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შესავალი 

  როგორც ნილუფარ გიულე, თანამედროვე თურქი სოციოლოგი ქალი თავის ერთ-ერთ 

ინტერვიუში ამბობს, თურქეთი არის ერთადერთი ქვეყანა, რომელშიც მუსლიმი 

უმრავლესობა ცხოვრობს და ამასთანავე ევროკავშირის წევრობის კანდიდატია. ეს, 

თავისთავად, ჭეშმარიტებასთან ახლოს მდგომი განცხადებაა. თურქეთმა შეძლო, რომ 

ჩამოეყალიბებინა სახელმწიფო, რომელიც პროგრესზე იქნებოდა ორიენტირებული. ეს იყო 

კარგად დაგეგმილი და გათვლილი გზა, წინასწარ განსაზღვრული ნაბიჯებით, რომელიც 

ქემალისტი რეფორმატორების მიერ გადაიდგა. თურქეთის განვითარება და წინსვლა 

ქემალისტური მოდერნიზაციის პროექტის მიხედვით მოხდა, რომელიც მრავალშრიანი და 

მეტად განსხვავებული აღმოჩნდა. ამ ცხადი მიგნებების კვალდაკვალ, საინტერესოა 

განვიხილოთ თუ როგორი იყო თურქეთის მიერ არჩეული გზა, რა პრობლემურ საკითხებს 

მოიცავდა, რა იარაღებს იყენებდა იგი, რა აღიარებული პრინციპებით მოქმედებდა და ა.შ. 

თურქეთის მოდერნიზაციის პროექტის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი  ასპექტი ქალთა 

საკითხი იყო. ეს ორი, თითქოს, ფარავდა კიდეც ერთმანეთს, რადგან მჭიდროდ 

უკავშირდებოდნენ საერთო მიზნის მიღწევის საქმეში. სწორედ იმ განსხვავებული 

მოსაზრებების გამო, რაც ხშირად თურქეთის მოდერნიზაციას, ნაციონალიზაციას, 

ვესტერნიზაციას, სეკულარიზაციას და ქალთა ემანსიპაციას ეხება, საინტერესოა 

განვიხილოთ სხვადასხვა ავტორთა მოსაზრებები და არგუმენტები, გამოვყოთ 

მნიშვნელოვანი მიგნებები და ანალიზი გავუკეთოთ მათ, ყურადღება გავამახვილოთ 

ფემინისტურ პერსეპექტივასა და კრიტიკაზე, რომელიც თურქეთის მიერ ქალთა უფლებებით 

აღჭურვას უკავშირდება. მნიშვნელოვანია, რომ დავსვათ კითხვები და ვეცადოთ, 

არგუმენტირებული პასუხები გავცეთ მათ – იყო ქალთა ემანსიპაცია ქალებისთვის 

გამიზნული სიკეთე? რითი იყო განსხვავებული ქემალისტური მოდერნიზაციის პროექტი და 

რა შეიძლება ითქვას ზოგადად მოდერნიზაციაზე, როგორც უნივერსალურად აღიარებულ 

ფენომენზე? ამ ესსეს საშუალებით, მიმოვიხილავ თურქეთში გატარებულ რეფორმებს, 

ვისაუბრებ მოდერნიზაციისა და ქალთა საკითხის შესახებ და გამოვკვეთ იმ ძირითად 

პოზიციებსა და არგუმენტებს, რომლებიც ამ საკითხების ირგვლივ არსებობს. 

1.1 ისტორიული კონტექსტი 

მე-19 საუკუნის ბოლოს გამოჩნდა სასულთნოს მოწინააღმდეგე ჯგუფი, ,,ახალგაზრდა 

თურქთა’’ მოძრაობა, რომელსაც ოფიციალურად ერქვა ,,ერთობისა და პროგრესის 

კომიტეტი’’. ერთ-ერთ უმთავრეს პრინციპად ისინი ასახელებდნენ მოდერნიზაციის 



აუცილებლობას. ისინი ასევე მხარს უჭერნენ ვესტერნიზაციას, რადგან ამ ორს ერთმანეთთან 

აკავშირებდნენ. ჯგუფი მოითხოვდა ქალთა ემანსიპაციას. ევროპიზაციის პროცესი არა 

მხოლოდ იდეოლოგიური ხასიათისა იყო, არამედ გულისხმობდა ეკონომიკური კავშირების 

გაბმას ევროპის კაპიტალისტურ ქვეყნებთან. 

პირველმა მსოფლიო ომმა დააჩქარა ოტომანთა დინასტიის რღვევა და ,,ახალგაზრდა 

თურქების“ მოძრაობას გამოეყო ჯგუფი, რომელიც იბრძოდა ახალი რესპუბლიკური, 

სეკულარული და არაიმპერიალისტური სახელმწიფოს შექმნისთვის. მუსტაფა ქემალმა, 

არმიის წინამძღოლმა, ჩამოაყალიბა რევოლუციური მთავრობა ანკარაში 1920 წელს. ის 

ზედამხედველობდა მშვიდობის ხელშეკრულებას ბრიტანეთთან და 1923 წელს თურქეთის 

რესპუბლიკის დაარსებას, რომლის პრეზიდენტიც და ასევე ,,რესპუბლიკელ ხალხთა 

პარტიის’’ ლიდერი გახდა. მუსტაფა ქემალ ათათურქმა მიზნად დაისახა სწრაფი 

მოდერნიზაცია და სეკულარიზაცია, რათა თურქეთის ხატი მისაღები და ლეგიტიმური  

გამხდარიყო, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საერთაშორისო არენაზე. ქემალისტური 

რეფორმები საკმაოდ მასშტაბური იყო, როგორც მისი მიზნები, ისე – შედეგები. ათათურქი – 

“თურქების მამა", როგორც შემდეგ მას ეწოდა, ცდილობდა თურქეთის ვესტერნიზაციას 

ეკონომიკის განვითარების გზით, რელიგიისა და სახელმწიფოს განცალკევებით, 

ტრადიციებზე თავდასხმით, თურქული ანბანის ლათინიზაციით და ქალთა ემანსიპაციით  

ა.შ.  1

1.2. ქემალისტური ემანსიპატორული რეფორმები და ქალთა საკითხი 

მრავალი თურქი ავტორი წერდა ქალთა სუბორდინაციის ინდივიდუალურ და ეროვნულ 

შედეგებზე. სხვადასხვა ესე და მოთხრობა შეეხებოდა ქალის დამორჩილებულ 

მდგომარეობაში ყოფნასა და მის ტანჯვას, ბავშვების გასაჭირს დედის პრობლემების გამო, 

მთლიანად ოჯახში არსებულ პრობლემებს, რაც გამომდინარეობდა იმ მიზეზიდან, რომ 

ქალი ვერ ახერხებდა ფულის სათანადოდ მართვას და რომ ქალებისათვის განათლების 

მიღება პრობლემური ხდებოდა. ნაშრომები შეეხებოდა ასევე იმ საკითხსაც, თუ როგორ 

 Moghadam,  “The case of Turkey”, 151-1521



უშლის ქალის გაუნათლებლობა და მამაკაცზე დაქვემდებარებულობა ხელს ქვეყნის 

პროგრესს.  2

მნიშვნელოვანია იმაზე ყურადღების გამახვილება, რომ ქალთა ემანსიპაციის საფუძვლები  

ჯერ კიდევ ოტომანთა იმპერიაში შეინიშნებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ ამ პერიოდში 

ქალები უამრავი შეზღუდვისა და  გაუსაძლისი წნეხის ქვეშ იმყოფებოდნენ, არ იქნებოდა 

სწორი იმის უპირობოდ მიღება, რომ ისინი მხოლოდ პასიურები და დაზარალებულები 

იყვნენ. მე-18 საუკუნის ბოლო მეოთხედში ქალები იბრძოდნენ უკეთესი განათლებისთვის, 

1869 წელს პირველი ქალთა გაზეთი გამოჩნდა, რომელსაც "პროგრესი" ეწოდებოდა. მთელი 

კოლექტივი ქალებით იყო დაკომპლექტებული. იმ დროინდელი თურქი მწერალი ქალები 

მხოლოდ პოეტები კი არ იყვნენ, რომლებიც სიყვარულზე წერდნენ, არამედ მნიშვნელოვან 

საკითხებს ეხებოდნენ და სვამდნენ კითხვებს. ისინი ითხოვდნენ ჰარემის გაუქმებას, 

ტანისამოსის არჩევის თავისუფლებას ქალებისთვის, პოლიციის ჩარევის აკრძალვას ქალთა 

პირად ცხოვრებაში, სამედიცინო სკოლის გახსნას ქალებისთვის და ა.შ. დაარსდა ქალთა 

კლუბი, შეიქმნა რეგულარული საგანმანათლებლო კურსები ქალებისთვის და ა.შ. ქალები 

აპროტესტებდნენ 1919 წელს იზმირში ბერძნების ოკუპაციას, რაც მათ პოლიტიკურ 

აქტივობაზე მიგვითითებს. თუმცა ხაზი უნდა გაესვას იმას, რომ ამ ყველაფერს 

ახორციელებდნენ ქალები, რომლებიც წარმოადგენდნენ პრივილეგირებულ კლასს და 

ოტომანთა იმპერიის დიდი უმრავლესობა ისევ მამაკაცთა უზენაესობას აღიარებდა. 

პირველმა მსოფლიო ომმა განაპირობა ის, რომ ქალები ჩაერთვნენ ისეთ სფეროებში, 

რომელიც მათთვის ადრე არ იყო ხელმისაწვდომი. ათათურქმა სწორედ ამიტომ განაცხადა 

1923 წელს, რომ ქალები დაუღალავად იბრძოდნენ დამოუკიდებლობისთვის და ახლა ისინი 

თავად იმსახურებენ თავისუფლებას, მათ უნდა მიიღონ განათლება და დაიკავონ იგივე 

პოზიციები, რაც მამაკაცს უკავია.  3

ათათურქის სოციალური რეფორმების კარგი ასახვა იყო სამოქალაქო კოდექსი. ქალებს 

მიენიჭათ თანასწორი უფლებები ისეთ საკითხებში როგორიცაა განქორწინება, 

მემკვიდრეობის მიღება და მეურვეობა. 1934 წლისთვის მათ ჰქონდათ ხმის მიცემის უფლება  

 Ibid2

 Nermin Abadan-Unat, „The Modernization of Turkish Women“, 191-1933



და უფლება, რომ ყოფილიყვნენ არჩეულნი. 1935 წლისთვის უკვე 18 ქალი იყო არჩეული 

ეროვნულ ასამბლეაზე. ათათურქის მიხედვით, შეუძლებელი იყო რომ საზოგადოების ერთი 

ნაწილი მიწასთან ყოფილიყო მიჯაჭვული მაშინ, როდესაც მეორე ნაწილი ცას სწვდებოდა. 

პროგრესისთვის კი ორივე სქესის წარმომადგენელს უნდა ებრძოლა, მხოლოდ მაშინ 

იქნებოდა რევოლუცია წარმატებული. ათათურქმა, მას შემდეგ რაც იზმირში გადავიდა, 

მოაწყო ბალი, რომელზედაც მხოლოდ მუსლიმები და მათი ცოლები იყვნენ მოწვეულნი . 

ბალზე დასავლური მუსიკა იკვრებოდა, იგი გაიხსნა ათათურქის ფოქსტროტით ერთ-ერთი 

მმართველის ქალიშვილთან ერთად. ამ მომენტამდე თურქ ქალს საჯაროდ არასოდეს ეცეკვა. 

სოციალურმა ყინულმა დნობა დაიწყო, ქალებმა ისწავლეს ცეკვა ისევე როგორც 

დამოუკიდებლად სიარული ქალაქში. აღარ არსებობდა საჯარო სივრცის დაყოფა 

ქალებისთვის და კაცებისთვის. ქალებისთვის სხვადასხვა პროფესიები უკვე ხელმისაწვდომი 

გახდა, რომელთა შორის პოლიტიკაც იყო. როგორც ათათურქი ამბობდა, ქალები გამოვიდნენ 

ჰარემის დახურული კარებიდან . 1923 წელს იზმირში წარმოთქმულ სიტყვაში მან თქვა, რომ 

თუ საზოგადოების საერთო მიზანი არ იქნება, რომ ქალებმა და მამაკაცებმა ერთად 

გააგრძელონ ბრძოლა, სხვაგვარად პროგრესის მიღწევა შეუძლებელი გახდება, რომ 

ყველაფერი, რასაც ჩვენ ვხედავთ ქალების შექმნილია. ათათურქმა ქალთა თანასწორობას 

შეუწყო ხელი, როგორც სოციალურ (დაწესდა მონოგამია, გაუქმდა საჯარო სივრცის დაყოფა 

ქალებისა და კაცების მიხედვით. ქალების მიერ თავშალის ტარება არ იყო წაქეზებული, 

მოხდა საქორწინო კოდექსის რეორგანიზება და ა.შ.) ასევე პოლიტიკურ სფეროში. შირინ 

ტელეკის თქმით, ადრე ქალები ტრადიციების ჩრდილში იყვნენ დატყვევებულნი: ეს იყო 

წინასწარშეთანხმებები ქორწინების შესახებ, პოლიგამია, განქორწინების წესები, რომლებიც 

ქალთა ჩაგვრის წყარო ხდებოდა ხშირად, რადგან მამაკაცს აძლევდა საშუალებას ცოლი 

გამოეგდო სახლიდან. ამ კუთხით ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო 1926 წელს ახალი, 

შვეიცარიული სამოქალაქო კოდექსის შემოღება.  მას არ სურდა, რომ მხოლოდ ვიწრო წრეებს 

შეხებოდა ემანსიპაცია და სწორედ იმ მიზნით შემოიღო ოჯახში არსებული 

ურთიერთობების რეგულაციები, რომ ცვლილებები ყველა ქალს ეგრძნო. ათათურქის 

პოზიციას ქალთა საკითხთან დაკავშირებით კარგად გამოხატავს სიტყვები, რომლებიც 

წარმოთქვა თავის მოხსენებაში იზმირში – რომ მათ მტრებს მიაჩნდათ ისინი თავიანთი 

რელიგიის მონებად და მათ დეგრადაციასაც, სწორედ, რელიგიას მიაწერდნენ, მათ ღმერთს 

არ დაუწესებია ქალი მამაკაცზე დაბალ პოზიციაზე, ამის საპირისპიროდ ისლამური 



რელიგია ქალისა და მამაკაცის თანასწორობას აღიარებდა. ათათურქმა არც შეცვალა და არც 

აკრძალა ისლამი. მას სჯეროდა, რომ განვითარება მოიტანდა მნიშვნელოვან ცვლილებებს. 

ძალაში ნაცვლად წოდებებისა შევიდა გვარები, მიიღეს განათლების რეუნიფიკაციის კანონი 

და ა.შ.  მოიშალა განსხვავებები ქალსა და კაცს შორი მემკვიდრეობის მიღების 4

თვალსაზრისით, ასევე ქალს მიენიჭა გაყრის უფლება. უფლება, რომ დაქორწინებულიყვნენ 

სხვა ეთნიკური წარმომავლობის ადამიანზე ასევე მიენიჭათ ქალებსა. ქორწინების ასაკზეც 

დაწესდა რეგულაციები, თუმცა შვეიცარიული რეგულაციისგან ასაკი მაინც განსხვავდებოდა 

და ქვედა ზღვარი, რა თქმა უნდა, ნაკლები იყო.  გატარებული რეფორმები თითქმის ყველა 5

სოციალურ სფეროს შეეხო. 

რატომ იყო ასეთი სტრატეგიული მნიშვნელობის მქონე ქალთა უფლებებზე ხაზგასმა თურქი 

რეფორმატორებისთვის? ქალთა ემანსიპაცია იყო ეკონომიკური და სოციალური 

წინსვლისთვის აუცილებელი, რაც ქემალისტთა დღის წესრიგში მეტად აქტუალური იყო. 

ქალების იმ უფლებებით აღჭურვა, რომელიც მათ აქამდე არ გააჩნდათ იყო ერთ-ერთი 

საშუალება იმისთვის, რომ ახალი თურქეთის დისტანცირება მომხდარიყო ძველისგან და ეს 

ყოფილიყო ერთგვარი პასუხი ევროპული ცრურწმენების მიმართ. ათათურქის მიერ 

გატარებული რეფორმები იყო სწრაფვა დასავლეთისკენ. მას სურდა შეექმნა ჰარმონიული და 

თანასწორი ოჯახის გაგება. ათათურქი მოტივირებული იყო, რომ გაეთავისუფლებინა 

ქალები მათი მეორადი როლებისგან. დასავლური კერძო სამართლის შემოღებაც მინიშნება 

იყო იმაზე, რომ თურქეთი ყველაფერს აკეთებდა, ყველასთვის დაენახებინა, რომ 

თანასწორობის მიღწევა იყო მისი მთავარი მიზანი.  ქალთა ემანსიპაციაზე ხაზგასმის სხვა 

მიზეზი იყო ასევე ქემალის შთაბეჭდილებები, რაც მას გააჩნდა თურქი ქალების მიმართ, 

რომლებიც ბალკანეთისა და პირველ მსოფლიო ომებში მამაცად იბრძოდნენ. როგორც 

ჯაიავარდენა ამბობს, თურქმა ქალებმა საჯარო სივრცეში დაიკავეს ისეთი პოზიციები, 

როგორიცაა ექთნობა ომის დროს , მუშაობა ტექსტილის ქარხნებში , კვების 

დაწესებულებებში, ბანკებში, საავადმყოფოებში. ქალები იყვნენ ასევე მუსტაფა ქემალის 

ჯარში, როცა ის ებრძოდა ანატოლიაში დამპყრობლებს. ქემალი თავის გამოსვლებში ხშირად 

 Ayça Ülker Erkan, “the formation of feminist identity: feminism in the 1930’s turkey and Britain“, 1020-1022 4

 Nermin Abadan-Unat, „The Modernization of Turkish Women“, 292-2935



აღნიშნავდა მათ წვლილს.  ხშირად საუბარია იმაზეც, რომ ათათურქი ნამდვილად 6

განიცდიდა ცოლის გავლენას და ქალთა თანასწორობის იდეაც აქედან უნდა წამოსულიყო. 

ლატიფე ხანიმი, ათათურქის ცოლი არ ატარებდა თავსაბურავს, მას ევროპული განათლება 

ჰქონდა მიღებული. ლატიფე იყო საფრაჯისტი, ფემინისტი და თურქ ქალთა უფლებების 

დამცველი მსოფლიო მედიაში. ნიშანდობლივია, რომ ლატიფეს და ათათურქის 

თანაცხოვრების პერიოდში ქალებმა შეძლეს თავის დამკვიდრება და ასევე მნიშვნელოვანი 

ცვლილებები განხორციელდა ქალთა გაძლიერების და უფლებების დაცვის კუთხითაც.   7

    

რა თქმა უნდა, ათათურქის ასეთ სულისკვეთებას, რომ ქალები გაეთავისუფლებინა 

ჩაგვრისგან, სხვადასხვაგვარი მიზეზებით ხსნიან, თუმცა ჩვენ შევეცდებით უფრო 

სიღრმისეულად შევისწავლოთ ათათურქის პროექტისთვის ქალების დანიშნულება. 

1.3  ქალები - პაიკები, თუ აქტორები მოდერნიზაციის პროექტისთვის 

           "ფემინიზმი მოძრაობაა. მისი ჭეშმარიტი ხასიათი არ არის დაფუძნებული ფიქრზე,  

            არამედ რევოლუციაზე. ქალთა კავშირის სახელით ორგანიზებული შეხვედრები არ  

            იწოდებიან ფემინისტურ შეხვედრებად, არამედ ფილოსოფიურ შეხვედრებად.”  

ეს სიტყვები ეკუთვნის İsmail Hakkı Baltacıoğlu-ს და გამოხატავს თუ როგორ სკეპტიკურადაა 

იგი განწყობილი „თურქ ქალთა გაერთიანების“ მიმართ. თურქ ქალთა გაერთიანება 

ჩამოყალიბდა 1924 წელს ნეზიჰე მუჰიდანის მიერ, მას შემდეგ რაც რესპუბლიკელმა 

ლიდერებმა უარი განაცხადეს იმაზე, რომ ჩამოყალიბებულიყო ცალკე ქალთა პარტია, 

გაერთიანებამ მიზნად დაისახა ქალთა პოლიტიკური აქტივობის გაძლიერება. ეს კავშირი 

ყველაზე ცნობილი და ძლიერი ორგანიზაცია აღმოჩნდა მაშინდელ თურქეთში და მის 

ირგვლივ ერთიანდებოდნენ სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლები, ძირითადად 

ელიტიდან. 1910 დან 1930 წლამდე პერიოდში ბევრი სტამბულელი ფემინისტი ესწრებოდა 

საერთაშორისო შეხვედრებს, რითაც ხაზი ესმებოდა იმას, თუ რამდენად კოსმოპოლიტური 

და აქტიური იყო ის ხაზები, რომელიც ივლებოდა ევროპასა და თურქეთს შორის. 1930-იან 

წლებში თურქეთში პოლიტიკურ და საჯარო დისკურსებში ქალთა საკითხი  დომინანტობდა. 

 Moghadam,  “The case of Turkey”, 151-1526

 Ayça Ülker Erkan, “the formation of feminist identity: feminism in the 1930’s turkey and Britain“, 1022-10237



იგი ნაციონალისტური იდეოლოგიის მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენდა და მიიჩნეოდა 

მნიშვნელოვან რგოლად რესპუბლიკის მშენებლობის პროცესში. ცენტრალური დებატიც 

სწორედ ქალთა პოზიციებსა და როლებს შეეხებოდა. საშუალო და მაღალი კლასის 

წარმომადგენელი ქალების საჯარო ცხოვრებაში ჩართვის საკითხმა წინ წამოიწია. 

ქალებისთვის ხმის უფლების მიცემამ და სხვა ცვლილებებმა, რომელიც უკვე კანონით 

განისაზღვრებოდა, გამოიწვია ის, რომ სახელმწიფოს ქმედება, როგორც შირინ ტეკელი 

აღნიშნავდა გამოიხატებოდა სიტყვათაშენთანხმებით "State feminism”. 

ბევრი მაშინდელი მოაზროვნე  მიიჩნევდა, რომ ელიტარული ქალთა ჯგუფების ორგანიზება 

სინამდვილეში დისტანცირებული იყო იმ ქალების პრობლემებისგან, რომლებიც 

მუშაობდნენ თავიანთ სახლებში, მიწაზე, მუშაობდნენ ქარხნებში ვრცელი განაკვეთით, ან 

ოჯახის შენახვას ცდილობდნენ, როგორც ომის შედეგად დაქვრივებულები. რეალურად, 

თურქული ქალთა ორგანიზაციების სარგებლიანობა კითხვის ქვეშ ისმებოდა. 

ბურჟუაზიული კრიტიკის ქვეშ ყველაზე ხშირად, სწორედ, „თურქ ქალთა გაერთიანება” 

ექცეოდა, რადგან ეს იყო ყველაზე ფართო და ყველასთვის ცნობილი გაერთიანება. „თურქ 

ქალთა გაერთიანება“ მნიშვნელოვანი აქტივობისა და საერთაშორისო მხარდაჭერისა და 

აღიარების შემდეგ 1935 წლის "ხმის მიცემის უფლებისა და თანასწორი მოქალაქეობის 

ქალთა საერთაშორისო ალიანსის" კონგრესს მასპინძლობდა და ამ კონგრესის შემდეგ ეს 

კავშირი დაიშალა კიდეც. სწორედ ეს გამოხატავდა წინააღმდეგობას თურქი მთავრობის 

მხრიდან ქალთა ემანსიპაციის მხარდაჭერასა და იმ ზეწოლას შორის, რომელმაც გამოიწვია 

ქალთა ორგანიზაციის დაშლა. ფაქტი იყო ის, რომ სიტყვათა შეთანხმება "ქალთა 

ემანსიპაცია" სადაო გახდა .  8

როგორც უკვე ავღნიშნეთ, თურქ ქალთა კავშირი ძირითადად კონცენტრირდებოდა ქალთა 

პოლიტიკურ და სოციალურ აქტოვობაზე და წინ გადადგმული ნაბიჯები ამ კუთხით, 

კონკრეტულად კი, მუჰიდანის მიერ საფრაჯისტულ მოძრაობის აუცილებლობაზე 

აქცენტირება, გამაღიზიანებელი აღმოჩნდა ბევრი ადგილობრივი პოლიტიკოსისთვის. იგი 

დადანაშაულებული იქნა თურქ ქალთა კავშირის ფონდების არასწორი წარმართვისთვის. 

მასზე მედია თავდასხმაც განხორციელდა და იგი რამდენჯერმე დააკავეს და დაჰკითხეს. ეს 
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დაკავებები და სხვა ზომები, რომელიც მიმართული იყო ქალთა კავშირის ლიდერისკენ, 

წარმოადგენდა რესპუბლიკური მთავრობის ერთგვარ გაფრთხილებას, რომელიც 

მიმართული იყო მუჰიდანის წინააღმდეგ, თუმცა გულისხმობდა, რომ იგი ასევე მაგალითი 

უნდა ყოფილიყო ქალთა კავშირის სხვა წევრებისთვისაც. მინიშნება ცხადი იყო - მათი 

მოთხოვნები არ უნდა ყოფილიყო რადიკალური და დაჟინებული.  

მუჰიდანის გადადგომის შემდეგ 1927 წელს, სხვა პრეზიდენტი დაინიშნა, რომელმაც 

განათლებასა და ფილანთროპიაზე გადაიტანა ყურადღება. მიუხედავად ამისა, ქალთა 

კავშირი მაინც აგრძელებდა პოლიტიკური უფლებებისთვის ბრძოლას. 1934 წელს ქალებს 

უფლება მიენიჭათ, რომ ხმა მიეცათ და თავადაც ყოფილიყვნენ არჩეულნი. ეს იყო ნაბიჯი 

ათათურქის მხრიდან, რომ შექმნილიყო თურქეთის, როგორც პროგრესული და მოდერნული 

ქვეყნის ხატი. თუ IAW კონგრესის ოფიციალური ანგარიშს დავეყრდნობით, ეშბი კოლბერტი, 

ბრიტანელი საფრაჯისტი და ფემინისტი სტამბულის მერს  გაესაუბრა კონგრესამდე და თქვა, 

რომ მთელი მსოფლიოდან ჩამოვიდოდნენ ქალები თურქეთში კონგრესზე დასასწრებად და 

აღმოაჩენდნენ, რომ თურქ ქალებს არ ჰქონდათ ხმის მიცემის უფლება და ეს ძალიან 

სამწუხარო ფაქტი იყო. იგივე ანგარიშის მიხედვით, ცნობილია, რომ ეშბის სიტყვებმა 

ათათურქამდე მიაღწია და მან გადადგა ნაბიჯი ქალთა პოლიტიკური უფლებების 

მოპოვების საკეთილდღეოდ.  

1935 წელს თურქ ქალთა კავშირმა არსებობა შეწყვიტა. მიუხედავად იმ კრიტიკისა, 

რომელიც მიმართული იყო  მედიისა და მოაზროვნეების მხრიდან, რომლებიც მიიჩნევდნენ, 

რომ ქალთა კავშირი არ იყო რეალური პრობლემებით დაინტერესებული, მან მოახერხა, რომ 

მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაედგა. ათწლიანი არსებობის ისტორია კი იმის დასტური 

აღმოჩნდა, ავტორის მტკიცებით, რომ ეს იყო ქალთა ორგანიზაცია, რომელიც იბრძოდა 

ავტონომიისათვის. „თურქ ქალთა გაერთიანებაში“ ჩართული ქალები არ მოქმედებდნენ 

საკუთარი კარიერული თუ სხვა მიზნების საკეთილდღეოდ, არამედ იბრძოდნენ რეალური 

პოლიტიკური და სოციალური ცვლილებებისთვის. ეს იყო პირველი არადასავლური 

ორგანიზაცია, რომელმაც უმასპინძლა IAW კონგრესს, მაგრამ ეს აღიარებაც არ აღმოჩნდა 

იმისთვის საკმარისი, რომ არსებობა არ შეეწყვიტა. ის ფაქტი, რომ ამ ორგანიზაციამ შეძლო 

საერთაშორისო ქსელების გაბმა და მნიშვნელოვანი კავშირების დამყარება დასავლეთთან, 



ავტორის თქმით, არ შეიძლებოდა აღქმულიყო როგორც მხოლოდ აღმოსავლეთ-დასავლეთის 

კოოპერაცია, რადგან ამ კავშირებისა და შეხვედრების წყალობით, ე.წ. კოლონიზებული და 

განვითარებადი ქვეყნები ერთმანეთის გამოცდილებებზე სწავლობდნენ.  9

თითქოს თანასწორობა უკვე მიღწეული იყო თურქეთში და ქალებისთვის არაფერი 

დარჩენილიყო, რისი მოპოვებისთვისაც უნდა ებრძოლათ. „თურქ ქალთა გაერთიანებაც“ ამ 

მიზეზით დაიშალა. სწორედ, აქედან შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ მმართველი წრეები არა 

მხოლოდ განსაზღვრავდნენ, რა უნდა გაეკეთებინათ ქალთა ორგანიზაციებს, არამედ ქალთა 

მოძრაობის ჰეგემონიზაციას ახდენდნენ. რადგან ქვეყანაში მიმდინარეობდა რესპუბლიკური 

მოდერნიზაცია, ქალთა ორგანიზაციებს უნდა გაეზიარებინათ საერთო პრინციპები. აქედან 

გამომდინარე, შესაძლებელია ითქვას, რომ ქემალისტი რეფორმისტები არ ისახავდნენ 

მიზნად იმ პატრიარქალური სისტემის დარღვევას, რომელსაც ფესვები გაედგა, როგორც 

საჯარო, ასევე კერძო სფეროში. უბრალოდ, ის, რაც განხორციელდა, შეიძლება აღვწეროთ, 

როგორც ძველ იმპერიაში არსებული პატრიარქატული რეჟიმის რესპუბლიკური წყობის 

სტილზე გადმოწყობა. ის ცვლილებები, რომელიც განხორციელდა (შარიას კანონების 

გაუქმება, სამოქალაქო კოდექსის მიღება და ა.შ.) ლიტერატურაში გვხვდება ქალთა 

ემანსიპაციის სახელით. თუმცა, როგორც ერთ-ერთი თურქი ავტორი, ზ. არატი აღნიშნავს, ეს 

რეფორმები იყო უფრო იარაღი ნაციონალური განვითარებისთვის, ვიდრე ქალთა 

ინდივიდუალური თუ კოლექტიური ცნობიერების ტრანსფორმაციისთვის. “ახალი ქალის" 

სახე შემდეგნაირი იყო – ის იყო განათლებული დედა კერძო სფეროში და 

მასკულინიზებული სოციალური აქტორი საჯარო სფეროში. ასევე ავტორის მტკიცებით, 

იდეალური რესპუბლიკელი ქალი ორმაგი ჩაგვრის მსხვერპლი იყო. პირველ რიგში, მისი 

ფემინურობა შეზღუდული იყო დედობისა და ცოლობის როლებით. მეორეც, მისი 

ვალდებულება იყო, რომ საკუთარი ადგილი დაემკვიდრებინა საჯარო სფეროში ისე, რომ 

ფემინურობაზე ხაზგასმა არ მომხდარიყო. ერთგვარი საშიშროებაც წამოიჭრა ქალის მიერ 

თავსაბურავის მოხსნასა და სხვა უფლებების მოპოვებასთან ერთად, რომ ისინი დაწესებულ 

ზღვარს არ გადაცდენოდნენ. ამისთვის კი საჭირო იყო სხეულის კონტროლი, რომელიც 

 Kathryn Libal, “Staging Turkish Women’s Emancipation: Istanbul, 1935”,36-379



ეხებოდა სექსუალობას. ისინი, შეიძლება ითქვას, რომ განსაზღვრავდნენ ქალის 

სექსუალობის ფორმასა და კონტურებს, საზღვრებს.  10

მიუხედავად იმისა, რომ სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, ქალებს მიენიჭათ უფლებები, 

რომლებმაც ისინი მნიშვნელოვნად გაათავისუფლა წნეხისგან, იგივე კოდექსის მიხედვით 

მამაკაცი აღიქმებოდა ოჯახის თავად და ის იყო გადაწყვეტილების მიმღები პირი. ქალი 

მონაწილეობას იღებდა ოჯახის მართვაში იმდენად, რამდენადაც მას უწევდა გარკვეული 

დავალებების შესრულება. თუ ქალს სურდა, რომ რომელიმე პროფესიას დაუფლებოდა, მას 

ნებართვა მეუღლისგან უნდა მიეღო. რელიგიური ქორწინება არ მიიჩნეოდა კანონიერად, 

მისი განხორციელება შეიძლებოდა მხოლოდ სამოქალაქო ცერემონიის შემდგომ ეტაპზე. 

თუმცა ასეთი ქორწინება მაინც იყო გავრცელებული სოფლებში, სახელწოდებით "იმამის 

ქორწინება". მნიშვნელოვანია იმის გააზრება, რომ ქალები აღმოჩნდნენ იმ გამოწვევების 

წინაშე, რაც მოჰყვებოდა სწრაფ ურბანიზაციას, ინდუსტრიალიზაციას, სოფლის მეურნეობის 

მექანიზაციას და ა.შ. რეფორმატორებს მიაჩნდათ, რომ თუ ქალებისთვის ხელმისაწვდომი 

იქნებოდა განათლება და ოჯახი არ იქნებოდა მათთვის დისკრიმინაციის სფერო, მაშინ ისინი 

იქნებოდნენ უკეთესი დედები და ცოლები. უსაფრთხოების გარანტიის მიღების შემდეგ 

ქალთა საკითხი შეჩერდა მათი წვლილის აღიარების საკითხზე. უკვე ახალი გარანტიები 

აღმოჩნდა საჭირო ქალებისთვის. სწრაფი მოდერნიზაციის გზაზე მდგარი ჯგუფისთვის 

ახალმა საჭიროებამ იჩინა თავი – ეს იყო ახალი მიდგომების შემუშავება სოფლად თუ 

ქალაქად მცხოვრები ქალებისთვის. რადგანაც ქალთა რაოდენობა გაიზარდა უმაღლესი 

განათლების მიღების სურვილის კუთხით და ცხოვრების სტანდარტმა აიწია საშუალო 

კლასში, შეიქმნა ილუზია, რომ ხდებოდა ქალთა გაძლიერება და თანასწორობის მიღწევა 

მაშინ, როდესაც სოფლად მაცხოვრებელ ქალთა პრობლემები ყურადღების მიღმა დარჩა.  11

სოფლელი ქალები არ იყვნენ ისეთი იღბლიანები, რომ ესარგებლათ რეფორმების გავლენით. 

ათეული წლები დასჭირდა იმას, რომ პერიფერიებშიც მიეღწია ამ რეფორმებს. სოფლებში 

ისევ გარიგებით და რელიგიური ცერემონიით ქორწინდებოდნენ და ბევრ ბავშვს აჩენდნენ 

იმისათვის, რომ სამუშაო ძალა ჰყოლოდათ.  12

 Simten Coşar, „Women in Turkish Political Thought: Between Tradition and Modernity“, 113-11810

 Nermin Abadan-Unat, „The Modernization of Turkish Women“, 296-29711
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პოლიტიკურ ცხოვრებაში ქალები არ იყვნენ ისეთი აქტიურები, როგორც მამაკაცები. 

ათათურქს ფემინისტები აკრიტიკებენ იმიტომაც, რომ მან ქალთა უფლებებს ძირი 

გამოუთხარა მაშინ, როდესაც ქალის უმაღლეს მოვალეობად დედობა მიიჩნია. 1980 წლის 

ფემინისტურმა მოძრაობამ კითხვის ქვეშ დასვა ის, რომ ქალები ვალში იყვნენ ათათურქთან 

მათივე სიცოცხლის გამო და ასევე თქვეს, რომ ქალები აქტორების ნაცვლად პაიკები უფრო 

შეიძლებოდა ყოფილიყვნენ ქემალისტური პროექტისთვის.  13

ათათურქმა ერთ-ერთ თავის გამოსვლაში აღნიშნა, რომ თუ განვითარებისთვის საჭირო იყო 

ტექნოლოგიები და განათლება, მაშინ ქალსა და მამაკაცს თანაბრად უნდა შეძლებოდა მისი 

ათვისება. ეს ციტატა ცხადყოფს იმას, რომ ეს არ იყო ფუნქციონალური მიდგომა ქალთა 

საკითხისადმი, არამედ განსაზღვრავდა იმას, თუ რა იყო სხვებისთვის კარგი. მიუხედავად 

იმისა, რომ ქალები თანასწორნი იყვნენ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, მათი ავტონომიურობა 

კითხვის ქვეშ დგებოდა. ქალთა აქტივიზმი შეზღუდული იყო ნაკარნახები ქმედებებით. 

თანასწორობის გაგება ტრანსფორმირდებოდა იერარქიულ ურთიერთობად კერძო სფეროში. 

მიღწეულ თანასწორობას ასევე კარგად ასახავს დურაკ ბაშამის ციტატა, რომელიც ამბობს, 

რომ მასკულინობასა და ფემინურობას შორის განსხვავებები არ აინტერესებს თურქეთს. რაც 

მას სჭირდება არის ადამიანები, რომლებიც მიუხედავად იმისა ქალია იგი თუ კაცი, იცავს 

ნაციონალურ ღირებულებებს.  14

1980 წლამდე ყველა თანხმდებოდა იმაზე, რომ ქემალისტური რევოლუცია ქალთა 

ემანსიპაციას უწყობდა ხელს. ამაზე თითქმის საყოველთაო კონსესუსი არსებობდა. თუმცა 

ფემინისტებმა კითხვის ქვეშ დააყენეს ეს ტრადიცია და მათ  გააკრიტიკეს ქემალიზმი. მათ 

აინტერესებდათ არა თანასწორობის საკითხი საჯარო სფეროში, არამედ ის, თუ რამ წამოწია 

ამ თანასწორობის აუცილებლობა. მათ უარყვეს, რომ იყვნენ ათათურქისტები. ქემალისტური 

პროექტის წინააღმდეგ მიმართული ფემინისტური კრიტიკა იყო რადიკალური, რადგან 

ფემინისტებმა შეცვალეს ის პერსპექტივა, რომლის მიხედვითაც განიხილებოდა ქალთა 

საკითხი. ისინი თვლიდნენ, რომ პროექტის ავტორებისთვის ქალთა საკითხი იყო 

პოპულისტური პროექტის ნაწილი. ფემინისტებმა წინ წამოწიეს ის პრობლემები, რომლის 
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წინაშეც ისინი თავად იდგნენ, რადგან ქალები იყვნენ. ეს მიდგომა არ ითვალისწინებდა 

რაღაც მისიას, მისიას რომ გადაერჩინათ სხვა ქალები. როგორც სტელა ოვადია აღნიშნავდა, 

ისინი საუბრობდნენ საკუთარ თავზე, ან ქალებზე ერთიანობაში, რომელიც მოიცავდა მათივე 

თავსაც და არ საუბრობდნენ სხვა ქალებზე. ეს, რა თქმა უნდა, ეწინააღმდეგებოდა 

ქემალისტურ დისკურსს, რომ საზოგადოებრივი კეთილდღეობა ყოველთვის წინ უსწრებდა 

ცალკეული ინდივიდის არსებობას. ფემინისტურმა კრიტიკამ შეძლო იმის დანახვა, რასაც 

ატარებდა მოდერნისტული პროექტი, რომ ქალთა ცხოვრება, ანუ მათი პირადი ცხოვრება 

ქრებოდა იმ მოლოდინების გამო, რაც მათ მიმართ ჰქონდა საზოგადოებას. მათ დასვეს 

კითხვა, თუ რა პრობლემებს აწყდებოდნენ იმის გამო, რომ იყვნენ ქალები. ერთ-ერთი 

ფემინისტი ავტორი წერს კიდეც იმ შიშზე, რომლის დაძლევასაც ცდილობდნენ ფემინისტები 

– მათ არ შეუძლიათ იფიქრონ და წერონ სექსუალობაზე, რადგან რასაც ისინი წერენ, 

შესაძლოა, აღმოჩნდეს, რომ მეტად პირადი და ინდივიდულურია. სწორედ სექსუალობის 

რეპრესია და საზოგადოების წარმოდგენა, როგორც ყველაზე ღირებულ რამედ, კეტავდა 

ქალთა სივრცეს. ფემინისტების მიხედვით, სახელმწიფო რჩებოდა პატრიარქატული და ასევე 

ხდებოდა განათლების სფეროში, მედიასა და ოჯახში.  15

1.4 დასავლური ღირებულებები, როგორც უნივერსალური ღირებულებები 

ნილუფარ გიულეს თქმით, იმისათვის, რომ კარგად გავიგოთ ის კავშირი, რომელიც 

არსებობს ისლამსა და მოდერნულობას შორის, საჭიროა, გავიგოთ თუ როგორ 

კონსტრუირდება "დასავლური  მოდერნულობა" ლოკალურ, კულტურულ და ისტორიულ 

დონეზე. ეს კი ნიშნავს იმაზე დაკვირვებას, თუ როგორ ხდება მოდერნულობის 

ინტერნალიზება კონკრეტულ ლოკაციაზე და როგორ იღებს ფორმას ისლამურ მოძრაობასა 

და მოდერნისტულ ელიტებს შორის ძალაუფლებრივი ურთიერთობები. მოდერნისტული 

პროექტი იღებს განსხვავებულ ფორმას, როდესაც იგი უკავშირდება არადასავლურ ქვეყანას, 

რადგან მიზანი ხდება ვესტერნიზაცია. ეს ტერმინი ევროპიზაციასთან ერთად გამოხატავს 

იმას, რომ კონკრეტულ ქვეყანას სურს გადმოიღოს ინსტიტუციები, იდეები თუ მანერები 
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დასავლეთისგან. სწორედ ასეთი კულტურული გადასვლის რადიკალურ მაგალითად 

შეგვიძლია მივიჩნიოთ თურქეთი, რადგან მრავალეთნიკური ოტომანური იმპერიის 

ადგილზე სეკულარული თურქეთი აღმოცენდა. ცვლილებები შეეხო ყოველდღიური 

ცხოვრების წესს. თურქული მოდერნიზაციის მაგალითი განსხვავდება იმ კუთხით, თუ 

როგორ მოახდინეს მმართველმა ელიტებმა დასავლური კულტურის მოდელის შესახებ 

საკუთარი ხედვის ჩამოყალიბება. მათ სეკულარიზაციასთან ერთად მიზნად დაისახეს 

ნაციონალიზაცია. ამ პროექტის რეალიზაციის საქმეში მნიშვნელოვანია განვიხილოთ 

არსებული პოზიტივისტური წინაპირობები. პირველ რიგში, პოზიტივისტური მიდგომა 

დასავლური მოდელის უნივერსალიზმს აღიარებს. ამასთან, იგი არ მიიჩნევს 

მოდერნულობას ქრისტიანული კულტურიდან მიღებულ მოდელად, არამედ ფოკუსირდება 

მეცნიერულ რაციონალურობაზე. ის მოდერნიზაციას წარმოგვიდგენს, როგორც 

უნივერსალურ, რაციონალურ და ყველგან და ყოველთვის მისაღებ მოდელად – ეს არის 

ეტაპი, რომელსაც ერთხელაც ყველა საზოგადოება მიაღწევს. მეორეც, ქემალისტი 

ლიდერებისთვის მიზანი იყო საზოგადოების შექმნა იმ პროგრესის ძალით, რომელიც 

აუცილებლად დასავლურ ღირებულებებზე იქნებოდა მიმართული. შესაბამისად, 

ნებისმიერი განსხვავებები, რომლებიც ეფუძნებოდა რელიგიას, ეკონომიკას თუ ეთნიკურ 

განსხვავებებს მიიჩნეოდა არა დემოკრატიის ბუნებრივ კომპონენტებად, არამედ 

არასტაბილურობის საფრთხედ. ნილუფარ გიულეს თავის ნაშრომში „The Quest for the 

Islamic Self Within the Context of Modernity“ წერს, რომ ტექნოლოგიები, ხედვა და სხვა 

ყველაფერი, რაც დასავლეთს აქცევს ზემდგომად სხვა პრიმიტიული საზოგადოებისგან, 

განსაზღვრავს მისი კულტურული მოდელის უნივერსალიზაციას. დასავლეთს უპყრია 

ხელთ ყოველგვარი ინოვაცია და შესაბამისად, მოდერნულობა ასოცირდება მასთან. როგორც 

დარიშ შარიგანი აღნიშნავს, არადასავლური გამოცდილებები აღარ ქმნიან ისტორიას, ისინი 

წარმოადგნენ მხოლოდ ნარჩენებს და იდენტობას მხოლოდ იმის მიხედვით იღებენ, რომ 

განსხვავდებიან დასავლეთისგან. ეს სფეროები გამოდევნილია ისტორიისა და ცოდნის 

სფეროდან, რადგან მათ არ შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ "ცვლილებების კარნავალში". ამ 

ციკლში დასავლეთისა და აღმოსავლეთის ურთიერთობას შედეგად მოაქვს არა საპასუხო 

გაცვლები, არამედ სუსტის უფრო მეტად დაცემა, რადგან მთლიანად ისლამური იდენტობის 

შესახებ წარმოდგენები ეცემა და კნინდება. ამ ყველაფრის პარალელურად კი, ტერმინი 

"ცივილიზაცია" მოერგება დასავლეთს, როგორც ყოველგვარი მოდერნულის მწარმოებელს. 



ცივილიზაცია აღიქმება როგორც მუდმივ მოქმედებად, სწრაფვად. შესაბამისად, იგი არ 

წარმოადგენს განვითარების რაღაც ეტაპს, არამედ იდეალს, რისი მიღწევაც უნდა დაისახო 

მიზნად. თურქი მოდერნისტები გამუდმებით იმეორებდნენ, რომ მათ უნდა მიეღწიათ 

სწორედ ამ დასავლური ცივილიზაციისთვის. თურქები, რომლებიც საუკუნეების 

განმავლობაში მიიჩნეოდნენ ბარბაროსებად, "სხვებად", ახლა ცდილობენ, რომ იყვნენ 

"ცივილიზებულნი" და გამოიგონონ საკუთარი ბარბაროსები მუსლიმებისა და ქურთების 

სახით.  16

თავის ნაშრომში, „კულტურული ესენციალიზმის ფემინისტური კრიტიკა“, უმა ნარაიანი 

შერჩევით მარკირებას უწოდებს პრაქტიკას, როდესაც სოციალური ძალაუფლების მქონე 

პირები ახორციელებენ იმ ცვლილებებს, რომლებიც მათი რეჟიმისთვისაა სასურველი და 

არქმევენ კულტურის დაცვას. შერჩევით მარკირებაზე დაკვირვებამ შეიძლება დაგვანახოს, 

რომ ეს ჯგუფები, რომელთა ხელთაა ძალაუფლება, უკუაგდებენ ან ცვლიან ტრადიციებს ისე, 

როგორც მათ აწყობთ.  ეს პრაქტიკა შესაძლოა თურქეთის მაგალითზეც დავინახოთ, როდესაც 

ქემალისტი რეფორმისტები ისლამს არ უარყოფენ, არამედ ცვლიან მის პრინციპებს 

მოდერნული დასავლეთის უნივერსალური ღირებულებებიდან გამომდინარე. ისინი მძლავრ 

იარაღად ნაციონალიზმს იღებენ, რომლის სახელით ბევრ რადიკალურ რეფორმას ატარებენ. 

უმა ნარაიანი დასავლურ და არადასავლურ კულტურებს შორის კონტრასტის შექმნაზე 

საუბრობს, რაც ასევე შეგვიძლია დავუკავშიროთ თურქეთის მაგალითს. მის მიხედვით, 

დასავლური კულტურის აღქმა ხდება, როგორც ყველაზე ძლიერი და აღმატებულის. 

სინამდვილეში დასავლური კულტურის ეს იმიჯი მხოლოდ მცირედით შესაძლოა ასახავდეს  

რეალურ ვითარებას რაც დასავლეთშია. თავისუფლების და თანასწორობის იდეები აღქმული 

იყო, როგორც ძირეული დასავლური ღირებულებები. ეს ხდებოდა მაშინ, როდესაც 

დასავლეთის ქვეყნები ჩაბმული იყვნენ მონობაში, კოლონიზაციაში, თავისუფლებისა და 

თანასწორობის აკრძალვაში. არა მხოლოდ არადასავლურ, კოლონიზებულ ქვეყნებში, არამედ 

დასავლეთში მცხოვრებ სუბიექტებსაც ართმევდნენ უფლებებს, მათ შორის – ქალებს. 

სწორედ ამიტომ, ნარაიანი ერთმნიშვნელოვნად აკრიტიკებს ადამიანის უფლებების, 

თანასწორობის, როგორც ერთმნიშვნელოვნად დასავლური ღირებულებების გაგებას და 

Nilüfer Göle „The quest for the islamic self within the context of modernity“, 81-8316



ამბობს, რომ მხოლოდ მარგინალიზებული და უფლებაჩამორთმეული ჯგუფების 

დამსახურებაა,რომ ეს თანასწორობის იდეები გახდა მისაღები მათთვის.  17

თურქეთმა სწორედ ეს დასავლური ღირებულებები აიღო ორიენტირად. მან მოდერნულობა 

და ვესტერნიზაცია დაისახა მიზნად, რადგან ეს იყო საშუალება მისთვის, რომ აღარ 

ყოფილიყო თითით მისათითებელი, არაცივილიზებული, ბარბაროსი ერი. ცივილიზაციაც 

ხომ ერთგვარად დასავლურ პროდუქტად აღიქმებოდა. ქემალისტმა რეფორმისტებმა 

დასავლურ თარგზე გადაწყვიტეს თავიანთი კულტურის, რელიგიის, წეს-ჩვეულებების 

გარდაქმნა და ამისათვის, ადამიანის უფლებების დაცვის, თანასწორობის და შესაბამისად, 

ქალთა დაქვემდებარებული მდგომარეობისგან გათავისუფლების მიღწევისკენ დაიწყეს 

სვლა.  

  

1.5 “Alafranka” vs. “Alaturka” 

მოდერნიზაციის პროექტს თან სდევს ცვლილებები, რომლები ყოველდღიურ ცხოვრებაში 

იჩენს თავს. იმ პერიოდისთვის, როდესაც თურქეთში რეფორმების გზით ადამიანთა 

ცხოვრების წესი იცვლება, ყურადღება მახვილდება იმაზე თუ რას შეიძლება ვუწოდოთ 

ცივილური და რას არა. ყველაფერი, რაც არის "alafranka" (ევროპულ ყაიდაზე) არის 

მისაღები, ხოლო ყველაფერი, რაც განისაზღვრება სიტყვა "alaturka"-თი, უარყოფითი 

მნიშვნელობის მატარებელია. ახალ თურქეთში ახალი ჩვევები დამკვიდრდა და ეს ეხებოდა 

ყველაფერს დაწყებული კვების ჩვევებით, პირადი ცხოვრების რეკონსტრუქციით 

დამთავრებული. განსხვავებული სოციალური კლასებისთვის გასხვავებული ჩვევების 

ათვისება იყო სავალდებულო და შესაბამისად იქმნებოდა ცხოვრების სტილი, რომლის 

მიხედვითაც შესაძლებელი ხდებოდა სოციალური კლასის განსხვავება. ის, ვინც ატარებს 

ჰალსტუხს, მიირთმევს ჩანგლით, ესწრება თეატრს, წერს მარცხნიდან მარჯვნივ, ცეკვავს 

საჯარო ადგილებში მიიჩნევა პროგრესულ და ცივილიზებულ ადამიანად. ეს იდეალური 

ტიპი კარგად ჩანს თურქი, ემანსიპირებული ქალის სახეშიც – ქალს შეუძლია ჩაიცვას, 

როგორც მას სურს, შესაბამისად ამაში გამოიხატება მისი თავისუფლება. რევოლუციის 

 Uma Narayan, “Essence of Culture and Sense of History: A Feminist critique of Cultural Essentialism”17



შედეგად ძირითადად იმის განსაზღვრა ხდებოდა, თუ როგორი უნდა ყოფილიყო მამაკაცის 

სახე, თურქეთში კი ქალი წარმოადგენდა გატარებული რეფორმების სიმბოლოს.  18

დასავლური გემოვნება აყალიბებს ახალ სოციალურ ჯგუფებს. ეს ყველაფერი აისახება 

მთლიანად ჰაბიტუსის ცვლილებაში, რაც თავისთავად მოიცავს სხეულის ენას, კვების 

სტილის ცვლას. თავისთავად ე.წ. "დასავლეთით ტოქსიკაციის" წინააღმდეგ იწყება 

ნამდვილი ისლამის ძიება, რომელიც რეპრესირებული აღმოჩნდა სეკულარიზმის მიერ. 

საჭირო ხდება ახლიდან გამოგონება ტრადიციების, რომლებიც მოდერნიზაციის ძალით 

დასუსტდა. სხეულის პოლიტიკა ისევ განსაკუთრებულ როლს თამაშობს. ისლამისტი 

ქალები მიიჩნევენ, რომ თავსაბურავს არაფერი აქვს საერთო მამაკაცის მიერ მათ 

დაქვემდებარებასთან. ის უბრალოდ განასახიერებს ღმერთის უზენაესობას, რომელიც 

აღემატება ნებისმიერი ადამიანის ძალაუფლებას. თავსაბურავის ტარება მათთვის 

წარმოადგენდა ისლამის ახლიდან დაბადებას.  რელიგიური და სეკულარული იდეოლოგიის 

მატარებელი ადამიანები განსხვავდებოდნენ საკუთარ სხეულთან მიმართებითაც. 

თანამედროვე ინდივიდი რაციონალურობის სფეროსკენ იხრება და განათლებასა და 

მეცნიერებას ანიჭებს უპირატესობას. ჯანმრთელობასა და ჯანსაღ ცხოვრებაზე ხაზგასმა არის 

ის საკითხები, რომლებიც მისი ინტერესის სფეროა. ისლამის მიმდევარ ინდივიდებში 

ზღვარის გაფერმკრთალება ფემინურსა და მასკულინურს შორის მიიჩნევა დარღვევად. 

ქალის მიერ თავსაბურავების ტარება მიიჩნეოდა როგორც მოკრძალებულობა და სათნოება. 

რაც დრო გადის, ისლამურ და მოდერნულ იდენტობებს შორი კავშირი უფრო და უფრო 

ღრმავდება და მრავალფეროვანი ხდება ინდივიდუალური ქცევის, პოლიტიკური ბრძოლის 

თუ სოციალური პრაქტიკების დონეზე.   19

*** 

1923 წელს თურქეთის რესპუბლიკის დაარსებასთან ერთად განისაზღვრა თურქეთის 

სამომავლო ბედი. თურქეთი უნდა გამხდარიყო თანამედროვე, დასავლური და პროგრესული 
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წყალობით ეფექტურად მოქმედებდა. ათათურქის მთავარი იარაღი ქალთა ემანსიპაცია 

აღმოჩნდა, რადგან, მისივე თქმით, სხვაგვარად პროგრესის მიღწევა შეუძლებელი იქნებოდა. 

ქალები, როგორც ჯგუფი არ იყო დასაკარგი ძალა ახალი რესპუბლიკის მშენებლობის გზაზე. 

ქალებისთვის თავსაბურავის ტარება სავალდებულო აღარ იყო, სამოქალაქო კოდექსი 

არეგულირებდა ქალის ყოფას ოჯახში, ქალმა მიიღო ხმის მიცემის უფლება იმ უფლებასთან 

ერთად, რომ თავადაც ყოფილიყო არჩეული. ქალები გამოჩნდნენ საზოგადოებრივ 

ასპარეზზე. ათათურქმა გაათავისუფლა ისინი.  

თუმცა სხვადასხვა მოაზროვნე ცდილობს ეს სწორხაზოვანი მსჯელობა ამოაპირქვავოს და 

დასვას კითხვა, თუ რას ნიშნავს ქალთა ემანსიპაცია თურქეთის მოდერნიზაციის 

პროექტისთვის. ეს ინსტრუმენტი იყო მისთვის, რომ მიეღწია მიზნისთვის, რომ  გამხდარიყო 

დასავლური ქვეყნის მსგავსი, სადაც ქალს მოხდენილად და თავისუფლად ეცვა და საჯარო 

სფეროშიც რეალიზებული იყო. ამ იმიჯის პარალელურად, თურქეთის ემანსიპატორული 

პოლიტიკა ქალს, მამაკაცზე დაქვემდებარებულ პირად ტოვებდა, საჯარო სფეროში 

არსებობის საშუალებას აძლევდა, მაგრამ კერძო, ზრუნვისა და მოვლა-პატრონობის სფეროს 

მაინც მისი პასუხისმგებლობის ქვეშ აქცევდა.  

თურქეთისთვის ცივილიზაცია ასოცირდებოდა დასავლეთთან და შესაბამისად, 

ცივილიზებული ყოფა ნიშნავდა, რომ ყოფილიყო დასავლური ქვეყნის მსგავსი. 

ქემალისტებისთვის სიტყვები თანასწორობა, ემანსიპაცია, ადამიანის უფლებები 

დასავლეთთან ასოცირდებოდა და ამასთანავე, დასავლეთი იყო ერთადერთი ლეგიტიმური 

ცოდნის მწარმოებელი. თურქეთმა გადაწყვიტა, რომ მასში არსებობდა ის პოტენციალი, ევლო 

ამ გზით და გამხდარიყო წელში გამართული, პროგრესული სახელმწიფო, სადაც უმთავრესი 

ღირებულება თავად ქვეყანაა, ერი. 

ჩემი მიზანი ქემალისტური რეფორმების ჭრილში მოდერნიზაციისა და ემანსიპაციის 

იდეების შესახებ განსხვავებული მოსაზრებებისა და არგუმენტების განვითარება იყო, რათა 

სხვადასხვა პერსპექტივიდან  მომხდარიყო ამ ორი ფენომენის ურთიერთქმედების აღქმა. 
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