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İçtimai hayat sahnesindeki insanlar ve insani zümreleşmeler arası müna

sebet hadiselerini, her iki istikamette son haddine kadar götürüp gösterebil

mek hususunda hiç bir münasebet çeşidi, kadın ve erkek cinsiyetleri arası 

münasebetler kadar derinden ifade edemez. Sadece insanların eşini arama ve 

bulma hadisesini takip ve onu çeşitli insanlar arası münasebetlerle mukayese 

etmek meselenin izahı bakımından bir hayli aydınlatıcı mahiyet taşır. Evli 

çiftler arası münasebetlere dair yazımızda* belirtilmeye çalışıldığı gibi, müna

sebettiler arasındaki yaklaşmayı son haddine kadar götürebilmekte olan bu 

münasebet çeşidi yanında, türlü şekillerde tezahür etmekte olan zıddiyet, 

çekişme, çatışma olaylarının varlığını kabullenmek zarureti vardır. Evlilerin 

yarattığı çiftler birliğinde, kendisinde birleşmekte olan iki ferdin karşılıklı mü-

nasebetlerini çok sıklaştırarak aradaki distansı en küçük ölçüye götürebil

diğini görmek bizi onların her birinin ayrı bir ferdi hayatiyeti temsil eden 

şahsiyet olmalarını inkara zorlayamaz. Bütün yakınlığa, birleşmişliğe rağmen, 

aralarında bir takım farklılıkların ve hat ta zıddiyetlerin mevcudiyetini gör-

memezlikten gelemeyiz. Hulasa olarak evli çiftler arasındaki münasebetleri 

bile tek taraflı mütalaaya götürmenin doğru olamıyacağını belirtmek yerinde 

olacaktır. Bunun gibi, kadın ve erkek cinsiyet zümreleri arası münasebetleri 

yalnız bu evli çiftler arası münasebetlere bağlayarak izah etmenin, veyahut 

ondan istihraç etmenin doğru olamıyacağını da bilmemiz gerekiyor. Bu iki cin

siyet mensubu fertlerin münasebetleri yanında umumiyetle cinsiyetler arası 

münasebetler olarak benimsenmesi gereken, daha umumi mahiyetli olaylar 

vardır. Zaten kadın ve erkek insanlar tabii yaradılışları, tabiatları ve içtimai 

fonksiyonları itibariyle tamamiyle farklıdırlar. Bu farklılık biyolojik ve psi

kolojik yapılış hususiyetlerinden alarak tabii ve içtimai fonksiyonlara varın

caya kadar her hususta kendini göstermektedir. Bu gibi hususiyetler bizi cin

siyetlerden her birinin tabii ve içtimai hayat ve fonksiyonları bakımından farklı 

*) Araştırma III. 1965, s. 191 - 233 
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olmaları gerektiği ve her birinin kendine has bir mukadderata sahip olacağı 

görüşüne kolaylıkla götürmektedir. Bir erkekle bir kadını vücude getirmekte 

oldukları çiftler birliğinde çeşitli hallerin ve o cümleden çekişme, çatışma 

hadiselerinin görülmesi de tabii sayılmalıdır. Çeşitli mahiyetteki kuvvetli 

bağlarla vücude gelmiş olan bu birliği teşkil eden iki şahsın ayrı ayrı temsil 

etmekte olduğu ego her zaman aynı nokta üzerinde tezahür edemiyor. Herhan

gi bir sebeple bir tarafın egoizmi fazlaca kabardığı bir anda öteki taraf başka 

bir varlık olarak görülmeye başlar. H a t t a karı ve kocanın vücude getirdikleri 

bu topluluk içinde bu çeşit zümreleşmenin esas vazifesinin ifası zımnındaki 

tabii işbölümünde bile bu farklılaşma meydana çıkmaktadır. 

Bilindiği gibi, çiftlerin tabii mahiyetteki esas vazifesi nesil üretimidir. 

Bu vazifenin ifasında iki cinsiyetin arasındaki vazife paylaşılması hususu 

fazla tafsilatı gerektirmeyecek derecede vazıhtır. Erkeğin tabiatca kendisine 

verilen imtiyazlılık durumu burada başlıyor. Üretimin tabii mahiyetli hemen 

bütün yükünü taşımakla mükellef bulunan kadın, bu tabii doğumu yapmakla 

çocuğu ile ilgili vazifesini tamamlamış sayılmıyor. Zaten analık vazifesinin 

en ağır ve mesuliyetli kısmı asıl bundan sonra başlıyor. Şurası bilinen bir ger

çektir ki, böyle bir çocuğun ruhi ve hat ta uzvi esastaki gelişmesinde kimse 

ananın rolünü deruhte edecek ve hakkıyla yapabilecek durumda değildir. 

İnsanlık tarihinde umumiyetle içtimai münasebetleri, o cümleden kadın 

ve erkek cinsiyetleri arasındaki münasebetleri tanzim eden, çağlara, bölgelere 

ve hat ta cemiyetlere göre farklılık gösteren, norm sistemleri olduğu da bilinen 

bir gerçektir. Zaten kadınların veya erkeklerin şu veya bu sosyal nizam için

de umumiyetle daha mesut oldukları katiyetle söylenebilecek durumda değil

dir. Çünkü talih ve talihsizlik, memnunluk ve gayri memnunluk bir içtimai 

nizama bağlanarak umumi mahiyette çözülmesi mümkün olan meseleler 

değildir. Onlar her zaman ve her yerde daha ziyade şahsi mahiyet taşırlar. 

Binaenaleyh her bir içtimai nizamın çerçevesine bağlı olarak yapılan müna

sebetler ve izdivaçlardan muvaffakiyetli veya muvaffakiyetsiz tezahür edeni 

vardır. Şurası da bir gerçektir ki, her zaman ve her yerde nazik ve kültürlü 

bir erotiğin yanı başında kaba saba tabii insiyak ve temayül tatmini hevesi 

de bulunmaktadır. 

Kadın ve erkek arası münasebetlerde gözden kaçmaması gereken mühim 

noktaların biri erkeğin beliren üstünlük iddiasına kadının belirteceği reak

siyondur. İçtimai tarihi gelişmede en çok görülen hal kadının kolaylıkla tabii

yeti kabul etmek suretiyle uygulanmasıdır. Bununla beraber kadın çocukların 

doğurucusu, besleyici ve terbiyecisi, aynı zamanda çalışan iş kuvveti olarak 
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ibraz etmekte olduğu kıymeti ve bu hususlarda yerinin kolay kolay doldurula-

maz oluşunu müessir bir silah olarak kullanabilecek bir durumdadır. Gerçek

ten de, insan nevinin varlığı ve bekası bakımından kendisinden sarfınazar 

edilemeyecek bir unsur oluşu, kadının menafiine hizmet eden içtimai fak

törlerin başında gelmektedir. Şurasını nazarı dikkate almak gerekiyor ki, 

kadın tarafından insan soyunun bekası için yüklenilen üretim vazifesi, bir fert 

olarak hem de bir cinsiyet zümresi olarak kendi aleyhine tabii ve içtimai ma

hiyette bir takım sonuçlar doğurmuştur. O, bu suretle erkeğin karşısında tabii 

bakımdan olduğu gibi, içtimai bakımdan da zaif bir partner mevkiine düş

müştür. Böylece muvazeneyi kendi lehine bozmuş olan erkek kolaylıkla 

tahakküm etme yoluna girmiş ve bütün hayat nizamı patriyarkalite mecra

sını almıştır. Kadın da selameti teslim olmuş gibi gözükmekte bulmuş, korun

mak için de daha derinde yatan başka türlü vasıtalara baş vurmuştur. Burada 

belirmekte olan istikamette derinlemeye devam edildiğinde bir çok fizyolog 

ve seksüel psikologların maruz kalmış oldukları tehlike ile karşılaşmış olacağız. 

Çünkü insanlarda herşey zıddiyetten ibaret değildir. Onlar bütün zıddiyetlerin 

üstüne çıkabilecek müşterek ve birleştirici temayüllere sahip bulunmaktadır

lar. Şu da vardır ki, burada tezahür etmekte olan insani ruhu, kadın, erkekten 

daha iyi temsil etmektedir. Zaten, hakiki tabii insanlık mahiyetine kadın 

erkekten daha yakın bulunmaktadır. Çünkü, erkek bir çok hususlarda fazlası 

ile içtimaileştirilmek suretiyle tabiilikten uzaklaştırılmıştır. Bundan başka, 

insan soyunun üreyip gelişmesinde kadının çok daha fazla emeği geçmiş ve 

enerjisi harcanmıştır. Yumuşak tabiatlı kadın bürutal ve agressif tabiatlı 

erkeğin yanında tutunabilmek için, çiğ kuvvetten başka vasıtalar aramak 

mecburiyetinde idi. Onun işine yarayacak olan bu vasıtalar kendi evsafında 

fazlası ile mevcuttu. Onun çok derinliklere nüfuz eden ince ve keskin zekası 

herşeyden önce kendini beğendirme, ikna etme gibi hususların temini yolunda 

çalıştı ve başardı. Herşeyden önce kocasının bütün ince taraflarını öğrenmeye 

çalışmakla işe başlayan kadın, onun bütün zaaflarını birer birer tesbit ederek 

onları istismar etmeye koyulmuştur. Kocasının hakimiyetini kendisine karşı 

beslenen sempati ve sevgi mecrasına akıtmasını bilen ve başaran kadın, mü

nasebetlerin yönetiminde dizgini başarı ile ele geçirmiştir. Fakat, bunu temin 

edebilmek için herşeyden evvel kadının kocasına karşı samimi bir sevgi ile 

bağlanmasına ve buna dair sarsılmaz bir kanaatin doğrulmas ına ihtiyaç var

dır. Gerçektende kadın meselesi son derece mürekkep ve çok cepheli bir prob 

lemdir. Bu meselenin sadece psikolojik cephesi ele alınarak mütalaa edilmek 

istendiğinde bile kadınlık ucu bucağı olmayan bir alem olarak karşımıza çıkar. 

Onun için meşhur psiko-analiz bilgini Freud'un "Tam otuz yıl kadın psiko-
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lojisini inceledim, amma hala şu sorunun cevabını bulmuş değilim: Gerçek 

istedikleri nedi r?" şeklindeki ifadesine hak vermemek kabil değildir. 

Kadın ve kadın cinsiyetinin mukadderatı ile ilgili olarak yapılan birçok 

araştırmalarda bilhassa bir takım izimciliklerle ilgili tek taraflılık tehlikesi 

müşahade edilmektedir. Bazı müellifler aşırı derecede biyolojizm, diğerleri 

sosyolojizm, bir başkaları da historizm istikametinde tek taraflı mübalağaya 

dalıvermektedir. Halbuki kadınlığın mukaderatı ile ilgili meseleleri ne sadece 

biyolojik veya sosyolojik görüş zaviyesinden ele almak, ve ne de sadece tarihi 

izah yolu ile tam aydınlığa kavuşturmak mümkündür. Muhakkak ki kadın

lığın tabii hayatı ve hayatiyeti ile sıkıdan sıkıya bağlı bulunduğu hayız, 

nifas, gebelik, çocuk doğurma, çocuk emzirme gibi tabi i mahiyetli hadiseler 

kadının mukadderatı ile ilgili olarak son derece büyük önem taşıyan gerçek

lerdir. Şu da var ki, sadece bunları belirtmek ile kadın mukadderatı ile ilgili 

meseleler kompleksi t am olarak aydınlanmış olamaz. Bunun gibi, kadın ve 

erkek cinsiyetleri arası münasebetler, bu münasebetlerin yatağı olan zümre-

leşme örgütleri umumiyetle insan topluluğunun ve hususiyle kadın cinsinin 

mukadderatı bakımından hayati ehemmiyette olaylardır. Fakat bunlar da 

tek başına meseleler kompleksini izah edebilecek durumu yaratamaz. Mese

lenin tam izahını yapabilmek için çok daha geniş anlamda tabii ve içtimai 

hayat ve faaliyet problematiğine girmek gerekiyor. 

Doğan çocuğun doğumu bakımından olduğu gibi, gelişmesi bakımından da 

ananın önemi büyüktür. Ana kucağının vereceği huzurdan, ana şefkatinden 

mahrum olan bir çocuk bu mahrumiyetin izlerini hayatının sonuna kadar 

taşımak mecburiyetindedir. Bir çocuğun tabii doğumu ile beliren hayatiyeti 

herhangi bir hayvan yavrusununkinden farklı değildir. Onun farklılaşması do

ğumundan sonra göreceği bakım ve eğitimle teşekkül edecek olan insani şahsi

yetinin belirmesi ile başlar. Onun için sosyologlar insan yavrusunun içtimai 

mahiyetli, ikinci ve hakiki insani doğumundan söz ederler. Çocuğun bu do

ğumu aile çevresinde vuku buluyor ve burada esas rolü ana oynuyor. Bu 

surette bir çocuğu doğurup onu müsbet bir unsur haline getirerek cemiyete 

katmak için ananın ne kadar zaman ve enerji harcaması gerektiği üzerinde 

uzun uzun durulması gerektiği anlaşılıyor. Görülüyor ki, umumiyetle kadın 

ve hususiyle ana kadın problemi son derece nazik ve mürekkep bir problem

dir. Bilhassa içtimai hayat gelişiminin bugünkü safhasında mesele önemini 

kat kat artırmış bulunmaktadır. 

Herşeye rağmen şurası bir gerçektir ki, üretme meselesindeki kadın ve 

erkek arası işbölümü hiç de adilane bir vazife paylaşması değildir. İşte bu ha-



İÇTİMAİ NİZAM - KADIN - CEMİYET 251 

disedir ki, Buytendijk gibi bir araştırıcıya "Yaşayan tabiatta erkek bir fer'i 

varlıktır, vakıa o hayat yaratıyor, fakat onu yapmıyor ve taşımıyor" demeye 

mecbur bırakıyor. Nitekim ilmin gelişmesi sayesinde bugün hayvan üreti

minde babalık son derece mühim bir değişikliğe uğratılmıştır. Sun'i ilkah 

meselesi hayvan üretiminde çok geniş bir uygulama alanı haline gelmiş olduğu 

gibi, gelişmiş memleketlerde insan üretimindeki ilk tatbikat devresi de geçiril

miş bulunmaktadır. Bugün birçok batı memleketlerinde oldukça kabarık sayı

da suni ilkah üretimi çocuk geliştirilmektedir. Yalnız, bu çocukların cemiyet 

hayatına ne gibi hususiyetlerle katılacağı ve ne gibi problemler getireceği he

nüz sarih olarak öğrenilmiş değildir. 

Karı koca çiftlerinin birlikte yaşamasının tabii sonucu olan üçüncü şahıs 

yani çocuk, mevcudiyeti ile çok mühim bir içtimai durumu başarmaktadır. 

Her zaman olmazsa bile, ekseriyetle çocuk karı koca arasındaki münasebet 

bağını takviye eden bir unsur oluyor. Karı koca arasındaki bağ bir psikolojik 

bağdır. Çocuk her iki tarafla biyolojik bağla da bağlanmak suretiyle çiftler 

arası bağı da mühim ölçüde takviye etmiş oluyor. Burada çocuk ile ilgililikte 

ortaya çıkmakta olan diğer bir problemi de söz konusu etmemiz gerekiyor. 

Aşağıda tafsilatlı bir şekilde temas edilecek olan patriyarkal ailede çocuk, erkek 

hakimiyetinin sadece bir vasıtası haline gelmektedir. Bu nizam çocuğu ken

disini doğurup geliştiren anasının değil, doğrudan doğruya babanın malı haline 

koyuyor. Cinsiyetler arası münasebetleri de sadece bir iktisadi olay telakki 

eden dünya nizamının gaddar soğuk kanlılığı tesiri altında çocuk aynı zaman

da anasının tabiiyeti motifi haline geliyor. Bütün bu gerçeklerle birlikte şunu 

da bilmemiz gerekiyor ki, çocuğun doğumu ile ilgili bütün yükü ana taşı

makla beraber biyolojikman onun hayatiyeti babadan gelmektedir. Çocuk 

ileride ibraz edeceği biyolojik mahiyetli bir çok hususiyetlerini de babadan 

getirmektedir. İşte babaya sahiplik hakkını kazandırmakta olan en esaslı 

motif bu olsa gerek. 

Evli kadının kocası ile olan münasebetlerini esasından araştıracak oldu

ğumuzda erkeğin temsil ettiğine inandığı otoritenin ekseriyetle şekle münhasır 

kaldığı kolaylıkla müşahade edilecektir. Tarih boyunca devam edegelmekte 

olan bu hadise bugün bile aynıdır. Eski Romanın meşhur kumandanlarından 

ihtiyar Cato bir aralık kadınların süslenmesini ve şık giyinmesini ve arabalar

da gezmesini yasaklamıştı. Kadınların şiddetli itirazlarına karşı koyamayan 

kumandan yasağı kaldırırken şöyle diyordu: " B ü t ü n milletler kadınlara ha

kimdirler. Biz de bütün milletlere , kadınlarda bize hakimdirler". Muasır 

Türk yazarlarından Burhan Felek, annesi ile babası arasındaki münasebeti 
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belirten bir yazısında "pek küçük yaşta evlenmiş olan ufak tefek merhum 

annemin oldukça sert bir erkek olan babamı nasıl idare ettiğini ilk çocukları 

olarak uzun zaman beraber yaşamış olmak itibariyle iyi müşabade etmiştim" 

diyor. İkinci Cihan Harbi sonunda Japonya'yı işgal eden Amerikan Kuvvet

leri Komutanı General Mc. Artur'un vazifesinden uzaklaştırılıp Amerikaya 

dönüşünde kendisine yapılan bir iş teklifini kabul edip etmemek hususunda 

orada bulunan hanımına işaretle, "bu ancak benim komutanım müsaade et

tiği takdirde mümkün olacaktır" diyordu. 

Batının patriyarkal nizamını geliştirip bütün içtimai hayat kollarına 

yaymış olan kadim ve orta çağı, kadının şeytanın aleti olduğu, mücessem günah 

olduğu, tatlı bir zehir olduğu gibi menfi görüşlerin de kaynağı olmuştur. Do

ğunun islam ortaçağı ise kadının, tamamiyle erkeğin emir ve iradesine tabi 

kılarak harem dairesine bağlı duruma sokmuştur. Uzak şarkın kadim, orta 

ve yeni çağı, kadın ve erkek münasebetleri ve umumiyetle kadın meselesinde 

çok daha sert tutumu ile temayüz etmektedir. Muasır çağda kadınla ilgili 

görüşler sadece şekil itibariyle değişiklik göstermektedir. Her cürmün altında 

kadını aramak gerektiği manasına gelen "Cherchez la femme" tabiri eski 

papazların kadın şeytanın aletidir tarzındaki ifadesinin bir parça yumuşatılmış 

şeklinden başka birşey ifade etmiyor. Yeni çağın geliştirdiği fikriyatta cemi

yetin yarısını teşkil eden kadının aleyhindeki görüşlerinde bu menfilikten ta

mamiyle kurtulmuş sayılamaz. Schopenhauer ve Nietzsche gibi filozofların 

kadın aleytarlığı oldukça derin yatmaktadır. Umumiyetle insanla ilgili ifade

lerinde son derece sert olan Nietzsche'nin "kadınla konuşacağın zaman kırbacı 

almayı u n u t m a " dediği de meşhurdur. Batının büyük içtimai ihtilalinde en 

esaslı rolü oynamış olan Napolion kadına, iştihayı çeken ve açan güzel bir 

et parçası gibi bakıyordu. Meşhur Rus filozofu Tolstoy'un eserlerinde yaptığı 

tipleştirmeler ve erkek tip kahramanlarına kadın erkek münasebeti ile ilgili 

bilhassa evlilik hususunda söylettikleri dikkati çeker mahiyettedir. Bu büyük 

yazarın hayatının sonuna doğru evini bırakıp kaçması hadisesi de evlilik ve 

kadın erkek münasebetleri ile ilgili görüşünü açıklayacak mahiyettedir. Hü

lasa olarak demek mümkündür ki, cinsiyetler arası münasebetler tarihin en 

eski çağlarında almış olduğu şeklini bugün bile aynen muhafaza etmektedir. 

Bu münasebetlerde kadınların tutumunu izah eden bir görüşü Bernard Shaw 

da görmek mümkün olmaktadır. O, "basit fakat kurnaz olan kadınlar güzel 

olmayı zeki olmaya tercih ederler, çünkü onlar biliyorlar ki, erkeklerin çoğun

luğunda zekayı anlayacak kafadan ziyade güzelliği görecek göz vardır". 

Kadın erkek münasebetinde yine en esaslı rolü sevgi oynamaktadır. Hakiki 
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sevgi insanları kendisine en yakın kimse demek olan sevgilisini kendisine tabi 

kılmaya teşebbüs etmekten alıkoyar. Böyle vaziyetlerde seven daha kolay 

bir şekilde sevdiğinin tabii durumuna düşer. Muhakkakla, erotik bazı müca

dele unsurunu da ihtiva eder. Ve çoğu zaman rivaliteyi bu tarafından tutmak 

istendiği görülüyor. Fakat burada cereyan eden çekişmede birbirini sempatik 

şahsiyet olarak kabul eden taraflar birleşmeyi hedef tutmakta müşterektirler. 

Bu surette bütün zıddiyetler bertaraf ediliyor ve sevgi galebe çalmış oluyor. 

Burada bir taraftan sevgi, diğer taraftan altruizm, egoist tezahürlere karşı 

harekete geçiyorlar. Bazan galip, bazan da mağlup olarak sonuçlandırdıkları 

bu çekişmelerde dini ve ahlaki altruizm ile sevgi tam bir cephe birliği yarata-

bildiklerinde galebe kolaylıkla sağlanıyor. Birçok hallerde görüldüğü gibi, 

bu iki unsur cephe birliği haline gelemediğinde mağlubiyet muhakkaktır. Şu

rası da bir gerçektir ki, serbest seçici erotik soğuk kanlı iktisadi ve içtimai 

hayat nizamını dini ve ahlaki taleplerden çok daha sert bir muhalefet unsuru 

olarak karşısında bulacaktır. Toplu olarak ifade edilmek istendiğinde, cinsi

yetler arası münasebetlerin şu beş unsuru, daimi olarak nazarı dikkati çeke

bilecek durumdadır: 

1- Erkeklerde tâbi kılma ve onu muhafaza etme temayülü vardır. Bu 

hususiyet çok fazlası ile tesir imkanını haiz olan bir kuvvettir. 

2- Kadın cinsinin reaksiyonu ki, bunu o, kendi durumu ile ilgili olarak 

elde ettiği avantaj unsurlarını kullanmak suretiyle belirtecektir. İşte burada 

zaaf keskin bir silah durumu kazanabiliyor. 

3- İş münasebetleri ve iktisadi şartlar. 

4- Erotiğin hakiki anlamı ile oynayacağı rol. 

5- Cemiyet bünyesinin yaratıp geliştirmiş olduğu ahlaki alturistik unsur. 

Yukarıki beş unsurun tarihi duruma göre değişik olarak tesir kabiliyeti 

gösteren, bazan karışık olarak tezahür eden, bazan da tamamiyle saf dışı 

edilmesi mümkün olan faktörler olduklarını nazarı itibare alarak hareket edil

diğinde tarihi ve muasır kadın hakları müdafaacılarının ve aleytarlarının tek 

taraflı tu tum ve hareketleri ile maruz kalmış oldukları yanlışlıklardan ko

runmak imkanı kolaylıkla elde edilebilecektir. 

* * 

İnsanlar çeşitli mahiyetli zümreleşme ve zümrevi hayat yürütme ihtiyacı 

duydukları andan itibaren fertler ve zümreler arasında bir nevi işbölümü 

yapmak zaruretini de duymuşlardır. O cümleden en iptidai kuruluştaki bes-
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lenme ve yaşama imkanı arayan insan topluluklarında yiyecek maddesi 

tedariki ile ilgili bir işbölümü hadisesi görülmektedir. Bu insanlar ilk olarak 

tabii çevrelerinin bahşedeceği imkanlardan faydalanıp geçim sağlamak yolunu 

aramışlardır. Bu faaliyet alanı herşeyden evvel evli çiftler veya böyle çiftler

den kurulu iptidai topluluklarda kadınla erkek arasında bir işbölümü yara

tılmıştır. 

Bilindiği gibi, ilk insanlar tabii çevrelerindeki nebati ve hayvani madde

leri toplama ve avlama yolu ile geçim sağlama imkanlarını aramışlardır. 

Her tabii çevrenin bahşettiği imkanlar veya yarattığı imkansızlıklar sakin

lerinin hayat ve hayati faaliyet tarzını tayin hususunda esaslı rolü oynamış 

faktörlerdir. Bitki ürünleri bol olan çevrelerde nebati gıda maddelerini top

lama işi ön planı işgal etmiştir. Bitki ürünü gıda maddesi bakımından fakir 

olan çevrelerde ise hayvan avı esas geçim sağlama kaynağı olmuştur. Avcılıkla 

başlayan faaliyet daha sonra hayvan yetiştiriciliği, bitki kökü, yaprağı ve 

meyvesini toplama esasında gelişen faaliyet de zamanla bitki üreticiliği şeklini 

almıştır. Esas geçim kaynağı hayvani maddelere dayanan topluluklar, hayvan 

avcılığı ve yetiştiriciliği işlerinin gerektirmesine uyarak hareketli göçebe hayat 

tarzına girmişlerken bitki toplama ve üretmesini esas geçim kaynağı ittihaz 

etmiş olan topluluklar yakın çevrelerindeki müsait araziyi işleyerek onu bitki 

üretimi bakımından daha elverişli duruma koymak yollarını aramak üzere 

muayyen çevrelerde yerleşik hayat şartları yaratmak yolunu aramışlardır. Bu 

suretle her hususta birbirinden farklı iki tip toplumlaşma hadisesi belirip 

gelişmiştir diyebiliyoruz. Bu toplulukların sürdürdüğü ilk iptidai hayat şart

larında kadın ve erkek arası işbölümü hadisesi görülmektedir. Ta toplamacılık 

ve avcılık çağında belirmeye başlamış olan bu işbölümünde evin yakınında 

bulunan çevrenin bitki maddelerini toplama işi kadının faaliyet sahası, bazan 

pek uzaklara giden ve oldukça fazla enerji harcamasını talep eden avlama işi 

ise erkeğin vazifesi olarak gelişmiştir. Esas faaliyet kolu belirip kurulmaya baş

layan toplumun temel toplumlaşma prensibini geliştirmiştir. Avcılık ve hay

van yetiştiriciliği esasında gelişen topluluklar baba hukuku ve patriyarkal 

nizam temeli üzerine kurulan göçebe cemiyetlerini, bitki toplamacılığı ve üre

ticiliği esasında gelişen topluluklar ise yerleşik "ana h u k u k u " ve "matr iyarkat" 

nizamı cemiyet tipi halinde gelişmişlerdir. 

Toplumlaşma bakımından faaliyeti daha dar ve çerçeveli bir çevrede top

lanan ana hukuku topluluklar, toplumlaşma nizamı olarak daha kolay ve erken 

belirip temayüz etmişlerdir. Çok daha geniş bir tabii çevre içinde cereyan et

mesi zarureti olan avcılık ve hayvan yetiştiriciliği ile uğraşan patriyarkal 
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topluluk nizamı durumunun gerektirdiği hareketlilik, teşkilatlılık, disiplin-
lilik vasıfları ile temayüz etmektedir. Zamanla bu iki tip topluluklar birbiri 
ile münasebete gelmişler ve aralarında çekişine çatışma hadiseleri belirmiş
tir. 

Eski kaynaklarda raslanan oldukça kıt belgelerden şunu öğreniyoruz ki, 

insani kültür tarihinin gelişmesinde büyük çapta rol oynamış bir erken kül

tür çağı bulunmaktadır. Bu çağda erkeklerle bir sırada oldukça mühim sayıda 

kadınların, içtimai hayat alanında nüfuzlu faktörler olarak temayüz ettikleri 

görülmektedir. Şurası muhakkaktır ki , birçok şahsiyetli eski halk toplulukları 

böyle bir antik kahramanlık çağı geçirmişlerdir. Eski kaynaklarda belirtilen 

Mısırın Iseskult çağı, Hindistanın Erken Ariyaniler Çağı, eski yunanın Homer 

Çağı, eski Cermenlerde büyük muhacerete kadar geçen çağ, uzak Şark, Meza-

potomya, Orta Asya ve İran'ın eski tarihi çağları böyledir. Buraların hemen 

hepsinde kadınların içtimai ve siyasi hayat alanında oldukça mütemayiz şah-

siyatlerle temsil edildikleri bilinmektedir. Herhalde, şu nokta sarihtir ki, bu 

çağın isimleri ile bilinen kahraman kadınları, gerekli içtimai zemini bularak 

temayüz edebilmişlerdir. Onun için bu hadiseleri iptidai hayat şartları mec

rasından akıtmak suretiyle izah etmek imkansızdır. Şurası da muhakkaktır 

ki, bu bir çok meşhur kadın isimlerini içine alan fevkalade kahramanlık çağı, 

etnologların söz konusu ettikleri iptidai kavimler çevresine katılarak hükme 

bağlanamaz. Bu kadim erken kültür çağı basit bir iptidai halklar formülü 

içine alınabilecek durumda değildir. Muhakkak ki, o, çeşitli değişikliklere zen

gin bir çağ olmuştur. Zaten kadın ve erkek zümreleri arası çekişme hadisesi 

de bu çağda belirip gelişmiş olacaktır. Kadınlık yavaş yavaş içine girmekte 

olduğu sınırlandırılmış hayat şartları yükünden kurtulmak üzere ümitsizce 

olsa bile, bir silkinme hamlesi yapmıştır. Vakıa, bazı tenkitciler maderşahi 

nizam çağının son derece dağınık hayat şartları yaratmış olduğunu ve buna 

karşılık onu yenmiş olan patriyarkal nizamın kadın erkek münasebetlerine 

bakım, eğitim, şefkat ve saygı esaslarını getirmiş olduğunu belirtmek üzere 

büyük gayretler sarfederler. Patriyarkalizmin bu ciheti bir dereceye kadar 

yüksek takdire mazhar kılınmak istendiğinde bile şurası gözden kaçmamalıdır 

ki, münasebetlerin kati kaidelere bağlanarak tanzim edilmiş olmadığı daha eski 

çağın yaratığı olan maderşahi nizamın disiplin bakımından patriyarkalizme 

nazaran daha zaif ve gevşek durumda oluşu onun kendi bünyesinden doğmak

ta olan unsur olmaktan ziyade toplumlaşmanın daha genç durumda oluşu 

ile izah edilebilecek durumdadır. Bugünkü izdivacın ana motifi telakki olunan 

sevgi yeni çağın yepyeni bir yaratığı olmaktan ziyade bu antik kahramanlar 

çağının bırakmış olduğu motifin yeni baştan canlanması olarak görülebilecek 
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durumdadır. Gerçekten de, bu kadar bol sayıda kuvvetli kadın şahsiyetlerin-

ce zengin kahramanlar çağı sadece aristokrat tabakaya mensup meşbur kadın 

şahsiyetlere sahip olmakla kalmakta mıdır? yoksa bu halin herhangi bir şe

kilde cemiyetin geniş tabakasına mensup kadınlara teşmili mümkün müdür? 

Bu istikamette fazla açılmaya imkanımız olmadığı halde, şu ciheti belirtmek 

mümkün olmaktadır ki, bu çağın her halde farklılaşmamış cinsi münasebet 

insiyakından ziyade daima şahsi olan sevginin doğmuş olduğu bir çağ olaca

ğını kabullenmek gerekir. Sevgi bağları bir izdivaç bağlanışına götürdüğünde 

evlilik için kuvvetli bir motif belirmiş oluyor. Bununla herşeyden önce evli 

kadının durumu nezahatini artırmış ve onun cemiyet içindeki mevkii ve kıy

meti yükselmiş oluyor. Kaynakların oldukça kıt olmasına rağmen şurası 

belirtilebilir ki, kahramanlık çağı aynı zamanda büyük çaptaki sevgi saadeti, 

sevgi acısı ve sevgi felaketi çağı olmuştur. Kadın bir ferdi şahsiyet olarak 

kendi varlığı için sevildiği ve arandığı yerde onun ailedeki ve cemiyetteki 

durumu başka yerdekinden ve hat ta daha önceki ve sonrakinden çok 

daha fazla yükselmiş olacaktır. Bütün insanlarda ve bilhassa kadınlarda tak

dir edilmek, yüksek evsafı ve kabiliyetinin belirtilmesi hoşlanılan bir hadise 

oluyor. Zaten bu şekilde muamele görmek kadının yüksek evsaf ve kabili

yetini geliştirir. Bunun aksine olarak alçaltıcı muamele onun durumunu ko

laylıkla fenalığa götürür. 

Yukarıda da işaret edildiği gibi , bu çağda kadınlık için tehlike belirmeye 

başlamıştır. Kadınlık kendisine yaklaşmakta olan bu haksızlığa karşı ümitsiz

ce korunma hamlesinde de bulunmuştur. Böyle hamleler bilhassa ana hukuku 

toplulukların gittikçe nüfuzunu geliştiren baba hukuku topluluk ve patri-

yarkalizm karşısındaki direnmesi olarak kabul edilebilir. Bu karşılaşmada top

lumlaşma hususunda daha kuvvetli temele dayanan patriyarkalizm ana hu

kuku topluluğu kolaylıkla yenerek nüfuzunu dünyanın her tarafına ve cemiyet 

hayatının bütün kollarına yaymaya, cemiyetler hayatına kendi normlarını 

benimsettirmeye muvaffak olmuştur. Şunun da belirtilmesi yerinde olacaktır-

ki, patriyarkal nizamın, en esaslı şekilde yerleştiği toplum hayatı alanı aile 

zümresi kuruluşu olmuştur. Zaten cemiyet hayatında uzun zaman en esaslı 

dayanak içtimai yapı olmak rolünü aile kurulu oynamıştır. Bu çağlarda dev

let bile fazla nüfuzu olmayan bir içtimai müessese durumunda kalmakta

dır. 

Kadının şahsiyetini geliştirmesinde olduğu gibi, onun asilleşmesinde büyük 

rol ve hizmetleri geçmiş olan antik kahramanlık çağı nizamı yerini diğer bir 

nizama, yani patriyarkalizme terk etmekle umumi mahiyetli patriyarkal ni-
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zam çağı başlamış oluyor. İnsan topluluğu hayat şartlarının muayyen bir 

istikameti alıp, oldukça uzun süreli istikrarlı bir mecradan akmasını sağlamış 

olan bu nizam çağı kadınlık için, hiç olmazsa zevahiri itibariyle, himaye al

tında akıp giden emin ve sakin bir hayat şartı getirmiştir. Umumiyetle kadının, 

hususiyle evli kadının durumu çoğu zaman pasif fazilet adı ile kıymetlendi-

rilmesine çalışılan durumunu almıştır. 

Bazı kimseler tarafından kadının hayati sitüasyonunda bir nevi iyileşme 

ve bir nevi terakki olarak kıymetlendirilmek istenen bu durum esas itibariyle 

iki faktöre dayanmaktadır. Bu faktörlerin biri bazı dini topluluklarda ruha

niler zümresi nüfuzunun ve bununla birlikte cinsi münasebet asketiği ahlakı

nın tesirini artırıp kuvvetlenmesi, diğeri de patriyarkal ailenin kuvvetlenip 

gelişmesi hadisesidir. Ruhanilik aleminde kadın düşmanlığı şeklini almış olan 

bu gelişme bilahare kadının ruhaniliğin bir nevi yardımcısı durumuna gel

mesini sağlamıştır. Bütün bu vetireler insan düşüncesini ruhaniliğin kendi 

kuvvet kaynağı olarak gördüğü ahiret mefhumuna yöneltmek üzere ondaki 

dünya hayatı ile olan ilgiyi zayıflatmak yolunda istihdam edilmesi aranmış

tır. Kendisini insanlarla duygu üstü, ilahi otoriteler arasında yegane muta

vassıt ve özleştirici unsur telakki eden ruhanilik bu durumunu sağlamlaştır

mak için insanların zihninde dünya hayatı ile olan ilgiyi zayıflatmak çare

lerine baş vurmuştur. İnsanları dünya ve dünya hayatı ile bağlamak hususun

da hiçbir faktör kadın varlığı ve onun yarattığı cazibe kadar tesirli olmamıştır. 

Gerçekten de erkekte sevginin, sevdiğine kavuşmanın ve ona sahip olmanın 

yarattığı sevinç, şu anda kavranması güç, nazari mahiyetli bir vaidden ibaret 

olan dünya dışı saadet ve sevincin son derece kuvvetli bir rakibi durumunda

dır. Ruhaniliği kadını çürütmek üzere yollar aramaya sevk eden amil budur. 

Bütün dinlerde görülen kadınla ilgili menfi görüşler ve çok sert hükümlerin 

kaynağı bu olsa gerek. Bütün dini ahlaki norm sistemlerinde görülen kadının 

hayatı ile ilgili kısıntılar, çerçeve daraltılmaları hep bu kaynaktan beslenmek

tedir. Şurası da anlaşılıyor ki, insanlık malum tarihi çağına girmeden önce 

uzunca sürmüş olan bir gelişme çağı geçirmiştir. Kadın asıl bu çağda oldukça 

ağır zorluklara katlanmış ve hayati görgülerle kendisini geliştirmiştir. O çok 

agressif vaziyeti olan erkek karşısında tutunabilmek yollarını aramış ve öl

çülerini yaratmıştır. O herşeyden önce karşısındaki kaba kuvveti yumuşatıp 

eritmek için zekasını ve ölçülü tutumunu kullanmasını bilmiştir. 

* 

Esas itibariyle baba hukuku temeli üzerine kurulmuş olan patriyarkal 

nizam bir taraftan haiz olduğu hareketlilik, teşkilatlılık ve displinlilik gibi 
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evsafından kuvvet alarak yaptığı genişleme hamleleri ile, diğer taraftan ana 

hukuku cemiyetlerinde belirip gelişen huzursuzluklardan faydalanarak sür

atla yayılmış ve dünya çapında uzun asırlar devam eden bir hayat nizamı 

durumunu kazanmıştır. Bu suretle içtimai hayatın bütün kollarında tesis 

ettiği normlar sisteminin en esaslı ve devamlısını aile kuruluşunda ve kadın 

erkek münasebetlerinde sağlamıştır. 

Umumiyetle alındığında cinsiyetler arası münasebetlerle ilgili olarak 

kadın cinsiyetinin durumuna taalluk etmek üzere müsbet ve menfi mahiyetli 

çeşitli özellikler göstermektedir. Bu hususlar iyice bir yoklamadan geçirildi

ğinde kadına karşı tıpkı tabiat şartları gibi, pek de adil olmayan bir rol payı 

ayrılmış olduğu kolaylıkla anlaşılacaktır. Dünyanın her tarafında eskiden beri 

uygulana gelmekte olan ve bugün böyle tamamiyle arkası alınamamış iki 

cinsiyet için çeşitli norm uygulanması hadisesi bu hükmün en bariz delilini 

vermektedir. 

Asli mahiyeti ile patriyarkal aile kuruluşundaki patriyarklık salahiyetinin 

genişliğini tarihi kaynaklardan biliyoruz. Burada aile reisi erkeğe bütün aile 

efradı ile birlikte eşinin mukadderatı da t a m olarak teslim edilmektedir. 

Geniş dünyanın çeşitli bölümlerinde evli kadının başından geçen iyi ve kötü 

mahiyetli bütün olaylar bu esasa bağlanmaktadır. Zamanla bu selahiyet şu

mulünü daraltarak birhayli yumuşamışsa da evli kadının tamamiyle koca

sının emri altında bulunması hususu son zamanlara kadar devam etmiş ve 

hat ta modern çağın birçok medeni kanunlarında izini muhafaza etmiş bu

lunmaktadır. Elde evli kadının çocukları üreten, besleyen eğiten bir ana olarak 

kabul ve takdir edilmesi kalıyor ki, bu da onun bu vazifesinde yerini doldu

racak diğer bir unsurun bulunmayışı motifi ile izah edilebilir. Patriyarkal 

ailede erkek çocuğa sahip olmak dilek ve düşüncesi evli çiftlerin zihnini işgal 

eden esas meseledir. Baba çocuğun kendisi gibi bir patriyark olması duygu

sundan mülhem olduğu gibi, ana da çocuğunun kendisi gibi ağır yük altına 

girmesini istemediğinden erkek çocuk aramaktadır. En eski çağlarda babalık 

duygusu pek zayıf bir şekilde gelişmişken bilahare o, aile kuruluşunun ana 

motifi halini almıştır. Kan bağlılığı aranması, ecdat saygısı gibi bir çok fak

törler de bu gelişmeyi takviye etmişlerdir. Patriyarkal aile kuruluşunun dış 

emniyeti sağlayan yapısı zamanla kadın için bir takım iç emniyet unsurunu da 

yaratıp geliştirmiştir. Bu arada eski hatıralar, eski halk adetleri, gelenekler 

kendisini sarıyor ve alışmış olduğu beşik ninnileri kendisi için bir romantik 

unsuru yaratıyor. İç yaşayış pek de farklılaşmamış, sadeliğini muhafaza edi

yor. Ana kadın için sinir bozucu heyecan, sükunetsizlik yoktur burada. Za-
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ten patriyarkal ailede evlendikten sonra kadın için bir ihtiras, bir merak 

unsuru kalmıyor. Zaten fert olarak zihniyeti itibariyle uygun düştüğü takdirde 

patriyarkal aile kadın için biç de tahammül edilmez bir şerait değildir. H a t t a , 

bu durumun birçok hususlarda onun analık vazifesi bakımından çok uygun 

olduğu düşünülebilir. Mesela, analık için gerekli sükunetlilik ve kaygısız bir 

hayat şartı burada bulunmaktadır. Fakat, bu norm sisteminin çerçevesini 

aşıp taşan şartlar ve şahsiyetler için burada oldukça açı görgülerin bulundu-

duğunu da kabullenmek gerekir. Patriyarkal nizamla bilhassa feodalizm 

çağında, umumiyetle kadın erkek münasebetleri, hususiyle evlilik şartları 

(Hıristiyanlık aleminde) değişmez bir içtimai yapı olarak düşünülmüştür. 

Onu, Tanrıdan başka kimse bozamaz. İslam camiasında ise, erkek eşi üzerinde 

hemen hemen bütün hak ve selahiyetlerle techiz edilmiş ve kadın onun emir ve 

iradesine tabi bir durumda bırakılmıştır. O halde, evli kadın aşılması mümkün 

olmayan dar bir çerçeve içine sıkıştırılmıştır. Patriyarkal nizamın yarattığı 

ahlaki prensipler de evli kadını bu dar hayat şartları çerçevesine sıkıdan sıkıya 

bağlamaktadır. Hıristiyanlığın yaratmış olduğu dini asketik ahlak niza

mının cari olduğu cemaatlerde bile patriyarkal hayat nizamı çerçevesi içinde 

doğup gelişmiş olan kadın ve erkek münasebetleri ile ilgili olayları sadece dini 

asketik ahlaki norm sistemine bağlamak tabiyatiyle doğru olamaz. Bu olay

larda çeşitli faktörler ve o cümleden patriyarkal aile müessesenin tesir payı 

büyüktür. İngiltere ile Fransa gibi iki modern hayat görüşünün ana merkezi 

sayılan memleketin arasında bulunan küçük bir ada (Sereg) de 550 nüfuslu 

küçük bir topluluk oturmaktadır. Bu toplulukta aile kuruluşu ve karı koca 

münasebetlerini bugün bile ta 1406 yılından kalma bir kanun düzenlemektedir. 

Bu kanuna göre, bir kere akt edilen evlilik bağı hiçbir surette çözülemez. Evli 

kadın her hususu ile kocasının emri altına giriyor. Eğer evlenen kadının mal, 

mülk ve serveti varsa onlar da evlenmesi ile tamamiyle kocasının emrine ge

çiyor. Bu kanun kocaya icabında karısına dayak atmak selahiyetini de veriyor. 

Bu cemaatin kadınları da yedikleri dayağı sükunetle karşılıyorlar. Yalnız ka

nuna göre dayak kadını sakatlayacak, herhangi bir yerini kanatacak şekilde ol

mamalıdır. Bu durumdan adanın kadınları katiyen mustarip ve şikayetçi değil

dirler. Bu kanuna göre yalnız bekar ve dul kadınlar mal mülk ve servetlerine 

tasarruf selahiyetini haizdirler. Şu halde denebilir ki, evli kadının kocasının 

kahrını çekmekten başka bir hakkı bulunmamaktadır. Ancak bu kanun ölen 

evli bir erkeğin bıraktığı mal ve mülkün 3 /4 nü karısına veriyor. Esasen İn

giltere'ye bağlı durumda bulunan bu ada kadınlarının durumuna acıyan İn-

gilizler, ada topluluğuna modern İngiliz kanununu benimsemeleri hususunda 

telkinlerde bulunuyorlar. Fakat, adalılar ve bilhassa kadınları bu telkinleri 
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tersleyerek karşılamaktadırlar. Hadise herşeyden önce toplumun ve bil
hassa kadınlar zümresinin zihninde patriyarkal düşünüş ve inanışın ne kadar 
derin yatmakta olduğunu gösteriyor. 

Şurası da tarihi bir gerçektir ki, uzun asırları içine alan patriyarkal nizam 

çağının büyük bir kısmında aile müessesesi cemiyet bütününün birlikte tu

tunmasını sağlayan esas tutkal rolünü oynamıştır. Çünkü bu çağda aile yu

vası bütün hayati faaliyetlerin toplandığı bir ocak durumunu arzetmektedir. 

Bazı dini cemaatlerde dini esastan gelmekte olan asketik prensibe sosyal ve 

ekonomik motifler de ekleniyor. Evli kadın herşeyden önce meşru oğlanların 

anasıdır. Onun için. de patriyarkalizm evli kadının durumunu analığı bakı

mından ele alarak kıymetlendirmeye çalışıyor. Evli kadın hayatı boyunca bir 

erkeğe, yani kocasına ait olacaktır. Bu husus bilhassa üretim ve nesil hijyeni 

bakımından kat i bir zarureti ifade etmektedir. ananın duygusu, düşüncesi, 

bilgisi, görgüsü ve dilekleri sadece bu esas vazifesi üzerine toplanmıştır. Bu 

husus yalnız patriyarkal aile nizamının dayandığı en esaslı temel taşlarından 

biri olmakla kalmıyor, bu nizam içinde kaynaşan erkek ve kadın, herkesin 

duygu, düşünce ve inancı haline geliyor. Herhangi bir sebeple kadının kocasına 

bağlanamaması gibi bir halin zuhurunda şahsi hayatının mahvolması gibi 

hadiseler kolaylıkla ortaya çıkabiliyor. Patriyarkal aile kuruluşunun olgunlaş

mamış ilk ve hat ta olgunluk çağlarından sarfı nazar ederek izleri zamanımıza 

kadar uzanagelmekte olan son çağı nazarı itibare alındığında bile bu tip kuru

luşun en iyi örneğini ananevi esasta ana toprağa bağlı bir köylü çiftçi ailesinde 

bulmak mümkündür. Muhakkak ki, burada köylü çiftçi ruh haleti ile doldu

rulmuş bir patriyarkal aile tipi ile karşı karşıya bulunacağız. Bağları sağlam 

ciddiyeti yerinde kuvvetli bir içtimai yapı olarak karşımıza çıkmakta olan bu 

aile basit duygularının temizliği, düşüncelerinin primitifliği gibi hususiyetleri 

ile dikkatimizi çekecektir. Bu yuvada hayatın t a m olarak yerine getirilmesi 

gereken bir vazife telakki edildiği görüşü hakimdir. Zaten bu köylü insanın 

hayatı böyle ciddi vazife duygu ve düşüncesi ile karşılamayan kişileri bir işe 

yaramayan budalalar olarak kabul ettiği ve kendilerine hiçbir surette itimat 

etmediği de bir vakıadır. İşte bu köylü patriyarkal ailenin zihniyeti ve hayat 

görüşüdür. Bu ailede erkek tam kıymette bir patriyarktır. Hanımı da tam 

manası ile ona tabidir ve onun hizmetindedir. Bu hadiseyi bir de kadın için 

tam manası ile bir monogamik münasebet meselesi takip eder. Evli kadın her 

hususu ile kocasına aittir. Patriyarkal ailede evli kadının hayat yolunu çok 

sayıdaki eskimiş örf ve adet unsuru tanzim eder. Onun dışarıya yönelen gözü 

yoktur ve olamaz. Herhangi bir sebeple doğan bir özleyişle bunu yaptığı tak

tirde o mahvolmuştur. Onun bütün alemini evinde ve çevresinde oynaşan 
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çocukları teşkil eder. Ana kadının bu çevre alemi de pek uzun süreli değildir. 

Çünkü çocuklar büyüdükçe birer birer anne çevresinden uzaklaşırlar. 

Patriyarkal aile istihalelere uğrayarak asli şeklinden uzaklaştıktan sonra 

da esas hususiyeti bir parça daralmış olarak devam etmiştir. Bugün modern 

dünyanın büyük bir kısmında ana baba ve evlenmemiş çocuklardan biriken 

modern aile tipi yaygın bir şekil almıştır. Buna rağmen rol paylaşılmasında 

baba otoritesi yürürlükte kalmaya devam etmektedir. En ileri durumdaki 

cemiyetlerde, resmi dilde, baba otoritesi yerine ebeveyn otoritesinden söz 

edilmekte ise de yine zihinleri baba otoritesi anlamı işgal etmektedir. Bugünün 

erkeklerinin ve hat ta erkek çocuklarının kadınlar karşısındaki, hat ta ana ve 

ablaları karşısındaki tutum ve hareketleri dikkatle müşahade edildiğinde bu 

zihniyetin ne kadar derin köklü olarak devam etmekte olduğu görülecektir. 

Patriyarkal aile nizamının müdafaacıları bu nizamca telkin edilen içtimai 

ahlak temelinde evli kadının ev dışı münasebet ve faaliyet sahnesinden uzak 

kalması, onun kendisini tamamiyle evi ve çocukları çevresine hasretmesi ge

rektiği görüşünün yatmakta olduğunu ileri sürüyorlar. Bu görüşü takviye 

etmek üzere "zavallı erkeğin son derece uğraştırıcı, yıpratıcı ve hat ta birçok 

anlarında tehlikeli olan dış faaliyet ve münasebetler alanında didinmesi 

karşısında kadının dışarıdan nüfuz edilemeyen, cana yakın yuvanın munis 

gölgesi altında rahatça yaşamak mazhariyetine sahip bulunduğu" fikrini be

yan ederler. Şüphe yoktur bu, patriyarkal nizam aile kuruluşunun en kuvvetli 

ve son müdafaacılarından biri W. H. Riehl'in birinci baskısı 1854 de yayın

lanmış olan büyük sosyolojik eseri (Naturgeschichte des Volkes als Grundla-

ge einer Deutschen Sozialpolitik) nin tam bir cildi aile problemine tahsis edil

miş bulunmaktadır. Şurası da dikkate değer mahiyet taşımaktadır ki, onun ta 

o zaman aile meselelerine dair yazdıkları büyük bir ilgi ve zevkle okunacak 

durumunu bugün bile muhafaza etmektedir. Bu eser başından sonuna kadar 

patriyarkal nizam aile kuruluşunun müdafaasını yapmaktadır. Zaten Alman 

halk topluluğunun büyük ve parlak çağları Riehl'in şahsında son bir büyük 

araştırıcı müşahit ve müdafaacısını bulmaktadır. 

H. Riehl patriyarkal nizam aile kuruluşunda erkek ve kadın vazifelerinin 

sarih olarak ayrılmış olduğunu belirtiyor. Ahlaki yapı geliştikçe erkekle kadın 

arasındaki fark da artıp inceleşiyor. Riehl'e gör erkek ve kadın arası işbölümü 

esas itibariyle en iptidailik ve fukaralık çağlarında bile bir dereceye kadar 

vardı. Fakat kültür seviyesi yükselip servet artınca cinsiyetler arası işbölümü 

de değişmekte ve gelişmektedir. Riehl aile müessesesinin üzerine oturduğu 

ahlaki prensiplerle sıkıdan sıkıya bağlı ve bunun da cemiyet bütününün te-
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meli olduğu fikrindedir. Patriyarkal kuruluşu insani cemiyetin dayandığı en 

esaslı temel taşı olarak kabul eden Riehl, aile müessesesi kuruluşuna doku-

nulmaması gerektiğini ısrarla savunmaktadır. Aile bünyesinde görülecek en 

küçük bir değişikliğin cemiyetin dayandığı ahlaki temeli sarsacağı kanaatını 

serdediyor. Riehl, patriyarkal ailenin hakiki bir örneği olmak üzere köylü aile

sini ele alıyor. Fukara köylü ailelerinde kadın, erkek bir arada tarlada, sürüde, 

ahırda ve evde olan bütün işleri birlikte görmeye çalışıyorlar. Durumu bir 

parça kuvvetli olan köylü çiftçi ailesinde ise kadın erkek arası işbölümü daha 

sarih bir şekil almıştır. Kadın kendisini daha ziyade evle ilgili işlere tahsis 

eder. Köylü ailesinde yönetim bakımından idare tamamiyle erkeğin elindedir ve 

kadın ona tâbidir. Zaten pek küçük yaşta evlendirilen köylü kadın şahsiyetini 

idrak edecek derecede gelişmeden birçok çocukların annesi oluvermekle pek 

erken ağır çalışma ve uğraşma yükü altına giriyor. Bu yüzden ferdi şahsiyeti 

problemleri ile uğraşarak onu geliştirmek imkanını bulamıyor. Zaten o, şahsi

yetini bulup meydana çıktığı zamana kadar yıpranmış bir koca karıdır. 

Patriyarkal nizam dünyanın her tarafında ailedeki patriyarkatı mülkiyet 

hakkı prensipleri ile sıkıdan sıkıya bağlı olarak geliştirmiştir. Yerleşik kültür 

hayatının tahkimi için atılacak en sağlam adım muayyen yere bağlanmak 

ve tarla işlemekle başlar. Bir patriyark baba herşeyden önce kurduğu yuvası 

ve çalıştığı tarlasının kendisinden sonra da devam etmesi dileğindedir. O, 

bütün yarattığı bu kıymetleri kendisinden sonra devam ettirip geliştirecek 

olan bir varise bırakmak dileğindedir. Patriyark babanın görüşünde bu varis 

onun ismini devam ettirecek olan oğlu olacaktır. 

* * 

Dünyanın her tarafında uzun asırlar oldukça müstakar bir hayat şartları 

yaratmış olan patriyarkal nizam batı memleketlerinde beliren bir takım iç

timai hadiselerle sarsılmaya başlamıştır. Bu sarsılma hadisesi rönesans ile 

başlıyor, reformasyon ve çeşitli ihtilal hadiseleri ile takviye edilerek devam 

ediyor. Bu suretle başlayan eski nizamın sarsılması yavaş yavaş kaydettiği 

gelişme ile o nizamın tesis etmiş olduğu çeşitli mahiyetli imtiyazları birbiri 

ardınca çökertmiştir. Uzun asırlar boyunca devam etmiş olan patriyarkal ni

zam ve bunun yarattığı normlar sistemi sarsılınca yeni bir nizam ve normlar 

sistemi aramak zarureti doğmuştur. Bu gelişme herşeyden önce patriyarklık 

otoritesi yerine kardeşlik prensibini geçirmek istemektedir. Bu suretle baş

layan çöküntü içtimai hayatın bütün kollarında eskimiş olan müesseseleri ve 

norm sistemlerini çökerterek yerine yeni unsurlar, yeni kalıplar ve ölçüler 

aramaya koyulmuştur. İçtimai zümreleşmeler alanında her türlü zümrevi 



İÇTİMAİ NİZAM - KADIN - CEMİYET 263 

imtiyazlar birbiri ardınca çökmüştür. Zümreler arası farklılık ölçülerinin en 

sona kalanlarından biri şüphesiz ki, kadın ve erkek zümreleri arasında görül

mektedir. Şu da var ki, burada karşımıza çıkmakta olan farklılık başka çeşit 

zümreleşmelerde görüldüğünden başka türlüdür. Zaten tabiat birer insan ola

rak kadın ve erkeği ruhen ve bedenen farklı şekilde geliştirmiştir. Buna 

birde uzun asırların patriyarkal nizamı tarafından yaratılan farklılıklar da 

eklenince meselenin şumulü kolaylıkla anlaşılır durum kazanıyor. 

Umumiyetle modern hayat nizamında en esaslı rolü almış olan müsavat 

prensibi bütün cemiyet mensuplarını aynı fukaralık seviyesine indirmek su

retiyle sağlanacak olan sefalet müsavatı değildir. Burada herşeyden evvel 

kanun ve nizam nezdinde herkesin aynı ölçülerle muamele görmesi ve herkesin 

başkasının hürriyetini engellemeden, başkasına zarar vermeden ibraz edebi

leceği kuvvet, kudret ve kabiliyeti ile mütenasip faaliyet hürriyetine ve bu 

faaliyeti sonucunun kendisine ait olacağı kanaatine sahip olması anlamına gelen 

müsavat söz konusudur. İşte bu suretle müsavat prensibi hürriyet prensibi 

ile birlikte çalışacak duruma geliyor. Söz konusu olan birlikte çalışmanın 

sağlam bir mecrada fonksiyonda bulunmasını sağlamak içindir ki, bu prensip

ler ikizi adalet prensibi ile tamamlanarak "hürriyet-müsavat-adalet" üçlüsü 

ortaya çıkmaktadır. Batı aleminde geliştirilip tekamül ettirilen modern 

sınaî hayat nizamı iki ikibuçuk asırlık kısa bir zaman içinde yalnız içinde 

doğup geliştiği batılı içtimaî çevrenin değil, h a t t â bütün insan topluluk

larının içtimaî kuruluş, maddi ve manevi yaşayış ve düşünüş tarzlarını 

tâ kökünden değişikliğe uğratacak mahiyet kazanmıştır. 

Bu temel üzerinde belirip gelişmiş olan hayat nizamı geçirdiği olduk

a kısa süreli hayatında Batı Medeniyeti çevresine her hususta temayüz 

etmek ve binlerce yıllardan beri dünya cemiyet hayatına hakim olan 

patriyarkal nizam çerçevesini delerek, onun bütün içtimai hayat kollarında 

birbiri ardınca çökertilmesi zeminini hazırlamıştır. Bu çökertme ve kurtulma 

hadiseleri gelişmesinin son halkalarından biri kadın-erkek münasebetleri me

selesi olmaktadır. İşte böylelikle modern cemiyet hayatı alanında kadın hür

riyeti, feminizm, antifeminizm, kadın ve erkek hak ve hukuk müsavatı v. s. 

şeklinde ortaya çıkan hareketler belirmiştir. Burada dikkat edilmesi gere

ken cihetlerin biri bu cereyanların umumi içtimai yenileşmenin Batı Medeni

yeti çevresinde başlamak suretiyle yayılmaya yüz tutmuş olması hadisesidir. 

Bu hadiseyi tabii olarak karşılamak gerekir. Çünkü, burada eski nizam ve 

cemiyet yapısını çökertme hadisesi bir fırtına halinde gelişip ilerlerken dün

yanın öteki kısımlarında eski nizam unsuru kati hakimiyetini sürdürüyordu. 
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Bu çevrelerde yenileşmenin belirmesi batı medeniyetinin geliştirdiği modern 

hayat nizamı unsurunun nüfuzu nisbetinde olmaktadır. Batının ilim ve sanat 

edebiyatında tâ XVII ve XVIII . asırlarda tahakkuk ettirilmiş olan bir takım 

prensiplerin dünyanın öteki kısımlarında XX. asır içinde ancak belirmeye 

başlamaktadır. Zaten, dünyanın her tarafında modern hayat şartlarına geçiş söz 

konusu olduğunda meselenin "batılılaşma" şeklinde ifade edilmesi adeti de bu 

gerçeğe işaret etmektedir. Patriyarkal nizamın zemini üzerinde beliren yeni ni

zam ve cemiyet kuruluşunda patriyarkal nizamın eseri olan imtiyaz temeli üze

rine kurulu nizam çökertilmiştir. Zaten en iptidai cemiyet tiplerinde bile görülen 

rehberlik şamanların sihri esasta oynadığı rolle başlamaktadır. Bir parça daha 

gelişen cemiyetlerde bu rol ruhaniler zümresine geçmektedir. Cemiyet hayatı 

biraz daha gelişip çeşitli hayat ve faaliyet kollarına ayrılınca ruhaniler dini 

hayat ve faaliyet alanının rehberliğini yapmaktadırlar. Bu zümre temsil et

mekte olduğu kuvvet ve kudreti cemiyetin dini inancı ve din müessesesinin 

dayandığı umdelerden almaktadır. Bütün dini cemaatlerde o dinin kurucusu, 

peygamberi topluluğun baş patriyarkı sayılıyor. Bu duruma göre Budda, 

Hazreti İsa, Hazreti Muhammet, kurdukları dini cemaatın baş patriyarkı 

durumundadırlar. Hazreti Muhammet'in patriyarklığı ile başlayan islam ale

minde uzun asırlar hilafet makamı dini ve siyasi hayat düzeni üzerinde patri-

yarklık rolünü oynamıştır. Hıristiyanlık aleminde Papa, başlangıçta bütün hıris-

tiyanlığın, daha sonra katolik hıristiyan cemaatinin patriyarkı rolünü oyna

maktadır. Zaten hıristiyan kiliselerinde her kilisenin papazı idare etmekte 

olduğu dini cemaatın patriyarkı sayılıyor. Cemaat mensupları ona baba diye 

hitap ederler. Zaten hıristiyanlar Hazreti İsa'dan da babamız diye söz eder

ler. Şurası açık bilinen bir gerçektir ki, bugün bütün dini cemaatlerin çevre

sinde patriyarkat müessesesi oldukça zayıflamış durumdadır. En iyi teşki

latlanmış ve doğmatik prensiplerine oldukça sadakatle bağlı kalmış olan 

katolik kilisesi bile birçok hususlarda imtiyazlarından fedakarlık etmiş bu

lunmaktadır. Bugün papalık makamı bu vadideki son savaşlarından ikisini 

vermektedir. Bunlardan biri ailenin bozulamaz bir müessese oluşu etrafında, 

diğeri, papazların evlenmesi meselesi etrafındadır. 

Siyasi topluluğun ilk safhasını teşkil eden aşiret hayatında aşiret reisi pat-

riyarktır. Patriyarkal esastaki siyasi hayat devlet safhasına geçince rehberlik 

hakimiyet tipi halinde tezahür etmiştir. Tarihi gelişmesi itibariyle hakimiyet 

ferdi mahiyetli absolut hükümranlık şekli ile başlar. Buradaki gelişme çeşitli 

imtiyaz zümreleri tarafından desteklenen hakimiyet tipi üzerinden geçerek 

nihayet idare ettiği cemiyet bütününün temsil ettiği hakimiyet tipine kadar 

uzanıyor. Tam manası ile patriyarkal nizam prensibi üzerine kurulmuş olan 
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siyasi topluluklarda patriyark hükümdarın idaresi kanun demek oluyor. Bu 

çağda mutlak hükümdarın mesuliyetinden söz edilemez. Vaktaki hükümdar 

selahiyetini birtakım zümrelerle ortaklaşmaya başlamıştır. Bu suretle mutlak 

selahiyet sarsılmıştır. Böylece başlayan rejim değişmesi nihayet idare edilen 

halk topluluğunun iradesine ve idare edenin mesuliyeti esasına dayanan siyasi 

rejim kaim olmakla sona ermektedir. 

İktisadi hayat ve faaliyet alanında patriyarkalizmin çökmesi meslek seç

me, çalışma ve çalıştırma bağlılığının kalkması esasında tezahür ediyor. Bura

daki söküntü çalışma, çalıştırma ve meslek seçimi hürriyeti istikametinde 

doğup gelişmiştir. İktisadi hayat ve faaliyette liberalizm bütün hayati faali

yet alanlarında kazanmak için çalışmak, kazandığına sahip olma prensipleri 

ni alabildiğine geliştirmek suretiyle patriyarkalizm unsurunu iktisadi faaliyet-

alanından tamamiyle söküp atmıştır. Bütün insani faaliyete hakim duruma 

gelmiş olan kazanmak için çalışma ve çalıştırma prensibi herşeyden önce üre

tim ve tüketim hadiselerinin ve onun iki esas unsuru olan emek ve sermaye 

fonksiyonlarının düzenlenmesini sağlamıştır. Bugün iktisadi hayat ve faaliyet 

alanındaki bütün olaylar bu iki ana unsurun çevresinde dönmektedir. 

* 
* * 

Modern hayat nizamı ailenin eski şekildeki içtimai fonksiyonunu birhayli 

değiştirmiştir. Eskiden aile efradının bütün hayati faaliyetlerinin kaynaştığı tek 

bir ocak olmuştur. Yeni hayat şartlarında aile eskiden olduğu gibi, genç unsur 

için yegane eğitim ocağı olmak vasfını mühim ölçüde kaybetmiştir. Bu durumu 

ile o, insanlara yegane aydınlatıcı ve yol gösterici bir ışık ocağı olacağına, bir 

takım ortakların yardımına muhtac, adeta bir refleks ışık kaynağı olma mecra

sına girmiş sayılabilir. Onun için modern hayat kadını ihtiyacı ve hat ta iste

ği , zevki bakımından sadece ev hayatı ve faaliyeti ile tatmin olunmaz bir hale 

gelmiştir. Umumiyetle bugünün hayat şartları kadından sadece ev kadını 

fonksiyonunun gerektirdiğinden çok daha fazla bilgi, görgü ve yaşayış talep 

etmektedir. Hayat şartları ondan daha ziyade umumi içtimai hayatın geliş

mesi ile ilgili faaliyetlere katılması ve katılabilmesi için gerekli bilgiler talep 

etmektedir. Bu yüzden o, ferdi şahsiyetini bu umumi vazife ve faaliyetler is

tikametinde geliştirmek mecburiyetini duymaktadır. Vakıa, modern çağın 

umumi hayat kuruluşu ve yürütümünde aile müessesesinin çeşitli tipten sosyal 

teşekküller ve müesseseler hesabına fonksiyon terketmesi veya onlarla fonksi

yon ortaklığını benimsemesi gibi yollarla fonksiyonunun daralmaya maruz kal

ması hadisesi ortaya çıkmıştır. Fonksiyon kaybı veya daralması hadisesinin 

evli çiftler, akrabalar ve hat ta ebeveyn ve çocuk münasebetlerinin kısmen 
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olsun zayıflamasına sebep olacağı endişesi doğmuştur. Bazı yönlerden doğru 

olduğu görülen bu olayın korkulduğu kadar şumullü şekli alması ihtimalinin 

olmadığı da anlaşılmış bulunmaktadır. Karı koca arası bağ, başlangıçta bir 

psikolojik bağ olmakla beraber, çocuğun doğması ile araya biyolojik bağ da 

girmiş oluyor. Akrabalar arası münasebet ise zaten biyolojik mahiyetli oluşu 

ile kuvvetlidir. Ailenin ve oradaki münasebetlerin değişikliğe uğraması ile 

vukua gelmiş olan zümrevi bünye zaafı, küçülmüş olan bünyedeki mensuplar 

arası ilgi ve münasebetlerin kesifleşmesi ile telafi edilmektedir. Karı koca arası 

münasebetler gibi, ebeveyn ve çocuk münasebetlerinin de kesafeti birhayli 

artmış ve aralarındaki distans daralmıştır. Bu suretle fonksiyon kaybı ile aile 

bünyesinde belirip gelişmiş olan açık, bir dereceye kadar doldurulmaktadır. 

Bu umumi hayati olayların aile kuruluşunda yaratmış olduğu daralma ve zayıf

lama hadiseleri modernleşme unsurunun batılı fikir hayatı alanında doğup 

gelişen ferdi şahsi hürriyet fikrinin desteklenmesi ile yer tutup aile kuruluşun

da patriyarkal nizam normlarını birbiri ardınca çökertmiş bulunmaktadır. 

Gerçekten de, modern aile eskideki iktisadi ve içtimai önemini gittikçe daralt

mak üzere değişikliklere uğramakta olan bir kuruluş halini almıştır. O, istih

salden istihlake kadar uzanan bütün iktisadi hayat ve faaliyet alanını yöne

ten bir müessese olmaktan çıkararak, sadece istihlak ve hat ta bu esastaki faa

liyetin de bir kısmına şamil bir kuruluş halini almak istikametine girmiştir. 

Yalnız köy ailesinde bu çeşit fonksiyon daralması hadisesi şehir ve büyük 

şehirdekinden bir parça farklı durum arz etmektedir. Fakat batı memleket

lerinde köy hayat şartlarının gittikçe artan bir şekilde şehir hayatına benzer 

şekil almakta oluşu söz konusu olan farklılığın gittikçe daralıp karakterini de

ğiştirmekte olduğunu da göstermektedir. 

Dinamizmi kuvvetli, gelişme, değişine ve değiştirme hadiseleri son de

rece suratli olan modern içtimai nizam bütün içtimai kuruluşları derin istiha

lelere uğratmak hususunda fazlası ile müessir olmaktadır. Yeni nizamın t a m 

yerleştiği batılı cemiyetlerde aile kuruluşunun tamamiyle yıkılmış olduğu id

dia edilemezsede onun en derin nüfuzlu bir topluluk kuruluşu olarak modern 

medeniyetin tesiri altında eski şekli ile mühim ölçüde aşındırılmış ve yeni bir 

şekle girme yolunda bulunduğunda da şüphe yoktur. Bu şekildeki gelişme tar

zından ailenin bir nevi likidasyona uğramakta olduğu manasını çıkarmak, şu 

andaki duruma göre, doğru olmasa gerek. Bizce bu gelişme daha ziyade 

aileyi yepyeni bir temel üzerine oturtarak, bir taraftan bu içtimai yapıyı, diğer 

taraftan da onun esas unsuru olan ana kadını içinde yüzmekte olduğu ağır 

şartlardan kurtarma yolunu aramaktadır. 
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Modern hayat nizamı tesiri altına aldığı cemiyetler için iktisadi, içtimai 

ve teknik esasta uğraşma sahalarını esaslı bir şekilde değiştirip geliştirdiği gibi, 

cemiyetlerden ortaya koyabileceği insanî gücü tam olarak istismar etme yolunu 

aramayı talep etmektedir. 0, çalışma şartlarını da bu talebin icaplarına uygun 

bir şekilde geliştirmiş bulunmaktadır. Şuhalde onun cemiyetleri çalışabilecek 

kudrette olan bütün insanları çalıştırma yolu ile insani enerjiyi tam olarak 

kıymetlendirme istikametinde sürüklemekte olduğunu söylemek mümkündür. 

Bir taraftan aile fonksiyonu daralmakta, diğer taraftan ailedeki kadın uğraş

maları hafiflemektedir. Modern nizam, ilim, sanat ve teknik alanlarında çalı

şabilecek durumda olan kadınların enerjisini ev işleri gibi basit faaliyet saha

larından alarak, daha verimli alanlara aktarılmasını da talep etmektedir. Bu 

suretle, kadının aile yuvası dışı faaliyeti modern hayat nizamının geliştirdiği 

en önemli meselelerin biri halini almıştır. Kadın meselesinin modern cemiyet 

nizamı içinde eski halinde kalmasının imkansız olduğu da bu suretle anlaşıl

maktadır. Her an şekil değiştirerek gelişmekte olan içtimai ve iktisadi hayat 

hadiseleri kadın ve kadınlık meselelerini umumi hayat ve faaliyetin almakta 

olduğu mecraya uygun bir şekle getirilmek üzere zorlamaktadır. Gerçekten 

de, zamanımız yeni yeni içtimai, iktisadi ve teknolojik hadiselerin adeta bir 

kasırga sürati ile birbirini takip etmekte olduğu bir çağdır. Bu hadiselerin 

iktisadi faaliyet alanında olduğu gibi,. içtimai bünye ve yapıda husule getir

mekte olduğu değişikliklerin istikametini tayin eden kuvveti de birlikte ge

tirmektedir. Hadiseler öyle kudretli hamleler halinde ortaya çıkmaktadır ki, 

isteyen ve istemeyen onu takip etmek mecburiyetinde kalmaktadır. Burada 

karşılaşılmakta olan en büyük müşkülat, insanların zihni gelişiminin bu fiili 

hayat hadiselerini çok geriden takip edecek durumda oluşunda ortaya çıkmak

tadır. 

Modern hayat nizamının geliştirdiği aile dışında cereyan eden iktisadi 

ve içtimai mahiyetli faaliyet alanlarının genişlemesi ile evvela erkekler, daha 

sonra kadınlar çalışma vetiresi içine çekilmektedirler. Bu gelişmesinin bir 

sonucu olarak içtimai hayat alanında alabildiğine bir genişleme ve sathileş

me 'hadisesi doğmuştur ki, bu hal zihinlerde eski ailenin temsil ettiği ahlaki 

normların kayb olacağı kaygısına yol açmıştır. Burada sadece kendisinden söz 

edeceğimiz ev kadını ve ana kadının durumu mühim ölçüde zorlaşmaktadır. 

Çünkü o, ne olduğunu bildiği eski içtimai aleme mi, yoksa ne olacağını bile

mediği yenisine mi ait olduğunu tayinden aciz durumda kalmaktadır. Yeni 

nizamın yaratmış olduğu bir zaruret olarak ortaya çıkan evi ile dışarısı arasın

da vuku bulmakta olan hayat ve faaliyet alanı çekişme hadiselerinin tesiri 

altına girmiş bulunan veya kendisini böyle hisseden unsur evli, ana kadındır. 
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Evli erkek hiçbir zaman kendisini evine münhasır bir varlık olduğu düşüncesine 

varmış değildir. Onun için o, kendisini ev hayatı ve faaliyeti ile dışarı hayat 

ve faaliyet arasında vuku bulan bir çekişmenin yarattığı yük altına girmiş 

olarak görmemektedir. Umumiyetle kadın ve hususiyle evli kadın, kendisini 

herşeyden önce kurmuş olduğu yuvanın sahibi, çocuklarının annesi, onların 

en tabii mahiyetli bakıcı ve eğiticisi olarak görmekte ve onlara bu nisbette 

derin bir mesuliyet duygusu ile bağlanmaktadır. Onun kendisini hayat ve faali

yet bakımından evi ile dışarısı arasında paylaştırmaktaki dikkati, çekingen

liği bu hususiyetinden doğmaktadır. Böyle bir duygu ve düşünce ölçüsü evli 

ana kadınla bekar kadın arasında da oldukça mühim bir farklılık göstermek

tedir. Fakat, aynı zamanda bu hususun bir bekar kadınla bir bekar erkekteki 

tezahür şekli ve ölçüsü de farklıdır. Umumiyetle ev ve akraba bağlılığı duygu 

ve düşüncesi kadınlarda erkeklere nazaran çok daha kuvvetlidir. 

Her insanda herhangi bir hayatı faaliyet kolunda başardı olmak dileği 

olduğu gibi, çevresi tarafından beğenilmek, takdir edilmek arzusu da onun 

kadar ehemmiyetli bir tabii vasıftır. Bu hususun erkekteki tezahür şekli ile 

kadında tezahür edişi oldukça farklıdır. Kadın meseleyi erkeğe nazaran çok 

daha fazla itina ve hassasiyetle ele alır. O, giyinip kuşanmasına, süsüne, ha

reket ve jestlerine çok daha fazla dikkat eder. O erkeğe nazaran çok daha faz

la beğenilmeyi arar ve kendisini beğendirmek yollarını bulmaya çalışır. Bu 

husus insanlık tarihinin her çağında olduğu gibi, bugünkü dünyanın her tara

fında cinsiyetler arası esas farklılık olarak, olduğu gibi devam etmektedir. 

Şurasını da hemen belirtmiş olalım ki, bu umumi insanı tabii vasfın tezahür 

şekil ve ölçüleri tabii ve içtimai çevreden çevreye, zamandan zamana, kültür

den kültür ve hatta, topluluktan topluluğa çok büyük değişiklik ve farklılık 

gösterebiliyor. Eskiden, çok büyük ölçüde görülen bu farklılık gittikçe univer

sel mahiyet kazanarak insanlığı cihanşumul bir yeknesaklığa taraf sürük-

lemekte olan modern hayat nizamı bir dereceye kadar çeşitli çevrelerin yara

tığı olan kültürleri üniformlaştırarak adeta kısırlaşmasına sebep olmaktadır. 

Bununla beraber yine de her çevrenin kendine has telakki olunabilecek özel

likleri vardır. Uzak şark, Orta ve Yakın Şark, Güney Doğu Asya, ve Afrikanın 

insan ve kültür toplulukları kendine has denecek hususiyetleri mühim ölçüde 

muhafaza etmektedirler. H a t t a bugünkü üniversalizmin ana yurdu olan Batı 

Medeniyeti toplulukları arasında bile bu hususiyet tamamiyle kalkmış sayılamaz. 

Bugünün en çok üniversal mahiyet taşıyan unsuru moda meselesinde de çeşitli 

moda merkezlerinin hususiyetleri aynen ortaya çıkmaktadır. Bu hadiseler şunu 

ifade etmektedir ki, modern hayat nizamının temsil etmekte olduğu muazzam 
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kudrete rağmen tabii ve içtimai mahiyetli hayat ve kültür farklılıkları husu

siyetlerini kısmen olsun muhafaza edebilmektedirler. 

Şurası muhakkak olarak kabul edilebilecek durumdadır ki, modern hayat 

nizamı unsurunun en geç nüfuz edebilmiş olduğu hayat alanı, zümre varlığı 

umumiyetle aile topluluğudur. Ailenin bu hususiyeti bilhassa köyde ortaya çık

makta olduğu gibi, köy hayatında da bu geleneğe en çok sadakat gösteren 

unsur da köylü ana kadındır. Fakat, köyde geçirilecek olan hayat şartları 

okadar zorlaşmış durum arzetmektedir ki, bütün mütahammilliğine rağmen, 

köylü ana kadın bile bu hadiseye artık dayanamamaktadır. 

Bilindiği gibi, batı memleketlerinde İkinci Cihan Harbi sonu köy hayatı, 

köylü insan ve köylü ananın haleti ruhiyesine şöyle bir göz atmak, durumu bü

tün vuzuhu ile anlamaya kifayet etmektedir. Meseleyi kolay yoldan anlata

bilmek için şurasının ayrıca belirtilmesi gerekmektedir ki, Avrupa Batısı 

Memleketlerinde bile küçük köylü işletmesinde kadının faaliyeti bakımından 

işletme ve ev işi birbirinden tamamiyle ayrılmış değildir. Ev işlerinin tamamı 

ve işletmeye ait sayılan işlerin önemli bir kısmı kadının omuzunda kalmakta

dır. Hele doğu memleketlerinde köylü kadın hayatının çok daha ağır ve müş

külatlı olduğu herkesin bildiği bir hadisedir. Memleketimizde bugün bile köy

lerimizde hakiki anlamda çalışan unsurun kadın olduğu kimsenin gözünden 

kaçacak bir hadise değildir. 

İkinci Cihan Harbi esnasında oldukça zor hayat şartları geçirmiş olan 

Batı Avrupa memleketleri harp bitince ilk olarak iaşe durumlarını tanzime 

koyuldular. 1951-52 yıllarında arka arkaya toplanan üç kongrede zirai istih

sal ve köy evi ekonomisinin ıslahı problemi ele alındı. Bu kongrelerden sonun

cusu bilhassa köy ev ekonomisi meseleleri ile uğraşırken köylü ana kadının 

ruh haleti ile ilgili olarak son derece ilgi çekici görüşler ortaya atıldı. Kongre

de bütün bu batı Avrupa Memleketlerinde köylerin boşalmakta olduğundan, 

gençlerin ve bilhassa genç kızların köyde kalmak istemediklerinden söz edildi. 

Bu halin sebebi olarak köylü annelerin içinde bulundukları ağır hayat şartları 

yüzünden kızlarına tâ beşikte iken köyde kalmamasını ninniler halinde telkin 

etmeye başladıkları ileri sürüldü. Böyle bir ruh hali içinde yetiştirilen köylü 

kızın herhangi bir sebeple köyde kalmaya karar vermiş olan bir köylü erkek 

gençle evlenmeye katiyen razı olmadığından, zaten hazır olan böyle gençlerin 

de istedikleri gibi bir evlenme yapamamak yüzünden köyü terk etmek mec

buriyetinde kaldıklarından söz edildi. Bu zorluklardan kurtulmanın en esaslı 

çaresi olarak köylü anayı, bir dereceye kadar olsun, köydeki hayatından 

memnun bırakacak şartların yaratılması düşünüldü. Köy evekonomisi me-
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selesi etrafındaki bütün düşüncelerde, köylü kadının, köylü ananın yükünü 

hafifletmek, köy hayat ında ona cazip olabilecek şartları yara tmak fikri 

ana motif olarak ele alındı. Bu suretle ancak köylü kızı böyle tesirli 

telkinden kurtararak onu, kendisine gönül vermiş olan genci köyde alı

koymak yolu bulunabileceği düşünüldü. Bu hadise bilhassa patriyarkal aile 

nizamının barındığı son köşesi olan köy ailesindeki son direğin nasıl sallan

makta olduğunu bütün açıklığı ile ifade etmektedir. 

* 
* * 

Herşeyden önce sınaileşme, kurulup geliştiği çevrenin istihdam edilmesi 

mümkün olan bütün enerjisini kıymetlendirme yolunu aramasını zaruri kıl

mıştır. . Böyle çevrelerde hayat nizamı orada oturan insan kümelerinin tam 

yarısını teşkil eden kadınların geliştirebileceği enerjiyi akim veya az verimli 

çalışma durumunda bırakmayı benimseyemez. Zaten buralarının iş piyasasın

da beliren talep olayı kadınların enerjisini piyasaya akmaya adeta zorlamak

tadır. Bu husus batı sınai nizamının yayılması ile mütenasip olarak onun 

girdiği bütün sahalara yayılmaktadır. Kadınlığın dışarıda mesleki çalışmada 

bulunmak hakkının medeni dünyanın her tarafında esas itibariyle şu veya 

bu şekilde çözülmüş olduğu söylenmekte ise de, bu meselenin feministlerin 

kadın hakları ile ilgili uğraşmalarından istihraç etmeye çalışmak oldukça yan

lış bir görüş olacaktır. Bu hadise daha ziyade içtimai hayat ve iktisadi faaliyet 

alanlarında modern nizamın sağlamış olduğu gelişmenin eseri olarak kabul 

edilmelidir. Tabiatı ile bununla kadınlık zümresinin hak ve hukuk meseleleri 

alanındaki mücadelelerinin tesir payı inkar edilmiş sayılmıyacaktır. Zaten 

hak ve hukuk davası etrafındaki hareketler kadınların ev dışı çalışmasının 

son safhalarında ortaya çıkmış olan bir hadisedir. Batı memleketlerinde XVIII . 

asrın sonu ve XIX. asrın başında gelişmiş olduğu görülen sanayileşmede 

kadın işçiliği meselesi ortaya çıkmıştır. İlk sanayi kuruluşlarında kadın ve 

çocuk çalıştırılmasının az ücretle iş gördürme meselesi olarak belirmiş olduğu 

bir gerçektir. Bu suretle sanayide çalışmaya başlayan kadın işçinin sayısı 

oldukça süratli bir artış kaydetmiştir. Birinci Cihan Harbine takaddüm eden 

yirmibeş senelik devre içinde bütün muharip memleketlerde olduğu gibi, 

Almanyada da sanayi alanında çalışan kadın sayısı suratli bir artış kaydet

mektedir. Birinci Cihan Harbi sonuna doğru Almanya'da ev dışında çalışma 

yapan kadınların sayısı yedi ila sekiz milyon olarak tahmin edilmektedir. 

Diğer sanayi memleketlerinde de durumun böyle olacağını kabul etmek ge

rekir. Sanayi alanında kadın işçi sayısının süratle artış kaydetmesinde çalışma 

olayının kaydettiği gelişmenin tesiri de eklenmelidir. İş tekniği alanında kay-
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dedilen gelişme sayesinde bazı çalışma kollarında kadının daha iyi iş görebi

leceği şartlarının hazırlanmış olduğu görülmektedir. 

Fabrika işçiliğinde kadına aynı işi yapan erkekten daha az ücret veril

mesinin kadın işçiliğinin gelişmesinde büyük tesir payı olduğunda şüphe 

yoktur. Bu ölçü belki de her işin insani adele enerjisine dayandığı çağlar için 

bir dereceye kadar doğru olacağı kabullenilebiliyorsa da sanayide yapılan 

işlerin mekanikleşmesi olayından sonra bu hadisenin olduğu gibi devam et

tirilmesi haklı sayılabilecek bir olay olamaz. Bugünün çalışmasının teknolo

jik durumu öyle çalışma sahaları yaratmış bulunmaktadır ki, kaydedilen tek

nolojik gelişme sayesinde kadın çalışmasının daha verimli bir çalışma olması 

sağlanmış bulunmaktadır. Şurası da muhakkaktır ki, yeni nizam çerçevesi 

içinde her şey değişmiştir. 0 cümleden çalışma ve çalıştırma olayı da başka 

şekle girmiştir. Çalışma meselesi gittikçe artan bir şekilde rasyonelleşmiş ve 

hesabileşmiştir. Bu surette başlangıç safhasında uygulanmış olan farklı ücret 

ve ödenek hadisesinin cinsiyet motifine istinat ettirilmesi gibi düşüncelere ma

hal kalmaması gerekiyor.' 

Esas itibariyle evine ve ev hayatına çok derinden bağlı olan kadın, dı

şarıda çalışmaya gidiyorsa muhakkak ki onu herhangi cinsten duyulan bir 

zaruret oraya götürmektedir. Bir kere hayat şartları öylesine mürekkepleş-

mektedir ki, bir ailenin tek bir erkeğin çalışması ile elde edilen gelirle geçin-

dirilmesi gittikçe zorlaşmaktadır. Ailelerin geçim ihtiyaçları çalışabilecek 

durumda olan herkesin çalışarak az çok gelir sağlamasını gerektirecek durum 

almıştır. Bugünkü hayat şartlarında herkeste hayat standardını az çok yük

seltmek dileği doğmuş bulunmaktadır. Bilhassa kadının bu husustaki dileği 

oldukça derin yatmaktadır. 

Bütün hayat şartlarında olduğu gibi, her ferdin kendisine has telakki 

edilmesi gereken hayat yürütümünde de oldukça derin değişiklikler ortaya çık

maktadır. O cümleden bugünün kadını giyinip kuşanma, süslenme ve eğlenme 

hadiseleri bakımından da eski çağın ölçüleri ile kalamamaktadır. Bu durum 

ailenin geliri meselesine bir problem daha katmaktadır. Bugünün az çok şahsi

yetini kazanmış olan ve bu şahsiyeti temsil etmek hevesinde olan kadını sırf 

kendi şahsi dileği ve hayatı ile ilgili hususları kocasının gelirine yüklememek 

arzusunu da ortaya koymaktadır. O hiç olmazsa kendi şahsını ilgilendiren bu 

çeşit ödenekleri karşılayacak nisbette gelir sağlamasını ciddi olarak düşünmek

te ve aramaktadır. Hele kadın evinin durumuna erkekten çok daha fazla il

gili olduğundan evindeki hayat şartlarını da mümkün mertebe geliştirmek 

hevesini fazlası ile taşımaktadır. 0 bu hususta da faydalı olabilecek gelir sağ-



272 TAHİR ÇAĞATAY 

layabildiği takdirde daha fazla tatmin olunmuş durumda olacaktır. Gelişmiş 

dünyanın her tarafında dışarıda çalışması ve çalışma arzusu belirtmesi et

rafında çalışan kadınlar arasında yapılan soruşturmalar ve uygulanan anketler 

bu dileğin motifinin çeşitli olduğunu ortaya koymakta olduğu gibi, bu çeşit 

lilik arasında "duyulan iktisadi zaruret" tabirinin ön planı işgal etmekte ol

duğu da dikkati çekmektedir. Şunu da belirtmek yerinde olacaktır ki, eski

sine nazaran hayat standardının göstermekte olduğu umumi farklılık kadınları 

çalışıp kazanma istikametinde teşvik etmekte olan unsurlar arasında bulun

maktadır. Gerçektende eskiden lüks telakki edilen bir takım hayati hadiseler 

bugün normal hayati ihtiyaç unsuru haline gelmiş bulunmaktadır. 

Modern Hayatın en kuvvetli ve tesirli değiştirici faktörü sayılan modanın bas

kısı altında giyinip kuşanma ve süslenme ihtiyacını duyan evli kadın dışarıda 

çalışarak para kazanmak hevesini artırmıştır. Bu suretle onlar bu gibi dilek

lerini sadece kocalarının gelirine dayanarak hareket ettikleri anlara nazaran 

daha kolaylıkla uygulayabilecek durum kazanmaktadırlar. Bu gelişmede ev 

hayatının yürütümündeki bir takım değişikliklerin yarattığı kolaylıklar kadını 

dışarda çalışıp para kazanma yolunu aramaya teşvik eden faktörler arasında 

bulunmaktadır. 

Bütün sanayi memleketlerinde dışarda çalışan kadınların nisbeti gittikçe 

artmakta olmasına rağmen onlar, umumiyetle az ödenekli ve aşağı dereceli 

meslek kollarında yer alabilmektedirler. Yüksek seviyedeki çalışma pozis

yonlarında kadınların nisbeti en ileri durumdaki memleketlerde bile son derece 

düşüktür. Bu durumun sebeplerini kısmen istihdam edenlerde, kısmen çalışan 

kadınların kendi durumlarından doğmakta olan çeşitli faktörlerde, kısmen de 

kadın çalışması hadisesinin tarihi yeniliği gibi faktörlerde aramak gerek

mektedir. Bazı batı memleketlerinde evli kadının dışarıda çalışmasını engel

lemek maksadı ile onun bu yoldan elde ettiği kazançtan yüksek vergi alın

ması yoluna gidildiği de müşahade edilmektedir. Evli kadının dışarıda çalış

ması yalnız kendisinin şahsi arzusuna bağlı olsaydı fazla vergi kesilmesi 

hadisesi de bir derece haklı sayılabilirdi. Evli kadınların dışarıda çalışma yolu 

aramasının en büyük faktörü duyulan iktisadi ihtiyaç olduğunu da yukarıda 

belirtmiş bulunmaktayız. Diğer taraftan kadının iktisadi faaliyet alanında 

çalışması hadisesi yalnız kadının heves ve ihtiyacı meselesi de değildir. Burada 

umumi iktisadi gelişmenin tesir payı ötekilerinden daha ağır basmaktadır. 

Sanayi alanında ve umumiyetle ev dışında çalışmaya kadınların erkeklere 

nazaran daha geç girmiş oldukları, onların çalıştıkları sahalarda erkekler kadar 

kalifiye işçilik durumunu kazanamamalarına sebep olmaktadır. Bunun yanı 
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sıra kalifiye işçilik durumunu kazanmış olan kadınların çok daha kalabalık 

halinde iş piyasasını doldurmakta olan kalifiye olmayan işçi kadınların reka

betinden fazlası ile mutazarrır oldukları da görülmektedir. İktisadi faaliyet 

tekniği gelişmiş olan memleketlerde çalışan nüfus içinde ziraat ve sanayi 

alanlarında fiili çalışanların nisbeti gittikçe azalmaktadır. Bilhassa faaliyetin 

mekanikleşme ve otomatlaşma safhasına girmeye başladığı sıralarda nazari-

yeciler çalışan nüfusun % 15 inin zirai, % 15 inin sınai üretim alanında, geriye 

kalan % 70 inin üçüncü sektör adı altında toplu olarak ifade edilen faaliyet 

alanlarında çalışması gerektiği görüşünü ileri sürmüşlerdir. Bugün Birleşik 

Amerika ve Batı Almanya gibi ileri memleketlerde sektörler arası nisbet ü-

çüncü sektör lehine çok daha büyük değişiklikler göstermiştir. Meselâ, zirai 

faaliyet alanının pay nisbeti % 10 nun çok altında görülmektedir. Bugünün 

çalışma şartları birçok sanayi kollarında kadın işçiliğini erkek işçiliğinden çok 

daha verimli duruma götürmüş bulunmaktadır. 

Bilindiği gibi, içtimai hayatın en eski çağlarından bu yana köylü kadın 

iktisadi çalışma alanında faal durumdadır. Çünkü köy topluluklarında ev 

ve işletme faaliyeti ayrılmış durumda değildir. Köylü kadın evine ve işletmeye 

ait olmak üzere nerede bir iş çıkarsa orada çalışmaya koyulmuştur. Yalnız 

zirai faaliyet alanına motorlu vasıtanın girmesiyledir ki, köylü kadının motorlu 

vasıtanın görebileceği iş alanlarındaki faaliyeti azalmış bulunmaktadır. Bu 

hadisenin kadının motora alışmasını sağlayıncaya kadar sürecek bir mesele 

mi, yoksa erkeğin işbölümündeki vazifesini sarahate götürecek bir hadise mi 

olacağı hususunda henüz bir fikir yürütmek mümkün olmamaktadır. 

Bütün sanayici memleketlerde sınai faaliyet alanında kadının çalışması 

benimsenmiş olmakla beraber, birtakım sınai müesseler fen kolundan yetiş

miş olan kadınları hizmetlere aldıkları halde, onları aynı işi gören erkeklerle 

muadil tutmuyorlar. Burada görülmekte olan ölçü farklılığını haklı göstermek 

için şöyle motifler ileri sürülmektedir. Bir kadının böyle meslek ve ilim alanın

da yetişmesi için harcanan para boşa gitmiştir. Çünkü o günün birinde ya ev

lenecek veya başka bir sebeple çekip gidecektir. Zaten hiçbir işte kadına güve-

nilemez. Çünkü muvazenesi bozuktur, pratik zekası yoktur. Meslek ve ilim 

adamı olmanın ilk şartı ilimle ilgilenmektir. Bundan sonra o insanda sabır, 

sebat, seziş ve keskin bir görüş gibi hususiyetlerin bulunmasını gerektirir. Ka

dının eşlik, analık hayatı nazarı itibare alınacak olursa onun birçok bakım

lardan erkeklere nazaran çok daha sabırlı, tahammüllü ve sebatlı olduğu ko-

laylıkla görülecektir. Diğer birçok hususlarda da kadınların erkeklere nisbetle 

çok daha dayanıklı bir varlık oldukları kolaylıkla tesbit edilebilecek durum-
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dadır. Bir de erkeğin kadından daha fazla seziş, zeka hayal ve görüş kudretine 

sahip olduğu da sarih olarak ispatlanmış bir olay değildir. Umumiyetle bu gibi 

hususiyetler cinsiyet meselesi olmaktan ziyade ferdi meselelerdir. Zaten psi

kologlar erkekle kadının entellektüel kabiliyetleri arasında doğuştan olan bir 

farkın bulunmadığını açıklamaktadırlar. Kadının merak ve tecessüsten yok

sun olduğunu da kimse iddia edemez. Muvazenesizliğe, işte havailiğe gelince, 

bu hususiyet her iki cinsiyet mensupları arasından bir çok kimselerde raslana

bilecek hallerdir. Kadının günün birinde evlenip çalışmaktan uzaklaşacağı 

için yetişmesi uğruna katlanılan fedakarlığın boşa gitmiş olacağı görüşü de 

çürüktür. Meselâ, Amerika Birleşik Devletlerinde 1925-1940 yıllarında kadın 

hekimler arasında yapılan bir inceleme % 80 ninin evlendikten sonra meslekleri

ne devam ettiklerini göstermektedir. Bunun gibi, Sovyet Rusya'da bugün faal 

hekimlerin % 80 nini teşkil etmekte olan kadınların erkek meslektaşlarından 

daha az başarılı olduklarını belirten bir kayda raslanmamaktadır. Kadının mes

leki faaliyet alanlarında görülmekte olan bir takım eksikliklerini de inkar et

mek olmaz. Fakat bunun sebeplerini aramak ve aydınlatmak gerekmektedir. 

Bu sebepler arasında binlerce seneyi içine alan patriyarkal nizam çağının ka

dının üzerinde tek taraflı bir eğitim sistemi uygulamış olmasının tesir payını 

inkar etmek olmaz. 

Kadın bugünkü durumunda bir taraftan bu binlerce senenin kendisinde 

yaratmış olduğu itiyat ve alışkanlıklardan kurtulmak, diğer taraftan, yeni yeni 

girmekte olduğu bu faaliyet alanlarına alışmak mecburiyetindedir. 

Bu olayla ilgili olarak Birleşik Amerika'da yapılan bir ilmi raporda şun

ları okumaktayız: "Günümüzde her zamandan fazla ilim adamı ve teknis

yene ihtiyaç vardır. Durum böyle iken tabiatın en değerli bir kaynağını kul

lanmaktan kaçınıyoruz ki, o da kadın beynidir. İlim sahasında kadına bu kadar 

az yer verilişinin sebebini kültürümüzün şaşılacak bir eskiliğinde aramak 

gerekir. Bizim neslimiz, kadının teknik ve zihni bakımdan hazır olmadığı, 

bunun için de o sahada işi bulunmadığı inancı ile yetişmiştir." İşte Kolombia 

Üniversitesi sanat ve meslekler kısmı dekanı John Dumming'in bu konuya 

dair düşüncesi: "Kadınların mühendislik mevkiine pek nadir olarak getirilişleri

ne sebep şüphesiz geleneksel bir düşüncedir. Fakat nazik durumlarda sinir buh

ranlarına tutuldukları, meslek münasebetlerini şahsileştirdikleri, t am kendile

rine ihtiyaç duyulduğu zaman ya balayında veya da anne oldukları hakkında 

süre gelen düşünce. Bunun bir sebebi de tekniğin erkeğe ait bir saha olduğu 

görüşüdür. Bu hazır düşünceler memleket için hayati önemde bazı faaliyet 

dallarına gireceklerin sayısını yarıya indirmekte, şahsiyet ve orijinaliteyi 
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kıran bir peşin hüküm yaratmak istendiğini göstermektedir. Daha ilk eğitim 

yıllarından itibaren kızlarla erkeklerin alaka konuları arasında bir sınır çekil

mektedir. Geçenlerde oniki yaşlarındaki öğrencilerden biriken bir fen sınıfında 

plastikleri anlatıyordum. Bir küçük kız bana ne sordu bilirmisiniz ? Acaba sa

hiden alim mi idim ben, yoksa alim rolünü mü yapıyordum ? bunu neden sordun 

dedim? -Çünkü çok güzel şapkanız var, tayyörünüz de çok şıkda ondan de

mesin mi" . 

Bütün batı memleketlerinde dışarıda iş arayan kadınlar arasında mümkün 

mertebe daha yüksek mektep seviyesi ile işe girmek tandansının artmakta 

olduğu müşahade ediliyor. Meselâ, Birleşik Devletler'de orta mektep derece

sinde tahsil gören evli kadınlar arasında dışarda çalışanların nisbeti % 50 yi 

bulduğu halde, ilk mektep derecesinde öğretim görmüşlerin nisbeti sadece % 

20 yi bulmaktadır. Yüksek tahsilli kadınların dışarda çalışma durumları nis

beti, başkalarına nazaran oldukça istikrarlı bir durum göstermektedir. 

Bu durum diğer batı memleketlerinde de aynı istikamette gelişim göster

mektedir. Meselâ, Batı Almanya'da hali hazırda mühendislik mekteplerinde 

800, yüksek teknik okullarında, 2700 kadın öğrenci okumakta olup, bunların 

çoğunluğu kadınlıkları ile mütenasip bir durum gösteren mühendislik kol

larında yetişme yolunu seçmiş bulunmaktadırlar. Zaten, batı memleketlerinde 

son yılların istatistikleri de kadınların süratli bir şekilde adali çalışma alan

larını terk ederek üçüncü sektör alanlarına akmakta olduklarını göstermek

tedir. Amerika Birleşik Devletlerinde Çeşitli mahiyetli büro hizmetlerinin % 

50 si kadınlar tarafından ifa edilmektedir. Buna mukabil, böyle yerlerde çalışan 

evli erkeklerin % si ancak 13 ü bulmaktadır. 

Bütün Batı Memleketlerinde iktisadi ve teknik faaliyet alanlarında olduğu 

gibi, içtimai ve siyasi faaliyet alanlarında da kadınların ehemmiyetli mevki

leri işgal hususunda tatminkar bir nisbet kazanamamış oldukları umumi şika

yete konu olmaktadır. Şurası da muhakkak olan bir şeydir ki, kadınlar bu 

alanların hepsinde yeni işe başlamış unsur sayılıyorlar. Tabiatiyle onların asır

ların mümaresesine sahip bulunan erkeklere karşı rekabet yürütebilmeleri 

zaman isteyen bir hadisedir. Bununla beraber bu hadise resmi dikkatleri de 

üzerine çekmiş bulunmaktadır. Meselâ, Amerika Birleşik Devletlerinin bundan 

önceki başkanı Mr. Johnson devlet müesseslerinde kadınlara erkeklerden baş

ka türlü muamele edilmesini tasvip etmediğini, federal idare mekanizmasında 

yüksek mevki işgal eden unsur arasında kadınlara az raslandığını beğenmedi

ğini belirtmiş bulunmaktadır. 

* * * 
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Sathi bir bakışta kadınlık meselesini siyasi ve hukuki müsavat arayan 

kadın hareketleri ile bağlamak mümkün olacak gibi görülüyorsa da geniş an

lamdaki problemin kökünü, daha önce de işaret ettiğimiz gibi, rönesansla baş

lamış olan patriyarkal nizamın çökertilmesi hadiselerine bağlamak gerekir. 

Kadınlığın bugünkü durumu bilhassa onun ev ve aile yuvası dışı, iktisadi 

ve içtimai faaliyet alanlarında gittikçe genişleyip derinleşen faaliyeti olayını 

oldukça durgun mahiyetli patriyarkal ve feodal nizam yerine süratli bir de

ğişme ve gelişme vetiresi içinde akan modern sınai nizamın gelişmesi ile bağ

layarak izah etmek gerekiyor. Zaten, kadın hareketlerinin öncülüğünü yapan 

feministlerin çıkışı da bu modern sınai hayat nizamı ve onun getirdiği özgür

lük ve eşitlik prensibi ile bağlılıkta doğup gelişmiştir. İleri durumdaki top

luluklarda bugünün kadınlığı elli altmış sene öncesi feministlerinin onlar için 

talep ettiklerinden çok daha fazlasına sahip olduğu gibi, eskiden bilmediği ve 

üzerinde durmadığı vazife ve mesuliyetleri yüklenmiş bulunmaktadır. Bununla 

bugünün kadınlığının her hususta daha rahat, daha mesut ve daha memnun 

olduğunu iddia etmek te güçtür. Hakikaten de ev dışındaki kadın faaliyetinin 

feminizm esasındaki mücadele hareketlerinden ve ona karşı gösterilen anlayış

tan ziyade modern içtimai nizamın iktisadi üretim, tüketim ve sürüm işlerinin 

kaydettiği gelişmenin tesiri ile vuku bulmakta olduğu söylenebilir. Eskiden 

feministler kadınları her hususta erkekler alemine mümkün mertebe derinli

ğine dalmaya teşvik ederlerdi. Bugün bu istikamette oldukça mühim mesa

feler alınmış bulunmaktadır. Bu gelişmenin sadece o zaman şiddetli bir özleyiş 

ile aranan avantajları sağlanamamış olmakla kalmayıp bir çok mahzurları 

birlikte getirmekte olduğu görüldü. Bu mahzurların ağırlığını gören bazı fe

ministler kadınlara "Kadınlığınızla uygun düşecek bir alem yaratmalısınız" 

şeklinde hitap etmeye yöneldiler. Fakat, bu nazari ifade müsahhaslaştırılmak 

istendiğinde elle tutulur bir sonuca ulaşılması güçleşiyor. Şu açık anlaşılıyor 

ki, bertaraf edilmesi zaruri olanların sınırını aşacak reçeteler ameli anlamda 

hiç bir faide sağlayamıyorlar. Esas mesele tarihi, içtimai ve iktisadi hayat 

şartlarının yaratığı olan sosyal vaziyeti her ferdin kendisi için nasıl karşılayıp 

kıymetlendirmesi gerektiği üzerinde toplanmaktadır. Türlü bakımlardan ol

duğu gibi, kadınlığın hayat tarihi bakımından ele alındığında bu meselenin 

oldukça mürekkep ve mudil bir problem olduğu nazarı itibare alınmalıdır. 

Cinsiyetler arası münasebetler söz konusu olduğunda kadının erkeğin irade

sine mutlak olarak tabi olması veya onun elde edebileceği vasıtalara baş vur

mak suretiyle karşı koyması gibi düşünüşlerle mesele çözülemez. Çünkü, me

selenin sıra ile dizilen kozal mahiyetli, çeşitli faktörleri vardır. Demek köle

likten hürriyete, poligamiden monogamiye, ev bağlılığından umumi hayat 
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sahnesine çıkmak v. s. gibi tek veçheli hareket tarzlarından kaçınılması gere

kiyor. Bu hadiseleri ye sonuçlarını doğru anlayıp hükme bağlayabilmek için 

mümkün mertebe içtimai satıh üzerinde çeşitli münhaniler halinde çatışıp 

gelişen olayları toplu olarak görmeye alışmak gerekiyor. Cinsi zümrelerin ve 

bilhassa kadınlığın sosyal tarihi ile uğraşıldığında, bu vadideki gelişmenin 

tek faktörlü olarak, tek mecradan aktığı gibi tasavvurlara dalmaktan sakı-

nılması gerektir. Bunun gibi, kadınlık aleminde muayyen zümre veya tipleri 

ilgilendiren meseleleri cinsiyet zümresi bütününün meselesi imiş gibi kıymet

lendirmekten de kaçınılması gerekir. Bu şekilde hareket edilerek işi kadın ve 

erkek zümreleri bütünlüğünü ilgilendiren meselelerin ayıklanmasına götürül

düğünde elde nisbeten az sayıda meselelerin vereceği kompleks kalacaktır 

ki, bunlardan kadınlık zümresini ilgilendiren meseleler veya kadın mukadde

ratı meselesi olarak söz edilmesi mümkün olacaktır. Kadınlık meselesinin bu

gün arzetmekte olduğu durumu ile ilgili olarak denebilir ki, kadının fabrika

larda, tezgah başlarında, bürolarda, spor meydanlarında ve h a t t a meclis san-

dalyalarında erkeklerle yan yana oturması ile kadınlık meselesinin esas özü 

ile çözülmüş olmayacağı bütün sarahati ile meydana çıkmış bulunmaktadır. 

Şimdiye kadarki şekli ile kadın hürriyeti mefhumu kendisi için ağır bir yük 

teşkil eden, her halde bir iş yeri kazanmak mecburiyetini doğurmuştur. İçti

mai nizamın sağlamlaşması mutlak bir nivelasyon yolu ile değil, insan ve cinsi 

zümrelerin tabiatına uygun bir farklılaşma yolu ile ulaşılabilecek bir gaye ola

cağa benzemektedir. Bu bakımdan meselenin sadece mücerret anlamdaki hak 

ve mükellefiyet müsavatı formülü kadınlık meselesinin tabii ve içtimai mahi

yeti ile çözümüne götürebilecek kudrette değildir. 

* * 

Kadınlık problemi mekan bakımından ele alındığında her çevrenin, her 

bir kültür topluluğunun kendine has bir kadınlık problemi ve onunla ilgili 

olarak yaratıp uygulamakta olduğu normlar sistemi olacaktır. Bunun gibi 

meseleyi zaman içinde ele alacak olduğumuzda, aynı topluluğun çeşitli tarihi 

çağlarında ayrı ayrı problemler ve normlar sistemi olacağını da kabullenmek 

gerekiyor. Zaten modern kadınlık ve kadın hürriyeti etrafındaki hareketler 

dünya ve hat ta batı medeniyeti memleketlerinden her birinde ayrı ayrı 

kaynaktan beslenerek doğup gelişmiştir. Meselâ Amerika Birleşik Devlet

lerinde umumi kültür gelişmesi alanındaki kadının rolü meselesi muhaceret 

hadiseleri, yeni muhitte iş ve vazife paylaşılması meseleleri ile bağlı olarak 

doğup gelişmiştir. Onun için Amerikalı kadın zihni ve manevi kültür gelişimi 

alanında Avrupa batısındaki cinsdaşlarından ve hat ta bir çok hususlarda 
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kendi muhitindeki erkeklerinden daha ileri durumda olmuştur. Çünkü ilk ku

ruluş çağında maddi hayat ihtiyaçlarını sağlamak savaşları içinde bulunan 

erkekler bu gibi alanlara dalma imkanını pek de bulamamışlardır. Zihni kültür 

alanında çalışma vazifesini deruhte etmiş olan Amerikalı kadın aynı zamanda 

geleceğine ait hazırlığını da yapmış bulunmaktadır. Buna mukabil gelenek 

bağlılığı çok kuvvetli olan İngiltere'de kadını modern hayat nizamının gerek

tirmesi olan hakkına kavuşturmak oldukça şiddetli mücadelelerle bir parça 

gecikerek tahakkuk ettirilmiştir. İngiltere'de kadınlara seçme hakkı talep 

eden hareketler bilhassa asrımızın başında aktifleşmiş ve hükümet erkanına 

çeşitli şekillerde müracaatlarda bulunma, toplantı ve nümayiş yürüyüşleri 

tertiplemek, taşlama, kapı ve pencere camı kırmaları gibi hadiselerle yürütül

müştür. 1906 ile 1914 yılları arasında bu çeşit hareketler yüzünden 943 kadın 

Suffragettes'in hapse atılmış olması hareketlerin şiddetini ifade etmektedir. 

Bu hürriyetçi kadınlardan büyük bir kısmı zabıtanın oldukça sert muamele

lerine maruz kalmışlardır. İçlerinden pek az kimseye siyasi mahpus muame

lesi görmek hakkı tanınmıştır. Seçimlere katılma hakkı arayarak hareket 

etmekte olan Suffragettes'Ier kuruluşu 1914 de harp çıkınca hareketlerini der

hal durdurarak bütün teşkilâtları ile umumi memleket hizmetine geçmişlerdir. 

Suffragettes'lerin bu ince jestlerine karşı, istekleride harp içinde tahakkuk 

ettirilmiştir. 1917 aralığında avam kamarasından çıkan kanun, 1918 ocağında 

Lordlar kamarasından çıkmış ve 6 şubatında kıral tarafından onaylanmıştır. 

Orta Avrupa bölgesindeki kadın hürriyeti hareketleri E. Spranger tara

fından "Kadın hürriyeti meselesi çarçabuk kadının devlet ve cemiyet hizmeti 

meselesi oluvermiştir." şeklindeki ifadesi gerçek duruma son derece uygun 

düşmektedir. Bu memlekette kadınlık hareketi meselesi çarçabuk kadınların 

eğitim alanında geliştirilmesi problemi şeklini almıştır. Kadınların öğret

menlik alanında geliştirilmesi hususu Prusya Maarif Nezareti tarafından tâ 

1887 de ele alınıp esaslı bir şekilde işlenmiş bulunmaktadır. 1890 da umum Al

man kadın öğretmen derneği kurulmuştur. 1906/8 yıllarında kız okulları re

formu uygulanmıştır. 1899 da eczacılık ve hekimlik alanlarında kadınlara 

doktora yapmak imkanı verilmiştir. 1901, 1908 yıllarında kademe kademe 

genişlemek suretiyle kadınlara üniversitenin bütün kısımlarında tahsil imkânı 

sağlanmıştır. Bu suretle 1901 de üniversiteye kayıtlı öğrenci sayısı sadece 5 

kişiden ibaret iken, 1914 de 4128 e çıkıyor. 1921 de 8041 e yükselmiştir. 

Bugün Batı Almanya'da 16-69 yaş gurupları arasındaki kadınların % 

41 i bir meslekte çalışmaktadır ki, bu takdir de, bu yaş zümresindeki kadın 

nüfusu 21 milyon olup bunun 8,7 milyonu mesleki faaliyet alanında oluyor. 
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Bu kadınların takriben 2-2,5 milyonu ailenin geçimini sağlamak için dışarıda 

çalışmak mecburiyetinde olanlardır. Geriye kalanların büyükçe bir kısmı 

ailenin mali durumunu ve refah seviyesini yükseltmek hevesi ile, bir kısmı 

da sırf mesleki faaliyette bulunmak hevesi ile çalışma alanına atılanlardır. 

Birleşmiş Milletlerin kadınların hukuki durumunu incelemek maksadı 

ile kurmuş olduğu bir komisyon vardır. Bu komisyonda İngiltere'nin temsil

cisi ve aynı zamanda İngiltere'deki milli kadınlar kuruluşunun başkanı olan 

Mrs. Guinenere Tinley 1958 de memleketinde milli kadınlar kuruluşu toplan

tısında söylediği bir nutukta kadınların herşeyden önce kendileri hakkında 

mevcut ön yargılara ve cehalete karşı savaşmaları gerektiğini belirtmiştir. 

Bu kuruluş, kadınların iktisadi ve içtimai menfaatlerini savunmak üzere ta 

1895 de kurulmuş bir teşkilattır. Mrs. Tinley halen bu kuruluşun başkanı 

bulunmaktadır. Kuruluşun son yıllardaki çalışma ve uğraşma konuları Mrs. 

Tinley tarafından şöylece belirtiliyor. I-Boşanma kanunu reformu tasarısı 

ile ilgili çalışmalar, 2-Kürtaj kanununda tadilat yapılması meselesi, 

3-Kocaları tarafından terk edilen kadınların bakımı ve himayesi meselesi, 

4-Dul ve çocuklu kadınların gelirlerinin arttırılması meselesi, 5-Dışarıda çalı

şıp çocuklarını beslemek mecburiyetinde olan anaların durumu ile ilgili mese

leler. v. b. Görülüyor ki, kuruluşun meşgul olduğu meselelerin hemen tamamı 

kadın erkek münasebetlerinden doğan ilişkilerdir. Mrs. Tinley'e göre, kadın 

erkek arası müsavat sağlanmış olmaktan uzak bulunmaktadır. Zaten, gerçek 

eşitliğin sağlanabilmesi için herşeyden evvel kadının durumu ile ilgili kendi

sindeki ve erkeklerdeki ön yargıların giderilmesi gerekiyor. Hakkın sağlan

ması için ilk sırada kadınların fikir ve iş birliği haline gelmeleri ve bunun için 

gerekli kültür seviyesini sağlamaları zaruridir. 0 kadın haklarını kazanmak 

yolundaki mücadelede kaba kuvvete baş vurmanın faide yerine zarar geti

receği kanısındadır. Yine onun kanaatince, ileri memleketlerin kadın kuruluş

ları kendi aralarında sıkı bir fikir ve iş birliği yaratmalıdırlar ve az gelişmiş 

memleketlerin kadınlarına rehberlik etmelidirler. 

Dini inanca dayanan gelenek bağlılığı kuvvetli olan katolik cemaat

leri muhitinde kadın haklan ile ilgili hadiseler daha yavaş gelişme kaydetmek

tedir. Bu hususta tâ büyük ihtilâlle bütün içtimai meselelerini ele almış olan 

Fransa bir dereceye kadar istisnai durum arzetmektedir. 

Bugünün gelişmiş dünyasının kadın çalışması bakımından en uygun ze

min teşkil eden kısmı şüphe yokki Birleşik Amerika'dır. Burada kadınlar çe

şitli bakımlardan organize edilmişlik zeminine sahip bulunmaktadırlar. 

Amerikalı kadın yaşayış şartları bakımından olduğu gibi çeşitli mahiyetli 
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İçtimai münasebetleri bakımından da hazırlığını oldukça geliştirmiş durum

dadır. O, oldukça şık giyinip kuşanmasını, hem de kendisine yakışan bir şe

kilde şıklık yaratmasını bilen bir kadın tipidir. Onu, bu istikamette geliştiren 

faktörleri layıkı ile öğrenmek için Amerika topluluğunun kurulup gelişme ta

rihini ve oradaki kadının fonksiyonunu araştırmak gerekmektedir. Onun 

bugünkü her bakımdan oldukça zengin olan hayat şartları şüphe yok ki, Ame

rikan cemiyetinin bugün ulaşmış olduğu kitlevi istihlak çağının eseridir. Bu 

gelişmenin bugünden sonraki istikametinin ne olacağını şimdiden kestirmek 

hakikaten güç bir iştir. Amerikalı kadın güzel ve cazibeli olduğu gibi, dünyanın 

en şımarık ve serbest hareket temayülü fazla olan bir kadınıdır. Aynı zaman

da, o muaşeretini ayarlamasını da iyi biliyor. Amerikan kadınının fikriyatı son 

derece iyi işlenmiştir. Onlardaki istiklal ve hürriyet aşkı adeta patriyarkalite 

zihniyetine alışık çevreler erkeklerini zivanadan çıkaracak mertebelerdedir. 

Bunun sebeplerinden en mühimi Amerikan kadınının bu cemiyetin kurulmaya 

başladığı günden beri hayatın hemen her sahasında erkeği ile el ele vererek 

çalışmış olmasında aramak gerekmektedir. Son derece faal ve müteşebbis insan 

tipi olan Amerikan kadını, memleketindeki bugünkü refahın yaratılmasında 

erkeği ile omuz omuza çalışmıştır. Onun umumi hayat ve terakki hadiselerin

de iştiraki o kadar şumullüdür ki, bugün artık amerikalı erkek ve kadınlardan 

hangisinin daha çok çalıştığı adeta fark edilemez hale gelmiştir. Amerikan 

kadının bu yüksek ölçüdeki gelişmişlik durumu çocukları üzerinde de müsbet 

ve menfi anlamda tesirler yapmış bulunmaktadır. Meselâ, Amerikalı kız çocuk

lar pek çabuk evlenmek sevdasına kapılabiliyorlar. Bugün Amerika'da 18-20 

yaşlarında iki çocuk anası kadınlara çok rastlanabilmektedir. Amerikan 

kadınlarının ev dışında çalışması hadisesi oldukça eskidir. 1956 yılının i s t a -

tiklerine göre, o yılın dışarıda çalışan evli kadınları 11,4 milyon civarındadır. 

1960 yıllarında Amerikanın sanayi, ticarethane, yazıhane gibi çeşitli kuruluş

larında çalışan kadınların sayısı 22 milyonu bulmaktadır. Bunlardan, ancak 

4 milyon kadarı hakiki meslek sahibi çalışan kadınlardır. 1966 da yapılan bir 

incelemeye göre Birleşik Devletlerde kocaları da çalışmakta olan evli kadın

ların % 20 si olmak üzere 14.5 milyon kadının mesleki faaliyette bulunduğu 

anlaşılmaktadır. Bu nisbet 1950 de ancak % 14 etrafında idi. Şurası ayrıca 

dikkati çekmektedir ki, söz konusu olan artışta bilhassa 45-64 yaşlan arası 

kadın zümresi oldukça kabarık nisbetle temsil edilmektedir. Amerikada 1965-66 

yılı araştırmalarına göre, bütün evli kadınların % 34 ü dışarda çalışır durum

dadır. Bunun karşısında okul yaşına gelmemiş olan çocukların annesi olan 

kadınlardan çalışanların nisbeti % 23 e inmektedir. Bu rakamlar şunu açık

lamaktadır ki, Amerikada küçük yaşta çocuğu olan anneler, çocukları artık 
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büyümüş veya çocuksuz evli kadınlara nazaran dışarda iş aramak hususunda 

farklı durum göstermektedirler. Şunu da ayrıca belirtmek gerekiyor ki, Ame-

rikada bütün çalışma alanında kadını kadınlığına ve analığına uygun düşmeyen 

işe sevk etmemek hususuna dikkat edilmektedir. H a t t a , köylerde ve çiftlik

lerde kadınlar ağır tarla işleri ile uğraştırılmıyorlar. Kadın işçiye erkek 

işçi ile muadil ücret ödemek hususu Amerikada bile bugüne kadar tam olarak 

sağlanamamıştır. Aynı işi yapan bir kadın işçiye erkek işçiye verilenden daha 

az ücret verilmesi hususu oldukça büyük itirazı mucip olmaktadır. Bu hususu 

kısmen eskiden kalagelmekte olan geleneğe uyularak aile geçindirmekte olan 

erkeklere daha yüksek ücret ödenmesi gerektiği adetine dayanmakta ise de 

kısmen bir çok çalışma kollarında kadının çalışması veriminin aynı işi gören 

erkeğin çalışması veriminden az olması faktörüne dayanmaktadır. Kadın dışar

da çalışırken de evini, evindeki işlerini ve çocuklarını düşünerek hareket et

mek mecburiyetinde oluşu ile böyle düşüncelerden uzak olarak aynı işi gören 

erkeğin verimlilik durumunu her zaman bulamıyor. Tabiatı ile rasyonel he

saba dayanan modern işletme alanında bu cihetin nazarda bulundurulması 

zarureti de aşikardır. Birleşik Devletlerde dışarıda çalışan evli kadınların 

ancak 1 /3 ü bütün gün çalışan kalifiye işçi durumundadır. Böylece onlar 

kocalarına nazaran daha az ücretle çalışıyorlar. Burada kadın erkek geliri farkı 

son yıllarda biraz daha artmış bulunmaktadır. Çalışmak isteyen kadınların 

mühimce bir kısmı ancak yarım gün çalıştıracak iş alanı aramaktadırlar. Umu

miyetle az ücret veren iş kollarında bu çeşit imkanlar bulunmaktadır. Hat ta , 

bir takım müessese ve işletmeler bu durumu istismar etmeye de koyulmuş 

bulunmaktadırlar. Bu duruma rağmen Birleşik Devletlerde çalışan kadınlar 

oldukça mühim gelir elde etmektedirler. Böyle kadınların senelik geliri 2-5000 

dolar arasındadır. Amerika Birleşik Devletleri çevresinde 1965 yılında çalışan 

kadınlar takriben 35 milyar dolar gelir sağlamışlardır. Bu kazanç ortalama ola

rak fert başına 1500 dolar gelir sağlanması demek oluyor ki, bu da ailenin sene 

lik umumu gelirinin % 20 sini teşkil eder. Amerika Birleşik Devletlerinde bir 

çok sınai ve umumi müesseselerde evli kadınlar için yarım günlük çalışma uygu

lamasına geçilmiş bulunmaktadır. 

Batı Almanyada 1957 yılında 8,9 milyon kadının ev dışında çalışma ha

linde olduğu görülmektedir ki, bu da bu memleketteki bütün çalışanların 1 /3ni 

teşkil eder. İki Cihan Harbi arası devresinde Almanyada dışarıda çalışan kadın

ların nisbeti % 30 ila 40 arasında kabul edilmektedir. Harp esnasında bu nis-

bet % 41 e yaklaşmıştır. Batı Almanyanın yeni baştan teşkilatlanma devresi 

olan 1950, 60 yıllarında dışarıda çalışan kadınların nisbeti % 30 ila 34 arasın

dadır. Bu memleketin gelişen ekonomisinde çalışan kadınların nisbeti gün geç-
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tikçe önemini artırmıştır. 1966 yılında bu memleketin çalışan nüfusu 26 mil

yon çevresinde olarak kabul edilmektedir. Bunun 9 milyonu kadınlardır. Sa

dece tarım alanında 2 milyon kadar kadın çalışmaktadır. Çalışan kadınların 

770.000 i müstakil bir dükkan sahibi halinde çalışmaktadır. 2.250.000 kadarı 

ailesi işletmesinde yardımcı olarak çalışmakta olan unsurdur. 2,5 milyon kadarı 

yabancı iş sahiplerinin yanında çalışmakta olan kadınlardır. 550.000 kadın da 

bir takım tatbiki mesleklerde çalışmaktadır. Bu memlekette bazı sanayi kol

ları sadece kadınların çalıştığı müesseseler haline gelmiştir. Bu çeşit kuru

luşlarda erkekler ekalliyet halinde kalmakla kadınlara karşı tavır takınmak

tadır. Bu cümleden 1200 den fazla kadın ve sadece 12 erkek işçisi olan bir 

dokuma sanayinde erkekler kadın çoğunluğu baskısına dayanamıyoruz diye 

toptan istifa etmişlerdir. 

Resmi istatistiklere göre 1957 yılında İngiltere'de 19 milyon kadın mevcut 

olup, bunun 8 milyon küsuru ev dışında çalışma yapmaktadır. 1967 yılı başın

da aynı İngilterede ev dışında çalışan kadınların sayısı 8.750.000 olarak gö

rülmektedir ki, bu da çalışan nüfusun % 33 nü teşkil etmektedir. Şurasını da 

ayrıca belirtmeliyiz ki, bu çalışan kadınların % 50 si evlidir. 1965 senesine ait 

istatistik kaynaklarına göre 39-65 yaş gurubundaki evli kadınların % 43 nün 

ev dışında çalışma yapmakta olduğu anlaşılmaktadır. Bu da aşağı yukarı 

çocuk üretimi çağını geçirmiş veya geçirmekte olan evli kadınların daha fazla 

ev dışında çalışma temayülü gösterdiklerini ifade eder. İstatistikler ev dışı 

çalışması yapan kadınların % 85 nin şu aşağıdaki sekiz ana faaliyet kolunda 

vazife aldıklarını göstermektedir. Yazıhanelerde, diğer kuruluşlarda sekreter

lik ve benzeri vazifeler alanında 2 milyon kız ve kadın çalışmaktadır ki, bu sayı 

aynı alanlarda çalışan erkeklerin sayısından 2 kat daha fazladır. Otel ve lo

kanta gibi iş sahalarında 1,5 milyon kız ve kadın çalışmaktadır. Resmi mahi-

yetli mesleki faaliyet alanlarında 750.000 den fazla kız ve kadın bulunmaktadır 

ki, bunların takriben 300.000 öğretmen ve 300.000 kadarı hemşire olarak 

vazife görmektedir. Mühendislik ve inşaat teknisyenliği gibi sahalarda çalışan 

kız ve kadınların sayısı 270.000 çevresindedir. Küçük ve büyük mağazalarda 

tezgahtarlık yapan kız ve kadınların sayısı 2 milyon kadardır. Depolama, am

barlama ve paketleme gibi iş alanlarında çalışan kız kadınların sayısı 300.000 

civarındadır. 

İngilterede kız ve erkek gençler arasında cinsiyetinizden memnunmusu-

nuz sorusu ile bir anket yapılmıştır. Ankete cevap veren genç kızarın % 90 

a yakın bir kısmı erkek olarak dünyaya gelmiş olmayı arzuladıklarını bildir

mişlerdir. Ankete tabi tutulan aynı sayıdaki erkek çocukların kadın olarak dün-
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yaya gelmiş olmayı arzu edenleri % 10 u bulamamaktadır. Yine İngilterede 

çeşitli şehirlerde 25 yaşına gelmeden evlenme yapmış olarak kadınlar arasında 

bir anket uygulaması yapılmıştır. Anketin uygulandığı 700 aileden 1 /3 nün 

cevaplarından kocalarının hayırsız çıktığı anlaşılmaktadır. 

Batılı memleketler arasında kadın meselesini en geniş ölçüde ele almış ve 

çözümüne çalışmakta olan bir memleket şüphesiz ki, İsveç'tir. İsveçin kadınlık 

meselesi ile ilgili tu tumu adeta bütün batı memleketleri tarafından örnek bir 

gelişme olarak dikkatle takip edilmektedir. İsveç kadınlık meselesini hukuk 

meselesi bakımından olduğu gibi, çalışma meselesi olarak da kadının kadınlık 

ve analık durumuna en yakın bir şekilde çözüm arayan bir memleket durumunu 

arzetmektedir. Şunu da ayrıca belirtmemiz yerinde olacaktır ki, kadının dı

şarıda çalışma durumu ile ilgili meseleleri onun ev yönetimi ve çocuk eğitimi 

alanlarındaki faaliyeti ile uygun bir duruma getirme yolunu en dikkatle arayan 

bir memleket de İsveç olmaktadır. 

Modern Fransa'da her üç kadından birinin ev dışında çalışmakta olduğu 

belirtilmektedir. 1964 - 65 yıllarında Fransadaki erkek işçilerin % 41 i kalifiye 

işçi olduğu halde, kadın işçilerde bu nisbet %13 e inmektedir. Fransada dışarda 

çalışan kadınlar ta 1954-55 yıllarından it ibaren adeli çalışma sahalarını terk 

ederek, mümkün mertebe üçüncü sektör çevresinde yerleşmeye koyulmuş 

bulunmaktadır. Onların kitle halinde yerleştiği sahalar şunlar olmaktadır: 

İdari kuruluşlar, sanayide büro faaliyetleri, serbest meslekler ve memuriyet 

alanları. Fransanın son Ankara Sefirinin hanımı M. de Juniac,bu yılın şubatında 

Türk üniversiteli kadınlar toplantısında yaptığı konuşmasında, Fransanın ka

dın meselelerine dair umumi görüşünü ifade etmek üzere memleketinin fe

minist olmadığını ve kendisinin de henüz feminist olup olmamak hususunda bir 

karara varamamış olduğunu belirtmektedir. Yine sefire hanımın konuşmasın

dan anlaşıldığına göre, Fransada bir çok ağır çalışma alanlarında kadınların 

çalıştırılmaması ön görülmektedir. Bunun dışında hemen bütün mesleklerin 

kadınlara açık olması gerektiğini belirten sefire hanım kadınların büyük ço

ğunluğunun temel eğiliminin aile hayatı olduğuna inandığını belirtmektedir. 

Eski Rusyanın durumunda sanayileşme meselesi, yani modern sınai niza 

mm nüfuzu pek derin değildi. Ona göre modern hayat şartlarının getirdiği 

bütün yenilikler seyrek bir entellektüeller tabakasına münhasır bir hadise sayı

lıyordu. Umumi olarak alındığında patriyarkalizm bütün içtimai hayat kol

larında olduğu gibi, aile bünyesinde ve kadın mukadderatı meselesinde de ağır 

baskısı ile devam ediyordu. O zamanlar orta tabakadan olan Rus erkekleri yeni 

tanıştıkları ahpaplarına eşlerini takdim ederken "benim sol yar ım" derlerdi. 

Fakat aşağı tabaka köylü kadının durumu çok daha ağırdı. Bu asrın başlarında 
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Petersburg'da çıkan Rus gazetelerinde "güzel boylu boslu bir köylü kızı cins 

bir köpekle değiştirilir" şeklinde anonslar görülüyordu. Mamafih, diğer dil

lerde de yukarıki ifadeye benzer tabirlerin kullanıldığı bilinen bir gerçektir. 

Bu tabirler hep patriyarkal nizamın kadın etrafındaki görüşlerinden kalmak

ta olan belgelerdir. Bilindiği gibi, Çarlık Rusyasında aile ve kadın mefhum

ları modern batı medeniyeti dünyasının telakkilerinden farklı mefhum ortaya 

koymaktadır. Yüksek tabaka mensupları arasındaki aile, evlilik, kadın erkek 

arası münasebet meselelerindeki tu tum kendine has bir istikamette geliş

miştir. 

Evlilik ve cinsi münasebet telakkileri batı memleketlerinkinden oldukça 

farklılık arzeder. Bolşevik ihtilâli bir taraftan, F. Engels'in aile kuruluşu ile ilgili 

nazariyelerinden, diğer taraftan, memleketinde gelişmiş olan şartlardan mülhem 

olarak aile kuruluşunu ta kökünden değiştirmeye karar vermekle işe başlamış

tır. Kendisine kadar gelen aile kuruluşunu ve onun dayandığı normlar siste

mini söküp atmıştır. Fakat bu istikametteki bir kaç senenin tecrübesi girilen 

ihtilâlcilik yolunun doğru olmadığını anlatmış ve yeni baştan norm bağlılık

ları, karşılıklı mükellefiyet sistemine geçilmiştir. 

Engels'in (Ailenin, Hususi Mülkiyetin ve Devletin Menşei) adlı eserinde 

evlilik ile ilgili olarak serdedilen görüşleri arasında bilhassa şunlar dikkati 

çekmektedir. Engels'e göre bir kadınla bir erkek arasındaki sevgi bağlanışı 

hiç bir türlü kanuni müeyyideye tabi tutulmamalıdır. Evliliğin herhangi bir 

şekildeki mevzuata bağlı olarak tanzim edilmesinin insani değeri küçülteceği 

fikrinde olan Engels, bu iki insanı birbirine kanun değil, sadece sevgi bağla-

malıdır, diyor. Yine Engels'e göre, bir kadınla bir erkek arasındaki evlilik 

durumu aralarındaki sevginin devamına bağlı olmalıdır. Onlar sevişip birleş

mek hususunda olduğu gibi birbirinden ayrılmak hususunda da tamamiyle 

serbest olmalıdırlar. Engels'e göre evlilik karşılıklı sevginin devamı müddetin-

ce ancak ahlâkidir. 

Bu konuda tamamiyle Engels teorisine uygun hareket etmiş olan Sovyet 

Rus Devleti, ihtilâli takiben aldığı tedbirler arasında boşanmanın alabildiğine 

basitleştirilmesi esasında hareket etmiştir. Bu istikametteki gelişmenin zir

vesini 19 /10 /1926 da kabul edilen evlilik kanunu teşkil etmektedir. Bu kanuna 

göre evlilerden biri kendiliğinden evlilik bağını koparmak kararına varır ve 

bu kararını yazılı ve hat ta şifahi olarak evlendirme müessesesine bildirdiğinde 

mesele tamamlanmış oluyor. H a t t a evli taraflardan birinin varmış olduğu 

kararından eşinin haberdar olmuş olması gerekçesi de bulunmamaktadır. 
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Evlilik nizamının bu şekle konulması o memlekette sayısız denecek de

recede çok şahsi facialara sebep olmuştur. Tabiatiyle bu çeşit faciaların kur

banı çocuğu ile başbaşa kalmış olan analarla kendi başlarına bakamıyacağı 

kanaatine varan analar tarafından şurada burada terk edilmiş çocuklar 

olmuştur. 

Aile kuruluşundaki mevzuat müeyyidelerinin gevşetilmesi ile Sovyet 

Rusya'nın her tarafında bir yandan doğum nisbeti gerilemesi, diğer taraf

tan kürtaj yolu arayanların çoğalması müşahade edilmiştir. Leningrat şehrinde 

1924-28 arasında doğum nisbeti % 2,59 dan % 2,26 ya inmiş olduğu gibi, 

kürtaj yaptıranların nisbeti de 0 0 / 0 0 5,5 dan 0 0 / 0 0 31,5 e yükselmiştir. 

Sovyet Hükümeti başlangıçta çocuk bakımı ve eğitimi işinin ailenin 

elinden alarak devlet müesseselerine vermek suretiyle tasavvur edilen insan 

tipini daha kolay yetiştirebileceğine inanmıştı. Fakat, çok uzun sürmeden 

bu çocukların barındırılması işinin bile kolay olmadığı anlaşılmıştır. Ev dı

şında çalışan annelerin yavrularının barındırılması için kurulan çocuk bakım 

müesseselerinin sovyet rejiminin 50. yılında bile bu çocukların ancak % 15 

ni barındırabilecek durumda oluşu herşeyden ziyade meselenin ne kadar ham 

bir hayalle ele alınmış olduğunu açıklamaktadır. 

Tabiatı ile oldukça acı tecrübelerden sonra sovyet siyaseti Engels teori

sinden uzaklaşmaya koyulmuştur. Bu gün uygulama bakımından tamamiyle 

unutulmuş olduğu söylenebilecek olan Engels nazariyesinin nazari taraftar

ları da hemen hemen ortadan kaybolmuş gibidir. Bugün Sovyet Rusya'da 

yeni yeni başlamakta olan içtimai kuruluş ve müesseselerle ilgili edebiyat ve 

neşriyatta en çok önem verilerek sözkonusu edilen içtimai kuruluşların başında 

vaktiyle sökülüp atılması istenen ailenin gelmekte olması, çocuk eğitimi ba

kımından aile kuruluşu ve ana baba çevresinin oynadığı rolün tebarüz etti

rilmesine çalışıldığı olayı her şeyden önce eski nazariye ve uygulamadan ne 

kadar uzaklaşıldığını ifade etmektedir. 

Eskiden halk tabakasından olan Rus kadını alabildiğine basit ve tabii 

bir hayat şartı yaşamıştır. Süslenip kuşanma pek küçük bir azınlık olan im

tiyazlı tabaka mensuplarına münhasır kalmıştır. İlk hamlede yüksek tabakayı 

söküp atan Bolşeviklik rejimi basit hayat şartlarını adeta umumileştirmiştir. 

Bundan sonra uzun seneler Sovyet Rusya'da kadınlar alabildiğine basit giyi

nip kuşanmayı adet halinde geliştirmişlerdir. Burada giyinip kuşanma ve süs

lenme olayı son zamanlarda yeni yeni belirmekte olan bir hadisedir. Sovyet 

Rusya'da bir takım defileler yapıldığı da matbuat sütunlarında görülmektedir. 
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H a t t a son yıllarda Sovyet Rusya'nın birçok yerlerinde kosmetik enstitülerinin 

kurulduğu da bilinmektedir. 

Sovyet Rusya'da uygulanmasına başlanan kadın erkek hak ve mükelle

fiyet müsavatı prensibi resmen benimsendikten sonra da Rus kadını hayat 

şartları ve zihniyeti itibariyle patriyarkal nizam şartları içinde yaşamaya 

devam etmiştir. Zaten, bütün şekilleri ile totaliter rejim patriyarkalitenin bir 

başka şekle girerek devam etmesi demektir. Bugünkü Sovyet Rusya'da yal

nız kadınlar değil, bütün insanlar bir nevi patriyarkal rejimin yarattığı hayat 

şartları içinde yaşamaktadırlar. Vaktiyle bir Sovyet Rus albayının ifade etmiş 

olduğu gibi, hürriyet ve emniyet prensiplerinden Rus halkının talihine herhangi 

cinsten bir patriyarklığın himayesi altında ne verirlerse ona razı olarak mesu-

liyetsiz ve boynu bükük yaşamaya devam etmek payı isabet etmiştir. Zaten 

zavallı Rus halkının felaketli hayat şartları onun ferdi şahsiyet mefhumunu 

kavrayarak belirtebilecek durumda olmayışından doğmaktadır. Ferdi hür

riyetin bulunmadığı bir yerde sağlanan müsavat bir mükellefiyet müsavatın

dan başka bir mana taşıyamaz. Bugün orada sağlanmış olduğu kabul edilen 

fukaralık müsavatı 15 ila 64 yaşları arasındaki erkek ve kadınların eşit olarak 

çalışma ve çalıştırılma mükellefiyetini ifade etmektedir. Bu şekildeki çalışma 

mükellefiyeti yükü altına giren zavallı Rus kadını kara ve ağır işçilik 

alanlarından başlamıştır. Onun bu mükellefiyet altına girdiği anlarda kültür 

seviyesi bundan daha fazlasına imkan vermiyordu. 

Sovyet Rusya'da evli erkek gibi evli kadın da mesleki çalışma yapmakla 

mükelleftir . Zaten Sovyet Rusya'da dışarıda çalışan faal nüfusun % 50 sini 

kadınlar teşkil etmektedir. Bu dışarda çalışan kadın ev işlerinin de % 80 ini 

yüklenmek mecburiyetindedir. Çalışan bir erkek günde 8 saat çalışma yaptığı 

halde, dışarda çalışan kadın üstelik 5-6 saat ev işleri ile uğraşmak mecburi

yetindedir ki, bu suretle dışarda çalışan bir kadının günlük çalışması kendili

ğinden 13-14 saate yükselmektedir. 

1929 yılında başlayan forse sanayileşme çağında kadınlar hemen bütün 

faaliyet kollarında erkeklerle eşit olarak çalıştırılmışlardır. Onlar da erkekler 

gibi her türlü ağır adeli faaliyet kollarına sevk olunmuşlardır. Kadının ne uzvi 

ne de ruhi hususiyetleri nazarı itibare alınmamıştır. Bu husus sovyet telakki 

tarzında kadın erkek hukuki müsavatının bir gerektirmesi sayılıyor. Son yıl

larda bazı tedbirlere baş vurulduğu görülmekle beraber, yine maden ocakları 

gibi ağır işlerde çalıştırılan işçiler arasında kadınlar oldukça yüksek bir yüzde 

teşkil etmektedir. Sovyet Rusya'da ev dışında çalışan kadınların 1967 senesin

deki sayısı 41 milyon olarak görülmektedir. Bu kadınların % 80 ne yakın bir 
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kısmı 10 senelik okulu tamamlayamamış durumdadır. Buna ilâveten şunu da 

belirtmek icap eder ki, çalışma sektörlerinin gelişme ve değişme hadisesi 

Sovyet Rusya'da oldukça yavaş yürümektedir. 

Rejim tarafından fiziki esasta olduğu gibi, ruhen de istismarı manasına 

gelen bu külfete Rus kadını iki şekilde reaksiyon göstermiş bulunmaktaydı. 

Bunlardan biri, mümkün mertebe çabuk kalifiye çalışma alanlarına dalmak, 

diğeri ise, tabii ve içtimai vazifesi olan üretim külfetinden uzaklaşmak. Sov

yet müsavatı prensibi ile hürriyetine kavuşturulmuş olan Rus kadını kendisi

ni bütün çalışma alanlarında kendisine gösterilen işleri yapmak şeklinde 

bulmuştur. Balta girmemiş ormanlar arasında olduğu gibi. 

Ekim İhtilâli başında sadece hukuki müsavat prensibinin benimsendiğini 

ilan etmiş olmakla kadın meselesinin çözülmüş olamıyacağı da aşikârdır. Bu 

görüşü ta o zaman bütün sarahati ile görerek ifade edenler de az değildi. 

Mesela, Trotçki'ye göre hukuk müsavatının bir dekret ile ilan edilmesi ile 

pek büyük bir düğüm çözülmüş olmayacaktır. Ona göre erkek ve kadın işçi

nin gerçek müsavatının sağlanması çok daha güç bir iş olacaktır. Sendikalarda 

işçi kadınların erkek işçi tahakkümü altında kalmamasını sağlamak bundan 

çok daha güç bir iştir. Bunun gibi çalışan kadınla çalışan erkeğin aile bünye

sindeki müsavatını sağlamak çözülmesi gereken düğümlerin en gücü olacaktır. 

Hayat i faaliyet alanı gerçekleri ve sovyet idare, müessese ve kuruluşların

daki duruma bir göz atmak meseleyi bütün vuzuhu ile ortaya koyacaktır. Me

sela, bu memleketin her şeyine hâkim bir kuruluş olan komünist partisi bünye

sinde bu meselenin açık durumu kolayca görülmektedir. Bir kere Sovyet 

Rusya Komünist Partisi azasının ancak 1 /5 i kadındır. Sovyetler Birliği Ko

münist Partisi Merkez Komitesinin 195 azası arasında sadece 5 kadın vardır. 

Bakanlar Prezidyumunda umumiyetle kadın bulunmamaktadır. Yalnız ba

kanlar arasında bir kadına yer verilmiştir. Sovyet Rusyanın herhangi bir 

hayati faaliyet kolunda kadınların mesleki hazırlık durumları ile uygun bir 

nisbette mevki işgal etmekte oldukları söylenemez. Meselâ, öğretmenlik mes

leğinde % 70 in üstünde bir çoğunluk teşkil ettikleri halde okul müdürlerinin 

ekseriyeti erkeklerdir. İlmi faaliyet alanında çalışanların % 33 ü kadın olduğu 

halde, içlerinden mesuliyetli mevki işgal edenlerin sayısı pek cüzi kalmaktadır. 

Mesela, 1968 de Sovyet ilim akademileri azası arasında kadınların nisbeti 

% 0.9 dur. Ağır sanayide ve maden ocaklarında çalışarak erimiş olan kadınlar 

onlarca milyonu doldurmaktadır. 

Fakat, ihtilal çağının Rus kızları kısmen olsun, bu ağır çalışma alanına 

sevk edilmek mecburiyetinden kurtulmak imkanını bulmuşlardır. Onlar kitle 
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halinde meslek mekteplerini doldurarak oradan birer meslek adamı olarak çık

mak suretiyle bu zor hayat şartlarından kurtulabilmişlerdir. Bugün birçok 

meslek kollarında kadınlar erkeklerden fazla sayı ile temsil edilmektedir. Bu

gün Sovyet Rusyada birçok mesleki faaliyet kollarında külli sayıda çalışmak

tadırlar. Mesela, doktorluk mesleğinde erkeklere nazaran çoğunluk halindedir

ler. Diğer bir çok çalışma alanlarında kadınların durumu buna yakın denecek 

vaziyet arzetmektedir. Bu hadiseler Sovyet Rusya fikir aleminde oldukça 

mühim endişelerin doğmasına sebep olmaktadır. Mesela, sovyet fikir adam

larından filozof Alexsandr Grebovski, memleketinde kadınların erkek

lerden daha fazla haklara sahip olduklarını ileri sürüyor. Böylece belirmekte 

olan eşitsizlik devam ettiği takdirde yakın bir gelecekte cemiyetin dişileşece-

ğini ileri sürüyor. Sovyet filozofuna göre 1969 yılında Sovyet Rusyadaki 

aydınların %59 unu kadınlar teşkil etmektedir. Birçok meslek alanlarında, bu 

nisbet çok aşılmış bulunmaktadır. Meselâ doktorların % 80 ini, öğretmenlerin 

% 70 i, iktisatçıların % 60 ı kadınlardır. Sovyet Filozofu esas itibariyle kadın

ların doktora yapmasına veya fabrika idare etmesine karşı olmadığını, bu 

tarzdaki gelişme çalışmaları yüzünden kadınlıklarını kaybetmelerinden en

dişeli olduğunu, bu takdirde cemiyet için düzeltilmesi mümkün olmayan 

bir durum hasıl olacağını belirtiyor. 

Bu düşüncesinde filozofu haklı bulan bir sovyet sosyologu, Tamara Samso-

nova, gerçekten Sovyet Rusyada kadının kadınlığını kaybetmekte olduğunu 

söylüyor ve kadın haklarının sınırlı olması gerektiğini ileri sürüyor. Sözlü 

veya yazılı itirazda bulunma hakkını haiz olmayan Rus kadını daha şimdiden 

fiili olarak tedbirini almış ve resti çekmiş bulunmaktadır. Bu memlekette do

ğum nisbeti 1913 e nazaran % 50 nisbetinde azalmıştır. Rus ailelerinin % 26 

sı çocuksuzdur. İşçi ailelerinin % 48 i, köylü ailelerinin % 43 ü tek çocuklu

dur. Devlet tarafından teşkilatlandırılan çocuk yuvası, çocuk bahçesi, internat 

v. s. gibi kuruluşların dışarıda çalışmakta olan annelerin çocuklarından ancak 

% 14 nü alabilecek durumda olması ile de bir çok evli kadınları, bakamıyacağı 

çocuğu doğurmaktan sarfı nazar etmeye zorlamaktadır. Yine, istatistiklere 

göre, 1955-65 yılları arasında geçen 10 senelik devrede Sovyet Rusya'nın nüfus 

artışı nisbeti 0 0/0 017 den 00/009 a inmiş tir. Çocuk bakımı ve eğitimi işlerinde çok 

daha fazla zorluklarla karşı karşıya bulunan Bulgar kadınları "Çocuk getiren 

leylek babanın, o çocuğu bakacak bir ihtiyar nineyi de beraber getirmiş ol

masının daha uygun olacağı" gibi dilekleri de çok şeyler anlatmaktadır. Umu

miyetle peyk memleketlerinde kadın meselesinin durumu göz önüne getiril

diğinde bir anlamsızlık anlam ve bir fecaat iyilik oluveriyor, demek zarureti 

ile karşı karşıya kalmıyor. Vakıa buralarda münferit kadınların herhangi cins-
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ten bir hayat ve faaliyet kolunda yüksek makamlara tırmanması hadisesine 

batı memleketlerindekine nazaran daha kolay rastlanabilmektedir. Umumi-

miyetle alındığında buralarda kadınlar ev dışında çalışma zorunluluğundadır-

lar. Çalışmak mecburiyeti bütün erkek ve kadınlar için söz konusu oluyorsa 

da evli kadının doğum ve ev işlerinin idaresi, çocukların bakımı gibi yüklem

leri, durumu farklılaştırmaktadır. Bu cihetleri nazarı itibare alan Doğu Al

manya devleti yeni aile hukuku mevzuatında evli çiftler arası münasebetlerin 

kadına da mesleki ve siyasi faaliyette bulunma imkanını sağlayacak şekilde 

ayarlanmasını nazarı itibare almaktadır. Aynı zamanda bu mevzuat evli er

keğin mükellefiyetlerini de bu duruma göre tanzim etmeye çalışmaktadır. 

Oldukça kaprisli bir insan tipi olan Macar kadını (suffragettes)lik vas

fından hiçbir şey taşımamaktadır. Macar kadını için hak ve hukuk meselesi 

dudak boyası demektir. Fakat o bu arada kurtuluş davası kanını koklamış 

bulunmaktadır. Bu acı tecrübe ile o doğrudan doğruya meslek hayatına atıl

mış bulunuyor. Bu memlekette kültür faaliyeti alanlarında, ticarette, sosyal 

ve sağlık hizmetlerinde çalışanlar arasında kadınlar % 50 den fazla bir nisbeti 

teşkil etmektedirler. Kadınların işgal ettiği nisbi durum zirai faaliyet alanında 

% 38,8, sanayide % 36,7 olarak görülmektedir. Budapeşte'nin kızıl parle-

montosunda kadın mebusların nisbeti % 18 i bulmaktadır. Bu memlekette 

hat ta kadın bakanlar görülmektedir. Umumiyetle alındığında da Macar 

kadınının durumu Rus kadınının durumuna nazaran oldukça müsait geliş

mektedir. Hükümet, onun kadınlığına az çok riayetle hareket etmekte ve bil

hassa 1966 tan sonra bir çok ağır çalışma alanlarında çalışmanın erkeklere 

münhasır tutulması yoluna gidilmiş bulunmaktadır. 

Sovyetize edilmiş memleketlerin biri olan Polonya'da kadın bazı husu

siyetlerinde Macar kadınlarına benzemektedir. O da, içine girdiği zorluklardan 

kurtulma yolunu ararken okul vasıtası ile meslek faaliyeti sahasına gitmeyi 

bulmuştur. O, batıya matuf olan bakışları ile hayat standardını yükseltme 

dileğiyle hareket etmektedir. O, herşeyden evvel erkeğinin tekbaşına çalışarak 

ailenin hayatı ihtiyaçlarını karşılayamayacağını idrak etmiştir. Memleketin 

çalışma imkanları yaratılması bakımından maruz bulunduğu zorluklar yüzünden 

o da kendisini kanıktıracak durum bulmakta güçlük çekmektedir. Polonyanın 

genç kadını kaba işi, tarla çalışmasını pek beğenmemektedir. Onun için bugün 

19-49 yaşları arasındaki Polonyalı kadınların % 80 i türlü sanayi kollarında 

çalışmaktadır. Bu memlekette yüksek seviyeli meslek kollarında kadınların 

nisbeti gittikçe artmaktadır. Mesela, memlekette çalışan üç doktorun biri ve 

dört gazetecinin biri kadındır. Maliye ve sigorta teşkilatı gibi çalışma alan-
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larında kadınlar % 64 nisbetinde bir çoğunluk sağlamış bulunmaktadırlar. 

Sovyet Rusya'daki durumun aksine olarak Polonyalı kadın dışarıdaki çalış-

masının ağırlığına rağmen, anne olmak zevkinden fedakarlık etmemektedir. 

Bu yüzden Polonya, Avrupalı demir perde gerisi memleketleri arasında en çok 

nüfus artış nisbetine sahip bir memleket olarak görülmektedir. Bu hususta 

kendisine rakip çıkabilecek durumu olan yalnız küçük Arnavutluk memleketi 

görülmektedir. Bugünkü nüfus artışı temposu ile Polonyanın 1980 yılına kadar 

nüfusuna 9 milyon insan katabilecek durumda olduğu görülmektedir. Buna 

mukabil çok daha kalabalık nufüsu olan Batı Almanya aynı süre içinde 

ancak 4 milyonluk bir artış bekleyebilmektedir. 

Demir perde gerisi memleketlerden Çekoslavakyada boyuna kadının hi

mayesi terviç edilmekte olmasına rağmen, burada kadınlar kalifiye meslek

lerde pek zayıf durumda kalmaktadırlar. 2,8 milyon mesleki faaliyetteki 

kadının çoğunluğu işçilik, yardımcı ziraat işçiliği, duvarcılık, fabrika işçiliği, 

maden işçiliği gibi ağır iş sahalarında kalmaktadır. Basının ifadelerine göre 

burada da tıpkı Bulgaristan kadınlarında görüldüğü gibi, fazlası ile hırpalan-

mışlık durumu bu memleketin kadınında da müşahede edildiğinden kadın 

işçiliği meselesini mevzuatla çerçevelemek ihtiyacı duyulduğu görülmek

tedir. 

Sovyet Komünist Rejiminin Romen kadını örneğinde kendisi için bir se

vinç motifi bulabileceği iddia ediliyor. Çünkü 15-64 yaşları arasındaki 10 kadı

nın 8 i adeta birer robot gibi çalışmaktadır. O bu çalışmasının yanı sıra kadın 

komitelerinde kesif bir siyasi propaganda çalışmasını başarmaktadır. Zaten 

Bükreş'in komünist gazeteleri, kadınların particilik alanındaki faaliyetini çok 

övmektedirler. Bu methiyelerin arkasında Romen kadınının pazar günleri 

istekli olarak sokak temizleme işlerinde çalışmakta olması gibi hadiseler giz

lenmektedir. Bir Romen kadını pazar günlerinin kendisi için nasıl geçtiğini 

tasvir ediyor. Üç dört günlük yemeği hazırlamak, pazardan eşya tedariki, 

çamaşır yıkamak, ütülemek benim pazar meşguliyetimdir, diyor. Bir diğer 

kadın da haftada üç veya dört kere toplantıya katılmalıyız. Uzun bir çalışma 

günü sonunda oldukça uzun saatleri part i bürolarında müzakere ve münakaşa

larla geçiriyoruz. Bu durumda çocuklarımızı nasıl bakalım ve nasıl eğitelim. 

Komünist devletin örnek kadını, örnek öğrencisi olmak gerçekten de güç bir 

iştir, diyor. 

Bulgar kadını fazla çalıştırılmaktan yorgun ve bitkin hale düşmüş bir 

kimse olduğu gibi, kendisi de reprezantant bir kadın tipi değildir. O pek az 
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çalışma gayreti ve başarma şevki gösteriyor. Kendisi kadın olarak da pek cazip 

bir t ip değildir. 0, şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonrada süslenme, du

dak boyası düşünmeyen, adeta bir göl kedisi gibi kalmak kararında gözükü

yor. Bu gidişle onun tesadüfen olsa bile birkerecik prenses rolü oynamak şan

sı olmayacaktır. O günlük geçim ihtiyacını karşılamak üzere yapacağı 

çalışma için maden ocaklarından, ağır sanayi müesseselerinden, inşaat kuru

luşlarından ve rençberlikten kıt ücretini alabilmek için ilikleri tükenmektedir. 

Zaten, Bulgar kadınının bu durumu part i ve hükümet erkanının dikkatini 

üzerine çekmiş bulunmaktadır. Buna bir de doğum, çocuk bakımı ve eğitimi 

gibi işler katılınca bulgar kadınının durumu büsbütün zorlaşıyor. Onun için 

de bu memlekette yalnız kadınlar değil, erkekler de çocuğu getiren leylek ba

banın ona bakacak olan bir nineyi beraber getirmesi için dua ediyorlar. Bulgar 

kadınının bu feci durumunu nazarı itibare alan hükümet bir kanun çıkarmak 

suretiyle muayyen çalışma kollarında kadınlara ilk sırada iş verme kararını 

çıkarmıştır. 
* * 

* 

Çin, Hint toplulukları başta olmak üzere Asya ve Afrikanın modern 

hayat nizamı çerçevesi içine tam manası ile girememiş olan halk toplulukları 

ve oralardaki, olduğu gibi kalmakta olan kadın cinsiyeti mukadderatı meselesi 

bir tarafta bırakılıp da Uzak Şarkın modernleşme bakımından en ileri durumda 

bulunan memleketi Japonya'yı göz önüne getirecek olursak, orada modern 

hayat nizamı ile bu topluluğun geleneksel patriyarkalizmi arasında pençe 

pençeye bir çekişmenin cereyan etmekte olduğuna şahit olacağız. Burada faz

la tafsilata girmeden iki örnekle duruma işaret etmiş olacağımızı sanıyorum. 

Sanayileşme vetiresini bugün dünyanın en ileri saftaki memleketleri seviye

sine götürmüş olan Japonya'da büyük sanayi merkezleri ve muazzam şehir 

toplulukları vücut bulmaktadır. Buralarda doğup büyüyen gençler ister iste

mez şeraitin tesiri altına girmektedirler. Japonya'nın bu çeşit sanayi merkez

lerindeki kız çocukları kendilerini muhitlerinde aile şartları bakımından ge

lenek bağlılığı kuvvetli olan genç erkeklere beğendiremiyorlar. Japon gençleri 

memleketin uzak köşelerindeki kasaba ve köylere giderek eski aile geleneğine 

bağlılığı kuvvetli olan kızlarla evlenip gelmeyi tercih etmektedirler. Bu hadise 

herşeyden evvel Japon zihniyetinde cemiyetinin ve ailesinin kuruluşundaki 

patriyarkal norm sistemine dair duygu ve düşüncenin ne kadar derin yatmakta 

olduğunu ifade etmektedir. 

Burada hatırlatmak istediğim ikinci hadise her sene Amerikada yapıla-

gelmekte olan dünya güzellik kraliçesi seçimlerini birkaç sene evvel kazanmış 
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olan güzel Japon kızının tutumu ile ortaya çıkmaktadır. Her hususiyeti ile 

gerçek güzellik ibraz etmekte olan bu kıza Hollywood filim sanayicileri çok 

cazip mahiyette çeşitli iş teklifinde bulundular. Kızcağız bu tekliflerin hepsini 

uzun boylu düşünmeden red etti. Bu durum karşısında hayrete düşen çevre, 

kıza ne yapmak istediğini sordular. Bu soruya güzel kız memleketime dönerek 

pek çok sevdiğim annemin seçeceği bir erkekle evlenip yuvamı kuracağım, 

cevabını verdi ki, o anda kızı çevreleyen batılı insanlar arasında bu ifade adeta 

bir şok tesiri yapmıştır. 

Kuvvetli bir değişme ve gelişme fırtınası içine girmekte olan topluluğu-

muzdaki durumla ilgili şimdilik çok şey söylememize imkan yoktur. Bununla 

beraber bizde eski gelenek unsurunun Japonyadaki kadar olmasa bile, 

oldukça derin yatmakta olduğunu söylemek mümkündür. Köylerimizdeki 

hayat şartları bizim için bilinmeyen bir hadise değildir. Köy kadınının duru

muna gelince o, ev işlerinin tamamını tarla işlerinin de büyük bir kısmını yük

lenmiş bulunmaktadır. Fakat, onun yapmakta olduğu iş bugünkü nazariyeye 

göre mesleki iş sayılmamakta ve kıymetlendirilmemektedir. 

Kadının hürriyeti ve hukuki müsavatı meselesi etrafında çok şeyler söy

leniyor ve yazılıyor. Herşeyden evvel şu ciheti belirtmek gerekmektedir ki, 

bu mevzuat köylü ve şehirli cemaat toplulukları olarak zihinlerimizde ne nis-

bette yer tutmuş sayılabiliyor. Meselâ, çok evlilik kanunen yasaktır. İmam 

nikahı kanunen tanınmamaktadır. Köylerimizde imam nikahı ile evlenerek 

oturanlar ve hatta iki üç karı tutan köylülerimiz az değildir. Köylerimizde bu

gün bile kız çocuk babaya oldukça mühim para getiren satılık bir meta duru

mundadır. Kasabalarımızda genç kızları evlendirmek üzere kadın pazarları 

yapıldığı görülmektedir. Umumiyetle zihniyetimizi bir yoklamadan geçi

recek olursak patriyarkalizmin ve onun normlarının ne kadar derin köklerle 

yatmakta olduğunu kolayca görmek mümkün olmaktadır. Yaşlılarımız değil, 

erkek çocuklarımızın anaları ve ablaları ile, kız kardeşleri ile münasebetlerini 

ve onlar karşısındaki tutumunu göz önüne getirmek suretiyle bu meseleyi 

kolayca öğrenebileceğiz. Bizdeki patriyarkal zihniyetin ne kadar derinlerden 

gelmekte ve derinlikte yatmakta olduğunu göstermek üzere cemiyetimizin 

çeşitli tarihi hayat çağına mensup şu üç örnek hadiseyi kısaca nakletmek 

istiyorum. 

Osmanlı padişahlarından IV. Murat içkiyi yasak etmiştir. Bir gün vezir

lerinden birinin içki kullandığı ihbar edilmiş. Bu haber üzerine padişah vezirine 

haber vermeden bir baskın yapmıştır. Padişah habersizce geldiğinde vezir, 

boğaziçindeki yalısının balkonunda kurulmuş ve kahyasının hazırlayıp geti-
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receği içki sofrasını bekliyordu. Padişahın gelmiş olduğundan habersiz olan 

kahya içki ve meze tepsisi ile giriverdi. Karşısında padişahı görünce, derhal 

vezire dönerek "efendim aşçı başının içki kullandığını her zaman söylediğim 

halde inanmadınız. İşte şimdi hazırlamış olduğu sofrayı göstermek üzere ol

duğu gibi getirdim." diyor ve tepsiyi içindekilerle birlikte denize atıveriyor. 

Bu sahneyi görmekten memnun olan padişah ayrılıp gidiyor. Vezir de kelleyi 

kurtarmış oluyor. Ertesi gün vezir efendi kahyayı yanına çağırıyor, hayatını 

kurtardığı için teşekkür ediyor ve yüz altınlı bir keseyi eline tutturarak 

derhal evi bırakıp gitmesini emrediyor ve "ben bu evde benden daha 

akıllı olan birisinin bulunmasına tahammül edemem" diyor ki, bu 

son cümle vezirin evinde hakim olan patriyarkal zihniyeti ifade ediyor. 

Nakletmek istediğim ikinci vesikayı da 1916 yılında İstanbulda yayın

lanmış olan "Buhranı İçtimaimiz" adlı risaleden alıyorum. Risale Osmanlı 

İmparatorluğunun geçirmekte olduğu buhranın siyasi, iktisadi ve içtimai fak

törlerini belirtmeye çalışırken sözü kadın hürriyeti meselesine getirerek 

" inhitat ı içtimaimizin en mühlik tecelliyatinden birini tesettürden kurtulmak, 

sureti daimede erkekle temasta bulunmak, ihrazı hürriyet ve serbesti ile garp 

kadınları gibi yaşamak isteyen devri hazır kadınlarının müddeiyatı teşkil eder" 

deniliyor. Bu fıkra kadınların hürriyet taleplerini Osmanlı İmparatorluğunun 

maruz bulunduğu buhranın faktörleri arasında göstermekle bir taraftan ha

disenin yeni hayat nizamının getirmekte olduğu bir unsur olduğunu gö

rememekte, diğer taraftan buhran hadisesini müellifin zihninde derin kök 

salmış olan patriyarkal unsuru gizleme vasıtası olarak kullanmakta oluşuna 

dikkat i çekmektedir. 

Muasır Türk yazarlarından sayın Burhan Felek, kadın hürriyeti meseleleri 

ile ilgili yazılarının birinde "Türk kadınları Cumhuriyet Rejimine çok borç

ludurlar. Önce tek zevce sistemi ile durumunun teminat altına alınması, 

sonra siyasi haklara kavuşup mabus seçilip seçme ve nihayet umumi hizmet

lerde erkeklerle müsavi, hatta bir bakıma üstün mertebeye ulaşmış olmaları 

Cumhuriyet devrinin, yani Cumhuriyet devri erkeklerinin onlara bağışladığı 

bir nimett ir" diyor ki, burada bir parçacık olsun patriyarkal zihniyet kokusunu 

bulmamak imkansızdır. Halbuki dünyanın hiçbir yerinde kimsenin kimseye 

bağışı olmayan bu hadise modern hayat nizamının muhitimize nüfuz ile bir

likte getirmekte olduğu bir gelişim olayıdır. 

Kadın meselesinin bizdeki durumu ve gelişmesinin hususi mahiyetli 
çeşitli faktörleri olacağı düşüncesiyle onun ayrı bir yazıya konu ittihaz etmek 
gerektiği kanısında olduğumuzdan burada daha fazla açılmayı faydasız bul
duk. 
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Kadın hakları meselesi ve onunla ilgili problemler bir çok ileri memleket

lerde mevzuat meselesi olarak ele alınmış ve hat ta şu veya bu şekilde çözülmüş 

sayılmaktadır. Buna rağmen bir içtiamai mesele olarak çözülmüş olduğunu söy

lemek güç olmaktadır. Böyle meselelerin içtimai problem olarak çözülmüş 

sayılabilmesi için sadece mevzuata bağlanmış bulunması kifayet etmemektedir. 

Uygulanan mevzuatın ilgili bulunduğu cemaat tarafından benimsenerek, 

geleneğine ve kültürüne mal edilmiş olması gerekmektedir. 

Vakıa, modern çağın çeşitli medeni kanunlarına göre kadın ve erkek aynı 

hak ve hukuka sahip kılınmış bulunmaktadır. Umumiyetle hiç bir kimsenin 

cinsiyeti yüzünden zararlı çıkmamasını sağlamak istikametinde adım adım 

ilerlenmekte olduğu müşahade edilmektedir. Bununla beraber meselenin bu

günkü durumu ile hedefinden pek uzaklarda bulunduğu söylenebilmektedir. 

Şurası da tabiidir ki, her çağın, her muhitin ve h a t t a her içtimai topluluğun 

kendine has diye kabul edilecek bir takım problemleri ve onların çözüm yol

larını tayin eden faktörleri vardır. 

Her iki cinsiyetin hukuki müsavatı görüşünden hareket eden hukuki ve 

içtimai nizam mutlaka bu iki cinsiyet arasındaki tabii farklılıkları nazarı itibare 

almak mecburiyetindedir. Tabii ve içtimai fonksiyon çeşitliliklerini ve arada

ki bünyevi ve ruhi farkları nazarı itibare almadan düşünülen hukuki müsa

vat görüşü kolaylıkla daha büyük bir haksızlığın kaynağı haline gelebilir. 

Her hukuk nizamı tabii hak esasında insan tabiatına uygun olduğunda ancak 

hakkaniyet temeli üzerine oturtulmuş olacaktır. Kadın ve erkek arasındaki 

biyolojik ve psikolojik farklılık yanında sosyal fonksiyon farklılığını da nazarı 

itibare almadan uygulanan bir hukuki müsavat prensibi kadınlık zümresinin 

ve dolayısiyle cemiyet bütününün büyük haksızlığa uğramasına ve hatta, 

cemiyetin daha büyük bir tehlikeye maruz kalmasına sebep olabilecektir. 

Mesela, erkeğin ailenin geçimi ile bağlı olan mükellefiyeti ortadan kalkacak 

olursa herşeyden önce kadın fiziki ve ruhi takatini aşacak bir şekilde uğraş

mak durumunda kalacaktır. Bu durum herşeyden önce onun üretim esasında-

ki vazifesini yapamamasına sebep olabilecektir. Bunun gibi, ana kadının ta

katsizliği yüzünden doğacak çocuğun yaşama kabiliyeti şüphe altına girebi

lecektir. Bu hususlar toplumun bekası bakımından çok büyük dikkatle nazar

da tutulması gereken meselelerdir. Bugünkü cemiyet hayatında her adımda 

bu çeşit meselelerle karşılaşılmakta olduğu da bir gerçektir. 

Modern hayat nizamı çerçevesi içinde kadın hakkı meseleleri ile uğraşma 

oldukça eskidir. Batı Memleketlerinin XVIII . asrını en çok işgal eden konular 

arasında kadınlıkla ilgili problemler ağır basmaktadır. Parlamenter rejime 
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geçildikten sonra bir takım imtiyazlılık esasında başlayan seçim hakkı mese

lesi yavaş yavaş genişlemek sureti ile nihayet kadın ve erkek seçme ve seçilme 

müsavatı şeklini almıştır.* Bununla beraber bu meselenin bugünkü durumunda 

bile batı medeniyeti camiasında bile henüz tamamlanarak son şeklini almış ol

duğu söylenemez. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması hususunda 

Avrupanın kuzeyindeki küçük Fin topluluğu adeta başta gelmektedir. Burada 

kadınlara siyasi seçim hakkı tanınması 1906 senesinde tahakkuk ettirilmiştir. 

Yine kuzey memleketlerinden olan Norveç'de 1913 de, Danimarka'da 1915 

de, İsveç'de 1919 da tahakkuk etmiş olan bu mesele İngiltere, Fransa, Al

manya, Hollanda v. s. gibi Batı Medeniyetinin Avrupadaki başlıca topluluk

larında 1918-19 yıllarında kanunlaşmıştır. Şurası dikkate değer mahiyet taşı

maktadır ki, batı medeiyeti toplulukları içinde oldukça orijinal mahiyeti olan 

İsviçre'de milli şuranın bu mesele ile ilgili encümeni kadınların seçime katıl

ması meselesi etrafında erkekleri 1971 yılının mayısına kadar tertiplenecek 

referanduma çağırmak hususunu milli şuraya teklif etmeyi 1970 yılının 5 

mayısı tarihinde kararlaştırılmış bulunmakta idi. İsviçre devleti 1971 şubat 

ayı içinde geçirdiği referaudum ile kadınların seçim hakkını kabul etmiş

tir. Kadınların seçme ve seçilme hakkı çözümünün gerçek durumu Amerika 

Birleşik Devletlerindeki durumu da Batı Avrupa memleketlerinde olduğu 

gibi bir nevi masaldan ibaret kalmaktadır. 

Ş u r a s ı b i r g e r ç e k t i r k i , kadınlara seçme seçilme hakkı tanın

mış olan memleketlerin hiç birinde parlamentolarda seçmen kadınların 

sayısı ile mütenasip bir sayıda kadın mebus bulunmamaktadır. Bu meseleyi 

söz konusu eden bazı düşünürler kadınların kadın namzedi seçmek istemedikleri 

sonucunu çıkarmak isterler ki, bu hüküm buradaki mücerret şekli ile meseleyi 

izah edebilecek durumda olamıyor. Zaten seçmek ameliyesi tek başına meseleyi 

çözebilecek bir şey değildir. Onun karşısında seçilmek isteyen bir namzedin 

bulunup kendisini seçmene empoze etmek için çalışması gerekiyor. Gerçekte 

bugün dünyanın herhangi bir yerinde seçilmek isteyen namzetler arasında seç

men kadınların sayısı ile mütenasip bir sayıda kadın namzed ortaya çıkmış 

değildir. Bu memleketlerin herhangi birisinde böyle bir tezahüre zemin teşkil 

edebilecek bir kadın namzetler bolluğu durumu var mıdır? Seçilmek istemek 

herhangi bir işi başarmak üzere taahhüt altına girmek demektir. Nazari hu

kuki müsavatı henüz tamamlanmakta olan kadınlar arasında böyle çalışkan 

ve başarma ihtirasını geliştirmiş olanlar sayısının azlığı gibi çeşitli faktörlerin 

* Birgün dünya yüzünde kadına seçme ve seçilme hakkı vermeyen 5 memleketin 4 ü 
Asyada, 1 i (Lichtenstein) Avrupadadır. 
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tesir payı olacağını kabullenmek gerekiyor. Totaliter sosyalist memleketlerde 

durum bir parça başka türlü gözükmektedir. Buralarda mebuslar arasında ka

dınların sayı nisbeti demokratik memleketlere nazaran bir parça daha yüksek

tir. Meselâ, Sovyet Rusyanın Yüksek şurasında kadın mebusların nisbeti 

% 26 olduğu gibi, Kızıl Macaristan'da da bu nisbet % 18 olarak görülmektedir. 

Bununda çeşitli sebepleri vardır. Bu cümleden biri de totaliter rejimin çözmek 

üzere getireceği teklifleri daha az itirazla kabullenecek unsur telakki edilmesi 

olsa gerek. Zaten totaliter rejimlerde seçmene istediğini seçmek hakkı veril

mediği gibi, seçilenlere de kendi dileği ile namzet olma hakkı verilmiş sayıla-

maz. Seçmene rejim tarafından getirilen listeye rey vermek mecburiyeti yük

lendiği gibi, seçilen için de rey makinası olmaktan başka bir fonksiyon tanın

mış değildir. 

Almanya'da seçim yaşını idrak etmiş olan erkek ve kadınlara seçme ve 

seçilme hakkı müsavatı 1918 yılından beri yürümektedir. Birinci Cihan Harbi 

sonunda toplanan kurucu meclis için yapılan seçimlerde seçmen listelerine göre 

seçmenlerin % 46 sı erkek, % 54 ü kadın olarak tesbit edilmiştir. Buna muka

bil seçilen 422 mebustan sadece 39 u kadındır. Bugünkü Batı Almanya'nın 

seçmen kitlesinin % 54 ü kadınlardır. Bu memlekette 1958 yılında Federal 

Cumhuriyetler Meclisleri ve merkezi parlamanda sayısı binleri aşmakta olan 

mebuslar arasında ancak 107 kadın bulunmaktadır. Federal meclisin seçim

lerine namzet olarak çıkarılan listelerde kadınların nisbeti % 10, ve seçimden 

çıkan mebuslar arasında kadınlar % 6 nisbetinde kalmaktadırlar. İlk suff-

ragetteslerin memleketi olan İngiltere'de kadınlar birliklerini herşeyden evvel 

kadınlarda siyasi mesuliyet şuurunu geliştirme ve onlara seçim sandıkları 

başına sarih bir mesuliyet duygusu ile kati kararlı olarak gitmeyi anlatmak ve 

benimsettirmek yolunda uğraşmışlardır. Bu çalışmalar sayesindedir ki, vaktiyle 

kadınları siyasal kulüplerine bile sokmamış olan İngiliz muhafazakar partisi, 

bugün kadın hakları karşısında oldukça dikkatli ve ölçülü olmayı düşün

mektedir. Bu memlekette yakın zamanlara kadar kadınlara kapalı olan bir çok 

kulüpler bugün onlara kapılarını ardına kadar açmış bulunmaktadır. H a t t a 

İkinci Cihan harbi sonrasında lordlar kamarasına kadın aza alınması görüşü de 

ileri sürülmüştür. Şunu da belirtmek yerinde olacaktır ki, İngiliz sanayi kuruluş

larının başlangıç çağında ucuz ücretli kadın emeğinden istifade yolunu arayan 

fabrikatörler o zamanki çok tehlikeli mahiyet taşıyan meseleleri çözen iş kanu

nunu çıkartmamış olsalardı, gelenekçi olan bu memlekette patriyarkal nizamın 

çökmesi de bu kadar kolay olmayacaktı. İngiltere'de kadının kendi kazandığı 

parasını istediği gibi kullanma hakkı 1882 tarihinde kabul edilen bir kanunla 

sağlanmış bulunmaktadır. İngiltere'de seçimlere katılmak hakkı 1918 şubatın-
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da sağlanmışsa da orada erkeklerden farklı bir durum göze çarpmaktadır. 

Erkeklere 21 yaşında seçmenlik hakkı tanınmışken, kadınlara bu hak 30 

yaşından itibaren verilmektedir. Buraya kadar gelen tafsilattan kolaylıkla 

şöyle bir sonuca varılabilmektedir. Modern hayat nizamı, onun ortaya koyduğu 

çeşitli cereyanlar kadınlığın mukadderatı ve onunla bağlılıkta beliren cemiyet 

hayatiyetini ilgilendiren problemleri çözememiş ve aynı zamanda bir çok teh

likeli problemler doğurmuş bulunmaktadır. Dünyamızın çok büyük bir kıs

mını teşkil eden gelişmemiş ve eski halini olduğu gibi muhafaza etmekte olan 

veya bugünkü durumu ile ne olacağı bilinmeyen kaynaşmalar halinde bulunan 

memleketlerdeki durum bir tarafta kala dursun, en çok gelişmiş oldukları 

kabul edilen memleketler bile bu meselenin çözümü bakımından mühim bir 

ilerleme kaydetmişe benzememektedirler. Zaten cemiyet içindeki kadın ve 

erkek münasebetlerinin ve bununla ilgili zihniyetin ta kökünden değişmesi 

zarureti vardır. Herşeyden önce zihinlerin bu cinsiyetler arası münasebetler

de hakim patriyarkalite unsurundan ayıklanması gerekiyor. Şu halde, bu mü

nasebetler ve onunla ilgili düşünüşlerin ölçüsü değişmelidir. İçtimai, hukuki, 

iktisadi ve hat ta ahlaki normlar sisteminde ölçü ayniyeti sağlanmadıkça mese

lenin çözülmüş olmasından söz edilemez. Mademki siyasi kuruluş bakımından 

hak ve hukuk müsavatı prensibi benimsenmiş bulunmaktadır, o halde herşey

den evvel fiili durumda görülmekte olan eksikliklerin giderilmesi, seçmen 

topluluklarının yarısından fazlasını teşkil eden kadınlara ictimaî, harsi faaliyet 

alanlarında olduğu gibi, siyasi ve iktisadi f a a l i y e t alanında da tam haklı faa

liyet imkanının sağlanması gerekiyor. Durum şunu gösteriyor ki, insanlık ne 

zihnen ve ne de fiilen bu hedefe yaklaşmış sayılmıyor. İleri durumdaki mem

leketlerin çözmüş olduklarını sandıkları kadın hürriyeti, kadın ve erkek hu

kuki müsavatı bile çözümünü bulmuş değildir. Seçme ve seçilme meselesi ele 

alındığında kadının durumu bir nevi rey makinası olmaktan başka bir şey 

ifade edemiyor. Bu mesele batılı demokrat memleketlerde böyle bir manzara 

gösterirken doğulu sosyalist memlekaetlerdeki durum da bundan hiç de farklı 

değildir. Bu meselenin çözümünde varılmasına çalışılacak olan esas hedef 

kadın ve erkeklerin hak ve mükellefiyet müsavatı değildir. O, aslında bütün 

insanların ve insanlığın anası olan kadının, kadınlık ve analık evsafına zarar 

getirmeyecek bir şekilde içtimai bünyede ve hayati faaliyet alanında layık 

olduğu yeri bulmasıdır. İnsanlık bugünkü durumda insan yavrusunun üre

timinde kullanabileceği bir nevi kuluçka makinasını henüz yaratamamış ol

duğundan ana kadının korunması gerekçesiyle karşı karşıya bulunmaktadır. 

Modern hayat nizamı nüfuzu altına almış olduğu insan topluluklarından, 

ortaya koyabildiği bütün enerjiyi faal hale getirmesini talep etmektedir. Ce-
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miyetin ortaya koymakta olduğu insan malzemesinin tam yarısını kadınlar 

teşkil etmektedir. Kadın enerjisini üretim faaliyeti dışında bırakmak modern 

cemiyet nizamının dayandığı prensibe uymamaktadır. Diğer taraftan tabiat, 

kadın ve erkeği bünye ve ruh bakımından farklı olarak geliştirmiştir. Zaten, 

onların tabiatı, içtimai vazifeleri farklı olarak tayin olunduğundan uzvi yapı

ları ve ruhi haletleri bu durumlarına uygun olarak geliştirilmiştir. Kadının 

umumiyetle içtimai ve hususiyle iktisadi faaliyet alanlarındaki çalışma ve 

uğraşma durumu da onun bu uzvi ve ruhi durumu ile uygun düşecek bir şe

kil almalıdır. Binaenaleyh kadın çalışmasının onun durumu ile uygun bir mev

zuatla emniyet altına alınması behemahal bir mecburiyettir. Kadın çalışması 

itibariyle erkekten oldukça farklı durum göstermektedir. O, dışarıda üzerine 

aldığı işi erkek kadar sürekli bir intizam ile takip edebilecek bir durumda 

değildir. Kendi ihtiyarında olmadan iş başına gidemediği anlar daha fazladır. 

O iş başında bulunduğu sıralarda da kendini yapmakta olduğu iş üzerine erkek 

kadar teksif edemiyor. O, tabii yapılışı icabı evini, çocuğunu düşünmekle zihnen 

parçalanmış olarak çalışıyor. Bu yüzden çalışmasının verimi de nisbeten 

bereketsiz oluyor. Kadın işçiliği sahalarının gittikçe genişlemekte olması iş 

ve vazife bölümünde hassaten kadının ifa etmekte olduğu ve yalnız onun ifa 

edebileceği iş kısımlarının pek de nazarı itibare alınmadığını göstermektedir. 

Bu hadisenin içtimai hayatın gelişmesinde çok tehlikeli olabilecek bir anor

malliğe götürmekte olduğunu görmemek kabil değildir. Bu suretle bir taraftan 

kadına yaptırılan iş verimliliğini kafi derecede geliştirememekte, diğer taraf

tan kadın, işçi olarak layıkı ile istismar edilememektedir. Bu hususları nazarı 

itibare alan birçok düşünürler kadınların başarılı olabilecekleri mesleklerin 

iyiden iyiye seçilerek tayin edilmesi gerektiği fikrini ileri sürmektedirler. 

Umumiyetle sanayi işçiliği ve kadın işçiliği hadisesinin pek yeni olmasına rağ

men bizde de bu husus nazarı dikkati üzerine çekmiş bulunmaktadır. Muasır 

yazarlarımızdan sayın Burhan Felek, bu konu ile ilgili olarak "Kadın ve Erkek 

arasındaki fark sadece morfolojik değildir. Kadının analık karakteri ve aile, 

cemiyet topluluğundaki vazife taksiminde ister istemez müessir olmuş, 

ona aile için ve ehli vazifeler yüklemiştir. Ben bu bakımdan bir kısım meslek

lere kadınların süluk etmelerini tabiatlarına aykırı buluyorum. Yapamazlar 

diye değil. Yaparlarsa kadınlık karakter ve vazifelerinde eksiklik olur. Yalnız 

şuraya dikkati çekmek gerektir ki, kadının erkek ve aile kuruluşu üzerindeki 

tesiri büyüktür. Cemiyetin ahlaki, iktisadi, içtimai gelişmesinde bu tesirin payı 

büyüktür. Kadınlar bu mühim rolü ve tesiri düşünerek vazifelerini hakkı ile 

ile savunmalıdırlar. Kadının avareliği, ailenin ve binnetice cemiyetin perişan

lığıdır" diyor. 



İÇTİMAİ NİZAM - KADIN - CEMİYET 299 

Ev dışındaki çalışmaların büyük bir kısmı, hele bilhassa sanayi alanın

daki çalışmalar az çok kadının sağlığına tesir edebilecek, onun analık vazife

sinin görülmesini engelleyecek mahiyet alabilir. Tabiatı ile her zaman bu tesir 

derhal belirecek mahiyette olmayabilir. Ekseriyetle zamanla ortaya çıkmak 

suretiyle ana kadının ve hat ta doğuracağı çocuğun sağlığını bozup hayatını teh

likeye düşürebilir. Onun için kadın çalışması meselesi ile ilgili olarak herşey-

den evvel onun biyolojik hususiyetlerini, tabii ve içtimai mahiyetli ödevlerini 

nazarda bulunduracak şekilde tedbirler alınmalıdır. Kadın çalışması ile ilgili 

mevzuat bilhassa onun bünyevi, ruhi hususiyeti yanında ev, aile yuvası idareci

liği, ana kadın oluşu gibi hususiyetlerini de emniyet altına alacak şekil al

malıdır. Umumi ve hastalık sigortası ile ilgili mevzuatta da kadının durumunu 

nazarı itibare alacak hususi maddelerin bulunması gerekiyor. 

Kadın gelir sağlamak ihtiyacı ile dışarıda çalışmaya muhtaç olduğundan 

bilhassa analığı bakımından himayesini kendiliğinden sağlayacak kudretli 

kanuni müeyyidelere ihtiyaç olacaktır. Kadınların ev dışında çalışmaları ile 

ilgili bir problemleri daha vardır ki, o batı memleketlerindeki sanayileşmenin 

başlangıç çağından beri süre gelmekte olan bir hadisedir. Bu mesele kadının 

çalışmasının verimi itibariyle iş veren tarafından daha az verimli olarak 

kıymetlendirilerek daha az ücretle çalıştırılmasıdır. Şurası tabiidir ki, ekonomik 

düşünce ile hareket eden bir işletme çalıştırdığı her işçiyi yaptığı çalışmanın 

verimi ile mütenasip olarak kıymetlendirme hakkına sahip bulunmaktadır. 

Yalnız kadının çalışmasının aynı işi yapan bir erkeğin çalışmasından verimi 

itibariyle farklı oluşu sebeblerini yukarıda anlatmış bulunmaktayız. Burada 

eksiklik kadının tabiat ın ın kendisine yüklemekte olduğu içtimai mahiyetli 

olduğu bugün ileri durumdaki bütün cemiyetlerde çözülmesi gereken bir mese

le olarak ele alınmış olmasında ortaya çıkmaktadır. Kadının dışarıda çalış

ması onun içtimai bünye için çok zaruri olan bir vazifesinin ifasında mühim 

bir boşluk yaratmaktadır. Bu boşluk aile yuvasının bakımsız kalması, çocuk

ların bakım ve eğitimden mahrum durumda kalmaları hadisesinde ortaya çık

maktadır. Bu meseleyi çözmek için çocuk yuvası, kıreş, çocuk bahçesi v. s. 

gibi çeşitli kuruluşlar yaratmasını düşünmüş olan sanayici topluluklar nihayet 

bu vazifeyi anneden başka kimsenin gerektiği kadar görebilecek durumda 

olmadığını anlamış bulunmaktadır. Bu yüzden bugün batılı sanayici memle

ketlerin hemen hepsinde muayyen sanayi kollarında ve diğer çalışma kuruluş

larında evli kadın ve anne kadınlar için yarım günlük çalışma sistemi uygula

masına geçilmiş bulunulmaktadır. Bu mesele bu şekilde ele alınmak suretiyle 

çözülebilecek yahutta nihai çözümünü bulabilecek bir halde değildir. Yarım 

gün çalışan kadına tabiatıyle yarım günlük kadın ücreti verilmektedir. Kadın 
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geriye kalan yarım gününü cemiyet için zaruri olan yuvasının ve çocuklarının 

bakım ve eğitimi için harcamakta ve yarım günlük çalışmasını bu vazifeyi 

gördüğü için ödenek olarak feda etmektedir. Onun için kadın haklarını kadın 

olarak korumak yoluna girmiş olanlar meseleyi tatmin edici bir şekilde çözül

müş olarak görmemektedirler. Bu meseleyi iki süper memleketteki tezahürü 

ile izah etmek istediğimizde, bir taraftan Amerikada Amerikan kadınlarını 

kurtarma adı altında genç ve münevver kadınlardan teşekkül etmiş olan ce-

yetin programına göz atmamız, diğer taraftan sovyetleşmiş olan memleketlerin 

nüfus gelişiminde ortaya çıkmakta olan kadın iradesinin tezahürünü göz önün

de bulundurmamız gerekmektedir. Amerikalı Kadınlar Cemiyeti, Amerikalı 

kadını erkeklerin elinde eğlence vasıtsı olmaktan kurtarmak, onları hakiki 

insanlıkları ile mütenasip bir hukuki ve fiilî duruma kavuşturmak ve bilhassa 

çalışma alanında erkeklerin bir dolar karşılığı olarak yaptıkları işi kadın olduk

ları için altmış sent ödenekle yapmak mecburiyetinden kurtarmak ve kadın o-

larak doğum meselesini davalarının terazi kefesine atmak gibi meseleleri ileri 

sürmektedir. 

Birleşik Devletlerin eski Cumhur Başkanı Yardımcısı Mr. Humphrey'nın 

şahsi doktoru. Dr. Edgar Berman'ın Demokrat Par t i tarafından kurulan bir 

komisyonda hiçbir zaman bir kadının Birleşik Devletler Cumhur Başkanlığı 

makamını yönetebilecek durumda olamayacağına dair beyanatta bulunması 

şiddetli münakaşaların çıkmasına sebep olmuştur. İtirazcıların başında öte

den beri kadınların seçmen çoğunluğunu teşkil etmeleri motifi ile bir gün bir 

kadının Cumhur Başkanlığı makamına geleceği fikrinin savunucusu demok

rat mebus Mrs. Patsy Mink gelmektedir. Doktor Berman'ın kadın hayatının 

belirli fizyolojik ve psikolojik motifli durumları ile görüşünü delillendirmeye 

çalışması madam Mink tarafından son derece gerici bir düşünce olarak kıy-

metlendirilmiştir. Aynı zamanda feminist cereyanın ileri gelenlerinden Betti 

Friedan tarafından orta çağ düşünüş tarzı olarak nitelendirilmiştir. Münakaşa

ya katılan bir çok doktorlardan hiç biri Berman'ı desteklememişlerdir. Cere

yan eden şiddetli münakaşlar sonunda doktor Berman, komisyondaki vazi

fesinden istifa etmek mecburiyetinde kalmıştır. 

Geçen yıl ağustos ayı içinde Amerikanın çeşitli merkezlerinde kadın 

hakları ile ilgili hareketlerin vuku bulmuş olduğu bilinmektedir. Meselâ, 

Washington'da hükümet müesseselerinde çalışan çok sayıdaki kadın memurlar 

kadın hakları motifi ile bir günlük grev yapmışlardır. Lafayette meydanında 

toplanan binlerce kadın, kadınlara eşit hak istiyoruz diye bağırmışlardır. 

Newyork'ta kadınların özgürlüğe kavuşturulmasını talep eden binlerce kadın 
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nümayiş yürüyüşlerinde bulunmuşlardır. İçlerinden bazıları maruz bulunduk

ları baskının belgesi telakki ettikleri bir takım iç çamaşırlarını çöp tenekelerine 

atmışlardır. H a t t a bazıları niçin erkekler bizim gibi doğum kontrol hapı almı

yorlar diye bağırmışlardır. San Francisco'da binlerce kadın nümayiş yaparak 

ev kadınlığı ve analığa karşı greve başladıklarını açıklamışlardır. Boston'da 

bir çok kadınların doğum kontrolü ile ilgili broşürler dağıttıkları görülmüştür. 

Amerikadaki milli kadın organizasyonu -N. O. W- nun başkanı Mrs. 

Betty Friedan kadınlara seçim hakkının verilmesi hadisesinin ellinci yılı 

münasebeti ile yaptığı bir konuşmada, ikinci sınıf vatandaş olan kadınların 

gerçek hak ve hukuk müsavatını elde etmek için zenciler gibi mücadele etmek 

mecburiyetinde kalacaklarını söylemiştir. O aynı konuşmasında nüfusun % 

51 ni teşkil eden kadınların bir günlük müstehlik grevine baş vurması ile memle

ket iktisadi düzeninin alt üst olabileceğini belirtmiştir. Kadın teşkilatının 

reisi böyle bir çok nazik durumların bulunduğunu bilmekle beraber kadınlara 

itidalli hareketi tavsiye etmektedir. 

Bunlar her düşündüğünü serbestçe söylemek, yazmak ve mücadelesini 

yapmak hak ve selahiyetine sahip olan Amerikalı kadınların kadınlık davası 

ile ilgili tezidir. Şimdi görelim, bugünün bambaşka bir yoldan yürümek sure

tiyle meseleyi sonuçlandırmak isteyen ikinci süper kuvvetin, Sovyet Rusyanın 

kadını ne diyor: Yukarıda belirtildiği gibi o görüşlerini fiili tu tumu ile açık

lamış bulunmaktadır. Rus kadını doğuma paydos demiştir. Zaten o, Amerikalı 

cinstaşları gibi, gördüğü, bildiği ve inandıklarını söz veya yazı ile açıklamak 

imkanına sahip değildir. Fakat, onun ifade tarzı ötekisinden çok daha kuvvet

li ve tesirlidir. 

Bütün gelişmiş ve gelişme yoluna girmiş olan memleketlerin kadın

lığına teşmil edilebilecek mahiyet taşıyan bu iki belirti şunu açıklamak

tadır ki, kadının analık fonksiyonu ile birlikte cemiyetin bekası tehlikeye gir

mektedir. Bu tehlikenin önlenmesi herşeyden ziyade içtimai hayat ve faaliyet 

sahnesinde kadının analığı, analık duygu ve düşüncesi ile birlikte tatmin olu

narak yaşama ve çalışma imkanlarına kavuşturulması ile ancak mümkün ola

caktır. 
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