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Kız enstitüleriyle ilgili çalışmalarımda, cumhuriyetin görünürlüğünü, hem di-

kiş dikerek, hem de ailelerini model aileler olarak oluşturup komşularını etkile-
yerek sağlayan Kız Enstitüsü öğrencilerinin, bu gayretleri ve başarılarının bu 
konudaki sessizlikleriyle beraber düşünülmesi gerektiğini söylemiştim (Akşit, 
2005, 2013a). Bu sessizliği bir ataerkil pazarlık olarak düşünebiliriz (Kandiyoti, 
1988). Yani yeni sistemde bu kadar etkili olmanın bedeli sessiz kalmaktı - ben-
zeri bir şeyi Latife Hanım için de söyleyebiliriz mesela (Akşit, 2010; Çalışlar, 
2011). Yani yeniliğin görünürlüğü bunu sağlayan ve dahası gösteren kadınların 
görünmezliğiyle mümkündü! Bu anlamda, yazının devamında kısaca söz edece-
ğim gibi Akşam okulları da, hem yukarıda tarif edilen işleyişin bire bir parçaları 
olmaları, hem de gündüz okulundan çok daha fazla sayıda ve farklı yaşlarda 
öğrenciye hitap etmeleri bakımından bu pazarlığın parçasıydılar. Ama okulun 
kendisi içinde bile görünmez addedilmek onları bir anlamda görünmezlik rolü-
nün taşıyıcısı haline getiriyordu. Bir yandan enstitünün içinde yer alıyorlar ve 
orada geliştirilen mükemmel bir şekilde Batı’ya adapte olmak, hata Batı’nın ta 
kendisi olduğunu göstermek idealini yaygınlaştırıyorlar: Burada öğrenilen iyi 
kadınlığa, iyi anneliğe dair fikirler ve iyi dikiş dikme gibi pratik bilgilerin hepsi 
bu amaca hizmet ediyor. Öte yandan enstitülerdeki gelecekteki (evinden çıkma-
dığı için ulaşılamayacak olan) anne- şimdiki (eğitilebilir) kız çocuğu tasavvuru 
yerine hal-i hazırda anneler olan kadınlar varlar ve kız enstitüsünün kendine 
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özgü dinamiğinin çok farklı bir dışavurumuna sebep oluyorlar. Yani öte yandan 
da görünmezliği en iyi gösterenler Akşam Okulları... Burada daha önce Kız 
enstitüleriyle ilgili çalışmalarımda sadece değindiğim ama ayrı bir başlık olarak 
ele almadığım Akşam Okullarını erken cumhuriyet eğitim politikalarının ve 
kadınlara verilen görünmez gösteren rolünün bir dışavurumu olarak kısaca de-
ğerlendirmeye çalışacağım. 

Akşam okullarının görünmezliği görünürdü çünkü sınıfsal sebeplerden dola-
yı Akşam Okulları enstitü kültürü için kolayca ötekileştirilebiliyordu. Bir yandan 
enstitü öğrencileri en azından potansiyel olarak üst orta sınıf olarak tanımlanı-
yordu. Ama bu ideale yaklaşan sadece küçük bir grup kız vardı. Öte yandan ilk 
Kız Enstitüleri alt ve alt orta sınıf kızlara yaygın eğitim sağlamayı amaçlıyordu. 
Gündüzlü kızları gayet yakından etkileyen bu durum Akşam Okullarına yansıtı-
larak ortaya çıkan resimdeki çelişkiler genellenemez hale geliyordu. Gerçekten 
Akşam Okullarının aksine gündüzleri okula daha hali vakti yerinde öğrenciler, 
mesela kızlarını başka okullara göndermek istemeyen devlet memurlarının kızla-
rı da devam ediyordu.  Hiyerarşilerin tepesinde de öğretmenler ve Türk kimli-
ğiyle sorun yaşamayan bu görece iyi halli kızlar yer alıyordu.  Bu hiyerarşiler 
ağırlıkla sınıfsaldı.  Zaten Akşam Okulu öğrencileri çoğunluğu oluştursalar da, 
okul dergilerinde okulun gerçek öğrencileri olarak yer almıyorlardı. Böylece, 
kadınlığa dair eski değerler genç ve parlak öğrencilerle özdeşleştirilmiş oluyor ve 
yeni bir kadınlık onlarla ilişkilendirilerek tanımlanıyordu.  

Enstitülerin alameti farikası olan her biri ortalama on iki alt sınıf genç kadın-
dan müteşekkil enstitü atölyeleriyse Akşam Okullarının işgücünden faydalanı-
yordu. Gündüzlü kızların ailelerinin ve bir kısım eğitim müessesesinin elde ettiği 
dergilerin bu alandaki rolü, atölyelerde üretilen malzemenin reklamını yapmaktı 
(“Sipariş Atölyesi”). Aslında okuldaki ayrımının üzerinde duran tek kesim, biraz 
ürkütücü bir bakış açısıyla da olsa, yine bu okulların gündüzlü öğrencileriydi. Bu 
öğrenciler okul yıllıklarında çalışan genç ve yoksul kadınlar hakkında yazdıkları 
yazılarda, örneğin, elbiseleri eski ve dağınık ama güzel görünmeyi arzulayan bir 
“Tütüncü Kız” tarif edebiliyorlardı (Nezihe, 1937).  Bu kız, hiç kuşkusuz Kız 
Enstitüsünün gündüzlü öğrencisi değildi, ama Akşam Okulları yoluyla Kız 
Enstitülerinin gündüzlü öğrencilerden daha kalabalık ve kuvvetli bir parçası olan 
öğrenciler eski elbiselerini derlemek toplamak ve gündüzlü öğrenciler gibi ensti-
tünün tarifsiz disiplinine uymak zorundaydılar. İki başka yazar, bir öğrenci ve 
daha sonra senatör de olacak olan bir öğretmen olan Aliye Temuçin, şiveli bir 
Türkçe konuşan temizlikçi kadınlar hakkında bir diyalog yazmışlar ve sadece 
şivenin kahkaha unsuru olduğu bir komedi olarak okulda oynamışlardı 
(Temuçin ve Baykal, 1937). Burada da dalga geçilen sınıfsal ve kırsal unsur biz-
zat enstitü hayatının gündelik bir parçasıydı. Üstelik sadece Akşam Okullarında 
da değil. Enstitü eğitimi yaygınlaştıran genişlemeyi kuşkusuz alt sınıflara doğru 
yapıyordu. Ama okul kültürünün en belirgin özelliklerinden olan kendini üst 
sınıflarla özdeşleştirip bu özdeşleştirmenin dışında kalmamak için hep bir altta 
kalanı dışarıda bırakmaya çabalamak burada da gündüz ve akşam ile ilgili olarak 
gerçekleşiyordu.   
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Öğrencilerin hepsinin farklı 
sosyal sınıftan olmaları, ders kitap-
larında hizmetçiler ve hanımları 
konusundaki bitmez bahislerle de 
görünmezleştiriliyordu. Bu durum 
okulun öğretmen ve öğrencileri 
tarafından alay konusu yapılırken 
aynı okul binasını paylaşan bu 
kızların arasındaki farklılıkların 
ortada olması onları hayat boyu 
sürecek bir sessizliğe de alıştırmış 
oluyordu. Üstelik aynı binayı pay-
laşan bu kızların başka ortaklıkları 
da mevcuttu. Aynı mekanı paylaş-
manın dışında gündüzlü kızlar 
kadar genç akşam okulu öğrencile-
ri de vardı.  Ama bu okullardan 
mezun olan herkesin paylaştığı 
başka bir özellik vardı ki sınıfından 
bağımsız olarak yeni bir ulusu 
yetiştirecek annelerin olmazsa 
olmaz özelliğiydi: Evin temizliğine 
ve kıyafetlerin düzenine neredeyse 
takıntılı bir özenlilik.  İzmir’deki 
akşam okulu öğrencilerinin nadir 
rastlanan yazılarından birinde söylediği gibi, artık hiçbir şeyi boşa harcamıyor-
lardı ve dağınık değillerdi (Sezer, 1937). Daha sonra Sağlık Meslek Liseleri ve 
elinizdeki “Mektep Sayısı”nda Rana Çavuşuğlu'nun yazdığı gibi özellikle Hemşi-
relik Meslek Yüksek Okullarının da mottosu bu obsesif özen olacaktı.  

1937 senesinde Türkiye Cumhuriyeti’nde ilk kuşak genç kızların batılılaşma, 
modernleşme ve millileşme süreçlerinde oynadıkları birincil role sahne olan Kız 
Enstitüleri batıda İstanbul, Bursa, Manisa ve İzmir; doğuda da Adana, Trabzon 
ve Elazığ şehir merkezlerinde kurulmuşlardı.  Enstitülerde toplam 2000 gündüz-
lü öğrenci, 8000 akşam okulu öğrencisi vardı (1937-38 Enstitü Yıllığı, 48). Ak-
şam okullarının amacı, Kız Enstitüsü dergilerinde, alt-sınıf kadınlara zanaat 
öğretmek ve ihtiyaç duyulan şapka üretimini hızlandırmak ve toplumun geniş 
tabakalarına “eğitim bilinci” aşılamak olarak anlatılıyordu (Tükelar, 1937; 1935 
Enstitü Yıllığı).   

Akşam okullarına gelen ve halihazırda anne olan kadınlar da Enstitüler yo-
luyla değişim sürecine girerek eğitim haklarını elde etmişler ve anneliklerine bir 
disiplin, tıbbi bir perspektif ve bu perspektifin kaçınılmaz bir sonucu olarak 
temizlik ve düzene aşırı bir vurgu kazandırılmıştı.  “Enstitüde Akşam Okulu,” 
başlıklı bir yazıda “Enstitüde bugünün annesi de yarının annesi kadar hayata 
hazırlanarak kaybolan hakkını almış oluyor” deniyordu. Böylece o günün kızla-
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rının geleceğin anneleri olarak muamele görmelerindeki tezat bir gerçeklik boyu-
tu kazanmış oluyordu.  

Enstitülerle ilgili detaylara ulaşabildiğimiz ve hem öğrenci hem öğretmenle-
rin bakış açılarını oldukça doğrudan bir şekilde anlayabildiğimiz, ama bunu sa-
dece batıdaki enstitüler bağlamında ele alabileceğimiz İzmir Kız Enstitüsü dergi 
ve yıllıklarında Akşam Okulu birkaç yazının birden başlığı olarak ele alınıyordu. 
Örneğin bir başka metninde, enstitülerin amacı, Akşam Okulu öğrencilerinin bu 
gayedeki rolü bağlamında anlatıyordu: 

 

Akşam Okulu  

Okulumuzda daimi okuyanlardan başka akşam derslerine devam eden 
birçok bayanlarımız da vardır. Haftanın muayyen günlerinde birkaç saat 
gelip ders görmektedirler. Kültür Bakanlığı yalnız mektep çağındaki kızla-
rımızı düşünmekle kalmamış ev bayanlarının da istifadelerini gözetmiştir. 
Onlara ev kadınlığına ait bilgilerin en son fenni şekilleri gösteriliyor. 

Bir kadın ister meslek sahibi olsun, isterse yalnız evile meşgul bulun-
sun her halde bilmesi gereken birçok şeyler vardır. Şimdiye kadar kızları-
mız kadınlarımız, annelerinden gördüklerile kalıyorlar ve hayatta çok be-
ceriksizlikler yaparak sıkıntı çekiyorlardı. Halbuki şimdi Enstitüye devam 
edenler bütün tatbikatile ev idaresini öğrenmiş, pek kıymetli bilgilerde 
dolu bir halde hayata atılıyorlar ve hiç müşkilat çekmiyorlar.  

Bir Ulusun ne kadar ilerlediğini anlamak için onun bir tek ailesine 
bakmak yeter. Herhangi bir aileyi yapan da yıkan da kadındır. Enstitünün 
gayesi ev bayanına kendi mevkiini ve bu mevkie ait vazifeleri bildirmektir. 
Bir kadın bu vezaifi ne kadar iyi bilir ve ne kadar iyi yaparsa o mertebe 
mesut olur ve ailesini de saadet içinde bırakır. Saadeti evlerde ve ailelerde 
aramalıdır. Teklerin ve ailelerin refah ve saadeti ulusun ve yurdun saadeti 
demektir.  

Bir evi yıkan ve yapan kadın olduğu gibi bir ulusu da yükselten yine 
odur. Enstitümüz kadınlarımızı yetiştirmekle yurda ve Türk Cemiyetine 
çok büyük hizmet etmiş olur. Yalnız erkeklerin talim ve terbiyesiyle uğ-
raşmak temelsiz ev kurmak demektir. Kadın erkeğin yardımcısıdır. 

1934-35 Enstitü Yıllığı, s.53. 

 

Bu yazıdaki “ailelerin refah ve saadeti ulusun ve yurdun saadeti demektir” 
ifadesinde aile ile ulus arasında kurulan paralellik, sadece enstitülerin değil, dö-
nemin siyasetinin de kısa ve çok isabetli bir özetiydi. “Tek bir ailenin refah ve 
saadeti, ailelerin refah ve saadeti, ailelerin refah ve saadeti ulusun ve yurdun 
saadeti demektir.”  
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Bu yazıdaki önemli bir vurgu da cahil annelere yapılan vurgu. Bu vurgu Os-
manlı yayın hayatında milliyetçiler ve feministler tarafından yapılmaktan bıkıl-
mayan bir vurgu. Ayrıca erken cumhuriyetin tarihle bağı kesmek arzusu için 
daha önceki bağ kesme çabalarında olduğundan bile daha gerekli adeta. Akşam 
Okullarıysa bizzat bu annelerden bazılarını dönüştürerek, hayatta olan ve olma-
yan kendi anneleriyle bağlarını keserek, gündüzlü öğrencilerin mezun olduktan 
sonra geçmişle ve cehaletle ve bunların bedenlendiği annelerle bitmeyecek mü-
cadelelerini de kolaylaştırmış oluyor. Bir yandan annelik kutsanıyor ve cumhuri-
yete mal ediliyor, diğer yandan cumhuriyetin prensiplerine uymayan annelerle 
bağlar kesiliyor, yeni bağlar fenle ilimle kuruluyor. Kamusal alanın gölgesinden 
ibaret ev içleri artık bizzat devlet anlamına gelen kamusal alanın mekânı haline 
de gelmiş oluyor  (Akşit, 2013a, 2013b). Funda Şenol Cantek ile 2010-2011’de 
yaptığımız bir araştırmada "Kadınların Kuşaklar ve Sınıflar Arası Bilgi Aktarım-
ları"na bakarken gerçekten de annelerden elde edilen bilgilerin bir kenara ko-
yulmasının ve onun yerini obsesif bir temizlik anlayışının aldığını farklı sınıflar 
için görmüştük. Aktarılan bilginin fennilik derecesini adeta evi dezenfekte edilen 
bir labaratuvar gibi görmek perçinliyordu. Köy burada biraz daha farklı bir alan 
oluşturuyordu ve köy hakkındaki araştırmalar da çok az olduğundan köyün de 
daha fazla ele alındığı bir araştırmaya başladık, ama daha sonuçlanmadı.   

Uzun lafın kısası akşamlı öğrenciler için yazılan bu metinde aslında gündüzlü 
öğrencilerin ders programını da belirleyen prensipler de özetlenmiş, akşam 
okulları ve gündüz arasındaki ayrımlar yine belirsizleştirilmişti. “Annelerinden 
gördükleriyle” kalan ve beceriksizliğe mahkum olan kadınların tasviri, geç Os-
manlı dönemindeki çocuk dergilerinin “geleneksel” anneyi düşman ilan ederek 
kendilerine eğitim zemini bulma çabalarını andırıyordu.  Annelerin dağınık, 
gizemli geleneklerine tezat oluşturacak şekilde, enstitülerle, evlerle devlet okulu 
arasındaki sınırlar kalkıyor, Kız Sanayi mekteplerinde olduğu gibi devlet sadece 
öksüz kızların değil bütün öğrencilerin değişmez yuvası haline geliyordu (Akşit, 
2005). Tıpla askeriyenin onulmaz bağlantısı enstitülerin de doğal bir parçası 
oluyordu. 

Her şeyim kışladaymış gibi muntazam benim, 

Şevkliyim bir kuş gibi mektebim yuvam benim (Çağlar, 1940). 

Gerçi bu bağlantı için illa tıp kurumuyla bütünleşmeye bakmaya da gerek 
yoktu. Doğudaki enstitülere bakmak yeterliydi. Örneğin batıda Gündüz ve Ak-
şam okulları arasındaki farklar temelde yemek pişirmenin kimyasına bağlanan 
bilim derslerini gündüzlülerin alıp Akşam Okulu öğrencilerinin almaması, ama 
elişi derslerinin ortak olması idi. Gündüz okullarının ders programı matematik, 
fizik, tarih, coğrafya gibi temel derslerden müteşekkildi. Doğudaki enstitülerde 
yoğun dil –Türkçe- dersleri bu programa ekleniyor; dikiş-nakış, şapka yapımı, 
moda dersleri de gündüzlüler için de olmalarına rağmen, akşam okulları için 
temel eğitim programını oluşturuyordu.  Sonuç itibariyle doğudaki enstitülerde 
esas ayırım Türkçe bilen ve bilmeyen kızlar arasındaydı ve daha önce söz edilen 
şiveyle dalga geçmenin ötesinde hem sınıfsal, hem kırsal ve hem de etnik bir 
ayırım olarak kendisini unutturmuyordu. Zaten general Abdullah Alpdoğan’ın 



kebikeç / 36 • 2013  

184 

 

1937’de Türkçe bilmeyen kızlara bu dilin öğretilmesinin de vurgulandığı Elazığ 
Kız Enstitüsünün açılış konuşmasında söyledikleri durumu korkunç bir şekilde 
genelleyerek özetliyordu: ... bu müessese çocuklarımızı sokak kadını olmaktan 
kurtaracak, ev kadını yapacaktır (Ağar, 1937). Elazığ Kız Enstitüsünün müdiresi 
de Alpdoğan’ın bu sözlerine enstitüleri fabrikaların ihtişamıyla karşılaştırmak 
suretiyle yanıt veriyor ve enstitüleri batıda şapka ve doğuda milli bilinç fabrikala-
rı olarak lanse ediyordu (Ağar, 1937).   

Burada sözü edilen ve üzerinde durularak karşılaştırılan iki enstitü –Elazığ ve 
İzmir Kız Enstitüleri- daha önce az da olsa farklı kaynaklarda incelenmiştir. 
Ama birbirinden ayrı olarak (Navaro-Yaşin, 2002; Yeşil, 2003) ya da görece 
homojen bir kitle olarak (Toktaş, 2006). Akşam okullarıysa daha az sözü edilen 
ama topluma belki de bu okullara gidenlerin sayıları, yaşları, sınıfsal ve belki de 
kır-kent ikiliğini kıran çeşitlilikleriyle daha etkili olduklarını öneriyor. Gündüzlü 
öğrenciler ve Akşam Okulu öğrencilerini birleştiren nokta hepsinin yeni bir 
ulus-devlet yaratma sürecinin, görevlerini evlerinden gerçekleştirebilecek parça-
ları olmalarıydı.  Evde yaratılan bir kamusallık, işaret ettiği muallaklıklara binaen 
görünmezliği ve sessizliği gerektiriyor, bu görünmezlik de böylece artık devletle 
aynı anlama gelmeye başlamasının (Akşit, 2009) yaygınlaştırıcı aracı oluyordu.  

Kadınların görünmezliği ve araçsallaştırılması giderek hakkında daha fazla 
kafa yorulan meselelerden biri haline geldi. Kadın tarihi, bu süreci tersine çe-
virmeye ve kadınları tarihte görünür hale getirmeye çalıştı. Feminist tarihçilik ise 
bu görünmezliğin tarihin kendi problemlerine işaret ettiğini ve eksikleri tamam-
lanacak bir anlatı olmadığını, yeniden ele alınması gerektiğini söyledi. Kadınların 
bu yazıda anlatıldığı gibi sınıfsal, yaşla ilgili ve etnik durumlarının daha da derin-
leştirdiği görünmezliklerinin anlaşılması, bu ahvalde önce kadınların günümüzde 
onlarsız geliştiğini düşündüğümüz süreçlerin ne kadar içinde olduğunu, bu sü-
reçleri bizzat gerçekleştirdiğini gösterir. Örneğin Akşam Okuluna giden anneler 
aynı anda hem geride bırakılan anneliğin hem de yeni, fenni anneliğin sembolleri 
olabilir. Ama görünmezleşmek pahasına. İşte bu noktada bu görünmezlikten 
söz etmek yukarıdaki farkındalığa bir katman daha ekler: Kamusallığın devletle 
özdeşleşmesi gibi tuhaf ama lafı bile fazla edilmeyen durumların destekçiliğinin 
nedense evindeki kadınlara düşmesinin bir istisna değil bir kural olduğunu fark 
etmek. Buradan, Kemalizm’in “düşüşü”nün Kemalist politikaların düşüşü ol-
madığı da bu kuralı uygulayarak görülebilir.  Ama bu başka bir yazının konusu. 
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Öz: Cumhuriyetin görünürlüğünü, hem dikiş dikerek, hem de ailelerini model aileler olarak 
oluşturup komşularını etkileyerek sağlayan Kız Enstitüsü öğrencilerinin bu gayretleri ve 
başarılarının bu konudaki sessizlikleriyle beraber düşünülmeli. Enstitülerin Akşam okulları 
da, bu sessizliğin kendini en derin şekliyle gösterdiği bir alan. Okulun kendisi içinde bile 
görünmez addedilmek akşam okulu öğrencilerini bir anlamda görünmezlik rolünün taşıyıcısı 
haline getiriyor. Bir yandan enstitünün içinde yer alıyorlar ve orada geliştirilen mükemmel 
birşekilde batıya adapte olmak, hata batının ta kendisi olduğunu göstermek idealini yaygınlaş-
tırıyorlar, diğer yandan gündüzlülerdeki gelecekteki anne- şimdiki kız çocuğu ilişkisinden 
doğan ikilemini gerçek hayata daha yakın ve içinde duruşları ama yine de atölyelerde yer 
almalarıyla aşıyorlar. Bu yazı Akşam Okullarını erken cumhuriyet eğitim politikalarının ve 
kadınlara verilen görünmez gösteren rolünün bir dışavurumu olarak kısaca değerlendiriyor 
ve gelecekteki çalışmalara bir pencere açıyor. 

Anahtar sözcükler: Akşam okulları, 1930lar ve 1940lar, sınıfsal bölünmeler, seçkincilik ve 
hakçılık dinamikleri. 
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The Visibility of Invisibility and Evening Schools 

Abstract: Girls Institute students have provided for the visibility of the republic with the 
clothes they sew and the interiors they built. The middle class ideal was thus realized but the 
girls remained silent about their success. That seemed to be the deal. While the evening 
school students also walked the same path, in contrast to the day school students, they were 
invisible even when they were students. This paper aims to demonstrate how the silence and 
the invisibility are connected and how they can be observed more clearly in the context of 
evening schools. 

Keywords: Evening Schools, 1930's and 1940's, class divisions, elitism and populism dy-
namics 

 


