerden ve “Cumhuriyet

kadını”nın nasıl olması gerektiği hakkındaki tartışmalardan  bahsederken “çocuk

kadın” kavramını kullanır. Modernleşme projesinin uygulayıcıları, Osmanlı’dan

tam bir kopuşu öngördükleri için, mücadelesine Osmanlı döneminde başlamış

kadın hakları savunucularını, taşıdıkları Osmanlı mirası yüzünden  “Cumhuriyet

kadını” kavramının içine dahil etmezler. “Cumhuriyet sonrası Kemalist ideoloji

çerçevesinde şekillenen ‘kadın meselesi’, Cumhuriyet öncesi Osmanlı kadın

hareketiyle bir bağlantısı yok sayılarak yeni bir olguymuş gibi sunul”ur ve “bu

sunum, Kemalist ideoloji çerçevesinde geliştirilen toplumsal projelerin hepsini

kapsayan (…) milliyetçilik projesi ile göbekten bağlan”ır (Ağduk-Gevrek, 2000:

284). Milliyetçi modernleşme projesinin “Cumhuriyet kadını” tiplemesi “yetişkin

olmayan, rüştüne ermemiş çocuk kadın”dır. Henüz bir çocuktur, çünkü

modernleşme ile ona sunulan hakları kullanmayı bir eğitim sürecinden geçerek
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yavaş yavaş öğrenecek, bu sırada da milliyetçi modernleşme projesinin

ideolojisine tam bir bağlılık duyacak şekilde yetiştirilecektir.

Milliyetçi modernleşme projesinin kadınlarla ilgili programlarının ve

söylemlerinin devamlı olarak eğitim meselesine vurgu yapması, siyasal haklarla

ilgili tartışmaların kadınların eğitimi meselesi ile bağlantılandırılması tesadüfi

değil, yeni cinsiyet rejiminin bir parçasıdır. “Çocuk kadın” kavramı, Cumhuriyet

rejiminde yetişecek, kişisel tarihi ile Cumhuriyet’in tarihi arasında bir fark

görmeyecek, kendi tarihini Cumhuriyet ile başlatacak “yeni kadın”a denk düşer.

Yeni kadın”ı yaratacak olanlar Mustafa Kemal’in elinden tuttuğu,
Cumhuriyet’in inkılapları ile büyüyen çocuk ve genç kızlardı. Bu
bakımdan Kemalistlerin tasavvurundaki “yeni kadın” ya da “cumhuriyet
kadını” aslında bir “çocuk /yetişkin olmayan kadındı (Zihnioğlu, 2003:
229).

Bu “çocuk kadın”ın, kendine haklar veren ve onu zaman içinde

“çocukluk”tan çıkartıp yetişkinleştiren, “Cumhuriyet kadını” haline getiren

ideolojiye ve yönetici kadrolara minnettar,  minnettarlığı doğrultusunda da

itaatkar olacağı öngörülür. Bu itaatkarlık ise, ulusal projenin cinsiyet rejimini

sarsmaya yönelik hiçbir eylemde bulunmamayı beraberinde getirecektir.

TKB’nin birinci evresindeki kadınlar, milliyetçi modernleşme söyleminin

kadınlara, “çocuksulaştırma” söylemi üzerinden bir şuursuzluk ve bilinçsizlik

yaftası yakıştırmasını eleştirir. Çünkü bu şuursuzluk hali aynı zamanda kadınların,

ulusal projenin etkin özneleri olmamasını fakat proje tarafından yönlendirilecek

ve biçimlendirilecek nesneler olmasını da meşrulaştırmaktadır.

Milliyetçi modernleşme söyleminin, TKB’nin birinci evresi sırasında

kadınları “çocuksulaştırma”sını, ikinci evresinden itibaren, milliyetçi

modernleşme ideolojisinin kadına dair söylemini aynen benimseyen TKB’li

kadınlar “zavallı kadın” için yapar. Hedef kitlelerini oluşturan “zavallı kadınlar”,

TKB’nin gözünde, aynı TKB’nin birinci evresinde Birlik içinde yer alan
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kadınların milliyetçi modernleşme projesinin sahiplerinin gözünde oldukları gibi,

projenin ideolojisi doğrultusunda eğitilmesi, projenin kendisine sağladığı hakları

kullanmayı öğrenmesi, yeni cinsiyet rejimi doğrultusunda siyasal, ekonomik,

sosyal alanlarda ve aile içinde “yeni kadın”a uygun şekilde davranmayı bilmesi

gereken kadındır.

“Onlara doğruyu öğretmek, onları bilgilendirmek, bilmedikleri konuları
onlara öğretmek, aktarmak. Ama sağlık konusunda, ama eğitim
konusunda. O amaçla yapıyoruz” (Denizli Şube Başkanı, 11/11/2005
tarihli görüşme, Denizli).

“Araştırdık o mahallede en çok hangi kurs istiyorsunuz diye. Dikiş
kursu dendi. Onlar böyle bir kurs istedi biz de bunu değerlendirdik.
Atatürkçü zihniyeti pekiştirmek adına, çünkü kadınlar katılıyor böyle
kurslara biliyorsunuz” (Eskişehir Şube Başkanı, 19/6/2004 tarihli
görüşme, Eskişehir).

Görüşme yaptığım TKB şube başkanları, “zavallı kadın”dan bahsederken

sanki gerçekten bir çocuktan bahseder gibiydiler. Kullandıkları dil, yetmiş yaşında

birinden bahsederken bile, onu bir çocuk gibi gördüklerinin ipuçlarını veriyordu.

“Öyle bir teyzemiz var yetmiş yaşında, şiir yazıyor kendisi. Şiir yazıyor.
Gelir şiirini okur, bizimle irtibata geçer, çok özledim sizi der (…).
Geliyor, çalışmalarımız görüyor, oturup kalkıyor. Yani burada hoş bir
vakit geçiriyor, bilgileniyor. Diyor ki gidiyor öteki tarafa işte TKB'ye
gittim şöyle şöyle davrandılar, ben onları çok seviyorum” (Denizli Şube
Başkanı, 11/11/2005 tarihli görüşme, Denizli).

“Ama o toplulukta, diyelim otobüste gidiyoruz, kadınlar hopluyor,
zıplıyor, şarkı söylüyor, bağırıyor. Bu, gözlerini fal taşı gibi açıp onlara
bakıyor. Bazen “vuşşş” diyor, kadınlar çıldırmış. Bazen işte kimisi ay
ne güzel, işte özeniyor. Nasıl özeniyor? O da böyle olmak istiyor. İşte
ayakları üzerinde durabilmek, kendini ifade etmek, o da şarkı söylemek,
konuşmak, bağırmak çağırmak istiyor. Kimisi önce yadırgıyor. Ay diyor
bunlar ne yapıyor, bu karılar coşmuş, bu karılar çıldırmış. “Anammm”
diyorlar. Yok diyoruz öyle değil. Gel bak ne hoşuna gidecek” (Mardin
Şube Başkanı, 11/12/2005 tarihli görüşme, Mardin).

“Gelip bir görseniz, o kadınlar o kadar mutlu ki! Biz onlara can verdik,
kan verdik. Halk eğitimden öğretmenler var başlarında. Onlara
hikayeler okuyor, Atatürk hakkında bilgiler veriyor” (Bursa Şube
Başkanı, 28/10/2005 tarihli görüşme, Bursa).
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Bu dil aynı zamanda, “çocuksulaştırma” doğrultusunda “zavallı kadın”a

karşı bir anne şefkati de barındırır. Bu şefkat, yeni cinsiyet rejiminde “ulusun

anneleri” olarak tasavvur edilen kadınları, ulusun bir nevi somut annelerine

dönüştürür. Somut anneler ise, “zavallı kadınlar”ı cahil anneler olmaktan çıkartıp

uluslaşma sürecinin cinsiyet rejimi içersinde tanımlanmış, ulusun gelecek

kuşaklarını ulusa yakışır bir biçimde yetiştiren “modern” anneler haline getirmek

için uğraşır.

“….o anda zaten görüyoruz biz onların bilgilendiklerini, teşekkür
ediyorlar bi daha gelin ne olur diye. Bize söylüyor. Mesela bir okulda
anne sütü, şimdiye kadar biz bilmiyormuşuz, artık onu bundan sonra
torunlarımıza, gelinlerimize ve kızlarımıza öğretiriz, yanlış
yönlendirmiş bizim annelerimiz diye teşekkür ediyorlar” (Denizli Şube
Başkanı, 11/11/2005 tarihli görüşme, Denizli).

“Zavallı kadın”ın bir diğer özelliği, kendini yetiştiren, haklarını

kullanmasını öğreten ve bu ölçüde de “çocukluk”tan kurtaranlara, TKB’li

kadınlara, duyduğu minnettir. Milliyetçi modernleşme projesinin sahipleri de aynı

minneti kendi tanımladıkları “çocuk kadın”dan beklemişlerdi, ki zaten TKB her

fırsatta modernleşmeci kadrolara olan minnet borcundan bahseder. Aynen

TKB’nin modernleşmeci kadrolara ve milliyetçi modernleşme projesine duyduğu

minnet gibi, “zavallı kadınlar” ile kendi arasında da bir minnet bağı kurar. TKB,

“zavallı kadın”a nasıl vatandaş ve ulusa yakışır modern anneler olunacağını

anlatır ve bunun üzerinden kendisi ile dışladığı arasında bir minnet ilişkisi kurar.

“ Yani her kadının görevi bu. Bu annelerle bir şeyleri paylaşmak çok
önemli ve o günkü [anneler günü] onların halini görmenizi isterim.
Nasıl memnuniyetle, artık aile gibi olduk, sarılıyorlar, öpüyorlar, iyi ki
siz varsınız diyorlar. Yani bu bambaşka bir şey” (İstanbul Beyoğlu Şube
Başkanı, 4/2/2005 tarihli görüşme, İstanbul).

“İşte biri diyor ki ben dikiş dikmek istiyorum. Kendi giysilerimi ben
dikeyim. Anneme ve kardeşime ben dikmek istiyorum, çeyizimi ben
yapmak istiyorum. Ne olur bize kurs açın” (Mardin Şube Başkanı,
11/12/2005 tarihli görüşme, Mardin ).

“Zavallı kadınlar” elbette ki TKB’li kadınlara minnet duyacaktır; ne de

olsa TKB’li kadınlar sayesinde “artık iyi bir insan” olmuşlardır:
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     Resim 3. 6: TKB’nin okuma yazma kurslarına katılarak “artık iyi bir insan”

olan kadınlar. Tahtanın üzerinde yazanlara dikkatinizi çekerim.TKB arşivi.

 Modernleşme projesinin birinci kuşak çocuk kadınları yetişkinleşmiş, ve

geride kalan “çocuk kadın”ları yetiştirme görevini üstlenmiş gibi görünüyorlar.

“Bu kanunları kadınlar bilmiyorlar. Ben gecekonduya gittiğim zaman,
bunları anlattığım zaman kadınların heyecanını tarif edemem size. Onlar
da bir şey istiyorlar. Yani onlar her şeye aç, susuz. Yani onlar, bir şeyler
vermeniz lazım gecekondu kadınlarına (…). Onun için mutlaka
gecekonduya ağırlık vermemiz lazım. Onlara bir şeyler vermemiz
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lazım, onları da eğitmemiz lazım” (İzmir Şube Başkanı, 8/3/2005 tarihli
görüşme, Kıbrıs).

Dışladığı kadınlar sayesinde kendi konumunu güçlendirmesi ve milliyetçi

modernleşme ideolojisine eklemlenmesi haricinde, üzerinde eylemde

bulunabilecek diğer kadınların varlığı başka bir şey daha sağlar TKB’li kadınlara:

vicdan rahatlığı. Kendilerini “zavallı kadın” karşısında her açıdan çok güçlü ve

özgür hissederler. Erkek egemenliğinin başka kadınların hayatlarına ait bir şey

olarak tanımlanması, ezilmenin, mağdur olmanın ve haksızlıklara uğramanın

“zavallı kadın”a ait bir şey olarak görülmesi vicdanları rahatlatır. Zavallılaştırarak

dışladığı kadınların kötü yaşam koşulları, TKB’li kadınların koşullarını iyi kılar,

tartışma dışına çıkarır. Bu sayede kendi evlerindeki güçsüzlükleriyle ve toplumsal

cinsiyet baskısıyla yüzleşmekten kaçınabilirler. Gerçekten de, başka kadınların

hayatlarındaki haksızlıklara karşı verilecek mücadeleleri dillendirirken kendi

evlerinin içini konunun dışında görürüler:

“Yani evde erkeğin sözü geçer. Ne olursa olsun yani ben kalkıp da
erkeğin üzerine çıkacak, benim topluluğumda bir kadın, yani TKB'de
böyle bir kadın düşünemiyorum. Yani böyle bir şey de gelmedi bize
şimdiye kadar toplantılarımızda falan. Herkes adet, örf, gelenek ve
göreneklerine son derece bağlı. Evin reisi erkektir, kadın evinin işiyle
uğraşır. Derneğe geldiği zaman dernek işiyle uğraşır ama evine gittiği
zaman evinin kadınıdır. Erkek de evinin erkeğidir” (Bursa Şube
Başkanı, 28/10/2005 tarihli görüşme, Bursa).

Kendi evlerinin içindeki farklı konumları vicdanlarını rahatsız etmez,

bunu bir çelişki olarak görmezler çünkü “derneğe gittikleri zaman dernek işiyle

uğraş”mışlar ve başka kadınların hayatlarına ait bir şey olarak tanımladıkları

erkek egemenliğiyle, başka kadınların hayatları üzerinden savaşmışlardır.

Vicdanları, hem kendi evlerindeki  toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini sorgulama

dışı bıraktıklarından, hem de başka kadınların hayatları sayesinde yine de erkek

egemenliği ile mücadele ettiklerini düşünüyor olmalarından dolayı rahattır.

Zavallılaştırdıkları kadınların TKB’li kadınlar gözündeki güçsüzlüğü, TKB’li

kadınların kendi güçsüzlüklerini görmezden gelebilmelerine olanak sağlar.
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III. 3. Militarizasyon

BEN KADINIM

Ben sevgiyim; ulu çınarın yaprağında, dalında.
Yağmur damlasıyım ben; Türkiye’min her karış toprağında.
Ben anayım; askerimin göz yaşında, şehidimin kanında.
Rüzgar olup eserim; vatanımın mis kokan dağlarında.
Özlenen şefkatim, sevgiyim ben; nöbet tutan askerimin bağrında.
Ben anayım, çünkü kadınım, ışıl-ışıl dalga-dalga yayılırım
gönüllere.
Büyük Allah vermiş anahtarını cennetin; ne mutlu bizlere.
Sizlere sesleniyorum kadınım sizlere, ak sütün sahibi olan
sizlere.
Büyük Zübeyde Ana’nın ak sütü, ne kadar helalse Mustafa
Kemal’e.
Seçme seçilme hakkı da o kadar helaldir bizlere.
Çünkü –O– hediye etti sizlere…

Yıldız Erk, TKB Malkara Şube Üyesi (TKB
Haber Bülteni, Ocak 1998, Sayı. 13: 2).

Milliyetçi modernleşme projesi ile projenin, kuruluşu ile kendini

somutlaştırdığı, uygulama alanını bulduğu ulus-devleti arasındaki bağın temel

kurucusunun savaş olduğu üzerinde daha önce durulmuştu. Savaşın aynı zamanda

ulus devletin “yeni cinsiyet rejimi”nin de temel kurucularından biri olduğundan

bahsedilmişti. Burada, TKB’nin söylem ve eylemleri ile giriştiği ve benim

kadınların eylemlerinin militarizasyonu olarak nitelendirdiğim olguyu tartışmaya

geçmeden önce savaşın başka bir boyutundan, sonunda adaleti sağlayıp, sahip

olunan her şeyi hak edilmiş kılmasından bahsetmek istiyorum.

Savaş, hem milleti hem de millete ait her şeyi, söylem düzeyinden çıkartıp

somut olarak var eden temel unsur olarak; var olmuşu kutlarken de temel referans

noktasını oluşturur. Milletin üzerinde özgürce yaşadığı toprağın, sahip olduğu

hakların meşru varlık nedeni ve daha önce yaşadığı haksızlıkların, uğratıldığı

aşağılanma ve maruz bırakıldığı ‘aslında’ kendine yabancı geleneklerin nihayete
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eriş noktası olarak savaş, milleti dünya üzerinde hak ettiği adil konuma taşır.

Savaşın sonunda elde edilen adalettir; çünkü makûs talih tersyüz edilmiştir.

Milletin sahip olduğu her şeyi hak etmiş olmasını, savaşın sonucunda elde edilmiş

adalet sağlar. Sahip olunanı hak edilmiş kılar çünkü sahip olunanın karşılığında

kanlar akıtılmış, canlar verilmiştir.

TKB’nin birinci evresindeki oy hakkı mücadelelerini ve bunun meclisteki

yansımalarını hatırlayalım. Kadınların siyasi haklara sahip olması, yani ülke

yönetiminde hakları olması, kadınların askerlik yapıp yapmayacakları konusu ile

birlikte tartışılmıştı. Tartışmanın özü aslında oldukça basit: kadınlar, istedikleri

hakları gerçekten hak etmişler miydi, ya da hak etmek için ne yapmışlardı?

Haklara sahip olmanın meşru temelini sağlayanın, savaşmak veya savaşma

potansiyeli barındırmak  olduğu bir söylem içinde, askerlik ile oy hakkının yan

yana gelmesi hiç de şaşırtıcı değil.

TKB’nin söylemi ile gerçekleştirdiği militarizasyonu anlamak açısından

savaşmakla hak etmek arasındaki bağlantının önemli bir öğe olduğunu

düşünüyorum. Çünkü ileride görüleceği üzere, TKB’li kadınlar hak taleplerini ya

da ‘kendilerine verilen’ haklara vâkıf olduklarını dile getirirken militarize edilmiş

bir söylem kullanır. Ancak, TKB’nin kadınların hayatlarını, en azından TKB

içindeki kadınların yapıp ettiklerini militarizasyonu bununla sınırlı kalmaz. Başka

boyutlardan işleyen militarizasyon süreçleri ile, zaten kuruluşu ve varlığını

sürdürüşü itibari ile bir militarizasyon süreci içeren ulus devlete ve onu var eden

milliyetçi modernleşme ideolojisine kendilerini eklemlerler.

Öncelikle, militarizasyon derken militarizmden daha başka bir şeyden

bahsettiğimi söylemek istiyorum. Militarizm, kısaca ordunun sivil otorite

üzerindeki egemenliğine ya da savaş zamanı değerlerinin bir toplumda öncelikli

yer elde etmesine işaret ederken militarizasyon daha geniş bir sosyal sürece işaret

eder. “Militarizasyon, sivil toplumun kendini şiddet üretimine hazırladığı sosyal

bir süreç” (Geyer, 1989: 79) olarak tanımlanabilir. “Militarizasyon, militarist
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düşünce tarzının bütün toplumu etkilemesi anlamına gelir”, militarizasyon

sürecinde “şiddete dayalı imgeler, düşünceler, duygular, kavrayış ve tahayyül

şekilleri bütün topluma nüfuz edip” (Altınay, 2000: 217) yer edinir. Bu durumda,

militarizasyon toplumun içine tepeden inme biçimde yerleştirilen bir nitelik değil,

toplumun kendi eliyle sürdürdüğü bir süreçtir. TKB’nin, militarist öğelerle

zenginleştirdiği söylemi üzerinden kendi etkinliklerini, her zaman için, ‘haklarını

elinden almak isteyen bir düşmana karşı’ gerçekleştiriyor olması böyle bir

militarizasyon sürecine işaret ediyor. “Öte yandan militarizasyon genellikle

erkeğe imtiyaz tanıyan bir toplumsal yeniden inşa sürecidir. Milliyetçi olmuş pek

çok kadını militarizasyonu desteklemeye yönelten ilk zorunluluktur: Kadın olarak

katılım değerli hale gelir; kadınlar genellikle siyasal beceriler geliştirebilecekleri

yeni alanlar kazanır” (Enloe, 2000: 208). TKB’nin eylemleriyle giriştiği

militarizasyon, bir yandan TKB’li kadınlara ‘haklarını gerçekten hak etmiş’

olmaları için bir meşruiyet zemini sağlarken bir yandan da milliyetçi

modernleşme projesine eklemlenmeleri için başka bir boyut daha açar.

TKB içinde süre giden militarizasyon sürecini ikiye ayırarak incelemek

istiyorum. Birincisi, TKB’nin kendini milliyetçi modernleşme ideolojisinin ve bu

ideolojinin otoriter ulus-devletinin militarizmine bağladığı, uluslaşma sürecinin ve

ulus-devletin militarist öğeleri ile kendi arasında bir bağ kurarak, bu yolla hem

uluslaşma sürecine ve ulus-devlete eklemlenip hem de güç elde ettiği bir süreç.

Bu süreci, daha sonra tartışacağım ikinci militarizasyon sürecinden ayıran temel

nokta, TKB’nin bu süreçte kendini ‘destekçi’ ya da ‘katılımcı’lar olarak militarize

etmesi. Bunun nedeni de, her iki militarizasyon süreçlerinin farklı düşmanlar

barındırıyor olması. TKB’nin kendini destekçi ya da en fazla katılımcısı olarak

militarize ettiği bu süreçte, savaş, ulus devletin ulusal güvenlik doktrini ile, kendi

varlığını sürdürebilmek için içte ve dışta yarattığı düşmanlardan temel olarak

dıştakine karşı veriliyor.

Birinci militarizasyon sürecini TKB’nin üç eksende gerçekleştirdiği

söylenebilir: kadınlık rollerine yapılan vurgu, savaşçı rol modelleri yaratma ve
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para. Her üçü de Birliği, kendi verdiği savaşa değil ama destekçisi ya da

katılımcısı olduğu savaşa (önceden verilmiş Kurtuluş Savaşına ya da ileride

verilebilecek ulusal savaşlara) bağlar.

Para aracılığıyla TKB, içine giremediği ordunun destekçisi haline getirir

kendini. Çeşitli dönemlerde orduya maddi yardımda bulunur: Örneğin, “hava

kuvvetlerini güçlendirme vakfına yardım gayesi ile”, 1969-72 yılları arasında “her

ay toplantılar yapar ve bunların hasılatını hava gücümüzü artırmak için bağış”lar

(14. Genel Kurul Raporu, 1972: 16), “Kıbrıs harekatı sırasında Türk ordusuna

40.000 TL’lik bağış” yapar (17. Genel Kurul Raporu, 1976: 20) ve bunun yanı

sıra şubeler düzeyinde bağışlarda bulunur (17. Genel Kurul Raporu, 1976: 15, 19,

22, 30), “Mehmetçik Vakfı ile ortak kermes düzenleyerek geliri Vakfa bırakır”

(Bolu Şube Başkanı, 18/6/2004). Ayrıca, Birliğin feshi halinde, bütün mal varlığı

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına kalacaktır (TKB Tüzüğü, 2006:

Madde 18).

Kadınlık rolleri, para gibi, içine giremediği savaşın dolaylı olarak bir

parçası olmasını sağlayan ikinci unsurdur. Kadınlar olarak dahil edilmedikleri,

ama vatandaşlık haklarının temel meşruiyet zemini oluşturan savaşın, savaşçıları

yetiştiren anneler ve savaşçıların bakımını yapıp onlara güzel bir hayat sunan eşler

olarak bir parçası haline gelirler. Milliyetçi söylemin içine anneler ve eşler olarak

girdikleri gibi, militarist söylemin içinde de kendilerine anneler ve eşler olarak yer

açarlar. Örneğin, 1964’te yılın annesi olarak, Kıbrıs’ta şehit düşen pilot yüzbaşı

Cengiz Topel’in annesini (12. Genel Kurul Raporu, 1966: 20), daha sonraki bir

faaliyet dönemlerinde ise şehit jandarma eri Mevlüt Meriç’in annesini (14. Genel

Kurul Raporu, 1972: 17) seçerler. 1974 yılında ise, “Kıbrıs’ta şehit düşen

kahramanların eşlerini temsilen Necla Karaibrahimoğlu”nu yılın kadını olarak ilan

ederler (17. Genel Kurul Raporu, 1976: 45). Şehitlerin anneleri ve eşleri olmak

üzerinden kadınlıklarını kutlarlar.
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Şehit anne ve eşleri, kutlanan birer rol modeli olmakla birlikte bir de

tarihten çıkartılan rol modelleri vardır. TKB, ilk kadın savaş pilotu Sabiha

Gökçen’e ödül verir (12. Genel Kurul Raporu, 1966: 25), Kurtuluş Savaşında yer

alan kadınların büst ve heykellerini yaptırarak “Kurtuluş Savaşında Atatürk’le

beraber cephede savaşan (…) kadınlarımızın (…) başarılarını sembolleştir”ir (14.

Genel Kurul Raporu, 1972: 44), ilk kez yılın annesi olarak Kurtuluş Savaşına

katılmış Nene Hatun’u seçer ve “yine bu münasebetle TKB idare heyeti başkan ve

azaları toplu halde Zafer anıtına giderek omzunda mermi taşıyan Türk kadını

heykeline bir çelenk koyar” (Zafer Gazetesi, 9/5/1955); onları birer rol modeli

olarak kadınların karşısına çıkartır. Ankara’da Zübeyde Hanım Kız Meslek

Lisesi’nin bahçesine yaptırdığı Zübeyde Hanım büstünün altına yazdığı cümle ile

meseleyi özetler: “Erkeklerimiz teşkil ettiği ordunun hayat membalarını

kadınlarımız işlemiştir”.

Bu birinci militarizasyon süreci, yapılan yardımların, dikilen büstlerin,

eşleri ve oğulları şehit olan kadınların militarizasyonu ile TKB’yi esas olarak

Kurtuluş Savaşı olmak üzere, geçmişte verilen veya ileride verilme ihtimali olan

ulusal savaşlara bağlar. Özellikle Kurtuluş Savaşının içinde yer almış olmak,

devamlı üzerinde durulan bir noktadır çünkü bu hak sahibi kadınların bu hakları

gerçekten hak ettiklerinin kanıtıdır.

Bağımsızlığın kazanılmasında üzerine düşen görevi yerine getiren Türk
kadını, bilgisiyle, görgüsüyle devlet ve ülke yönetiminde görev
alabilecek yeteneğe sahipti. Bu gerçekleri göz önünde bulunduran
Atatürk, Türk kadınlarını siyasi haklarına kavuşturdu (TKB Haber
Bülteni, Aralık 1999, Sayı 36: 2).

Kadınlarımız, her alanda sesini duyurmuş ve birçok konuda öncü rol
üstlenmişlerdir. Kurtuluş savaşında silah tutan eller, çağdaş ve laik
eğitimin birer temsilcisi olarak kalem tutan eller olmuş, Anadolu’ya
birer ışık olarak akmış, binlerce kadını eğitmişlerdir (TKB Haber
Bülteni, Nisan 2002, Sayı 64: 2).

Kadınların haklarını gerçekten hak etmiş olduklarını savaş üzerinden

kanıtlama çabasına giren sadece TKB’li kadınlar değil ama onlarla çoğu yerde

birlikte çalışan erkek yöneticilerdir de:
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“(…) belediye başkanından sonra konuşan kaymakam Cengizhan Aksoy
tam bir Atatürkçü kuşak olduğunu gösteren anlamlı, güzel bir konuşma
yaptı; kadın haklarının haklılığını vurguladığı konuşmasında Kurtuluş
Savaşı sırasında Türk kadınının erkeği ile verdiği mücadeleyi, bunu
takdir eden Atatürk’ün, halkının gelişmesi ve çağdaşlaşmasında kadının
öneminin ve görevinin büyüklüğü üzerinde ısrarla durdu, kadının seçme
ve seçilme hakkına değindi (TKB Haber Bülteni, Mart 2000, Sayı.39: 1)

TKB’li kadınların yapıp ettiklerini, etkinliklerini ve hayatlarını

militarizasyonunun ikinci biçimi, birinciden farklı olarak, ulus devletin dıştaki

düşmanlara karşı girişeceği bir savaş üzerinden değil, içteki düşmanlarla

savaşmak üzerinden yapılır. Burada söz konusu olan cephe savaşından ayrı bir

savaştır. Daha çok metamorfik düzeyde verilen bu savaşın, kadınlar da,

metamorfik bir militarizasyon ile, katılımcıları ya da destekçileri değil fakat bizzat

yürütücüleri olarak içine girerler. Bu militarizasyon, birinciden farklı olarak, hak

sahibi olmalarının meşru zeminini değil, haklarını kullanmalarının meşru zeminini

sağlar. Elbette birinci militarizasyon süreci ile bağlantılıdır çünkü kullandıkları

hakların varlığını meşru kılan odur. Bu durumda, Kurtuluş Savaşından alınan bir

güçle (meşru olarak hak edilen haklar ile), yeni bir savaşa (meşru olarak

kullanılan haklar) girişilir:

Çağdaş dünyanın bir parçası olabilmek için, cumhuriyetin bize sağladığı
olanakları kullanarak ve bunları titizlikle koruyarak, Ulusal Kurtuluş
Savaşımızda büyük emek ve özveriyle çalışan kadınlarımız, mücadele
azmiyle yeniden ve Ata’mızın çağrısına uygun “fikren, ilmen, fennen,
bedenen kuvvetli, yüksek karakterli muhafızlar” olarak her türlü çabayı
göstermelidir (TKB Denizli Şubesi Faaliyet Raporu, 1999-2001:1).

Sikita Banerjee, Hindu milliyetçiliğini tartıştığı ve milliyetçi söylemin

militarist öğelerinin kadınlarca sahiplenilmesinin örneklerini sunduğu

makalesinde kadınların militarist söylemin içine farklı şekillerde dahil

olabildiğinden bahseder: ya savaşçıların destek güçleri anneler ve eşler olarak

(2003: 174) ya da doğrudan kendileri savaşçı olarak. Kadınların kendilerinin birer

savaşçıya dönüştüğü iki durumdan ilkinin, kadınların kendi bedenlerini düşmanın

tecavüzünden korurken, ikincisinin ise kadınların ulusal gelişmeyi koruma

misyonu ile hareket ederken gerçekleştiğini belirtir (2003: 169). Ulusal gelişmeyi
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koruma misyonu, TKB’li kadınların gerçek birer savaşçıya dönüşebildikleri

durumdur ancak, gelişmeyi koruma yönünde girişilen savaş daha çok metamorfik

düzeyde gerçekleşir. Bu savaşta TKB’li kadınlar, gerçek birer savaşçı gibi nöbet

tutar, muhafızlık yapar, ölenlerin kanlarını yerde bırakmamak için ant içer. TKB,

bu metamorfik savaşta kendine verilmiş hakları savunmaktadır; bu hakları

savunmak zaten milliyetçi modernleşme projesini ve ulus devleti savunmaktır.

Kendine verilmiş hakları ise Kurtuluş Savaşında yer almış olmak üzerinden

meşrulaştırır. Bu yüzden TKB’nin savaşı, Kurtuluş Savaşına yaptığı göndermeler

üzerinden meşruiyet kazanır:

“Ülkemiz son derece ciddi, son derece tehlikeli ve son derece önemli
günlerden geçmekte. (…) Artık her şeye gebe bir ülkede biz kadınların
herkesten önce, ama herkesten önce, tıpkı Kurtuluş savaşında olduğu
gibi, ne yapmamız gerektiğini birlikte konuşmamızın zamanı geldi de
geçiyor bile. Bunun, bütün kuruluşlardan önce TKB’nin farkına varması
gerektiğini hepiniz biliyorsunuz. Çünkü biz, 82 yıllık tarihin sahibi bir
derneğiz. Biz Kurtuluş Savaşının hemen arkasından ülke geleceğine
katkıda bulunmak için kurulmuş bir derneğin torunlarıyız (…).
Götürülmek istenen karanlığa gitmeyeceğimizi buralardan ilan ediyoruz
(…). Bundan sonra, bu ülkenin götürülmek istendiği karanlık noktada
siz, bu çağdaş kadınlar, yaşamayı göze alabilecek misiniz? Bir İran, bir
Afganistan olmaya boyun eğecek misiniz? Eğmeyeceksek işte
sorumluluk orda başlıyor. Bu gidişe dur demektir sorumluluk (…).
Artık bu ülkenin buna tahammülü yok arkadaşlar. Bu ülke, bu güzel
ülke, nice kanlar nice şehitler uğruna kazanılmış bu ülke artık bir
karanlığa götürülmek isteniyor (…). Ölenlerin kanı yerde kalmayacak
nutuklarına artık inanmamalıyız. Ölenlerin kanı nasıl yerde kalmaz
biliyor musunuz? Siyasilerin attıkları nutuklarla değil, içi boş
Atatürkçülükle de değil, vatan millet Sakarya nutuklarıyla da değil. Biz,
çağdaş, laik Türk kadınlarının mücadelesiyle ancak. Ve onların kanının
yerde kalmayacağına ant içen biz Türk kadınlarının sayesinde yerde
kalmaz. Bu geçmişe layık olmalıyız arkadaşlar. Onlar Kurtuluş
Savaşının bütün yükünü çektiler. Biz de karanlıklara gitmemenin
savaşının bütün yükünü çekeceğimize söz vermeli ve bu sorumluluğa
sahip olduğumuzu dünya aleme ilan etmeliyiz (Sema Kendirci, TKB
Genel Kurul konuşması, 27/5/2006, Ankara).

TKB için kadınlar, Kurtuluş Savaşındaki kadınlardan aldığı güçle

haklarına kavuşmuşlardır. Savaşmış ve hak etmişlerdir. Haklarını layıkıyla yerine

getirdiklerinin göstergesi ise, TKB’nin önderliğinde ikinci bir kurtuluş savaşına

hazır olmalarıdır:
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“TKB önder olmalı. TKB yol gösterici olmalı. TKB birleştirici olmalı.
TKB’nin Türkiye’nin her yerinde söyledikleri, yaptıkları peşine binleri,
on binleri toplamalı. Biz artık bunları yapmak zorundayız. Biz artık
sesimizi yükseltmek zorundayız. Biz artık her yerde her durumda ve her
şekilde, nerde olursak olalım, “Şu Çılgın Türkler”de anlatılan kadınların
biz olduğumuzu yüksek sesle ifade etmek zorundayız. Ve bu ülkenin o
çılgınlığa, o heyecana, o güce, o dirence ihtiyacı olduğunu anlatmakla
görevliyiz. Komşularınıza anlatın. (…) Kapılarına gidin, bizim böyle bir
görevi yapmak üzere ant içmiş, cumhuriyetle yaşıt bir dernek
olduğumuzu ve bu çatı altında onları birleştirmek üzere kararlı
olduğumuzu onlara anlatın. (…) Çocuklarının geleceklerinden kaygı
duyan herkese bu derneğin önderlik edebileceğini anlatın (…). Biz
çocuklarımızın yarınını istiyoruz. (…) Bunları anlatın, çocuklarımız için
neler istediğimizi söyleyin. Her kadın bu söylediklerinizin altına imza
atacaktır. Bana söyleyebilir misiniz ki bir tek kadın, bir tek anne ben
çocuğumu üniversitede okutmak istiyorum ve mezun olduğunda da iş
bulmasını istemiyorum desin! Böyle bir şey mümkün mü? (…) Ben
çocuklarımın karanlık bir ülkede yaşamasını istemiyorum, çocuklarımın
beyninin içi küflenmiş, başına bir bez parçası bağlanmış şekilde bu
ülkeyi karanlıklara götürmek istemiyorum demeyecek bir anneyi tanıyor
musunuz arkadaşlar? Var mı böyle bir kadın, var mı böyle bir anne,
olabilir mi? Ne kadar haklı bir kavganın neferleri olduğumuzun farkında
mısınız? (…) Kendimize güvenelim. Emin olun bu çılgınlıkla biz ikinci
Kurtuluş Savaşımızı da veririz. Bundan emin olun!” (Sema Kendirci,
TKB Genel Kurul Konuşması, 27/5/2006, Ankara).

Daha önceki bölümde laikliği korumanın kadınlara yüklenen bir görev

olduğundan bahsetmiştik. TKB’nin savaş verdiği içteki düşmanı, ülkeyi karanlık

bir geleceğe götürmek isteyen laiklik karşıtlarıdır. TKB, bu iç düşmana karşı

savaş verdiği oranda milliyetçi modernleşme projesi için de savaş veriyor konuma

gelir. Bu durumda, milliyetçi modernleşme projesinin uygulamaya geçmesini

sağlayan savaşta yer almamış olmasını, onu koruyacak olan savaşı sahiplenerek

giderir ve tabii ki bunun aracılığıyla sahip olduğu hakları gerçekten hak ettiğini ve

bu hakları kullanıp geliştirmek istemesinin meşru bir zemini olduğunu kanıtlar.

Sadece eylemlerini militarize etmekle kalmaz, daha fazla hak ve özgürlük

taleplerini de militarize eder. Haklarını layıkıyla kullanması ve gerek duyduğu

özgürlükleri elde etmesi hayati önemdedir çünkü bunlar sayesinde milliyetçi

modernleşme ideolojisi ve onun ilke ve uygulamalarını koruyabilecek, o uğurda

savaş verebilecektir.

Buraya kadar anlatılanları, hem TKB içindeki militarizasyon sürecini hem

de TKB’nin söyleminde devamlı olarak girişilen milliyetçi modernleşme
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ideolojisine eklemlenme çabasını,  Sema Kendirci’nin 10 Kasım 1997 günü

Anayasa Mahkemesi’nde yaptığı konuşması ile özetlemek istiyorum:

“Oysa şimdi, 74 yıl önce kan ve can pahasına yoktan var edilen bir ulus
için, o gün yapılan devrimlerin ve öngörülen çağdaşlaşmanın, bugün
neresindeyiz ve ne kadar sahip çıkabildik sorusuyla karşı karşıyayız
(…) Kadınların seçme ve seçilme hakkını, yani sosyal ve siyasal
yaşamda aktif bir biçimde yer almalarını, kısaca ülkenin geleceğinde
söz sahibi olabilmelerini sağlayan yasaların, cumhuriyetin ilanından
itibaren uygulandığı ülkemizde, bugün hâlâ, kadını kafes akasına
kilitlemek isteyen bir anlayış örgütleniyor ve gelişebiliyorsa, biz
kadınların sorumluluğunu görmemezlikten gelmek mümkün mü?
[laiklik karşıtları en başta kadınların düşmanları olarak görülüyor ve

esas mücadele kadınlardan bekleniyor]
29. (…) çünkü bir erkeği eğitmek

bir kişiyi eğitmektir. Oysa bir kadını eğitmek, tüm insanlığı eğitmek
anlamına gelir [milliyetçi modernleşme projesinin kadına ve kadının

eğitimine dair söylemi aynen kullanılıyor] (…). Türkiye
Cumhuriyeti’nde, Atatürk’ün öngördüğü biçimde, kadının layık olduğu
yere gelmesine engel olan, her türlü yasakçı zihniyet ve güçlere karşı
tüm sivil toplum örgütleri olarak bir araya gelinmesi görevini
üstleniyoruz. Asıl önemlisi, kadının özgür düşünebilen, bağımsızlığının
ve haklarının bilincinde bireyler olarak politikanın içine örgütlü ve aktif
bir biçimde girmesi için, ülkenin ve kendi geleceğinde söz sahibi
olabilmesinin kavgasını vereceğiz [kadınlar için verilecek mücadele

Atatürk’ün öngördüğü noktaya gelinebilmek için, yani milliyetçi

modernleşme projesini tam anlamıyla uygulayabilmek için veriliyor].
Çağdaş dünyanın bir parçası olabilmek için, cumhuriyetin bize sağladığı
olanakları kullanarak ve bunları titizlikle koruyarak Ulusal Kurtuluş
savaşımızda büyük emek ve özveri ile çalışan kadınlarımızın mücadele
azmiyle yeniden [girişilen mücadele Kurtuluş Savaşına bağlanarak

militarize ediliyor] ve Ata’mızın çağrısına uygun, [verilecek olan

mücadelenin milliyetçi modernleşme projesine uygun olduğunun altı

tekrar çiziliyor] “Fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli, yüksek
karakterli muhafızlar” olarak [mücadeleyi verecek olan kadınlar

metamorfik olarak militarize ediliyor], her türlü çabayı göstereceğimizi,
bu anlamlı günde ve sizlerin huzurunda bir kez daha açıklıyoruz.
İnancım odur ki, Mustafa Kemal’leri yetiştirmiş bir ulusun anneleri ve
bireyleri olarak [annelik üzerinden milliyetçi modernleşme projesine

eklemleniliyor], Ata’ya olan minnet ve şükran borcumuzu, onu saygıyla
andığımız bu günde, onun hedeflediği çağdaş ve uygar dünyada, hak
ettiğimiz yeri almakla ancak ödeyebiliriz (TKB Haber Bülteni, Kasım
97, Sayı5: 3).

                                                          
29 Köşeli parantez içinde italik karakter ile yazılanlar benim eklemelerim.
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SONUÇ

TKB, Türkiye’deki en eski ve yaygın kadın örgütü olmaya devam ediyor.

Geleneksel bir kadın örgütlenmesi olan TKB, özellikle 1980’den sonra

Türkiye’de bağımsız kadın örgütlerinin güç kazanmasına ve feminist kadın

hareketinin kendi gündemini ve kavramlarını yaygınlaştırmayı başarmasına

rağmen,  hâlâ eski yapısı ve eylem biçimleri ile varlığını sürdürüyor. TKB’nin

bağımsız kadın örgütleri ile girdiği ilişkiler, Birlik içinde kimi değişimlere neden

olsa da bu değişimler büyük oranda Genel Merkez ile sınırlı kalıyor ve TKB’nin

taşra örgütlenmesine yansımıyor. Taşrada, TKB halen neredeyse tek güçlü kadın

örgütü olmaya devam ediyor.

Devlet kurumları ve temsilcileri ile sürdürdüğü yakın ilişki, TKB’nin

yaygın bir örgütlenmesi olmasının en önemli nedeni. Türkiye’de örgütlenmek

başlı başına bir sorunken, hele ki kadınların örgütlenmesi daha da zorken, TKB,

taşrada örgütlenmenin sıkıntılarını devlet imkanlarını kullanarak aşabiliyor. Bu

durumda TKB, karşımıza, devlet eliyle örgütlenmesi sağlanan bir kadın örgütü

olarak çıkıyor. Devletle olan bu yakın ilişkisi her ikisinin de aynı ideolojinin

simge ve ürünleri olması üzerinden kuruluyor. Her ikisi de milliyetçi

modernleşme projesinin bir sonucu ve aynı ideolojinin yaygınlaştırıcıları olarak

yan yana duruyor. TKB, milliyetçi modernleşme ideolojisinin kadına dair

söylemini benimseyerek ve yaygınlaştırmaya çalışarak güç elde diyor. TKB’nin

elde ettiği güç sadece “kendine çizdiği Atatürkçü yol” ve milliyetçi modernleşme

ideolojisinin ilkelerini yaygınlaştırma misyonu üzerinden olmuyor. TKB, bu

misyonu ile kadınlara yönelik faaliyetlerde bulunuyor ve bu faaliyetler aracılığıyla

kendisinin en tepesinde bulunduğu, kadınlar arası bir hiyerarşi yaratıyor.

Bu çalışma TKB’nin devletle ve ‘diğer kadınlar’la olan ilişkilerini

tartışmayı amaçlıyordu ancak TKB’nin yapıp ettikleri sadece bunlardan ibaret

değil. Özellikle Birliğin uluslararası ilişkileri, bu çalışmanın boş bıraktığı ancak

incelenmeye değer bir alanı oluşturuyor. Devlet ideolojisini benimseyen ve onu
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yaygınlaştırmayı hedefleyen bir kadın örgütü olarak TKB’nin, yurtdışındaki kadın

örgütleri ile kurduğu ilişkilerin, devlet eksenli bir kadın örgütünün

incelenmesinde önemli bir eksen olduğunu düşünüyorum. Özellikle Günseli

Özkaya döneminde, yurtdışında TKB’nin gerçekleştirdiği ‘devlet temsilleri’, bu

çalışmanın ilerletilmesi açısından incelenmesi gereken önemli bir alanı

oluşturuyor.
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