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B�r sözlük tanımının aydınlatamayacağı kel�me:
Kadın. K�md�r kadın? Erkeğ�n eş� m�? Anne m�? XX
kromozomlarındak� �nsan mı? Yoksa kadın olduğu-
nu beyan eden k�ş� m�? “Kadın” tanımı, bugün top-
lumsal c�ns�yet tartışmalarının odağında durmakta-
dır. Bu “tanım sorunu”, �deoloj�k b�r aygıt olarak
d�l�n ardındak� pol�t�k bel�rlen�mler� açığa çıkarır.
Örneğ�n “Yuvayı d�ş� kuş kurar” den�l�rken “d�ş�
kuşun” kend� sınırlarını tay�n etmes� m� anlaşılmak-
tadır yoksa “yuva”, ona kurab�lecekler�n�n sınırını
mı dayatmaktadır? Kel�meler�n tanımlarını yansıtan
sözlükler; kadını b�r yerde konumlandırmakta, ona
sınırlar tay�n etmekted�r. S�mone de Beauvo�r, ka-
dın tanımının nerede durduğuna şu sözler�yle �şaret
eder: “Erkek kadına referansla değ�l, kadın erkeğe
referansla tanımlanır ve farklılaştırılır. Kadın rast-
lantısal olandır, özsel olana karşıt özsel olmayan
varlıktır. Erkek Özned�r, Mutlak varlıktır; kadınsa
Ötek� C�ns’t�r.”
Ataerk�ll�k, b�yoloj�k b�r c�ns�yet�n ötek�s�ne karşı
kurduğu hak�m�yetten z�yade kap�tal�st üret�m
b�ç�m�n�n c�ns�yettek� tezahürüdür. Bu nedenle
Mon�que W�tt�g g�b� f�lozoflar; heteroseksüell�ğ� b�r
c�nsel yönel�m olarak değ�l, pol�t�k rej�m olarak
değerlend�rd�ler. Bu pol�t�k rej�m, toplumsal hayatın
her alanını kuşattığı g�b� tar�h� de ele geç�rm�şt�r.
Çağdaş dönemde pek çok kadın f�lozofun varlığıyla
hükümsüz kalan “kadın f�lozofların bulunmadığı”
tesp�t�, toplumsal koşullarla olduğu kadar tar�h yazı-
mıyla da yakından �lg�l�d�r: “Tar�h, kazananların
propagandasıdır.”

www.noktas�zderg�.com

/noktas�zderg�
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ız Gerek toplumsal koşullar gerekse tar�h yazımının

etk�s�yle felsefe tar�h�nde kend�s�ne “özne” olarak
yer ed�nmekte güçlük çeken kadının, “nesne” olarak
yer� son derece traj�kt�r. Platon, kadına eğ�t�mden
�t�baren eş�t haklar tanırken Ar�stoteles’te kadının
yer� hanen�n �ç�d�r. Ant�k dönemden 18. yüzyıla
gel�nd�ğ�nde Kant’ın kadınlar hakkındak� düşünce-
ler�, tar�hte �lerleme düşünces�ne âdeta b�r karşı ör-
nek sunmaktadır. Kant, b�lg�lenme gayret�ndek�
kadın hakkında “sakal sah�b� olmayı �stese daha �y�
olur çünkü ed�nmeye uğraştığı der�nl�k havasını bu
şek�lde daha �y� �fade edeb�l�r” demekted�r.
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şa ett�ğ�n�n kanıtıdır. Bu “kadın” olmayı özerk ola-
rak göremey�ş�nden kaynaklanır.
   Fem�n�st ps�koloj� �se kuramları, yöntemler� ve
uygulamaları �le eleşt�rel b�r akımdır. Kadın dene-
y�mler�n� erkek yanlı b�r yapıya oturtmak �ç�n göz
ardı eden ve çarpıtan teor�lere fem�n�st rev�zeler
sağlar. C�ns�yet ps�koloj�s�n� ve ps�koloj�n�n c�ns�-
yet�n� �rdeler. Kadınların ps�koloj�de eks�k ve yanlı
tems�l ed�ld�kler�ne d�kkat çeker ve bu durumun
değ�şmes� �ç�n mücadele eder. Kabul görmüş
kadınlık, erkekl�k ve c�nsell�k normlarını sorgula-
yarak, bunların farklı b�r okumasını yapar, değ�ş�k
hor görülme b�ç�mler�n�n sona ermes� �ç�n yapılan
mücadelelere katkı sunar ve bu yolda kadın ve er-
kekler�n dayanışmasını önemser.¹ 
   

varolurlar. Bu haftadan sonra b�r testesteron akışı
olur �se fetüs erkek özell�kler�ne sah�p olmaya baş-
lar. 
   Var edene ve var olana sebeb�yet veren kadının
valığı ep�stem�kt�r. Fem�n�st perspekt�ften bu
ep�steme, b�lme etk�nl�ğ�nde öznen�n b�l�şsel pra-
t�ğ�n� bel�rled�ğ�n� �dd�a eder ve bu bağlamda top-
lumsal prat�klerden ayrı soyutlanmış b�r özne ta-
nımını reddeder. Esasen özne �le nesne d�yalekt�k
b�r praks�s �çer�s�nded�r. Kadının “�k�nc�l” olarak
görülmes� hegomon�k erkek özne tasarımıyla öte-
k�leşt�rd�ğ� kadın varyansından kaynaklanır. Ps�-
koloj� b�l�m�nde de bu temellend�rme dolayısıyla
özne tanımı er�ld�r ve hayata kend� sınırlı perspek-
t�f�nden bakar. Kadınları “küçük erkekler” olarak
varsayar ve böylece kadın ps�koloj�s� konusunda
korkunç b�r kartopu etk�s�n� beraber�nde get�r�r.
Frued’un pen�s kıskançlığı kuramı buna en �y�
örnekt�r. O, kız çocuklarının pen�se sah�p olma-
dıklarını fark ett�kler�nde eks�kl�k yaşadıklarından
bahseder. Oed�pus önces� dönemde kız çocuğu-
nun, küçük b�r erkek çocuğu olduğunu, ardından
oed�pusun get�rd�ğ� �ğd�ş kompleks� sebeb�yle b�r
kız çocuğuna evr�ld�ğ�n� savunur. Bu rad�kal f�k�r
saf� olarak Freud’un örüntüler�n� hegamon�k öz-
neler üzer�nden toplumsal c�ns�yet tuğlalarıyla �n-
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aratılış ve öz, d�ş�l�k �le başlar. Sek�z haf-
talık olana kadar tüm fetüsler anne kar-
nında d�ş� özell�kler� taşıyan b�r bey�n �le 

EPİSTEMİK BİR DÖNÜŞÜM: FEMİNİST
PSİKOLOJİ

Aslı F. GÜMÜŞ

¹H. Bolak Boratav, "Fem�n�zm ve Ps�koloj�: Sıkıntılı b�r İl�şk�", REFLEKTİF Sosyal B�l�mler Derg�s�, (2021): 143–163.
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sıkıntıları anlamlandırmış ve yalnız olmadıkları
hususunda farkındalık yaratmış aynı zamanda da
b�reyler� kadın tasv�rler� �ç�n ps�koloj�dek� tüm alt
alanları eleşt�rel olarak anal�z etmeye teşv�k etm�ş-
t�r. 1970’lerden bu yana kat ed�len azımsanmaya-
cak mesafeye rağmen, bugün hâlâ ps�koloj� akt�f
b�r b�ç�mde fem�n�zme d�renmekted�r. Amer�kalı
b�r ps�koloj� profesörü olan Naom� We�sste�n’ın
söz konusu durumu, o zamanın şartlarında, şöyle
d�llend�r�r: “Ps�koloj�n�n kadınların gerçekler�, ge-
reks�n�mler� ve �stekler� hakkında söyleyeceğ� b�r
şey olamaz. Çünkü ps�koloj�n�n bu konularda b�l-
d�ğ� h�çb�r şey yoktur.”³
   Fem�n�st ps�kologlar onlarca yıldır ps�koloj�
yöntemler�n� özell�kle de tanı ve tedav� hususunda
rev�ze etmek �ç�n çalışmaktadırlar. Örneğ�n DSM-
V’e “Premenstrüel D�sfor�k Bozukluk” (Doğurgan-
lık çağındak� kadınların büyük b�r kısmında adet
kanaması yaklaşırken görülen; s�n�rl�l�k, gerg�nl�k,
duygusal dalgalanmalar ve öfke sık b�ld�r�len
yakınmalardır. Ayrıca anks�yete (kaygı), huzur-
suzluk, key�fs�zl�k g�b� bel�rt�ler de görüleb�l�r.)⁴
g�b� kadınların normal b�yoloj�k süreçler�n� pato-
loj�kleşt�ren tanımların l�taratürleşmemes� �ç�n
çaba gösterm�şlerd�r. Buna ek olarak kadınlara n�-
ç�n bel�rl� tanıların daha çok konulduğu
(depresyon ve anks�yete) araştırmışlardır.
Genell�kle yoksulluk, tek başına çocuk büyütmek
ve ş�ddet unsurlarıyla bu tanı olasılıklarının
arttığını saptamışlardır.⁵ Özell�kle terap� evren�
�çer�s�nde non-sex�st yaklaşımı ps�kod�nam�k ku-
ram çerçev�s�nde gel�şt�rm�şlerd�r. Çünkü, ps�ko-
terap� sürec� �ç�nde, ataerk�l z�hn�yet�n gölgele-
r�nde kalmamak d�kkat ve farkındalık gerekt�r�r.
İht�yatlı ve eş�tl�kç� temell� b�r ps�koterap�n�n
gereks�n�mler� önyargısız b�r ön kabulden geçer. 

1936 yılına kadar ps�koloj� alanında ağırlıklı olarak
c�ns�yetler arası zeka farklılıkları ve eğ�l�mler� tar-
tışılmıştır. Hatta ve hatta c�ns�yete özgü davranış
tanımları (tra�ts) yapılmış ve Eagly tarafından tüm
dünyada çok ses get�ren roller kuramı ortaya atıl-
mıştır. Bu kuram “Davranışın b�rey�n �ç�nde bu-
lunduğu toplum ve kültür öğeler�n�n sosyal rollerle
şek�lleneceğ�” tez�n� savunur. Kurama göre kadın
ve erkek toplum �ç�nde farklı ve b�r�c�k rollere
sah�pt�r. Retor�kte bu toplumsal h�yerarş�n�n b�r
yansımasını �nşa eder ve kuşaktan kuşağa aktarır.
Buna ek olarak tar�he baktığımızda, Amer�kan
Ps�kologlar Derneğ� (APA)’n�n �lk kadın üyes� olan
ve b�r dönem dernek başkanlığını da yapan Mary
Wh�ton Calk�ns’e Harvard Ün�vers�tes� tarafından
hak kazandığı doktora dereces� ver�lmem�şt�r.²
Dolayısıyla ps�koloj�n�n erkek egemen �kl�m�nde,
�nsan davranışlarının eks�k ve yanlı b�r bakış açı-
sıyla ele alınmaya başlandığı söyleneb�l�r. Bu olay-
lar olurken 1970 dolaylarında Amer�ka‘da �k�nc�
dalga fem�n�st hareket�n yükselmes�, sosyal b�l�m-
lerde b�r alev yaratarak, fem�n�st teor�ler�n üret�-
m�ne yol açtı. Bu teor�ler ps�koloj� alanında akade-
m�k b�r dalgalanma olarak es�nt�ler oluştursa da
pol�t�k b�r seslen�ş olarak da zuhur ett�. Ps�koloj�k
kuramlarının çoğunun erkek normları üzer�nden
temellend�ğ�n� (d�ğer b�r dey�şle androcentr�c) fark
eden kadınlar, erkeğ� merkez�ne alan bu çöp
yığınlarının yok ed�lmes� �ç�n harekete geçt�ler.
İlg�nç olan �se bu kuramlara kadınların farklılıkları
mevzubah�s olduğunda bunların bulgularda sap-
ma olarak değerlend�r�lmes�yd�. Tüm bu süreç,
fem�n�zm� esas alan yen� b�r tür b�lg� çağının
başlamasında öncü oldu. Bu çağa g�r�ş yolları, ne
yazık k�, yüksek duvarlarla çevr�l� ve zorlu �d�.
Ancak bu yolculuk kadınların yaşadığı ps�koloj�k 

²  https://www.apa.org/about/governance/pres�dent/b�o-mary-wh�ton-calk�ns
³ N. We�sste�n, "Psychology Constructs the Female", Journal of Soc�al Educat�on, (1971): 364.
⁴ Amer�can Psych�atr�c Assoc�at�on, D�agnost�c And Stat�st�cal Manual Of Mental D�sorders, F�fth Ed�t�on (DSM-5), 2013, 171-173.

https://www.apa.org/about/governance/president/bio-mary-whiton-calkins
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Akab�nde terap�st�n kabul ett�ğ� bu tür sorgulama-
lar ve yaklaşımlar �se terap�n�n kal�tes�n� bel�rler.
    Ünlü ps�kanal�st Karen Horney fem�n�st ps�kolo-
j�n�n öncüler�ndend�r. K�ş�l�k teor�ler� l�teratürüne
�sm� dah�l ed�len tek ve uluslararası b�r konferans-
ta kadın ps�koloj�s� üzer�ne sunum yapan �lk kadın
olmakla beraber Freud ve bütün ps�koloj� d�s�pl�n�-
n�n androsentr�k olduğuna da�r yaptığı eleşt�r�,
kadınların aşağı konumlarının sosyokültürel bel�r-
ley�c�ler�ne �l�şk�n gözlemler�n�n ışığında ortaya
çıkmıştır. Kadınların erkeklere göre tanımlanma-
sını sorunlu buldu ve pen�s kıskançlığının -şayet,
böyle b�r şey yok- b�r pen�se sah�p olma arzusun-
dan değ�l, daha çok erkeklere tanınan statü ve
tanınma arzusundan kaynaklandığını savundu.
Ayrıca, erkekler�n başarılı olma ve arkalarında �z
bırakma �ht�yacının, b�r çocuk dünyaya get�reme-
mekten kaynaklandığını vurguladı. Horney, ka-
dınları doğuştan mazoş�st oldukları suçlamasına
karşı savunmak �ç�n özell�kle harekete geçt�. O,
kadınların aşk, para, güvenl�k ve korunma �ç�n
erkeklere bağımlılığının; kadınları güzell�k ve
çek�c�l�k g�b� n�tel�klere gereğ�nden fazla vurgu
yapmaya ama aynı zamanda kocaları, çocukları ve
a�leler�yle olan �l�şk�ler� aracılığıyla anlam aramaya
yöneltt�ğ�n� savundu. 1922 �le 1937 arasında kadın
ps�koloj�s� üzer�ne yazdığı 14 makale, ölümünden
sonra 1967'de Fem�n�ne Psychology başlıklı b�r
c�ltte yayımlandı. Karen Horney'�n m�rası, onun
yalnızca hüman�st ve Gestalt ps�koloj�s� üzer�nde-
k� etk�s�n� değ�l, aynı zamanda kend�l�k ps�koloj�-
s�, ps�kanal�z üzer�ndek� etk�s�n� de �çermekte
olup fem�n�st ps�koloj� konusunda büyük b�r baş-
yapıt olması bakımından önem arz etmekted�r.⁶
   Sonuç olarak fem�n�st ps�koloj�, yapılan çalışma-
lar bağlamında b�reysel b�r değ�ş�m yaratmakla
kalmamış pol�t�k ve toplumsal düzeyde b�r çığır 

EPİSTEMİK BİR DÖNÜŞÜM : FEMİNİST PSİKOLOJİ

açmıştır. Kadınların kend�ler�n� güçlend�rmeler�
sadece �çsel mot�vasyonlarla değ�l dışsal mot�vas-
yon bağlamları �le tamamlanır. Benl�kten başlaya-
rak kabul gören kuram ve yaklaşımların eş�tl�kç�
b�r perspekt�ften yorumlanması, akadem�k cam�a-
dak� er�l söylemler�n doğrularıyla değ�şt�r�lmes�
her alan �ç�n öncel�k arz etmekted�r. Unutulma-
malıdır k� toplumsal değ�ş�m ancak kolekt�f b�r
b�l�nç ve hareketlenme �le mümkündür. Fem�n�st
ps�koloj� marj�nal�ne ed�lm�ş ana akım, ps�koloj�-
n�n dışında yaratılan b�r hareket değ�l, güç ve �no-
vasyon get�ren b�r ep�stemed�r. Amaç süregelen
h�yerarş� z�nc�r�n� kırarak öznen�n sadece “kadın”
etrafında şek�llend�r�lmes�d�r. 

KAYNAKÇA

Amer�can Psych�atr�c Assoc�at�on, D�agnost�c And
Stat�st�cal Manual Of Mental D�sorders, F�fth Ed�t�on
(DSM-5), 2013.

Bolak Boratav, H., Fem�n�zm ve Ps�koloj�: Sıkıntılı b�r
İl�şk�, REFLEKTİF Sosyal B�l�mler Derg�s�, 2021.

Brown, L., & Ballou, M. (Eds.), Personal�ty and
Psychopathology: Fem�n�st Reappra�sals, 1992.

We�sste�n, N., "Psychology constructs the female",
Journal of Soc�al Educat�on, 1971.

https://fem�n�stvo�ces.com/prof�les/karen-horney
(09.04.2022)

https://www.apa.org/about/governance/pres�dent
/b�o-mary-wh�ton-calk�ns  (10.04.2022)

⁵ L.Brown, & M. (Eds.) Ballou, Personal�ty and Psychopathology: Fem�n�st Reappra�sals, 1992, s. 125
⁶ https://fem�n�stvo�ces.com/prof�les/karen-horney

https://feministvoices.com/profiles/karen-horney
https://www.apa.org/about/governance/president/bio-mary-whiton-calkins
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s�z k� H�llary, geçm�şten günümüze uzanan bazı
kl�şe kel�meler� kend�ne çekt�. Cadı, kocakarı, sür-
tük, ş�rret, … Yaklaşık 10 yıldır benzer b�r bel�rs�z-
l�ğ� dert ed�nen kadınlar �ç�n ulusal organ�zasyon-
lar, H�llary başlıklı “Cehalet ve Zeh�r: Medyanın
Der�nlerde Kökleşm�ş C�ns�yetç�l�ğ�” basımını
yayınlayarak açıklama yapmak �ç�n duruma el
koydu. Beşer� b�l�mler ve medya çalışmaları profe-
sörü olan ben b�le şu �fadey�, açıkça bel�rtmek
gerek�rse, saçma buldum: “Medyanın Kadın Nef-
ret� Tüm Zamanlardan B�le Daha Fazla”.
   Bu yılın başlarında New York T�mes köşe yazarı,
40 yıldır Amer�kan Fem�n�zm�n�n duayen� olan
Glor�a Ste�nem tarafından güçlü b�r müdahale
vardı. “C�ns�yet muhtemelen Amer�ka’dak� en kı-
sıtlayıcı güç” g�b� sorgulamaya açık b�r genel-
lemeyle H�llary’� savundu. Ste�nem, H�llary’� c�ns�-
yetç�l�ğ�n kurbanı g�b� gösterm�şt� ve bunun üstü-
ne sırf kadın d�ye bütün kadınları H�llary’� oyla-
maya çağırmıştı. Blog dünyasında ve haber s�tele-
r�n�n okuyucu mektupları kısmında ben�m g�b�
Barack Obama �ç�n oy verm�ş demokratlar ha�n
olarak n�telend�r�ld�. Ben�m kend�m� savunmam
şöyle oldu; kadınlar pol�t�kada öyles�ne hızlı
yükselm�şlerd� k� –kadın beled�ye başkanlarımız,
senatörler�m�z, val�ler�m�z ve hatta Beyaz Saray
sözcümüz b�le vardı- c�ns�yet dayanışması �ç�n,
eğer böyle b�r şey geçm�şte de varsa, b�rl�kte 

n�st b�r okuyucu k�tles� bulamayan k�taplarla ve
web s�teler�yle sınırlanmıştı k� güncel başkanlık
seç�mler� neden�yle c�ns�yet savaşı merkez� b�r
çemberde yen�den yapılandı. H�llary Cl�nton’ın
başkanlık adaylığı uluslararası tanıtımlarda b�r
patlamaya ve tersl�ğe neden oldu. H�llary, her ne
kadar öyle göster�lse de, başkanlık �ç�n adaylığını
koyan �lk kadın değ�l. Onun öncüsü olan daha
b�rçok �radel� kadın da b�r zamanlar başkanlık �ç�n
adaylığını koymuştu. 1872 yılında V�ctor�a Wood-
hull, 1884 yılında Belva Lockwood ve Margaret
Chase Sm�th, Patsy M�nk, Bella Abzug, Sh�rley
Ch�shol, Patr�c�a Schroeder, Leonara Fulan� ve
El�zabeth Dole g�b� n�ce �s�mler başkanlığa aday
koymuş kadınlar olarak sıralanalab�l�r. Ancak
H�llary, eyalet ön seç�mler�n� ödül g�b� aldığı �ç�n
ondan öncek� kadın adaylardan çok daha fazla
�lerleme kaydett�. Kazansa da kaybetse de ondan
sonra gelecek hırslı kadın adaylar �ç�n çoktan �z�n�
bıraktı. 
    H�llary’n�n başkanlık seç�mler�ndek� anlaşmaz-
lık, c�ns�yetç�l�k engellenm�ş m� yoksa kullanılmış
mı, uzun yıllar sürecek. Medya ona erkek rak�p-
ler�nden daha fazla sert davrandı mı? C�ns�yet
kartını �y�mser b�r şek�lde kullandı mı? H�ç şüphe-
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em�n�zm gündeme ger� döndü. Uzun b�r
süren�n ardından, fem�n�st tartışmalar
her ne kadar �y� �ncelenm�ş olsa da fem�-
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hareket etmeye gerek yoktu çünkü kadınlar kend�
doğrularına göre oy vereb�lecek zek� varlıklardır.
    Her halükarda H�llary’n�n mükemmel olmayan
b�r fem�n�st aday olması tartışmaya açıktır. Ş�m-
d�ye kadar onun kamusal yaşamı kocasının kar�ye-
r�ne sıkı sıkıya bağlıydı; geçm�ştek� �ş performan-
sının ve buna ek olarak b�lhassa yaptığı sağlık re-
formlarının pek başarılı olduğu söylemez. ABD h�ç
kadın b�r l�dere sah�p olmadığı �ç�n utanç ver�c�
şek�lde d�ğer ulusların arkasında kalmış olab�l�r
ama bunun neden� kısmen başkan olmanın özel
gerekl�l�kler�nden dolayıdır. Kadınlar �ç�n part�s�
�kt�dara geç�nce of�s �şler�n� yürüten b�r başbakan
olmak daha kolaydır. ABD başkanlığı büyük ulus-
ları b�rleşt�r�r ve sembol�ze eder ve başkanlar
s�lahlı kuvvetler �ç�n başkomutan olarak görev
yapmak zorundadır k� bu hal kadınları bu görev�
üstlenmede strese sokuyor. K�ml�k pol�t�kasıyla
çatlak verm�ş eğ�t�m kadınları başkanlık �ç�n h�ç
de yeterl� olmayacak şek�lde hazırlıyor. Bu yüzden
yaklaşık 20 yıldır genç fem�n�stlere asker� tar�h
okumasını öner�yorum.
    H�llary’n�n adaylığı, 1991 yılında Yüce D�van �ç�n
Clarence Thomas’ın adaylığına aleyhte tanık olan
An�ta H�ll’�n hudutsuz münakaşasından ber�
fem�n�zm� b�rçok d�ğer olaydan daha da fazla
hareketlend�rd�. Ancak zaman yen�den değerlen-
d�rme yapma zamanıdır. Fem�n�zm neyd� ve nere-
ye doğru yol alıyordu? Neden medyanın kadınları
�lg�lend�ren sorunların fem�n�st l�derlere danıştı-
ğı, fem�n�zm�n en görünür olduğu 1980 ve 90’lı
yılların başındak� kültür savaşlarından sonra fe-
m�n�zm ger� çek�l�yordu? İş�n gar�b�, �k� Cl�nton
başkanlığında fem�n�stler�n kamusal alanda
yetk�nl�ğ�n� kaybetmeye başlamasıdır. 90’larda
b�rçok genç kadının kend�n� fem�n�st olarak tanıt-
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maya daha eğ�l�ml� olduğu h�kayeler daha sık
duyulurdu. 
    İk� teknoloj�k yen�l�k, bunlar kablolu telev�zyon
ve �nternet sunucusu, yaklaşık 20 yıldır Amer�kalı
fem�n�st l�derler�n medya söylevler�nde bulundu-
ğunu yargısını kırdı. An�den alternat�f görüşler
�syanı çıktı. Beklenmed�k şek�lde muhafazakar ve
dobra yen� s�malar Laura Ingraham, Barbara
Olsen, Ancoulter, Mon�ca Crowley, Ann Coulter,
M�chelle Malk�n 90’larda sahnedek� yer�n� aldı.
El�t kolejlere g�tm�ş ve R�chard N�xon ve Ronald
Reagon’ın cumhur�yetç� bakanlıklarında çalışmış
bu kadınlar, �natçı fem�n�st düşmanlardan z�yade
daha agres�f, kolay anlaşılan, kom�k ve şaşırtıcı b�r
b�ç�mde daha seks� ve çek�c�yd�. Yaşlı Pat N�xon’ın
muhazakar kadınlar �ç�n kullandığı rüküş, bastı-
rılmış, tatlı d�ll� ve saygılı kl�şes� yok olmuştu.
Fem�n�zm�n key�fs�z ve dogmat�k olarak esk� bek-
ç�ler� telev�zyon savaşını bu cesur ve yen� sorunla-
ra odaklı kadınlara karşı kaybetm�şt�. 11 Eylül’de
Pentagon’a yapılan saldırıda haytını kaybetm�ş
Barbara Olsen Bağımsız Kadın Forumu’nun kur-
cularından b�r�yd�. İlk olarak, d�rekt ve belk� de
uygunsuz b�r şek�lde Kuzey Doğulu kadın gazete-
c�ler�n de �ç�nde olduğu An�ta H�ll davasında l�be-
ral medya taraflılığına cevaben şek�llenen muha-
zakar ve l�beral kadınların da olduğu b�r dernekt�r.
   Irak’ın 11 Eylül �şgal�nden sonra, c�ns�yet sorunu
hayat ve ölüm sorularının ve terör dönem�nde
meden�yetler�n savaşlarının yanında sönük kaldı.
Asker� tar�h ve kuruma ve geleneksel maskülen�te-
ye yen�den popüler b�r �lg� bel�rm�şt� hatta bu �lg�
çocukların oyuncaklarına b�le yansımıştı. Bu gel�ş-
mede fem�n�st yorum, tahm�n ed�ld�ğ� üzere ger�c�
olarak n�telend�r�ld�, zamanla bağlantısını y�t�r-
m�şt�. Belk� de ne zaman ölüm kalım meseles� ol-
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sa, c�ns�yetler� tartışmak yer�ne b�rl�k olmalıydık.
11 Eylül’ün ger�de bıraktıkları kes�nl�kle H�llary
Cl�nton’ın başkanlık hayaller� �ç�n b�r sorun teşk�l
ed�yordu. Güçlü görünmes� gerekecek ve orduyla
�lg�l� sorunları yöneteb�lecek yeterl�l�kte olacak b�r
kadın adayın böyle b�r zamanda yeterl�l�k göster-
mes� kes�nl�kle H�llary’� Başkan Bush’un kaçınıl-
maz olan savaş çözümüne �st�naden Irak’a asker�
güç göndermes� �ç�n oy vermes�ne yol açtı. Bu
karar daha sonradan onu cesur ve becer�kl� Code
P�nk adlı kadın ger�lla grubunun da�m� hedef�
hal�ne get�recekt�.
    Tam olarak fem�n�zm ned�r? B�r teor� m�, �deo-
loj� m� yoksa b�r uygulama mı? Belk� de fem�n�zm
o kadar batılı b�r ter�m k� başka kültürlere anla-
mından sapmadan aktarılamaz mı? Fem�n�zm�
ortaçağ ve Rönesans met�nler�nde okuduğumuzda
çağdaş f�k�rler�n dışına mı çıkıyorduk? K�m fem�-
n�st veya fem�n�st değ�ld�r ve bunun tanımını k�m
yapar? B�r fem�n�st b�r grubun üyes� m� olmalı ya
da baskın �deoloj�ye veya �k�nc�ller�ne uymalı mı?
K�m hang� hükümle c�ns�yet sorunuyla �lg�l� dü-
şünmen�n ve konuşmanın serbest olup olmadığını
açıklar? Ve fem�n�zm doğası �t�bar�yle solcu mu-
dur yoksa muhafazakar ve d�n� �lkelere dayanan
b�r fem�n�zm de var olab�l�r m�? 
    Chr�st�ne de P�san’dan Anne Bradstreet ve Mary
Wollstonecraft’a değ�n şa�rler�n kadınların hak
yoksunluğunu ve sosyal statüsünü eleşt�ren ş��r ve
düzyazı met�nler�nde fem�n�zm kölel�ğ�n kalkma-
sından es�nlenerek 19. Yüzyılın ortalarında organ�-
ze b�r hareket olarak başlamıştı. Tıpkı J�m Crow
(s�yah�lere karşı yapılan geleneksek ayrımcılık)
Güney’�nde Afro-Amer�kalıların tecr�d�n�n ve hak-
larından mahrum bırakılmalarının karşısında du-
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ran s�v�l hak hareket�nden teşv�k alarak fem�n�zm
1960’larda yen�den canlandı. Fem�n�zm hep de-
mokras�yle �ç �çed�r bu yüzden fem�n�zm�n Amer�-
ka’da başlaması ve Br�tanyalı fem�n�zm �ç�n �lk
model olması tesadüf değ�ld�r.
    Genel olarak fem�n�st teor� Ant�k Yunan’da yal-
nızca At�na’nın kusurlu demokras�s�nden değ�l,
onun köle ekonom�s�nden ve kadınların hayatının
ağır b�r şek�lde kısıtlanması neden�yle ortaya çı-
kan batılı s�v�l özgürlük gelenekler�nden ne kadar
es�nlend�ğ� kabul etmekte başarısız oldu. Fakat
çok önceden ant�k çağ ş��rler�nde �lk olarak ortaya
çıkan ve en güzel uygulayanlardan b�r� olan dün-
yanın �lk kadın yazarı M�d�ll�l� Sappho’ydu. Fem�-
n�st teor�-modern fem�n�zm- ekonom�y� değ�şt�-
ren, meslekler�n sayısını arttıran ve böylece kadın-
lara kocasına veya babasına bağımlı olmadan ta-
r�hte �lk kez kadınlara kend� hayatlarını �dame et-
t�rme fırsatını veren kap�tal�zme ve endüstr� dev-
r�me ne kadar borçlu olduğunu kabul etmekte de
başarısız oldu. Kap�tal�zm�n kadınların hayatına
sağladığı kolaylık, ş�md� orta sınıf her batılının
hanes�nde bulunan otomat�k yıkama ve kurutma
yapma g�b� �ş yükünü azaltan c�hazlarda daha net
görünür. 
  Fem�n�st teor� kadınların oy hakkı hareket�n�n
kurucularının d�nden etk�lend�ğ�n� veya b�ç�mlen-
d�ğ� gerçeğ�n� yeters�z b�r şek�lde kabul ett�. İlk
Amer�kalı fem�n�stler Protestan’dı. Örneğ�n,
Susan B. Anthony Protestan b�r ç�ftç�n�n kızıydı.
Lucret�a Mott protestan b�r bakandı. İlk olarak
Protestan buluşmalarında kadınlara ve erkeklere
eş�t davranıldı, kadınlar toplum önünde konuşma
sanatını öğrend�. Oy hakkı arayışını d�n� �deal�zm
ve değerler hareketlend�rd� bu yüzden kend�l�ğ�n-
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den sol b�r hareket olarak tanımlanamaz. Aslında
alkolü yasaklamayı hedefleyen pek çok oy hakkı
savunucularının ılımlılık hareket�nde gösterd�ğ�
sosyal muhafazakarlık n�hayet�nde B�r�nc� Dünya
Savaşı sonrasında 14 yıl boyunca �çk�n�n yasaklan-
masının önünü açtı. 19. Yüzyılda alkol kadınlar
�ç�n b�r sorundu çünkü �şç� sınıfında çalışan er-
kekler�n yeters�z olan a�le gel�r�n� alkole harcadığı
�dd�a ed�l�yordu, k� bu da karısını ve çocuklarını
�hmal etmeler�ne ve onlara ş�ddet uygulamalarına
neden oluyordu. İçk� kullanmama 1870’lerde halk
arasında “Kadınların Mücadeles�” ya da “Kadınla-
rın Kutsal Savaşı” olarak n�telend�r�lm�şt�. İçk�
yasağını destekleyen kadınlar dış mekanlarda
gruplar hal�nde toplanıyordu. Dualar ed�yor, �lah�-
ler söylüyor müdahaleler� engell�yor ve kend� dert-
ler�n� anlatıyorlardı. B�r çok mekan bu yüzden ya
kapatıldı ya da taşındı. Bu, tar�hte kadınların sos-
yal eylem �ç�n harekete geçt�ğ� �lk örneklerden
b�r�d�r. 
   Ancak burda görülen g�zl� davranışı denetleme
dürtüsü fem�n�zm�n devamlı b�r parçasıdır, 1970
ve 80’lerdek� kuvvetl� ant�-pornograf� mücadele-
s�nde de görüleb�l�r. 19. yüzyıldak� oy hakkı l�der-
ler� evl�l�k dışı b�rl�ktel�ğ� destekleyen V�ctor�a
Woodhull’a cezalandırırmışçasına tepk� verd�.
Susan B. Anthony ve d�ğerler� bu sorunun bütün
hareket� lekeleyeceğ�n� ve pol�t�k olarak sonunun
h�ç �y� b�tmeyeceğ�n� düşündü çünkü kadınları
ahlaksızlıktan yan� fuhuşun pençes�nden kurtar-
mak g�b� ona zıt b�r amaçla mot�ve olmuşlardı. 
 Geleneksel evl�l�k dışındak� c�nsell�k ahlak�
normların enhellemes� gereken b�r tehl�ke olarak
görülmüştü. İdeoloj�n�n k�ş�sel f�k�rlere üstünlüğü
Anthony’n�n rah�be m�sal� kend�n� amaca adama-
sında ve meslektaşları a�leler�n�n ve çocuklarının 
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�stekler�ne göre başka b�r yöne saparken onun aynı
tarafta kalmasındak� asab� kırgınlığında da görü-
leb�l�r. Hayatı sona yaklaşırken Anthony saygı-
değer b�r� olarak göster�ld� ve evrensel onura layık
görüldü. fakat onun tek b�r soruna saplantılı b�r
şek�lde odaklanması belk� de dengel� b�r hayat �ç�n
örnek değ�ld�.
   Standart fem�n�st anlatısında başka �hmaller ya
da eks�kl�kler vardı A�le Planma Derneğ�’n�n bakıcı
annes� ve üreme haklarının cesur öncüsü Marga-
ret Sanger, 1926’da New York’ta soy ıslahı taraftarı
b�r doğum kontrol kl�n�ğ� açmaktan hapse atıldı.
Soy ıslahı, gaddar mücadeles� �nsan ırkını �sten-
meyenlerden arındırmak olan Naz�ler tarafından
ben�msenen seçk�n soy felsefes�d�r.
    Sadece oy hakkı �ç�n değ�l aynı zamanda kadın-
ları kontrat �mzalamaktan veya mülk sah�b� ol-
maktan alıkoyan yasalar �ç�n reform �steyen
cesaretl� ve cüretkar �lk dalga fem�n�stler� olağan-
üstü fedakarlıklar yaptı. 19. Yüzyılın h�c�vl� ç�zg�
f�lmler� oy hakkı l�derler�n�, havalı erkek pantolon-
ları g�yen, s�gara �çen ve erkekler� evdek� ve kamu-
sal alandak� poz�syonlarını el�nden almakla tehd�t
eden başkalaşım geç�rm�ş çakma erkekler g�b� res-
metm�şt�. Kadın oy hakkı savunucuları sokaklarda
konuşma yaptığında bu adaba saygısızlık olan b�r
skandal g�b� düşünülmüştü. İç savaştan sonra
Amer�kalı kadınlara oy hakkı veren �lk bölgeler�n
batıda olması şaşırtıcıdır. Devlet�n entelektüel ve
kültürel başkent� Kuzeydoğu oy hakkı vermeye
d�ren�yordu. 1915’te b�le Massachusetts, New York,
Pennsylvan�a ve New Jersey eyalet hükümetler�
kadınların oy hakkı tasarısını reddetm�şt�. İlk kez
kadınların ve erkekler�n yan yana ağır �ş yaptığı
sınırdak� eyaletlerde kadınlar ve erkekler eş�t
sayıldı ancak Doğu’da hala kadınlar k�bar, nar�n ve 
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rasında ant�-fem�n�st retor�ğ�n�n yükselmes� tar-
tışmaya açıktır fakat bazı durumlarda bazı oy hak-
kı savunucularına bakıldığında ney�n �deoloj�k aşı-
rılık ve fanat�kl�ğe dönüştüğü anlaşılır b�r cevap
olab�l�r.
    Hayat dolu, c�nsel hayatında maceracı, �çk� ve
s�gara �çen, küfür eden ve Charleston g�b� çılgınlar
g�b� dans eden y�rm�l� yaşlarındak� �syankar pek
çok kadın kend�n� fem�n�st et�ket�nden ayrı tuttu.
Ve aslında, oy verme hareket� kadınların o yıllar-
dak� köklü değ�ş�m�nden kısmen sorumludur.
B�r�nc� Dünya Savaşı tufanının gözler� açması
baba f�gürünün �t�barını hükümette, d�nde ve
a�lede zayıflatan ant�-otor�ter düşüncey� ürett�.
D�ğer b�r yandan Hollywood f�lmler� kadar Afro-
Amer�kan caz müz�ğ�n�n de muazzam b�r kültürel
etk�s� vardı. Başkanların, öğretmenler�n, gazetec�-
ler�n, şeh�r görevl�ler�n ve kadın s�v�l grupların
endüstr�y� denetlemey� talep ett�ğ�, c�nsel beklen-
t�ler� ve davranışları dönüştüren yen� b�r çevre.
Protesto hareket�n� saymazsak Hollywood’u
1960’ların başına kadar edeps�z stüdyo yapımcılığı
dem�r elle yönett�.
    1920’ler ve 30’lar Dorothy Parker, Dorothy
Thompson, Clare Booth Luce, Amel�a Earhart,
Babe D�dr�ckson ve Kathar�ne Hepburn g�b�
�st�sna ve başarı elde etm�ş kadınlar �ç�n görkeml�
b�r dönemd�. Fem�n�zm pol�t�k b�r hareket olarak
dağıtılmış olab�l�r fakat kadınların başarısı ve top-
lumda görünürlüğü oldukça sağlamdı. İk�nc� dal-
ga fem�n�zm�n�n erkek g�b� tanımlanan g�r�şken
çığır açan kadınları �lk�n bu durumu umursamadı
ve açıkça grup olarak kadınların �ht�yaçlarına ka-
yıtsız kaldı. K�ş�sel hırsını kanıtlamalarının her
zaman çok öneml� olduğu �lham ver�c� kadın rol 

terb�yel� “hanımefend�lerd�”. Hanımefend�ler ve
beyefend�ler Doğuda ve Güneyde aynı türe men-
sup değ�lm�ş g�b� görünüyordu.     
   Amer�kalı fem�n�stler�n Br�tanyalı akranların-
dan sah�plend�ğ� New York ve Wash�ngton’dak�
atlı, af�şl�, şamandıralı şatafatlı müşr�f geç�t tö-
renler�n�n yapıldığı b�r d�z� hararetl� protestodan
sonra 19. Yasa tasarısında kadınların oy kullanma
hakkı 1920’de kabul ed�ld�. Emmel�ne Pankhurst
öncülüğündek� Br�tanyalı fem�n�stler çel�şk�l� b�r
şek�lde daha saldırgandı, m�l�tan karşılaşmalarına
ve doğrudan harekete geçmeye daha yakındı.
Londra’dak� fem�n�stler pencereler� kırdı ve hükü-
met toplantılarına zorla g�rd�. 1910’da İng�l�z Avam
Kamarası’na zorla g�rmeye çalıştılar. 6 saatl�k
arbedede k�tlesel tutuklamalar oldu ve hap�s
cezaları ver�ld�. Zorla beslemen�n barbarca yön-
temler� Hem Amer�ka'dak� hem de İng�ltere’de
hap�s yatan fem�n�stlere karşı uygulanacaktı.
    1917’de, Amer�kan fem�n�zm�n�n halktak� �majını
Beyaz Saray dışında kadın protestocuların takt�k-
ler� zedeleyecekt�. Oy hakkı talep eden pankartları
tutarak onlar aylarca sess�z ve onurlu b�r nöbet
tuttu. Ama gelen geçen erkekler, bu mesajlar savaş
zamanı daha da kışkırtıcı olunca, saldırganlaşacak
ve ş�ddete başvuracaktı. O zamank� b�r tabelada
dönem�n başkanı Woodrow W�lson'a �thafen “İm-
parator W�lson” yazıyordu. Her gün hasım gruplar
toplanıyor, tabelalar derhal parçalanıyor ve kadın-
lar yumruklanıyordu. Göster�ler sonunda pol�s
tarafından halkın güvenl�ğ� ve düzen�ne tehd�t
oluşturduğu gerekçes�yle yasaklandı. Korkutucu
b�r şek�lde fem�n�stler, vatansız huzur bozucular
olarak görülmeye başlamıştı. Bu yüzden aslında
B�r�nc� Dünya Savaşı önces�nde, sırasında ve son-
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modeller�n g�r�şkenl�ğ�, gururu ve özsaygısı tavır-
larını şek�llend�rd�. Fakat belk� de bu tavrın baskı-
cı a�les� veya eş� kadar kapr�sl�, d�ktatör patronun-
dan ve çalışma arkadaşlarından bağımsızlığını
elde etmekte zorlanan daha az dobra kadınlar �ç�n
değers�z olab�leceğ�n� savunmak �ster�m. 
    Kadınların tar�h�ndek� o dönem�n yalvar yakar
alınan oy vaad� büyük buhran, Avrupa’da yüksel�ş-
te olan faş�zm ve İk�nc� Dünya Savaşının patlak
vermes� yüzünden geçers�z kılındı. Erkekler cep-
hedeyken kadınlar onların fabr�kadak� �ş�n� dev-
ralmak zorundaydı. Bu Ros�e The R�veter’ın kasla-
rını serg�led�ğ� altın çağdı. Askerler ger� döndü-
ğünde kadınların ger� çek�lmes� beklend�. Bu baskı
h�ç ad�l değ�ld� fakat a�le hayatının normall�ğ�n�n
hasret�n� kadınlar ve erkekler beraber çek�yordu.
İç sorunlar gündeme geld� ve c�ns�yet roller� yen�-
den kutuplaştı. B�rçok evl�l�k doğumları arttırdı. O
nes�lde doğan bebekler bugünün emekl�l�ğ�n� bek-
leyen yaşlılarıdır. 1940’ların ve 50’ler�n sonunda;
f�lmler, telev�zyonlar ve reklamlar annel�ğ� teşv�k
ed�yor ve b�r kadının en büyük amacının ev kur-
mak olduğu mesajını ver�yordu. İk�nc� Dalga Fe-
m�n�zm�n�n bu homojenl�k aykırılığına haklı ve
hayran olunası b�r �syanı vardı. Fakat b�rden fazla
İk�nc� Dalga Fem�n�stler� tar�h boyunca erkekler�n
her yerde olmasının kamulaşmasıyla yet�nmeyece-
ğ�n� tahm�n ett�. D�ğer b�r dey�şle, İk�nc� Dalga
Fem�n�zm�n�n �deoloj�s� zaman ve mekan özel�n-
deyd� ya da özel�nde olmalıydı. Savaş sonrası a�le
hayatı n�speten yerel b�r sorundu. Problem sadece
c�ns�yet ayrımcılığı değ�ld�. Problem, �şç� sınıfı
gen�şlem�ş a�leden orta sınıf nükleer a�leye endü-
str� sonrası gerçekleşen sosyal evr�md�. K� bu ka-
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dınları kend� rahat evler�nde acı dolu b�r şek�lde
yalnız bırakıyordu. Yüzlerce yıllık, çok kuşaklı şen
kadın topluluğunun yoldaşlığını, tal�matını ve �ş
paylaşımını kaybetm�şlerd�.
    İk�nc� dalga fem�n�zm Betty Fr�edan’ın The
Fem�n�ne Myst�que adlı 1963’de yayınlanan
k�tabıyla başladı. Gen�ş b�r k�tle �le çalgılı grevde
olan banl�yödek� ev hanımlarının dışlanmışlığının
anal�z�yd�. 3 yıl sonra Fr�edan, yaklaşık 15 yıl önce
kazanılmış oy hakkı davasından ber� kadınların
sorununa odaklanan �lk pol�t�k grubun, Kadınlar
İç�n Ulusal Organ�zasyonlar'ın (Nat�onal Organ�-
zat�ons for Women/NOW) kurucularından b�r�
oldu. Fr�edan’ın erken dönemk� değerlend�rmele-
r�nde �k� büyük husus eks�kt�: o kend�s�n� tanımla-
dığı g�b� ev hanımı değ�ld�, 1950’lerden ber� solcu
b�r �ş eylemc�s�yd�. D�ğer b�r husus �se Fr�edan’ın
S�mone de Beauvo�r’ın 1949 basımlı kend�s�n�n ve
d�ğerler�n�n g�zled�ğ� The Second Sex �s�ml� usta
k�tabına borcuydu. Fr�edan öldüğünde, Amer�kan
ve İng�l�z medyası değer�n� anlamış g�b� kadınla-
rın hayatındak� rolünü abarttıkları övgüler� yağ-
dırdılar. Fr�edan daha ortaya çıkmadan, o zama-
nın hal�hazırda b�r kolejde okumayı ve kar�yer
yapmayı kafasına koymuş profesyonel kadınlarına
tek başına yolu gösterd�ğ� b�lg�s� yanlıştır. Çocuk-
luktan ber� büyük buhranı ve savaşı yaşamış anne
babalarımızdan atılgan olmayı öğrend�k. Mesela
Fr�edan hal�hazırda kend� ülkes� Avustralya’da
ortalığı karıştan Germa�ne Greer’e �lham olmadı.
Ya da New York’un taşrasındak� Kar Kuşağından
olan ben� yaratmadı. 1960’larda Fr�edan’ın k�tabı
yayınlanmadan önce, b�r genç olarak fem�n�st �do-
lüm Amel�a Earhart üzer�ne yaptığım 3 yıl süren 
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araştırma projemle meşguldüm. 1960’ların sonun-
dak� organ�ze kadın hareket� yalnızca ben�m cesur
nesl�m� karakter�ze eden pek çok d�ğer etmenden
b�r�yd�.
    Neredeyse an�den NOW’da Betty Fr�edan’ı
kurucularından b�r� olduğu gruptan çıkartacak b�r
bölünme meydana geld�. Genç ve daha atılgan
kadınlar savaş karşıtı hareket�ndek� rad�kal erkek
yoldaşlarının ayrımcılığından uzaklaşarak Fr�-
edan’ın evl� ve homoseksüell�kten memnun olma-
yan kadın nesl�yle çatıştı. Tıpkı 19. Yüzyılda c�nsel
sorunların hareket� yoldan saptıracağından kor-
kan oy hakkı savunucuları g�b�, Fr�edan savaşçı
lezb�yenler�n (ya da kend� dey�m�yle “lavanta
tehl�kes�”) ana akımdak� kadınları fem�n�zmden
ayıracağını düşündü. Fr�edan’ın hareket�n �ç�ne
dah�l ett�ğ� Glor�a Ste�nem telejen�k güzel görünü-
şü sayes�nde medyanın �lg�s�n� toplayınca Fr�edan
acınası b�r şek�lde dışlandı. New York derg�s�n�
�fşa etmek �ç�n Playboy Bunny Club’ın �ç�ne sıza-
rak sükse yapınca, fem�n�st �majını normalleşt�ren
�lk öneml� rolü oynamış oldu. Uzun lülel� sarı saç-
larıyla, b�lg�ç gözlükler�yle ve rahatlatıcı ses� ve
davranışıyla o fem�n�zm� mantıklı ve tehd�t dışı
gösterd�. 1972’de Ste�nem, fem�n�st sorunlarını ele
alan Ms. adlı kuşe kağıtlı, �lk p�yasa derg�s�n� kur-
du. İsm� lügata g�rd� ve kadınların bugün nasıl ele
alındığını değ�şt�rd�.
    Sm�th Kolej�’nden aldığı eğ�t�me rağmen Ste-
�nem, ne entelektüel de de teor�syend�. Yorulmak
b�lmeyen gezg�nc� b�r eylemc�yd� ama gerçekte
başından ber� alternat�f görüşler� kabul etmeyen
kurban merkezl� �deoloj�n�n sert muhafızı rolünü
oynadı. Mesela Ste�nem’ın ş�ddetle eleşt�rd�ğ�
Playboy, c�nsel devr�m �ç�n alan açtı. New England 
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Protestan var�sler�nden Hugh Hefner devamlı
olarak savaş sonrası maço Amer�kan erkeğ� �majı-
nın geleceğ�n� düşünerek caz müz�ğ�n, c�nsell�ğ�n,
şarabın ve yemeğ�n ehl� zevk düşkünü daha sof�s-
t�ke Avrupalı model�yle tasf�ye ett�. Ste�nem’ın er-
kek düşmanlığı bar�zd�. “Nasıl k� b�r balık b�r b�-
s�klete �ht�yaç duyarsa b�r kadın da b�r erkeğe öyle
�ht�yaç duyar” sözü meşhurdur. Bu sırada erkekle-
r�n onun özel hayatındak� elzem rolünü halktan
sakladı. Aynı zamanda Ste�nem kend�nden tav�z
vermeyerek fem�n�zm� demokrat�k pol�t�kanın
yandaşlarıyla aynı safa çekt�, böylece zamanla er�-
ş�m� sınırlandı. 
    Fem�n�zm� d�r�l�ş�ndek� �lk tahr�k�nde, B�ll�e
Jean K�ng g�b� kadın atletler merkez� b�r rol oyna-
dı. Onun ardından Mart�na Navrat�lova gel�r. H�s-
s�z, h�ddetl� K�ng’�n ten�s sahasında korkutucu b�r
şek�lde saldırgan tarzı b�r nes�l kadına rekabetç�
oyunlarda oynamak �ç�n �lham verd�. IX başlıklı
1972 yılı ABD Kongres�ndek� �nt�kalde Eğ�t�m De-
ğ�ş�kl�kler� bölümünde kampüs �ç� kadınlar �ç�n
spor alanlarının arttırıldı. Fakat bazen güreş g�b�
erkek sporlarının harcamaları kolej yönet�m� tara-
fından acımasızca kes�l�rd�. 
    1970’lerde kadınlar �ç�n kurslar ve programlar
özens�zce hazırlandı. Kadın çalışmalarının endüs-
tr�leşt�rmes� ve bunun fem�n�zm üzer�ndek� etk�s�
�le �lg�l� tek b�r dürüst çalışma yoktu. B�l�msel b�r
şek�lde c�ns�yetle �lg�l� çalışmanın neye yol açab�le-
ceğ�n�n ne olduğu gerekt�ğ� g�b� düşünülmeks�z�n
kadın çalışmaları rastgele ve bölük pörçük b�rleşt�-
r�lm�şt�. Güncel kadın hareket�n�n kurban mer-
kezl� gündem� toptan ben�msend�. İdeoloj�k yanlı-
lığı ne kadın çalışmaları ne de tak�pç�s� c�ns�yet
çalışmaları değ�şt�reb�ld�. Üstüne üstlük b�rçok 
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kadın çalışması yapan profesör edeb�yat bölümün-
de çalıştığı �ç�n, b�l�m h�ç dah�l ed�lmem�şt�. Temel
b�yoloj� b�lg�s� olmadan, ne öğrenc�ler ne de öğret-
menler �nsanların c�ns�yet farklılıklarını üreten
kültürün ve doğanın karışıklığını aşamıyordu. 
    C�dd�yet kazanmak �ç�n hevesl� b�r bölüm olan
kadın çalışmaları, yen� f�lm çalışmaları g�b�, 1970’-
ler�n başında Yale Ün�vers�tes� ve Johns Hopk�ns
aracılığıyla Amer�kan beşer� b�l�mler bölümler�n�n
�ç�ne sızmaya çalışan Avrupa� Post yapısalcılığa
karşı tamamıyla savunmasızdı. Post yapısalcılık,
c�ns�yet�n b�yoloj�k olarak kökenler�n� reddeden ve  
gar�p b�r b�ç�mde tek başına sözlüğe bütün c�ns�-
yet farklılıklarını ekleyen eş�t oranda sosyal olu-
şumdur. El�t okullardak� akadem�syen fem�n�stler
çok geçmeden kend� c�ns�yet varsayımları sorgula-
malarına c�ltlerce karmaşık teor�ler�n� yazmaya
adadı. B�r proje k� ütop�k sosyal sonuçları olab�le-
cek devr�msel eylem� küçümsed�. 
    Ancak gerçek dünyada �k� öneml� olay 1970’ler
fem�n�zm�ne damga vurdu. İlk� Roe v. Wade’�n
baş yargıç olduğu Yüce D�van 1973’te 50 eyalette
kürtajı yasallaştırdı. Bu kadınların üreme hakla-
rında çığır açan b�r açılımdı. Maalesef kürtaj Ame-
r�kan fem�n�zm�n� dom�ne ett� ve bel�rtmel�y�m k�
en sonunda gerçek anlamından saptırdı ve zayıfla-
ttı. İk�nc� olay, avukat, Cumhur�yetç� b�r eylemc�
ve 6 çocuk annes� Phyll�s Schlafly’n�n STOP ERA
yaratımıydı. Eş�t haklar tasarısını alt etmek �ç�n
kend�n� adayan b�r grup, yavaşça eyalet parlamen-
tosu �ç�n yola koyuluyordu. Bu Amer�kan Pol�t�ka-
sı �ç�n öneml� b�r olaydı çünkü Schlafly’n�n toplum
tabanına da�r teşk�l� gelecektek� muhafazakarlığın
canlanması �ç�n dayanak oluşturacaktı. G�derek
dogmat�kleşen kend� �deoloj�ler�n�n kapanına sıkı-
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şan fem�n�st l�derler kadınlar askere g�tmel� m� ya
da un�sex tuvaletler zorunlu olmalı mı g�b�
Schlafly’ın neden olduğu end�şelere yeterl� b�r
cevap vermeden onu şeytanlaştırdı. 10 yıllık b�r
mücadelen�n ardından, eş�t haklar tasarısı 1982’de
yeter� kadar eyaletten onay alamayarak redded�ld�
ve yok oldu. Ama bu yen�l�ş fem�n�st l�derler
arasında öz anal�z uyarısından z�yade muhal�f 
 tavırlarını kesk�nleşt�rd�. Dünyanın bas�tçe fem�-
n�st ve ant�-fem�n�st olarak �k�ye ayrıldığını ş�md�
gördüler. 
    1980’lerde, Jacques Lacan’ın revaçta olan etk�-
s�n�n altındak� akadem�k fem�n�zmle harekete
geçmek �steyen ana akım fem�n�zm arasında b�r
ged�k açıldı. Kadın çalışmaları müfredatının mer-
kez�nde pornograf�n�n tecavüze neden olduğunu
ve bu yüzden yasaklanması gerekt�ğ�n� �dd�a eden
Cathar�ne MacK�nnon ve Andrea Dwork�n’�n pole-
m�k yazıları vardı. İşte onların t�p�k beyanlarından
b�r�: “Pornocular Naz�lerle eş�t tutuluyor ve Klans-
men nefret ve ş�ddet� teşv�k ed�yor.” Modern
kadın düşünürlere yakışmayan h�ster�k b�r propa-
ganda. MacK�nnon ve Dwork�n’�n eylem� Ind�ana-
pol�s ve M�nneapol�s'�n ant�-pornograf� kararına
geç�t verd� sonradan bunun anayasaya aykırı oldu-
ğu açıklandı. MacK�nnon’ın kültürel egemenl�ğ�
New York T�mes Sunday derg�s�n�n 1991 yılı kapak
konusu h�kayes�nde adeta kutsanarak göster�lm�ş-
t�. 80’ler�n sonu ve 90’ların başındak� paralel b�r
olgu kampüstek� tecavüz odağını arttırıyordu.
Özell�kle randevulu tecavüzü. Haberler, derg�ler
ve TV sohbet programları bu konuyu �nt�kam alır-
casına kabul ed�yordu. Bu öneml� b�r sosyal
sorundu, ancak bunun kampüs �ç� ve dışında teş-
v�k ed�lmes� b�r kez daha kadınları zavallı kurban-
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lara dönüştürüyordu. 
    Fakat fem�n�zm büyük değ�ş�m geç�recekt�. 80’-
ler�n ortasında Madonna’nın öncü müz�k kl�ple-
r�nde kullanılan aş�kar c�nsel �maj ve yarı çıplaklık
yen� kablolu telev�zyon vasıtasıyla tüm dünyada
göster�me g�rd�, genç nes�l kadınları kend�nden
geç�rd�. Madonna hem sağ hem de sol görüşlüler�
üzen Amer�ka’nın “C�nsel Temaları Normalleşt�r-
me” sürec�n� başlattı. 1980’lerde fem�n�zm �ç�nde,
MacK�nnon-Dwork�n t�ranlığına karşı lezb�yen
sad�zm mazoş�zm�n ve erkeks� kadın rol yapma
oyunu üzer�ne büyük kavgaların olduğu b�r �syan
çıktı. 90’ların başlarında “ruj” lezb�yenl�ğ� ulusal
b�r �lg� kazandı, pasaklı, sağlıklı yaşayıp doğal bes-
lenen, sandalet g�yen pol�t�k v�zyona sah�p lezb�-
yen fem�n�st �majı �le yer değ�şt�. İlk defa ter�m
olarak Rebecca Walker tarafından kullanılan 90’lı
yılların Üçüncü Dalga Fem�n�stler� sorunlar üzer�-
ne farklı duruşlar serg�led�. Güzell�kle �lg�l� öncek�
Protestan ahlakına rağmen Naom� Wolf en�nde
sonunda ben�m görüşüme yakın olan seks yanlısı
tarafı ben�mserken, Susan Falud�, Ste�nem part�-
s�n�n popüler kültürün s�stemat�k ant�-fem�n�zm-
le �lg�l� görüşünü ben�msed�. 
    Hem akadem�dek� fem�n�stler hem de ana akım
fem�n�stler bakış açıklarındak� çeş�tl�l�ğ� teşv�k et-
t�kler�n� �dd�a ederken, gerçek aslında böyle değ�l-
d�. 1970’ler�n başında d�ğer fem�n�stlerle, o za-
manlar c�ns�yet ayrımcılığı yapan hard rock müz�-
ğ� ve hormonların sorgulanması üzer�ne, k� bunu
c�ns�yet farklılıklarının b�r faktörü olarak görüyor-
dum, yumruklu kavgaya kalkıştım. 1980’ler�n so-
nunda o zamanlar Clark Ün�vers�tes�’nde felsede
profesörü olan Chr�st�na Hoff Sommers, akade-
m�k konferanslarında d�ğer femn�s�tlerle temel 
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sorunlar üzer�ne müzakere başlatmaya çalışınca
duvara tosladı. İlk k�tabım Sexual Personae Yale
Ün�vers�tes� tarafından 1990 yılında basılınca,
sanat ve kültür üzer�ne olan 700 sayfalık k�tap
açıkça okuma zahmet�ne g�rmem�ş Glor�a Ste-
�nem tarafından H�tler’�n Me�n Kampf k�tabıyla
karşılaştırıldı. New York Newsday �ç�n 1991 Ocak
ayında randevu tecavüzü üzer�ne yazdığım maka-
le ABD çağında send�kasyon tarafından yen�den
basıldı, açıkça organ�ze ed�lm�ş �ft�ra seferberl�ğ�
dah�l çok fazla tepk� aldı. Ph�ladelph�a’dak� çalıştı-
ğım ün�vers�tem�n rektörü ben� öğretmenl�kten
kovmaları �ç�n arayan telefon aramalarıyla kuşatıl-
mıştı. Neyse k�, rektör öğret�m üyeler�n�n halk so-
runlarında kend�ler�n� özgürce �fade edeb�lecek-
ler�n� düşünüyordu. Ayrıca kadrolu olduğum �ç�n
de çok şanslıydım. Ş�md�n�n genç öğretmenler�
aykırı görüşler�n� �fade ederken daha çok tereddüt
ed�yor. 3 yıl sonra Kat�e Ro�phe kampüslerdek�
tecavüz �deoloj�s�n� konu alan 1994 yıllı, The
Morn�ng After k�tabını yayınlandığında fem�n�st
kuruluşundan olan ondan daha yaşlı kadınların
korkunç saldırısı şoke ed�c� ve b�l�çs�zceyd�. Bu
bence çağdaş fem�n�zmdek� en düşük en ahlaksız
anlardan b�r�d�r. 
    Tutucu üye fem�n�zm�n�n t�z sesl�l�ğ� fem�n�z-
m�n b�le savaşı kaybett�ğ�n� pek�şt�rd�. 90’ların
ortalarına doğru aşağı yukarı evrensel olan �nter-
net tarayıcısı (The Web) çok çeş�tl�l�kte başarılı
oldu. Pornograf� �nternete taşınınca fem�n�stler
�z�n� sürme ve durdurma kab�l�yet�n� kaybett�.
İnternet fem�n�st �let�ş�m ağı ve tartışmaları �ç�n
har�ka b�r kaynakken aynı zamanda fem�n�zm�n
radarın altına düşmes�n�n sebeb�d�r çünkü web
s�teler� sadece sıkı yandaşları çeken pek b�l�nme-
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yen özel b�r yerler de olab�l�r. 
    90’ların ana akım fem�n�st l�derler� �ç�n son b�r
büyük hareket vardı: 1998’de yaşanan Mon�ca
Lew�nsky skandalı yoluyla 1994 yılındak� Paula
Jones tarafından dava ed�len B�ll Cl�nton’ı sağlam
b�r �nançla savunmak. Esk� Arkansas eyalet�
çalışanı Jones’un Cl�nton’a karşı H�ll’�n Clarence
Thomas’a karşı yaptığı suçlamalardan daha ağır
suçlamalarda bulunmasına rağmen b�rdenb�re
An�ta H�ll’�n şah�tl�ğ� boyunca sunulan c�nsel tac�z
tartışmaları düştü ve ters�ne döndü. Cl�nton’a �k�
kez oy verm�ş olmama rağmen onun genç Mon�ca
Lew�nsky’� �st�smar etmes� karşında dehşete
kapılmıştım. T�ks�nç b�r güç eş�ts�zl�ğ�n�n olduğu
verg� mükellef� tarafından f�nanse ed�len of�ste
ahlaksız rastlantıların s�ns� s�ls�les� k� fem�n�stler
genelde b�l�nçl� b�r şek�lde rıza vermen�n �mkansız
olduğunu �dd�a eder. Fem�n�st l�derler�n Cl�nton’-
ın görev� kötüye kullanma kr�z� sırasındak� res-
men yandaş takt�kler� ve tek taraflı savunmaları
onların güven�rl�ğ�n� sarstı ve fem�n�zm�n merke-
z�ndek� konulara zarar verd�. 
    B�r şey açık k� geleceğ�n fem�n�zm� ş�md�n�n
genç kadınları tarafından yaratılacak. Dogmat�k
ayrılıklar ve ben�m de dah�l olduğum yaşlı nesl�n
saha savaşı kenara çek�lmel�. 90’larda genell�kle
üzer�me atfed�len akıcı medya et�ket� “post fem�-
n�zm” ter�m�n� redded�yorum. Öyle b�r b�r şey yok.
Fem�n�zm yaşar fakat kıyametten ve �nz�vaya
çek�lmen�n döngüsünden geçer. Şu anda kadınları
gen�ş b�r spektrumda canlandırab�lecek b�r konu-
ya l�derl�k edecek k�mse yok. Fem�n�zm�n kes�n-
l�kle protesto etme mecbur�yet� var ve eğer müm-
künse Üçüncü Dünya uluslarındak� kadınlara ve
çocuklara karşı �st�smarı engelleyeb�l�r. Fakat fe-
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m�n�zm annel�ğ�n ve a�len�n hala değerl� olduğu ve
kar�yer� olan bağımsız b�r kadının daha az yaygın
veya �mren�ld�ğ� daha geleneksel ve d�n� toplum-
larda çok farklı görüleb�l�r.
    Sonuç olarak, reform �ç�n öner�ler�m şunlardır.
Her şeyden önce b�l�m bütün kadın veya c�ns�yet
çalışmaları programlarında temel b�r unsur olma-
lıdır. Sonrasında her benzer programın yetk�l� b�r
fakülte (�dare veya pol�t�kacılar değ�l) tarafından
�deoloj�k yanlılığı değerlend�r�lmel�d�r. Fem�n�z-
m�n muhafazakar muhal�fler�n�n yazıları dah�l
ed�lmel�d�r tıpkı k�l�se karşıtı fem�n�stler�n yazıla-
rının dah�l ed�lmes�n�n gerekl�l�ğ� g�b�. Çeş�tl�l�k
olmadan öğrenc�ler�n sadece beyn� yıkanır, eğ�t�m
alamazlar. Kes�nl�kle güncel k�l�se karşıtı görüşler
hareket�n aslından uzaktır. Evanjel�k Protestan b�r
olgu ve aynı zamanda b�r tartışma olarak 9 yıl önce
yayınlandığında b�r fırtına çıkaran ve bugün kam-
püslerde buna Harvard da dah�l �ffet kulüpler�nde
bulunab�len Wendy Shal�t’�n �lk k�tabı A Return to
Modesty eser�nde ortaya çıktı. Hala pornograf�y� ve
fuhuşu onaylayan seks yanlısı b�r gaz� fem�n�st
olarak b�reysell�ğ�n� ve grup düşünces�n� ve sosyal
geleneğ�n� savunan c�nsel �l�şk� yaşamamış tüm bu
genç kadınlara daha fazla güç d�l�yorum. Bu ger-
çek fem�n�zmd�r.
    Reform �ç�n son öner�m sıkıntılı kom�teler�n
babacan s�stem�n�n ve Amer�kan kolej kampüs-
ler�n� rahme benzer müşter� serv�s� tat�l yerler�ne
döndüren �şgüzar bürokrat�k entr�kaların büyük
ger� dönüşüdür. Doğum patlaması kuşağından
olan fem�n�stler, kadınları gece yurtlarından aşa-
ğılayıcı b�r şek�lde tehd�t eden kullanışsız ebeveyn
kurallarını yerle b�r etmek �ç�n savaştı. Kolej
�dareler� ve akadem�k kom�teler c�nsel saldırının 
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dah�l olduğu suçları araştırmak �ç�n yeterl� değ�l
ama bu pol�se �hbar ed�lmel� böylece hem suçlana-
nın ve suçlayanın temel hakları korunab�l�r. Genç
erkekler� onurlu davranma görev�nden kurtarma
değ�ld�r bu. Hol�ganlık anlayışla karşılanamaz. 

FEMİNİZM GEÇMİŞ VE ŞİMDİ: İDEOLOJİ, HAREKET VE REFORM
 

Fakat b�z hayattak� her şey� c�ns�yet�n dar merce-
ğ�nden görmey� bırakmalıyız. Eğer kadınlar top-
lumda eş�t muamele görmey� bekl�yorsa, özel ko-
ruma �ç�n çocuk g�b� davranmayı bırakmalıdır.
K�ş�sel sorumluluk özgürlüğü beraber�nde get�r�r.
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m�şt�r. A�ley� değ�şmez b�r b�r�m olarak ele alıp,
kadınları a�le �ç�nde sınırlanmış b�reyler olarak
düşünmüştür. Kadınları özgür ve eş�t yurttaşlar
olarak s�yasal alanda d�kkate değer bulmamıştır.⁵
Kadınların kocalarına tab� olması gerekt�ğ�n� söy-
lem�şt�r. Bunu da Tanrıya dayandırmıştır. Onun
bu düşünces�n� şu sözler�nden çıkartab�l�yoruz: 

 “(...) Tanrı, Adem’e Havva üzer�nde ya da erkeklere
kadınları üzer�nde herhang� b�r otor�te vermemekte,

fakat sadece kadınların kaderler�n�n ne olacağını
önceden söylemekted�r. Kadının kocasına tab� olması
gerekt�ğ�n� Tanrının kend� takd�r�yle nasıl emretm�ş

olduğunu, �nsanoğlunun yasalarının ve ulusların
gelenekler�n�n de genell�kle öyle buyurmuş

olmalarından anlıyoruz; ben bu tab�yet�n doğada da b�r
temel� olduğunu kabul ed�yorum.”⁶

 

 Yukarıda bahsed�len durumun doğadak� temel�-
n�n �se kadının tek başına avlanmasıyla kend� var-
lığını sürdürme ve çok sayıdak� evladını besleme
yeteneğ� olmaması olduğunu söyler. Ona göre ço-
cuklar kend� başlarına avlanma yeteneğ�ne kavu-
şuncaya kadar erkek ve kadın, a�len�n varlığını
sürdürmes� �ç�n b�rl�kte hareket etmel�d�r. Yan�
erkeğ�n ve kadının �şb�rl�ğ� bell� b�r süre zorunlu-
dur.⁷
    Her ne kadar Locke, doğada ya da s�yasal alanda
kadınları göz ardı etse de a�le �ç�nde kadın ve er-
keğ� eş�t konuma koymuştur. Çünkü ona göre ev-
l�l�k gönüllü anlaşmayla kurulur. Bu anlaşmanın 

 

ları �lg�lend�ren b�r sorun olarak karşımıza çıkar. 
 “Özgürlük, eş�tl�k, kardeşl�k” sloganıyla ortaya
çıkan Fransız Devr�m� ve aynı şek�lde eş�tl�k
düşünces�n�n etk�l� olduğu Amer�kan Devr�m�
tar�h�n öneml� olaylarıdır. Bu tar�hsel olayların
etk�s�yle gel�ş�m�n� hızlandıran l�beral teor� de bu
kavramın gel�ş�m�nde öneml� rol oynamaktadır.²
Bu doğrultuda l�beral düşüncen�n öneml� �s�mler�
olan John Locke ve John Stuart M�ll’�n düşünceler�-
n� �ncelemek yer�nde olacaktır.
    John Locke (1632-1704) her ne kadar çoğunlukla
17.yüzyıl �ç�nde yaşamış olsa da hem 17. yüzyıl
mutlak monarş�ler�yle mücadele ed�yor oluşu³
hem de aydınlanmanın kurucu �s�mler�nden b�r�
olması⁴, onu, 18.yüzyılın öneml� f�lozoflarından
b�r� hal�ne get�rm�şt�r. Onun asıl �lg�s� �nsanın
doğal durumdak� eş�tl�ğ�n�n bozulmasına yönel�k-
t�r. Locke’dan b�r asır sonra yaşamış olan John
Stuart M�ll (1806-1873) �se asıl �lg�s�n� s�yas� eş�tl�k
ve kadın-erkek eş�tl�ğ� sorununa verm�şt�r. Bu �k�
düşünürün farklı yüzyıllarda yaşamış olmaları
b�ze c�ns�yete dayalı eş�tl�k meseles�n�n gel�ş�m�n�
açık b�r şek�lde gösterecekt�r.
 C�ns�yete Dayalı Eş�tl�k
    Locke bütün �nsan türünün eş�t ve bağımsız
olduğunu �dd�a etm�şse de toplumsal sözleşmeye
katılan taraflar olarak, yalnızca erkekler� kabul et-
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ş�tl�k, �nsanların b�rb�rler�yle, aynı ko-
num ve değerde olmaları hal�d�r.¹ Bu
kavram yüzyıllardır b�reyler� ve toplum-
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temel�nde de karşılıklı destek ve yardım �le çıkar
b�rl�ğ� vardır.⁸ Dolayısıyla ebeveynler�n çocuklar
üzer�ndek� �kt�darında annen�n ve babanın eş�t
payı olduğunu savunur.⁹
    M�ll �se �k� c�ns�yet arasındak� mevcut toplumsal
�l�şk�ler� düzenleyen �lken�n yanlış olduğunu ve bu
�lken�n eş�tl�k �lkes� �le değ�şt�r�lmes� gerekt�ğ�n�
söyler.¹⁰ M�ll, kadınlara uygulanan eş�ts�zl�ğ�n
kabul ed�lemez derecede olduğunu düşünür. Ona
göre h�çb�r köle, evl� b�r kadından daha köle
değ�ld�r.¹¹ Onun bu sözler� şu şek�lded�r:

 “Kadın, kocasının en azından sözsüz onayı olmadan
h�çb�r eylemde bulunamaz. Kocası �ç�n olmadığı sürece

h�çb�r mülk ed�nemez: m�ras yoluyla b�le olsa mülk onun
olduğu an kocasının olur. Bu açıdan İng�ltere’dek� örf ve

âdet hukukuna göre evl� kadının yer� pek çok ülken�n
yasalarındak� kölelerden daha kötü durumdadır.”¹²

 

   Erkekler ne zaman kadınlara b�r şey yasaklasa
bunun onların �y�l�ğ� �ç�n olduğunu ya da onların
yet�ler�n�n dışında olduğunu söylüyorlar.¹³ M�ll
buna karşı çıkar ve kadınların ev �şler�n�n dışın-
dak� şeylerde yeters�z oldukları f�kr�n�n sadece
onları ev �şler�ne mahkûm bırakmak amacıyla ya-
şatıldığına �nandığını söyler. “Çünkü henüz erkek-
ler�n büyük çoğunluğu b�r eş�tle yaşama f�kr�ne
tahammül edem�yorlar.”¹⁴
     Ona göre eğer kadınlar eğ�t�m yoluyla erkekler
kadar şanslı olurlarsa, başarılı olmak konusunda
erkeklere göre daha donanımlı olurlar. Çünkü ka-
dınlarda �çgüdüsel b�lgel�k denen b�r b�lgel�k oldu- 
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ğunu söyler. Aynı �çgüdüsel b�lgel�k erkeklerde
yoktur. Bu yüzden fazla öğren�m görmüş erkekler
var olan gerçekler� görmek konusunda daha yeter-
s�zd�rler.¹⁵ M�ll, buradan yola çıkarak kadınların
erkeklerle eş�t eğ�t�m görmes� gerekt�ğ�n� ve er-
keklere ver�ld�ğ� g�b� oy kullanma hakkının kadın-
lara da ver�lmes� gerekt�ğ�n� söylem�şt�r.
  M�ll, kadınların bulunmuş olduğu durumdan
kurtulab�lmes� �ç�n erkekler�n kend�ler�n� kadınla-
ra katılmaya adaması gerekt�ğ�n� söyler.¹⁶ Burada
şu soru karşımıza çıkıyor: Erkekler neden kadınla-
rın gel�şmes� ve kend�ler�yle aynı konuma gelmes�
�ç�n kadınları destekles�n?
    M�ll’�n, erkekler�n kadınları desteklemes�n�n ge-
rekl� olduğuna da�r sunduğu bazı sebepler şunlar-
dır: İlk�, kadının erkeklere olan bağlılığından kay-
naklanan sayısız acı, ahlaksızlık ve her türlü kötü-
lük gözden kaçmayacak kadar korkunçtur.¹⁷
İk�nc�s�, kadınlara gerekl� şartlar ver�l�rse erkek
çocuklarını �y� b�r şek�lde eğ�teb�l�r ve dünyadak�
düzgün �nsanların sayısı artar.¹⁸ Üçüncüsü, kadın-
lar gel�şt�ğ�nde �nsanlığın gel�ş�m� daha da hızla-
nır.¹⁹ Dördüncüsü �se kadın ve erkek b�rb�r�ne 
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benzed�ğ�nde, ç�ftler b�rb�r�ne daha �y� b�r hayat
sunab�l�r.²⁰ Yan� “her �k� �nsan da büyük amaçları
hedeflerse ve b�rb�r�ne bu konularda yardımcı ve
cesaretlend�r�c� olursa kend� zevkler�ne da�r küçük
meseleler onlar �ç�n önem taşımaya başlar. Bu da
güçlü b�r arkadaşlık, süregelen b�r karakter, hayat
boyu key�f almaktan z�yade b�rb�r�ne key�f ver-
mekten gelen b�r keyfe yol açar.”²¹ Bu düşünces�n�
de şu sözüyle destekler.

“Eğer b�r eş kocasını �ler� �tm�yorsa onu her zaman ger�
çek�yordur.”²²

   Toparlayacak olursak, Locke her ne kadar tüm
�nsanların eş�t olduğunu düşünse de kadınların
erkeklerle eş�tl�ğ�n� a�le �çer�s�nde değerlend�rm�ş-
t�r ve annen�n ve babanın çocuklar üzer�ndek� yet-
k�s�n�n eş�t olduğunu söylem�şt�r. Ancak kadının
erkeğe bağlılığını, kend� başına hayatta kalamaya-
cağını düşünmes�nden dolayı zorunlu kılmıştır.
M�ll �se kadının her alanda erkekle eş�t duruma
get�r�lmes�n� savunmuştur. Yan� 19. Yüzyılda ka-
dın leh�ne fırsat eş�tl�ğ�n� savunmuştur. Kadınlar
�ç�n oy hakkı �stem�ş, erkeklerle aynı eğ�t�m� gör-
meler� gerekt�ğ�n� söylem�şt�r. Hatta kadınların
�çgüdüsel b�lgel�k ded�ğ� b�r yeteneğ� olduğunu,
eğ�t�m yoluyla kadınların erkeklerden daha başarı-
lı olab�leceğ�n� düşünmüştür. Ancak kadınların
haklarını kend� başlarına alamayacağını bel�rtm�ş-
t�r. Bu yüzden de erkekler�n kadınları bu konuda
desteklemes�n� gerekt�ğ�n� söylem�şt�r. Eğer er-
kekler bu konuda kadınları desteklerse dünya hem
ahlak� olarak hem de entelektüel olarak daha �ler�-
ye g�decekt�r. Hatta M�ll’e göre kadının gel�şmes�
evl�l�k hayatında erkek �ç�n daha �y�d�r. Çünkü b�r-
b�r�ne eş�t �k� �nsan daha mutlu yaşar ve eş kocası-
nı �ler� doğru götürür.
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   Ortak duygu ve düşünce dünyasının gel�şmes�,
geleneğ�n oluşmasını kaçınılmaz kılmıştır. İnsa-
nın b�yoloj�k ve f�z�ksel gereks�n�mler g�b� sosyal
ve ps�koloj�k gereks�n�mler� de güçlü b�r koruma
ve korunma �çgüdüsü taşımaktadır. Toplumsal
uygulamalar �nsanın b�rl�kte olma, konuşma,
sohbet etme g�b� ruhsal yanını desteklem�şt�r. Bu
güçlü konuşma, �let�ş�m kurma dürtüsü, gelenek
�le standart b�r hâl alarak sözlü kültür ürünler�n�n
yaratımına ve halk arasında dolaşıma g�rmes�ne,
nes�lden nesle aktarılmasına neden olmuştur. Her
konuşma, paylaşma, sohbet esnasında �nsan b�r
sözlü kültür ürününün yaratıcısı ve taşıyıcısı rolü-
nü de üstlenm�şt�r. Konuşurken yaratmaya ver�le-
b�lecek öneml� örnekler�n başında s�h�rbazların,
hek�mler�n hastalıklara ş�fa olması n�yet�yle kul-
landığı sözler�n geld�ğ� b�l�nmekted�r. Hüsey�n
Yıldız, “konuştuğum g�b� yaratacağım” anlamında
olan abrakadabra kel�mes�n� bu bakımdan �ncele-
m�şt�r.¹ Meslek ayrımının henüz tam olarak ayrış-
madığı bu Arka�k Dönemde söylenen sözün etk�s�-
ne da�r b�r �t�barlaştırma eğ�l�m� söz konusudur.
   Başlangıçta tedav� amacıyla kullanılan sözlü
kültür ürünler� zaman �çer�s�nde halkın kolekt�f
hafızası ve yaratma kab�l�yet� �le edeb�yat gelene-
ğ�n�n de temeller�n� oluşturmuştur. H�ç kuşkusuz
bunda h�kâye, masal, m�t g�b� sözlü kültür anlatı-
cılarının payı yadsınamaz. Söz konusu sözlü kül-
tür anlatıcıları, yazının �cadından öncek� dönem-

yaratılmasına kaynaklık etm�şt�r. Gerek gel�şen
b�l�nç sev�yes�nde gerek b�l�nçdışında yaratılan bu
kolekt�f ürünler ay�n, r�tüel, şölen g�b� toplumsal
uygulamalarda, toplumu etk�leyen olaylarda orta-
ya konulmuşlardır. Hayatta kalma kaygısı �le baş-
layan �nsanın bu mücadeles� onun kutsalla, top-
lumla, kend�s� ve ötek�s� �le �l�şk�ler�n� şek�llend�r-
m�şt�r. Böylece yaratılan sözlü kültür ürünler� t�n-
sel b�r form da kazanmıştır. Kazanılan bu form sa-
yes�nde de sözlü kültür ürünler� estet�k b�r bü-
tünlükle oluşturularak m�tler�n, masalların, halk
h�kayeler�n�n, efsaneler�n meydana gelmes�ne
neden olmuştur. 

İ
nsanın tar�h�n �lk çağlarından �t�baren doğa �le
süregelen �l�şk�s�, �nsanla ve d�ğer canlı varlık-
larla �lg�l� deney�mler� sözlü kültür ürünler�n�n 
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lerde kültürel belleğ�n oluşmasına, gel�şmes�ne ve
m�lletleşme süreçler�ne h�zmet etm�şlerd�r. Anla-
tıcılar deney�mler�, ortak eylemler�, sözler�, duy-
guları ve düşünceler� �le b�r �let�ş�m kanalı meyda-
na get�rm�şlerd�r. Bu kanal ağızdan ağıza yayılma
�le geleneğ�n oluşmasına ve de s�mgesel düşünce-
n�n gel�şmes�ne katkı sağlamıştır. Söz konusu
sembol�k düşünme b�ç�mler�n� kadınsız düşün-
mek mümkün değ�ld�r. 
   İnsanın doğa karşısındak� tutumu erkek ve kadın
arasındak� �ş bölümünü, b�reysel ve toplumsal rol-
ler�n� de etk�lem�şt�r. Kadının avcı-toplayıcı dö-
nemde, topluluk �çer�s�nde daha çok zaman geç�r-
mes� çocuğun yet�şt�r�lmes�n�n, çeş�tl� b�tk�ler�n ve
toprağın nasıl �şlenmes� gerekt�ğ�n�n b�lg�s�ne
sah�p olmasına neden olmuştur. Kadın vücudu-
nun döngüsel oluşu, toprağı ve tohumu nasıl �şle-
yeceğ� konusunda yol göster�c� olmuştur. Tohu-
mun toprağa bırakılması, ürünün yet�şt�rme dö-
nemler�n�n saptanması ve tak�p ed�lmes�, kadına
toplum �çer�s�nde b�lg�n�n get�rd�ğ� güçten kay-
naklı olarak erk sah�b� olmasının yolunu açmıştır.
Böylece hayat� önem taşıyan bes�n�n bol oluşu be-
reket ve ver�ml�l�k kavramları ve de doğurab�lme
g�b� bedensel özell�kler üzer�nden kutsalın yaratı-
mına ve de ana tanrıça kültünün oluşumuna ne-
den olmuştur. 
   Kadının anneye dönüşümü, ed�nd�ğ� toplumsal
rolün de gösterges� n�tel�ğ�nded�r. Carl G. Jung
Dört Arket�p adlı k�tabında anne arket�p�n� d�ş�n�n
s�h�rl� otor�tes�; aklın çok ötes�nde b�r b�lgel�k ve
ruhsal yücel�k; �y� olan, bakıp büyüten, taşıyan,
büyüme, bereket ve bes�n sağlayan; s�h�rl� dönü-
şüm ve yen�den doğuş yer�; yararlı �çgüdü ya da
�tk�; g�zl�, saklı, karanlık olan, uçurum, ölüler dün-
yası, yutan, baştan çıkaran ve zeh�rleyen, korku 
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uyandıran ve kaçınılmaz olan olarak n�telend�r-
mekted�r.² M�tlerde de ana tanrıçaların �zler�n�
sürmek mümkün. Kybele, Aphrod�te, Venüs,
Asena, Umay, Demeter, İs�s, Hekate g�b� pek çok
tanrıça ve kutsal ruhlar kaostan kozmosa geç�ş�
sağlayarak, anne arket�p�n�n yaşamı sağlayıcı ve
düzenley�c� rolünün oluşmasında, b�l�nmeyenden
b�l�nene, güvens�zl�kten güvene ulaşma g�b� �n-
sanlığın temel duygu ve düşünce dünyasına a�t
b�lg�ler�n�n nasıl kullanılacağını öğrenmede etk�l�
olmuşlardır. 
   Toplumsal b�l�nç sürec�nde �ş bölümü ve meslek
dallarının oluşumu �le kadınları tanrıçalığın ardın-
dan d�n� görevler�n organ�ze ed�lmes�nde ve yürü-
tücülüğünde görmektey�z. Türk toplumunda da
benzer durum söz konusudur. Şamanların hasta-
lıkları �y�leşt�rd�ğ�, d�ğer alemlere g�d�p geld�ğ�,
törenler� düzenled�ğ� b�l�nmekted�r. Abdülkad�r
İnan, Tar�hte ve Bugün Şaman�zm adlı eser�nde
Eberhard’dan aktararak Hun adetler�n� sürdüren
Toba Devlet� �ç�n �lk zamanlarında kadın Şaman-
ların devlet�n d�n� törenler�nde faal�yette bulun-
duklarını �fade eder.³ Bütün bunlar Şamanların
�y�leşt�r�c�, sosyal ve de söz söyley�c� ozan k�ml�-
ğ�n� desteklemekted�r. M�st�k ve ş�fah� söz söyle-
me ve gelecekten haber verme g�b� yetenekler� bu
k�ml�kler�n� pek�şt�rmekted�r. Böylece m�tlerde,
masallarda, efsanelerde vd. halk edeb�yatı ürünle-
r�nde kend�ler�ne yer bulab�lm�şlerd�r. Yazının
yaygın olmadığı dönemlerde kolekt�f şuur �le mey-
dana get�r�len sözlü kültür ürünler� anlatıcılar va-
sıtası �le gelecek nes�llere ulaştırılmıştır. Ortak
deney�mler, sev�nçler, savaşlar ve uygulamalar, h�-
kâye ve masal anlatıcılarının aktarımı �le toplum
hafızasında kend�s�ne yer bulmuştur. Fuzul� Bay-
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at, kadın şamanların m�toloj�k ana kompleks�n�n
devamı olduğunu �ler� sürerek onların ocağa ve
ateşe yönel�k olan b�lg�ler�n�n kozm�k b�lg�n�n de
kaynağı olab�leceğ�n� d�le get�rm�şt�r.⁴
   Zamanla kadının ve kız çocuklarının toplumdak�
yer� b�rtakım değ�ş�kl�klere uğramıştır. Toros
Türkmenler�nde erkek çocuk beklen�yorsa fakat
kız çocuk olmuşsa ebe sev�nemez ve orada sess�z-
l�k oluşur. Bu durumdan kız çocuk doğduğu anla-
şılır. M�saf�rl�kte, toplantıda k�mse konuşmazsa
“Kız oldu.’’ den�r.⁵ Fakat sözlü anlatıcılık geleneğ�-
n�n d�nam�k, performansa dayalı oluşu doğdu-
ğunda susulan kız çocuklarını h�kaye anlatıcısı,
masal anası g�b� tab�rlerle ses�n�n çıkmasına ve
sosyal hayat �çer�s�nde kend�s�ne yer bulmasına
olanak sağlamıştır. N�neler�n, anneler�n; masal,
efsane, n�nn� g�b� sözlü edeb�yat ürünler�n� yen�-
den yaratması ve aktarması kültürel sürekl�l�ğ�n
oluşmasına ve çocuğun yet�şt�r�lmes�ne katkı sağ-
lamıştır. Ana tanrıçalık dönem�nden �t�baren ge-
l�şen gelenek boşluk kabul etmey�p kadına yer
verm�şt�r. M�tlerde, masallarda ve h�kayelerde ka-
dının yaratıcı, dönüştürücü ve koruyucu tavrı an-
latıcılığına da etk� etm�şt�r. Böylece toplumda
sözü geçen yaşlı ve b�lge kadın t�p� meydana gel-
m�şt�r. Bu durum geleneğ�n ses�n�n kadın olması-
na kültürel kodların hem �cracısı hem de gelecek
nes�llere aktarıcısı olmasına yol açmıştır. 
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kültürel b�r �nşa olduğundan kadınlık ve erkekl�k
roller�n�n, hem eş�ts�z hem de b�rb�rler�yle �l�şk�l�
olarak karşılıklılık �çer�s�nde b�ç�mlend�ğ�n� öne
sürer. Dolayısıyla 1970-80'l� yıllarda popüler olan
fem�n�st antropoloj� ter�m�n�n yer�n� toplumsal
c�ns�yet �ncelemeler�ne bıraktığı görülür.³
   Toplumsal c�ns�yet kavramı, kadın ve erkeğ�n
toplumsal konum ve roller�n� bel�rler. Kadın ve
erkeğ�n roller� y�ne toplumların bel�rled�ğ� kurallar
çerçeves�nde tezahür eder. Toplumlarda yaşanan
her alandak� değ�ş�mlerle beraber toplumsal c�ns�-
yet kavramı da şek�llenm�şt�r. Toplumsal c�ns�yet
algısı kültürden kültüre farklılık göster�r. Yaşanı-
lan toplumsal yapı ve dönem, kadın ve erkeğ�n
sosyal �l�şk�ler�n� bel�rler.⁴
   Kadın c�ns�yet�n�n/c�nsell�ğ�n�n çerçeveler�n�
ç�zen, beden�ne el koymayı uygun göreb�len şey
b�yoloj�k olarak hücreler, DNA veya üreme organ-
ları değ�ld�r. Burada kadın beden� üzer�ndek�
sah�pl�ğe hakkı olacağı düşünülen, erkek olarak
tanımlanmış c�nst�r. Erkekl�k sosyal hayatta
öneml� ve kabul görülen b�r statüdür. Erkekl�k,
kadın üzer�nden temellend�r�len ve erkek egemen
toplum tarafından sağlamlaştırılan b�r statüdür.
B�r erkeğ�n erkekl�ğ�n� �spatlaması ve koruması,
erkekl�ğ�n� kaybetme kaygısıyla da�ma ger�l�m
taşımaktadır. Hal böyle olunca bu ger�l�m�n kadın
üzer�ndek� toplumsal c�ns�yetç� yansımalarını gör-
mek şaşırtıcı olmamaktadır.⁵

ğ�n b�yoloj�k yapılışındak� farklılıklar, onların
toplumsal davranışlarını ne ölçüde etk�lemekte-
d�r?” sorusu antropoloj� alanında gündeme gelen
sorulardan b�r�d�r. Batılı antropologlar, kadın �le
erkek arasındak� farklılıkları gözlemlem�şlerd�r
ancak 1950'l� yıllara kadar kadınlar, akrabalık bağ-
ları �çer�s�ne yerleşt�r�l�r.¹ Margaret Mead, c�ns�-
yet roller� arasındak� farklılıkların aslında b�yolo-
j�k değ�l, kültürel temell� olduğuna d�kkat çekm�ş-
t�r. C�ns�yet roller� yan� erkekl�k ve kadınlık eğer
öğren�leb�l�yorsa ve toplumdan topluma farklılık
göstereb�l�yorsa bu, durumun kültürel olduğunu
göstermekted�r.²
   Fransa'da yen� kuşak fem�n�zm öncüler�nden
S�mone de Beauvo�r'ın "KADIN DOĞULMAZ,
OLUNUR" görüşüyle de b�rb�r�n� destekler. Top-
lumsal c�ns�yet (gender) kavramı, tam da bu bağ-
lamda, c�ns�yet roller�n�n toplumsal olarak b�ç�m-
lend�r�lm�ş olduğuna �şaret eder. Bundan böyle
c�nc/c�ns�yet (sex) kavramının yer�n� almıştır.
Fem�n�zm�n öncü kadınları kadın �le erkeğ�n
toplumsal roller� arasındak� kültürel farklılıkların
b�yoloj�kleşt�r�lerek doğallaştırılmasını, bu sebep-
le c�ns�yetler arasındak� eş�ts�zl�ğ� meşrulaştırdı-
ğını öne sürdüler. Toplumsal c�ns�yet antropolo-
j�s� günümüzde c�ns�yet roller�n�n b�yoloj�k değ�l 
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rkek �le kadın arasında b�yoloj�k farklı-
lıkların olması normald�r. İnsanlar c�n-
sel açıdan d�morf�kt�r. “Kadın �le erke-

¹ S�bel Özbudun, Gülfem Uysal, Antropoloj�, (İstanbul:  7 Renk Basım Yayım Ve F�lmc�l�k, 2016): 163.
² Özbudun, Uysal, Antropoloj�, 164.
³ Özbudun, Uysal, Antropoloj�, 166.
⁴Hat�ce Ural Kavgacı, "Küreselleşme Sürec�nde Kadın" (Yayınlanmamış Yüksek L�sans Tez�, Marmara Ün�vers�tes�, 2006), 7.
⁵ Orhan B�ngöl, "Toplumsal C�ns�yet Olgusu ve Türk�ye’de Kadınlık", Sosyal ve Ekonom�k Araştırmalar Derg�s� 16, (2014): 108.
             



daha ad�l olacak şek�lde nasıl değ�şt�reb�l�r ve �y�-
leşt�reb�l�r�z?” Daha ad�l b�r dünya �ç�n sosyal değ�-
ş�me Fem�n�st Kuram bas�t g�b� gözüken b�r so-
ruyla başlar. “Pek� ya kadınlar?” Bu soru yarım
yüzyıl boyunca soruldu ve bazı genellemelere ula-
şıldı. Kadınların �ç�nde olmadıkları sosyal konular,
onları dışlamaya çalışan b�l�nçl� çabalarla gerçek-
leş�yor. Kadınlar sosyal dünyada akt�f olsalarda
�nsanlar onların varlığını görmezden gel�yor. İk�n-
c� temel soru �se, “Bu neden böyle?” Tüm fem�n�st-
ler �ç�n üçüncü soru �se; “Sosyal dünyayı herkes
�ç�n daha ad�l olacak şek�lde nasıl değ�şt�reb�l�r ve
�y�leşt�reb�l�r�z?” Daha ad�l b�r dünya �ç�n sosyal
değ�ş�me �nanç, bu kuramda öneml� b�r unsurdur.
Fem�n�zm, marks�zm, neo-marks�zm ve ırksal,
etn�k, c�nsel azınlıkların sömürge sonrası toplum- 

Fem�n�st Kuram, toplumsal c�ns�yet kavramını
gel�şt�rerek kadın ve erkeğe da�r b�yoloj�k özell�k-
lerle, erkekl�k ve kadınlığa da�r toplumsal olarak
�nşa ed�len davranışları ayrıştırır. Toplumsal c�n-
s�yet�n temel özell�kler� fem�n�st kuramın temel
odağı olmuştur. Fem�n�st kuramda tartışılmaya
devam eder ve bu tartışmalar arasındak� farklılık-
ları yansıtır. Başlangıç noktası toplumsal c�ns�ye-
t�n doğadan gelen değ�l, �nsanlar tarafından top-
lumsal olarak �nşa ed�len b�r şey olduğudur.⁶ 
   Fem�n�zm, lat�nce kadın anlamına gelen
"fem�ne" kel�mes�nden türet�lm�şt�r. Bu kavram
19.yy'da ortaya çıkmıştır. İlk olarak sosyal f�lozof
Charles Four�er tarafından kullanılmıştır. Four�-
er, kadınlara daha fazla özgürlük ver�lmes�n�n
gel�şmen�n tek gerçek yolu olduğunu savunur. Ak-
t�v�st akadem�syen Hooks, fem�n�zm�, c�ns�yet-
ç�l�ğ�, c�ns�yetç� sömürüyü ve baskıyı sona erd�r-
mek �steyen b�r hareket olarak tanımlamıştır. Fe-
m�n�zm, kadın özgürlüğünü ve kadın erkek ara-
sındak� ayrımın ortadan kaldırılmasını savunur.⁷  
   Fem�n�zm, değ�şme ya da pol�t�k değ�ş�kl�k
yaratmak �ç�n b�l�nçl� b�r şek�lde oluşturulur.
Fem�n�st akt�v�zmle �l�şk� �ç�nde gel�şm�şt�r. Sos-
yal hayat ve �nsan deney�m�ne da�r kadın perspek-
t�f�nden gel�şt�r�lm�ş genel kapsamlı d�s�pl�nler
arası f�k�rler s�stem�d�r. 
   Fem�n�st Kuram bas�t g�b� gözüken b�r soruyla
başlar. “Pek� ya kadınlar?” Bu soru yarım yüzyıl
boyunca soruldu ve bazı genellemelere ulaşıldı.
Kadınların �ç�nde olmadıkları sosyal konular, on-
ları dışlamaya çalışan b�l�nçl� çabalarla gerçekleş�-
yor. Kadınlar sosyal dünyada akt�f olsalarda �n-
sanlar onların varlığını görmezden gel�yor. İk�nc�
temel soru �se, “Bu neden böyle?” Tüm fem�n�stler
�ç�n üçüncü soru �se; “Sosyal dünyayı herkes �ç�n 
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s�ne müsaade eder. Özcü tez �lk olarak patr�arkal
söylemde kadınların erkeklerden aşağı olduğunu
savunmak �ç�n kullanılmıştı. Fakat kültürel fem�-
n�zm� kuran �lk dalgada fem�n�stler bu savı çürüt-
tü. Kültürel fem�n�zm, kadın karakter� veya kadın
k�ş�l�ğ�n�n olumlu olan özell�kler�n� yücelt�r. Mar-
garet Fuller, Frances W�llard, Jane Addams ve
Charlotte Perk�ns G�lman g�b� kuramcılar toplum
�dares�n�n �şb�rl�ğ�, pas�f�zm ve ş�ddet karşıtlığı
g�b� kadın erdemler�ne �ht�yaç duyulduğunu savu-
nur. Bu gelenek günümüzde kadının et�k yargıda-
k� ayrı standartları, annelere özgü b�l�nç, kadınla-
rın �let�ş�m tarzı, kadınların duygulara açık olması
ve kadınların erkeklere göre daha az saldırgan
olması g�b� savlarda kend�n� göster�r. Kültürel
fem�n�zm, kadınların oluş b�ç�m�n�n ad�l b�r
toplum yaratmak �ç�n erkek merkezc� kültürler�n-
den daha sağlıklı yollar olduğunu söyler.¹⁰
   Varoluşçu veya fenomenoloj�k fem�n�zm, fem�-
n�st kuramdak� en temel temayı gel�şt�rm�şt�r:
Erkekler�n yarattığı kültürde kadınlar "ötek�" ola-
rak farklılaştırılır. S�mone de Beauvo�r, İk�nc� C�ns
adlı eser�nde bu temanın klas�k tanımını yapar.
Varoluşçu veya fenomenoloj�k fem�n�zm �nsanla-
rın erkek deney�mler�n� yansıtan ve kadın dene-
y�mler�n� marj�nalleşt�ren b�r dünyaya doğduğunu
düşünür. De Beauvo�r, �nsan düşünces� ve kültü-
rünün b�r �k�l� zıtlık üzer�nden şek�llend�ğ�n� dü-
şünür. Temel zıtlıklardan b�r� erkek-kadın'dır.
B�rey ya kadın ya da erkekt�r, üçüncü b�r faktör
söz konusu değ�ld�r. Fakat De Beauvo�r erkek
deney�mler�n�n üzer�ne kurulmuş b�r dünyada
kadının sadece zıtlıkların b�r parçası değ�l, aynı
zamanda "Ötek�" olduğunu savunur. Erkek akt�f,
cesur ve karmaşıkken, kadın pas�f, korkak ve
bas�tt�r. Kadının erkekten farkı onu dışlayan bu 

ların yarattığı kuramların amacı söz konusu bu
değ�ş�md�r. Bu kurama bağlı kalmak �nsanların
hayatlarını �y�leşt�rmeye yönel�k çalışmalar yap-
mayı gerekt�r�r. Bu soruları araştıran ve çözüm
arayan fem�n�stler dördüncü b�r soru ekled�: “ Pek�
ya kadınlar arasındak� farklar” Bu soruyu �ncele-
mek b�z� kadınların hayatını bel�rleyen s�l�kl�ğ�n,
eş�ts�zl�ğ�n ve erkeklere göre rol farklarının kadı-
nın toplumsal hayattak� konumu, sınıfı, duygusal
terc�hler�, ırkı, yaşı, meden� hal�, d�n� ve etn�k
grubu tarafından etk�lend�ğ� sonucuna götürür.
Ancak fem�n�st kuram sadece kadınlarla �lg�l�
değ�ld�r. Bugün fem�n�zm�n sorduğu sorular dün-
yayı algılayışımızda rad�kal dönüşümlere yol açı-
yor. Evrensel ve mutlak kabul ed�len doğrular as-
lında erkekler�n deney�mler�n� yansıtıyor. Fem�-
n�zm, fem�n�st yerleş�k b�lg� s�stemler�n�n erkek
yanlılığını ortaya çıkararak ve onları çerçeveleyen
c�ns�yet pol�t�kalarını göstererek yapı bozumuna
uğratıyor. Ancak fem�n�zm�n kend�s� de en temel 
 kavramı, bölünmez "kadın" algılayışına yapılan
eleşt�r�ler etrafında b�ç�mlen�yor.⁸   
   Kadınların çoğu deney�m�, erkekler�n deney�m-
ler�nden farklıdır. Kültürel fem�n�stler kadınlıkla
�lg�l� özell�kler� yücelt�r. Özcü b�r anlayışla kadın-
lar �le erkekler arasındak� farklılıkları değ�şmez
görürler. Toplumsal c�ns�yet temel�nde b�r ayrı-
mın yan� kadınlarla erkekler�n ayrı olmasını savu-
nurlar. Genel fem�n�st kuramda �k� temel c�ns�yet
farkı kuramı vardır: Kültürel fem�n�zm ve varo-
luşçu fem�n�zm.⁹
   Kültürel fem�n�zm, benzers�zd�r çünkü farkın
kökenler�n� açıklamak yer�ne kadınların farklılık-
larını yan� erkeklerden ayıran özell�kler�n� �nceler
ve tasd�kler. Bu yaklaşım kültürel fem�n�zm�n öz-
cü savı sunduğu soruları çözmek yer�ne es geçme-
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Amer�ka'dak� fem�n�st akt�v�zm�n tar�h�yle �ç �çe
geçm�şt�r. Kadın ve erkeğ�n eş�t olduğu artık b�ze
gar�p gelmez. Kadınlar 19.yy'da �k�nc� sınıf vatan-
daş b�le değ�ld�: Oy veremez, jür� görev� yapamaz,
resm� kurumlarda çalışamaz, tıp, hukuk ve teoloj�
alanlarında çalışamazlardı. Eğer evl�lerse, kend�
adlarına mülk sah�b� olamaz, ev dışında yaptıkları
�şten para kazanamazlardı, boşanma durumunda
çocukların velayet�n� alamazlardı; eşler�n�n onları
dövme hakkı vardı. Seneca Falls Kongres� "H�sler
B�ld�rges�n�n" ben�msenmes�yle sonuçlandı. Bu
b�ld�rge, Bağımsızlık B�ld�rges�n� rev�ze ederek
başlar: "Bunların açık gerçekler olduğunu kabul
ed�yoruz: Tüm erkekler ve kadınlar eş�t yaratıl-
mıştır" (buraya ve kadınlar eklenm�şt�r). Bu hem
pol�t�k hem de kavramsal olarak rad�kal b�r �dd�-
aydı. Kadının adalet arayışını, Aydınlanma'nın
entelektüel söylem�, Amer�kan ve Fransız devr�m-
ler�n�n, Kölel�ğe Son Verme Hareket� �ç�nde
konumlandırdı ve kadını ev veya a�le bağlamında
değ�l kend�ne a�t hakları olan özerk b�r b�rey
olarak kavramsallaştırdı. Bu hakları kadınların
pol�t�k sürece g�rmes�ne ve kamuya örgütlü b�r
b�ç�mde seslenerek ve devlet� kullanarak tam
eş�tl�k �ç�n mücadele etmes�ne ön ayak oldu.
Kültürel fem�nz�m kadınların ev ve a�lede
kullandıkları b�lg�ler� devlet yönet�m�ne
yansıtması gerekt�ğ�n� savunurken, l�beral
fem�n�zm kadınların, erkekler g�b� kend� adlarına
toplumun yönet�m�ne katkıda bulunmaya hakları
olduğunu savunur. Özetle L�beral Fem�n�zm,
kadınların erkeklerle eş�tl�ğ� temel ahlak� aktör
olma kapas�teler� temel�nde kazanab�lecekler�n�,
c�ns�yet eş�ts�zl�ğ�n�n c�ns�yetç� ve patr�arkal
�şbölümü yüzünden olduğunu, c�ns�yet eş�tl�ğ�n�n
anahtar kurumları adalet, �ş, a�le, eğ�t�m ve medya 

kültürel �nşa yüzünden oluşur. Kadınlar �se bu
ötek�l�ğ� ben�mseyerek ve �çselleşt�rerek kend�ler�-
n� aktör olarak görmezler. Erkekler�n arzulayaca-
ğı nesneler olarak görürler.¹¹
   Fem�n�st c�ns�yet eş�ts�zl�k kuramlarında kadın-
lar ve erkekler sadece farklı olarak değ�l aynı za-
manda eş�ts�z olarak n�telend�r�lm�şlerd�r. Eş�t-
s�zl�k, kadın ve erkekler�n b�yoloj�k veya k�ş�l�k
farklılıklarından dolayı değ�l, toplumların örgüt-
lenmes�nden ortaya çıkar. İnsanlar fıtratları gere-
ğ� kend�n� gerçekleşt�rme özgürlüğü �ht�yacında-
dırlar. C�ns�yet eş�ts�zl�ğ� olduğunu savunmak �se
kadınların kend�ler�n� gerçekleşt�rmek �ç�n daha
az güç sah�b� olduklarını �dd�a etmekten başka b�r
şey değ�ld�r. Eş�ts�zl�k kuramları �se durumu fark-
lılaştırmanın mümkün olduğunu savunurlar.
   C�ns�yet eş�ts�zl�ğ�ne da�r en öneml� kuram �se
l�beral fem�n�zmd�r. Bu yaklaşımın temel f�k�rler� 
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dönüştürerek sağlanab�leceğ�n� savunan fem�n�st
kuramdır.¹²
   Ps�kanal�st fem�n�stler �se, kadın �le erkek ayrı-
mını ps�koloj�k temell� olarak açıklamaya çalışır-
lar. Ps�kanal�st fem�n�stler kadın ve erkek ayrımı
yaparak b�rb�r�ne benzer �k� faktör olarak ele al-
maktadırlar. Kültürden kültüre, toplumdan top-
luma farklı k�ml�klerle yaşayan kadınların ps�kolo-
j�k farklılıklarının göz ardı ed�ld�ğ�n� söylerler ve
bazen bu farklılıkların aynı toplumdak� kadın-er-
kek farklılığından daha bel�rg�n olab�leceğ� üze-
r�nde dururlar. Freud'un kadın ve erkeğ�n a�le
yaşantısındak� yer�n� ve roller�n� bel�rlemek �ç�n
deneysel çalışması ve hatta daha da öneml�s�
çocuğun yet�şme dönem�nde geç�rd�ğ� c�nsel
k�ml�k sürec�n� bet�mlemes�, çağdaş fem�n�st teo-
r�n�n temel�n� oluşturmuştur. Freud erkeğ� kadın-
dan her bakımdan üstün tutmuştur, bu fem�n�zm
�ç�n kabul ed�lemez b�r durumdur. C�nsell�ğ�n ve
c�nsel farklılıkların daha der�nler�ne yatan d�na-
m�ğ� anlamak �ç�n b�l�nçaltının dünyasını ayrı �n-
celemem�z gerek�r. Yet�şk�nler�n c�nsel k�ml�ğ� �le
c�nsel �stek davranışı arasındak� bağlantıyı kavra-
mak �st�yorsak ps�kanal�t�k açıklamaları göz
önünde tutmak gerek�r. Varoluşçu fem�n�zm�n
savunucularından S�mone de Beauvo�r, kadının
farklılıklarını açıklamaya çalışan ps�kanal�zm�
eleşt�r�r ve ps�kanal�zm�, c�nsell�k olayın sadece
b�r kısmını oluşturduğunu savunarak sadece c�n-
sel boyutları sorguladığının altını ç�zer. Ps�kana-
l�zm b�lg�s� ışığında, �ler�c� c�nsel pol�t�ka get�r-
mek �steyen fem�n�stler, bu çel�şk�ler� anlamak ve
anlamlandırmak gereğ� duyduğunu ve asıl amaç-
larının ruhsal olan bölümler� �le karmaşıklıklarını,
toplumsal olanın ataerk�l d�lsel yapılarıyla b�rleş-
t�rmek olduğunu vurgularlar.¹³

Rad�kal fem�n�zm �k� duygusal merkez� �nanca
dayanır. İlk�, kadınlar kadın olarak mutlak poz�t�f
değere sah�pt�r; bu anlayış kadınların evrensel ola-
rak değers�zleşt�r�lmes�n� kes�nl�kle reddeder.
İk�nc�s� �se, kadınlar her yerde patr�ark� tarafın-
dan baskı altındadır. Bu sevg� ve öfke karışımıyla
hareket eden rad�kal fem�n�stler sosyal örgütlen-
meye, c�ns�yet baskısına ve değ�ş�m stratej�ler�ne
da�r kuram yaratırlar. Rad�kal fem�n�stler, toplu-
mun her kurumunda heteroseksüell�k, sınıf, kast,
ırk, etn�k grup, yaş ve c�ns�yet bazı �nsanların
d�ğerler�ne egemenl�k kurduğu baskı s�stemler�
olduğunu gözlemler. Tüm bu egemenl�k ve �taat
s�stemler� arasında en temel olanı, c�ns�yet ve
patr�ark� s�stem�d�r. Patr�ark� tar�hsel olarak �lk
egemenl�k ve �taat yapısı olmakla kalmaz, aynı
zamanda en yaygın ve kalıcı eş�ts�zl�k s�stem� ve
en temel toplumsal egemenl�k model�d�r. Rad�kal
fem�n�stlere göre patr�ark� en az fark ed�len ama
en öneml� toplumsal eş�ts�zl�k yapısıdır. Bu anla-
yışa göre erkekler�n kadınlara karşı uyguladığı
ş�ddet� ş�ddet olarak gören patr�ark�d�r. Ş�ddet
her zaman gözüken f�z�ksel b�r ş�ddet olmayab�l�r.
Moda ve güzell�k anlayışında, annel�kte, bekaret
algısında, �şyer�nde c�nsel tac�zde, maaşsız ev �şle-
r� ve maaşlı �şlerde de görüleb�l�r. Rad�kal fem�-
n�stler patr�ark�n�n ancak kadınların b�l�nc�n�
değ�şt�rerek yen�leceğ�n� savunur.¹⁴
   Sosyal�st fem�n�stler �se Marks�zm ve Rad�kal
fem�n�zm arasında b�r yol oluşturmuşlardır.
Sosyal�st fem�n�stler, ataerk�l ve kap�tal�st s�stem�
b�r arada ele alarak, kap�tal�st ataerk�l n�telend�r-
mes�yle kadınların ez�lmes�ne neden olan faktör-
ler� ortaya koymaya çalışmışlardır. Kadınların
ez�lmes�n�n temel neden� olarak da kap�tal�zm ve
ataerk�ll�ğ�n karşılıklı olarak b�rb�rler�nden etk�-
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lenmes� olduğunu savunmuşlardır. Sosyal�st fe-
m�n�stler kadın sorunlarının, sınıfsız b�r toplum
sağlanınca çözüleceğ� tez�n� yeters�z bulmuş-
lardır. Kadınların, erkek egemenl�ğ�n�n altında
tutulmasını ve denetlenmes�n�, sadece sınıf �l�şk�-
ler�nden kaynaklı olduğunun düşünces�yle hare-
ket ed�lmes�n�, sorunun esasının gözden kaçırıl-
ması olarak n�telend�rm�şlerd�r. Marks�z�m'den
ekonom� ve sınıf kategor�ler�n�n kadın sorununda
etk�n rol oynadığı f�kr�n� ele almışlar ancak sadece
bu nedenden dolayı olmadığını savunmuşlardır.
Sosyal�st fem�n�stler�n üzer�nde durdukları temel
kavramlar, "emeğ�n yen�den üret�m� ve evdek�
emeğ�n ekonom�k değer�"d�r. Rol değ�ş�m�n�n
kadınlara eş�tl�k sağlayab�leceğ� ancak bu süreçte
d�ş�l değerler�n tehl�keye g�reb�leceğ� düşünces�n-
ded�rler. Özetle sosyal�st fem�n�stler, Marks�st ve
rad�kal fem�n�stler�n eks�kler�nden yola çıkarak
yen� b�r yaklaşım sunmaktadırlar. Kadın söylem�-
n� gel�şt�rm�ş ve zeng�nleşt�rm�şlerd�r.¹⁵
   Özetle fem�n�st kuram, kadın bakış açısından
gel�şt�r�lm�ş, sosyal hayata ve �nsan deney�m�ne
da�r kapsamlı b�r f�k�r s�stem�d�r. Güncel fem�n�st
sosyoloj�n�n tar�hsel kökenler�, daha evvelk� kadın
kuramcıların çalışmalarında yer almıştır. Fem�-
n�st kuramın b�r türü c�ns�yet farkına odaklanır.
Kültürel fem�n�zm, kadın olmanın poz�t�f unsur-
larını yücelt�r. İk�nc� tür fem�n�st kuram c�ns�yet
eş�ts�zl�ğ�ne odaklanır. L�beral fem�n�zm kadınla-
rın �nsanın özündek� akla dayanan ahlak� aktörlük
bağlamında erkeklerle kadınlar arasında eş�tl�k
arayab�leceğ�n� savunur. C�ns�yet eş�ts�zl�ğ� c�ns�-
yetç� �ş bölümünün b�r get�r�s�d�r ve c�ns�yet eş�t-
l�ğ� bazı kurumlarda yen�den sağlanab�l�r. C�ns�-
yet baskısı kuramları kadınların durumunu, kadın
ve erkek arasındak� güç �l�şk�s�ne bağlar, erkekler 

kadınlar üzer�nden, onları ezerek, kullanarak ve
kontrol altında tutarak egemenl�k kurmaktan
çıkar sağlar. Ps�kanal�t�k fem�n�zm, k�ş�l�ğ�n duy-
gusal d�nam�kler�n�, b�l�nçaltında g�zl� duyguları
vurgular; bebekl�k ve çocukluğun bu duyguları
şek�llend�rmedek� önem�n�n altını ç�zer. Rad�kal
fem�n�zm �se kadınların mutlak poz�t�f değere
sah�p olduğu �nancına dayanır. Bu �nanç kadınla-
rın erkekler tarafından ş�ddet görmes�ne, her yer-
de değers�zleşt�r�lmes�ne ve erkekler�n kadınları
kontrol altına almasına ş�ddetle karşı çıkar. Son
olarak sosyal�st fem�n�stler, Marks�st ve rad�kal
fem�n�st düşüncey� b�r araya get�rerek yen� b�r
yaklaşım sunarlar.
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gelmes�n� �stememekted�r. L�lja’nın annes� �se
erkek arkadaşına karşı çıkamayan b�r karakter�
canlandırmaktadır. M�m�kler� erkek arkadaşı �le
konuşurken çok yumuşak ve memnun b�r şek�l-
deyken L�lja �le konuşurken daha sert b�r şek�lde
olduğunu görmektey�z. En sonunda �se L�lja’yı
arkada bırakmaya karar ver�rler. L�lja annes�n�n
onu arkada bırakacağını öğrend�ğ�nde çok üzülür
ve hayaller� yıkılır. L�lja’nın annes� kend� kızını
sevmekte olsa dah� mevcut rol �t�bar� �le benc�l b�r
karakter olarak yansıtılmaya çalışılmaktadır.
Hatta f�lm�n b�r noktasında L�lja annes�n�n b�r
fotoğrafını yakarken görüntülenmekted�r. Bu sah-
ne �se annes�n�n g�d�ş�nden sonra L�lja’yı evlatlık-
tan reddetme kararının L�lja’ya ulaştıktan sonrak�
kısmında yer alır. Hayatı kötü g�den L�lja’nın
annes�nden tamamen vazgeçt�ğ�n� s�mgeleyen b�r
kare olarak gözlemleneb�l�r. 
   Evden ayrılırken L�lja’yı teyzes�ne emanet etmek-
ted�r fakat teyzes� de L�lja’yı yaşanması zor b�r
apartman da�res�nde yaşamaya zorlar ve L�lja’nın
oturduğu evde artık kend�s� yaşamaya başlar. Bu-
rada da teyzen�n kıskanç ve benc�l yönler� göze
çarpmaktadır. Teyzes� b�rkaç kere L�lja’yı z�yarete
gelse de bu L�lja’nın ne durumda olduğunu merak
ett�ğ� �ç�n değ�l başına herhang� b�r dert açıp
açmadığını görmek �ç�nd�r. Genel olarak L�lja tek
başına ve yalnız kalmaya, a�les�z b�r ortamda bü-
yümeye zorlanmaktadır. 

L�lja 4Ever �s�ml� f�lmde on altı yaşındak� b�r genç
kadının yaşadıkları, atlattığı zorluklar ve var olma
mücadeles� anlatılmaktadır. F�lm Rusya’nın get-
tolarında geçmekted�r. İsm�n� baş karakter
L�lja’nın, f�lm�n b�r sahnes�nde banka kazıdığı
“L�lja 4Ever” sözce grubundan almaktadır. Burada
L�lja’nın kend�s�ne karşı olan bütün mahalle
sak�nler� karşısında “ben varım ve da�ma güçlü
olacağım” şekl�ndek� göster�m�d�r. L�lja burada
kend�s�ne ed�len hakaretler� duymaz, sadece ken-
d� umutlarına odaklanmış b�r şek�lded�r. Beden
d�l� dışarıya tamamen kapalı, daha güçlü b�r şek�l-
ded�r. F�lm�n sonlarına doğru bunun tamamen
değ�şeceğ�n� görmektey�z. 
   F�lm L�lja’nın koşmasıyla başlamaktadır. Bu sah-
nen�n daha sonra f�lm�n son sahnes� �le yakından
�l�şk�l� olacağını göreceğ�z. F�lm�n asıl başlangıcı
�se L�lja’nın annes� ve annes�n�n erkek arkadaşı �le
b�rl�kte Amer�ka’ya taşınacağını zannetmes� �le
yaşadığı mutluluğu ele alır. Babasını h�ç tanıma-
mış olan ana karakter�m�z Sovyet’�n bu getto ken-
t�nden kurtulma umudu çok sev�nd�r�r. Kend� ka-
rakter�nde de özgürleşme �steğ� barındıran L�lja,
getto semt�ndek� herkese Amer�ka’ya taşınacağını
ve mutlu b�r hayata sah�p olacağını anlatır. Fakat
annes�n�n erkek arkadaşı L�lja’nın onlarla beraber 
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oplumsal C�ns�yet şems�ye ter�m� altın-
da ve kavramsallaştırması �le beraber
anal�z ed�lecek olan k�tle �let�ş�m ürünü 



Yaşadığı olayların ardından bulamadığı sevg�y�
başka yerlerde doldurmaya çalışan L�lja, aradığı
bu sevg� ve güven� kend�s�nden yaşça küçük olan,
aynı zamanda evs�z olan Volodya’da bulur. A�lele-
r�nden alamadıkları sevg�y� ve dayanağı b�rb�rle-
r�nde keşfederler. Volodya koşulsuz b�r şek�lde
L�lja’ya aşık olduğunu h�ssetmekted�r. L�lja’nın
gördüğü bu koşulsuz sevg�, onda eks�k olan parça-
ların b�r nebze doldurulmasını sağlamaktadır.  
    L�lja’nın Volodya har�c�nde b�r arkadaşı daha
göze çarpmaktadır. F�lm�n b�r kısmında bu �k�
arkadaşın kopuşunu görmektey�z. Natasha �s�ml�
bu karakter�n c�nsel �l�şk�ler� deney�mleyerek ka-
zandığı para kend� a�les� tarafından keşfed�lmek-
ted�r. Natasha bu parayı L�lja’nın kazandığını söy-
leyerek olaydan sıyrılır. 

da anlattığı görülmekted�r. Bunun sonucunda �se
L�lja mahalles�nde sürekl� küfürlere maruz
kalmakta ve hakarete uğramakta-dır. Uğradığı
hakaretler�n çoğunun erkeklerden gelmes� ve
erkek b�reylerden gelmese dah� çoğu-nun
c�ns�yetç� küfürler ve hakaretler olması göz-den
kaçırılamayacak b�r noktadır. Bu kap�tal�st
s�stem�n b�r parçası olsalar dah�, b�r kadının bu
s�stem�n b�r parçası olması onlar �ç�n utanç
kaynağıdır ve onlar �ç�n “b�r kadının c�nsel hayatı”,
“c�nsel yönel�m�n� keşfetm�ş b�rey” g�b� ter�mler
olmaması gereken, dışlanması, rez�l ed�lmes� ge-
reken ter�mlerden b�rkaçı olarak yorumlanab�l�r.  
   B�r darbe de yakın arkadaşından aldıktan sonra
L�lja, Volodya �le b�rb�rler�ne �y�ce dayanak olmaya
başlamışlardır. F�lm�n b�r sahnes�nde Volodya’nın 
kalmakta olduğu terk ed�lm�ş b�r arada çadır
efekt� g�b� yattıkları yer�n üstüne yorgun sererek 
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o L�lja: Evet. Neler oluyor? 
oNatasha: Şey… Babam parayı
buldu… Bunun sen�n �ç�n fark
etmed�ğ�n� düşündüm. 
oL�lja: Ben�m �ç�n fark etme-
yen şey ne? 
oNatasha: Sen�n b�r a�len yok.
Demek �sted�ğ�m, annen
Amer�ka’da. 
   Bu konuşmada L�lja’nın b�r
a�les� olmadığı �ç�n toplumda
“utanç ver�c� b�r para kazan-
ma yöntem�” olarak b�l�nen
seks yoluyla para kazanma
yöntem�n�n L�lja’nın gerçek-
leşt�r�yor olması h�ç de tuhaf
karşılanmayacaktı. Aynı za-
manda Natasha, L�lja’nın üst-
lenmes�n� �sted�ğ� olayı ma-
halledek� arkadaş gruplarına   

adeta kend�ler�n� dış dünyadan
uzakta tutmak ve yen� b�r hayat
kurmak �ster g�b�lerd�r. Yan yana
yatarlar-ken d�kkat çeken en
öneml� şey �se Volodya’nın
bacakları-na sarılır b�r şek�lde
yatması-dır. Beden şekl�n� bu
şek�lde kullanması kend�n�
güvenl� b�r ortamda h�ssetmeye
çalış-masını çağrıştırmaktadır.  
  F�lm�n devamında �se L�lja artık
paraya sıkışmış b�r hal-ded�r.
Para bulmak �ç�n �se Natasha’nın
yaptığı �ş� yap-maya başlamıştır.
Burada daha çok g�yd�ğ� şekl�n
dışın-da, yan� toplum gözünde
“kend� yaşına uygun” g�y�nme 
  



huzurlu a�le kavramları d�kkat çekmekted�r.
L�lja’nın en eks�k kaldığı yerler�n doldurulacak h�s-
s�ne kapılması ve hayatın sank� yen�den başlıyor
olma h�ss� ona mutluluk verm�şt�r. Fakat getto
mahalles�nden uzaklaşacak olması Volodya �ç�n
yalnızlık ve umutsuzluk, tek arkadaşını kaybetme
h�ss� olacağı �ç�n Volodya’nın bu duruma üzüldüğü
görülmekted�r. 
   L�lja’nın g�tme günü geld�ğ�nde L�lja heyecanlı ve
mutludur. Fakat ger�de bıraktığı Volodya, L�lja’nın
yokluğuna dayanamayarak �nt�har eder. Ülkeye
g�tme günü geld�ğ� zaman, Andre� b�r bahane
bularak ülkeye �k� gün sonra g�deceğ�n� söyleyerek
L�lja’yı beden�n� sattığı k�ş�lere g�tmes� �ç�n ona yol
göster�r. L�lja en başta ne olduğunu anlayamasa da
daha sonralarda durumu fark eder. Burada Andre�
karakter� hegemon�k erkekl�k tems�l�ne tam uy-
maktadır. Başkaları hakkında ne yapması gerekt�-
ğ�ne karar veren, başka b�r b�rey�n beden�n�n
üstünde sah�pl�k hakkı gören b�r karakterd�r. Aynı
zamanda L�lja’yı başka erkek b�reylerden koruma
tavrı da göze çarpmaktadır. Kadın f�gürünün ken-
d�n� koruyamayacağı f�kr� burada da göze çarptı-
rılmaktadır. F�lm�n devamında karşımıza çıkan
b�rkaç karakterde de hegemon�k erkekl�k tasv�r�
gözlemek mümkündür. Bu karakterler�n f�lmde
detaylı olarak bu hegemon�k erkekl�k tems�ller�n�n
b�r tasv�r� bulunmuyor olsa da genell�kle L�lja’nın
seks yapmaya zorlandığı bütün k�ş�ler�n davranış-
ları b�rb�rler� �le benzemekted�r: L�lja’yı yapması
gereken şeye zorlamak, gerek�rse kaba kuvvetle �ş�
çözmeye çalışmak fakat kend� ortamlarında “�deal
erkek” konumunda olmaları onları hegemon�k
erkek tanımına sokab�lecek özell�kler�nden b�rkaçı
olarak gözlemleneb�l�r. 

�fades�n�n dışında daha “göster�şl�” g�y�nmeye
başlamıştır.  Dışarıdan “çocuksu” değ�l daha “�lg�
çek�c�” görünmeye çalışmak �ç�n terc�h ett�ğ� bu
g�y�nme şekl� kadın beden�n�n kend�n� özell�kle
erkek bakış açısı tarafından “beğenmeye” yönel�k
zorlaması olarak yorumlanab�l�r. F�lm�n bu
kısmının devamında da kısa olan saçlarını takma
saç �le uzattığını görmektey�z. Uzun saçın beden-
de daha çek�c� göründüğüne olan �nanç ve daha
kadınsı; erkeks� saçın �se daha kısa olduğunun
toplumda ben�msenmes� üzer�ne bedendek� bu
değ�ş�kl�k d�kkat çekmekted�r.  
 B�r akşam bardan eve dönerken yolun kenarında
b�r araba �le denk gel�r. Arabanın �ç�ndek� karakte-
r�m�z f�lme bu anda dah�l olan Andre�, L�lja’nın �y�
b�r hayat sürmes�n� sağlama umudu vererek onu
İsveç’e götürmeye n�yetlen�r. Aslında Andre�’n�n
amacı burada farklıdır: G�tt�kler� ülkede L�lja’nın
beden�n� tab�r-� ca�zse “satmak” �ç�n L�lja’yı �kna
etmeye çalışır. Burada kadının beden�n�n metalaş-
tırılması asıl d�kkat çekmes� gereken meseled�r.
Özell�kle L�lja’nın moda odaklı kıyafetler�n� ve dış
görünüşünü değ�şt�r�yor olması da f�lmde bu
noktanın çokça yer aldığını gözler önüne sermek-
ted�r. Andre� �le L�lja beraber vak�t geç�rd�kçe L�lja,
Andre�’ye güvenmeye başlamaktadır. Andre� �se
tam bu zamanlarda zaten başından ber� aklında
olan tekl�f� sunar. F�lm�n tanıştıkları yer kısmında
da yaşını, nerede ve k�mle oturduğunu sormasının
asıl amacı da budur. Bu tekl�f�n ardından L�lja �se
en başta getto semt�nden uzaklaşmaya olan heve-
s�n�n yarı kalmışlığı �le bu tekl�f� kabul eder ve
heveslen�r. Hayatını düzene oturtmak, güzel b�r
evde huzurla yaşamak en büyük �stekler�ndend�r.
Andre�’n�n ona umutla bahsett�ğ� sıcak b�r yuva, 
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na merhamet göstereceğ� f�kr� olan L�lja, artık bu
f�kre sah�p değ�ld�r ve onun �ç�n hayatın umut
dolu olmayacağını fark eder. Tabloyu fırlatırken
hem beden d�l� �le vazgeçm�ş, hem de sonrasında
ağlaması �le durumu kabullenmekte zorlanmış b�r
halded�r.
   F�lm�n son sahnes�nde aynı zamanda f�lm�n �lk
sahnes� olan bu sahnede L�lja koşmaktadır.
Bulunduğu yerden ne kadar uzaklaşırsa o kadar �y�
olacağını düşünür. Koşarken devamlı arkasına
bakmaktadır. Tak�p ed�lmed�ğ�nden veya bulun-
duğu konuma b�r daha dönmeyeceğ�nden em�n
olmak �sterces�ne defalarca arkasına bakar. Ölü-
mün b�le böyle yaşamaktan daha �y� olduğu kanısı-
na vararak kend�n� yüksek b�r yerden atar. Atladı-
ğı yerde atlamadan önce yen�den Volodya’yı gör-
mekted�r. Volodya’da y�ne melek kanatları vardır.
Onu vazgeç�rmeye çalışsa dah� olan olayı önleye-
mez. Daha sonrak� sahnede �se ambulansın �çer�-
s�nde yatmakta olan L�lja ölümle yaşam arasındak�
o kısımda Volodya’yı tekrar görür. Ambulansta da
yanındadır. Daha sonrasında �se beraber çatıda
basketbol oynarlarken ve �k�s�n�n de melek kanat-
larıyla olan haller� göster�l�r. Bu sahnede L�lja’nın
öldüğünü ama bu şek�lde daha huzurlu olduğunu
göreb�l�r�z. Esk�s� g�b� gülüşürler, vak�t geç�r�rler. 
 F�lmde on altı yaşındak� genç b�r kadının var olma
mücadeles� ama hayatın get�rd�ğ� umutsuz-
luklarla beraber var olmasına �z�n ver�lmemes� ana
tema g�b� gözükmekted�r. F�lmde sürekl� b�r erke-
ğ�n b�r kadına umut vaad etmes� gözden kaçırıl-
mamalıdır. Özell�kle daha sonra Andre�’n�n gel�p
L�lja’yı mutlu b�r hayatı olacağı düşünces� �le
kandırması öneml� b�r noktadır. Dıştan düzgün
g�y�ml�, şık b�r arabaya sah�p olan ve �y� n�yetl� g�b�
gözükmekted�r. Çoğu yerde gördüğümüz �deal
erkek t�plemes�n� yansıtmaktadır. Davranışları ve

 L�lja g�t g�de duruma alışır ve karşı çıkma
çabalarının boşa olduğunu gördükçe duruma �y�ce
katlanmaya çalışır. B�r sahnede L�lja’yı “satın alan”
k�ş� L�lja’nın süslenmes� gerekt�ğ�n� ve özens�z
g�y�nmemes� gerekt�ğ�n� d�le get�r�r. Burada kadın
beden�n�n y�ne metalaştırıldığı, kadınsallığın ve
çek�c�l�ğ�n süslenmeyle alakalı görüldüğü ve bu
süslenme �ş�n�n erkeğ�n gözünde daha çek�c� ol-
mak �ç�n yapıldığını gözler önüne serer. Burada
bedensel olarak kadın uzun saçlı, şık g�y�ml�, mak-
yajlı olmalıdır. Aks� takd�rde erkeks� görüneb�l�r,
doğduğu beden� yansıtmayab�l�r, erkek b�reyler
tarafından çek�c� olmayab�l�r. Bu kısım 1.Dalga
Fem�n�zm Hareket�’n�n ataerk�l toplum yapısı
karşısındak� kadın d�renc�n� ve “c�nsel devr�m”
olarak adlandırılan bu hareket�n ortaya çıkış
nedenler�n�n özet� olarak gözlemleneb�l�r. 
 F�lm�n sonlarına doğru b�r sahnede L�lja Rusya’da
Volodya �le yaptığı g�b� b�r çadır efekt� oluşturur.
Sehpayı çeker koltuk �le b�rleşt�r�r ve Volodya �le
olduğu günlerdek� g�b� orda uykuya dalar. Uyku-
sunda Volodya’yı melek kanatları �le görmekted�r.
Bu hayatı bırakacağını söyleyen L�lja karşısında
Volodya bunu yapmaması konusunda onu �kna
etmeye çalışmaktadır. Burada Volodya’nın melek
kanatlarıyla tasv�r ed�lmes�ndek� en öneml� nokta-
nın L�lja �ç�n a�le g�b� olduğu ve Volodya’nın �y�l�ğ�-
n�n onu kurtarab�leceğ�n� düşünmes�nde yatmak-
ta olduğu kanaat�ndey�m. Rüyada gerçekte oldu-
ğundan çok daha mutlu olduğunu fark eder.
İnançlı b�r �nsan olmasıyla b�rl�kte yaşadığı yere
bunu s�mgeleyecek b�r portre asar. Her gün kurtu-
lab�leceğ�ne olan �nancı b�r gün son bulur. Bunu
�se tabloyu duvardan söküp fırlatarak göstermek-
ted�r. Bu durum bas�t g�b� görünen ama L�lja’nın
aslında h�çb�r kurtuluşun olmayacağını kabul
ett�ğ� an g�b�d�r. Son umudunun b�r �lah� gücün o- 
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yansıyor olması oradak� baskıyı daha da gözler
önüne sürmekted�r.  
 Anal�z� yapılan bu f�lm �le alakalı son olarak
söyleneb�lecek ve d�kkat çeken b�r d�ğer mesele �se
karakterler�n homofob�k küfürler� çok sık kullan-
malarıdır. L�lja’ya atılan �ft�radan sonra mahalle-
dek� herkes�n L�lja’ya olan bakışı değ�şm�ş, L�lja’yı
gördükler� her yerde ona karşı olan hakaretler� ve
genelde c�nsel bazlı küfürler� gözden kaçırılma-
malıdır. Getto mahalleler�n�n tems�l�nde geç�r�len
bu tarz homofob�k tavır ve konuşmalar bu mahal-
leler�n kentlere nazaran daha homofob�k olduğu-
nun gözlemlen�p s�nemaya aktarılmış hal� g�b�d�r.  

  bedensel hareketler� �le L�lja’ya çok k�bar ve naz�k
olduğunu göstermeye çalışır. İlk karşılaştıkları
sahnede L�lja’yı eve bırakmayı tekl�f ett�kten sonra
bakışlarını L�lja’ya çok nad�r çev�rd�ğ�n� görmekte-
y�z. Bu davranışını sank� kend�s�ne güven duyma-
sı �ç�n yapıyor g�b�d�r. B�rkaç buluşmanın ardın-
dan �se tekl�f�n� yapmakta olduğunu görüyoruz.
İsveç’te çalıştığını söylemekte ve L�lja’ya b�r da�re
b�r de �ş bulab�leceğ�n� d�le get�rmekted�r. L�lja’nın
en büyük �stekler�nden b�r�s� bu getto semtten
kurtulmak olduğu �ç�n tekl�f ona çok caz�p gelm�ş-
t�r. Fakat son anda Andre�, L�lja’ya onunla gelme-
yeceğ�n�, b�r �ş� çıktığını ve oraya vardığında onu
b�r�s�n�n karşılayıp ev�ne götüreceğ�n� söyler. L�lja
h�çb�r sorunun olduğunu düşünmez, �k� gün sonra 
görüşmek üzere havaalanında vedalaşırlar. Andre�
göründüğü kadarıyla b�r an önce L�lja’nın g�tmes�-
n� �ster vaz�yetted�r. Son konuşmalarında adeta
onu geç�şt�rmekted�r. Son kadrajda �se L�lja’nın
yüzünde olan sev�nc�n onun yüzünde olmadığını
görmektey�z. 
 F�lm �le alakalı söyleneb�lecek b�r d�ğer nokta �se
bu tarz f�lmler�n �şlen�ş�, erkek ve kadın f�gürler�n
ne tarz göster�ld�ğ�d�r. Bu f�lm� de örnek alarak bu
tarz f�lmlerde, yan� b�r kadının hayatına değ�nen
ve genelde kötü sonlarla b�tm�ş olan f�lmlerde
genelde erkek f�gürler�n kaba, ataerk�l, c�ns�yetç�
ve �nsana, özell�kle kadına değer vermeyen yönde
davrandığı d�kkat çekmel�d�r. Bu f�lmde de kadına
ş�ddet�n örneğ�, küfrün ve hakaret�n örneğ�, ayrıca
kadın beden� üzer�nde erkeğ�n söz sah�b� olduğu-
nu zannetmes� örneğ�n� bolca göreb�lmektey�z.
F�lmde c�nsel yönel�m�n� rahatlıkla d�le get�reb�le-
cek b�r karakter�n de bulunmuyor olması d�kkat
çekmekte, getto mahaller�n�n s�nemaya bu tarz  
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d�r: “Tar�h hakkında b�r şeyler b�len b�r�s�, kadın
mayası olmadan büyük toplumsal değ�ş�kl�kler�n
gerçekleşmes�n�n olanaksız olduğunu b�l�r. Top-
lumsal �lerlemen�n tam ölçüsünü veren, kadın
c�ns�n�n toplumsal konumudur.”²
   Bu konuya �l�şk�n Krupskaya, Sovyet Devr�m�
tecrübes� üzer�nden “Küçük ve orta ölçekl� köylü
tarımcılığı kadınları kelepçeye vurdu, onları
b�reysel evler�ne bağladı ve hayata bakışlarını da-
ralttı. Aslında onlar kend�ler�n� zal�mce döven ko-
calarının köles�yd�ler. Len�n, ancak sosyal�zm�n
kadına erkekler �le eş�t haklar vereb�leceğ�n� söyle-
d�. Kolekt�f ç�ftl�klerde kadınların konumunun na-
sıl değ�şt�ğ�n� görüyoruz.”³ d�yerek d�le get�rm�ş-
t�r. 
   Nadya Krupskaya, 26 Şubat 1869’da doğmuş,
hayatının erken dönemler�nde emekç� sınıfların
yaşam ve �ş koşullarının zorluğu �le tanışmış, pe-
ş�nden Marks�zm �le karşılaşmasıyla bugün b�l�-
nen mücadeles�ne atılmıştır. Bolşev�kler arasında
yer almış, Ek�m Devr�m�’nden sonra Sovyet devr�-
m�n�n eğ�t�m s�stem�n�n kuruluşunda görev al-
mıştır. 
   Bu h�kayey� kend� d�l�nden: “B�r gün, öğrenc�-
ler�n pol�t�k tartışmalarına tesadüfen katılmıştım.
Bu olayla gözler�m� açtım. Kurslara g�tmekten
vazgeç�p, Marks�st eserler� okumaya başladım.
Yaşamı, sadece �şç�ler�n devr�mc� eylem�n�n değ�ş-
t�reb�leceğ�n� kavradım… 1917’y� kap�tal�zm�n ölüm 

n�ş ve köklü b�r mücadelen�n konusu olmuştur.
Üret�m �l�şk�ler�n�n gösterd�ğ� değ�ş�mle, kadının
toplumsal durumu arasında b�r koşutluk meydana
gelm�şt�r. Bu bakımdan, kadının, k�ş�sel haklara
sah�p b�r özne olmasının da tar�h� yakın b�r geçm�-
ş�n tar�h�d�r. Ş�md� b�r çırpıda “Yasalar b�r ülkede
�nsan haklarını tem�nat altına alan en öneml� un-
surdur. Her �nsanın hak ehl�yet� vardır. Buna göre
bütün �nsanlar hukuk düzen�n�n sınırları �ç�nde
haklara ve borçlara eh�l olmada eş�tt�rler.”¹ demek
olanaklıysa da kadın söz konusu olduğunda eş�t
haklara sah�p b�r özneden bahsedeb�lmek, �nsan-
lık tar�h�n�n bütünü düşünüldüğünde kısacık b�r
öyküdür.  
   Bugün kamusal alanda, a�le �ç�nde, �şyer�nde,
kadınların �k�nc�l planda olmasının arkasındak�
koşullar �ncelen�rken; kültürel yaşam, c�nsel k�m-
l�k, ş�ddet ve devlet�n düzenley�c� gücü üzer�nde
sıkça durulmaktadır ancak b�r o kadar üzer�nde
durulması gereken başka b�r koşul da üret�m
�l�şk�ler� ve kadının sınıfsal konumudur.
   Sınıfsal mücadeleye �l�şk�n b�r akıl yürütmeye,
kadının sınıfsal konumu üzer�nden b�r söylem
gel�şt�rmeye dayalı olmayan �ncelemeler�n konuyu
gereğ�nce ortaya koyamayacağı tahm�n ed�leb�l�r.
Marx’ın şu açıklaması bu savı destekler n�tel�kte-

İ
lkel komünal toplumdan feodal topluma ve
feodal toplumdan kap�tal�st topluma g�den
tar�hsel süreçte kadının k�ml�ğ� ve hakları, ge-
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saat� olarak düşündüm. Aynı şey� Sovyetler�n 2.
Kongres�'nde toprağın ve üret�m araçlarının mül-
k�yet�n�n halka ver�ld�ğ� zaman da düşünmüştüm.
N�ha� amacın başarılmasından önce, daha kaç
adım atılması gerek�yordu? Son adımı görecek
kadar yaşayab�lecek m�yd�m? Öneml� olan bunu
düşlemek ve b�lmek değ�l, ters�ne bu düşün
gerçekleşmes�n�n olanaklı ve el�m�zde olmasıydı.
Onun gerçekleşmes�n� önleyeb�lecek h�çb�r gücün
olmadığı herkesçe açıktı. Kap�tal�zm can çek�ş�-
yordu. (…) Len�n 1894’de Petersburg’a geld�ğ�nde,
çalışmalar daha b�r canlılık kazandı ve örgüt daha
güçlü b�r hale geld�. Len�n’le aynı bölgede çalıştık
ve hemen arkadaş olduk… Sürgünde Len�n’le
evlend�m. Ondan sonrak� yaşamım, onun damga-
sını taşır. Ona çalışmalarında yapab�leceğ�m yar-
dımın en �y�s�n� yaptığıma �nanıyorum… İşç� sını-
fının güçlenmes�n�, part�n�n büyümes�n�, dünya-
dak� en büyük devr�me hazırlanmasını, yen� sos-
yal�st b�r s�stem�n doğuşunu, tamamen yen�den
kurulan b�r yaşamı görmek kader�mm�ş."⁴ d�yerek
anlatmıştır.
   Bu devr�mc� portre ve gerçek deney�m göster-
mekted�r k� kadının sınıfsal konumu üzer�nden
yürüttüğü sınıfsız toplum mücadeles�, eş�t b�r
düzen�n kurulması yolunda, kadının yüz yüze
kalmak zorunda bırakıldığı eş�ts�zl�ğ�n ortadan
kaldırılması �ç�n de kr�t�k b�r öneme sah�pt�r. 
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ğ�n� ya da b�r kavramın olduğundan farklı anlam-
da kullanıldığını görürüz. Hatta dönemdaşı G�lles
Deleuze felsefen�n b�r kavram yaratma etk�nl�ğ�
olduğunu söylem�şt�r. Bu çalışmanın amacı
Foucault’nun d�s�pl�nc� �kt�darını, kadınların ha-
yatı ve yaşadığı b�rtakım problemler üzer�nden
nasıl düşüneb�l�r�z sorusuna yanıt aramaktır.
Foucault, çalışmalarının genel geçer b�r doğru
olmayacağına �nanır. B�zlere bunların kullanıldık-
tan sonra atılmasını tavs�ye eder. B�z de bu çalış-
mamızda panopt�kon üzer�nden felsefe ve fem�-
n�zm� harmanlamaya çalışıp yen� b�r pencere aç-
tıktan sonra Foucault’u uğurlayacağız. 

1.1 Panopt�kon’un Nel�ğ�
   “Foucault’a göre d�s�pl�nc� �kt�dar beden� terb�ye
etmek üzer�ne b�rçok uygulamanın sah�b�d�r. Be-
den daha önce de her toplumda ona zorlamalar,
yasaklar ve zorunluluklar dayatan çok sıkı �kt�-
darların �ç�ne alınmıştır. Ancak tekn�k olarak yen�
uygulama ve yöntemler oluşmaya başlamıştır. İşte
bu aşamada d�s�pl�nc� �kt�dar beden� kontrol altına
alırken aynı zamanda söz konusu beden� ve b�rey�
gözetler. Bu �kt�darın gözetleme b�ç�m� panopt�-
kondur.”¹ “Panopt�kon” “bütünü gözlemlemek” an-
lamına gelen Yunanca kökenl� b�r kel�med�r. M�-
mar� b�r kavram veya tasarım olan panopt�kon, ö-
zünde b�r hap�shaney� �fade etmekted�r. Foucault,
Hap�shanen�n Doğuşu adlı eser�nde panopt�kon 

yışını kökten etk�leyen b�r takım düşünceler orta-
ya koymuştur. Foucault’nun görüşler�n� arkeolo-
j�k, jeoloj�k/soykütüksel ve et�k olmak üzere üçe
ayırab�l�r�z. Kel�meler ve Şeyler, B�lg�n�n Arkeolo-
j�s� ve Del�l�ğ�n Tar�h� adlı eserler�n� yazdığı dö-
nem arkeoloj�k kısma; Hap�shane’n�n Doğuşu adlı
eser�n� yazdığı ve b�lg� ve �kt�dar arasında çözüm-
lemeler yaptığı dönem jeneoloj�k/soykütüksel kıs-
ma; C�nsell�ğ�n Tar�h� adlı eser�n� yazdığı ve özne-
hak�kat �l�şk�ler�n� ele aldığı dönem �se et�k kısma
tekabül etmekted�r. Bunun yanı sıra b�reysell�k ve
öznell�k arasında ayrım yaparak bunların üzer�ne
söyled�ğ� şeyler de oldukça kıymetl�d�r. Çalışma-
mız bağlamında öncel�kle Foucault’nun Bentham
Kardeşler’den devraldığı ve felsefes�nde öneml�
çözümlemeler yaptığı panopt�kon’un nel�ğ�n� açık-
layıp, Foucault’nun �kt�dar hakkındak� görüşler�n-
den özell�kle “d�s�pl�nc� �kt�dar” üzer�nde duraca-
ğız. Bahsett�ğ�m�z �kt�dar b�ç�m�n�n dışavurumu
panopt�kon ve normal�zasyon olarak �k�ye ayrıl-
maktadır. Burada Foucault’nun �kt�darını, günü-
müzde kullandığımız anlamından z�yade b�r �l�şk�
ağı, kategor�ze ve homojen�ze eden, ayrıştıran b�r
etk�ler bütünü olarak düşünmem�z gerekmekte-
d�r. Foucault’nun felsefes�nde ve hatta postmoder-
n�st f�lozofların çoğunda, yen� kavramlar üret�ld�-

M
�chel Foucault (1926-1984), postmodern�st
felsefen�n öncüler�nden olup yaşadığı yıl-
lar �çer�s�nde günümüz modern�zm anla-
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hakkında şu cümleler� aktarır: “Çevrede halka
hal�nde b�r b�na, merkezde b�r kule, bu kulen�n
halkanın �ç cephes�ne bakan gen�ş pencereler� var-
dır; çevre b�na hücrelere bölünmüştür, bunlardan
her b�r� b�nanın tüm kalınlığını kat etmekted�r;
bunların, b�r� �çer� bakan ve kulen�nk�lere karşı
gelen, d�ğer� de dışarı bakan ve ışığın hücreye
g�rmes�ne olanak veren �k�şer pencereler� vardır.
Bu durumda merkez� kuleye tek gözetmen ve her
b�r hücreye tek b�r del�, b�r hasta, b�r mahkûm, b�r
�şç� veya b�r okul çocuğu kapatmak yeterl�d�r.
Ger�den gelen ışık sayes�nde, çevre b�nadak�
hücreler�n �ç�ne kapatılmış küçük s�luetler� olduğu
g�b� kavramak mümkündür. Ne kadar kafes varsa,
o kadar küçük t�yatro vardır, bu t�yatrolarda her
oyuncu tek başınadır, tamamen b�reyselleşm�şt�r
ve sürekl� olarak görüleb�l�r durumdadır.
Görülmeden gözet�m altında tutmaya olanak ve-
ren düzenleme, sürekl� görmeye ve hemen tanı-
maya olanak veren mekânsal b�r�mler oluşturmak-
tadır.”² Y�ne Foucault’nun b�r d�ğer k�tabı olan
İkt�darın Gözü adlı eser�nde şu cümlelere rastla-
rız: “Çember şekl�nde b�r b�naya yerleşt�r�len �n-
sanlar b�rb�r�nden ayrılmış hücrelerded�r. Bu
hücreler�n �k� penceres� vardır, �lk� ortaya bakar,
d�ğer dışarıdan ışık almasını sağlar. Ortaya bakan
pencereler �se çember�n tamamını gören pencere-
lerle kaplanmış b�r kuleye bakmaktadır. Bu du-
rumda �se orta kuleye b�r gözlemc�, hücrelere �se
konulması düşünülen �nsanları koymak yeterl�d�r.
Dıştan gelen ışıklandırma sayes�nde kule karanlık-
ta kalmaktadır, ancak kule bütün gözlenenler�
göreb�lmekted�r, ışıkta kalanlar �se kuley� gözlem-
leyememekted�r.”³ Bu hap�shane metaforu mo-
dern �kt�darın yapısını anlamak açısından çok
öneml�d�r. Görülen sürekl� görüldüğünü düşünür
ve ona göre eylemler�ne yön ver�r. Burada sürekl� 

�zlenen b�r b�rey�n oto sansürü kend�s�ne nasıl uy-
guladığını ve kend� kend�n� nasıl d�s�pl�ne ett�ğ�n�
görürüz. B�r noktadan sonra gözlemlenenler sü-
rekl� gözet�m altında olduklarını h�ssederek b�r
otokontrol mekan�zması gel�şt�r�rler. Bu hap�sha-
ne metaforunda herhang� b�r ş�ddet (sözlü ya da
f�z�ksel), baskı yoktur. Hap�shanede gözetmen
sayısı azaltılarak k�ş�n�n kend� kend�s�n�n gard�ya-
nı, gözetmen� olması beklen�r. Özell�kle de kule de
b�r�n�n olup olmadığı önem arz etmeks�z�n hare-
ketler kontrol altında tutulmaktadır. Da�ma ken-
d�s�n� gözetleyen ve bunun sonucunda baskı kuran
k�ş� paranoya hal�ne geçmek �ç�n artık hazır duru-
ma gelm�şt�r. Son olarak Foucault felsefes�nde
panopt�kon kavramı anlaşıldığı üzere �kt�darın
halkı gözetlemes� durumu olarak kavramsallaş-
mıştır. Bu ön b�lg�ler sonrasında b�zler de bu me-
taforun �z�nden g�derek kadınların kend�ler�n�n
gözetmen�/bekç�s� olmasından, kend�ler�ne baskı
kurmalarından ve bunu düzenl� olarak yapmaları-
nın arkasındak� neden� �rdeleyeceğ�z.
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na, makyajına yan� özetle dış görünüşüne da�ma
yansıyacaktır. Sürekl� gözetlend�ğ�n�, denetlend�-
ğ�n� h�sseden kadın b�r yerden sonra kend�ne ve
emeğ�ne yabancılaşacaktır. Emeğe yabancılaşmayı
Karl Marx’ın teor�s� bağlamında düşüneb�l�r�z.
Nasıl k� Marx �şç�ler�n üret�m �l�şk�ler�nde kend�
emeğ�ne yabancılaşmalarından bahsed�yorsa ka-
dınlar da �şyerler�nde, okullarda, akadem�de ve
daha b�rçok meslek dalında görevler�n� yer�ne ge-
t�r�rken -yaptıkları �ş� her ne kadar �y� yapmış ol-
salar dah�- kend�ler�n� gerçekleşt�rme olanakları
kısıtlandığı �ç�n kend� emekler�ne yabancılaşmak-
tadırlar. Evde duran, okuyan, çalışan b�r kadın
da�ma gözetlend�ğ�n� h�ssetmekted�r. Bu gözet-
lenme, beraber�nde kend�ne yabancılaşmayı da
get�r�r. İşyer�nde çalışan b�r kadının c�nsel yönden
metalaştırılmasından korktuğu �ç�n yaşadığı
duruma da ps�koloj�k yabancılaşma d�yeb�l�r�z.
Sürekl� gözler�n onda olduğunu, kıyafetler�n�n
baştan aşağı d�ğer gözler tarafından süzüldüğünü
gören kadın sürekl� b�r utanç hal� �ç�nde olacaktır.
Tam da burada Foucault’nun panopt�kon’unu ye-
n�den düşünmem�z gerekecekt�r. Gözetmen orta-
dan kaybolsa dah� hap�shane �ç�ndek� b�reyler ken-
d�ler�n� gözetmekte ve denetlemekted�r. Burada
korku ve kaygı nesnes� (gözetmen/bekç�) ortadan
kalkmış olsa b�le k�ş� kend�ne tıpkı gözetmen�n
ona yaptığı baskı g�b� baskı yapmaktadır ve bunun
sonucu da paranoya �le sonuçlanmaktadır. Bu
bağlamda kadının �şyer�nde, okulda, dışarıda ol-
madığını ve evde yalnız olduğunu düşünel�m. Ev,
h�çb�r gözetmen�n, denetley�c�n�n olmadığı (k�
bunlara örnek olarak baba/ab�, sevg�l�/eş, �şveren
dem�şt�k) b�r yerd�r. O halde b�le kadınların kend�-
ler�n� da�ma denetled�kler�n�, boş günler�n� hep
ayna karşısında geç�rd�ğ�n� görürüz. Artık ev de 
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1.2. Foucault’cu Panopt�kon ve Kend�n� D�s�pl�ne
Eden Kadın
 Foucault �ç�n �kt�darın, günümüz kullanım ala-
nından z�yade b�r �l�şk�ler ağı, ed�msell�k ve pra-
t�kl�k olduğunu söylem�şt�k. “Bu aşamada �kt�dar
g�b� beden de toplumsal yaşamın her alanındadır
ve �kt�dar bedene sürekl� müdahale etmekted�r.
Toplumsal beden üzer�nde uygulanan güç, yalnız-
ca baskıcı değ�l, üretkend�r. İşler�n yapılmasını,
düzen�n korunmasını ve emeğ�n üretken olmasını
sağlar. Bu d�s�pl�ne ed�c� güç, b�reyler�n �ç�ne ula-
şır, bedenler�ne dokunur ve kend�ler�n� onların ey-
lem ve tutumlarına, söylemler�ne, öğrenme süreç-
ler�ne ve günlük yaşamlarına sokar.”⁴ Yan� �kt�dar
da�ma b�reylere bel�rl� b�r söylem ve yorum dayat-
makta ve bunu normal�ze etmekted�r. Çünkü söy-
lem de b�zzat erk� ve statükoyu beslemekted�r. Söz
konusu lanetl� çember�n dışında kalab�lmek de ol-
dukça güçtür. İşte tam olarak bu yüzden Foucault
b�reyl�kten z�yade özne olmaya çağırmaktadır.⁵
Yukarıda bahsett�ğ�m�z panopt�kon’u yan� hap�s-
hane metaforunun �ç�nde yer alan da�ma gözetle-
yen, denetleyen, d�s�pl�ne eden, baskı kuran k�ş�y�
�lk olarak gözetmen/bekç� tasv�r�yle açıklamıştık.
Hap�shanen�n odalarında kalan k�ş�ler �se değ�ş-
kenl�k göstereb�l�yordu. Bu �şleyen hap�shane s�s-
temde b�r yerden sonra gözetmen ve gözet�len
aynı k�ş� oluyordu yan� gözetmen olmadığından
em�n olsalar b�le k�ş�ler kend� kend�ler�n� kontrol
etmeye başlamışlardı. Bunu günümüz bağlamında
kadınların yaşadığı problemlerle nasıl düşüneb�l�-
r�z? Buradak� gözetmen� evdek� baba/ab�, b�rl�kte-
l�k yaşanan sevg�l�/eş, �şyer�ndek� �şveren olarak
düşüneb�l�r�z. Burada kadın bu k�ş�ler tarafından
da�ma gözetlend�ğ�n�, denetlend�ğ�n� düşüneb�l�r.
Hal�yle bu durum davranışlarına, g�y�m kuşamı-
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⁴ Aksakal, Namus Söylem� ve C�ns�yetlend�r�lm�ş M�ll�yetç�l�k, 86-87.
⁵ Foucault b�rey ve b�reysell�k yer�ne özne ve öznell�ğ� öner�r. B�rey ve b�reysell�k �kt�darın oluşturduğu yapay yapılar ve �l�şk�ler bütünüdür. Özne ve
öznell�k �se kend�l�k varoluşuna g�den yolda özgürleşt�r�c� prat�klerd�r.
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kend�n� gözetled�ğ� b�r hap�shaneye dönüşmüştür.
Burada gözetmen b�r parad�gma değ�ş�m�ne uğra-
mıştır. Gözetmen artık baba/ab�, sevg�l�/eş, �şve-
ren değ�ld�r. Gözeten �le gözet�len aynı k�ş� yan� -
kadının kend�s�- olmuştur. Son zamanlarda varlı-
ğını kadın beden� üzer�nden sıkça gösteren moda-
güzell�k endüstr�s� de Foucault’nun d�s�pl�n �kt�da-
rı �ç�nde yer alan panopt�kon ve normal�zasyon
bağlamında düşüneb�l�r. Bel�rl� b�r vücut propor-
s�yonu, altın oran yüz, güzell�k, d�yet, jest, m�m�k,
hareket, bell� b�r form, duruş ve fem�nen b�r takım
hareketler de kadında olması gereken özell�kler-
m�ş g�b� d�kte ed�lmekted�r. Heterojen olan homo-
jen�ze ed�l�r ve protot�p yaratılır. Bu çember�n dı-
şında kalmamak �ç�n kadınlar bell� başlı normlara
uymak zorunda bırakılırlar. Burada 20. Yüzyıl’da
yaşamış İk�nc� C�ns adlı eser�yle ün kazanmış
fem�n�st f�lozof S�mone de Beauvo�r’nın “Kadın
doğulmaz, kadın olunur” cümles�n� hatırımıza
get�reb�l�r�z. Kadınlar dışarıdan gelen gözet�m,
denet�m, kısıtlama ve baskı ortadan kalksa b�le
kend�ler�n�n gözetmen� olurlar. Gündel�k hayatın-
da neredeyse her ortamda çocukluktan ergenl�ğe
kadar geçen sürede baba ya da ab� tarafından; okul
ve ün�vers�te çağına geld�ğ�nde sevg�l�s� tarafın-
dan; �ş hayatına başladığında �şveren tarafından
da�ma gözetlenen, denetlenen, kısıtlanan, baskı
kurulan taraf olan kadının b�r yerden sonra bu
etkenler olmasa b�le kend� kend�n� denetlemes� ve
kend�ne baskı kurması kadar doğal b�r şey yoktur.
Artık kadın bu durumu �çselleşt�rm�ş ve normal�ze
etm�şt�r. İşte bu yüzden kadınların ayna ya da
gardrop karşısında geçen saatler�n�n sebeb� -
gözetmen ortadan kalkmış olsa b�le- yaşadıkları ve
yaşayacakları korku, kaygı ve utanç duygusudur.
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Özge ALPHAN



   Kadınların basın hayatında �lk defa görünmeler�,
1868 tar�hl� Terakk� gazetes�nde yayınlanan “Üç
Hanım” �mzalı mektup �le olmuştur. Bu mektupta
kadınlar vapurlarda kend�ler�ne ayrılan yer�n
neden erkekler�n yerler�nden daha kötü olduğunu
sorgularlar. Daha sonra aynı gazeten�n ek� olarak
Terakk�-� Muhadderat gazetes� çıkarılmaya baş-
lanmıştır. Bu gazete tar�h bakımından �lk kadın
gazetes�d�r. Kırk sek�z sayı boyunca çıkan bu
derg�de çoğu �s�ms�z olan mektuplara yer ver�l-
m�şt�r. Bu mektuplarda kadınlar toplumdak� ko-
numlarını, eğ�t�m haklarını ve toplumdak� eş�ts�z-
l�kler� tartışırlar. ‘Rab�a’ �mzalı b�r mektuptan ör-
nek vereb�l�r�z: 

“Şurasını �y� b�lmek gerek�r k�, ne erkekler kadınlara
h�zmetkar, ne de kadınlar erkeklere car�ye olmak �ç�n

yaratılmıştır. Erkekler hüner ve mar�fetler� �le hem
kend�ler�n�, hem de hep�m�z� geç�nd�reb�l�yorlar da, b�z
n�ç�n b�lg� ve hüner kazanmaya kudretl� olamıyoruz?...

Yalnız c�ns�m�z�n ayrı oluşu mu bu halde kalmamıza
sebep olmuştur? Bunu h�çb�r sağduyu sah�b� kabul

etmez.”

kend� tar�h�m�ze yabancı kalmamıza sebep
olmuş-tur. Ayrıca kadınların varlığı yüzyıllar
boyunca yalnızca sözlü tar�h geleneğ�nde devam
etm�şt�r ve böylel�kle Tanz�mat dönem�ne kadar
kadınlar basın hayatında kend�ler�ne yer
bulamamışlardır. Örneğ�n hep�m�z Servet-�
Fünun derg�s�ne veya Türk Yurdu derg�s�ne
aş�nayız. Fakat kaçımız Kadınlar Dünyası’nı veya
Türk Kadını derg�s�n� b�l�yoruz? 
   Kadın derg�ler�, Tanz�mat �le başlayan modern-
leşmen�n, kadın ve a�le üzer�ndek� etk�ler�n� açık
b�r şek�lde görmem�z� sağlar. Bu yönden kadın
derg�ler�, büyük anneler�m�z�n var olma mücade-
les�n�n öneml� b�r adımıdır. Kadın örgütlenme-
ler�n�n başlaması �le b�rl�kte, kırkın üzer�nde
derg� yayınlanmış ve bu derg�lerde kadınların
�ç�nde bulunduğu durumlar, yaşadıkları sorunlar  
ve bu sorunların nasıl çözümleneb�leceğ�ne da�r
öner�ler yer almaktadır. Bu yazımda s�zlere
kadın-ların sesler�n� duyurma ve pol�t�k alanda
var olma çabalarını �çeren derg�ler�n b�r kısmını
tanıtmaya çalışacağım. 
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adın araştırmalarının 1970’ler�n so-
nuna kadar s�steml� ve b�l�msel b�r
şek�lde yapılamaması, b�z kadınların

¹ Serp�l Çakır, Osmanlı Kadın Hareket�, (İstanbul: Met�s Yayınları, 2010): 53.
             

"Son zamanlarda Osmanlı kadınlığı can sah�b� olduğunu, var olduğunu gösterd�. Onun her an �n�lt�ler �ç�n de kopup
gelen sedasını �ş�t�yoruz: ‘B�z varız, uyanıyoruz, kalkacağız, yol göster�n�z…’ d�yor. Bu hareket� koyuyoruz. Artık �man

ett�k k�, hayatımız �y� b�r hayat değ�ld�r… Artık kadınlık böyle yaşamayacaktır ve yaşayamaz. Buna kat�yen em�n
olunuz”¹ 



   1883 yılında çıkarılan İnsan�yet derg�s� sadece �k�
sayı çıkmış ve kadınlar, aydınlatmayı �lke kılmış-
tır. Bu derg�de “Mektepl� Kız” �mzası �le yayın-
lanan b�r yazıda, kadın derg�ler�nde kadınların
yazılarının yayımlanmasına öncel�k ver�lmes�
�stenm�ş ve kadınların yazı yazarken kend� �mza-
larını b�le kullanmaya çek�nd�kler�nden bahset-
m�şt�r. Aynı yıl �çer�s�nde üç perdel�k b�r p�yes�n
de bulunduğu Hanımlar derg�s� çıkmıştır.
   Günümüze yalnızca beş sayısı ulaşab�lm�ş olan
Şükufezar derg�s�, sah�b� ve yazı kadrosunun
tümüyle kadınlardan oluştuğu �lk derg�d�r. Bu
derg�de kadınlar �lk defa kend�ler�n� kocalarının
veya babalarının �s�mler�yle değ�l, sadece kend�
�s�mler�yle tanıtmışlardır. Derg� amaçlarını fem�-
nen b�r yaklaşımla açıklamış olup, kadınların
erkekler�n ger�s�nde kaldığını ve erkekler�n kadın-
ları zekâ sev�yes� olarak kend�ler�nden daha ger�de
gördükler�n�, bu yüzden derg�n�n asıl amacının bu 

   Kadınlara yönel�k hazırlanan 1875 tar�hl� Vak�t
Yahut Mürebb�-� Muhadderat derg�s�, yayın �lke-
s�n� kadınlarla �lg�l� yararlı konulardan bahseden
b�r gazete olarak tanımlamış ve aynen şu şek�lde
�fade etm�şt�r: “Kadınlara da�r naf� şeylerden bah-
seder.”² Aynı tar�hlerde, Selan�k’te, dönem�n ka-
dın anlayışını destekleyerek a�le hayatının önem�-
ne, eşler�n tutumları ve görevler�ne, çocuk terb�-
yes� ve sağlığı g�b� konulara yer veren Ay�ne der-
g�s� çıkmıştır.    
   27 Mayıs 1880 tar�h�nde yayınlanmaya başlayan
A�le derg�s�, herhang� b�r gazete ek� olmayan �lk
derg�d�r. İsm�nden de anlaşılacağı üzere yalnızca
kadınlara değ�l, çocuklara ve erkeklere de h�tap
etmes� amaçlanan b�r derg�yd�. 
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² Çakır, Osmanlı Dönem� Kadın Hareket�, 62.

A�le Derg�s�

Süs Derg�s�



ayrımcılığı ortadan kaldırmak üzere çalışmalar
yapmak olduğunu �fade etm�şlerd�r.³ Derg�n�n �lk
sayısında yayın �lkes� şu şek�lde �fade ed�lm�şt�r: 
“B�z k� saçı uzun, aklı kısa, d�ye erkekler�n alayına hedef

olmuş b�r ta�fey�z. Bunun aks�n� �spat etmeye
çalışacağız. Erkekl�ğ� kadınlığa, kadınlığı erkekl�ğe

terc�h etmeyerek çalışma ve gayret yolunda olacağız” ⁴

kızlarıydılar. Bu derg�n�n b�r d�ğer öneml� özell�ğ�
altı yüz on �k� sayıyla on üç yıl boyunca çıkması ve
böylel�kle en uzun sürel� kadın derg�s� olmasıdır. ⁵
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³ Nerm�n Mutlu, "Popüler Kadın Derg�ler�nde Kadın Tems�l� (Örnek Olay: Cosmopol�tan Derg�s�)", (Yayınlanmamış Yüksek L�sans Tez�, Selçuk Ün�vers�tes�,
2009), 32.
⁴ Şef�ka Kurnaz, Cumhur�yet Önces�nde Türk Kadını, Ankara: T.C Başbakanlık A�le Araştırma Kurumu Yayını, 1991, 41.
⁵ Çakır, Osmanlı Kadın Hareket�, 67.
⁶ Çakır, Osmanlı Dönem� Kadın Hareket�, 69.

Şükufezar Derg�s�

   II. Abdülham�d'�n desteğ�n� ve teşv�k�n� alan
Mürüvvet �se kadınların eğ�t�mler�n� ve kültür
sev�yeler�n� arttırıcı öner�lerde bulunmuştur. Der-
g�n�n en öneml� özell�ğ� �se derg�de yayınlanacak
yazıların konu başlıklarına göre �lk kez bu derg�de
ayrılmasıdır. Şa�r N�gar Hanım’ın �lk ş��r� burada
yayımlanmıştır. 
   Parça Bohçası �se 1889’da tek sayı olarak yayın-
lanmış ve ş��rler, ev �şler�, ev düzen�, çocuk bakı-
mı, aşçılık, pastacılık g�b� konular �şlenm�şt�r. 
   Yazı kadrosunun tamamına yakını ve başmuhar-
r�r� kadın olan Hanımlara Mahsus Gazete �se 1895’de
yayınlanmaya başlamıştır. Başmuharr�r olarak
sırasıyla Makbule Leman, N�gar Osman, Fatma
Şad�ye, Mustafa Asım, Fa�k Al� ve Gül�stan İsmet
görev yapmıştır. Bu derg�de yazı yazan kadınlar
dönem�n aydın ve bürokrat kes�m�n�n eşler� veya 

Şa�r N�gar Hanım

Hanımlara Mahsus Gazete Fatma Al�ye Hanım

   Bu derg�y� d�ğerler�nden ayıran öneml� özell�k-
lerden b�r d�ğer� de kadınların sadece �y� anne, �y�
eş olma roller�n� ben�msetmeye çalışmamalarıdır.
Kadınların her �ş� başarab�leceğ�ne olan �nanç,
yazılarda ver�len örneklerle pek�şt�rmeye çalışıl-
mıştır. Fatma Al�ye’den b�r alıntı yapacak olursak:
“Modernleşen m�lletler�n �l�m ve b�l�mler�nde ev-
vela erkekler� terakk� ett�kler� ve kadınların onlara
tak�pç� oldukları görülüyor. Erkekler o haz�neye
g�rd�kler�n�n başlangıcında kend�ler�n� tak�p eden
kadınları kıskanıp o haz�nen�n cevherler�n� onlar-
dan sakınmak �st�yorlar. Güya k�, benc�ll�ğ�n ver-
d�ğ� önde bulunma hakkı �le hak kısıtlaması ve
(kadınları) kend�ler�ne mal etmek �st�yorlar. Bu
hep böyle olmuş, böyle gelm�ş şeylerdend�r. ama
’böyle olmuş’ demem�z ‘böyle yapmışlardır’ de-
mekt�r. Yoksa �l�mler�n sah�b� olan Allah, (bu �l�m-
ler�) kullarının erkeğ�ne d�ş�s�ne hep b�rden �hsan
buyurmuş olduğundan, bunu kadınlardan es�rge-
meye erkekler�n �kt�darı er�şeb�l�r m�?”⁶



   Aynı zamanda gazeten�n altı aylık hasılatının %5
� k�mses�z kızlara gel�nl�k ve çey�z parası olarak
ayrılmış, yet�m çocuklar �ç�n de benzer uygulama-
lar yapılmıştır. Bu derg�n�n çıktığı aynı yılda
Hanımlara Mahsus Malumat �s�ml� başka b�r derg�
de yayınlanmıştır.
B�r başka kadın derg�s� de 1906 yılında İsma�l Gas-
pıralı’nın b�r gazete ek� olarak çıkarmaya başladığı
Âlem-� N�svan derg�s�d�r. Bu derg�de Kafkasya’da
yaşayan Müslüman kadınların yaşadığı zorluklar-
dan bahsed�l�r. 
II. Meşrut�yet �le b�rl�kte, d�ğer basılı yayınlarda
olduğu g�b� kadın derg�ler�n�n sayısında da b�r
patlama yaşanmıştır. 1908 yılında dört derg� b�r-
den çıkartılır. Bunlardan �lk� Demet derg�s�d�r.
Haftalık olarak çıkartılan bu derg�yle b�rl�kte
kadınlar �lk defa s�yasal konular �le tanışmıştır. 
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Mehas�n Derg�s� Mehas�n Derg�s� 

Bu derg�lerden üçüncüsü �se, Selan�k'te çıkan �lk
kadın derg�s� olan Kadın’dır. Otuz sayı olarak ya-
yınlanan Kadın derg�s�n�n yazı kadrosunda döne-
m�n entelektüel kadınlarının yanında Abdullah
Cevdet, Abdülhak Ham�d, Celal Sah�r g�b� ünlü
erkek yazarlar da vardı.

Demet Derg�s� Demet Derg�s�

Bu derg�lerden �k�nc�s� Mehas�n �s�ml� derg�d�r. Bu
derg� renkl� ve res�ml� olarak yayınlanan �lk kadın
derg�s�d�r. B�r d�ğer �lg� çek�c� özell�ğ�, derg�de
promosyonlara yer ver�lmes�d�r. Hatta b�r p�yan-
go çek�l�ş� ve güzell�k müsabakası, el �ş� müsaba-
kası ve yazı müsabakası b�le düzenlenm�şt�r. 

Kadın Derg�s� (Selan�k) Kadın Derg�s� (Musavver)

   Aynı �sm� taşıyan b�r başka derg�, İstanbul'da
1911 yılında çıkmıştır. Derg�, “kadınların f�kr�
�çt�ma� terakk�ler�ne çalışır r�saled�r” �bares� �le
yayın hayatına başlamıştır. Bu derg�n�n b�r başka
adı da Musavver d�r. Derg�n�n yazı kadrosunu
oluşturan yazarlar Selahatt�n En�s, Yaşar Nez�he, 



yınlanan Kadınlık adlı derg� �se; kadınların
eğ�t�m�, toplumsal konumu ve örgüt-lenmes� �le
�lg�l� oluşturduğu söylem açısından Meşrut�yet
dönem� kadın yayınları �çer�s�nde öneml� b�r yere
sah�pt�r. Kadının sosyal statüsü-nün arzu ed�len
yere gelmes� ve kadının sosyal sorumluluk
b�l�nc�n�n artırılmasına yönel�k b�r yayın pol�t�kası
ben�mseyeceğ�n� �lan eden Kadın-lık derg�s�,
özell�kle fem�n�zm, kadınlık, evl�l�k, kadın
eğ�t�m�, kadın hukuku, çalışma hayatı, mo-da,
kadın güzell�ğ� ve terz�l�k g�b� konu başlıklarını ele
alarak tefr�ka romanlara, ünlü kadınları anla-tan
makalelere, öykülere, notalara ve ş��rlere de yer
verm�şt�r. Bu derg�de yer alan ve Halse Eşref
tarafından yazılan b�r yazıdan alıntı yapmak
yer�nde olacaktır:
"Ey kadın! Uyan, yeter artık hab u gaflet, uyan da
mevcud�yet�n� helake sürükleyen erkek k�b�r ve
nahvet�n� kır. İsbat-ı hüv�yet eyle, varlığını göster
ve anlat k� �nsanlığın z�nc�r-� esarete tahammülü
yok. Eğer k� kesret-� ülfet ve üns�yet�n hâsıl ett�ğ�
�t�bardan halasyab olmak �ç�n çareye tevessül et-
mezsen, utan hac�l ol ve em�n ol k� ahlafın sen�
düşnam, yâdını bednam eyleyecekler."⁸

Yahya Sam�, İffet Ner�man, Hüsey�n Cah�t, İzzet
Mel�h, Hüsey�n Kazım, Köprülüzade Mehmet 
 Fuad, N�gâr B�nt-� Osman, Kadr�ye Hüsey�n,
Celal Sah�r, Fahrü’n-N�sa, Al� Süha, Makbule
Leman, Melahat Belkıs, Prenses Kadr�ye Hüsey�n,
Abdullah Cevdet ve Tahs�n Nah�d’t�r. ⁷
   1908-1918 II. Meşrut�yet Dönem�’nde yayınlanan
ve sadece kadınlar �ç�n çıkan Leylâk derg�s�nde �se
karşımıza �lk kadın kar�katür�st Fatma Zehra
Hanım çıkmaktadır. 
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⁷ As�ye Lat�foğlu, "Kadınlar Dünyası Gazetes�nde Eğ�t�m ve Öğret�m", (Yayınlanmamış Yüksek L�sans Tez�, Ankara Ün�vers�tes�, 1999), 8.
⁸ “B�r H�tabeden”, Kadınlık, 8 Mart 1330, Numru 1, s.6

Hanımlar Alem� Hanımlar Alem�

Leylak Derg�s�

– A kızım! Her gün sokak! Her gün gezmek! Olur mu
h�ç[!] Olmazsa b�r kerec�k de evde otur da görücüye
olsun görün.
– Annec�ğ�m pek güzel söylüyorsunuz ama! Evde
kalırsam b�r k�ş� görür[,] halbuk� sokakta?...
   Kend�s�n� “Perşembe günler� çıkan edeb� ve
�çt�ma� res�ml� hanım gazetes�d�r” şekl�nde
tanımlayan Hanımlar Âlem� derg�s�nde Fransız
kadınlarının göster�şl� kıyafetler� yayımlanarak,
Müslüman hanımlara örnek olması sağlanmıştır.
Hanımlar Âlem�’n�n Türk kadını üzer�nde olum-
suz etk� uyandırdığı eleşt�r�ler� yapılmıştır. Ka-
dınlar Âlem�, Osmanlı Kadınlar Âlem� ve Hanım-
lar Âlem� adları �le yayınlanmıştır. 21 Mart 1914 ve
30 Mayıs 1914 tar�hler� arasında toplam 11 sayı ya-



Fakat heps� bu memleket�n hüzâle sürüklenen ka-
dınlığını değ�l başka şeyler�, başka emeller� tak�p
eder. Ötede Anadolu’nun bak�r sahralarında vere-
m�n müth�ş pençes� kadınlar c�hanında b�r heykel-
� memât rekz ederken, sef�l, nâ-tüvân, ac�z b�r
kütle şurada �nlerken onlara koşacak, onları tedav�
edecek, onların yaralarını saracak b�r şefkatl� yü-
rek çıkamaz. (…) İşte bunun �ç�nd�r k� bu memle-
kette kadınlık yok d�yorum. Kadınlık bu memleke-
tte sef�l b�r göster�ş�n bâzîçes� olmaktan başka
h�çb�r ehemm�yet� ha�z değ�l”
1918 yılında çıkarılmaya başlanan Türk Kadını
derg�s� �se adında “Türk” geçen �lk derg� olma
özell�ğ�n� taşır. İtt�hat ve Terakk�’n�n f�k�r es�nt�le-
r�n� taşıyan bu derg�n�n yazar kadrosunda Şükufe
N�hal, Ömer Seyfedd�n, Ahmet Ed�p, Sev�m
Türkan, Hal�de Nusret g�b� �s�mler vardır. 
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⁹ Lat�foğlu, "Kadınlar Dünyası Gazetes�nde Eğ�t�m ve Öğret�m", 9.

   S�yanet derg�s� “Malumat-ı Dah�l�ye İst�klak� Ka-
dınlar Cem�yet-� Hayr�yes�” tarafından çıkarılan,
�çt�ma�, edeb�, �lm�, �kt�sad� kadın ve a�le derg�s�-
d�r. Derg�n�n yayın faal�yet�nde bulunduğu tar�h-
ler, �lk sayı mevcut olmadığı �ç�n 4 Haz�ran - 9
Temmuz 1914 olarak bel�rt�lm�şt�r. Derg�n�n yayın
kadrosunu oluşturan yazarlardan bazıları şunlar-
dır: Fatma Sa�de, Köprülüzade Mehmet Fuad,
Namık Ekrem ve Sa�ka Peyam�. Derg�n�n İmt�yaz
sah�b� ve �darec�s�, Mesul Müdürü Za�me Hayr�-
ye’d�r. Derg� “Malumat-ı Dah�l�ye İst�klak� Kadın-
lar Cem�yet-� Hayr�yes�’n�n” yayın organı olduğu
�ç�n cem�yet�n amaçları doğrultusunda yayın fa-
al�yetler�nde bulunmuştur. Osmanlı hanımlarını
yerl� malı kullanmaya teşv�k etm�ş tüket�m konu-
sunda b�lg�lend�rmeye ve b�l�nçlend�rmeye çalış-
mıştır.⁹
   “Genç kızlarımızla hanımlarımıza mahsus �lm�,
fenn�, edeb�, ahlak�, felsef� sına�, seyyahı musav-
ver mecmuadır” �bares� �le, y�ne �mt�yaz sah�b� b�r
kadın olan Seyyale derg�s�, y�ne 1914 yılında
çıkmaya başlamıştır. Tek nüsha çıkan bu derg�de
yayınlanan ve Süheyla Nec�p Hanımefend�’den b�r
alıntı yapmak, derg�n�n �çer�ğ�n� anlamamıza
yardımcı olacaktır: “(…) Gazeteler çıkar, dernekler
kurulur, gruplar artar, cem�yetler teşk�l eder. 

Kadınlık Derg�s� Kadınlık Derg�s� 



   Yukarıda bahsett�ğ�m�z tüm derg�lerden daha
farklı b�r konuma sah�p olan Kadınlar Dünyası, 1913
yılından 1921 yılına kadar çıkma başarısını göster-
m�şt�r. Ulv�ye Mevlan’ın çıkardığı bu derg�,
kadınların hak mücadeles�n� yürütecek b�r araç
olarak ele almış ve her kes�mden kadının kend�s�n�
�fade etmes�n� hedeflem�şt�r. Bu derg�n�n muhar-
r�rler�, fem�n�zm� kend� hareketler�n� tanımlayıcı
b�r kel�me olarak kullanmayı yeğlem�şlerd�r. Ya-
zarları tamamen kadındır ve derg� sadece kadın-
lara açıktır. Hatta kend� adını taşıyan Kadınlar
Dünyası Matbaasında basılan derg�n�n d�zg�c�ler�
b�le kadındı. Bu kararlarını �se “ Hukukumuz, hu-
kuk-ı umum�ye arasında tanınmadıkça, kadın-
erkek her nev� mesa�de �şt�rak kabul olunmadıkça,
Kadınlar Dünyası Sayfalarını erkeklere açamaz.”
   Aşağıda b�r fotoğrafı bulunan yazı kadrosunda
�se b�ld�ğ�m�z kadarıyla Ulv�ye Mevlan, Az�z
Haydar, Em�ne Seher Al�, Mükerrem Belkıs, At�ye
Şükran, Saf�ye B�ran, Yaşar Nez�he, N�met Cem�l
g�b� �s�mler yer almaktadır.
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¹⁰  Lat�foğlu, "Kadınlar Dünyası Gazetes�nde Eğ�t�m ve Öğret�m", 13.

   1918 ve 1919 yıllarında art arda Genç Kadın �s�ml�
�k� farklı derg� çıkmıştır. Bunlardan �lk� tek sayı
yayınlanmıştır �k�nc�s� �se on sayı yayınlanmıştır.
İk�nc� Genç Kadın derg�s� Fatma Fuat Hanım tara-
fından çıkarılmış olup, sansürü kınayan �lk kadın
derg�s�d�r. Derg� sansürü, sansür neden�yle çıka-
rılan yazıların yer�n� boş bırakmak suret�yle pro-
testo etm�şt�r. 
   Y�ne 1919 yılında çıkarılan derg�lerden olan İnc�,
“Kadınlığa b�l cümle nazar� ve amel� meselelerden
bahseden yazılar yer alır” mottosu �le yayın yap-
mıştır. Derg�n�n yazar kadrosunu Ahmet Ref�k,
Reşat Nur�, Köprülüzade Mehmet Fuad, Yahya
Kemal, Fazıl Ahmet, Necmett�n Sah�r, Mehmet
Ar�f Bey, Fal�h Rıfkı, Zel�ha Osman, Ayşe H�kmet
oluşturmaktadır.¹⁰ Bu derg� daha sonra Yen� İnc�
�sm� �le tekrardan çıkmıştır.

İnc� Derg�s� İnc� Derg�s�

İmt�yaz sah�b� tekrardan Sedat S�mav� olan b�r
d�ğer derg� �se günlük olarak yayınlanan Hanım
derg�s�d�r. 

Hanım Derg�s� Kadın Yolu Derg�s�



   Derg�de m�ll� h�kayeler ve küçük h�kayeler bö-
lümler�n�n yanı sıra, Kadınlar Dünyası’nın Tefr�-
kası �s�ml� çev�r�, öykü ve romanlar da yayınlan-
mıştır Çeş�tl�l�k gösteren edeb� türler arasında
anılar ve gez� notları da vardır. Ayrıca ş��rler de yer
almaktadır. Yen� çıkan k�tap, gazete ve mecmua-
lar, �lanlarla okurlara duyurulmuş; çeş�tl� yayınlar
tanıtılarak alıntılar yapılmış ve bunların yanı sıra
g�y�m ve kozmet�k konularını da �çeren gen�ş b�r
yelpaze oluşturulmuştur. Ayrıca kadın dernekle-
r�nden bahsed�lm�ş, dernek programları ve faal�-
yetler� hakkında b�lg�ler ver�lm�şt�r. Gerek yurt�ç�
gerekse yurtdışında kadınlar �ç�n ver�len konfe-
ransların haber ve met�nler� de derg�de yayınlan-
mıştır.   
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¹¹ Çakır, Osmanlı Kadın Hareket�, 80.

   Bu derg� aynı zamanda Osmanlı kadınının hu-
kukunun savunan, hakkını arayan, bu yolda b�r
hareket başlatan öneml� b�r dernek olan Müdafaa-
ı Hukuk-ı N�svan Cem�yet�’n�n (Osmanlı Kadınla-
rının Hukukunun Savunma Derneğ�) yayın orga-
nıdır. Ayrıca bu derg� d�ğerler�nden farklı olarak
toplumun farklı kes�mler�ndek� kadınlardan gelen
mektupları yayınladıkları �ç�n dönem� anlamamız
açısından öneml� b�r kaynaktır. Y�ne bu derg�
Türk kadınının fotoğrafını �lk kez yayınlamış ve
Fransızca ekler çıkartmıştır. 
   Bu derg�n�n Osmanlı kadın hareket�ndek� öne-
m�n� anlamamız �ç�n Jön Türk Derg�s�nde yayınla-
nan Batzar�ya Efend�’n�n yazdığı makales�nde Ka-
dınlar Dünyasından fem�n�st talepler� mücadele
s�lahı olarak kullanan b�r kadın derg�s� olarak bah-
setmes�n� ele alab�l�r�z. 

Kadınlar Dünyası Yazı Kadrosu
Kadınlar Dünyası Derg�s�

Kadınlar Dünyası Derg�s� Kadınlar Dünyası Derg�s�

Kadınlar Dünyası Derg�s� reklamları Kadınlar Dünyası Derg�s� Fransızca ek�

Erkekler Dünyası �s�ml� derg� �se, 19 Aralık 1914’te
çıkmıştır. Kütüphanelerde tek nüsha olarak
bulunmaktadır. Kapağında “sayfamız kadınlığın
kadr-ü kıymet�n� �l�m ve fen ve edeb�n ulv�yet�n�
takd�r eden münevver Osmanlı gençler� asarına
küşaded�r” şekl�nde �bare yer alır.¹¹
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   Y�ne bu dönemde D�ken derg�s� bünyes�nde
Kadınlar Oyuncak Değ�ld�r �s�ml�, �lk kadın m�zah
derg�s� de yayınlanmıştır.
   Bu yazıda, muhakkak, haklarında b�lg�m�z ol-
madığı �ç�n bahsedemed�ğ�m�z b�rçok derg� var-
dır. Fakat toparlamak gerek�rse tüm bu derg�ler�n
b�rkaç ortak noktası olduğunu göreb�l�r�z. Şükufe-
zar ve Kadınlar Dünyası har�ç d�ğer tüm derg�ler�-
n�n yönet�c�ler�n�n ve/veya baş muharr�rler�n�n
erkek olduğunu, toplum baskısından gelen korku
sebeb�yle kadınların yazı yazsa b�le, çoğunlukla,
babalarının veya eşler�n�n �s�mler�n� kullanmaları-
nı ve yazı yazab�len kadınların dönem�n aydın
bürokrat kes�m�n�n eşler� veya çocukları olduğunu
göreb�l�r�z. Yukarıda sözü ed�len gazete ve derg�-
ler�n ana amacı kadınları gerek eğ�t�mler� gerekse
hak ve özgürlükler� açısından toplum �çer�s�nde
daha etk�n hale get�rmek olmuştur. Bu yazılar, bu
�s�ms�z mektuplar, bu var olma çabaları büyük an-
neler�m�z�n h�kayes�d�r.

Kadınlar Dünyası  Erkekler Dünyası 
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¹² Hal�de Ed�p Adıvar, Mektep Müzes� Derg�s�, 1913.

“Bu kadınlık hareket-� mukaddeses�n�n sath� ve �bt�da�
b�r tar�h�n� yazarken gönül �ster k� bu tar�hçe, Osmanlı

kadınlarının terakk� ve tekamül yolundak� küçük b�r
tar�hçes� olsun. Fakat bugün böyle olmaması bence pek
el�m değ�ld�r. Her yerde kadınların uyanıp �lerlemeler�
de başka hareketler g�b� yavaş ve müsasele (z�nc�rleme)

b�r hareket olmuştur. Osmanlı kadınlarının terakk�
yolunca mesa�ler�n�n henüz b�r tar�hçes� olmaması,

onların da b�r şey yapmamış olmalarına �ntaç etmez.
B�lak�s bugün büyük ve umum� b�r t�yatro salonundan
kadınlığa bu kadar mahrem b�r mevzudan bahsetmek

ve bu mevzuu d�nlemek �ç�n bu t�yatroda Osmanlı
kadınlarından mürekkep, muhterem ve büyük b�r k�tle

bulmak. Bunlar �ft�har ed�lecek şeylerd�r. Bugün bu
saat, ben s�ze böyle h�tap ederken, s�z ben� d�nlerken

şüphes�z b�z de tar�h yapıyoruz, demekt�r. Bu tar�hçey�
torunlarımız b�z konferans dolduracak kadar uzun ve

�ft�harla yaptıkları zaman, elbet b�z�m ac�z fakat hüsn-�
n�yet ve sam�m�yetle dolu b�n müşk�latla elde ed�len

mücadelem�zden de bahsedeceklerd�r.”¹²
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Eş�n�n a�les� �le �lg�l� yaşadığı sorunlar, 
Madd� sıkıntı, 
Erkeğ�n �ş sorunları, 
Evde yeterl� gıdanın olmaması, 
Erkeğ�n s�n�rl� ve kıskanç olması, 
Kadının �hanet�nden şüphe duyması, 
Erkeğ�n ayrılmak �stemes� ş�ddet�n sebep-
ler�nden bazılarıdır.³

sonra ş�ddete karşı, eş�tl�ğe dayalı, kurum ve ku-
ruluşlarda orantılı güç kullanılmaya başlamıştır.
Kadını önemseyen, kadının sosyal, s�yasal, ekono-
m�k g�b� alanlarda hakkını ve eş�tl�ğ� savunan ka-
nunlar ve kuruluşlar oluşturulmuştur.²
Pek� neden ş�ddete başvurulmakta?
KSGM (Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü)
tarafından yapılan araştırma sonucunda bu
nedenler� şu şek�lde sıralamak mümkündür;

   Elbette ş�ddet�n nedenler� yalnızca bunlar değ�l-
d�r. Ataerk�l toplumlarda ş�ddet�n en büyük nede-
n� c�ns�yet eş�ts�zl�ğ� ve c�ns�yet ayrımıdır. Top-
lumsal c�ns�yet ayrımı �se �lk olarak a�lede başla-
maktadır. Avcı ve Güdekl� ’ye göre; anne ve baba-
nın erkek çocuğunu daha cesur, daha güçlü, daha
öneml� olduğu f�kr�n� aşılarken, kız çocukları daha
çek�ngen, daha ürkek, sess�z ve �ç�ne kapanık b�r
şek�lde büyütülmekted�r. Bu durumda ortaya top-
lum tarafından atanılan toplumsal roller meydana
çıkmaktadır.⁴
Toplumsal rol, erkek ve kadının davranışlarını bel�r-

 

rek �nsanlar tarafından �ster �stemez normalleşt�-
r�lm�ş olan bu �k� olgu, kadınlar üzer�nde pervasız
b�r şek�lde kullanılmaktadır. Günümüzde bu olgu-
ların kend�n� meşrulaştırdığı alanlardan en önem-
l�s� haberlerd�r. Bu yazıda, “fem�c�de”¹ olarak da
adlandırılan “kadın c�nayet�” olgusunun, gazeteler
tarafından er�l b�r d�l kullanılarak normalleşt�r�l-
mes�nden bahsedeceğ�m. Daha sonra �se b�r gaze-
tec� olarak, kadına ş�ddet ve c�nayet haberler� nasıl
haberleşt�r�lmel�, ne g�b� unsurlar göz önünde bu-
lundurulmalı, bunlara değ�neceğ�m.

Ş�ddet�n Nedenler�
Kadına karşı �şlenen suçlar, hemen hemen her
toplumda büyük b�r tepk� ve üzüntüyle karşılansa
da ataerk�l toplumlarda sık sık yaşanmaktadır.
Gerek toplum tarafından gerekse adl� açıdan
uygulanan yaptırımlar ve cezalar olmasına rağ-
men kadınlara yönel�k f�z�ksel, ekonom�k, ps�ko-
loj�k, c�nsel ş�ddet�n önüne geç�lememekted�r.
Türk�ye’de �se, kadın c�nayetler� kavramı “namus,
töre c�nayetler� ya da namus suçları” olarak da
adlandırılmıştır. Ülkem�zde 1990 yılından sonra
kadına ş�ddet konusu yasal b�r süreç kazanmış
olmakla b�rl�kte devlet�n desteğ� sağlanarak bu
konuda öneml� tedb�rler alınmıştır. Bu yıllardan 

Ş
�ddet ve c�nayet �şleme eylem�, �nsanların
başvurduğu en kolay eylem olarak var ol-
maktadır. B�rçok çeş�d� olduğu öne sürüle-

TÜRK MEDYASINDA KADIN
CİNAYETLERİNDE KULLANILAN ERİL DİL

Zuhal YERLİKAYA

¹ 1976 yılında �lk kez Güney Afr�kalı yazar D�ana E. H. Russell tarafından, “fem�c�de” olarak �fadelend�r�lm�ş ve erkekler�n kadınları, kadın olmalarından
dolayı öldürmeler� anlamında tanımlanmıştır.
² Yazıcı & Şahbaz, Intermed�a Internat�onal e-Journal, Spr�ng - June – 2020.
³ Yazıcı & Şahbaz, Intermed�a Internat�onal e-Journal, 2020.
⁴ Fatma Avcı ve İ. Ayşad Güdekl�, "Toplumsal C�ns�yet Ve Medya İl�şk�s�: Yazılı Basında Kadına Ş�ddet Ve Kadın C�nayetler� Haberler� Üzer�ne B�r Anal�z",
Internat�onal Journal of Cultural and Soc�al Stud�es c. 4 / 8 (2018): 477.



tarafından bıçaklandı”, “Başından, tek kurşunla
vurdu”, “Yasak aşk kurbanı oldu”, “Y�ne c�nayet
y�ne kadın; boğazı kes�lerek öldürüldü” şekl�nde
yer almaktadır.⁶
Başka açıdan bakacak olursak; KSGM tarafından
Kadına Yönel�k A�le İç� Ş�ddetle Mücadele Projes�
kapsamında başlatılan araştırmada, dört adet
günlük gazeten�n (Posta, Hürr�yet, Zaman ve
Sabah), Eylül 2006-2007 tar�hler� arasında yayın-
lanan b�n dört yüz haber �ncelenm�şt�r. Y�ne �lg�l�
gazeteler�n ed�törler� �le görüşmeler yapılmıştır.
Bu araştırmada, ş�ddet�n ölümle sonuçlanması
hal�nde haber değer� taşıdığı görüşü öne çıkmış-
tır.⁷ B�r başka �fadeyle, kadına yönel�k ş�ddet
ancak ‘ölümle sonuçlanırsa’ haber olarak medyada
yer almaktadır.⁸ 
   Kadına ş�ddet ve c�nayet haberler�nde kullanılan
d�lde; kadınları darp eden, ş�ddet uygulayan, tac�z
ve tecavüzde bulunan er�l k�ş�ler, verd�kler�
�fadelerde namus, töre ya da kadınların bedensel
durumlarından tahr�k oldukları �ç�n böyle b�r çıkış
noktasına başvurduklarını bel�rtmekted�rler. Bu
durum, bu savunmalar ve bu savunmaların yazılış
şekl�, medyayı tak�p eden �nsanların ş�ddet� ve
c�nayet� haklı bulma eğ�l�m�ne yönel�kt�r. Özell�kle
Türk toplumunda ‘namus’ kavramının yalnızca
kadınlar üzer�nden kullanılması kadına ş�ddet�n
ve c�nayet�n toplum tarafından meşrulaştırılması-
na sebep olmaktadır. Medyanın da bu konuda
akt�f b�r rol oynadığını görmektey�z. 
   B�r başka örnek olarak; haberlerde, ş�ddete
maruz kalan kadının b�lg�ler� açık b�r şek�lde
ver�l�rken olayı �şleyen k�ş�n�n b�lg�ler� g�zl�
kalmaktadır. Kadının çıplak fotoğrafları, darp
ed�lm�ş hal�, adının açık b�r şek�lde ver�lmes�, ya-
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leyen kültürel değer olarak tanımlanmaktadır. Bu
rollerde kadın; ev �ş� yapan, ev�n bütün
düzen�nden sorumlu olan, çocuk bakan, erkeğe
�taat eden, yemek yapan, güçsüz k�ş� olarak görül-
mekted�r. Erkek �se; ev�n geç�m�nden sorumlu,
a�les�n�n namusunu korumakla yükümlü, güçlü
k�ş�ler olarak göster�lmekted�r.⁵

Medyanın Bakış Açısı
   Türk�ye’de medya organlarının kadına ş�ddete
bakış açısının er�l açı olduğu görülmekted�r.
Yapılan araştırmalara göre; kadına yönel�k ş�ddet
haberler�nde kullanılan d�l, er�l egemen�n hâk�m
olduğu d�l olarak yansıtılmaktadır. Buna örnek
olarak haberlerde kullanılan başlıkları vereb�l�r�z.
Başlıklardan bazıları; “Ben� aldattı, öldürdüm”,
“Boşanmak �sted�, öldürdü”, “Tek bıçak darbes�yle
öldürdü”, “Boşanmak �sted� canından oldu”,
“Kadın paylaşmasaydı kocası da dövmezd�”,
“Kadına ş�ddette son nokta”, “B�r kadın c�nayet�
daha”, “Esk� sevg�l�s� tarafından öldürüldü”, “Oğlu 
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(2), (2007): 9-61.
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rak sansasyonel �fadelerle sunmaktadır. Ş�ddete
uğramış ya da c�nayete kurban g�tm�ş kadınların
fotoğrafları sansürlenm�ş şek�lde de olsa kullanıl-
maktadır. Ancak sansürlenm�ş olsa da ceset fotoğ-
raflarının kullanılması y�ne �nf�al oluşturma ola-
rak değerlend�r�lmel�d�r.¹¹ Ayrıca olayın gerçek-
leşme şekl�ne da�r ayrıntılı b�lg� ver�lmes� ve fa�l�n
adım adım neler planladığını ve gerçekleşt�rd�ğ�n�
aktarması okuyucu üzer�nde korkuya neden ol-
makta, zaman zaman kadınları güçsüz ve saldırıya
açık göstereb�lmekted�r.¹²

Sıklık Bel�rten Kel�meler
Kadın c�nayetler� aktarılırken sıklık bel�rten �fade-
lerden kaçınılmalıdır. “Y�ne b�r kadın c�nayet�”
g�b� söylemler durumun sıklığını bel�rtmekten öte
bu olayların normalleşmes�ne neden olab�lmekte-
d�r.¹³ Her ne kadar sıklık bel�rten kel�meler kadın
c�nayetler�ne yönel�k b�r tepk� ve öfke n�tel�ğ�nde
olsa da bu �fadeler durumun kısmen meşrulaşma-
sına ve bazı �nsanların olumsuz b�r örnek üzer�n-
den olsa dah� benzer b�r eylem �ç�n cesaretlenme-
s�ne neden olab�lmekted�r.¹⁴

Hedef Gösterme
Haberde suçlamaya/sapkınlığa yönel�k hedef k�tle
göster�m� ver�l�p ver�lmed�ğ� ve nefret söylem�
uyandıracak b�r üslubun kullanılıp kullanılmadı-
ğının tesp�t ed�lmes� gerekl�d�r. “Erkekler 2019’da
330 kadın öldürdü”, “Her yer suç mahall�”, “Yen�
tahl�ye olmuştu”, “Pol�s memuru ruhsatlı tabanca-
sıyla öldürdü” g�b� �fadeler suçlamaya ve/veya
sapkınlığa yönel�k bütünsel hedef k�tle göster�m�
ve nefret d�l� manasına gelmekted�r. Bu tür
haberler�n b�r önyargı �le yazılıp yazılmadığı ve 
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şanan olay bütün detaylarıyla paylaşılmaktadır. Bu
durumda, medya kadına ş�ddet haberler�n� bu
şek�lde vererek, kadını ötek�leşt�rmekte, kadının
negat�f durumunu pek�şt�ren b�r anlatım serg�len-
mekted�r. Oysa TGC⁹’n�n bel�rled�ğ� ve yakın za-
manda güncellenm�ş Medya ve Çeş�tl�l�k Kılavu-
zuna göre; “c�nsel saldırı mağdurlarının fotoğraf-
ları, görüntüler� veya k�ml�k b�lg�ler� kes�nl�kle
yayınlanmamalı; bu haberlerde an�masyon ve can-
landırma da kullanılmamalı.” 
 Kadına ş�ddet ve c�nayet haberler�nde yapılan
yanlışlar, bu yanlışların düzeltmeler� ve nasıl
haberleşt�r�lmes� gerekt�ğ�ne da�r aşağıdak� tablo
ayrıntılı b�r şek�lde anlatmaktadır.

Kadına Ş�ddet Haberler� Nasıl Ele Alınmalıdır?

Yanlış Gerekçelend�rme
Kadının bulunduğu durumu suçlayan ve bu
durumu b�r korku nesnes�ne dönüştürerek yanlış
gerekçelend�ren haberler�n yapılmaması gerek�r.
Fa�l�n c�nayet� gerçekleşt�rmes�ne da�r sunduğu
sebepler bu bağlamda haberlerde ön plana çıkarıl-
mamalıdır. “Boşanmak �steyen karısını öldürdü”,
“Ayrılmak �sted�ğ� kız arkadaşına saldırdı” ya da
“Çocuğunu göstermeyen karısını öldürdü” g�b�
kullanımlar bu duruma örnekt�r. Bu tür �fadeler
ş�ddet� gerekçelend�rerek fa�l� destekley�c� b�r
tavrın doğmasına neden olab�l�r.¹⁰

İnf�al Oluşturma-Korku Uyandırma
Dehşet ver�c�, halkta ted�rg�nl�k ve korku oluştura-
b�lecek �fadelere ya da görüntülere yer ver�lmes�
�nf�al oluşturma olarak değerlend�r�l�r. Zaman za-
man gazeteler kadın c�nayetler�n� adl� b�r vaka ola-

TÜRK MEDYASINDA KADIN CİNAYETLERİNDE KULLANILAN ERİL DİL

⁹ Türk�ye Gazetec�ler Cem�yet�
¹⁰ Gamze Güneş ve Buğra Yıldırım, "C�ns�yet Temell� B�r Savaş: Kadın C�nayetler�n�n Medyada Tems�l� Üzer�ne B�r Değerlend�rme", Toplum ve Sosyal H�zmet
c. 30, 3, (2019): 936-964.
¹¹ İsma�l Çağlar, Kevser Hülya Akdem�r ve Met�n Erol, Türk Medyasında Terörün Ele Alınışı, (İstanbul: SETA, 2018).
¹² Paul�ne B. Bart ve Patr�c�a H, O’Br�en, Stopp�ng Rape: Successful Surv�val Strateg�es, (Athene Ser�es, 1993): 112.
¹³ Fatma Avcı ve Ayşad Güdekl�, Toplumsal C�ns�yet ve Medya İl�şk�s�: Yazılı Basında Kadına Ş�ddet ve Kadın C�nayetler� Haberler� Üzer�ne B�r Anal�z, s.475-506. 
¹⁴ Ceren Yeğen, "İnternet Haberc�l�ğ�nde Kadın C�nayet� Haberler�n�n Sunumu: Posta Gazetes� Örneğ�", The Turk�sh Onl�ne Journal of Des�gn, Art and
Commun�cat�on c. 4, 3 (2014): 15-28.



arasında b�r �l�şk�n�n kurulmasına neden olab�le-
ceğ� g�b� ş�ddet� “a�le” k�sves� altında g�zleyeb�l-
mekted�r.¹⁹ Fa�l�n kadının duygusal b�rl�ktel�k
yaşadığı partner� olduğu b�lg�s� c�nayet haber�n�
romant�kleşt�reb�lmekte, olayın önem�n� azaltarak
suçu sevg�n�n arkasına �tmekte ve bu şek�lde
sorunu pek�şt�rmekted�r.²⁰ Bu nedenle haberlerde
kat�l tanımlanırken yakınlık dereceler� tek ve en
öneml� özell�k olmamalı, haber başlığı ya da alt
başlık g�b� bölümlerde bu �fadeler yer almamalı-
dır.

Kurban H�kayes�-Suçlu H�kayes�
C�nayet saldırısında yaşamını y�t�ren kurbanın
hayat h�kayes�ne odaklanmak yer�ne suçluların
hayat h�kayeler�, k�ml�kler� ve sapkın davranışı
gerekçelend�rme �fadeler�nden bahsed�l�yorsa
suçlunun h�kayes�ne ağırlık ver�lm�ş olur. Fa�l�n
h�kayes� kahramanlaştırılarak, fa�lle empat� oluş-
turarak ve benzer olaylara örnek teşk�l edecek şe-
k�lde aktarılmamalıdır.²¹ K�ş�ler�n özel yaşamı ka-
mu çıkarlarının gerekt�rd�ğ� durumlar dışında ya-
yın konusu olmamalıdır.²²
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benzer sosyal statüdek� k�ş�lere karşı nefret
söylem� gel�şt�r�p gel�şt�rmed�ğ� tartışma konusu
olab�lmekted�r.¹⁵

Fa�l�n Ps�koloj�k Durumunu Ön Plana Çıkarma
Eğer kat�l�n ps�koloj�k problemler� varsa bu durum
olayı başkaları veya kat�l tarafından meşrulaştıra-
b�l�r. Ş�ddet� ve c�nayet� kat�l�n ps�koloj�s� üzer�n-
den açıklamak olayın toplumsal boyutunun ıska-
lanmasına ve kamusal b�r sorun olarak kadın c�na-
yetler�n�n tehl�kel� b�r noktaya taşınmasına neden
olab�l�r.¹⁶ Tecavüz eden, öldüren veya ş�ddet uygu-
layan erkekler� “ps�kopat, akıl sağlığı bozuk” ya da
“çocukken o da tecavüze uğramış” g�b� �fadelerle
sunmak olayı b�reyselleşt�rerek kadına yönel�k ş�d-
det�n toplumsal kökenler�n�n göz ardı ed�lmes�n�n
önünü açab�l�r.¹⁷

Fa�l� Yanlış Tanımlama
 Kadın c�nayet� haberler�ne bakıldığında b�rçoğun-
da fa�l ve kurban arasındak� akrabalık ya da yakın-
lık dereces�ne d�kkat çek�ld�ğ� görülmekted�r. “Eş,
esk� eş, sevg�l�, esk� erkek arkadaş” g�b� tanımla-
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Araştırmalar Derg�s� (AKAR) c. 1 / 1, (2016): 134. 
²³ Az�z Coşkun ve Hüsey�n Köse, “Hurr�yet.com.tr’de Kadın C�nayet� Haberler�n�n Retor�k Haber Çözümleme Yöntem� Açısından İncelen�ş�”, Al Farab�
Uluslararası Sosyal B�l�mler Derg�s� c. 2 / 4, (2018): 191-222. 

malar fa�l� bel�rtmek �ç�n
oldukça sık kullanılmak-
tadır. Ancak fa�ller� ta-
nımlayıcı b�lg�ler meslek-
ler� ya da d�ğer toplumsal
rol ve k�ml�kler�ne odak-
lanılarak aktarılmalıdır.¹⁸
Durumu b�r nev� meşru-
laştıran “a�le �ç� ş�ddet”
kavramına kes�nl�kle yer
ver�lmemel�d�r. Çünkü bu
kavramlar c�ns�yet ve güç 

Haber Görsel� Terc�h� 
Kadın c�nayetler� haber-
leşt�r�l�rken olay yer�, suç
alet�, mağdurun kanlı ve
yaralı görüntüler�, ceset
fotoğrafı ve fa�ller�n gü-
lümseyen haller� görsel
olarak kullanılmamalı-
dır.²³ Kurban �le empat�
kurulmasını zorlaştıracak
şek�lde fa�l�n gündel�k gö-Ezg� SÜKUN



haf�f olduğunu söyleyeb�l�r�m. İy� hal �nd�r�m� �le
ver�len ceza haf�flet�lmekte, bu durum b�rçok er-
keğ� ‘b�rkaç sene yatar çıkarım’ düşünces�ne sevk
etmekte ve sonucunda b�rçok kadın katled�lmek-
ted�r. Durum bu kadar c�dd� �ken medyanın, erkek
fa�l�n b�lg�ler�n� g�zleyerek maktulün b�lg�ler�n� en
�nce ayrıntısına kadar vermes� �se ülkem�zde ka-
dınlara ver�len değer� gözler önüne sermekted�r. 
   Ne yazık k� ne toplumumuzun evlatlarını yet�ş-
t�rme şekl�, kadın ve erkeğ�n bel�rg�n b�r şek�lde
eş�ts�zl�ğe maruz kalarak büyütülmes�, kadına ş�d-
det ve kadın c�nayetler�nde çok büyük rol oyna-
makta olup toplumumuz bunun önüne geçme-
mekted�r. Bütün nedenler� toplayıp gözler önüne
serd�ğ�m�zde görmektey�z k� ş�ddete uğrayan, b�r
erkeğ�n el�nde can veren bütün kadınların bu mu-
ameleye maruz kalmasında bütün b�r m�llet�n/
toplumun suçu vardır. B�r toplumda suçun önüne
geç�lem�yor, cezalar ve yaptırımlar haf�f kalıyorsa
suçlu yalnızca fa�l veya devlet erkanları değ�l, aynı
zamanda toplumun kend�s�d�r.
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rüntüler�ne yer ver�lmemes� gerek�r. Bunun yer�ne
haberlerde fa�l�n tutuklu ya da yargılanırken
çek�len fotoğrafı kulla-nılmalıdır.²⁴ Kamu yararı
olmadıkça c�nsel saldırı mağdurlarının
görüntüler�ne yer ver�lmemel�d�r.²⁵ Suçlunun
�t�bar uyandıracak görüntüler�n�n kur-banların
açık ve net görüntüler� �le yan yana kul-lanılması
hatalıdır. Doğru haber görsel�n�n terc�h
ed�lmemes� et�k değerler� ç�ğnemen�n yanı sıra �n-
f�ale de neden olmaktadır.

Sonuç
 Kadına ş�ddet ve kadın c�nayetler�, neredeyse her
ataerk�l toplumun geçm�ş günümüze kadar kaçı-
nılmaz sorunu olmuştur. Türk toplumunda �se
‘namus’ kavramının, yalnızca kadın üzer�nde kul-
lanılması, kadına ş�ddet ve kadın c�nayetler�n� do-
ğurmaktadır. C�ns�yet eş�ts�zl�ğ�, c�ns�yet ayrımı,
toplum tarafından dayatılan toplumsal roller ka-
dını aşağılamakta, objeleşt�rmekted�r. B�r kadına,
‘�nsan’ olduğu �ç�n değ�l, ‘anne, kadın, kız çocuğu,
ev hanımı’ olduğu �ç�n değer b�ç�lmekted�r.
 Sonuç olarak, bu yazıda kadına ş�ddet ve c�naye-
t�n nedenler�n�, kadına ş�ddet ve kadın c�nayetle-
r�nde toplumun roller�n� ve etk�ler�n�; medya tara-
fından kadın c�nayetler� �le kadına ş�ddet haberle-
r�nde yapılan yanlışlarla b�rl�kte toplumda suça
eğ�l�ml� �nsanları, haberlerdek� yanlışlar vasıtası-
yla suça yöneltmeler�n�, yazılan haberlerde kulla-
nılan er�l d�l�n sonuçlarına; b�r gazetec� olarak,
kadına ş�ddet ve c�nayet haberler�n�n nasıl yazıl-
ması gerekt�ğ�ne değ�nd�m. 
   Ülkem�zdek� kadına ş�ddet ve kadın c�nayetler�
geçm�şten günümüze kadar büyük b�r problem
teşk�l etmekle b�rl�kte, bu problem�n önüne geç�le-
cek sıkı tedb�rler, yaptırımlar ve cezaların oldukça  
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GEÇMİŞİN VE BUGÜNÜN ATAERKİSİ KARŞISINDA
FEMİNİZM

Prof. Dr. Fatmagül BERKTAY �le Röportaj

Zaten b�nlerce yıllık b�r gelenek söz konusu olduğu
�ç�n bu durumu anlamak çok da zor değ�l. Top-
lumsal c�ns�yet �deoloj�s� ya da c�ns�yetç�l�k, var
olan eş�ts�z �l�şk�ler�n, yapısal eş�ts�zl�ğ�n meşru-
laştırılması �ç�n kullanılıyor. Eş�tl�k taleb�, aynılık
ya da aynılaşma taleb� değ�ld�r. Eş�t olduğunuz
halde farklılığınızı koruyab�l�rs�n�z. Ters�nden
söyleyecek olursak farklı olduğunuz halde kamusal
alanda eş�t olmanız mümkündür. Yan� b�rer özerk
�nsan varlığı ve yurttaş olarak tab�� k� eş�t olab�l�r-
s�n�z. Kend� somut beden�n�zle, o farklılığı koru-
yarak eş�t olmanız mümkün. Ş�md� burada son
zamanlarda çok yaygın olarak karşılaştığımız
“Fem�n�stler�n �sted�ğ� eş�tl�k, aslında aynılıktır.
Erkeklerle aynı olmak �st�yorlar.” algısı mevcut.
Fem�n�zm tam ters�ne, özell�kle farklılık üzer�nde
duran, farklılıkların (yalnızca c�ns�yet farklılığı
değ�l, her türlü farklılığın) tanınmasını talep eden
ve bunun �ç�n mücadele eden b�r akım. Fem�n�z-
m�n aynılaştırma �steğ� g�b� b�r şey söz konusu
değ�l. Fakat buradan “Kadınlar eş�tl�k derken er-
keklerle aynı olmak �st�yor; bunun �ç�n de eş�tl�ğ�
değ�l, adalet� savunmak gerek�r” sonucunu çıkar-
maya çalışıyorlar. Tab�� adalet, kulaklarımıza çok
güzel gelen b�r kavram. Elbette hep�m�z adalet
�st�yoruz ama eş�tl�k olmadan adalet de olmuyor.
Çünkü onların adalet ded�kler�, b�ld�ğ�m�z “oranlı
eş�tl�k” anlayışı. Yan� hak edene, ancak hak ett�ğ� 

Kadın çalışmaları dend�ğ�nde akla gelen �lk �s�m-
lerden b�r�s� olarak s�z� derg�m�zde ağırlamak
b�z�m �ç�n büyük b�r mutluluk.

Ben�m �ç�n de burada olmak çok key�fl�, teşekkür
eder�m.

Kadın ve erkek c�ns�yetler�n�n farklı f�zyoloj�k
özell�kler� mevcut. F�zyoloj�k farklılık, toplumsal
c�ns�yet eş�tl�ğ�n�n neres�nde duruyor? Bu f�zyo-
loj�k farklılık dolayısıyla toplumsal hayattak�
farklı görev ve roller�n, c�ns�yetlere göre dağıtıl-
masının sürdürülmes�, geçerl� b�r yaklaşım mı?

Eş�tl�k, genel olarak aynılık ya da aynılık �steğ�y-
m�ş g�b� algılanıyor yahut öyle sunulmak �sten�yor.
Önce b�raz bundan bahsetmek lazım. Elbette ka-
dınlar ve erkekler arasında f�zyoloj�k ve b�yoloj�k
farklılıklar var. K�mse bunu �nkar etm�yor ve üste-
l�k �nkar etmek de �stem�yor. Fakat bu b�yoloj�k
farklılığın toplum �ç�nde, kültür �ç�nde h�yerarş�k
b�r farklılığa, b�r ezme-ez�lme �l�şk�s�ne yol açması
şart değ�l. Bu, var olan toplum �ç�nde öyle oluyor.
O yüzden de aynı zamanda her türlü ezme-ez�lme
�l�şk�s� �ç�n b�r tür model, b�r parad�gma �şlev� gö-
rüyor. Bu sebeple de değ�şmes� konusunda müth�ş
b�r d�renç var. Eğer değ�ş�rse dünyanın ç�v�s� çıka-
cakmış, her şey değ�şecekm�ş g�b� b�r algı var. 

Röportör: Suat Kutay KÜÇÜKLER
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yan� kend�ler�ne tanınan sınırların dışına çıkma-
maları. Oranlı eş�tl�k anlayışı budur. Platon’dan
ber� b�ld�ğ�m�z, herkes toplumda konumunu b�l�r-
se ve ona uygun davranırsa -k� bu konumlar eş�t
değ�ld�r- toplumda ahenk sağlanacağı düşünce-
s�... Bu “adalet” anlayışına göre köylü �le efend�-
n�n, kadın �le erkeğ�n konumu eş�t değ�ld�r, olma-
malıdır. Bu, b�z�m adalet anlayışımız olamaz.

Bugün fem�n�zm yekpare b�r bütün değ�l, farklı
fem�n�st yaklaşımlar söz konusu. Belk� bu çeş�tl�-
l�kten olacak, kend�s�n� “fem�n�st” olarak adlan-
dırmaktan �mt�na eden ama kadın haklarını mü-
dafaa ett�ğ�n� öne süren k�mseler de mevcut. Fe-
m�n�zmler� ve fem�n�zm dışı kadın hakları savu-
nusunu nasıl değerlend�r�yorsunuz?

Hak�katen ded�ğ�n�z doğru. B�rçok kadın ben�mle
aynı düşünceler� savunuyor ama söze “Ben fem�-
n�st değ�l�m ama…” d�ye başlıyor. Çünkü bu, erkek
egemenl�ğ�n�n propagandasıyla ve kadın erkek
eş�tl�ğ�n�, genel olarak toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ�n�
ger�letme çabasıyla �lg�l� b�r durum. Fem�n�zm,
evrensel �lkelere dayanır. Fem�n�st evrensel �lkeler�
herkes savunab�l�r, savunmalıdır. Ayrıca fem�-
n�zm sadece yasal haklardan �baret değ�ld�r. Be-
n�m �nd�mde fem�n�zm, esas olarak kadınların
güçlenmes� anlamına gel�yor ve kadınların güçlen-
mes�n�n de çok çeş�tl� yolları olab�l�r. Ben k�tab�
ayrımlarla çok �lg�lenm�yorum, k� bu ayrımlar za-
ten geçm�şte kaldı. Şu an k�mse böyle kategor�k
ayrışmalarla �lg�lenm�yor. Aks�ne fem�n�zm�n
gündem�nde kes�ş�msell�k var. Ben�m kes�ş�msel-
l�kten anladığım, sadece kadın hakları ya da ka-
dınlara özgü taleplerle değ�l tüm aşağıda kalan-
ların, ez�lenler�n dertler�yle dertlenmek. Kadınla-

kadar eş�tl�k. Eğer toplumda erkek kend�s�n� zaten
üstün sayıyor ve toplum da bunu böyle kabul ed�-
yorsa “kadına eş�tl�k, erkeğe zulüm” olur. N�tek�m
İslamcı yazarlar bunu savunuyor. Çünkü kadını
�k�nc�l konumda görüyorlar; eh o zaman da “eş�t
olmayana eş�tl�k” tanıyarak üstün olana haksızlık
etm�ş oluyorsunuz. Öneml� olan toplum �ç�nde
süregelen eş�ts�zl�ğ�, c�ns�yetç�l�ğ� ve ayrımcılığı
ortadan kaldırmak, k�msey� k�mseden üstün veya
aşağı saymamak. Adalet ancak o zaman gerçekle-
ş�r. Adalet, eş�tl�ğ�n karşısına konulacak b�r kav-
ram değ�ld�r. B�r daha tekrarlayayım: Farklı olab�-
l�rs�n�z, farklısınız, farklılığı fark etmek ve tanı-
mak çok �y� b�r şeyd�r. Fakat farklı olduğunuz hal-
de eş�t olmanız mümkündür ve bunu talep etmek
hem meşrudur hem de herkes�n yurttaşlık görev�-
d�r. 

O halde “aynılık”, “eş�tl�k” ve “adalet” kavramları-
na ışık tutmamız gerek�yor bu soruyu yanıtlamak
�ç�n.

Tab��. Eş�tl�k �le adalet b�rb�r�ne karşı kavramlar
değ�ld�r fakat öyleym�ş g�b� yansıtılıyor. Adalet �le
kastett�kler�, kadınların kend� yerler�n� b�lmeler�, 
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1978 yılında Ankara Ün�vers�tes� Uluslararası
İl�şk�ler Bölümünü b�t�rd�. 1983 yılında �se
Kamu Yönet�m� ve S�yaset B�l�m�nde yüksek
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İstanbul Ün�vers�tes� Felsefe Bölümünde
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ed�ld�ğ�n� görüyoruz. Bu bağlamda Türk m�ll�yet-
ç�l�ğ� ve fem�n�zm �l�şk�s�n� nasıl yorumluyor-
sunuz?

Bütün ulus devletleşme dönemler�nde, özell�kle
geç uluslaşmalarda m�ll�yetç�l�k �le fem�n�zm�n el
ele g�tt�ğ�n� görürüz. Burada m�ll� davanın d�ş�l-
leşt�r�lmes� de söz konusudur. Vatan, kurtarılması
gereken b�r bak�re olarak sembolleşt�r�l�r, onu
kurtaracak olan da m�ll�yetç� erkeklerd�r. Fakat
aynı zamanda -özell�kle de Osmanlı-Türk mo-
dernleşmes�n�n başlarında- toplumun gel�şmes�
�le a�len�n gel�şmes�, ve tab�� a�len�n gel�şmes� �le
de kadın b�rb�r�ne bağlı şeyler olarak görülür.
Dolayısıyla kadınların gel�şmes� �le toplumun ge-
l�şmes� ya da ger�l�ğ� arasında b�r paralell�k kuru-
lur ve kadınlar da bu şek�lde m�ll� davaya dâh�l ed�-
l�rler. Türk�ye’de on dokuzuncu yüzyılın sonların-
dan �t�baren kadınlar yurttaş olmaya, kamusal
alanda var olmaya çalışıyorlar. Şer�at buna �z�n
verm�yor fakat onlar sınırları zorluyorlar. Mo-
dernleşmec� erkekler, genç Türkler ve Kemal�stler
de kadınlara b�r alan açıyor ve kadın haklarını des-
tekl�yorlar. Bu destekleme sürec� Cumhur�yet son-
rasında öneml� ölçüde b�r kazanıma dönüşüyor ve
kadınlar kamusal alana çıkma �mkânı elde
ed�yorlar. Meden� Kanun, eş�t yurttaşlık yolunda  

rın �nsan haklarını savunmak yan� c�ns�yetç�l�ğe,
ayrımcılığa karşı çıkmak ve değ�şmes� �ç�n uğraş-
mak, fem�n�st olmak demekt�r. Bunun adını koy-
maktan kaçınmamak lazım. Bu aralar “fem�n�zm”
�fades�ne konan mesafe b�raz azaldı fakat ben
çeş�tl� ortamlarda “Ben fem�n�st�m.” ded�ğ�mde
bazı beyefend�ler�n bana “Aman estağfurullah ho-
cam!” ded�ğ�n� hatırlıyorum. Üstel�k bundan yüz
küsur yıl kadar önce, İk�nc� Meşrut�yet dönem�n-
de, Beyaz Konferanslar adında konferanslar d�z�s�
var. B�r konakta, üç yüz kadar kadın b�r araya ge-
l�p her hafta sem�nerler yapıyorlar fem�n�zm ve
kadın hakları konusunda. Kadınlar Dünyası derg�-
s�nde N�met Cem�l Hanım “Fem�n�zm, Da�ma Fe-
m�n�zm” başlıklı yazı yazıyor. D�l�m�zde zaten
b�rçok yabancı kel�me varken n�ye b�r de “fem�-
n�zm” olmasın d�ye soruyorlar yazılarında, tartış-
malarında. Yüz yıldır b�tmed� fem�n�zm düşman-
lığı çünkü c�ns�yetç�l�ğ�n ortadan kalkmasından
korkuluyor. Demek �sted�ğ�m “fem�n�zm” kavra-
mına karşı düşmanlık geleneksel er�l muhafaza-
karlığın yarattığı b�r şey, medya da bunu hevesle
yaymaya çalışarak suç ortaklığı yapıyor. Buna kar-
şılık fem�n�zm kavramını kullanmakta d�renmek
lazım çünkü fem�n�zm, evrensel �lkeler ve haklarla
�lg�l�d�r, eş�tl�k ve gerçek adaletle �lg�l�d�r. 

Tam da Türk fem�n�stlerden bahsetm�şken şu
soruyu yöneltmek yer�nde olacak. Z�ya Gökalp’�n
yazılarında Türkçülüğün fem�n�zm �le paralel b�r
�lerley�ş� ortaya konuluyor, Z�ya Gökalp �ç�n
fem�n�zm�n Türkçülüğün �çer�s�nde değerlend�-
r�ld�ğ�n� söyleyeb�l�r�z. Ancak m�ll�yetç�l�ğ�n Tür-
k�ye’dek� seyr�ne bakıldığında, kadın haklarının
m�ll�yetç� söylem �çer�s�nde yer�n�n zamanla terk 

İng�ltere’de York Ün�vers�tes�nde �k�nc� yüksek
l�sansını, "Kadınlar ve D�n: Baskı ve D�renme
Söylemler�" (Women and Rel�g�on: D�scourses of
Dom�nat�on and Res�stance) başlıklı tez� �le b�t�rd�.
“Tektanrılı D�nler Karşısında Kadın” başlıklı tez�yle
Ankara Ün�vers�tes� Sosyal B�l�mler Enst�tüsünde
�se 1996 yılında doktor unvanını aldı. 
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çok öneml� b�r adım, h�ç kuşkusuz. Fakat şunu da
düşünün, Osmanlı’dan Cumhur�yet’e geçerken en
öneml� kopuş belk� de bu noktada oluyor. Yan�
yüzlerce yıldır kamusal alandan dışlanmış olan
kadınların n�hayet o alanda görünür olmaları. Bu
da toplumda, özell�kle erkeklerde öneml� ölçüde
kaygıya yol açıyor. Ben buna “ataerk�ll�ğ�n end�şe-
s�” d�yorum. Bu kaygıyı haf�fletmek �ç�n de y�ne
b�rtakım geleneksel sınırlamalar get�r�lerek kadın-
lar bel�rl� b�r çerçeven�n �ç�nde tutulmaya çalışılı-
yor, yan� kamusal alanda var olacaklar ama esk�
geleneksel eşl�k ve annel�k roller�n� de b�r şek�lde
devam ett�recekler. İk�nc� Meşrut�yet dönem�nde,
daha sonra Balkan Savaşlarında, B�r�nc� Dünya
Savaşında ve ardından Kurtuluş Savaşı dönem-
ler�nde kadınlar ön plana çıkıyor ve erkekler�n boş
bıraktığı alanları dolduruyorlar, �ster �stemez. Yal-
nızca Türk�ye'de değ�l, Batı’da da böyle; kadınların
artık “kend�ler�n� kanıtladıkları” düşünülüyor ve
oy hakkının tanınması �ç�n bu gerekçe göster�l�yor
(gördüğünüz g�b� hep kadınların kend�ler�n� “ka-
nıtlamaları” �sten�r!). Osmanlı fem�n�stler� de bu-
nun b�l�nc�ndeler. Yurttaşlık haklarını ve s�yas�
hakları talep ederken tam da “B�z�m bu savaşlarda
gösterd�ğ�m�z yararlılık ve fedakarlıklar b�ze bun-
ları �steme hakkını ver�yor” d�ye çok net söylüyor-
lar. Ama ded�ğ�m g�b�, ulus devlet�n erkekler�n�n
de esas z�hn�yet dünyası öncek�nden pek farklı de-
ğ�l. Ataerk�l z�hn�yet b�r anlamda kılık değ�şt�rİ-
yor, artık kend�s�n� d�n �le meşrulaştıramıyor ama
y�ne aynı c�ns�yetç� geleneksel roller devam ets�n
�st�yor. Böylel�kle, yan� geleneksel rollerle sarılıp
sarmalanınca kadınların kamusal alandak� mevcu-
d�yet� erkekler �ç�n daha kabul ed�leb�l�r ve er�l
kaygı da b�r nev� g�der�lm�ş oluyor. Zaten Meden�
Kanun’un ve Ceza Kanunu’nun değ�şt�r�lmeden 

öncek� hal�ne bakıldığında bu daha �y� anlaşılır.
Değ�ş�m öneml�d�r –kadınların kamusal alandak�
varoluşları önündek� yasal engeller kaldırılmıştır-
fakat değ�şmeyen b�rçok yönü de �çer�s�nde barın-
dırır. Örneğ�n geleneksel c�ns�yet roller�nde ger-
çek b�r değ�ş�m yoktur; erkek hala a�le re�s�d�r, ka-
dınlar y�ne a�len�n ve toplumun ahlakının göster-
ges� olarak görülürler ve bu yetm�yormuş g�b�
artık toplumun mutluluğunun ve aheng�n�n de
gösterges� olmaya başlarlar. Yan� kadın ne kadar
fedakâr ve “başkaları �ç�n mevcut” olursa, hem
kend�ler�, hem a�leler� hem de toplum o kadar
mutlu ve müreffeh olur g�b� �deoloj�k b�r anlayış
vardır. Sonuçta kadın, gene özerk b�rey değ�l
a�len�n mütemm�m cüzü.
   1935’e kadar olan dönem, kadınların öneml� ölçü-
de faal oldukları, kend� talepler�n� öne sürdükler�
b�r dönem. Örneğ�n 1927’de kadınların oy hakkı
taleb�nde bulunduklarını fakat bunun kabul
ed�lmed�ğ�n� görüyoruz; zaten daha Cumhur�yet
Halk Fırkası kurulmazdan önce Kadınlar Halk Fır-
kası kurulmaya çalışılmış ama kadınlar oy hakkına
sah�p olmadıkları �ç�n bu kabul ed�lmem�şt�. Daha
sonra b�ld�ğ�n�z g�b� kadınlar seçme ve seç�lme
hakkını 1934’te ve 1935’de kazanıyor. Dünyanın
başka yerler�nde olduğu g�b� Türk�ye’de de kadın-
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Hakların tamamen tavandan �nd�ğ� doğru değ�l,
fem�n�st tar�h araştırmaları bunu doğrulamıyor.
Bu konudak� resmî tar�h anlatısı çok değ�şt�. Çün-
kü Batı’dak� gel�şmeye benzer b�r gel�şmey� Os-
manlı-Türk ç�zg�s�nde görmem�z mümkün. Tab��
kültürel ve tar�hsel bazı farklar var fakat Osmanlı
öyle nev� şahsına münhasır, su� gener�s değ�l.
Dünyanın ger� kalanıyla karşılaştırılab�lecek ko-
şullarda. Kadınların mücadeles� de böyle b�r karşı-
laştırmayı mümkün kılıyor. Genelde kadın hare-
ket�n� statüsü yüksek kadınların başlattığı söylen�r
k� başka türlüsü mümkün değ�ld�r. Batı’da da
böyle başlamıştır. Çünkü bel�rl� ölçüde eğ�t�ml� ol-
mazsanız haklarınızın farkına varamazsınız ve
eğer bel�rl� ölçüde kaynaklarınız yoksa, haklarını-
zın farkında olsanız b�le mücadele edemezs�n�z.
Bu yüzden on dokuzuncu yüzyıla kadar esas ola-
rak b�reysel başkaldırılar vardır; fem�n�zm ancak
on dokuzuncu yüzyılda k�tlesel b�r harekete dönü-
şeb�lm�şt�r. Çünkü bu dönemde kadınların hem
eğ�t�m düzeyler� artıyor, hem de ücretl� çalışma
hayatına atılarak ayaklarını basacakları bağımsız
b�r konuma sah�p olab�l�yorlar. Osmanlı’da da
eğ�t�m hamles� çok öneml�; on dokuzuncu yüzyıl
sonu, y�rm�nc� yüzyıl başlarında madd� kaynağa ve
eğ�t�me sah�p kadınların sayısı artıyor ve onlar 
 hak talepler�n� gündeme get�r�yorlar. Bu da çok
doğal. 
   Daha sonra �se, az önce konuştuğumuz bağlam-
da, tek part� yönet�m�n�n sol�dar�st ve tekç� pol�t�-
kasının s�v�l toplum örgütler�n� kapatması ve ge-
nel olarak s�v�l toplumu daraltması kadınları da
etk�led�. Ancak 60’lardan sonra, Türk�ye'de sol
hareket�n gel�şmes�yle belk� b�r hareketl�l�k oldu
fakat o zaman da büyük ölçüde solun etk�s�nde 

lara oy hakkının kabul ed�lmes� kadın hareket�nde
bel�rl� b�r duraklamayı get�r�yor. Batı’da �k� savaş
arasındak� dönemde de oy hakkı elde ed�lmes�yle
tüm sorunların çözüldüğü anlayışı vardı, kadın-
larda. Türk�ye'de de benzer b�r durum var; tek
part� dönem�n�n s�v�l toplumu bastıran tutumu da
etk�l�, tab��. Başka b�rçok dernek ve örgüt g�b� Ka-
dınlar B�rl�ğ� de kapatılıyor (“kend� kend�ler�n�
feshed�yorlar”!). Ayrıca unutmamak gerek�r k�
Cumhur�yet �le kadınların çok öneml� kazanımları
var, bu yüzden de Kemal�st ve m�ll�yetç� �deoloj�y�
büyük ölçüde ben�msem�ş ve �çselleşt�rm�ş du-
rumdalar. Bunun da etk�s�yle kadın mücadeles�
b�r duraklama dönem�ne g�r�yor. 

B�r “Türk fem�n�zm�nden” bahsetmek mümkün
mü? Türk�ye’de kadın haklarının dey�m yer�ndey-
se tabandan hareket etmeyen, tavandan tabana
�nd�r�len haklar olduğu ve bu sebeple Türk�ye’de
fem�n�st mücadelen�n tam olarak ortaya çıkmadı-
ğını öne sürmek doğru olur mu? Başka b�r dey�şle
Türk�ye’de fem�n�zm�n devlet�n gölges�nde kaldı-
ğı öne sürüleb�l�r m�?

1996 yılında İstanbul Ün�vers�tes� Kamu Yönet�m�
ve S�yaset B�l�m� Bölümünde öğret�m üyes� oldu ve
s�yaset b�l�m� anab�l�m dalı başkanı olarak görev
yaptı. İstanbul Ün�vers�tes�'n�n S�yasal B�lg�ler
Fakültes�nde ve Kadın Sorunları Araştırma Merkez�
(KSAUM) bünyes�nde dersler verd�. 
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kalındı, k� o dönem solculuğu da maalesef c�ns�-
yetç�l�kle malûldü. B�z esas olarak 80’lerden sonra
a�le �ç�ndek� roller�n, c�ns�yetç�l�ğ�n gündeme get�-
r�ld�ğ�n� ve buna karşı mücadele ed�ld�ğ�n� görme-
ye başlıyoruz. Bu da çok şaşırtıcı b�r durum değ�l.
Artık meslek ve eğ�t�m sah�b� olan çok sayıda
kadın mevcuttu ve aynı dönemlerde dünyada �k�n-
c� kadın hareket� yükselm�şt�; bu, Türk�ye’dek� ka-
dınları da etk�led�. 80’ler sonrası fem�n�st hareket
�ç�n de y�ne “tuzu kuru kadınların hareket�” veya
“Batı’dan �thal” den�rd�. Ben de hep şöyle cevap
ver�rd�m: “Sosyal�zm Anadolu’nun bağrından mı
doğdu?” Bunu d�yenler genelde solcu arkadaşları-
mızdı, çünkü. 90’lardan �t�baren devlet �ç�ne de
yansıyan b�r şek�lde kurumsallaşma ortaya çıktı. O
sırada b�r devlet fem�n�zm�nden tam bahsed�leb�-
l�r m� pek em�n değ�l�m ama en azından söylemde
destekleme söz konusuydu ve Kadından Sorumlu
Devlet Bakanlığı, Kadının Statüsü Genel Müdürlü-
ğü g�b� kurumlar oluşturuldu. 1995’de Be�j�ng B�r-
leşm�ş M�lletler Kadın Konferansı’nda Türk�ye
CEDAW’a (Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın
Önlenmes� Sözleşmes�) koyduğu çek�nceler� kal-
dırmayı taahhüt ett� ve 2001’dek� Meden� Kanun’-
da, ardından Ceza Kanunu’nda ayrımcı maddele-
r�n tem�zlenmes�yle bunu gerçekleşt�reb�ld�. Fakat
daha sonra maalesef bu alanda atılan �ler� adımlar
ger� alınma sürec�ne g�rd�. 
   Yasalar öneml�d�r elbette ama onların uygulana-
b�lmes� �ç�n, kadınların durumunun gerçekten
değ�şmes� �ç�n s�yas� �raden�n ve müdahalen�n
rolü esastır. 90’larda devlet �ç�ndek� kurumların
yanı sıra ün�vers�telerde kadın merkezler� açılma-
ya ve Kadın Çalışmaları alanı gel�şmeye başladı. O
zaman YÖK bunları destekl�yordu. Ş�md�lerde �se
YÖK bunları kapatmasa da toplumsal c�ns�yet 

eş�tl�ğ� konusunun müfredattan çıkarılmasını �st�-
yor. Devlet fem�n�zm� kavramsallaştırması bana
artık neredeyse h�çb�r anlam �fade etm�yor. Tam
ters�ne şu an devlet�n sah�b� olanlar, mukted�rler,
toplumsal c�ns�yet eş�ts�zl�ğ�n� sürdürme konu-
sunda dört ayak d�ren�yorlar. LGBTİ+ haklarını da
kapsadığı �ç�n toplumsal c�ns�yet kavramına karşı
savaş açılmış durumda. Bu kavramın a�le ve top-
lum ahlakını bozduğu �dd�a ed�l�yor. Gördüğünüz
g�b� gene ortada b�rey yok. İnsanların kend� var
oluşlarını ve haklarını güvenceye almak �stemeler�
a�le ve toplum ahlakını neden bozsun? Tam ters�ne
eş�tl�k toplumu güçlend�recek b�r şeyd�r, adalet�
pek�şt�recek b�r şeyd�r. S�z herkes �ç�n eş�tl�k ve
adalet �stemezsen�z sonuçta kend�n�z� de bağımlı-
lıktan kurtaramazsınız. Bu yalnızca kadınların
sorunu değ�l, erkekler�n de sorunu. Kadınların
b�reysell�ğ�n�n bastırılması aynı zamanda erkek-
ler�n de b�reysell�kler�n� kaybetmeler�ne yol açıyor.
Bunu erkekler görmezse çok hata ederler ve n�te-
k�m de ed�yorlar.

Fem�n�zm�n, 1960’lı yıllarda akadem�k olarak
çalışılmaya başlandığı düşünülürse fem�n�zm�n
akadem�ye g�rmes� neden bu kadar uzun sürdü? 

Bu ben�m üzer�nde durmak �sted�ğ�m b�r konu.
Akadem�de �ler�c� ve normal sayılanı değ�şt�r�c�
hang� akıma baksanız, arkasında b�r toplumsal
hareket olduğunu görürsünüz. Önce madd� olarak
toplumda b�r şeyler�n değ�şmes� ve hareket�n
ortaya çıkması gerek�yor. N�tek�m dünyada,
60’larda özgürlük hareket�yle b�rl�kte kadın özgür-
lüğü hareket� de yükseld� ve bunun sonucu olarak
70’lerde ve sonrasında akadem�ye yansıdı. Stuart
Hall, fem�n�zm akadem�ye öyle k�barca açılan ka-
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1995 yılında doçent, 2001 yılında �se profesör
unvanını alan Berktay; Ekonom�k Sosyal Tar�h
Vakfının kurucusu, Toplumsal Araştırmalar
Vakfının kurucusu üyes�d�r.

pıdan g�rmed�, pencerey� kırarak g�rd� der. Sanı-
rım bu bütün devr�mc�, dönüştürücü akımlar �ç�n
geçerl�d�r. Türk�ye’de 80’lerde �k�nc� kadın hareke-
t� ortaya çıktı ve sayıca az olmakla b�rl�kte �deolo-
j�k etk�s� çok büyük oldu. Bu sayede de akadem�ye
yansıdı. B�zler önce fem�n�st olduk, sonra fem�n�st
akadem�syenler olduk. Bunun aks� de pek müm-
kün değ�ld�r. Bence bu anlamda Marks�st çerçeve
geçerl�. Bugün farklı b�r durum varsa y�ne bu
açıdan bakıp anal�z etmek gerek�r d�ye düşünüyo-
rum.

Bu durumda teor�k çalışmanın, toplumsal hare-
ket�n ardında kalmasını b�r sorun olarak ortaya
koymuyoruz. B�lak�s s�z�n perspekt�f�n�zden as-
lında toplumsal hareket öncü b�r yerde duruyor.

Tab�� öyle ama bunları öncel�k sonralık �l�şk�s�
�çer�s�nde anlamak pek doğru değ�l; öneml� olan
gerçekten d�yalekt�k b�r b�rl�k �ç�nde olduklarını
kavramak. Ben�m söylemek �sted�ğ�m, dayanaca-
ğınız toplumsal b�r hareket, toplumsal b�r gerçek-
l�k olmadığı vak�t teor�k olarak çok yaratıcı ve
dönüştürücü olmanızın zor olduğu. Müth�ş b�r
deha olup toplumsal anlamda henüz karşılık bul-
mamış konuları gündeme get�reb�l�rs�n�z ama ba-
na kalırsa özell�kle sosyal b�l�mlerde, hele hele 

s�yaset b�l�m�nde, toplumla olan �l�şk� son derece
tay�n ed�c�d�r. Burada “toplum” derken toplumun
tamamını kastetm�yorum, dayanacağınız b�r ze-
m�n� kasted�yorum.

Bugün Türk ve dünya akadem�s�nde ataerk�ll�ğ�n
konumunu nasıl görüyorsunuz? Kadın �st�hdamı-
nın en gen�ş olduğu yerlerden b�r�s�, ün�vers�te ve
d�ğer eğ�t�m kurumları. Bu durum, toplumsal
c�ns�yet eş�tl�ğ�n�n akadem�de öneml� ölçüde
sağlandığının gösterges� sayılab�l�r m�?

Maalesef göstermez, çünkü tek gösterge o
değ�ld�r; fakat y�ne de �stat�ksel olarak kadınların
b�r yerde bel�rl� oranda bulunması öneml�d�r.
Genelde, b�r değ�ş�m yaratmak �ç�n en azından
%30’luk b�r alt sınırın olması gerekt�ğ� söylen�r.
Türk�ye’de, ün�vers�telerde kadınların varlığını
Cumhur�yet’e borçluyuz. Bunun hakkını tesl�m
etmek gerek�r. B�r dönem %40’a kadar çıkıyor bu
oran. Ben 1995’te İsveç'e g�tt�ğ�mde - oradak� ka-
dın çalışmaları merkezler�n� dolaşıyordum- İsveç’-
tek� kadın akadem�syenler, Türk�ye’de kadın aka-
dem�syen oranının %36 olmasına çok şaşırmışlar-
dı. Çünkü o sırada İsveç'te oran %8 �d�. Bu bakım-
dan -devlet fem�n�zm� bahs�n� anımsayacak olur-
sak- Cumhur�yet’�n kadınların önünü açması çok
öneml�yd�, bunu küçümsememek lazım. Ama
özell�kle son zamanlarda bu durum değ�şmeye
başladı. Akadem�de kadın olmak her zaman
zordur. Da�ma başkalarından daha fazla çalışmak
ve kend�n�z� kanıtlamak zorundasınızdır. Yalnızca
akadem�de değ�l, her alanda durum böyled�r.
Dahası, b�r şek�lde s�ze, yer�n�z�n orası olmadığı
hatırlatılır. Bu, ün�vers�tede uzun süre üstü kapalı
b�r şek�lde cereyan ett�. Mesela, kadın çalışmaları 
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�le �lg�len�yorsunuz d�ye s�ze �lt�fat ederm�ş g�b�
“Ama s�z çok b�r�k�ml� b�r �nsansınız, n�ye bu
konularla uğraşıyorsunuz?” den�r. Hatta b�r ders
paylaşımı olurken bana dördüncü b�r ders tekl�f
ed�lm�şt�. Ben de “Ben�m dördüncü b�r ders�m var,
S�yasal B�lg�ler Fakültes� dışında Kadın Çalışma-
ları ders� de ver�yorum.” ded�ğ�mde “Ama hocam,
o s�z�n hob�n�z zaten” şekl�nde cevaplar da almış-
tım. Ded�ğ�m g�b�, bu tür tepk�ler�n o dönemler
üstü kapalıydı. Ama 2010’dan sonra ‘kadınların
yer� burası değ�l’ anlayışının açıkça d�le get�r�ld�ğ�-
n� ve as�stan alınacağı zaman açık b�r şek�lde ‘ka-
dınların evde olması lazım, burada değ�l’ den�lerek
kadınların alınmadığını gördük. Ve bunlar sıradan
b�r hale geld�. Örneğ�n KHK’lı kadın akadem�syen-
ler�n büyük b�r çoğunluğu kadın çalışmaları yapan
arkadaşlardı. Bunların h�çb�r�s� tesadüf değ�l. B�r
de Kadın Araştırmaları Merkez�n�n “evc�lleşt�r�l-
mes�” �steğ� söz konusu. Kadın ve toplumsal c�ns�-
yet araştırmaları değ�l, kadın ve a�le araştırmaları
yapılması �sten�yor. Y�ne, “S�z a�leye ve topluma
a�ts�n�z. Hasbelkader buradasınız, bu yüzden de
kend� �ş�n�zle, yan� a�le �şler�yle uğraşın” baskısı
çok var. Bütün bunlara rağmen �st�hdamdak�
bahsett�ğ�m bel�rl� b�r oranı aşmak, tay�n ed�c�
oldu. Bu yüzden ortada çok �k�l� ve karmaşık b�r
durum var. Her şeye rağmen kadın akadem�syen-
ler d�ren�yor ve n�tel�kl� araştırmalar yapmakta da
cesur davranıyorlar.

S�z�n “ataerk�ll�ğ�n end�şes�” �faden�z� de açımla-
mak adına şöyle b�r soru sormak �st�yoruz: Ataer-
k�ll�ğ�n dönüştüğünü düşünüyor musunuz? Ata-
erk�ll�k, bugün kadın haklarının karşısına hang�
formlarda çıkıyor? B�raz öncek� cevabınızdak� 
 

a�le kavramı �le kadının yer�n� tay�n etme çabası,
yen� b�r ataerk� formu g�b� gözüküyor. 

Kadının a�le �le özdeşleşt�r�lmes� b�r yandan yen�,
b�r yandan da çok esk� b�r anlayış. Kadının esas
olarak kend� başına b�r b�rey sayılmayıp a�le �le
özdeşleşt�r�lmes�, ataerk�n�n �lk ortaya çıktığından
ber� mevcut. Tab�� burada sormak lazım, ataerk�l
s�stem derken ney� kasted�yoruz? Toplumda ka-
dınların �k�nc�lleşmes�ne, ez�lmes�ne yol açan ku-
rumları, yapıları, uygulamaları ve tab�� �deoloj�y�
kasted�yoruz. Ama aynı zamanda ataerk�n�n, ta-
r�hsel ve kültürel olarak farklılık gösterd�ğ�n�
görüyoruz. Yan� özü her ne kadar aynı olsa da her
yer� kaplayan tek b�r ataerk�l s�stem yok. Genel
olarak ataerk� kavramını kullandığımızda, erkek
egemenl�ğ�n� ve bunu mümkün kılan s�stem�
bütünüyle kast ed�yoruz ama bu ded�ğ�m g�b�
toplumdan topluma, dönemden döneme farklılık-
lar göster�yor. Örneğ�n Amer�ka B�rleş�k Devletle-
r�’nde ş�md�, esk�den görülmeyen b�r şek�lde,
kadınlara sadece kadın oldukları �ç�n saldıran
k�ş�ler ve gruplar var. Türk�ye'de kadına yönel�k
ş�ddet hâlâ namus, töre vb. kavramlarla gerekçe-
lend�r�lmeye çalışılsa da bunun da değ�ş�me uğra-
dığı görülüyor. Hatırlarsınız b�rkaç ay önce b�r
adam, tanımadığı b�r kadını sadece kadın olduğu
�ç�n kılıçla öldürdü. Erkek ş�ddet� ve c�ns�yetç�l�k
hemen her yerde artıyor. Bunun da neden�, önem-
l� ölçüde erkeklerdek� b�r “erkekl�k azalması” duy-
gusu. Özell�kle y�rm�nc� yüzyılda kadınlar öneml�
kazanımlar elde ett�ler. Ş�md� erkeklerde tuhaf b�r
mağdur�yet duygusu �le b�r h�per erkekl�k anlayışı
üst üste gel�yor; yan� b�r yandan muazzam ş�şk�n
b�r erkek egosu var, d�ğer yandan bu sürekl� yara 

GEÇMİŞİN VE BUGÜNÜN ATAERKİSİ KARŞISINDA FEMİNİZM



alıyor. İşs�zl�k ve yoksulluğun get�rd�ğ� güçsüzlük
�le b�rl�kte kadınların güçlenmes� ve artık ataerk�-
ye �taat etmemes�, erkeklerde b�r mağdur�yet duy-
gusu yaratıyor. B�r tür “hakkı olanın el�nden alın-
dığı” duygusu… Bununla baş edeb�lmek �ç�n ş�dde-
te başvuruyor ve böylece “zeh�rl� erkekl�k” olgusu-
na sarılıyor. Ben her şey� yapab�l�r�m ve aynı za-
manda bunlardan sıyrılab�l�r�m düşünces� var ve
bunun bu kadar açık yaşanması, uygulanması yen�
b�r durum. Ancak bu yen� durumun temel�nde de
z�hn�yet aynı: Kadın ve erkek eş�t değ�ld�r, olma-
malıdır; kadın erkeğe �taat etmel�d�r çünkü kadın
a�leye a�tt�r, a�len�n ahlakını ve şeref�n� erkek
korur ve bu yolda her şey� yapab�l�r. Y�rm� b�r�nc�
yüzyılda, dünyanın hemen her yer�nde ataerk�l
pazarlığın çöktüğünü ve b�r anlamda erkekler�n
esk� güzel günlere dönme özlem� �ç�nde oldukları-
nı görüyoruz, ne var k� bunun madd� b�r temel� ve
meşru�yet� yok. Böylel�kle de ş�ddet gündeme gel�-
yor. Meşru otor�te kullanılamadığında da�ma ş�d-
det gündeme gel�r.

Son olarak s�z�n akadem�k çabanızın ardında du-
ran nedenler� merak ed�yoruz. Fatmagül Berk-
tay’ı kadın çalışmalarına �ten temel mot�vasyon
ne �d�?

Ben ortaokul ve l�se yıllarımdan �t�baren felsefe �le
�lg�lenen b�r �nsandım. L�se dönem�mde de, b�r
anlamda, kend�l�ğ�nden fem�n�st �d�m. S�mone de
Beauvo�r’ı keşfetm�şt�m. Dönem�n toplumsal ve
madd� koşulları sebeb�yle Türk�ye’de sol ve sosya-
l�st düşünce çok öneml�yd� ve ben de l�seden �t�ba-
ren o düşünce �çer�s�nde şek�llend�m d�ye düşünü-
yorum. Ş�md� ger�ye baktığımda, ben de tüm 
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gençler g�b� eş�tl�k ve özgürlük arıyordum. Türk�-
ye’de toplumu değ�şt�rmek ve toplumdak� eş�ts�z-
l�kler� ortadan kaldırmak, kend� özgürlük arayışı-
mız �le �ç �çe geçm�şt�. B�rçok genç g�b� ben de
solcu oldum ve hâlâ öyle olduğumu düşünüyorum.
Sol hareket�n de tıpkı Türk�ye’dek� modernleş-
mec�, cumhur�yetç� büyük babalarımızda olduğu
g�b� ataerk�l önyargılar ve c�ns�yetç� z�hn�yet yapı-
sında olduğunu zamanla keşfett�m. Nasıl k� on
sek�z�nc�, on dokuzuncu yüzyılda kadınlar b�r
yandan doğal haklar teor�s�n� ve �nsan hakları
teor�s�n� ben�ms�yorlar ama kend�ler�n�n bu ay-
dınlanmanın ve �nsan kapsamının �çer�s�ne g�rme-
d�kler�n� fark ed�yorlar; b�z de buna benzer b�r
sürec� yaşadık. Ben S�yasal B�lg�ler Fakültes�nde o
kadar �nsan hakları ders� aldım fakat h�çb�r zaman
aklıma “Kadın �nsan mıdır?” sorusu gelmed�
çünkü doğal olarak her halde öyled�r d�ye düşünü-
yordum. Bunun maalesef böyle olmadığını yaşa-
yarak anlamak, ben�m �ç�n travmat�k b�r deney�m
oldu. Aynı zamanda eş�tl�k, özgürlük arayışı g�b�
anlam arayışı da ben�m hayatımda çok öneml�.
İşte olup b�ten� anlamak, anlamlandırmak �ht�ya-
cıma fem�n�st teor� karşılık verd�. Fem�n�st teor�y�
yen� hal�yle 80'lerde keşfett�m ve bu alan ben�m
�ç�n b�rçok bakımdan çok heyecan ver�c�yd�.
Çünkü fem�n�st teor� hak�katen rad�kal, değ�şt�r�c�
ve dönüştürücü b�r teor�k açılım. Türk�ye’n�n de-
mokrat�kleşme sorunsalıyla meşgul b�r s�yaset
b�l�mc� ve fem�n�st olarak prat�kle �ç �çe olarak
teor�yle uğraşmak kafamdak� b�rçok soruyu açıklı-
ğa kavuşturmamı sağladı. 
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TOPLUMSAL CİNSİYETİ HALKBİLİMCİ
PERSPEKTİFİNDEN OKUMAK

Prof. Dr. Gül�n ÖĞÜT EKER �le Röportaj

ev� �se t�carî �l�şk� mekânı olarak gören anlayışlar
mevcuttur. Bunların yanında Ant�k Yunan’da da,
a�le re�s�n�n hem evl�l�k hem de eş üzer�nde mut-
lak söz sah�b� olduğu ‘genos’; Romalılarda ‘gens’;
Slavlarda �se a�ledek� en büyük k�ş�n�n, d�ğer a�le
üyeler�n� köles� g�b� kullandığı ve kolekt�f mülk�yet
hakkına dayalı ‘zadruga’ den�len a�le t�pler� bulun-
maktadır. Bütün bu a�le t�pler�ne kültürel ve top-
lumsal açıdan bakıldığında, Türk a�le t�p� bunların
h�çb�r�s�ne benzemez. Türk a�les�, anne ve baba-
nın her �k�s�n�n de varlık alanı oluşturarak düşün-
ces�n�n önemsend�ğ�, �ş bölümü yapıldığı ve so-
rumlulukların paylaşıldığı b�r a�le t�p�d�r. Pek çok
kültürde olduğu g�b� Türk a�le yapısının köken�n-
de de ataerk�ll�k vardır; ancak, daha öncek� dö-
nemlerde anaerk�ll�ğ�n �zler� de mevcuttur. 
Türk a�le t�p�, babanın mutlak ve tek hâk�m olduğu
pederşahî değ�l, pederîd�r.¹ Bunun örnekler�n�
yazılı Türk kaynaklarından vereb�l�r�z. Mesela
b�l�nen en esk� kaynaklardan olan Orhun Ab�dele-
r�’nde “Tanrı, Türk halkı yok olmasın d�ye, m�llet
olsun d�ye babam İlter�ş Kağanı (ve) annem İlb�lge
Katunu [(d�ğer Kök (Türkler�n)] üzer�nde tutup
tahta oturtmuş/(tu) şüphes�z.” �fadeler�n� görürüz.
Bu �s�mler b�z�m �ç�n çok öneml�d�r, h�çb�r�s� tesa-
düfî değ�ld�r. ‘İlter�ş’, �l�n yönet�c�s� ve düzenleyen
yetk�l�s�; ‘İlb�lge’ �se, �l�n âl�m�, b�lges� ve f�k�r da-
nışılan k�ş�s� demekt�r. Burada d�kkat ed�lmes� ge- 

Davet�m�z� kabul ett�ğ�n�z �ç�n çok teşekkür ede-
r�z. S�z� ağırladığımız �ç�n mutluluk duyuyoruz.

B�l�msel merak peş�nden koşan genç müteşebb�s-
lerle f�k�r teat�s�nde bulunmak da ben�m �ç�n çok
mutluluk ver�c�.

Toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ� tartışmalarında gün-
deme get�r�len konulardan b�r�s� de “geleneksel
Türk a�le yapısı”. Bu �fade belk� artık b�r “retor�k”
olarak tartışmalardak� varlığını sürdürüyor. “Ge-
leneksel Türk a�le yapısı”na ışık tutmak �ç�n şu
soruyu sormak �st�yoruz: Genel olarak Türk tar�-
h�ne baktığımızda Türk a�le yapısında değ�şme-
yen, dey�m yer�ndeyse “tözsel” olan özell�kler
tesp�t edeb�l�yor muyuz?

Türk a�le s�stem�ndek� asl� ve vazgeç�lmez, yan�
tözsel özell�kler� ele alab�lmek �ç�n öncel�kle fotoğ-
rafın bütününü göreb�lmek gerek�r. Tümdenge-
l�m Yöntem�’yle daha b�l�msel ve n�tel�kl� anal�z
yapab�lmek �ç�n de, a�le kurumunun çeş�tl� kültür-
lerde farklı �deoloj�ler tarafından nasıl ele alındığı-
na bakmak doğru olacaktır. İnsanlık kültür tar�-
h�nde a�le kavramı, pek çok felsefec�, halkb�l�mc�
ve sosyolog tarafından farklı �deoloj�ler ve bakış
açılarıyla ele alınmıştır. Bu bakış açıları �çer�s�nde,
evl�l�ğ� sadece c�nsell�k; kadın ve erkeğ�n yaşadığı 

Röportör: Suat Kutay KÜÇÜKLER
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¹ Pederî a�le: ‘Baba soylu’ anlamına gelen pederî a�le, kadının erkekle b�rl�kte a�le �ç�nde alınan kararlarda hak sah�b� olduğu a�le t�p�d�r.
Pederşahî a�le: ‘Baba üstün’ anlamına gelen pederşahî a�lede tek egemen, erkekt�r.



Türk a�le s�stem�ndek� asl� ve vazgeç�lmez �lk
özell�k, ‘büyüğe hürmet ve saygı’dır. Türk kültür
kodları �çer�s�nde, yüzyıllar önces�nden günümü-
ze aktarılan en temel değerlerd�r bunlar... D�rse
Han Oğlu Boğaç Han H�kâyes�’nden örnek verecek
olursak, Boğaç Han, çok büyük meşakkatlerle
sah�p olunan b�r çocuktur. Boğaç Han; D�rse
Han’ın, bütün Oğuz beyler� huzurunda çocuk
sah�b� olamadığı �ç�n “Tanrının kargışladığını
(lanetled�ğ�n�) b�z de kargışlarız.” denerek örfî
hukukta sosyal normların en ağır yaptırımı olan
‘toplum önünde teşh�r ed�lme’ cezasına maruz kal-
ması sonrasında eş�yle f�k�r teat�s� �ç�nde buluna-
rak “Aç görürsen doyur, çıplak görürsen donat.
Ağzı dualının hayır duasıyla, Allah b�ze b�r çocuk
vere.” öğüdünü eyleme geç�rmes� sonrasında ka-
vuşulan çok kıymetl� b�r evlattır. Bu kadar zorluk
sonrasında doğan Boğaç Han, D�rse Han’ın aklına,
40 y�ğ�d� tarafından n�fak sokulması sonrasında,
b�zzat babası tarafından öldürülmeye çalışılır. Bu-
rada algıda seç�c�l�kle d�kkat etmem�z gereken un-
sur, D�rse Han �ç�n herkesten kıymetl� olan oğlu-
nun, ‘büyüklere  saygısızlık ett�ğ�’ zannıyla ölüm
cezasına maruz bırakılab�lmes�d�r. Büyüklere du-
yulan saygı ve hürmet (atalar kültü), zorlukla elde
ed�len tek oğuldan daha kıymetl�d�r. Dede Korkut
K�tabı, yazıya geç�r�lme tar�h� on dördüncü yüzyı-
lın sonu on beş�nc� yüzyılın başı olsa da, çok daha
esk� dönemlere sek�z�nc�, dokuzuncu yüzyıllara a�t
b�r eserd�r... Okurlarımızın aklına “Türk yazılı
kaynaklarında mutlak var olan saygı, sadece o
dönemde m� söz konusuydu, modern dönem Türk
a�le yapısından kalktı mı?” mea�l�nde b�r soru gele-
b�l�r. Toplumların kültürel hafızaları olan gelenek-
ler, durağan özell�klere sah�p değ�ld�r; �nsanların 

reken husus, yukarıdak� tar�hî �fadelerde l�der
konumunda bulunan erkeğ�n, eş�yle b�rl�kte hare-
ket etmes� ve eş�ne değer vermes�d�r. Kağan g�b�
toplumsal statü en anlamında en üst konumda
olup ‘�kt�dar’ı s�mgeleyen b�r erkeğ�n, hatun konu-
mundak� eş�n� el�nden tutarak tahta oturtmadan
devlet �şler�ne başlamaması, o dönem toplumsal
c�ns�yet algısı açısından öneml� b�r ver�d�r. Orhun
Ab�deler�’ndek� kadın ve erkek arasındak� uyum ve
değer vermey�, d�ğer yazılı kaynaklarda da göreb�-
l�yoruz. Örneğ�n Uygur eserler�nden Irk B�t�g’te
“Ögüm öt�n alayın, kangım sabın tınglayın, t�p
kelm�şt�r”' �fades� geçer. Türk�ye Türkçes�yle söy-
leyecek olursak “Oğlu annes�ne öfkelen�p kaçtık-
tan sonra anamın öğüdünü alayım, babamın söz-
ler�n� d�nleyey�m d�ye (ger�) geld�.” Bu cümle b�ze,
a�len�n değerler eğ�t�m�nde yalnızca erkeğ�n mut-
lak söz sah�b� olmayıp anne ve babanın b�rl�kte var
olduğunu göstermekted�r. Türk a�le düzen�nde
anne ve babanın çocuklarının eğ�t�m�nde b�rl�kte
rol aldıklarını, Dede Korkut H�kâyeler�’nde (Boy-
ları) çok daha net görüyoruz. Dede Korkut’tak� a�le
kavramını anal�z ederken, Türk a�les�nde bulunan
asl� unsurlardan bahsetmek yer�nde olacaktır: 
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1986 yılında Hacettepe Ün�vers�tes� Türk D�l�
ve Edeb�yatı Bölümünden mezun oldu. 1990
yılında Türk D�l� ve Edeb�yatı Anab�l�m
Dalında Türk halkb�l�m� alanında “Karaören
Köyü Folkloru” adlı çalışmasıyla yüksek
l�sansını, “Karakeç�l� Türk Düğünü” başlıklı
tez�yle �se doktorasını b�t�rd�.
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bulmak ve kal�tel� sosyal hayat yaşayab�lmeler�n�
sağlayab�lmek �ç�n kurulmuş b�r b�l�m dalıdır.
‘Yalnızlaşan yaşlı toplum’ ve ‘n�tel�k-l�/n�tel�ks�z
toplum yaşlanması’, modern dünyanın en büyük
sorunlarından b�r�d�r. Yalnız ve yaşlı nü-fusun
�vme kazanarak arttığı Batı toplumlarında,
f�z�ksel ve duygusal yalnızlığa mahkûm bırakılan
yaşlılar, hayatın �ç�nde varlık alanı oluşturab�lmek
�ç�n ‘müze/k�l�se g�b� sosyall�ğ�n yoğun olarak
yaşandığı mekânlarda gönüllü olarak çalışmakta,
konser salonlarının müdav�m� olmakta ve dünyayı
gezmekted�rler. Dünyayı gezen Batı kültürüne
mensup k�ş�ler�n yaş ortalamaları �ncelend�ğ�nde,
�ler� yaştak� b�reyler�n çoğunlukta olmasının sebe-
b� de budur. Özell�kle Kuzey Avrupa ülkeler�ndek�
yaşlılar, öyles�ne yalnız ve bakıma muhtaçlardır
k�, beled�yeler gençler �le yaşlıların b�rl�kte
olab�leceğ� organ�zasyonlar düzenlemekted�rler.
Çoğunlukla, Paskalya ve Noel g�b� sınırlı
etk�nl�klerde hatırla-nan a�le büyükler�, ayda yılda
b�r telefonla aranma ya da z�yaret ed�lmeyle ‘a�leye
bağlanarak güven �ç�nde yaşayamadıkları �ç�n’,
evler�nde haftalar/ aylar sonra tem�zl�kç�ler�
tarafından ölü olarak bulunmaktadırlar. Türk
kültüründe de gen�ş a�le t�p�n�n yer�n� çek�rdek
a�le almakla b�rl�kte, �st�s-na� durumlar har�ç, a�le
büyükler� uzun sürel� yanızlığa mahkûm bırakıl-

değ�şen ve gel�şen �ht�yaçlarına göre değ�ş�m gös-
ter�r. Bu m�nvalde saygı geleneğ�, hâlâ çok temel
b�r unsur olarak Türk kültüründe bugün de varlı-
ğını sürdürür. Batı kültürüne geld�ğ�m�z zaman,
genelleme yapmak b�l�msel açıdan doğru olma-
makla b�rl�kte, mevcut örneklere bakıldığında mo-
dernl�ğ�n ‘yalnızlık ve b�reysell�k’ anlamına geld�ğ�
görülür. Kültürel açıdan farklılıkların o ülkey�
nasıl etk�led�ğ�n� buradan da anlayab�l�r�z. Kültü-
rel farklılıklar, yaşlılara ver�len değer� ve duyulan
saygıyı etk�lemekted�r. 21. yüzyıl dünyasının en
temel vazgeç�lmez� olarak kabul ed�len moder-
n�zm, bu bakış açısıyla en çok orta yaş üstü �nsan-
ların hayatlarında ş�ddet� çok yüksek depremler
meydana get�rmekted�r.
Modern�zm�n en bel�rg�n özell�ğ�, �nsan �l�şk�ler�n-
dek� ‘bağlanma duygusu’nu zayıflatarak bunun
bedel�n�, ‘yalnızlık’la ödetmes�d�r. Sosyal varlık
olan �nsan �ç�n ‘bağlanma’, b�r a�leye/gruba a�t
olmanın, ortak değerlerden beslenerek varlık alanı
oluşturmanın vazgeç�lmez unsurudur. Bu sebeple,
b�r�m olarak en küçük, güç olarak en büyük sosyal
grup olan a�le, �nsanları yalnızlıktan kurtarır, lü-
zumsuz end�şelerden arındırarak güven duygusu
�ç�nde yaşamasına sebep olur. Modern dünyanın
get�rd�ğ� ‘b�reysell�k’, büyük a�le t�p�n�n yer�n�
çek�rdek a�leye bırakarak ‘anneanne/babanne/de-
de’y� arka plana �tmeye ve yalnızlaşmalarına sebep
olmaktadır. Batı toplumlarının kültürel belleğ�n�n
merkez�nde olan b�reysell�k, toplum sağlığı sorU-
nu olarak ‘ger�atr�’ d�s�pl�n�n�n ortaya çıkmasına
ves�le olmuştur. 65 yaş ve üstü �nsanların yaşam
kal�teler�n� artırmak, duygu durumlarının önem�-
n� vurgulamak, f�z�ksel, b�l�şsel ve ruhsal sağlık
sorunlarına çözüm 

İsveç’te Uppsala Ün�vers�tes�nde m�saf�r öğret�m
üyes� olarak görev yaptı. UNESCO Türk�ye M�ll�
Kom�syonu Somut Olmayan Kültürel M�ras İht�sas
Kom�tes� ve Kanun Kom�syonu üyes�d�r. 2009
yılında Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu
tarafından, Türk Halk Kültürüne H�zmet Ödülü’ne
layık görülmüştür. 
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maz. Örneğ�n Türk kültüründe anneanne/
babaanne ve dedeler�n temel m�syonu, torun bak-
maktır; eğer bakacak güçler� yoksa da çocuk bakı-
cısının yanında ona nezaret etmekt�r. Yalnız yaşa-
yan a�le büyükler� olsa b�le, hemen her gün telefon
etme, sık sık z�yaret etme, hafta sonu ya da uzun
tat�llerde büyükler� çek�rdek a�len�n yanına get�r-
me g�b�, a�le büyükler�ne ‘yaşama amacı ve sev�nc�’
veren çözümler üret�l�r. Bu kıyaslamalara baktığı-
mızda Türk kültüründe a�len�n ve a�leye göster�len
hürmet�n geçm�şten bugüne asl� olarak devam
eden en temel unsurlardan olduğunu görmek
mümkündür. 
Türk a�le s�stem�ndek� asl� ve vazgeç�lmez �k�nc�
unsur �se ‘ben d�l�’ yer�ne ‘b�z d�l�’n�n hâk�m olma-
sıdır. B�r başka �fadeyle, b�reysell�k (‘ben’ olarak
anne/baba/çocuk) değ�l, a�tl�k (a�le olarak ‘b�z’)
duygusunun ön planda yer almasıdır. Sosyal varlık
olan �nsan �ç�n a�tl�k duygusunun ne kadar önem-
l�, vazgeç�lmez ve hayatî olduğunun çarpıcı gös-
terges� olarak yukarıda anlattığımız ‘a�le büyük-
ler�’ mefhumu yanında, yemek kültürü de çok
öneml� b�r m�syona sah�pt�r. Örneğ�n ‘masa’, Türk
kültüründe a�le üyeler�n�n b�r araya gel�p acı ya da
mutluluğu paylaşması, a�tl�k h�ssederek sohbet et-
mes� �le ‘sofra’ olur. Masa, eşya-�nsan �l�şk�s�nde,
etrafında oturan �nsanların sohbet�, paylaşımları
ve ruh hâl�yle f�z�ksel b�r objeden b�l�şsel ve ruhsal
zeng�nl�ktek� sofraya dönüşür. Türk restoranlar-
dak� masaların büyüklüğü �le Avrupa’da, Amer�-
ka’da veya Uzak Doğu’da yer alan masaların kü-
çüklüğünü göz önünde bulundurarak topluluğa a�t
olma �le b�reysell�k düşünceler�n� gözlemleyeb�l�-
r�z. Bunu, d�z� ve f�lmlerde b�le göreb�l�r�z. Yaban-
cı f�lm ve d�z�lerde b�reyler farklı zamanlarda
yalnız yemek yerken Türk f�lm ve d�z�ler�nde ak-

şam yemekler�nde tüm a�len�n b�r araya geld�ğ�n�
görürüz. Bu şek�lde ‘ruhsuz nesne masa’, ‘ruh
barındıran a�le sofrası’na dönüşür ve bu sofra da
üzüntünün paylaşılarak azaltıldığı, mutluluğun
paylaşılarak artırıldığı b�r sosyalleşme mekânı
olur. Türk kültürü ve ve İslam felsefes�ndek�
“M�saf�r, kısmet�yle gel�r.”, “Veren el, alan elden
üstündür.” ve �kram geleneğ�n� de, bu a�tl�k
h�ss�n� arttırır. 
Türk kahvaltıları, ‘b�z d�l�’n�n en d�kkat çek�c� ör-
nekler�nden b�r�d�r. Batı kültürünün b�r kruvasan
ve kahveden ya da b�r tabak mısır gevreğ�nden
oluşan, hızlıca yen�l�p kalkılan kahvaltı masasını
yanında, özell�ke hafta sonu yapılan Türk kahval-
tılarındak� zeyt�n/peyn�r çeş�tler�nden tereyağı ve
reçele, yeş�ll�klerden sucuklu yumurta/menemen/
börek g�b� sıcak sunumlara, s�m�t/açmadan tah�n-
pekmeze kadar (Batı �nsanının gözünde ‘b�r kaç
a�len�n doyacağı’) zeng�n kahvaltı çeş�tler�, sohbet-
ler�n de zeng�nleşmes�ne ves�le olmaktadır. B�r
başka örnek de Türk kültüründek� ‘tencere yeme-
ğ�’ geleneğ�d�r. Batı tarzı beslenmey� oluşturan,
çok kısa sürede hazırlanana kızartma/haşlama et
ve sebzen�n yanında pek çok sebzen�n soyulup
doğranması ve p�ş�r�lmes�yle meşakkatle yapılan  
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Bunu yazılı ve sözlü b�rçok kaynaktan örneklerle
açıklayab�l�r�z. Söz konusu uyum, saygı ve hür-
metle b�rl�kte gel�r. Göktürk Ab�deler�nde “Ç�n
m�llet� sahtekar ve h�lekar olduğu �ç�n, büyük
kardeş� küçük kardeşe düşürdüğü �ç�n…” �fadeler�
vardır. Türk d�l varlığındak� a�le ve akrabalık �le
�lg�l� kel�meler�n çokluğu da, bu uyumun en önem-
l� göstergeler�nden b�r�s�d�r. B�r kültürde hang�
kel�me grubunda çoğunluk var �se o kel�me grubu-
nun �çer�s�ndek� eylemler, değer yargıları ve
düşünce s�stem� o toplumda çok rağbet görüyor
demekt�r. Örneğ�n den�ze kıyısı olan b�r ülkede
den�zc�l�k �le �lg�l� kel�meler çok fazladır; ama,
aks�ne, kıyısı olmayan b�r ülkede den�z �le �lg�l� bu
kadar gen�ş b�r kel�me dağarcığı yoktur. Bu yüz-
den esk� Türk yazıtlarında gördüğümüz akrabalık-
la ve a�le �le �lg�l� ter�mler�n fazlalığı da, geçm�şten
bugüne Türk kültüründe, a�le s�stem�n�n ne kadar
öneml� olduğunu b�r kere daha göster�r. Ayrıca bu
uyum ve aheng�n �çer�s�nde, âdeta yazılı olmayan
hukuk kuralları da vardır. Türk a�les�, Halkb�l�m�
term�noloj�s�nde ‘sosyal norm’ olarak
adlandırdığımız töre/‘örf/ âdet/gelenek/görenek-
ler’ ertafında oluşan toplumsal (örfî) hukuk s�ste-
m� üzer�ne kuruludur. Örneğ�n Mete Han, babası-
nı töreye uymadığı �ç�n öldürmüştür. Dolayısıyla
Türk a�le s�stem�nde, hem d�nî hem geleneksel
normlar çok bel�rley�c� ve geleceğ�n tem�natı
olarak görülür.
Türk a�le s�stem�ndek� asl� ve vazgeç�lmez en
öneml� son unsur �se ‘namus ve mahrem�yet’t�r.
Batı tandanslı d�z� ve f�lmlerde kahramanlar çırıl-
çıplak görüneb�l�r (İng�l�z Kral�yet A�les�’n�n anla-
tıldığı The Crown d�z�s�nde, geleceğ�n Kral�çes� II.
El�zabeth’�n eş� olan Prens Ph�l�p’�n Büyük Br�tan-

tencere yemekler� de ‘b�z d�l�’n�n b�r yansımasıdır.
Tencere yemeğ�n�n tüket�lmes� �ç�n, k�ş�ler�n
b�reysell�kten arınıp sosyalleşmes� ve ‘b�z d�l�’n�n
konuşulduğu sofra etrafında b�rleşmes� gerek�r. 
Türk a�le s�stem�ndek� asl� ve vazgeç�lmez üçüncü
unsur �se, ‘geleneksel b�lg� ve tecrübe belleğ�’d�r.
B�l�yoruz k� eğ�t�m, ‘alaylı ve mektepl�’ olmak üze-
re �k� çeş�tt�r. Alaylı eğ�t�m�n get�rd�ğ� b�lg�ye,
‘geleneksel b�lg�’ d�yoruz. Gündel�k prat�kler�n
aktarılması �le oluşan bu geleneksel b�lg�y� ‘tecrübe
belleğ�’ olarak adlandırıyoruz. Bu b�lg�ler, modern
dönem de dah�l olmak üzere mutlaka b�r şek�lde
Türk toplumunda büyükler�n yaşam tecrübeler�n-
den yen� nesle aktarılıyor. Bu da Türk a�les�n�
koruyan en temel unsurlardan b�r�s� olarak varlığı-
nı devam ett�r�yor. “Batı kültüründe bunu neden
az görüyoruz?” d�ye düşünürsek öncek� maddede
de bahsett�ğ�m�z b�reysell�k, yalnızlık, kend� ka-
rarlarını vermede ben merkezl�k g�b� faktörler, bu
b�lg� aktarımını azaltıyor. Fakat y�ne de h�ç olma-
dığını söylemek ne b�l�msel ne de güven�l�r olur.
Noel, paskalya g�b� bayramlarda b�r araya gelen
a�leler sınırlı düzeyde de olsa, kültürel b�lg� aktarı-
mı yapmaktadırlar. 
Türk kültüründe, a�ley� b�r arada tutan en öneml�
unsurlardan dördüncüsü de ‘ahenk ve uyum’dur. 

1988 yılından ber� Hacettepe Ün�vers�tes� Türk
Halkb�l�m� Bölümünde ders vermekted�r.
Yayımlanan çok sayıda makales�n�n yanında "İnsan
Kültür M�zah: Eğlence Endüstr�s�nde Tüket�m
Nesnes� Olarak M�zah" başlıklı b�r k�tabı da
bulunmaktadır.
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ya Kralı VI. George’n�n karşısında anadan doğma
göründüğü sahne g�b�); adeta porno düzey�nde
seks sahneler� kullanılab�l�r, karakterler b�rb�rler�-
ne aşk hayatlarını ve c�nsel performanlarını bütün
ayrıntılarıyla anlatab�l�r;  c�nsell�kle �lg�l� müsteh-
cen espr�ler sunab�l�r ya da ev�n çocuğu “Baba, an-
nemle seks yaparken b�raz daha az ses çıkarın, �z-
led�ğ�m f�lmdek� konuşmaları duyamıyorum s�z�n
yüzünüzden!” şekl�nde s�temde bulunab�l�r. Dün-
ya kültürler� üzer�ndek� değer yargılarının farklı-
lıkları boyutunda, Türk kültüründek� ‘c�nsell�k’ ve
beraber�nde gelen ‘mahrem�yet’ duygusu Türk
�nsanının ‘kırmızı ç�zg�ler�’n�n başında gel�r. A�le
�çer�s�nde, başta c�nsell�k olmak üzere pek çok
konu ve yaşanan sorunlar “Kol kırılır, yen �ç�nde
kalır.” z�hn�yet� �le dışarıya göster�lmez. A�le üye-
ler� ya da arkadaş sohbetler�nde c�nsell�k, k�ş�n�n
ve a�len�n mahrem alanına saldırı olarak görüldü-
ğü �ç�n yer almaz. A�le �ç�nde tesadüfen/yanlışlıkla
tanık olunan c�nsell�kle �lg�l� yaşanmışlıklar, gör-
mezden gel�n�p d�le get�r�lmez. A�le büyükler�yle
oturan evl� ç�ftler�n c�nsel b�rleşme sonrasında
aldıkları duş ve ıslak saç b�le, t�t�zl�kle g�zlenmeye
çalışılır. Örneğ�n, Anadolu’da köy ve kasabalarda
yen� gel�n�n odasının �ç�ndek� b�r dolapta banyo
vardır. Bu da yen� evl� ç�ft�n c�nsel b�rleşme
sonunda abdest almak �ç�n dışarıya çıkmamaları,
kend� mahremler�n� korumaları gerekt�ğ�n�n
gösterges�d�r. 
Türk a�le yapısındak� namus ve mahrem�yet has-
sas�yet�n�n bugünle var olan b�r değer olmadığını,
gelenek aktarımı �ç�nde esk� Türklerden günümü-
ze aktarıldığını, y�ne yazılı kaynaklarımızdan
Dede Korkut'tan örnekle anlatalım. Salur Kazan’ın
Ev�n�n Yağmalandığı Boy’da (h�kâyede), Kazanoğ-
lu Uruz’la b�rl�kte annes� Uzun Boylu Burla Hatun 

ve annes�n�n kırk �nce bell� kızı da kaçırılmıştır.
Türk kültüründe, b�r Türk hanının/hakanının eş�-
n�n kaçırılması ve kaçırılan eş�n düşmana �çk�
sunması, düşman �ç�n âdeta o beyl�ğ� almak ve
Türk hakanı �ç�n de hem a�le namusunun hem de
Türk beyl�ğ�n�n y�t�r�lmes� demekt�r. Bu yüzden
h�kâyede, düşmanın kaçırma eylem� sonrasında
“Hang�n�z Uzun Boylu Burla Hatun?” d�ye sorul-
duğu zaman, kırk �nce bell� kızdan “Uzun Boylu
Burla Hatun ben�m!” sesler� yüksel�r. Oğuz toplu-
munun en y�ğ�t ve büyük bey� olan, düşmana
korku salan Salur Kazan’ın eş� Uzun Boylu Burla
Hatunu bulmak �steyen düşman, “Uruz’u �k�
küreğ�nden çengele takın, kıyma kıyma ak et�nden
çek�n, kara kavurma ed�p kırk bey kızına �let�n,
k�m k� yed� o değ�l k�m k� yemed� o Kazan’ın hatu-
nudur, çek�n döşeğ�m�ze get�rel�m, kadeh sundu-
ralım.” d�yerek Uruz’u öldürmey� planlar. Bu planı
öğrenen Uzun Boylu Burla Hatun, Uruz’a “Oğul,
sen�n et�nden y�yey�m m�, yoksa p�s d�nl� kaf�r�n
döşeğ�ne g�rey�m m�, baban Kazan’ın namusunu
lekeletey�m m�? N�ce dey�m oğul hey?” şekl�ndek�
seslen�r. Uruz’un “Ağzın kurusun ana, d�l�n çürü-
sün ana. Ana hakkı, Tanrı hakkı olmamış olsaydı
kalkarak yer�mden doğrulaydım, yakan �le boğa-
zından tutaydım, kaba ökçem altına ataydım...”
sözler�yle başlayıp “Bu nasıl sözdür? Sakın kadın
ana, ben�m �ç�n ağlamayasın, bırak ben� kadın
ana. Onlar b�r yed�ğ�nde sen �k� ye, sen� kaf�rler
b�lmes�n duymasın... Babam Kazan’ın namusunu
lekeleyemes�n.” d�ye tamamladığı öfke dolu anla-
tım da Türk kültüründek� namus kavramının b�r
gösterges�d�r. Oğulun her zaman bulunacağını;
ama eş�n, o beyl�ğ�n bekâsı ve namusu olduğunu
ve bu sebeple de asla açığa vurulmamasını gerekt�-
ğ�n� çok sert b�r söylemle d�le get�r�r. Yukarıda 
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saydığımız bu unsurlar, zaman �çer�s�nde değ�ş�m
ve dönüşüme uğrasa da, geçm�şten bugüne Türk
a�le yapısının temel taşlarını oluşturur.

“Yazılı Kaynaklarda Türk A�les�” başlıklı makale-
n�zde Türk a�le yapısının ataerk�l m� yoksa anaer-
k�l m� olduğu yönündek� tartışmaları da ele alı-
yorsunuz. Bugüne baktığımızda Türk a�le yapısı-
nın daha z�yade ataerk�l olduğu yönünde görüşler
var. S�ze göre, bugünkü Türk a�le yapısının konu-
munu nasıl değerlend�rmel�y�z?

İnsanlık kültür tar�h�, er�l c�ns tarafından er�l söy-
lemle yazılmıştır. Bu yüzden de, ataerk�l hâk�m�-
yet�n bütün dünyada yaygın olduğu görülmek-
ted�r. Bununla b�rl�kte, ataerk�l kavramının ortaya
çıkmasından önce bazı toplumlarda anaerk�ll�ğ�n
�zler�n� göreb�lmektey�z. Türk kültüründek�
kadınla �lg�l� kavramların fazlalığı; Abdülkad�r
İNAN, Bahadd�n ÖGEL, Emel ESİN, M�rcae
ELIADE, Jean-Paul ROUX g�b� araştırmacıların
m�lattan öncek� dönemlerle �lg�l� yapılan kazı
araştırmalarından aktardıkları ver�ler, anaerk�ll�-
ğ�n, Türkler�n ana vatanı olan Türk�stan’da, d�ş�l
c�ns�n keşf�, üret�m� ve ürünü olan tarıma dayalı
hayat düzen� (çok küçük ölçekl� de olsa) �ç�nde var
olduğuna �şaret etmekted�r. Esk� Türk �nançların-

dak� ‘ateş ve ocak kültü’, ‘od ana/ateş ana’, a�len�n
devamını/soyun sürmes�n� �fade eden ‘a�le ocağı’
kavramları, ‘ateş ana’ya atfed�len kuds�yet, Altay
Türkler�nde d�ş�l olan ateş �yeler�, Ana Maygıl
(Ulus Anası), Akene (Ak Ana), kutsal olan ateş�n
varlığının kadın aracılığıyla devam ett�r�lmes�, ay-
nı kandan olanlarla c�nsel b�rl�ktel�k yasağı, Türk
kozmoloj�s�ndek� Zuhal Yıldızı, Zühre Yıldızı g�b�
�s�mlend�rmeler, kadın şamanlara atfed�len kut-
sallık, erkek şamanların kadın aksesuarları taka-
rak kadın ses�n� takl�t etmeler� g�b� özell�kler Esk�
Türk topluluklarındak� anaerk�ll�ğ�n yansımaları-
dır. Türk m�toloj�s�nde Ak Ana, Tanrı Ülgen’e son-
suz sulardan gel�p yaratma emr� veren; Umay Ana,
kadınları ve çocukları koruyan; Asena, yol göste-
ren; Ayzıt �se, güzell�k s�mges� �lahelerd�r. Y�ne
Oğuz Kağan Destanı’nda, Oğuz Kağan’ın �lk eş�
karanlığı yararak gökten ışıkla gelen, �k�nc� eş� de
kutsal ağaçtan doğan �nsan üstü varlıklardır.
Göktürklerde ve Uygurlarda hatun �le han, devlet
�şler�nde b�rl�kte söz sah�b�d�rler. Orhun K�tabele-
r�’nde de “hakan ve hatunun buyruğu �le...” �fade-
ler� yer alıyor. Hatta hakan, çeş�tl� ves�lelerle
memleket�nden ayrıldığında, gelen m�saf�rler�n
�aşe ve �bates�nden hatun sorumludur Tüm bunla-
rın temel�nde kadınların kutsallığı yatmaktadır;
çünkü, ‘doğurma’ özell�ğ� kadındadır. Aynı za-
manda, �nsan gücünün tamamen f�z�kî güce
dayandığı dönemlerde erkekler arasındak� müca-
delede akan ‘kan’, o erkeğ� öldürüyor; fakat, ka-
dında her ay akan kan, kadını öldürmüyor. Dola-
yısıyla bu anlamda erkeğ� öldüren kan, kadına
kutsallık kazandırıyor. Aynı zamanda o kandan,
kadının beden�nden nesl� devam ett�recek yen� b�r
canlı meydana gel�yor. İlerleyen dönemlerde, top-
lumsal c�ns�yet açısından �kt�dar, erk, mülk�yet, 

TOPLUMSAL CİNSİYETİ HALKBİLİMCİ PERSPEKTİFİNDEN OKUMAK



74bahar, 2022

hayvan ehl�leşt�rme, avcılık g�b� unsurların konuya
müdah�l olmasıyla, kadına atfed�len kutsallık fark-
lı noktalara ulaşıyor.  
Aslında her konuda olduğu g�b� bu konuda da
‘Oryantal�zm’ ve ‘değers�zleşt�r�len ötek�’ kavram-
larını unutmamamız gerek�yor. Oryantal�zm ve
ötek� kavramları, temel duyguları, algıları ve
yaklaşımları çok etk�l�yor. Batılıların Doğu �le �lg�l�
kend� varsayımlarından hareketle ütop�k olarak
kurdukları hayaller ve Batı dünyasının çıkarlarına
uygun ç�z�len sınırlar vardır. Doğu kültürler�n�n
m�st�s�zm�, Batı’ya her zaman cezbed�c� ve egzot�k
gelm�şt�r. Aydınlanma Dönem�’n�n ‘akılcılığı’ �le
Rönesans ve Reform Dönemler�’nde her ‘�nanç’ ve
‘keşf�’ tüketen Batı, ‘vahş�’ ‘barbar’ ve ‘bak�r’ gördü-
ğü Doğu’da ‘kölel�k’, ‘m�ras’, ‘materyal�st z�hn�yet
karşısında yok ed�len manev�yat’, ‘aldatma’, ‘çıkar
söz konusu olunca her yolun mübah görülmes�’,
‘�şgal’, ‘sömürge’, ‘ayrımcılık’, ‘d�n� reddetme’, ‘b�z
d�l� yer�ne ben d�l�n� önemseme’ g�b� Batı kültü-
ründek� en muteber algı ve değer yargılarının ol-
madığını fark ed�nce, kend�ler� kadar yıpranma-
yan, ‘hoşgörü’ ve ‘manevî huzur’un yer aldığı Doğu
felsefes�ne ve sanatına yönelm�şt�r. Bu yönelmede,
İpek ve Baharat Yolu’nun Doğu’da yer alması da,
öneml� b�r faktördür. Batı, Rönesans ve Reform
hareketler� �le bugünkü meden�yet� oluşturduktan
sonra, ‘soylu vahş�’ ded�kler� �lkel kökenlere dön-
mey� b�r tatm�n aracı olarak görmüştür. Bu an-
lamda da Doğu, onlar �ç�n çok öneml� b�r kaynak
olmuş ve kend� konumları üzer�nden Doğu’yu öte-
k�leşt�rerek hayalî b�r Doğu kavramı ortaya çıkar-
mışlardır. Batılı �nsanın fantaz�s�nde Doğu, üto-
p�k b�r dünyadır. Örneğ�n harem, ‘kadınların çıp-
lak bedenler� üzer�ne sardıkları rengarenk tüllerle 

salındıkları’ b�r yer olarak tasv�r ed�lm�şt�r. Halbu-
k� gerçek anlamda harem bundan çok uzaktır. Ha-
rem kurumu; Osmanlı kadını �ç�n car�yel�kten Va-
l�de Sultanlığa kadar yükseleb�lme şansının oldu-
ğu; d�l, edeb�yat, sanat ve d�n dersler�n�n ver�ld�ğ�
b�r eğ�t�m merkez�, h�yerarş�k kurumsal b�r yapı-
dır. Bu sebeple, çıplaklıkla erkek c�nsell�ğ�n� cez-
betmen�n vurgulanmaya çalışıldığı kadınların çıp-
lak tüllerle gezmes� mümkün değ�lken, hadım
ağası dışında pad�şah b�le olsa, h�ç b�r erkek hare-
me g�remez. Ama Oryantal�st bakış açısına göre
algılanan ve z�h�nlerde bel�ren �mge çok farklıdır.
Oryantal�zm üzer�ne �nşa ed�len en öneml� unsur,
‘�kt�dar b�lg� söylem� �le Doğu’nun ötek�leşt�r�lme-
s�’d�r. Bu sebeple, �ster esk� Türk kültüründe �ster
İslamî dönemdek� kadın anlayışını ele alırken
Oryantal�st bakış açısındak� ‘karşı tarafı değers�z
ve ötek�leşt�ren’ tanımlara d�kkat etmek gerek�r.
Oryantal�st düşüncen�n temel�ndek� ‘b�z’� yücelte-
rek ‘ötek�’ olanı ‘aşağılama ve değers�zleşt�rme’
yaptırımı, Doğu toplumlarında, özell�kle İslam ve
Türk toplumlarında kend�ne a�t olana değer ver-
meme, utanma g�b� b�r algı yönet�m� oluştur-
muştur. Çok gen�ş alanlarda varlık gösteren Or-
yantal�zm konusundak� ötek�leşt�rme sebeb� �le
Doğu kültürler�nde kend�ne a�t olanın değers�z
görülmes�ne, örneğ�n b�r �nsanın ‘gelenekç�’ oldu-
ğunu söylend�ğ�nde ‘olumsuz’, ‘modern’ olduğunu
söylend�ğ�nde ‘olumlu’ olarak algılanmasına da
sebep olab�lmekted�r. Oysa b�z b�l�yoruz k� ortak
d�n, d�l, tar�h ve kültür bağı olmayan b�r modern-
leşme, yan� geleneğe dayanmayan modernleşme,
toplumu yok olmaya mahkum kılar. Bunun en �y�
örneğ�n� Avrupa toplumlarında göreb�l�r�z. 
Örneğ�n Hollanda’da Queen’s Day Fest�val�, yüz-
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yıllardır uygulanan b�r gelenekt�r. Bu fest�val süre-
s�nce tüm Hollandalılar, Kral�yet reng� olan ‘tu-
runcu’yu, g�ys�ler�nden saçlarına kadar vücutları-
nın her yer�nde taşıyarak kral�yet a�les�ne duyduk-
ları bağlılığı ve a�tl�k duygusunu tesc�llerler. Mo-
dernl�ğ�n merkez� kabul ed�len İng�ltere de,
geleneksell�ğ�n en yoğun yaşandığı/yaşatıldığı b�r
başka ülked�r. Doğum/evl�l�k/ölüm geç�ş dönem-
ler�nde geleneksel kıyafetlerle �lg�l� törenler� �cra
eden kral�yet mensupları, kültürel belleklerde
kodlanan geleneksel değerler� modern dünyada
serg�leyen aktörlerd�r. Modern dönem Amer�kan
halkının ‘rodeo m�t�’ merkez�nde oluşturduğu a�t-
l�k duygusu, davranış kalıpları ve maddî kültür
ürünler� de, gelenek-modernl�k uygulamalarının
b�r d�ğer örneğ�d�r. Geleneğ�n ‘erk’ gücünden
hareketle, Amer�kan kültür tar�h�nde ‘rodeo’,
Amer�ka g�b� modern olarak algılanan b�r ülkede,
bölge halkının kültürel belleğ�nde kodlanarak
saklanan ‘a�tl�k’ duygusunun yaptırım gücünün
gösterges�d�r. B�r başka �fadeyle, Oryantal�st algı
yönet�m�ndek� ‘geleneksel olanın esk�, arka�k ve
ger�c� b�r unsur olup modern dünyaya h�zmet
etmed�ğ�’ z�hn�yet�, Batı dünyası söz konusu oldu-
ğunda geçerl� değ�ld�r...
Modern dünyanın �nsan merkezl� anlayışı �ç�nde,
‘s�yasî otor�te’; gücünün öneml� b�r bölümünü, ge-
lenek olarak kodladığımız sosyal norm, r�tüel g�b�
‘kültürel değer yargıları’na devretm�şt�r. İnsanın
sosyalleşme özell�ğ� ve �let�ş�m �ht�yacı kullanıla-
rak oluşturulan toplumsal algılamalar, ‘kültürel
değerler�n’ küresel ekonom�n�n �t�c� gücü olan b�r
endüstr�ye dönüşmes�ne zem�n hazırlamıştır. Mo-
dernl�k �ç�ndek� geleneksel unsurların bu m�syo-
nunu her da�m belleklerde kodlayarak Oryantal�st 
 

düşünce yapısının ‘kend�nden olmayanı değers�z-
leşt�rme’ söylem�n�, esk� Türklerdek� a�le ve kadın
kavramları üzer�nde de anal�z etmek gerek�r. Var-
lığını ve bekâsını korumak �ç�n savaşmayı hayatı-
nın merkez�ne koyan esk� Türk topluluklarının
Batılı gözünde ‘er�l c�ns hâk�m�yet�ndek� vahşî a�le
grubu’ olarak algılanması da, bu düşüncen�n teza-
hürüdür. Yarı göçebe olarak yaşayan Türk toplu-
luklarında atın ehl�leşt�r�lmes�, dem�rc�l�k, ma-
denc�l�k, matbaa ve yazı, askerî s�stem�n gel�şt�r�l-
mes� ve dünyaya yayılması, �nsanlık tar�h�n�n en
öneml� keş�flerd�r. Matbaa ve yayıncılık, 1450 yı-
lında Alman Johannes GUTENBERG’den asırlar
önces�nde, 7. 8. yüzyıllarda Uygur Türkler�, kâğıdı
�cat etmen�n ötes�nde, k�tabın c�ltlenmes�nden re-
s�mlend�r�lmes�ne ve tezy�n ed�lmes�ne kadar mü-
kemmel b�r k�tapçılık sanatına sah�pt�ler. T�mur’-
un saraylarında �darî ve kât�pl�k görevler�nde bu
sebeple Uygur Türkler� yer alıyordu, o yüzyıllarda
henüz kurulmamış Alman İmparatorlu’nun nesl�
olan Almanlar değ�l...
Oryantal�st z�hn�yette ‘değers�zleşt�r�lmeye’ çalışı-
lan esk� Türk a�le yapısı �ç�ndek� kadınlar, Z�ya Gö-
kalp’�n �fades�yle hem ‘demokrat’ hem de ‘fem�-
n�st’t�rler... Ant�k Yunan, Roma ve sonrak� dö-
nemlerde Avrupa devletler�nde kadına ‘p�s b�r
mahlukât’ g�b� davranılırken, ‘günahkâr, ahlâksız,
bütün kötülükler�n anası, cadı ve kusurlu varlık’
olarak adlandırılırken ve hatta On Em�r’de ‘kadın,
komşunun öküzü �le eşdeğer’ tutulurken esk� Türk
�nanışlarında kadına ‘özel b�r kuts�yet’ atfed�l�r.
Röportajımızın başlangıcında Türk m�toloj�s�nden
kadınla �lg�l� verd�ğ�m örnekler de, Türk toplu-
munda kadına atfed�len değer�n göstergeler�d�r.
Dönem�n seyyahları Türk memleket�ne geld�kler� 
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zaman, pazarlarda kadın �le erkeğ�n yan yana satış
yaptığını ve hatta erkeğ�n satış yapmak �ç�n eş�n�n
onayını aldığını anlatmış; Türk hakanlarının ha-
tunlara verd�ğ� değer� ve önem� görüp şaşkınlık ve
hayranlık �ç�nde seyahatnameler�nde bu b�lg�lere
yer verm�şlerd�r. İslam�yet önces� ve sonrasında
Türk kadınının değer algısında, toplumsal,
hukukî ve s�yasî faktörler�n yanında, d�n�n de çok
öneml� b�r yer� vardır. 

Türk tar�h�nde kadının konumuna �l�şk�n tartış-
malarda öne çıkan hususlardan b�r�s� de İslam�-
yet’�n etk�s�. Buna göre İslam�yet önces�nde Türk
toplumunda kadının erkekle denk b�r toplumsal
konumda bulunduğunu ancak İslam�yet’�n kabu-
lüyle b�rl�kte bu konumun değ�şerek kadının ha-
neye hapsed�ld�ğ�n� �dd�a edenler var. Bu yakla-
şım doğru mu? Genel hatlarıyla İslam�yet’�n ka-
bulü, Türk toplumunda kadının konumunu nasıl
etk�led�?

Gerçek İslam�yet açısından kadın �le �lg�l� herhan-
g� b�r sorun söz konusu değ�ld�r, tam ters�ne
‘kadına �lk seçme ve seç�lme hakkı Kur’an-ı
Ker�m’le ver�lm�şt�r’. Bununla b�rl�kte, özell�kle
Arap/Fars kültürler�ndek� kadın/kız çocuklarıyla
�lg�l� değer yargılarının etk�s� ve Hz.
Muhammed’�n ölümün-den sonra sah�h olmayan
had�sler yoluyla çok farklı b�r noktaya gel�nd�ğ�
görülüyor. Gerçek İslam�yet�n �lke ve
uygulamalarında, kadın ve erkek arasında b�r
farklılık ve değers�zleşt�rme söz konusu değ�ld�r.
Örneğ�n Yahud�l�k ve Hr�st�yanlıkta kadın
‘kusurlu, k�rl� ve günahkâr b�r varlık’ olarak kabul
ed�l�yor. Bunun sebeb� de, �lk günahı Hz. Adem’e 

�şleten�n Havva olduğunun düşünülmes� ve
özell�kle Yahud� Yahv�st met�nlerde, ‘kadının erke-
ğ�n kaburga kem�ğ�nden erkeğe h�zmetkâr olarak
yaratıldığı’ �fadeler� yer almasıdır. Kur’an-ı Ke-
r�m’de �se bu anlamda b�r ayrımcılık kes�nl�kle söz
konusu olmayıp “S�z� aynı nüveden yarattık” �fa-
des� geçmekted�r. Dolayısıyla kadını aşağılayıcı
uygulamalar, gerçek anlamda İslam�yet� okuyan
ve �drak edenler �ç�n geçerl� olmazken Arap ve Fars
kültürünün etk�s� �le Türklerde de benzer uygula-
malar meydana gelmeye başlamıştır. Okurları-
mıza, özell�kle bu konuya d�kkat etmeler�n� hatır-
latmak �st�yorum: İslam�yet�n müm�nlere öngör-
düğü dünya görüşler� �le kadın ve erkekler�n uy-
ması gereken kurallar, Kur’an-ı Ker�m’de ve sah�h
had�slerde mevcuttur. Bunlara bakıldığında da
erkekler �le kadınları ayıran ve kadınları aşağıla-
yan tek b�r hükmün b�le bulunmadığını göreb�l�-
r�z. Kur’an-ı Ker�m’de, kadın, b�r �nsan ve müm�n
olarak değerl�d�r ve erkekle aynı haklara sah�pt�r.
Hr�st�yan kültüründe �se ‘şeytanın yardımcısı’ ola-
rak görülen kadın o kadar ‘kötü, p�s ve günah-
kâr’dır k�, ondan doğan çocuk da ‘kötü, p�s ve
günahkâr’ kabul ed�l�r. Bunun sonucunda da vaf-
t�z tören�yle çocuk günahlarından ve kötülükler�n-
den arındırılarak ‘�y� b�r kul’ hâl�ne dönüştürülür.
İslam�yette �se kes�nl�kle böyle b�r ‘olumsuzlama’
söz konusu değ�ld�r; doğan bebek, günahsız b�r
sab�d�r... 
İslam�yet’te Allah’ın koyduğu kurallarda ve �manın
şartlarında, kadın erkek ayrımı yapılmaz, sadece
‘�nanan müm�n �nsan’ vardır. Bu d�n�n elç�s� olan
Hz. Muhammed de, cennet�n anneler�n ayakları
altında olduğu söyleyerek b�r Müslüman �ç�n en
büyük hed�yelerden b�r� olan ‘cennet’�, kadınların 
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ayağı altında görerek kadına ver�len önemde son
noktayı koyar. Y�ne Kur’an-ı Ker�m'de akıl, yü-
kümlülükler, mükafat ve kulluk bakımından kadın
�le erkek eş�t tutulmaktadır. Kadın �le erkeğ�n c�n-
s�yet ve f�zyoloj�k farklılıkları da b�r üst ast �l�şk�s�
�le göster�lmem�şt�r. Bu farklılık, yaradılış h�kme-
t�ne göre b�rb�rler�n� tamamlayan unsurlar olarak
görülmekted�r. 
‘İslam�yet’�n kadını değers�zleşt�rd�ğ� önyargısı’yla
�lg�l� olumsuz b�r d�ğer örnek olarak da Kutadgu
B�l�g’� göstereb�l�r�z. Kutadgu B�l�g’de geçen “Er-
kekler kend�ler�nden aşağı kadınlarla evlenmel�-
d�r; kadınlar da�ma evde muhafaza ed�lmel�d�r;
kadının �ç� dışı b�r olmaz; kadının yer� ev�n�n altı
ve mezara yakın yerd�r.” cümleler�, ‘değers�zleşt�-
r�len’ ve ‘öz babası tarafından d�r� d�r� toprağa
gömüleb�len kız çocuğu’ algısının hâk�m olduğu
Arap-Fars kültürünün olumsuz yanımalarıdır ve
İslam�yet’le h�ç b�r �lg�s� yoktur. Yukarıda da
ayrıntılı olarak anlattığım g�b�, İslam�yet’te kadın
ve erkek, müm�n kul olarak aynı haklara ve
yükümlülüklere sah�pt�r. İnsanî ve sosyal yapı
�ç�nde de kadınlar t�caret yapar, erkeklerle b�rl�kte
�badet eder, hayatın �çer�s�nde var olurlar.
B�r başka değ�n�lmes� gereken kavram �se ‘pol�ga-
m�’ yan� çok eşle evl�l�kt�r. Araplarda çok eşl�l�ğ�n
yaygın olduğu dönemlerde, Avrupa'da da ‘metres’
kavramı adeta bütün �nsanların belleğ�nde kabul
görmüş b�r uygulamadır. Burada da y�ne Oryanta-
l�st bakış açısı devreye g�r�yor. Algı yönet�m�yle
z�h�nlere nakşed�lmek �stenen düşünce, adeta
İslam�yet’le kadınların ez�l�p çok eşl�l�ğe maruz
bırakıldığıdır. Halbuk� çok eşl�l�k, İslam�yet önces�
cah�l�ye dönem�mde Arap toplumunda çok yaygın-
dır. Hem bu değers�zleşt�rmey� ortadan kaldırmak 

hem de savaşlar sonrasında maddî ve manevî ola-
rak yalnızlaştırılan kadınlar �ç�n N�sa Sures�’nde
bu durum, d�ğer eşler�n onayı olduğu zaman dört
eşl�l�ğe g�d�leb�l�r; fakat, eşler arası eş�ts�zl�k ola-
cağı �ç�n “S�z�n �ç�n en hayırlısı, tek eşl�l�kt�r” d�ye
açıklanır. B�r başka �fadeyle, Arap kültüründe var
olan ve kadının varlık alanı bulamadığı çok eşl�l�k
düzen�nde, kadınlara bazı haklar ver�lmek �sten-
m�şt�r. 
‘İslam�yetle kadının değers�zleşt�r�ld�ğ� algı yanıl-
gısı’nın b�r d�ğer en öneml� sebeb�, y�ne Oryanta-
l�st düşünce s�stem�d�r. Batılıların değers�zleşt�re-
rek ötek�leşt�rd�ğ� Doğu’nun özell�kle İslam top-
lumlarının zeng�nl�kler�, Katol�k K�l�ses� tarafın-
dan keşfed�lm�şt�r. Müslümanların Avrupa kıta-
sında, hızla nüfuz ve toprak kazanması tehl�kes�-
n�n yanında, Avrupa’da yaşanan kıtlık, salgın has-
talıklar ve sefaletler, Hr�st�yan d�nî ve s�yasî
l�derler�n� yen� b�r algı operasyonuna yönlend�r-
m�şt�r. Batı halkının gözünde Doğu topraklarının
‘ver�m� h�ç b�tmeyen vad� ve cennet’ olarak göste-
r�lmes�, Haçlı ordu ve seferler�yle, ‘Kutsal Toprak-
lar’ olan Orta Doğu’da askerî, ekonom�k ve s�yasî
düzen oluşturmalarına kamuflaj olarak sunulmuş-
tur. Hz. Muhammed dönem�nde yaşanan gerçek
İslam�yet �ç�nde İslam�yet’�n elç�s�n�n çok önem ve
değer verd�ğ� kadın da, Oryantal�st algı yönet�-
m�nde ‘İslam�yet�n kadınlara değer vermed�ğ�
yönlend�rmes�yle’ z�h�nlere nakşed�lmeye çalışıl-
mıştır. Gerçeğ�n peş�nde koşmayan, doğru b�lg�ye
kaynak k�tapları araştırarak öğrenme yer�ne
kulaktan dolma b�lg�lerle emek sarf etmeden kısa
yoldan ulaşmayı terc�h edenler de, Oryantal�st algı
yönet�m�n�n kurbanları olarak ‘İslam ve kadın
düşmanı’ olma yoluna g�rm�şlerd�r.
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UNESCO Programı kapsamında Kültür ve
Tur�zm Bakanlığı Araştırma ve Eğ�t�m Genel
Müdürlüğü tarafından seç�len “Yaşayan İnsan
Haz�neler�” l�stes�nde kadınların bu kadar az
bulunması hakkında ne düşünüyorsunuz? Kadın-
ların, somut olmayan kültürel m�rasa katkılarını
görem�yor muyuz yoksa gerçekten katkıda bulu-
namıyorlar mı?

Bütün dünyada ataerk�ll�ğ�n hâk�m olduğundan
söz etm�şt�m. Bu durum, günümüz modern �nsanı
�ç�n de hâlâ geçerl�d�r; çünkü, kültür tar�h�n�n
başlangıcından �t�baren kadınlara, pek çok konu-
da olduğu g�b� eğ�t�m konusunda da erkeklerle eş�t
haklar ver�lmed�ğ� �ç�n kadınların kend�ler�n� ge-
l�şt�rmeler� ve deney�m sah�b� olmaları gec�kt�r�l-
m�şt�r. Aslında geleneğ�n tems�lc�s�, kadındır.
Geleneksel unsurların pek çoğunda ya da gelene-
ğ�n özell�kle bell� alanlarında (mesela masal anlatı-
cılığı) kadının hâk�m�yet�n� görüyoruz; fakat,
kadının bunu gel�şt�reb�lmes� �ç�n �mkân tanınma-
masının yanında, kadının hayatındak� sorumlu-
luklar, yaşayan �nsan haz�neler�ndek� bel�rl� kr�-
terler� sağlamasına da ket vurmuştur. Sanatı �cra
eden k�ş�n�n uzun süre bu sanatla �şt�gal etmes�,
çırak yet�şt�rmes�, kadına a�le �ç�nde yüklenen so-
rumluluklar sebeb�yle resmî olarak çok mümkün
olamamıştır. Bütün dünyada olduğu g�b� Türk
kültüründe de kadınlara a�le �ç� sorumluluk ve
yükümlülükler�n çok fazla ver�lmes� haseb�yle,
yaşayan �nsan haz�neler�nde kadın sayısı, erkek-
lere oranla daha azdır. N�cel�k olarak y�rm� b�r�nc�
yüzyılda dah� m�lletvek�l�, doktor, mühend�s, aka-
dem�syen ve d�ğer meslek gruplarındak� kadınlar,
erkeklerden daha düşük oranlara sah�pt�r. Kadın-
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lara eğ�t�m ve uygulama �mkânı ver�lmemes�, bu
oransızlığın en öneml� müsebb�b�d�r. Bahsett�ğ�m
üzere haklarda, eğ�t�mde, uygulamada kadına
farklı öncel�kler ve görevler yüklend�ğ� �ç�n kadın-
ların bu konuda söz sah�b� olmaları daha ger�
planda bırakılmıştır. Dolayısıyla kadınlara �mkân
sağlanmadığı ve kr�terler �çer�s�nde de çırak yet�ş-
t�rme şartı olduğu �ç�n yaşayan �nsan haz�nele-
r�nde kadın sayısını az görüyoruz. Bununla b�rl�k-
te, geleneksel açıdan kadın çok daha güçlüdür.
Tekrar etmek gerek�rse Türk kültüründe geleneğ�n
taşıyıcısı, kadındır...

Toplumsal c�ns�yet�n kökenler�ne ışık tutmak,
toplumsal c�ns�yet eş�ts�zl�ğ�n�n g�der�lmes�nde
nasıl b�r role sah�pt�r?

Öncel�kle şunu değerlend�rmek gerek�yor: Kadın;
babasının kızı, kardeş�n�n ablası, kocasının eş�,
çocuğunun annes� olmadığında k�md�r? Yan� ken-
d�s� olarak görünmez olan kadın; bu vasıflardan
arındırıldığında babasının kızı, kocasının eş�,
kardeş�n�n ablası olmadığında k�m� tems�l ed�yor?
İnsanlık kültür tar�h�nde kadın, ancak b�r erkekle
var olab�leceğ�ne �nandırılmış, dolayısıyla toplum-
sal c�ns�yet tar�hç�l�ğ� de er�l c�ns tarafından yazıl-
mıştır. Sosyal yapıda, �kt�darda, üret�mde, hep-
s�nde varlık alanı oluşturab�lmek da�ma ataerk�l
z�hn�yet�n hâk�m�yet�nde olmuştur. Toplumsal
c�ns�yet ayrımcılığının sebepler�n� anal�z ett�ğ�m�z
zaman, tarafımdan l�teratüre kazandırılan b�r tas-
n�f �le ‘d�nî, felsefî, ps�koloj�k, ekonom�k, c�nsel,
s�yasî, tıbbî kökenler’ g�b� farklı yönlerden b�r �n-
celeme yapmak ve toplumsal c�ns�yet ayrımcılığı-
nın kökenler�n� tesp�t etmek mümkündür. Top-
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lumsal c�ns�yet ayrımcılığının d�nî kökenler�nde,
b�raz önce bahsett�ğ�m hususlarla kadının ötek�-
leşt�r�lmes� ya da Tevrat ve İnc�l’de ötek�leşt�r�l-
mes�, cadı �majıyla kadının eş değer görülmes�,
şeytanla kadının eş değer görülmes� Batı kültü-
rüne has b�r uygulamadır. ‘Kadın b�r günah keç�s�
kabul ed�lerek ahlaksızlığın ve kötülüğün müseb-
b�b�, c�nsel anlamda erkekler� baştan çıkaran c�n-
sel obje ve toplumdak� bütün felaketler�n kaynağı’
olarak görülüyor. Bu anlamda da özell�kle Orta
Çağ’da tek erk olan k�l�se, sosyal yapıya çok c�dd�
boyutta yaptırım uygulayıp �nsanların bellekler�ne
kadınla �lg�l� olumsuz algıyı kodlamıştır. K�l�sen�n
bu öğret�s�nde ‘�y�l�k erkeğ�’, ‘kötülük kadını sem-
bol�ze etmekte’d�r. Hâlbuk� röportajımızın başlan-
gıcında, esk� Türk �nançlarında kadının kutsallı-
ğından söz ett�m. Su, atalar, dağ, ağaç kültüyle de
kadın ‘Tanrı’nın kutunu tems�l ed�yor’. Tanrı’nın
kutsallığı, kadındadır. Ş�facı kadın şamanlar, Tan-
rı’nın yeryüzündek� ş�facı el� olarak tems�l ed�l�-
yor. Batı kültüründe kadın, erkekler tarafından
âdeta �kt�dar alanlarına saldıran b�r unsur olarak
görülüyor. O yüzden kadın, cadı olarak lanse ed�-
l�p cadı avları oluşturuluyor; çünkü, kadınların fe-
raset�, yan� sezg� yeteneğ� b�yoloj�k olarak çok güç-
lüdür. F�zyoloj�k yapıdak� östrojen sebeb�yle kadı-
nın sezg� özell�ğ�, erkeklerden katbekat fazladır.
Dolayısıyla hek�ml�kte hastayı görerek, onun f�z�k-
sel bel�rt�ler�n� h�ssederek kadın hek�mler çok da-
ha kolay teşh�ste ve tedav�de bulunab�l�yorlar. Bu
yüzden erkek hek�mler, “Hek�ml�k elden g�d�yor!”
end�şes�yle Orta Çağ dönem�nde Avrupa’da kadın-
lara karşı cadı avlarını başlatmışlardır.
Toplumsal c�ns�yet ayrımcılığında, felsefî kökenler
de çok öneml� b�r m�syon yüklenmekted�r. Örne- 
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ğ�n, Ar�stoteles ve Platon’un kadını önemsed�kler�
sınırlı söylemler söz konusu olsa da kadınla �lg�l�
aşağılayıcı (pejorat�f) anlatımları yoğunluktadır.
Felsefen�n duayenler� kabul ed�len bu f�lozoflar,
“Doğal köleler olarak gördükler� kadınların ve bar-
barların tam anlamıyla erdem ve mutluluğa ulaş-
mak �ç�n yeterl� donanıma sah�p olmadığını, bu
sebeple de ‘ahlakî açıdan şanssız gruplar’ oldukla-
rını” sarf etmekten çek�nmezler. Bunun yanında,
21. yüzyıl hek�mler�n�n meslekler�ne başlarken
üzer�ne yem�n ett�kler�, Batı meden�yet�nde tıb-
bın/b�yoloj�n�n kurucusu kabul ed�len H�pokrat ve
Galen de, “D�ş�ler, oldukları hal�yle aslında sakat-
lanmış b�rer erkekt�r... D�ş�ler�n erkeklerden daha
aşağı konumda olmalarının sebeb�, vücutlarındak�
sıvı ve soğukluktur... D�ş� hastaların tedav�s�, er-
kek hek�mler�n �n�s�yat�f�nded�r.” şekl�ndek� söy-
lemler�yle �nsanlığın en esk� ve acımasız önyargısı
olan m�zoj�n�y� (kadına duyulan önyargı/nefret)
desteklem�şlerd�r...
Tıbbî kökenler de toplumsal c�ns�yet ayrımcılığın-
da d�kkat ed�lmes� ve araştırılması gereken öneml�
b�r alandır.  Örneğ�n, Paul BROCA adında b�r
Fransız patolog, 1880’lerde, kadın ve erkek
beyn�n�n ağırlığını merak ed�yor ve kadavralardan
çıkardığı bey�nler� tartıyor. Kadın beyn�n�n erkek
beyn�ne göre daha haf�f ve küçük olduğunu fark
ed�yor. Bunun üzer�ne tıp tar�h�ne şu menfî sözü
kayded�yor: “H�çb�r kadın, erkek kadar akıllı
olamaz!”... Dönem�n saygın patoloğunun, kadın
ve erkek beyn�n�n sadece ebatlarına bakarak �şlev-
le �lg�l� yaptığı bu yanlış tesp�t, yüzyıllar boyunca
m�zoj�n�y� besleyen ve er�l c�nstek� olumsuz algıyı
yöneten b�r söylem olarak toplumsal c�ns�yet
tar�hç�l�ğ�ndek� yer�n� alıyor. Daha sonrak� dö-
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nemlerde, tıp dünyasındak� gel�şmelerle ortaya
çıkıyor k�, bey�nde asıl etk�l� olan ebat değ�l,
anato-m�k olarak bey�nde yer alan nöronların ve
nöron-ların s�naps�sler�n�n b�rb�rler�yle
etk�leş�mler�d�r. Kadın ve erkeğ�n sağ ve sol beyn�
akt�f olarak nasıl ve ne derece kullanab�ld�kler�
öneml�d�r ve çalış-malar gösterm�şt�r k�, kadınlar
östrojen sebeb�yle, beyn�n sağ küres�n�
erkeklerden 2,5 kat daha akt�f olarak
kullanab�lmekted�r. BROCA’nın as�stanı olan
Gustav Le BON’un “Par�sl�lerde olduğu g�b� zek�
b�r çok ırktak� kadınların b�r çoğu, bey�n bü-
yüklüğü açısından �y� gel�şm�ş b�r erkek beyn�nden
z�yade gor�llere daha yakındırlar.” tarzındak� söy-
lemler� de bazı er�l c�ns mensuplarının eğ�t�ml� de
olsa m�zoj�n� algısını bellekler�nde ne derece mu-
hafaza ett�kler�n�n göstergeler�d�r... 
Toplumsal c�ns�yet ayrımcılığında ortaya koymaya
çalıştığım ‘d�nî, felsefî, ps�koloj�k, ekonom�k, c�n-
sel, s�yasî, tıbbî kökenler’ her b�r� b�r makale ola-
cak kadar öneml� ve ayrıntılı konulardır. Okuyu-
cularımıza, kısaca özetlemeye çalıştığım bu b�lg�-
ler ve değerlend�rmeler doğrultusunda, toplumsal
c�ns�yette ataerk�ll�ğ�n, ırk, m�ll�yet, coğrafya, kül-
tür, �nanç, ekonom� vb. unsurlardak� farklılıklarla
b�rl�kte bütün dünyada hâk�m olduğunu �fade et-
mek �ster�m. Dolayısıyla toplumsal c�ns�yet tar�h-
ç�l�ğ�nde kadınlarla �lg�l� anal�zler, erkekler�n ba-
kış açısıyla ve erkekler�n �sted�kler� yönde b�r de-
ğerlend�rmeye tab� tutulmuştur. Ve modern dün-
yanın �nsanı da, yüzyıllara yayılan ve ‘�nsanlığın
utancı olan m�zoj�n�’ algısını maks�mum seksen-
doksan yıllık kısa sürel� hayatında düzelteb�lmek
�ç�n çaba sarf etmekted�r...
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S�z� halkb�l�m� üzer�ne çalışmaya ne �tt�? Halk-b�l�m�
�le �lg�lenmeye başladıktan sonra hayatı-nızda neler
değ�şt�?

Halkb�l�m�, malzemes� �nsan olan ve bütün d�s�p-
l�nler�n merkez noktasında bulunan b�r b�l�m dalı-
dır... Çok �dd�alı g�b� geleb�l�r; ama, b�r �nsanın
duygusu, düşünces�, �nançları, toplumsal c�ns�ye-t�,
m�zah kültürü, spor kültürü, a�le folkloru, ye-mek
kültürü, s�neması, müz�ğ�, m�toloj�s� kısaca her şey�
halkb�l�m�n çalışma kadroları �çer�s�nde-d�r.
Dolayısıyla, kültürlere göre m�zah anlayışları-nın
neden farklılaştığını; ev �nşa ederken o toplu-mun
yemek kültürü özell�kler�n� neden b�lmek ge-
rekt�ğ�n� (Türk kültüründek� kışlık hazırlıkları b�l-
meden �nşa ed�len evlerde, �k�nc� tuvalet�n neden
�ptal ed�l�p tarhana, konserve �ç�n k�ler formatına
dönüştürüldüğü); futbolda fanat�kler�n neden maç
sahasını mabet g�b� kabul ett�ğ�n�, neden a�t ol-
dukları takımın şapkasını, atkısını takmak �ste-
d�kler�n�; an �ç�nde yaşanılan d�ş�l ya da er�l c�ns
davranış kalıplarının aslında yüzyıllar önces�nden
genet�k kodlarla kültürel bellekte kodlanarak akta-
rıldığını anlamak �ç�n ‘kültürel doku anal�z� yapa-
b�len Halkb�l�mc�ler’e �ht�yacı vardır toplum-ların...
Bu sebeple, Halkb�l�m�, bütün d�s�pl�nler�n kavşak
noktasında bulunan ve d�ğer b�l�mlerle teşr�k-� mesa�
�ç�nde olan b�r b�l�m dalıdır... Mesela Ruth
Bened�ct’�n yazdığı ‘Kr�zantem ve Kılıç’ adında b�r
k�tap vardır. İk�nc� Dünya Savaşı esnasında
Amer�kan Savaş Da�res�’n�n düşmanları olan
Japonları tanımak amacıyla kültür antropolo-ğu Ruth
Bened�ct’e yazdırdığı k�taptır. “Savaş ve askerl�ğ�n
Halkb�l�m� �le ne �lg�s� var?” g�b� b�r soru geleb�l�r  ak-
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lınıza... Amer�kalı askerler, Japon askerler�n�n ‘on’
kavramını, Türkçe karşılığı ‘m�nnet’ olan duyguyu
ve �mparatora duydukları 'on’ felsefes�n�
anlamlandıramazlar. Japonlar �ç�n m�nnetler�n�n
tek karşılığı, vatan �ç�n canını feda etmekt�r.
Vatan �ç�n �nsan canını nasıl feda edeb�l�r? Ka-
p�tal�st ve ben merkezl� Amer�kan kültüründe
askerler ‘b�z’, ‘a�tl�k’, ‘vatan’, ‘m�nnet’ kavramlarını
anlamlandıramadıkları ya da kend� kültür kodla-
rında farklı anlamlandırdıkları �ç�n düşmanlarını
tanıyıp ona göre hareket tarzı gel�şt�rmey� amaç-
larlar. Bened�ct’ten Japonları, kültürel açıdan tanı-
tan b�r eser yazmasını �sterler. Japonlardak� m�n-
net kavrayışı, Türk kültüründe de geçerl�d�r. Va-
tan �ç�n canın feda ed�lmes�, b�r şeh�tl�k mertebe-
s�d�r ve aynı zamanda d�nî unsurlarla da �l�şk�l�d�r.
Bakınız, y�ne Halkb�l�m�...
Öğrenc�l�k yıllarımda da ‘merak’ duygusunu çok
yoğun olarak h�sseden b�r genç kızdım... İnsanın
varoluşunu; tar�hî mekânlarda gezerken ben�m
ayak bastığım o yerlerde yüzyıllar önces�nde hang�
olayların yaşandığını; kadın-erkek davranış fark-
lılıklarını, çayın h�kâyes�n�; ‘tereyağı-şeker-un’dan
neden Türk kültüründe helva Avrupa kültüründe
cook�e (kurab�ye) yapıldığını, kısacası hayatı me-
rak ederd�m; b�l�m�n temel unsuru olan ‘merak’
duygusu bütün benl�ğ�m� kaplardı. Gece evler�n
yanan ışıkları ve evlerde yaşayan �nsanların h�kâ-
yeler� ben� cezbederd�... Âşık Veysel’�n “Uzun İnce
B�r Yoldayım” türküsünün caz veya rock forma-
tında söylenmes� ve bu şek�lde geleneğ�n modern-
leşt�r�lmes�; yazılı/görsel/�ş�tsel basında kültürel
unsurların kullanılması ve bu kültürel unsurların
kullanıldığı k�tapların en çok satan k�taplar olması
da merak duygumu artırıyordu... Hacettepe Ün�-
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vers�tes�’nden sevg�l� Hocam, Türk Halkb�l�m� Bö-
lümü’nün kurucusu Prof. Dr. Dursun YILDIRIM da
bu özell�kler�m� keşfetm�ş olmalı k�, bana Halk-b�l�m�
alanında as�stanlık tekl�f�nde bulundu... Z�hn�mde
ardı arkası kes�lmeyen bu sorular, Halkb�l�m�’n�n
büyülü dünyasına adım atmama sebep oldu...
Gerçekten halkb�l�m� öyle muhteşem ve cezbed�c� b�r
alan k�, tekrar dünyaya gelsem y�ne halkb�l�mc�
olmak �sterd�m. Otuz beş yıl hocalık hayatımda,
öğrenc�l�ğ�m� de sayarsam otuz dokuz yıldır ‘�nsan
hayatını anlamlandırmaya ve anlamaya’ çalışıyorum.
Halkb�l�m� ben�m �ç�n b�r yaşam tarzı, b�r yaşam
b�ç�m�... Sadece b�r hoca/eğ�tmen olarak derse
g�rerken, araştırma yaparken değ�l; d�nlen�rken,
gezerken, sohbet ederken, b�r haber seyrederken de
hayatı Halkb�l�mc� k�ml�ğ�mle gözlemlemekten key�f
alıyorum. Mesela d�nled�ğ�m b�r haberde
“Amer�ka’dak� Katr�na kasırgası y�rm� can aldı.”,
“Amer�ka’dak� Sally fırtınası üç gün elektr�kler�n
kes�lmes�ne sebep oldu.” �fadeler�n� duyduğum
zaman, ben b�r Halkb�l�mc� olarak “Amer�ka’da
kasırga g�b� olumsuz doğa olayları neden erkek
�s�mler�yle değ�l de kadın �s�mler�yle adlandırılır?”
d�ye düşünürüm. Türk kültüründe ‘meltem’ g�b�
�nsanı rahatlatan doğa olayları kadın adlarıyla
anılırken ‘bora’, ‘tufan’ g�b� yıkıcı etk�ye sah�p
olanlara neden erkek adları ver�ld�ğ� Halkb�l�mc�
olarak z�hn�m� meşgul eder. Bütün bu soruların
cevabını �çeren Halkb�l�m�, adeta ben�m kanımı
kaynatıyor, baktığım her olayda sebep-sonuç
bağlantısını araştırmama ve bundan haz duymama
sebep oluyor... 
Türk�ye, bu anlamda müth�ş b�r laboratuvar... D�ğer
d�s�pl�nlerde çok daha sınırlı b�r alanını �n-
celeyeb�lecekken Halkb�l�m�’nde olduğunuz zaman,  
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toplumsal c�ns�yetten yemek kültürüne, m�zahtan
spor kültürüne her şey� araştırab�l�yorsunuz...
Bütün sam�m�yet�mle söylüyorum, 35 yıllık hocalık
hayatıma rağmen, öğrenc�ler�mden daha büyük
merakla, şevkle çalışıyorum. Halkb�l�m�’n� yaşam
b�ç�m� olarak algıladığım �ç�n, yaptığım �şten asla  
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yorulmuyorum; çünkü, mesleğ�m� aşkla tutkuyla
yapıyorum. O yüzden sağım, solum, her yanım
Halkb�l�m�... Ve daha öğreneceğ�m çok konu,
anal�z edeceğ�m çok unsur var; öğrenc�l�ğ�m
b�tt�ğ�nde, ben de yaşlanmışım demekt�r...


