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Bu kitap 2009’da doktora tezi olarak hazırlayıp sunduğum, 
2013’te elden geçirerek ve genişleterek düzenlediğim ve İngilizce 
olarak basılan kitabın Türkçeleştirilmiş halidir. Bu uzun süreçte pek 
çok kişiden pek çok farklı şekilde destek aldım. Ancak bu çalışma-
nın oluşumundaki katkısı için ilk olarak 2011 Şubat’ında yitirdiği-
miz danışmanım Prof. Dr. Donald Quataert’e bir kere daha minnet-
tarlığımı dile getirmeliyim. Öğrencilerinden beklentilerini asla dü-
şürmeden onlara tanıdığı özgürlük alanının, onların kendisini geçe-
bilmesinden duyduğu mutluluğun, sürekli yeni sorulara, yeni pers-
pektiflere açık oluşunun, gözettiği akademik etik standartlardan 
asla taviz vermemesinin kıymetini her geçen gün tekrar tekrar anlı-
yorum. Kendisinin öğrencisi olmak büyük bir ayrıcalıktı. Bingham-
ton Üniversitesi’ndeki eğitimim boyunca Rifa’at Ali Abou-El-Haj’ 
dan sürekli sorgulayıcı olmayı, hiçbir tarih tahayyülünün bugünden 
bağımsız düşünülemeyeceğini öğrendim. Jean Quataert ise hem 
verdiği dersler hem de bu çalışmanın ilk oluşum sürecindeki yol 
göstericiliğiyle kadın ve toplumsal cinsiyet tarihçiliği açısından uf-
kumu genişleten kişi oldu. Kendilerine bir kere daha teşekkür et-
mek istiyorum.

Bu çalışmanın araştırma süreci büyük ölçüde Koç Üniversite-
si Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nin vermiş olduğu 
araştırma bursu sayesinde mümkün olmuştur. 2009’da doktora 
tezi olarak savunduğum metnin İngilizce olarak kitaplaştırılması 
süreci için de “Europe in the Middle East, The Middle East in Eu-
rope” programının doktora sonrası araştırma bursuna teşekkür 
borçluyum.

Bu çalışmada pek çok meslektaşım ve arkadaşımdan çok çe-
şitli biçimlerde destek aldım. Burada hepsine bir kere daha teşek-
kür ediyorum. Ancak geçtiğimiz sekiz yıl boyunca hem bu çalış-

Teşekkür
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manın oluşum sürecindeki hem de akademik hayattaki tüm zor-
lukları benimle birebir paylaşan aileme teşekkür etmek istiyorum. 
Yaz aylarında üzerimdeki en önemli sorumluluklardan biri olan 
annelik yükünü büyük ölçüde üstlenen ve çalışmama olanak sağla-
yan anne ve babama sadece bu yardımları için değil hayatım bo-
yunca verdikleri destek için ne kadar teşekkür etsem azdır. Bu ki-
tabı onlara ithaf ediyorum. Ali ve Hüseyin ise bu uzun zaman dili-
minin her aşamasında yanımdaydı. Araştırma ve yazma sürecinin 
bütün zorluklarını da güzelliklerini de benimle birebir yaşadılar. 
Her ikisine de büyük teşekkür borçluyum, iyi ki varlar.
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Bu kitap kaçınılmaz olarak uzun bir sürecin ürünü oldu 
ve dolayısıyla yazılma serüveni sırasında hem konusunun 
hem de tarihçiliğin gördüğü ilgi açısından bir dizi değişime 
tanıklık etti. Doktora tezi araştırmamdan yazmaya başlama-
ma; tezimi kitaplaştırıp İngilizce olarak yayımlamam ve Türk-
çe yeniden yazma maceram boyunca geçen sekiz yıllık süre 
içinde, Türkiye’nin son on yılında, öncelikle tarih bilimine 
gösterilen ilgi ve iltifat önemli ölçüde arttı. Popüler tarih der-
gilerinin, resmî tarihi eleştiren yarı akademik yayınların sayı-
sında görülen artış, tarihsel dizilerin hem sayılarının hem izle-
yicilerinin çoğalması, televizyonlardaki tartışma programları-
nın bir kısmının bu konuya ayrılması tarihin gördüğü ilginin 
önemli göstergeleri ve dolayısıyla üzerinde düşünülmeye de-
ğer gelişmeler.

Öte yandan bu süre içinde sadece tarihe değil ele aldı-
ğım konuya gösterilen ilgi de büyük bir değişim geçirdi. Ko-
numu biraz da el yordamıyla seçip araştırmaya başladığım 
2006’da doğum politikaları henüz bugünkü şiddetiyle tartı-
şılmaya başlanmamıştı. En az üç çocuk tavsiyesine biraz daha 
zaman vardı. Kürtaja ilişkin fiili yasaklama daha görünürde 
değildi. Hamile kadınların kamusal alanlarda nasıl davran-
maları gerektiğine ilişkin tartışmalar feminist duyarlılığa sa-
hip olanlar dışında pek de kimsenin dikkatini çekmiyordu. 
Ancak araştırmaya başladığım 2006 ve araştırmamın sonuç-

Giriş
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larını doktora tezi olarak sunduğum 2009 yazı arasında bir 
şeyler değişmeye başlamıştı. Araştırmama başlarken ele aldı-
ğım konu, genellikle ilginç, sıra dışı, farklı gibi aslında ciddi-
yet ve önemi pek de çağrıştırmayan tabirlerle niteleniyordu. 
2000’lerin ilk on yılı bittiğindeyse artık ele aldığım konu 
sadece “ilginç” değildi, nüfusa ilişkin kaygıların kadın bedeni 
ve doğurganlığı üzerinden ifade edilmesi artık gündelik ola-
rak da son derece sıklıkla gündeme gelen, tartışılan, eleştiri-
len meselelerdi ve merak edip konumu soran pek çok insa-
nın konu üzerinde mutlaka bir fikri oluyordu.

Doktora tezime, “Bu çalışmada on dokuzuncu yüzyılın 
ikinci yarısında izlenen doğum ve nüfus politikalarını ince-
leyeceğim. Bu dönemde yaşanan büyük demografik dönü-
şümler, Osmanlı devlet adamlarının nüfusun geleceği konu-
sundaki kaygılarını tetiklemiş, bu da kadın bedeninin tıbbi, 
yasal ve ideolojik bir gözetim altına alınmasıyla sonuçlan-
mıştı. Bu kitapta kadın bedenini ve doğurganlığını denetim 
altına almaya yönelik politikaların kurucu unsurlarından 
olduğunu iddia ettiğim dört meseleyi; ebelik, doğum, kürtaj 
ve hamileliği inceleyeceğim. Bu konuları incelemek suretiy-
le genellikle son derece mahrem olduğu ve özel alana girdiği 
düşünülen cinsellik ve doğuma ilişkin deneyimlerin aslında 
özel ve mahrem değil son derece politik konular olduğunu 
göstermeye çalışacağım,” diyerek başlamıştım. Uzun uzun 
mahrem olanın politik olduğunu, hamilelik, doğum, kürtaj 
gibi deneyimlerin sadece biyolojik ya da bedene ilişkin de-
neyimler olmadığını, son derece politik konular olduğunu, 
politikanın kurulduğu ve hayatlarımızı asıl şekillendirdiği 
alanın da bu mahrem alanlar olduğunu anlatmaya çalışmış-
tım. Günümüzde artık pek de yenilikçi olduğu söyleneme-
yecek bu gözlem, bir tarafta Foucault’dan günümüze ulaşan 
bir çizginin, bir tarafta da feminizm ve toplumsal cinsiyet 
çalışmalarının kimi zaman çatışarak kimi zaman birbirlerin-
den beslenerek anlattığı fikirlere dayanıyor. Ancak son üç-
dört yıldır Türkiye’de gündemi iyi kötü takip eden birinin 
bu bakış açısına ulaşması için ne Foucault’yu ne feminist 
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sosyal bilimcileri okuması gerekiyor. Hamileliğin, doğumun, 
kürtajın elbette ki politik olduğu neredeyse herkes için çok 
açık. Kürtaj hakkını savunan da, yasaklanması gerektiğine 
inanan da, hamile kadınların dışarıda dolaşmasını utanç ve-
rici bulan da, buna sokaklara dökülerek cevap verenler de, 
sanıyorum hamileliğin sadece hamilelik olmadığı, kadınlara 
biçilen rolle, o toplumda ideal görülen kadınlık ve erkeklik 
modelleriyle, hatta o toplumun kendisine çizdiği gelecekle 
gayet ilişkili olduğu konusuna hemfikirdir.

Burada, özel olanın politik olduğunu on dokuzuncu 
yüzyıl Osmanlı toplumu örneği üzerinden, doğum ve do-
ğurganlığın tıbbi, biyolojik ya da nüfusun sayısal büyüklüğü-
ne ilişkin kaygılar olmayıp asıl olarak toplumun nasıl yöne-
tileceğiyle derinden ilişkili alanlar olduğunu göstermeye ça-
lışacağım. Gerçekten de politik iktidar kimi zaman doğumu 
teşvik ederek, kimi zaman doğurganlığın azalmasını savuna-
rak, kimi zaman kürtajı kolaylaştırarak, kimi zaman yasakla-
yarak yani birbirlerine taban tabana zıt adımlar atarak kadın 
bedeni ve dolayısıyla nüfus üzerindeki egemenliğini kurar. 
Bu kitapta da belli bir yönetim anlayışının bize en mahrem 
gelen deneyimler üzerinden nasıl icra edildiğini, en “mah-
rem” olan deneyimlerimizin bazen en politik alana dair ola-
bildiğini tartışacağım.

Bu çalışmada nüfusun sayısal boyutunu incelemeyi bi-
linçli olarak tercih etmedim; ancak on dokuzuncu yüzyıl sü-
resince yaşanan nüfus kaybı ve demografik değişimler, hiç 
şüphesiz, bu araştırmanın arka planını oluşturmaktadır. Ba-
ğımsızlık mücadeleleri ve savaşlarla gelen toprak kayıpları, 
göç hareketleri, tıptaki bazı gelişmelerle yıkıcılığı biraz olsun 
azalmış olsa da salgın hastalıklar önemli demografik değişim-
lere yol açmıştır. Doğuma ilişkin politikaların önemli bir bo-
yutu nüfusun azalmasından kaynaklanmıştır. Ancak doğum 
politikalarını, nüfusun sayısal büyüklüğüne ilişkin endişelere 
indirgeyerek ele almak konuyu daraltacaktır. Nüfus politika-
ları nüfusun ne kadar büyük olacağından çok “nasıl” bir nüfus 
olacağı ve daha da önemlisi bu nüfusun “nasıl yönetileceği”yle 
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ilgilidir. Yüksek sesle ifade edilen, çok çocuk doğurmayı teşvik 
etmek, doğum sırasındaki ölümleri azaltmak gibi hedefler 
nüfusun sayısal büyüklüğüyle ilgili kaygıları dile getiriyor gibi 
görünmektedir. Oysa dikkatimizi bu bağırgan sözlerden daha 
alçak sesle ifade edilen, kimi zaman dile bile getirilmeden 
satır aralarında ima edilenlere çevirdiğimizde tartışmanın as-
lında hangi sınıfsal, etnik ya da dinî grubun nüfusunun artma-
sının teşvik edileceği, kimlerin nüfusunun artmasının o kadar 
da iyi olmadığı, ideal demografik bileşimin nasıl olması gerek-
tiği soruları üzerinden yürütüldüğünü görürüz.

Kitapta, Osmanlı doğum politikalarının üç ana damar 
üzerinden formüle edildiğini öne sürüyorum: doğumun tıb-
bileştirilmesi ve ebeliğin profesyonelleşmesi; kürtajın yasak-
lanması ve üçüncü olarak hamileliğin tıbbileştirilip kadın 
bedeninin disipline edilmesi. Osmanlı tıp ve devlet adamla-
rı doğum sırasında gerçekleşen ölüm oranlarını azaltmak 
üzere öncelikle doğuma ilişkin tıbbi koşulları geliştirmeyi 
amaçlamıştır. Bu da doğumun o döneme kadar esas kahrama-
nı olan ebelerin işlevlerinin yeniden tanımlanması ve ebele-
rin denetlenmesi sonucunu doğurmuştur. Kadın ebelerin ya-
nı sıra önce Avrupa ülkelerinde, özellikle de Fransa’da, sonra 
da Osmanlı tıp okullarında eğitim almış erkek kadın doğum 
uzmanlarının sayısı artmaya başlamıştır. Bebeğin rahim için-
de çevrilmesini sağlamak üzere geliştirilen forseps gibi o dö-
neme özgü tıbbi teknolojilerin kullanılmaya başlanması, vi-
ladethanelerin (doğumevi) ortaya çıkmasıyla doğumun ev-
den kopup hastanelerde yapılmaya başlanması, ebe ve dok-
torların işlevleri, görevleri, hak ve sorumluluklarının yeni-
den tanımlanması, bu iki grup arasındaki sınırların yasa ve 
yönetmeliklerle belirlenmesi hem ebelik mesleğini hem de 
doğum deneyimini dönüştüren önemli gelişmelerdir.

Osmanlı nüfus politikalarının ikinci ayağını kürtajı ya-
saklamaya yönelik adımlar oluşturur. Osmanlı devlet adamla-
rı bir yandan doğum standartlarını yükseltmeye çalışırken bir 
yandan da kürtajı yasaklamaya yönelik düzenlemeler yaptı. 
Bu düzenlemeler kürtajı yasadışılaştırmanın yanında çok ço-
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cuklu ailelere maddi destek vermek gibi birtakım sosyal poli-
tikaları da kapsıyordu. Osmanlı aydınlarına göre kürtaj, Müs-
lüman kadınların en yaygın kullandığı doğum kontrol yönte-
mi ve dolayısıyla düşük doğum oranlarının da baş müsebbi-
biydi. Yarım yüzyılı aşan bir süre boyunca ideolojik, söylem-
sel, hukuki ve gündelik zeminde kürtaj karşıtı bir kampanya 
yürütüldü. Kürtajı yasaklamaya yönelik bu politikaları incele-
mek nüfus politikalarının hem toplumsal cinsiyet hem de et-
nik boyutuna yönelik pek çok soru sormamızı mümkün kılar. 
Kürtaj karşıtı çabalar ve nüfusu artırmaya yönelik politikalar 
kimi zaman kadınlardan işbirliği talep edip kimi zaman onla-
rı nüfusun azalmasının esas sorumlusu olarak suçlasa da her 
zaman ideal/edepli kadınlıkla ideal olmayan/ahlaksız kadın-
lık arasındaki karşıtlıktan beslendi. Çocuk doğurmak nere-
deyse insani, vicdani, milli bir görev gibi tanımlanırken, kür-
taj yapmak çoğu zaman cinayet işlemekle bir tutuldu.

Ele aldığım yarım yüzyıldan biraz daha uzun olan bu dö-
nemde, hamilelik ve hamilelik sırasındaki bakım, tıp doktor-
larının ilgisini çeken başka bir mevzuya dönüştü. Doktorlara 
göre sağlıklı bir hamilelik güvenli bir doğum, sağlıklı bir nesil 
ve sağlıklı bir toplumun önkoşuluydu. Bu dönemde ilk defa 
hamilelik sırasında bakıma ilişkin nasihat kitapları yazılmaya 
ve basılmaya başlandı. Doktorlara göre bu önemli deneyim 
uzmanların kontrolü altında yaşanmalıydı. Doğum ve hami-
leliğe ilişkin nasihat yazınına göre kadın bedeni asıl olarak 
doğum için yaratılmıştır. Ancak bu amacın en iyi şekilde ger-
çekleştirilmesi, yani hem çok çocuk doğurabilmesi hem de 
bu çocukların bedenen ve ahlaken sağlam olabilmesi için her 
şeyden önce annenin beden ve maneviyatının sağlam olması 
gerekiyordu. Hamilelik sırasındaki bakım kitapları da bu doğ-
rultuda bakımdan çok bedeni ve ahlaki terbiyeyi anlatan son 
derece normatif kitaplar şeklinde hazırlanmıştı.

Ancak hamilelik tıbbileştirilirken hamile kalamama du-
rumu, yani kısırlık da göz ardı edilmedi. Buraya kadar saydı-
ğım üç başlıktan daha geç ele alınsa ve daha az vurgulansa da 
Osmanlı doğum politikalarının bir başka ayağı da kısırlığa 
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ilişkin tartışmalarla şekillendi. Dönemin doktorları, kısırlığı, 
nüfusun artmasını engelleyen başka bir faktör olarak görür-
ken tıbbi gelişmelerin; ama daha çok da kısırlığı giderici ve 
doğurganlığı tetikleyici beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleri 
yardımıyla kısırlığın tedavi edilebileceğine inanıyorlardı.

Bu çalışmada özetle, ebelik mesleğinin dönüşümü, kür-
tajın yasaklanması, doğum pratiklerindeki değişim ve hami-
lelik ve kısırlığın tıbbileştirilmesini ele alacağım ve Osmanlı 
doğum politikalarının tıbbi, yasal ve söylemsel düzeylerde 
ne şekilde kurgulandığını göstermeye çalışacağım.

Ancak nüfusa ve nüfusun geleceğine yönelik kaygılar-
dan bahsederken “nüfus”tan o dönemde ne anlaşıldığını be-
lirtmek son derece önemlidir. Aşağıda ayrıntılı olarak göster-
meye çalışacağım gibi Osmanlı devlet adamları nüfusun 
geleceği konusunda endişelenirken ağırlıklı olarak “Müslü-
man” kesimin geleceğinden endişelenmişlerdir. Dönemin bel-
geleri, Osmanlı aydınlarının demografik kompozisyonu ol-
duğu gibi korumak gibi bir kaygısı olmadığını açıkça göste-
rir. Pek çok belge, Müslüman nüfus azalırken gayrimüslim 
nüfusun, özellikle de Rum nüfusunun artmakta olduğu ko-
nusundaki kaygıları dile getirir. Bu endişeler, sultana sadakat 
temelinde ortak bir “Osmanlı” kimliği yaratmaya yönelik 
Tanzimat ideallerinin yetersizlik ve başarısızlıklarını da fark-
lı bir gözle değerlendirmemiz gerektiğini bize hatırlatır.1 Bu 
doğrultuda nüfus politikalarının incelenmesi, homojen bir 
nüfus yaratma kaygısının literatürde kabul edilenden çok 
daha önce, 1840’larda filizlenmeye başladığını gösterir ve on 
dokuzuncu yüzyıl aidiyet politikalarının da eleştirel bir şe-
kilde yeniden analiz edilmesi gerektiğini hatırlatır.

1. “Osmanlıcılık” üzerine tartışmalar için bkz. Şükrü Hanioğlu, “Osmanlıcılık”, 
Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, İstanbul: İletişim Yayınevi, 1985, 
Cilt 5, s. 1389-1393; Şerif Mardin, The Genesis of Young Ottoman Thought: A Study in 
the Modernization of Turkish Political Ideas, Syracuse:  Syracuse University Press, 
2000; Selçuk Akşin Somel, “Osmanlı Reform Çağında Osmanlıcılık Düşüncesi 
(1839-1913)”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Tanzimat ve Cumhuriyet’in Birikimi, 
Murat Belge (Yay. haz.), İstanbul: İletişim Yayınevi, 2001, s. 88-116.
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