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Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938). 
(Graphopresse, Amsab-ISG, Gent)
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In de jaren 1920-30 voerde de 
Turkse Republiek heel wat hervor-
mingen door die een impact had-
den op de maatschappelijke posi-
tie van de vrouw. Zo werd in 1924 
het burgerlijk recht geseculari-
seerd, kregen vrouwen betere toe-
gang tot het onderwijs en werden 
ze stemgerechtigd. Lange tijd wer-
den deze hervormingen binnen de 
officiële historiografie geprezen, 
maar vanaf de jaren 1980 veran-
derde dit. Feministische academici 
stelden dat de hervormingen niets 
veranderden aan het patriarchale 
karakter van de samenleving 
en dat de gunstige gevolgen in 
onderwijs en tewerkstelling alleen 
merkbaar waren voor vrouwen uit 
burgerlijke milieus.

Een tweede punt van controverse 
vormt de rol van de vrouwenbewe-
ging in deze hervormingen. Vaak 
wordt gesteld dat zij slechts een 
klein aandeel had in de hervormin-
gen, en dat de rechten niet afge-
dwongen, maar eerder verleend wa-
ren. Mede door de herontdekking 
van primair bronnenmateriaal, 
nemen recente onderzoeken ook 
deze these steeds meer onder vuur. 
De vrouwenbeweging maakte in-
tensief gebruik van de geschreven 
pers om haar standpunten naar 
buiten te brengen, en vanaf de 
vroege 20e eeuw organiseerde ze 
protestacties en meetings. De re-
latie tussen de vrouwenbeweging 
en de staat was vaak gespannen, 
aangezien niet alle eisen van de 
vrouwenbeweging pasten binnen 
het kemalistische denkkader.

Kemalisme en feminisme: 
een ambigue relatie
Feministische perspectieven op de kemalistische 
hervormingen in de vroege Turkse republiek.
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Twee debatten

Vlak na de oprichting van de Turkse Repu-
bliek in 1923 werden een hele reeks her-
vormingen doorgevoerd die een gunstig 
effect hadden voor vrouwen. Zo werd in 
het Burgerlijk Wetboek van 1926 de for-
mele gelijkheid van mannen en vrouwen 
ingesteld en polygynie (huwelijk tussen een 
man en meerdere vrouwen) afgeschaft. Het 
onderwijs werd geseculariseerd en gekop-
peld aan alfabetiseringsprogramma’s, wat 
de toegang van vrouwen tot het onderwijs 
bevorderde. In de jaren 1930 kregen Turkse 
vrouwen stemrecht en het recht om zich 
verkiesbaar te stellen, wat in 1935 leidde 
tot de verkiezing van achttien vrouwen in 
het parlement. Atatürk werd ‘de redder van 
vrouwen’ en ‘de vader van het Oosten’ ge-
noemd wegens zijn rol in de hervormingen.1 
Lange tijd werden de kemalistische hervor-
mingen triomfantelijk bejubeld: ze hadden 
de vrouw bevrijd en geëmancipeerd. Sinds 
de jaren 1980 kwam hierin echter veran-
dering. Parallel aan de Tweede Feminis-
tische Golf in Turkije, groeide het aantal 
feministische academische stemmen die 
de kemalistische hervormingen niet langer 
ophemelden, maar bekritiseerden omwille 
van tekortkomingen, en de oprechte motie-
ven van de staat betwistten.

Recenter ontwikkelde zich ook een twee-
de polemiek: lange tijd werd de geschied-
schrijving gedomineerd door het beeld van 
een passieve vrouwenbeweging die gelijke 
rechten had gekregen en niet verworven. 
Recentere onderzoeken benadrukken ech-
ter dat de Turkse vrouwenbeweging wel 
degelijk een actieve rol heeft gespeeld in 
de hervormingsbeweging. Deze twee ver-
anderingen in het beeld over vrouwen in 
de vroege Turkse Republiek – de meningen 
over de hervormingen, en de agens van de 
vrouwenbeweging – staan centraal in dit 
artikel. Het wil de spanning binnen de his-

toriografie blootleggen, en is derhalve niet 
gebaseerd op archiefonderzoek, maar op 
(overwegend Engelstalige) literatuur.

Doorheen het artikel maak ik meermaals 
gebruik van de term ‘feminisme’. Die ge-
bruik ik in de ruime betekenis van ‘bewe-
gingen voor gelijkheid en emancipatie die 
ijveren voor gelijke rechten en wetshervor-
mingen om de heersende vrouwendiscrimi-
natie te verhelpen’.2 Hierin volg ik de brede 
definitie die Kumari Jayawardena hanteer-
de in haar onderzoek naar feminisme en 
nationalisme in Azië en het Midden-Oosten.

Met het begrip ‘kemalisme’ (ook wel: 
‘Atatürkisme’) verwijs ik naar de officiële 
staatsideologie die werd ontwikkeld onder 
Mustafa Kemal Atatürk, de eerste president 
van de Turkse Republiek. De ideologie om-
vat zes principes: republikanisme, (econo-
misch) statisme, populisme, laïcisme, nati-
onalisme en reformisme.3 In deze bijdrage 
zijn vooral de drie laatste pijlers van belang.

De kemalistische   
hervormingen:   
applaus en kritiek

Van onderwijs tot stemrecht

De kemalistische hervormingen aan het 
begin van de 20e eeuw kennen een voor-
geschiedenis in de Tanzimat, een her-
vormingsgolf in het Ottomaanse Rijk die 
plaatsvond vanaf 1839. De Tanzimat werd 
gekenmerkt door liberale hervormingen die 
de vooruitgang van vrouwen beschouwde 
als een belangrijk element in de ontwik-
keling en modernisering.4 In 1876 kwam 
er een nieuw Burgerlijk Wetboek, dat net 
als het vorige gebaseerd was op de sharia.5 
Naast hervormingen in het leger, de admi-
nistratie en het belastingsysteem, werden 
er ook veranderingen aangebracht in het 
onderwijs. Parallel aan de reeds bestaande 

religieuze scholen, werden er ook staats-
scholen geïntroduceerd. In 1863 werd de 
eerste seculiere meisjesschool gesticht, die 
opleidingen als lerares, verpleegster, vroed-
vrouw, maar ook prestigieuze beroepen als 
advocaat en arts aanbood.6

De geest van de Tanzimat werd verder 
uitgewerkt door de Jonge Turken en het 
Comité voor Eenheid en Vooruitgang in 
de Tweede Constitutionele Periode (1908-
1922). In deze periode ijverden verzets-
groepen met succes voor een herstel van de 
grondwet en een parlement, dat in de 19e 
eeuw na een kort bestaan was afgeschaft. 
In hun proces van nationale consolidatie 
spoorden de Jonge Turken ook vrouwen 
aan om buitenshuis te werken en oplei-
dingen te volgen in het hoger onderwijs. 
In de context van de vele verliezen in de 
Balkanoorlogen (twee op elkaar volgende 
militaire conflicten in de Balkan in de ja-
ren 1912-1913) en de Eerste Wereldoorlog, 
kwamen Ottomaanse vrouwen terecht in 
sectoren die voordien als het exclusieve 
terrein van mannen werden beschouwd.7 

Daarnaast pleitten de Jonge Turken voor 
een secularisering en uitbreiding van het 
onderwijs voor vrouwen.8

De oprichting van de Turkse Republiek 
in 1923 betekende een voortzetting van 
deze hervormingsideeën. Mustafa Kemal 
Atatürk en zijn Republikeinse Volkspartij 
voerden een heel pakket aan algemene – 
westers ogende – hervormingen uit, die 
gelegitimeerd werden aan de hand van de 
‘Turkse geschiedenisthese’. Deze these is 
afkomstig van Ziya Gökalp, die de ideolo-
gische onderbouwing van het kemalisme 
ontwikkelde en zo de moderne hervor-
mingen inzake vrouwenrechten van een 
geschiedkundige legitimatie voorzag. De 
these (m.b.t. vrouwengeschiedenis) luidde 
als volgt: in het pre-islamitisch tijdperk 
genoot de Turkse vrouw dezelfde rechten 
als de man. Na de islamisering en de invloe-
den van het Ottomaanse Rijk verslechterde 
haar situatie echter. De kemalistische her-
vormingen moesten bijgevolg niet worden 
beschouwd als een imitatie van het Westen, 
maar als een terugkeer naar de autochtone, 
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Turkse vrouwen 
stemmen 
voor de eerste 
keer voor de 
gemeente-
raadsverkie-
zingen, 1931. 
(Graphopresse, 
Amsab-ISG, 
Gent)
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‘originele’ Turkse cultuur. Zo verschafte 
deze these niet alleen een sterke legitimatie 
voor de hervormingen, maar creëerde ook 
een eigen Turkse identiteit, los van het Ot-
tomaanse verleden.9

Een eerste belangrijke hervorming be-
trof het nieuwe Burgerlijk Wetboek van 
1926, gebaseerd op het Zwitserse model.10 
Elementen die de nieuwe code civil wij-
zigde, waren onder meer het instellen van 
formele seksegelijkheid voor de wet, in er-
fenissen en getuigenissen; de afschaffing 
van polygynie; een verbod op huwelijken 
bij volmacht; en een minimumleeftijd voor 
een huwelijk.11

In 1924 zorgde een nieuwe wet voor een 
volledige secularisatie van het onderwijs, 
een standaardisering van de curricula, en 
staatscontrole op de scholing. Hoewel ver-
bonden aan enkele beperkingen, werden 
in de lagere scholen jongens en meisjes nu 
samen onderwezen; voor de hogere gra-
den liet de co-educatie aanvankelijk nog 
op zich wachten.12 Daarnaast werden ook 
gratis lessen georganiseerd om het mas-
sale analfabetisme terug te dringen.13Deze 
hervormingen openden mogelijkheden voor 
vrouwen naar het onderwijs toe en bijge-
volg ook naar de werkplaats.14

In de jaren 1930 ten slotte kregen Turk-
se vrouwen stemrecht op het niveau van 
gemeenteraadsverkiezingen (1930) en op 
nationaal niveau (1934), en het recht om 
zich verkiesbaar te stellen.15 In 1935 zetel-
den achttien vrouwen in het parlement (4,5 
procent van alle leden); het hoogste aantal 
in Europa in die tijd.16 Ter vergelijking: in 
België kregen vrouwen slechts volledig 
stemrecht in 1948.

De hervormingen werden toegejuicht 
door zowel de Turkse als de buitenlandse 
pers. Atatürk werd de ‘redder van de vrou-

wen’ en ‘Vader van het Oosten’ genoemd, 
omwille van het voorbeeld dat de Turkse 
Republiek stelde voor het Midden-Oosten.17

Atatürk als ‘redder van    
de Turkse vrouwen’

Veruit de belangrijkste aanhangster van de 
kemalistische staat was Afet Inan, adoptie-
dochter van Atatürk. In 1930 werd ze aan-
gesteld als hoofd van de geschiedeniscom-
missie om de geschiedenis van het Turkse 
volk te onderzoeken. Ze werkte de Turkse 
Geschiedenisthese verder uit (zie hoger) 
en stelde onder meer dat het Turkse volk 
een ‘blank ras’ was dat een groot aandeel 
had bekleed in de ontwikkeling van vroege 
beschavingen in Mesopotamië en Egypte.18 
In haar werken wees ze op de voordelen die 
de kemalistische hervormingen boden aan 
Turkse vrouwen en stimuleerde ze op die 
manier een emancipatorisch bewustzijn 
onder de vrouwen.19

In overeenstemming met de Turkse ge-
schiedenisthese en volledig in de lijn van het 
nationalistisch denkkader, deelde Afet Inan 
de geschiedenis van de Turkse vrouw op in 
drie periodes: voor de islam, na de islam, 
en vanaf de stichting van de Republiek. Ze 
beschrijft hoe vóór de islamisering Turkse 
vrouwen gelijke rechten hadden en bijvoor-
beeld inspraak kenden in politieke meetings, 
oorlogszaken, economische en familiale aan-
gelegenheden. Vanaf de 14e eeuw kende de 

status van vrouwen een achteruitgang, om 
langzaam weer te worden hersteld vanaf de 
Tanzimat-periode. De wetten na 1925 brach-
ten weer gelijkheid voor man en vrouw.20

In A history of the Turkish revolution and 
the Turkish Republic (1981) en The emanci-
pation of the Turkish woman (1962) geeft 
ze een overzicht van het nieuwe Burgerlijk 
Wetboek.21 ‘Het Turkse Burgerlijk Wetboek 
maakte komaf met alle burgerrechtelijke 
verschillen tussen man en vrouw, en maakte 
de vrouw de gelijke van de man, behalve dat 
er voor vrouwen, met het oog op de bescher-
ming van het huwelijk, enkele voorwaarden 
golden.’22 De beperkingen werden door Afet 
Inan gelinkt aan de verantwoordelijkheid 
van de gehuwde vrouw in het bewaren van 
de familie-eenheid.23 Het feit dat de vrouw 
toestemming nodig had voor het uitoefenen 
van een commerciële activiteit, verklaarde 
ze aan de hand van de verantwoordelijkheid 
van de man voor de familiefinanciën. Zelfs 
als de vrouw gerechtelijke toestemming 
genoot, kon haar echtgenoot het haar ver-
bieden in geval van gevaar voor financiële 
verliezen.24

Ondanks haar lovende houding voor de 
staat, wees Afet Inan ook op de moeilijkhe-
den als het aankwam op de wetten om te 
zetten in de praktijk. De dorpsscholen tel-
den slechts een klein aantal meisjes onder 
hun leerlingen, de hoge graad van ongelet-
terdheid kon niet op korte termijn worden 
opgelost en de wetswijzigingen bereikten 
niet alle afgelegen delen van het land.25 Deze 
opmerking is ook terug te vinden in heel 
wat andere werken, zoals dat van Erik-Jan 
Zürcher26 en het onderzoek van Bernard Ca-
poral over de situatie van de Turkse vrouw 
voor en na de hervormingen. Doorheen zijn 
onderzoek benadrukt Caporal voortdurend 
de enorme verschillen tussen de stedelijke 
milieus en het binnenland. De geringe im-
pact van de wetten wijt hij aan de kracht 
van de diepgewortelde tradities, de con-

servatieve oppositie, de isolatie van som-
mige regio’s, de vroege dood van Mustafa 
Kemal Atatürk, de ongunstige economische 
ontwikkelingen en de klassenongelijkheid. 
Niettemin blijft het Turkse verhaal een op-
merkelijke verwezenlijking.27

In een publicatie ter gelegenheid van de 
vijftigste verjaardag van de Onafhankelijk-
heidsoorlog (1920-1922), onderzocht politi-
cologe Suna Kili de kemalistische ideologie. 
Zij stelde ook vast dat met de aanname van 
het Zwitserse Burgerlijk Wetboek de eman-
cipatie van de vrouw een wettelijke realiteit 
was geworden. Daarbij benadrukte ze dat 
de hervormingen weliswaar van bovenaf 
waren opgelegd, maar wel op democrati-
sche wijze waren goedgekeurd door het 
parlement. Hiermee anticipeerde ze als het 
ware op latere kritieken vanuit feministi-
sche hoek (zie verder).28 Behalve het feit dat 
de wetten vaak dode letter bleven, leken de 
onderzoekers nauwelijks noten van kritiek 
te formuleren. 

‘Geëmancipeerd, maar niet bevrijd!’29

Dit veranderde in de jaren 1980 toen er een 
wisselwerking ontstond tussen de toene-
mende aandacht voor gendergeschiedenis 
in het academische veld en de groeiende 
feministische beweging. Het discours over 
de republikeinse hervormingen nam toen 
een stevige bocht. Waar ze voordien werden 
geprezen, werden ze nu het voorwerp van 
kritiek vanuit academische kringen. 

Zo maakten Yeşim Arat en Şirin Tekeli, 
twee belangrijke figuren in de Turkse gen-
derstudies, een kritische analyse van de 
kemalistische hervormingen. Hierin bijge-
vallen door andere onderzoeksters, stelden 
ze dat, hoewel het kemalisme de betrok-
kenheid van vrouwen in de publieke sfeer 
had aangemoedigd, het beleid toch niets 
had gewijzigd aan de patriarchale normen. 
De samenleving bleef de facto conservatief 
wat betreft genderrelaties.30 De ‘paternal 
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Afet Inan (1908-1985), een van 
de adoptiedochters van Atatürk.
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patriarchy’ werd aldus een ‘fraternal pa-
triarchy’, zegt Nükhet Sirman, aangezien 
elke echtgenoot een ‘lord’ werd in zijn ei-
gen huishouden.31 Volgens het Burgerlijk 
Wetboek was de man immers het hoofd 
van de familie en de vertegenwoordiger 
van de huwelijksverbintenis, bepaalde de 
man waar het gezin zich vestigde, moest de 
vrouw toelating vragen om buitenshuis te 
werken, kende alleen de vrouw beperkin-
gen met betrekking tot hertrouwen, en was 
de vrouw verantwoordelijk voor het huis-
houden. Het wetboek institutionaliseerde 
aldus de seksuele arbeidsverdeling en de 
socio-economische afhankelijkheid van 
vrouwen ten opzichte van hun echtgenoot.32

Het strafwetboek, dat was overgenomen 
van het Italië onder Mussolini, stelde on-
der meer dat in geval van verkrachting, het 
feit dat het slachtoffer prostituee was als 
verzachtende omstandigheid kon worden 
ingeroepen. Verder bestrafte het strafwet-
boek overspel erger bij vrouwen dan bij 
mannen, en een man die zijn zus, vrouw, 
moeder of schoonzus ombracht wegens 
‘ongepaste handelingen’ werd niet als da-
der, maar als slachtoffer beschouwd.33 De 
strafwet getuigde ook van het idee dat het 
vrouwenlichaam eigendom was van de man, 
en dat seksuele misdrijven tegen een vrouw 
in feite de eer van de familie aantastten.34 
Een aantal van deze wetsartikelen werd 
afgeschaft na een campagne van de vrou-
wenbeweging in de jaren 1980.

Ondanks deze blijvende aspecten van dis-
criminatie, waren er ook grote verbeterin-
gen voor de formele status van de vrouw. 
Voor beroepen als advocaat en arts scoor-
den Turkse vrouwen met respectievelijk 
19 procent en 15 procent erg hoog in de 
jaren 1970. Waarom Turkse vrouwen net 
succesvol waren in deze sectoren, verklaart 
Yeşim Arat door het vrouwelijke clientèle 
waarvan deze beroepen kunnen genieten 
en de afwezigheid van een door mannen 

gedomineerd instituut. Niettemin stonden 
deze cijfers in schril contrast met het hoge 
aantal ongeletterde vrouwen (50 procent) 
en de genderongelijkheid in rurale gebie-
den, waar per tien jongens slechts twee 
meisjes van secundair onderwijs genoten.35 

Het bestaan van een klein aantal hoog-
opgeleide vrouwen uit de middenklasse 
deed voor politicologe Meltem Müftüler-Bac 
zelfs meer kwaad dan goed doordat het de 
illusie creëerde dat Turkse vrouwen gen-
dergelijkheid hadden bereikt.36 Ze stelt dat 
slechts ‘a few lucky women’ van hoge socio-
economische status van deze rechten kon 
genieten.37 Dit wordt beaamd door een rap-
port van het European Stability Initiative: 
‘De jonge Turkse Republiek was heel trots 
op het stimuleren van een klein groepje 
vrouwen in het onderwijssysteem en het 
publieke leven (…). De voordelen besloegen 
echter alleen een kleine, stedelijke elite.’ 38

Volgens Zehra Arat zag de staat het on-
derwijs voor vrouwen niet als een recht an 
sich, maar als een manier om de kwaliteit 
van de opvoeding van kinderen te verbe-
teren, aangezien moeders daar volgens 
het traditionele rollenpatroon een belang-
rijk aandeel in hadden. Daartoe werd een 
seksegebonden curriculum opgesteld met 
het oog op de opleiding van competente en 
‘moderne’ moeders en huisvrouwen.39 Het 
onderwijs kende dus twee handicaps: het 
was klassegebonden en seksegebonden, 
aangezien goede opleidingen vooral waren 
weggelegd voor vrouwen van goede komaf 
en het curriculum vooral was gericht op 
het voortbrengen van goede moeders en 
echtgenotes.40

Op de arbeidsmarkt werden deze handi-
caps verdergezet. In de jaren 1990 werkte 
86 procent van de vrouwen officieel niet 
buitenshuis – hierbij moet wel gewezen 
worden op het grote aantal vrouwen op 
het platteland die de facto meewerkten 
in het landbouwbedrijf.41 Voor zij die wel 

werkten, gold economische noodzaak als 
hoofdreden, zegt Arat. In tegenstelling tot 
wat soms wordt geopperd, bracht tewerk-
stelling voor de meeste vrouwen dus geen 
empowerment of emancipatie met zich mee. 
Dit gold echter niet voor vrouwen van goede 
komaf die hoogstaande jobs konden uitoefe-
nen en in staat waren om andere vrouwen 
in te huren om huishoudelijk werk te ver-
richten. Zij zagen hun werk wel degelijk als 
een vorm van empowerment. Arat besluit 
niettemin dat een toename aan werkende 
vrouwen en een verbetering van hun posi-
tie en werkomstandigheden, tewerkstel-
ling wellicht aantrekkelijker zou maken 
en vrouwen zou sterken in het nemen van 
autonome beslissingen over familiezaken 
en het huishouden.42

Een ander punt van kritiek is de betwis-
ting van de oprechtheid van de bedoelingen 
van Mustafa Kemal Atatürk. Vrouwenrech-
ten waren immers een belangrijk symbool 

in de modernisering van de Republiek, de 
breuk met het Ottomaanse verleden en de 
creatie van een Republikeins burgerschap.43 
Het hoofddoel voor Atatürk was volgens El-
van Özdemir niet om een verbetering van de 
vrouwenrechten te verwezenlijken, maar 
om de nieuwe Republiek dichter bij zogehe-
ten ‘geciviliseerde’ naties te krijgen.44 Zehra 
Arat gaat zelfs zo ver om te zeggen dat de 
kemalistische hervormingen ‘bedoeld wa-
ren om weinig te bereiken in het veranderen 
van de situatie voor vrouwen.’ 45

Şirin Tekeli stelde in de vroege jaren 1980 
dat de toegekende rechten een symboli-
sche betekenis hadden in de strijd van de 
Republikeinse Partij tegen de islamitische 
oppositie, en dat het een strategische zet 
was van Mustafa Kemal om zich af te zetten 
tegen de opkomende fascistische regimes 
in Italië en Nazi-Duitsland. Hoewel andere 
eisen van vrouwenorganisaties geen gehoor 
vonden, werd stemrecht volgens Tekeli wel 
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Een groot aantal vrouwen in Turkije werkt mee in het landbouwbedrijf.      
Op de foto: paprikapluksters in Turkije, 2009. Foto: Adrie den Besten
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verleend omwille van de gevoeligheid van 
Mustafa Kemal Atatürk voor het imago van 
de Turkse Republiek in het Westen. Boven-
dien kregen vrouwen politieke rechten in 
een tijd waarin er geen vrije verkiezingen 
waren toegestaan: de kandidatenlijst van 
de Cumhuriyet Halk Partisi (Republikeinse 
Volkspartij) was de enige kieslijst (naast 
zestien onafhankelijke kandidaten) en de 
achttien vrouwen die in 1935 in het par-
lement zetelden, waren stuk voor stuk 
uitgekozen door Mustafa Kemal Atatürk 
omwille van hun volgzaamheid en trouw 

bals. Ongeacht dat laatste bleef de seksuele 
moraal toch onaangetast: het doel van de 
sluier bleef behouden in de nieuwe (offici-
euze) kledijvoorschriften, stelt Durakbaşa 54

Ondanks de kritieken die uit de analy-
ses voortkomen, ziet Yeşim Arat ook een 
belangrijk positief effect van de hervor-
mingen. Het was net omwille van de mo-
gelijkheden die waren gecreëerd in de ja-
ren 1920 en 1930 dat vrouwen in de jaren 
1980 in staat waren om te protesteren. De 
jongere generatie van feministes − vaak 
hoogopgeleide vrouwen − beschouwde de 
hervormingen als vanzelfsprekend en kon 
ze kritischer evalueren.55

De Turkse vrouwenbeweging

Met de gewijzigde visie over de hervormin-
gen, evolueerde ook de zienswijze over de 
rol van de vrouwenbeweging. Om de ver-
schillende visies tegenover elkaar te plaat-
sen, is het aangewezen om niet alleen de 
vrouwenbeweging zelf te behandelen, maar 
ook haar relatie met het nationalisme.

Feminisme en nationalisme

Lois West definieert feministische nationa-
listische bewegingen als ‘sociale bewegin-
gen die tegelijk vrouwenrechten en rechten 
voor nationalisten eisen, binnen een varië-
teit aan sociale, economische en politieke 
contexten’.56 Ze onderscheidt drie types van 
zulke bewegingen: historische nationale be-
vrijdingsbewegingen, bewegingen tegen het 
neokolonialisme en ten slotte interne bewe-
gingen voor identiteitsrechten. De wissel-
werking tussen feminisme en nationalisme 
gaat vaak gepaard met een herdefiniëring 
van de publiek/private sferen, niet meer als 
binair en exclusief, maar als complementair. 
Hierdoor krijgt werk en de staat (publieke 
sfeer) geen prioriteit boven familierecht 
en de vrouwenkwestie (private sfeer): ze 
worden tegelijkertijd aangepakt.57
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aan zijn principes.46 Yeşim Arat meent zelfs 
dat het stemrecht bewust in twee fasen is 
verleend zodat de staat tweemaal aan de 
buitenwereld kon tonen dat ze begaan was 
met vrouwenrechten.47

Ondanks de zelfverklaarde steun voor 
vrouwenrechten, was de houding van de 
staat ten opzichte van onafhankelijke vrou-
wenorganisaties niet altijd even tolerant. 
Eisen die de vrouwenbeweging zelf naar 
voor schoof, werden genegeerd, en het re-
gime ondersteunde de vrouwenbeweging 
alleen wanneer ze geen kritiek op de re-

gering uitte en in zoverre het paste in het 
kemalistische ideeëngoed.48 De relatie tus-
sen de vrouwenbeweging en de staat komt 
later in het artikel aan bod.

Een laatste punt van kritiek ent zich op 
de seksualiteit. Onderzoek(st)ers als Nilufer 
Göle, Sibel Erol, Zehra Arat, Durakbaşa, en 
Meltem Müftüler-Bac stellen zich vragen bij 
het prototype van de Republikeinse vrouw, 
door Sibel Erol omschreven als ‘een wezen 
zonder lichaam of sekse’.49 Hoewel vrouwen 
gestimuleerd werden om te studeren en 
hun rol op te nemen in de publieke sfeer, 
mochten ze geen bedreiging vormen voor de 
publieke moraal.50 Deniz Kandiyoti stelt dat 
de sluier vervangen werd door een ‘symbo-
lisch schild’ dat zich manifesteerde in kort 
haar, een uniform dragen, geen maquillage 
enz.51 In ruil voor hun ‘bevrijding’ moesten 
vrouwen dus in de publieke sfeer hun vrou-
welijkheid en individualiteit onderdruk-
ken om te bewijzen dat ze geen bedreiging 
vormden voor de publieke moraal.52

Maar anderzijds werden vrouwen ook 
aangemoedigd om deel te nemen aan 
schoonheidswedstrijden en bals. Ze be-
kleedden bijvoorbeeld een plaats in het ‘ten-
toonstellingsschip’ Karadeniz dat Kemal 
Atatürk in 1926 langs Europese havens liet 
voeren zodat Europa kon kennismaken met 
het moderne Turkije. De Turkse journaliste 
Bedia Arseven die aan boord van het schip 
was, schreef over de grote verbazing van 
de westerse bezoekers bij het zien van de 
‘moderne’ kledij en de haardracht van de 
Turkse vrouwen.53

De vrouwelijke kemalistische identiteit 
was dus meervoudig. Durakbaşa ontwaarde 
vier conflicterende identiteiten. De nieuwe 
vrouw moest een hoogopgeleide professio-
nele vrouw zijn, en ook sociaal geëngageerd. 
Daartegenover staat de ‘biologische vrouw’ 
met verantwoordelijkheidszin voor haar ta-
ken als moeder en echtgenote, en ‘de vrou-
welijke vrouw’ die mannen onderhoudt op 

Vrouwen werden ook 
aangemoedigd om 
deel te nemen aan 
schoonheidswedstrijden. 
Op de foto: Keriman Halis, 
Miss Turkije en Miss World 
in 1932.
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Tijdens de Balkan- en Onafhankelijk-
heidsoorlog zien we een eerste voorbeeld 
van zo’n beweging. uit de nationalistische 
verzetsbeweging kwamen autonome vrou-
wenverenigingen voort, en bovendien kwa-
men voor de nationale kwestie vrouwen uit 
alle lagen van de maatschappij op straat.58 
In de oorlogsperiodes namen vrouwen al-
lerlei rollen in de publieke sfeer op zich, 
zoals functies in de zorgsector, en in de 
voedsel- en textielindustrie. De caritatieve 
vrouwenorganisaties die reeds bestonden 
voor de oorlog, kenden na de oorlog een 
politisering.59 Daarnaast organiseerden de 
vrouwen openbare meetings en protestac-
ties tegen de bezetting door buitenlandse 
soldaten, en sommige vrouwenorganisaties 
verschaften ook militaire hulp. Enkele vrou-
wen, waaronder schrijfster Halide Edib, 
kregen een militaire rang toegekend. De 
figuur van de zeventigjarige Fatma Çavuş 
die op haar rug munitie aanvoerde, ver-
werd na de oorlog tot een nationale mythe, 
naast andere Anatolische volksvrouwen die 
werden geroemd omwille van hun rol in de 
oorlog.60 In dit opzicht werkte nationalisme 
stimulerend voor het feminisme.

Toch wijst Sheila Rowbotham erop dat dit 
doordringen van vrouwen in de publieke 
sfeer in veel gevallen niet voortkwam uit 
een individueel recht op emancipatie, maar 
eerder omdat de staat de vrouwen nodig 
had in de verzetsstrijd. Bovendien gaat het 
einde van de oorlog (en dus het einde van 
de uitzonderingssituatie) vaak gepaard 
met een terugkeer naar de vooroorlogse 
genderrollen 61, zoals ook het geval was in 
de Turkse Republiek.62

Daarnaast stelt Kumari Jayawardena 
dat vrouwenrechten weliswaar vaak on-
derdeel vormden van een nationalistisch 
programma in de onafhankelijkheidsstrijd 
tegen het westers imperialisme, maar dat 
dit ook tot conflicten leidde. Hoewel de 
vrouw de belichaming moest worden van 

het moderne, mocht ze in het kader van de 
nationale identiteit ook niet alle elementen 
van de traditionele cultuur verloochenen. 
De vrouw moest dus zowel modern als tra-
ditioneel zijn. Dat manifesteerde zich in 
het installeren van enerzijds een systeem 
van stabiele, monogame en nucleaire fami-
lies met hoogopgeleide vrouwen zoals die 
werden geassocieerd met vooruitgang en 
de burgerlijke ideologie, en anderzijds de 
waarborg dat vrouwen hun traditionele 
ondergeschikte positie zouden behouden.63 
De ‘vooruitgang’ werd dus anders ingekleed 
voor mannen dan voor vrouwen, en het is 
opvallend hoe de belangen van de man en de 
staat elkaar vaak vonden in de invullingen 
van zowel modernisering als traditie, zegt 
Rowbotham.64

Conflicten tussen het nationalisme en het 
feminisme kwamen vooral tot uiting na de 
oorlog. Waar strijdende vrouwen tijdens de 
oorlog positief werden geassocieerd met 
de pre-Ottomaanse Turkse vrouwen, over-
eenkomstig de Turkse Geschiedenisthese, 
werd de intrede van vrouwen in het leger 
na de stichting van de Republiek bemoeilijkt. 
De belangrijkste verpersoonlijking van dit 
conflict was Sabiha Gökçen, ’s werelds eerste 
vrouwelijke gevechtspilote, en een andere 
adoptiedochter van Atatürk. Ze werd ge-
huldigd door de kemalistische staat, maar 
moest tegelijkertijd smeken om in de jaren 
1930 heuse gevechtsmissies te mogen uit-
voeren. Door haar teleurstelling omwille 
van de weigering van de staat om ook andere 
vrouwelijke soldaten toe te staan in het leger, 
leunde ze steeds meer aan bij het feminisme. 
Ze associeerde haar militaire activiteiten 
niet langer met de plicht voor de staat, maar 
met een veld waarin vrouwen dezelfde rech-
ten zouden hebben als mannen.65

Een ander voorbeeld waarin nationalisme 
en feminisme in conflict raakten, waren 
de internationale contacten met westerse 
vrouwenrechtenorganisaties, zoals de In-

ternational Alliance of Women (IAW). De 
vrouwen uit het Midden-Oosten moesten 
een balans zoeken tussen hun loyaliteit 
aan het feminisme, dat hamerde op de 
grensoverschrijdende solidariteit tussen 
vrouwen, en het nationalisme, dat ook uit-

drukking gaf aan antikoloniale gevoelens. 
De internationale congressen werden vaak 
door westerse vrouwen gedomineerd en 
deze stonden weigerachtig tegenover de eis 
voor onafhankelijkheid die werd opgewor-
pen door vrouwenorganisaties uit het Mid-
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Sabiha Gökçen (1913-2001), de eerste vrouwelijke gevechtspilote in Turkije,     
en een andere adoptiedochter van Atatürk.
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wen unie) nog eens opdeelt in drie perio-
des: de vroege periode van de Ottomaanse 
vrouwenbeweging (1868-1908), de vrou-
wenbeweging in de Tweede Constitutionele 
Periode (1908-1922) en die ten tijde van 
de Republiek (1923-1935). Mijns inziens 
is vooral de Tweede Constitutionele Peri-
ode een belangrijk breukmoment. Waar de 
vrouwenbeweging zich vóór 1908 vooral 
toespitste op publicaties, het ontwikkelen 
van standpunten en interne vorming, on-
dernam ze na de revolutie meer acties om 
haar visies aan de maatschappij bekend 
te maken.

Veruit het belangrijkste medium voor de 
Ottomaanse vrouwenbeweging was het 
tijdschrift. Het eerste vrouwentijdschrift 
werd opgericht in 1869, en omstreeks 1923 
bestonden er zo’n veertigtal verschillende 
bladen. Aanvankelijk werden ze beheerd 
door mannen, gezien vrouwen in het Otto-
maanse Rijk een beperkte invloed hadden 
in de sociale en politieke sfeer. Bekende 
tijdschriften waren onder meer Terakki-i 
Muhaderat (De vooruitgang van Moslim-
vrouwen) en Hanımlara Mahsus Gazete 
(Vrouwenkrant). Het meest radicale en 
onafhankelijke blad was Kadınlar Dünyası 
(De wereld van vrouwen). De redactie be-
roemde zich erop dat ze alleen vrouwen 
toeliet: ‘Totdat onze rechten wettelijk 
zijn erkend, totdat mannen en vrouwen 
elkaars gelijke zijn in elk beroep, tot dan 
zal Kadınlar Dünyası geen mannen toela-
ten op haar bladzijden.’ 67 Anders dan het 
merendeel van de tijdschriften, bestond 
de redactie uit vrouwen uit verschillende 
lagen van de samenleving, was er ook een 
Franstalige rubriek ingevoegd bij bepaalde 
nummers, en publiceerde het blad boven-
dien veel lezersbrieven die actuele thema’s 
bediscussieerden. Het opschrift op de cover 
luidde dat het blad ‘voor de verdediging 
[was] van de rechten en voordelen van 
vrouwen, zonder enige discriminatie van 

den-Oosten. De Turkse pers beschuldigde 
de Turkse Vrouwen unie van verraad nadat 
die in 1935 een internationaal congres had 
georganiseerd dat als voornaamste eis het 
pacifisme naar voor schoof (zie verder). 

De spanningen in deze internationale 
congressen waren vaak minder aanwezig 
op de zogenaamde ‘Oosterse Congressen’, 
waar uitsluitend vrouwenorganisaties van 
het Midden-Oosten aanwezig waren. Op de 
twee congressen in 1930 en 1932 waren 
afgevaardigden van de Turkse Republiek 
aanwezig. Op deze Oosterse Congressen 
vonden de vrouwenbewegingen meer aan-
sluiting met elkaar door hun gelijkaardige 
ervaringen met het nationalisme en kolo-
nialisme en probeerden ze een autonome 
vrouwenbeweging te creëren, die welis-
waar banden had met hun vaderland en de 
westerse vrouwenbeweging, maar wel de 
onafhankelijkheid behield. 66 Deze – soms 
gespannen – wisselwerking tussen nationa-
lisme en feminisme concretiseerde zich in 
verscheidene organisaties, acties en stand-
punten van de vrouwenbeweging.

De Ottomaanse en vroeg  
Republikeinse Vrouwenbeweging

In het liberalere klimaat van de Tanzimat 
ontstonden in de tweede helft van de 19e 
eeuw verscheidene vrouwenorganisaties 
in het Ottomaanse Rijk. Vanaf het begin 
van de 20e eeuw vonden meerdere acties 
plaats, waarin de Volkspartij voor Vrouwen 
en de Turkse Vrouwen unie optraden als 
belangrijke initiatiefnemers. 

Wat betreft de periodisering van de 
Turkse vrouwenbeweging, volg ik yaprak 
Zihnioğlu, die de periode van 1868 (de pu-
blicatie van het eerste vrouwentijdschrift) 
tot 1935 (ontbinding van de Turkse Vrou-
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In 1937 werden vrouwen verplicht militaire taken 
uit te voeren. (Graphopresse, Amsab-ISG, Gent)
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sekse of religie’.68 uit het tijdschrift kwam 
ook een vereniging voort die concrete ac-
ties ondernam in overeenstemming met de 
principes van het tijdschrift.69

Over de inhoudelijke standpunten die de 
vrouwenbeweging aannam, variëren de 
meningen van academici. Volgens Safarian 
beperkte het vroege Turkse feminisme zich 
tot protest tegen verouderde wetten en de 
onderdrukking van de vrije meningsuiting. 
De eis voor stemrecht ontbrak.70 Volgens 
Nükhet Sirman kan er zelfs niet echt gespro-
ken worden over ‘feminisme’ aangezien de 
vrouwen geen vraagtekens plaatsten bij het 
patriarchale karakter van de samenleving 
en bij hun rol als moeder en echtgenote.71 
Voor Feroz Ahmad waren de belangrijkste 
thema’s voor de burgerlijke vrouwen gelijke 
rechten in het huwelijk, echtscheiding en 
erfrecht 72 en Tekeli wijst op de aandacht 
voor polygynie 73. Al-Ali, die de Turkse en 

Egyptische vrouwenbeweging vergeleek, 
spreekt niettemin over een ‘opkomend 
feministisch bewustzijn’ 74 dat blijkt uit 
de tijdschriften en eisen die evolueerden 
vanuit een islamitisch naar een seculier 
denkkader. Nog een stap verder gaat Serpil 
Çakır. De Ottomaanse vrouwenbeweging 
zou wel degelijk aanspraak hebben gemaakt 
op politieke rechten zoals het stemrecht 75 
en recht op gelijk loon voor gelijk werk.76 

uit artikels en lezersbrieven van de Otto-
maanse vrouwenbeweging, maakte Serpil 
Çakır op dat vrouwen zich bewust waren 
van het universele karakter van de vrou-
wenkwestie, zonder evenwel hun eigen 
cultuur te verloochenen.77 De eis voor mo-
dernisering van de kledij werd bijvoorbeeld 
gekoppeld aan die voor een nationaal kle-
dingvoorschrift en het gebruik van binnen-
landse producten om de balans te houden 
tussen de westerse impact en de nationale 

identiteit.78 Enkele programmapunten van 
de vereniging achter Kadınlar Dünyası wa-
ren een gemeenschappelijke kledingstijl 
voor vrouwen creëren, in overeenstemming 
met de islam, maar praktischer van aard; 
werkplaatsen voor vrouwen openen, om 
enerzijds de nationale economie te steu-
nen, maar ook om vrouwen de kans te bie-
den hun capaciteiten te ontwikkelen; en 
de toegang voor vrouwen tot onderwijs.79 
De vrouwentijdschriften bevatten ook ru-
brieken waarin vrouwen klachten uitten 
over situaties als polygynie, gearrangeerde 
huwelijken, de ongelijke rechten in geval 
van echtscheiding en de rol van en omgang 
met de echtgenote.80

Taali-Nisvan, een andere vroege vrou-
wenvereniging in Istanbul, organiseerde 
Engelse en Franse lessen, openbare lezin-
gen en sessies over het huishouden, kin-
deropvoeding, en later ook over verpleeg-
kunde. Vrouwen die voor het eerst buitens-
huis werk zochten, konden hier terecht voor 
ondersteuning. De bekende schrijfster en 
activiste Halide Edib werkte bij Taali-Nis-
van. Ze spreekt in haar memoires over een 
‘feministische tendens’ die in de club hing, 
maar de leden legden de nadruk eerder op 
het filantropische aspect. Zo richtte de ver-
eniging tijdens de Balkanoorlog in 1912 een 
bescheiden ziekenhuis op en zamelde geld 
in voor vluchtelingen.81

In de Tweede Constitutionele periode 
(1908-1922) breidde de vrouwenbewe-
ging haar actieterrein uit naar de straat, 
en de grotere aanwezigheid van vrouwen 
in de publieke sfeer veroorzaakte poli-
tieke onrust. Acties met betrekking tot de 
vrouwenkwestie besloegen een waaier aan 
deelaspecten en verkregen een groeiende 
politieke betekenis.82 In 1911 vonden onder 
leiding van Fatma Nesibe de zogenaamde 
‘Witte conferenties’ plaats; een reeks van 
conferenties over de vrouwenkwestie 
waaraan vooral vrouwen uit de midden-

klasse deelnamen. Nesibe stelde scherp dat 
in de ogen van de samenleving vrouwen 
niets meer waren dan ‘a tool of pleasure’ 
voor mannen.83 Twee jaar later werd een sit-
in georganiseerd, die door Al-Ali de ‘eerste 
feministische activiteit’ wordt genoemd.84 
In stedelijke milieus kwam er ook steeds 
meer protest tegen de seksesegregatie in 
bussen, theaters en andere publieke ruim-
tes. In 1913 werd de vijfde verjaardag van 
de Grondwet van 1908 door de vrouwen-
beweging ‘de nationale dag van de man’ 
genoemd als respons op het gebrek aan 
gelijke politieke en sociale rechten.85

Ook het recht op werk bleef niet onbe-
sproken. Müdafaa-i Hukuk-u Nisvan, de 
vereniging achter het tijdschrift Kadınlar 
Dünyası organiseerde een protestactie te-
gen een telefoonmaatschappij die weigerde 
om vrouwen in dienst te nemen. De organi-
satie richtte ook een kantoor op voor naai-
sters om het belang van de economische 
onafhankelijkheid van vrouwen in de verf te 
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De vereniging Müdafaa-i Hukuk-u Nisvan, de organisatie achter het tijdschrift Kadınlar Dünyası, rond 1913. 

Halide Edib (1882-1964), bekende schrijfster en 
medeoprichtster van Taali Nisvan. 
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zetten en hield een actie rond de deelname 
van vrouwen aan politiek.86

Niet onbelangrijk is ook de steun die de 
vrouwen kregen van mannelijke denkers. 
Salahaddin Asim bijvoorbeeld zag de hoofd-
doek en religie als belangrijkste obstakel 
voor de emancipatie en beschouwde de 
uitsluiting van vrouwen van het sociale le-
ven en hun reductie tot seksuele objecten 
als de basis van de economische, sociale en 
culturele problemen van de Ottomaanse 
samenleving. Celal Nuri Ileri beschouwde 
vrouwenrechten als een stap in de algemene 
vooruitgang en ook Halit Hamit was voor-
stander van politieke rechten voor vrou-
wen.87 Toch kwam er ook oppositie, voor-
namelijk uit conservatief-religieuze hoek, 
die de eisen van de vrouwen verbond aan 
een westerse invloed en dit beschouwde als 
een bedreiging voor de culturele identiteit.

Tijdens de Balkanoorlog en de Onafhan-
kelijkheidsoorlog bereikten de activiteiten 

van vrouwenorganisaties een hoogtepunt. 
Van de 51 organisaties die zich bezighiel-
den met acties in verband met de oorlog 
waren er 16 in handen van vrouwen – voor 
Gözdasoğlu Küçükalioğlu een indicator van 
de toenmalige zichtbaarheid van vrouwen 
in de sociale en publieke sfeer.88 De Ana-
tolische Vrouwenassociatie voor patriot-
tische verdediging ondersteunde de oorlog 
en organiseerde protestacties in Istanbul. 
Die getuigden van een groeiende stem van 
de vrouwen in de publieke sfeer en het na-
tionalistische ideeëngoed.89 De ervaringen 
die vrouwen opdeden in de oorlogstijden 
politiseerden de beweging.90

In 1923 richtte de feministische schrijf-
ster Nezihe Muhiddin de Kadınlar Halk 
Fırkası (Volkspartij voor Vrouwen) op om 
politieke en sociale rechten voor de vrouw 
te verwezenlijken. Op een meeting die on-
toegankelijk was voor mannen werd de 
nood aan nieuwe vrouwenrechtenorgani-
saties besproken en het burgerlijk recht 
geëvalueerd.91 Op die manier wilde de partij 
een stem hebben in de toekomstige aanpas-
singen van het Burgerlijk Wetboek. De staat 
verbood deze partij echter, om redenen die 
tot op de dag van vandaag onduidelijk zijn.92

De partij werd al snel heropgericht on-
der de naam Türk Kadınlar Birliği (Turkse 
Vrouwen unie) en telde onder haar leden 
schrijfsters, juristes, artsen en onderwijze-
ressen. De unie ijverde actief voor vrouwen-
stemrecht en andere burgerlijke, politieke 
en sociale rechten. In 1925 bevatte haar 
programma onder meer de eis voor meer 
wettelijke bescherming van vrouwen en 
kinderen (bv. ingeval van echtscheiding en 
buitenshuis werk) en een verbod op alco-
hol, gokspelen en prostitutie uit wanhoop. 
Om meer vrouwen uit verschillende lagen 
van de bevolking te betrekken, vroeg Ne-
zihe Muhiddin tevergeefs toestemming om 
de bijeenkomsten te laten doorgaan in de 
moskee, die immers ook frequent bezocht 

werd door vrouwen uit lagere sociale klas-
sen.93 Toen in 1925 onverwacht een parle-
mentszetel vrij kwam, greep de unie deze 
gelegenheid aan om de eis voor stemrecht 
drukkender te maken en schoof een kan-
didate naar voor om de belangen van de 
vrouwen te beschermen. Deze eisen werden 
spottend onthaald in de media. 94

De Turkse Vrouwen unie affilieerde zich 
met de International Alliance of Women 
(IAW). De unie werd uitgenodigd voor 
het IAW-congres in Parijs in 1926 (maar 
stuurde geen afgevaardigde) en droeg bij 
tot de verspreiding van de ideeën van het 
internationaal feminisme door publicaties 
in haar tijdschrift. In 1935 ontving de unie 
het twaalfde IAW-congres in Istanbul. Het 
congres stelde zich twee doelen: vrijheid 
voor vrouwen en vrede voor de mensheid. 
Dit laatste thema werd omschreven in een 
pacifistisch manifest dat pleitte voor ont-
wapening en opkwam tegen nationalisme. 
Dit viel niet in goede aarde bij de meeste 
afgevaardigden van (ex-)kolonies en ook 
niet bij Mustafa Kemal Atatürk, die de pa-
cifistische strekking afkeurde.95

Tijdens haar bestaan werd de Turkse 
Vrouwen unie meermaals bekritiseerd in 
de pers omwille van haar elitair karakter; 
ze zou de voeling met gewone arbeiders-
vrouwen verloren hebben. Daarnaast werd 
haar culturele authenticiteit in vraag ge-
steld, en zou ze een gevaar vormen voor 
de nationale solidariteit.96 In 1927 werd 
de unie beschuldigd van corruptie en werd 
haar tijdschrift verboden. Nezihe Muhiddin 
werd vervolgd, wellicht omwille van haar 
internationale gezindheid.97

In 1935, vlak na het IAW-Congres, werd 
de unie ontbonden. De officiële verklaring 
luidde dat de emancipatie voltooid was en 
er dus geen nood meer was aan een onaf-
hankelijke vrouwenorganisatie.98 De ware 
reden leggen veel vrouwen bij de staat, 
die zich zorgen maakte om de grote on-

afhankelijkheid die de vrouwenbeweging 
had gekregen en die de vrouwenkwestie 
alleen ondersteunde in zoverre die de Re-
publikeinse ideologie omarmde en geen 
kritiek op de staat uitte.99 De opheffing 
van de Turkse Vrouwen unie markeerde 
het einde van de eerste fase van de Turkse 
vrouwenbeweging.

‘Symbolische pionnen’? 100

Lange tijd werd de kemalistische staat ge-
roemd omwille van zijn voortrekkersrol in 
de wetshervormingen. Afet Inan, die − zoals 
we voordien zagen − een fervent aanhang-
ster was van de kemalistische hervormin-
gen, wijst Mustafa Kemal Atatürk aan als 
voornaamste actor in het hervormings-
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Nezihe Muhiddin (1889-1958) (uit: Revolution 
without women: Nezihe Muhiddin, Women’s 
People’s Party and The Union of Turkish 
Women), İstanbul: Metis, 2003, p. 31)

De Anatolische Vrouwenassociatie voor 
patriottische verdediging, 1919.
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proces. Zo lezen we in haar Emancipation 
of the Turkish woman dat ‘de man die ver-
antwoordelijk was voor alle hervormingen 
in Turkije, Kemal Atatürk was, geholpen 
door intellectuele mensen met kennis van 
zaken rond hem.’ 101 Ondanks de grote rol 
die ze Mustafa Kemal Atatürk toedichtte, 
hechtte ze ook veel belang aan haar eigen 
aandeel in de wetshervormingen inzake 
stemrecht. Toen een van haar studenten 
er in een les over verkiezingen op wees dat 
vrouwen niet stemgerechtigd waren, voelde 
ze zich nadien ‘verontrust’. Op advies en 
met goedkeuring van Atatürk werkte ze 
een wetsartikel uit dat vrouwen stemrecht 
zou geven.102 Volgens Yeşim Arat getuigt dit 
voorval op zich van een bewuste agens. 
Afet Inan gaf het proces immers duidelijk 
weer vanuit haar eigen perspectief en be-
nadrukte ook haar invloed op Atatürk.103

Behalve haar eigen rol en die van Atatürk, 
vermeldde Afet Inan ook andere vormen 
van actie door vrouwen. Zo heeft ze het over 
het ‘passieve verzet’ tegen het dragen van 
een sluier in openbare ruimtes en de sekse-
segregatie in het openbaar vervoer. De pe-
riode van de Onafhankelijkheidsoorlog ziet 
ze als bijzonder belangrijk voor vrouwen, 
gezien hun deelname aan nationalistische 
protestacties in Istanbul, aan caritatieve 
organisaties, hun buitenshuis werk door de 
oorlogsnoden en hun rol in de oorlog zelf.104 
De rechten die onmiddellijk na de onafhan-
kelijkheid werden toegekend, zouden een 
vorm van beloning zijn.105

Opvallend is dat Afet Inan wel haar eigen 
agens benadrukt, maar in haar opsomming 

LAuRA NyS

Betoging voor vrouwenstemrecht, 
Istanbul, ongedateerd. (IISG, Amsterdam)

Lady Astor spreekt als vertegenwoordigster van de Britse vrouwen in het yildiz Paleis in Istanbul. 
Vermoedelijk op het twaalfde congres van de International Alliance of Women, in 1935.    
Foto: M. Leiseroff (Amsab-ISG, Gent)
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van deze acties geen melding maakt van 
figuren als Halide Edib, Nezihe Muhiddin 
en de Turkse Vrouwen unie, die, zoals we 
zagen, niet altijd een goede relatie hadden 
met de staat. Haar discours over haar ei-
gen aandeel werd overigens overgenomen 
door uNESCO, die Afet Inan in het voor-
woord omschrijft als ‘een vrouw die een 
toonaangevende rol speelde in deze sociale 
revolutie’.106

Sabiha Gökçen droeg eveneens bij tot het 
beeld van de kemalistische staat als enige 
actor in het proces. Zoals we voordien za-
gen, moest ze aanvankelijk worstelen voor 
haar positie in het leger. Toch minimali-
seerde ze in haar autobiografie de agency 
van vrouwen – inclusief zichzelf.107

In recentere publicaties zien we hoe de 
verwijzing naar het gebrek aan vrouwe-
lijke agency minder sterk gebeurt. Sibel Erol 
bijvoorbeeld erkent het bestaan van vrou-
wenrechtenorganisaties in de Ottomaanse 
en Republikeinse periode, maar zegt dat de 
wetshervormingen het ontstaan van een 
‘echte’ vrouwenbeweging verhinderde. 
Wat ze bedoelt met een ‘echte’ vrouwen-
beweging is onduidelijk, maar het lijkt een 
beweging te zijn op initiatief van ‘vrouwen 
die voor zichzelf spreken, eerder dan door 
mannen die het vrouwenbeeld manipu-
leren voor hun eigen politieke agenda’.108 

Bij Yeşilyurt Gündüz lezen we dat de twee 
eerste fases van de vrouwenbeweging in 
Turkije rechten inhielden die werden toege-
kend in respectievelijk de Tanzimat-periode 
en door de kemalistische staat, maar dat 
de derde fase er kwam op initiatief ‘van de 
Turkse vrouwen zelf ’. Hiermee lijkt ze te 
suggereren dat de voorgaande fases er niet 
op initiatief van vrouwen zelf kwamen.109

Sommige academici erkennen het belang 
van bepaalde vrouwenorganisaties en ac-
ties, maar betwisten de politieke aard en 
impact van de vrouwen. Voor Safarian had-
den de Ottomaanse vrouwenverenigingen 

vooral een culturele en onderwijzende aard 
en stonden zij los van eisen voor de sociale 
status van de vrouw. Bijgevolg mogen ze 
niet overschat worden,110 en zoals we zagen 
stelde Nükhet Sirman dat de vrouwenorga-
nisaties niet ‘feministisch’ kunnen worden 
genoemd (zie hoger).

Ook bij andere onderzoekers lezen we dat 
de voornaamste progressieve maatregelen 
ten gunste van vrouwen werden ‘verleend’ 
eerder dan afgedwongen. De afwezigheid 
van een sociale beweging wordt door Ner-
min Abadan-unat verklaard door de strak-
ke, gecentraliseerde staatsstructuur van 
het Ottomaanse Rijk die geen ruimte toe-
liet voor pluralistische sociale structuren. 
Met betrekking tot het stemrecht schrijft 
ze dat die vraag aanvankelijk ‘aarzelend’ 
werd geopperd, om tijdelijk te verwateren 
tot ze uiteindelijk werd toegekend.111Het 
feministisch bewustzijn dat vrouwen ont-
wikkelden, is bovendien in de eerste plaats 
afkomstig van het gedachtegoed van Mus-
tafa Kemal Atatürk en zijn dichte omgeving, 
en bleef lang beperkt tot de intelligentsia, 
schrijft ze.

Strijd

A.G. Altınay schrijft dat Turkije een lange 
traditie kent van een nationalistisch dis-
cours volgens hetwelke vrouwenrechten 
‘op een gouden schoteltje’ werden aange-
boden door Atatürk. Op die manier waren 
vrouwen iets verschuldigd aan de staat.112 
Hierin kwam verandering in de late jaren 
1980. Een vroege stem was die van Zafer 
Toprak, die in een artikel uit 1986 wees op 
documenten over het IAW-Congres en de 
ontbinding van de Turkse Vrouwen unie in 
1935. De herontdekking van primaire bron-
nen over dergelijke verenigingen zorgde 
voor een herformulering van de relatie tus-
sen de vrouwen en de kemalistische staat. 

yeşim Arat deed een vergelijkend onder-
zoek naar twee prominente figuren in de 
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overgang van de Ottomaanse naar de Repu-
blikeinse periode: Afet Inan en Halide Edib. 
Beiden droegen ze actief bij in het vestigen 
van de nieuwe staat en zetten zich af tegen 
het westerse imperialisme. Arat noemde 
hen ‘een soort feministes’.113 Hoewel beide 
vrouwen nationalistisch waren, zette Ha-
lide Edib zich sterk af tegen de vooroordelen 
tegenover etnische en religieuze minderhe-
den die vervat waren in het Republikeinse 
nationalisme en schrok ze er niet voor te-
rug Mustafa Kemal Atatürk te bekritiseren. 
Nadat ze een politieke vrouwenmeeting in 
1924 had verdedigd tegen aanvallen van 
de pers, werd ze als woordvoerster van de 
vrouwenbeweging beschouwd.114 Twee jaar 
later echter werd ze verbannen omwille 
van haar steun aan en de betrokkenheid 
van haar echtgenoot in de oppositiepartij. 
In tegenstelling tot Halide Edibs kritiek op 
het regime, promootte Afet Inan de kemalis-
tische staat en centreerde haar feminisme 
rond kemalistische ideeën. Arat besluit dat 
de vrouwen door hun verzet en nadruk op 
eigen agency aantoonden dat ze méér waren 
dan alleen instrumenten.115 Tegelijkertijd 
zei ze in 1989 nog dat de vrouwenrechten er 
niet waren gekomen na protesten van pres-
siegroepen, maar dat ze werden verleend 
door Mustafa Kemal Atatürk.116 Ze lijkt dus 
wel een individuele agens te erkennen, maar 
geen collectieve. Toch meen ik dat in dit 
debat net de collectieve agens belangrijker 
is dan de individuele.

Dit komt aan bod in de onderzoeken van 
Serpil Çakır en Yaprak Zihnioğlu. Serpil 
Çakır deed intensief onderzoek naar de 
Ottomaanse vrouwenbeweging en wijst 
erop dat die te lang onderbelicht is geble-
ven, ook binnen feministische kringen. In 
2003 verscheen er ook een publicatie van 
de hand van Yaprak Zihnioğlu, die politieke 
vrouwenorganisaties in de vroege Repu-
bliek analyseerde met als centraal figuur 
Nezihe Muhiddin. 

Deze onderzoeken maken duidelijk dat 
de vrouwenbeweging wel degelijk als een 
politieke actor kan worden beschouwd, en 
mijns inziens zijn er ook heel wat elementen 
die wijzen op het feministische karakter 
van deze beweging –zowel in de brede de-
finitie van Jayawardena als de nauwere de-
finitie van Nükhet Sirman. Naast politieke 
eisen schoof de vrouwenbeweging immers 
ook eisen naar voor die betrekking hebben 
op het private leven. In een tijdschriftarti-
kel uit de late 19e eeuw bijvoorbeeld werd 
de ongelijke positie van de vrouw binnen 
de familie aangehaald als een van de oorza-
ken van de problemen van de Ottomaanse 
families.117 Volgens Zihnioğlu kwam de 
vrouwenbeweging net in conflict met de 
staat doordat die laatste zich baseerde op 
een seksistische instelling en de vrouwen-
rechten wilde beperkte tot wat mogelijk 

Cover van het blad Kadinlar Dünyasi uit 2000 met 
een foto van arbeidsters van de staatsfabriek 
Sümerbank, die actie voeren.  (privécollectie 
Nicole van Os)
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was binnen een patriarchale samenleving, 
in tegenstelling tot de vrouwenbeweging 
zelf, die verder wilde.118

In hoeverre er kan worden gesproken van 
een ‘sociale beweging’ in die zin dat er eisen 
werden gesteld die gedragen werden door 
alle vrouwenorganisaties, is mij vooralsnog 
onduidelijk. Volgens Pınar İlkkaracan ken-
den de diverse vrouwengroepen weliswaar 
verschillen in perspectieven en eisen, maar 
waren er ook gemeenschappelijke eisen 
aanwezig, met name die voor het recht op 
echtscheiding voor vrouwen, een verbod 
op polygynie en gearrangeerde huwelij-
ken, het recht op werk, de creatie van jobs 
voor vrouwen en de hervorming van het 
onderwijssysteem.119 Of de radicalere ei-
sen met betrekking tot de positie van de 
vrouw binnen de familie en de patriarchale 
samenleving ook brede steun genoten in de 
vrouwenbeweging, is mij onbekend. On-
danks deze blijvende vragen, zijn er steeds 
meer aanwijzingen dat de Turkse vrouwen 
in de betreffende periode geen passieve ob-
jecten waren die de hervormingen gelaten 
ondergingen, maar vrouwen die streden 
voor hun eisen.

Selectief geheugen

Het discours over de vroege vrouwenbe-
weging in Turkije kent sinds de jaren 1980 
dus een aanzienlijke transformatie. Tot de 
jaren 1980 werden de hervormingen gepre-
zen binnen de officiële historiografie, met 
Afet Inan als belangrijkste vertegenwoor-
digster. Vanaf de jaren 1980 ontwikkelden 
feministische academici kritieken op de 
hervormingen. Ze stelden onder andere dat 
de hervormingen niets veranderden aan het 
patriarchale karakter van de samenleving 
en dat de gunstige gevolgen in tewerkstel-
ling en onderwijs alleen merkbaar waren 
voor vrouwen uit stedelijke burgerlijke 
milieus. 

Daarnaast meenden veel historici dat 
de vrouwenbeweging een klein aandeel 
bekleedde in de hervormingen, en dat de 
vrouwenrechten niet afgedwongen maar 
eerder verleend waren door Mustafa Ke-
mal Atatürk. Recentere onderzoeken wijzen 
steeds meer op de agens van de vrouwen-
beweging en het feministisch karakter van 
haar standpunten, waarbij het nationalisme 
zowel een spanningsvolle als een stimule-
rende factor kon zijn. Bovendien onderhield 
de Turkse Vrouwen unie in de jaren 1930 in-
ternationale contacten met vrouwenbewe-
gingen in het Westen en het Midden-Oosten. 
Het idee van de passieve vrouwenbeweging 
wordt dus steeds meer betwist.

Deze academische debatten vinden ook 
een weg in het discours in de media. In een 
interview in MO* sprak schrijfster Elif Şafak 
zich onlangs nog scherp uit over het beeld 
van de passieve vrouwenbeweging en het 
idee dat Turkse vrouwen alleen Atatürk 
erkentelijk moesten zijn voor hun rechten 
–zoals haar moeder haar inprentte. Şafak 
omschrijft deze tendens als ‘geheugenver-
lies’.120 En net door een stem te geven aan 
actoren die lange tijd versluierd zijn ge-
bleven, ligt hierin een belangrijke bijdrage 
van de Turkse feministische historici: het 
bestrijden van een selectief geheugen.

Met dank aan Nicole van Os.
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